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ZDARMA

Dotkne se stavba obyvatel obce?

Poslední úsek dálnice D 47, po zprovoznìní souèást dálnice D 1, navazuje
na již zprovoznìnou èást za køížením pøeložky železnièní tratì ÈD Bohumín
- Chalupki a soubìžné pøeložky silnice I/58 k hraniènímu pøechodu. V rovinatém území Bohumína povede dálnice spolu se soubìžnými pøeložkami
silnic I/67 a III/46813 a okružní køižovatkou tìsnì nad úrovní hladiny stoleté
vody. Na území Dolní Lutynì dálnice pokraèuje na násypu výšky 2 až 6
metrù, poté pøekoná Olši mostem délky 180 metrù a skonèí na státní hranici na násypu s výškou kolem 11 metrù v katastrálním území Vìøòovice, kde
bude komunikace navazovat na polskou dálnici A 1, smìr Katovice.
Význam stavby
Místní význam stavby spoèívá zejména v pøevedení nákladní dopravy na tuto novou komunikaci,
èímž se odlehèí zatížení stávajících komunikací.
Z mezinárodního hlediska je dálnice D 47 významnou souèástí evropské dálnièní sítì, umožòující dopravní spojení sever-jih z oblasti baltských
pøístavù do státù støedního východu. Navíc je
souèástí transevropské dálnice, a to multimodálního koridoru vedeného
z Gdaòska pøes Varšavu,
Katovice Ostravu, Brno,
Bratislavu, Budapešt´, Bìlehrad a Sofii do Istanbulu a odtud dále pøes Turecko do Iráku, Iránu
a dále. Na území Èeské republiky je dálnice D 47
propojena se západoevropskou dálnièní sítí dálnicí
D 1 pøes Prahu a dálnicí D 5 pøes hranièní pøechod
v Rozvadovì.
Prùbìh jednání
V prùbìhu února zaèala firma INSET na základì
požadavku investora monitorovat objekty
v blízkosti komunikací, po kterých pøipadalo
vedení tras staveništní dopravy. Nejdøíve zaèala ve
Vìøòovicích, pozdìji také v Neradu a okolí silnice
I/67. Tento monitoring byl zapoèat bez uvìdomìní
vedení obce a nepøíliš vhodným zpùsobem.
Z dùvodu mírného prùbìhu zimy byly urychleny
práce pøi odtìžení porostù v tìlese stavby a bylo
zapoèato se skrývkou ornice a podornice. Veškerá
zemina zùstane uložená na mezideponiích do

doprava

doby, než bude pøesnì zamìøena a pøebyteèná èást
pozdìji odvezena a použita na rekultivaèní úèely.
Koncem bøezna probìhl v Ostravì-Hrušovì za
úèasti starosty a místostarosty první kontrolní den,
na kterém bohužel investor ještì nebyl schopen
pøedložit konkrétní údaje o množství pøepravovaných hmot, trasách a termínech. Další jednání
probìhla v Bohumínì za úèasti vedení obou samospráv s cílem omezit nebo minimalizovat negativní vlivy stavby na obèany Dolní Lutynì.
Aktuální stav
Po mnoha velmi složitých jednáních mezi zástupci Dolní Lutynì a Bohumína na stranì jedné a zástupci investora a zhotovitele na stranì druhé bylo
domluveno následující. Vìtšina materiálu potøebná pro stavbu dálnice bude na stavbu pøepravována po komunikacích vybudovaných pøímo v tìlese
dálnice nebo v její tìsné blízkosti. Pro dopravu
budou využity oba smìry, a to jak od Ostravy, tak
z polské strany již budované dálnice A 1. Tímto
zpùsobem bude obec Dolní Lutynì ušetøena z
podstatné èásti návozu materiálu pøedevším na
poslední úsek v blízkosti budoucího mostu pøes
øeku Olši, který bude dlouhý 180 metrù. Zbývajících asi 20 % materiálù pro stavbu dálnice bude
nutné však dopravit po stávajících komunikacích.
Jedná se pøedevším o návoz materiálu na vybudování obslužné komunikace, dopravu betonu pro
most a další menší mostní konstrukce a odvoz
ornice a podornice na parcely, které jsou uvedené

v rozhodnutí odboru životního prostøedí mìsta
Orlová.
Jak se stavba dotkne obèanù?
Nákladní auta zaèala jezdit už v úterý 13. kvìtna
2008. Všechny vozy jezdící pro investora dálnice
by mìly být viditelnì oznaèeny logem Øeditelství
silnic a dálnic, které je v modré barvì a bude
umístìno za pøedním sklem vozu ve formátu A 4.
S ohledem na co nejmenší a nejkratší zatížení
komunikace v Neradu bylo dohodnuto na
spoleèné schùzce se zástupci Bohumína a zhotovitele, že intenzivnìjší doprava bude tolerována
po dobu výstavby obslužné komunikace a skonèí
nejpozdìji do 30. èervna 2008, pokud nenastanou
mimoøádné okolnosti (napø. dlouhodobì velmi
deštivé poèasí). Do tohoto data budou nákladní
vozy pøijíždìt do obce od Karviné nebo Orlové po
komunikaci I/67, projedou støedem a odboèí na
ulici Bezruèovu a Neradskou. Za kolejemi
a statkem odboèí doleva a po soukromé cestì
dojedou na staveništì. Zpìt pojedou pøes katastr
Bohumína a na hlavní silnici se napojí na køižovatce za Rockwoolem. Aby zatížení bylo co
nejkratší, bude doprava realizována v pracovní
dny od 6 do 20 hodin a o sobotách od 6 do 14
hodin. Intenzita dopravy v pracovních dnech by se
mìla pohybovat kolem 100 nákladních souprav.
Pozor na bezpeènost!
Stavba dálnice urèitì zatíží životní prostøedí v obci
stejnì, jako každá velká stavba. Po vybudování
zmiòované komunikace koncem èervna by již
k dalšímu intenzivnímu prùjezdu vozidel nemìlo
docházet. Na stavbu mostù pak bude ještì potøeba
pøepravit beton, který bude dopravován z Dìtmarovic, jeho celkové množství nebude vysoké
a doprava bude rozložena do celého termínu výstavby. Žádáme proto všechny obèany, aby dbali
zvýšené opatrnosti a pouèili také své dìti. Dìkujeme za pochopení.
Vedení obce
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Smíšený pìvecký sbor Lutnia pøi
MS PZKO je amatérským sborem
zpìvákù z Dolní Lutynì a okolí. Byl
založen již roku 1908 a patøí k nejstarším polským dosud fungujícím
pìveckým sborùm u nás.
V souèasné dobì jej vede Vladislav Rusek.
Sbor pravidelnì poøádá koncerty, vystupuje na
rùzných slavnostech duchovních i svìtských.
Zúèastnil se nìkolika zahranièních zájezdù.
Spolupracuje s ostatními pìveckými soubory,
napø. s polskými sbory v Olze a £aziskach . Je
èlenem Unie pìveckých sborù a polského
PZChiO.
Skuteènì ten nejkrásnìjší
dárek ke svému 100. jubileu
dostal sbor Lutnia v sobotu
10. kvìtna, když na slavnostní koncert v kulturním domì pøišlo široké publikum nejen
z Dolní Lutynì a okolí, ale také z Polska. Koncert se konal pod záštitou konzula Polské
republiky v Ostravì a Obecního úøadu v Dolní
Lutyni. Koncertu se zúèastnili významní hosté

