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

ZDARMA

Byly v Lutyni z·mky dva nebo jeden?
Historie obce je souèástí budoucnosti. V této souvislosti se objevuje øada legend a nejasností. Jednou
z nich je existence dvou zámkù v
Dolní Lutyni. Byly èi nebyly v
Lutyni dva zámky? Odpovìï hledejme pøedevším v kronikách.
Patrnì nejstarší budovou v obci byl kostel, v
záznamech je pøipomínán od r. 1447 jako
døevìný, který pozdìji vyhoøel a na jeho místì
byl postaven zdìný farní kostel. Jak to ale bylo
se zámkem?
Parcela, na níž stojí bývalý panský dvùr, byla
patrnì zastavìna teprve koncem 16. nebo
zaèátkem 17. století. Archivní prameny nám o
zastavìní parcely a o pùvodu areálu panského dvora
mnoho neodhalují. Vìtšina
historických materiálù se do dnešní doby nedochovala. V záznamech z roku 1804 jsou v
Lutyni uvádìny zámky dva. Jeden starší, renesanèní, patrnì vystavìný nìkdy kolem roku
1600, druhý mladší, barokní, situovaný naproti
již stojícího objektu, s nejvìtší pravdìpodobností postavený nìkdy mezi roky 1736 a 1766
tehdejším majitelem statku, Mikulášem Taafem,
jako letní sídlo. Této domnìnce napovídá i existence dvou patrových naproti sobì situovaných
budov v areálu panského dvora.
V jednom z mála dochovaných archivních
materiálù z roku 1821, obsahující podrobný
popis zámeckého sídla, je uvádìn patrový zámek
12 sáhù dlouhý a 8 sáhù široký, dále jednopatrový úøednický byt dlouhý 13 sáhù a široký 5 sáhù
a pøízemní hospodáøské stavení situované mezi
tìmito dvìma budovami, v nìmž je ze strany
úøednického bytu umístìna stáj a vedle ní
kanceláø, klenutá pøedsíò, laboratoø. Na základì
tohoto popisu s uvedenými rozmìry (1 sáh = 1,9
m) lze jednoznaènì usuzovat, že úøednickým
bytem je dnešní patrová stavba s mansardovou

historie

støechou oznaèovaná jako bývalá správní budova, zámkem pak v 80. letech zaniklá protilehlá
stavba, hospodáøským stavením dnešní pøízemní
objekt s nadstavbou z poloviny 20. století ve své
støední èásti.
Z toho lze usuzovat, že v Lutyni byly zámky
dva. Ten renesanèní byl postaven na pøelomu 16.
a 17. století. Šlo o patrovou stavbu na obdélném
pùdoryse, která byla v 80. letech minulého století demolována bez poøízení plánové a
fotografické dokumentace, takže o její podobì se
dnes dovídáme pøedevším z výpovìdí