v˝roËÌ

z oblasti spoleèenského, kulturního a politického života. Obec Dolní Lutynì reprezentovali
starosta Pavel Buzek a místostarosta Jan Fismol. S bohatým kulturním programem se pøedstavily pìvecké sbory od nás i z Polska a školní mládež.
Velikou zásluhu na tom, že se koncert stal
oslavou amatérského pìvectva, mìla i moderátorka celého odpoledne Eva Hrnèíøová, která
dokázala zaujmout posluchaèe nejen pøed-

Klub d˘chodc˘ letos slavÌ dvacetiny
V èervnu letošního roku uplyne 20 let od založení Klubu dùchodcù v
Dolní Lutyni.
Tenkrát na jaøe roku 1988 mìla myšlenka dvou uèitelek Jaroslavy
Buryanové a Hildy Jelínkové utvoøit v obci organizaci, kde by se starší
obèané mohli scházet, široký ohlas mezi dùchodci. Pøi prùzkumu zájmu
se pøihlásilo 160 obèanù. Za pomoci paní Anny Bednáøové, tehdejší pracovnice MNV, se konalo 27. èervna 1988 shromáždìní, na kterém byl
ustanoven Klub dùchodcù.
První setkání uvedla pøedsedkynì sociální komise Zdeòka Oršulíková.
Pozvaný zkušený pracovník s dùchodci z Karviné seznámil s možnostmi práce klubu. Poté byla zvolena samospráva klubu v èele s pøedsedkyní Jaroslavou Buryanovou. Dalšími èleny byli Hilda Jelínková - kronikáøka, Hilda Rybová - pokladní, Anna Bajerová, Emilie Skrzyzovská,
Božena Ciasnochová, Josef Duda, Miloslav Vajda, Kvìtuše
Adamèíková, František Roubíèek, pozdìji Anna Tvardziková.
Èlenové klubu se scházeli 2krát v mìsíci. Samospráva pøipravovala pro
své èleny bohatý a pestrý program. Pøedsedkynì vtiskla èinnosti dobrý
základ v organizaci. Snažila se zpøíjemnit život èlenù a najít cestièku k
družnému a spoleèenskému soužití.
Vzhledem k tomu, že po letech nìkteøí èlenové vèetnì paní J. Buryanové
pro nemoc odstoupili nebo zemøeli, došlo v samosprávì ke zmìnám. Dne
22. listopadu 1994 byla volena nová samospráva ve složení: Vladimír
Bajer - pøedseda, Marie Mazáèová - místopøedseda, Vlasta Jarošková pokladní, Teofil Káòa - dopisovatel do novin o èinnosti klubu a kronikáø
(1996 - 2000), Kvìtuše Adamèíková, Anna Hanusková, Emilie Skrzyszovská, Marta Skulinová, Anna Tvardziková, Miloslav Vajda, Danuše Vajdová, Hermína Suchánková, Edita Pospiechová, Margita Halátková, Josef
Otto, Gabriela Sternadlová, Hilda Rybová - revizor.
Po roce došlo opìt ke zmìnì ve výboru. Pro nemoc odstoupil pan Bajer
a funkci pøedsedkynì pøevzala Marie Mazáèová. Po dohodì s vedoucí
kulturního domu Pavlou Petrovou byla pro èinnost klubu vyèlenìna
víceúèelová místnost. Od roku 1997 je pokladníkem Anna Moèidlanová,
èlenkou výboru Jiøina Glovová a krátce Jarmila Palièková. Mezi další

nášeným projevem, ale i promyšleným
uvádìním celého koncertu. Pøíjemný a hluboký
umìlecký zážitek i svìží uvolnìnou atmosféru
si úèastníci mohli užívat i pøi spoleèenské èásti
setkání, pøi které se nejen obèerstvili, ale i vzájemnì seznámili.
Dìkujeme organizátorùm, sponzorùm, úèinkujícím a všem, kteøí se zúèastnili našeho jubilejního koncertu, a tìšíme se na další setkání.
Marie Sztwiertniová

obìtavé èleny patøili také manželé Czerwionkovi a Miloslav Adamèík bavièi, Leo Marcalík a Pavel Mazáè - zásobovatel.
Po celou dobu existence Klubu dùchodcù vykazovaly jak samospráva
s J. Buryanovou, tak výbor v èele s. M. Mazáèovou velmi dobrých
výsledkù. Jejich èinnost byla pestrá, pro èleny pøitažlivá. Pøipravovaly
pro své èleny vzdìlávací pøednášky s rùzným zamìøením, napø. zajímavé cestopisné pøednášky s diapozitivy JUDr. Samka. S realizací pøednášek pomáhala Pavla Petrová. Dále poznávací a kulturní zájezdy /
financoval obecní úøad/, oslavy Dne matek / vystupovaly tradiènì dìti ze
ZŠ Nerad s líbivým programem/, smažení vajec, vinobraní, jiøinkový
veèírek, mikulášské zábavy, vepøové hody, spoleèenské veèírky s
bohatým programem. Vystupovaly zde napø. Havíøovské babky,
mažoretky a taneènice z klubu Radost z Bohumína, taneèní páry z klubu
DOMINO z Orlové. Na spoleèenských akcích s tancem hrávala hudba
Melodik pana Dadoka, pozdìji Malchárkovo trio.
Jelikož veškeré poøádané akce byly vždy dobøe pøipraveny a tìšily se
velkému zájmù seniorù, staly se tradicí dodnes.
K dalším zmìnám ve výboru došlo 14. bøezna 2006, kdy pro nemoc
odstoupila z funkce po desetileté èinnosti pøedsedkynì Marie Mazáèová.
Na její místo nastoupila Lydie Èervencová. Došlo i ke zmìnì kronikáøky. Po tøináctileté záslužné práci Hildy Jelínkové pøevzala kroniku
Jiøina Glovová.
Léta plynula, nìkteøí èlenové nám již odešli na vìènost, ale povedlo se
nám omlazení našeho výboru. Pøibyly nové èlenky Jarmila Krajèová,
Ilona Rajnišová, Leontina Jarošová a Kateøina Zolnarèíková. Výbor
navázal na tradici pøedchozích úspìšných aktivit a rozvíjí dále svou èinnost, napø. pøibyly zájezdy do divadel v Ostravì.
Na prosperitì klubu má zásluhu zejména dobrovolná obìtavá práce
èlenù výboru. Velký kus práce odvedou vždy pøi spoleèenských akcích.
Je vždy vítána finanèní a materiální výpomoc od ostatních èlenù klubu k
zabezpeèení úspìšnosti akcí.
V klubu se scházejí lidé, kteøí se chtìjí spoleènì pobavit a navázat nová
pøátelství. V souèasnosti náš klub èítá 78 aktivních èlenù. Pøihlašují se
stále noví senioøi a to je dobøe. Kdo máte zájem, pøijïte mezi nás, budete
vítáni.
Lydie Èervencová - pøedsedkynì

kvìten 2008

Dolnolutyòské noviny

strana 3

"Za oûivenÌm kraje stojÌ siln· v˘le obyvatel,"
myslÌ si n·mÏstek hejtmana MoravskoslezskÈho kraje Pavel Drobil
Moravskoslezský kraj už není popelkou mezi regiony ÈR. Polepšil si v ekonomice i v oblibì u turistù. Na nìkolik
otázek jsme zeptali námìstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomický rozvoj Mgr. Pavla Drobila,
který dobøe zná Dolní Lutyni. O rozvoji kraje øíká, že si ho region tvrdì odpracoval.
Na jak dlouho odhadujete trvání zájmu
investorù?
Právì teï se naplno ukazuje, jaký je
skuteèný potenciál našeho kraje. Že to
není jen region dolù a hutí, ale že je to
místo rychlého prùmyslového rozvoje,
které láká investory. Svoji roli jistì má
krajská strategie i krajští politici, kteøí rozvoj
regionu podporují, ale
za úspìchem jsou i vlastní obyvatelé
kraje. Neutekli, uspìli v nových zamìstnáních, èasto v nadnárodních firmách,
postavili si své vlastní podnikání, dokázali pøeèkat útlum prùmyslu. Nìkolikaleté
úsilí a vùle ke zmìnì se podle všeho
vyplácí. Domnívám se, že díky souèasnému boomu se Moravskoslezský kraj
dostane na špièku v oblasti technologií,
lidských zdrojù, dále se zlepší nabídka
služeb a rozvine se potøebná infrastruktura. Jsem optimista. I když se s nadsázkou
øíká, že optimismus je nedostatek informací, tak v pøípadì našeho kraje to urèitì
neplatí.
Jak kraj pomáhá obcím?
Každá obec má možnost získat finance
z dotaèních titulù, které kraj vyhlašuje.
Konkrétnì obec Dolní Lutynì díky tomu
získala od kraje finanèní podporu na
zklidnìní komunikace I/67 a na projektovou dokumentaci pro vybudování kanalizace. A to už nemluvím o financích na
opravy cest, školství, dopravní obslužnost
apod. To všechno jsou peníze, které patøí
do obcí a mìst a také se tam podle
možností kraje dostávají.
Znamená to, že se v rozpoètu kraje najdou peníze i pro podniky a podnikatele?
Kraj systematicky dává peníze na
vytváøení základních podmínek pro podnikání, tedy do prùmyslových zón a do
oživení lokalit brownfields - pozemkù,
kde prùmyslová výroba historicky byla a
kde mùže vzniknout vhodný prostor pro
nové podnikání. Do prùmyslových zón
loni Moravskoslezský kraj vložil rozpoètové prostøedky ve výši 45 milionù korun.
S podobnou podporou ale poèítáme i v
dalších letech. Významnou roli zde hraje
krajem zøízená Agentura pro regionální
rozvoj, která hledá vhodná místa pro podnikání, jedná s vlastníky pozemkù a organizuje pøípravné práce v nových, podnikatelsky vhodných lokalitách. Agentura

rozhovor

napøíklad rozvíjí databázi RealData, propojující vlastníky i zprostøedkovatele pozemkù,
hal a budov s podnikateli a investory.
V této databázi je už
více než stovka developerù, realitních kanceláøí, soukromých vlastníkù nemovitostí, firem,
správcù a vlastníkù prùmyslových zón i projekèních kanceláøí a stavebních spoleèností. To
vše za podpory krajského rozpoètu.
Zaèíná se ale mluvit
o tom, že investorùm
v regionu nechybí ani
tak haly jako zamìstnanci. Není to dùvod,
proè firmy odejdou za
štìstím jinam?
Co se týká nedostatku
kvalifikovaných
lidí,
tak to už je dnes problém v celé ÈR. I v tomto
pøípadì zmíním konkrétní rozsáhlý projekt
Moravskoslezského kraje s názvem ForTech.
Jeho cílem je pøilákat
mladé lidi ke studiu
technických
oborù,
zvýšit prestiž technických profesí a posílit
lidské kapacity regionu
pro potøeby jeho rostoucí ekonomiky.
Vycházíme z faktu, že v kraji sílí strojírenství, pøichází automobilka Hyundai
a její subdodavatelé, oèekáváme nárùst
stavebnictví a rùst inovaènì zamìøených
výrobních firem. Kraj nastartoval procesy, které tyto lidské kapacity doplní.
Speciálnì se teï zamìøíme na Karvinsko
a Bruntálsko. Nezamìstnanost v tìchto
dvou oblastech totiž vyplývá spíše ze
špatné vzdìlanostní struktury než
z nedostatku pracovních míst. Projekt
ForTech to mùže zèásti zmìnit.
Co konkrétnì vedení Moravskoslezského kraje tento rok chystá pro další
rozvoj podnikání a tím i zamìstnanosti?
Podniky a podnikatelé mohou získat na

svùj rùst a rozvoj peníze z Evropských
fondù. Peníze se k firmám èi živnostníkùm dostanou ve formì dotací a grantù,
které jsou, se souhlasem a podporou
Evropské unie, urèeny pro rozvoj životaschopných projektù. Podnikat v našem
kraji tak bude jednoznaènì zajímavé. A o
penìzích, které jdou do prùmyslových zón
a do brownfields, jsem již mluvil.
Na závìr ještì osobní otázka. Jaký máte
vztah k Dolní Lutyni?
Jednak jsem pùvodem z Bohumína, takže
je jasné, že jeho okolí znám. Jednak sem
jezdím, když potøebuji relaxovat mimo
mìsto. Takže si troufám tvrdit, že do obce
opravdu trefím…(smích).
(red)
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HalÛ, opÏt veselÈ zpravodajstvÌÖ

Když se øekne pohádka - co se vám vybaví? Pokud je odpovìdí "pìkná
knížka", patøíte k tìm št´astným. A jak odpoví dìti? Jsou takové, kterým
tato slova moc neøíkají, takže jsme zaèali tím, že si dìti do MŠ nosily pìkné
pohádkové knížky-mìli jsme prostì "pohádkový týden". A pak pøišel dobrý
nápad navštívit naši knihovnu.
Na návštìvu jsme se všichni moc tìšili. Paní knihovnice nás poutavou formou vtáhla do svého
pøipraveného programu tak, že dìti tiše jako pìny
poslouchaly její vyprávìní o knihách, spisovatelích, o knihovnì a ilustrátorech. Nejvìtší
úspìch sklidily knížky s hádankami - tam se projevila dìtská bystrost a soutìživý duch.
Oblíbenou a atraktivní souèástí našeho týdne je
i saunování. Do sauny "Studia Klára"již
chodíme dva mìsíce a dìti se velmi tìší, protože
"v ní vypotíme a z tìla dostaneme všechny baci-

ly". Jaro s námi pøivítala i naše "veselá kravièka"za oknem lékárny. Poprvé jsme se také
vydali do solné jeskyòky v Bohumínì. Dìti
byly nadšené a jejich oèi záøily jako svìtýlka,
která se postupnì rozsvìcovala pøi relaxaci na
lehátkách. No a co hrát si v soli… co více si
mùžeme pøát? Hned v šatnì sdìlovaly dìti své
dojmy z nevšedního zážitku rodièùm a my dvì
jsme mìly opravdovou radost.
Také jsme se spoleènì vydali do "vodní øíše",
která se pøed námi otevøela ve"Vodnické

pohádce" v KD Dolní Lutynì - byla plná vodních víl, vodníkù a kouzelných žabièek.
Náš potlesk si herci opravdu zasloužili. Nesmíme zapomenout ani na"naše nástupce v MŠ",
a proto jsme je byli pøivítat 12. dubna na
"Vítání obèánkù". Miminka moc neplakala a
my jsme byli skvìlí… Poøád také sbíráme plastová víèka a dìti jsou velmi aktivní: sbírají celé
rodiny a pøíbuzní. Doufáme, že naše snaha
pomùže dìtem, které to potøebují. Ale i další
dny mìsíce kvìtna a èervna budou plné
hezkých akcí naší školky, zase se vám
ozveme… Opìt vám pøejeme hodnì sluníèka,
úsmìvù a buïte na sebe hodní…
Dìtièky z Mateøské školy Dolní Lutynì
støed s Pavlínkou a Boženkou

RodinnÈ centrum Beruöka: program na Ëerven
2. 6. v 10.00 hod. - ,,Berušèin pomocník a
rádce" Ekologicky šetrná domácnost a
bezpeèný nákup hraèek
6. 6. v 15.00 hod. - Akce pro celou rodinu
,,Den pro dìti''
12. 6. v 10.00 hod. - "Berušèiny hrátky s
øíkankami"

12. 6. v 16.00 hod. - ,,Tvoøivé odpoledne v
Berušce pro maminky"
16. 6. v 10.00 hod. - ,,Støíhání dìtí"
23. 6. v 10.00 hod. - ,,Pohádka pro dìti"
26. 6. v 10.00 hod. -,,Berušèino tvoøení s
dìtmi"
27. 6. v 10.00 hod. - ,,Solná jeskyòka"

Bohumín
27. 6. v 16.00 hod. - ,,Hipoterapie" Jízdárna
Karviná
30. 6. od 16.00 do 18.00 hod. - ,,Dnes hlídám
já!"
Bìhem letních prázdnin je provoz uzavøen.
Více informací na www.beruska.uvadi.cz
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Institut pro ûeny pom·h· ûen·m mentoringem
Institut pro ženy, který jako první
vznikl v únoru tohoto roku v Ostravì,
nabízí ženám novou metodu podpory
v každé životní situaci.
Na rozdíl od bìžných poradenských metod je
tzv. mentoring metodou, kdy se žena po
9. lekcích nauèí svou životní situaci vyøešit
sama a na základì své osobnosti. Ženy mohou
vyz-koušet metodu tzv. mentoringu, nechat si
poradit od zkušenìjšího a vyøešit problém po
svém.
Slovo mentoring pochází z øeètiny a jeho význam se pøekládá jako proces, v jehož rámci
mentor poskytuje podporu a rady týkající se
jakékoliv oblasti ménì zkušenìjšímu. Mentor je

osoba zkušenìjší, která pomáhá s øešením každodenních problémù osobì ménì zkušené, a
vniká tak duální vztah mezi ètyøma oèima.
V našem centru se setkali dlouholetí spolupracovníci, specialisti na rùzná témata, jako
napøíklad podnikání, slaïování osobního a profesního života, správa domácího i pracovního
rozpoètu, ale také rozvoj vnitøního svìta ženy a
sebeurèení.
“Jde o to, vybrat si vhodnou mentorku pro
danou oblast, mít úvodní konzultaci a poté už je
žena nasmìrována k dalším 8 krokùm”, øíká
Renata Ptáèníková, prezidentka Institutu pro
ženy.
Na mentoring se mùžete pøihlásit emailem:
prihlasky@institutprozeny.cz. Institut pro ženy

vede i každodenní dìtský koutek, kde si ženy
mohou nechat své dìti pohlídat kvalifikovaným
personálem.
Kanceláøe Institutu se nacházejí na Sokolské
tøídì è. 99 v centru Ostravy, v budovì ICEC
Holding. Veškeré své dotazy mùžete smìøovat
na e-mail ptacnikova@institutprozeny.cz.

DÏti si vyjely do ökoly v p¯ÌrodÏ na HrËavu
Obec Hrèava leží v nejvýchodnìjším

Mnozí z vás jste už Hrèavu navštívili, ale my
jsme v ní mohli dokonce nìkolik dnù i bydlet.
Na Hrèavì je totiž stálá škola v pøírodì pro
pøedškolní dìti. Ubytování je jen pro 20 dìtí, je
skromné, ale útulné, s výbornou stravou a

milým personálem. Již 5 let je provozovatelem

Hrèavy Obèanské sdružení VITA Ostrava, její
programy jsou zamìøeny na ekologii a pro dìti
je realizují zamìstnankynì terénní chaty Tetøev
na Hrèavì.
Naše mateøská škola tam byla již potøetí, a to v
rùzných roèních obdobích. Dìti tu strávily
nìkolik pìkných dnù a domù si odnesly zajímavé zážitky. Rádi se tam opìt v novém školním roce podíváme a mnoho krásných dnù tam
strávíme.
Dáša Mojžíšková, MŠ Nerad

"HURÁ, HRÈAVO"
Konec dubna a zaèátek kvìtna zastihl dìti z
MŠ Dolní Lutynì-Zbytkù a MŠ-Nerad ve
škole v pøírodì na Hrèavì. A jak se tam všichni mìli? To už vám napoví hymna, kterou na
Hrèavì složili.
Hrèavská hymna:

1. Autobusem do hrèavské školky, pøijeli k
vám kluci, holky,
je to pravda, jéminé, pøijeli až z Lutynì.
Refr: Šabadaba dab dybý……………….
2. Až se domù vrátíme, kamarádùm povíme,
Jirko, Petøe, Martino, moc se nám to líbilo.
Refr: Šabadaba dab dybý………………

3. Sluníèko tam svítilo a nám se to líbilo,
èas se krátí, jéminé, a teï zpìt do Lutynì.
Refr: Šabadaba dab dybý …………….
4. Naši milí rodièe, už se tìší velice,
neboj, mámo, tatínku, pøijedem za chvilinku.
Refr: Šabadaba dab dybý…………..
Dìti a Eva Køemenová z MŠ - Zbytky

cípu naší republiky, na hranici tøí
státù.. Je obklopena jen lesy, klidem, èistým vzduchem.

NABÕDKA LETNÕCH T¡BORŸ PRO ROK 2008
29.6. - 6.7. TZ KRÁSNÁ - hl. vedoucí Mgr .J. Šertlerová, cena: 1 950
Kè. Letní tábor s otevøením Hvìzdné brány do svìta zábavy- hry,
soutìže, výlety, karneval, táborák, novinka - DISKOTÉKA S RÁDIEM
ORION, v cenì - 5x dennì strava, doprava autobusem, pitný režim
5. - 12.7. HORNÍ BEÈVA HOTEL KAHAN - hl. ved. L. Vargová
cena: 2 350, 2 500 Kè. Tábor pro malé i velké, dìti a mládež, výlety Rožnov, Radhošt´, turistika, karneval, diskotéka, krytý bazén, tìlocvièna,
høištì - hry, soutìže, táborák, v cenì - plná penze, ubytování, doprava
12. - 19.7. BÍLÁ - HOTEL POKROK - hl. vedoucí R. Chrástecká
cena: 2 250 Kè. "Duhové prázdniny" malování, divadlo, filmování,
bazén, karneval, táborák, karaoke, diskotéka, hry, turistika, v cenì - ubytování, autobus, strava 5x dennì, pitný režim, koupání v bazénu, nahrané
DVD s pobytem dìtí
27.7. - 2.8. DOLNÍ LOMNÁ LUÈEBNÍK - hl. vedoucí Mgr. J. Šertlerová
cena: 2 250 Kè. Zamìøení všeobecné, turistické, pøírodovìdné - hry, soutìže,
zábava, výlety do okolí - prales MIONŠI, skanzen a koupalištì Dolní Lomná
a další, v cenì - ubytování, doprava, 5x dennì strava, pitný režim

21. - 25.7. PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR - ORLOVÁ - hl. vedoucí
M.Antošíková cena: 650 Kè. Všeobecné zamìøení, hry, soutìže, v cenì
- obìdy, výlety
18. - 22.8. PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR - ORLOVÁ - hl. vedoucí
M.Antošíková cena: 650 Kè. Pøírodovìdné a všeobecné zamìøení, hry,
soutìže, v cenì - obìdy, výlet - Zámek Hradec nad Moravicí
18. - 22.8.
PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR - ORLOVÁ - hl. vedoucí
R.Chrástecká, cena: 700 Kè. Práce s keramickou hmotou, hry, soutìže,
v cenì - obìdy, materiál, výlet - Zámek Hradec nad Moravicí
Další informace v DDM Orlová,
tel. 596 511 888, 596 511 492, 731 479 177
V pøípadì inzerce - fakturaèní adresa: Dùm dìtí a mládeže, Orlová,
pøíspìvková organizac, Masarykova 958, 735 14 Orlová-Lutynì
IÈ: 751 220 73
kontaktní osoba: Knìžíková Rùžena, zástupce øeditele - ekonom
tel.: 596 511 888, 596 511 492, 737 737 771
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Wspomnienia pana Alberta Grzebienia
Zainspirowani myœl¹, ¿e "wspomnienia s¹ bogactwem ¿ycia",
postanowiliœmy zaprosiæ do naszej
szko³y w ramach zajêæ kó³ka regionalnego, cz³owieka, którego historiê
¿ycia kszta³towala II wojna œwiatowa. W tamtych nie³atwych czasach mia³ tyle lat, co nasi uczniowie.
Oto garœæ jego wspomnieñ:
Kiedy zaczê³a siê wojna, myœla³, ¿e to bêdzie
zabawa. Maj¹c 10 lat inaczej myœleæ nie
mo¿na. Tymczasem nasta³ ogromny chaos,
ludzie nie wiedzieli, co siê w³aœciwie dzieje. Po
jakimœ czasie wszystkie dzieci ze Skrzeczonia
zosta³y zmuszone
uczyæ
siê
w
niemieckiej szkole.
Byli indoktrynowani, aby mogli siê staæ
prawdziwymi Niemcami. Edukacja by³a prosta,
trzeba by³o znaæ niemiecki hymn narodowy,
¿yciorys Führera, niemieckie pozdrowienia. Na
lekcjach plastyki malowali niemieck¹ flagê
oraz ¿o³nierzy. Po takiej dwuletniej "edukacji"
trzeba by³o wyuczyæ siê zawodu krawca, by
szyæ zimowe mundury dla niemieckiego wojska. W 1944 r. ch³opców zmuszano do wst¹pi-

vzpomÌnka

enia do dzieciêco-m³odzie¿owej organizacji
militarnej Hitlerjugend. Odmówi³ i zosta³
wywieziony do obozu dla dzieci w Šternberku.
Obozowe prze¿ycia nie by³y mi³e, bo nie mog³y
byæ. Nie podda³ siê i wraz z kolegami Szelig¹
ze Skrzeczonia i Holym z Zab³ocia postanowi³
uciec. Tyle odwagi by³o w sercu 14-latka.
Piechot¹ do Bruntalu, gdzie pomog³a kuzynka
Rosl, daj¹c pieni¹dze na podró¿ do domu.
Potem œwiat ogl¹da³ ju¿ tylko z piwnicznego
okna babci Szymiczkowej w Wierzniowicach,
gdzie a¿ do zakoñczenia wojny musia³ siê ukry-

waæ. Z dnia wyzwolenia pamiêta kobietê-oficera Armii Czerwonej, która siedz¹c na koniu
krzycza³a"kuda Giermancy."
Ca³ymi godzinami mo¿na by s³uchaæ opowieœci z ¿ycia pana Alberta Grzebienia. Ten czas,
kiedy mogliœmy siê przenieœæ w przesz³oœæ, dla
nas by³ bezcenny.
Dzieci s¹ wdziêczne za tê autentyczn¹ historiê
¿ycia. Mog³y te¿ poogl¹daæ zdjêcia, dokumenty, kartki na ¿ywnoœæ.
Warto organizowaæ takie spotkania.
Mgr Maria Ga³uszková, PSP Lutynia Dolna

Oprava k Ël·nku o pasech z minulÈho ËÌsla
V minulém èísle jsme vás informovali o zpùsobu vyøizování cestovních
dokladù. Dne 25. 4. 2008 však byl zákon o cestovních dokladech è.
329/1999 Sb. novelizován.
Zmìna se týká dìtí do 5 let. Tyto dìti již také musejí mít cestovní doklad
s biometrickými údaji, a proto již takové žádosti Obecní úøad v Dolní
Lutyni nebude pøijímat a rodiè se s dítìtem musí dostavit na Mìstský
úøad v Orlové. Rodièe pøedloží svùj obèanský prùkaz, rodný list dítìte a

osvìdèení o státním obèanství svého dítìte. Správní poplatek èiní 100,-,
pas bude platný 5 let a není tøeba pøikládat fotografie. Ty budou poøízeny
pøímo na místì. Nadále platí možnost si dítì zapsat do svého cestovního
pasu. Bližší informace k vydávání cestovních dokladù vám podají na
odboru vnitøních vìcí Mìstského úøadu v Orlové na tel. è. 596 581 243
nebo pøípadnì na Obecním úøadì v Dolní Lutyni na tel. è. 552 301 297.
Jarmila Vozárová, úsek vnitøních vìcí

Tak o tomhle by mohli vyprávìt hráèi dorosteneckého družstva
TJ Sokol Dolní
Lutynì.
Hned v úvodním
zápase jarní èásti okresního pøeboru dorostu na høišti Interu
Petrovice se o tom mohli dostateènì pøesvìdèit. Podali velmi
špatný a hlavnì nedisciplinovaný výkon a zcela zaslouženì
prohráli.
Dùrazný pohovor vedení družstva s hráèi se projevil již
v dalším utkání na pùdì Tìrlicka. Hráèi pochopili, že opravdovou cestou k úspìchu je jedinì kolektivní výkon.
Naši chlapci porazili domácí 3:0 a pøivezli si domù první tøi
jarní body.
V prvním domácím zápase jsme hostili velmi silný tým z Horní
Suché. I když bylo naše družstvo nekompletní, hráèi se snažili
bojovat a držet s hosty krok. To se bohužel nepovedlo a soupeøi
jsme podlehli 0:5.
Takzvaná "deka" zøejmì dopadla na hráèe v dalším utkání v
Záblatí. V poloèase jsme prohrávali 0:2 a trenér opìt musel v
kabinì zvýšit hlas. Ale pomohlo to! Vítìzství jsme neurvali, ale

i bod je pro nás úspìchem. S vedoucím celkem okresního pøeboru
Baníkem
Albrechtice jsme
ve slunném nedìlním odpoledni sehráli vcelku dobrý zápas, ovšem štìstí se k
nám obrátilo zády.
První májový den jsme nastoupili v minimálním poètu na høišti
Baníku Rychvald. V tomto zápase jsme byli lepší, útoènìjší,
bohužel nás zradila koncovka a nezachycení úvodního tlaku
domácích, kterým rozhodli o osudu utkání.
Pøed dvìma domácími zápasy si družstvo uvìdomilo, že pokud
je prohraje, bude to hluboký propad v tabulce. Jak proti Horním
Bludovicím, tak hlavnì proti Dìtmarovicím podali hráèi opìt
kvalitní kolektivní výkon a obì utkání dovedli do vítìzného
konce. Koneènì hráèi dorosteneckého týmu pøipravili svým
pøíznivcùm krásné fotbalové chvilky, za což je odmìnili
potleskem.
Doufejme, že v tìchto výkonech budou chlapci pokraèovat ve
zbývajících zápasech a zlepší si umístìní v tabulce.
(pef)

KlÌË k ˙spÏchu? JedinÏ kolektivnÌ v˝kon muûstva!
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SpoleËensk· kronika
Dne 1. èervna 2008 oslaví
své životní jubileum 70 let
paní
Hilda LIPKOVÁ.
Vìk není to, v èem poznává se stáøí.
Když oèi vìèným mládím záøí
a když se srdce umí pousmát,
tak ten vìk není znát.
Vše nejlepší pøeje syn Evald s manželkou
Karlou, vnouèata Kamila a David s Terezou
Dne 13. èervna 2008 oslaví 60. výroèí
svatby manželé
Zdeòka a Oldøich TOMALÍKOVI
Milá maminko a tatínku! Do dalších let
spoleèné cesty životem Vám hodnì zdraví,
štìstí a životní pohody pøejí dcera Alena
a synové Jiøí a Zdenìk s rodinami.
Odešla naše nejdražší - maminka.
V kvìtnu 2008 si pøipomínáme 20. výroèí
úmrtí
a
v
prosinci
nedožitých 100 let naší
drahé paní
Jenovefy TÉMOVÉ.
Vzpomínají syn Otakar s rodinou a snacha
Marta s rodinou.
Prázdná jsou místa,
kde zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe,
zùstává navždy v nás.
Dne 2. èervna 2008 by se
dožila paní
Štìpánka ŠKOVROÒOVÁ
85 let a zároveò 9. dubna jsme si pøipomnìli 3. smutné výroèí jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná dcera Helena s rodinou
a syn Rudolf s rodinou.
Dne 18. kvìtna 2008
uplynul rok od úmrtí paní
Otilie ŠTEFFKOVÉ
a 6. èervna 2008 by se dožila 85 let. Vzpomínají manžel, dcera s rodinou, sestra s rodinou a ostatní pøíbuzní.

Odešel, jak osud si pøál, však v našich srdcích žije dál.
Dne 12. èervna 2008
vzpomeneme 3. smutné
výroèí úmrtí pana
Miloslava TESAØE
zároveò si 1. èervna 2008 pøipomeneme
jeho nedožitých 75 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Lidie, syn a dcera s rodinami.

V˝roËÌ
V mìsíci kvìtnu oslavili 75., 80., 9l.
a 95. narozeniny:
Josef Absolon, Dorota Bieliková,
Marie Grzebieñová, Rudolf Jarosz,
Žofie Figurová, Antonín Ligus, Emil
Ryba, Anna Kuboszová, Albina Voznicová
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Dne 12. 4. 2008 jsme pøivítali do
svazku obce tyto novì narozené
obèánky:
Julie Sternadlová, Veronika Válková,
Aleš Zawierucha, Linda Getlerová,
Barbora Sliwková, Nela Grobelná,
Kristýna Ondrová, Jakub Pietrowski
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Božena Skrzyszowská
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

AKTUALITY
Poplatek za komunální odpad
Upozoròujeme obèany, že do 15. kvìtna
mìl být zaplacen poplatek za odvoz
komunálního odpadu za rok 2008.
Všichni, kdo zaplatili, obdrželi nálepku,
která musí být umístìna na popelnici.
V nejbližších týdnech probìhne kontrola a
nádoby bez potvrzení o zaplacení nebudou vyváženy.
Žádáme všechny obèany, kteøí nemají
zaplaceno nebo ještì nemají nálepku, aby
se v nejbližších dnech spojili s p.Handzlovou (tel. 552 301 294) a vìc doøešili.
Obec zvažuje možnost, že všechny nesplacené pohledávky po urèitém datu pøedá
specializované firmì na vymáhání
pohledávek, která dlužnou èástku bude
vymáhat soudnì, vèetnì možnosti
exekuce.
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Policie Èeské republiky informuje
V rámci zavádìní Community policing do
policejní praxe u našeho okresního øeditelství
PÈR v Karviné oznamujeme, že dnem 14.
dubna 2008 jsme zahájili provoz internetových
stránek našeho øeditelství na adrese
www.pcrkarvinsko.cz Tímto chceme pøispìt ke
zlepšení spolupráce policie s veøejností a státními institucemi. Oèekáváme, že tento dílèí krok
bude vést
k vìtší informovanosti široké
veøejnosti a zároveò zvýšení povìdomí o naší
policejní práci.
Zájezd do divadla
Osvìtová beseda ve spolupráci s ostravským
Divadlem loutek pøipravila pro všechny dìti a
jejich rodièe èi babièky na nedìli 8. èervna 2008
loutkovou pohádku Zaèarovaný les a jiné
pohádky. Zaèátek divadelního pøedstavení je v
15.30 hodin v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Vstupné dìti - 30,- Kè, dospìlí 40,- Kè.
Srdeènì zvou poøadatelé
Oznámení o pøerušení distribuce elektøiny
V pondìlí 9. èervna 2008 plánuje ÈEZ v dobì
od 7.00 do 16.30 v obci pøerušit dodávku elektøiny. Jednou z budov, kde dodávka bude
pøerušena, je také Obecní úøad. Dovolujeme si
proto upozornit obèany, že provoz úøadu a
rozsah poskytovaných služeb bude tento den
velmi omezen.
Fanost zve na koncert
Øímsko-katolická farnost Dolní Lutynì zve
22. èervna v 16 hodin do farního kostela na koncert pìvìckých sborù PZKO Lutnia z Dolní
Lutynì, Zaolzie z Orlové - Lutynì, Has³o z
Bohumína-Skøeèonì u pøíležitosti pouti sv. Jana
Køtitele a 100. výroèí vzniku lutyòského sboru
Lutnia.
P. Mgr. Pawe³ Zió³kowski
Dùchodci budou slavit
U pøíležitosti 20. výroèí založení Klubu dùchodcù poøádáme oslavy v úterý 24. èervna 2008 v
15 hodin v sále kulturního domu. Na programu
vyhodnocení 20leté èinnosti, vystoupení dìtského hudebního souboru, taneèního souboru
Beseda z Ostravy a od 17.30 hodin jste zváni
na taneèní zábavu. Srdeènì zveme všechny
èleny a naše pøíznivce. Výbor Klubu dùchodcù
Dolnolutyòské noviny o prázdninách
Sdìlujeme našim spoluobèanùm, že Dolnolutyòské noviny o prázdninách vyjdou jako dvojèíslo, a to až v prùbìhu mìsíce srpna.
Pøíjem èláneèkù do spoleèenské kroniky, informace, sdìlení èi inzerce se pøijímají do 30.
èervna 2008. Uzávìrka na záøijové èíslo je do
20. srpna 2008. (pat)
Podìkování
Dìkuji touto cestou neznámé nálezkyni, která
dne 10. dubna našla a odevzdala úøednici
Obecního úøadu v Dolní Lutyni taštièku s vìtším
obnosem penìz.
Byl to opravdu nevšední, poctivý a mimoøádný
skutek. Souèasnì mì tato paní pøesvìdèila o
tom, že i mezi námi žijí slušní a charakterní lidé.
Ještì jednou dìkuji a pøeji neznámé paní vše
dobré.
M.S.
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FotbalovÈ jaro mladöÌch û·k˘ bylo n·roËnÈ
První dubnový víkend se rozjel kolotoè
jarních mistrovských utkání i pro
družstvo mladších žákù TJ Sokol Dolní
Lutynì.
Po zimní pøípravì, kdy trenéøi pracovali na
zlepšení kondice a hlavnì herního projevu, je
družstvo odhodláno se porvat ve své soutìži o
co nejlepší výsledky a umístìní v tabulce.
Toto odhodlání zaèali chlapci plnit již ve svém
prvním mistrovském utkání na høišti v Horní
Suché. S domácími hráèi sehráli vyrovnaný
duel, který bohužel svými nepøesnými výroky
poškodil hlavní rozhodèí utkání. Tøi naši hráèi
základní sestavy museli ze zápasu odstoupit pro
zranìní z faulù, které rozhodèí vùbec nepotrestal. V dobì, kdy byli na høišti ménì zkušení
hráèi, jsme bohužel dostali druhý gól, který
rozhodl o naší prohøe.
Naši mladíci si vše ale vynahradili ve svém
prvním vystoupení na domácí pùdì v derby
proti Slávii Orlová. Po bezchybném výkonu a
ètyøech krásných brankách Ríši Mièky jsme
zvítìzili.
Do Karviné jsme odjeli nekompletní a navíc
jsme kvùli zranìním museli mìnit sestavu. V
první pùli naše hra byla rozhozená, nepøesná,
což Karviná využila a vsítila nám dvì branky.
Zlepšeným výkonem v druhém poloèase jsme

domácí zaskoèili, hru srovnali, ovšem v rozhodující chvíli pøišly dvì hrubky v obranì a zápas
jsme nakonec prohráli.
Doma jsme, opìt kompletní, nastoupili proti
velmi silnému soupeøi z Havíøova, kde jsme
v podzimní èásti prohráli dvouciferným výsledkem. Po prvním vyrovnaném poloèase hosty
k vítìzství dotlaèil opìt rozhodèí svými výroky,
které tentokrát nenechaly chladnými trenéry ani
fanoušky našeho družstva. Ovšem nic naplat,
toto se stává i v tìch nejnižších soutìžích.

V dalších dvou zápasech jsme si nejdøíve
poradili s družstvem Dìtmarovic a zvítìzili 4:1
a na pùdì petøvaldského Slavoje vybojovali
vítìzství 5:3.
V dobì, kdy vznikaly tyto øádky, se již chlapci
pøipravují na svùj nejtìžší zápas jara proti lídru
celé soutìže, Baníku Albrechtice. At´ zápas
dopadl jakkoli, pøejme našim "mladíkùm" ve
zbytku soutìže co nejlepší výsledky a umístìní
v závìreèné tabulce.
(pef)

Derby s DÏtmarovicemi skonËilo naöÌm vÌtÏzstvÌm
V posledních ètyøech utkáních získali fotbalisté TJ Sokol Dolní Lutynì
celkem 9 bodù. Po delší dobì vyhráli na pùdì soupeøe - v probíhající
sezonì se jim to podaøilo poprvé.
Na špatném terénu v areálu bývalé Nové huti
jsme porazili mužstvo Ostrava-Jih 2:0. Naše
pøevaha byla velká, vytvoøili jsme si øadu
šancí. Již na zaèátku utkání nastøelil bøevno
Petr Vaneèek a tyè Václav Bílý. Další dvì
tutovky spálil Miroslav Èief, když sám pøed
brankáøem nedokázal skórovat.
Druhý poloèas zaèal náporem našich hráèù.
Nejprve nevyužil svou pøíležitost Osièka a
pak Èief, který si to však vynahradil po hodinì hry, když právì po akci Osièky skóroval
na 0:1. Pojistku pøidali naši hráèi v 72. minutì, kdy se za ruku soupeøe kopala penalta,
kterou Marcel Figura promìnil a stanovil tak
koneèný výsledek 2:0 pro naše fotbalisty.
Další mistrovské utkání sehráli naši hráèi s
nováèkem soutìže ze Smilovic a získali další
výhru. Hosté mìli celý první poloèas navrch,
navíc se po akci svého nejlepšího hráèe
Ganczarczyka ujali vedení brankou do
šibenice. Po pøestávce nastoupilo naše
mužstvo jako vymìnìné a rázem nastal obrat

v utkání. Hned v první minutì druhého
poloèasu ohrozil støelou M. Figura. Tlak
domácích hráèù vyústil brankou P.Vaneèky,
který po pøihrávce M. Figury srovnal na 1:1.
Pak P. Vaneèka obešel tøi hráèe soupeøe a
pøízemní støelou k tyèi skóroval a stanovil
tak výsledek na 2:1.
Tøetí branku støelil M. Figura, který z 30
metrù nedal brankáøi hostù šanci. Hosté už v
nastaveném èase snížili na 3:2. Naše
vítìzství bylo zasloužené, hlavnì díky
výkonu ve druhém poloèase.
V Novém Jièínì sehráli naši fotbalisté další
mistrovské utkání, ve kterém podlehli lídrovi
soutìže 3:0. Ve 43. minutì se proti našim
hráèùm kopala penalta za údajný faul.
Domácí ji promìnili a šli do druhého poloèasu s výsledkem 1:0. Ve druhém poloèase
naše mužstvo hrálo vyrovnané utkání. Do
šance se dostal D. Osièka, ale zmaøil ji
domácí brankáø. Po hodinì hry domácí pøitlaèili a skórovali na 2:0. V 65. minutì byl

vylouèen po druhé žluté kartì Koneèný a
naši fotbalisté už nemìli dost sil na zmìnu
výsledku. V 75. minutì inkasovali další
branku na 3:0.
Na domácím høišti jsme sehráli mistrovské
utkání proti SK Dìtmarovice. Pro obì
sousedící obce neexistuje vìtší derby, než
právì toto. Naši fotbalisté potvrdili rùst
formy a zvítìzili 2:1. První vážnìjší šanci
mìli hosté, ale zneškodnil ji R. Matys. Ve 42.
minutì mìlo šanci naše mužstvo, když
odražený míè hostujícího hráèe skonèil na
bøevnì Sarafinovy branky. V prvním
poloèase byli lepší hostující hráèi. Po
pøestávce naše mužstvo nastoupilo s
odhodláním zmìnit nerozhodný stav v náš
prospìch. V 63. minutì dostal naše hráèe do
vedení J.Vaneèko. Hned v zápìtí mohli hosté
vyrovnat. V 72. minutì naši hráèi zvýšili
vedení krásnou støelou P. Vaneèky. V závìru
utkání hosté trefili bøevno a v 83. minutì
brankou Kadlèáka snížili na 2:1.
Po 20. kole je naše mužstvo na 7. místì s 25
body a se skóre 29:36.
(wit)
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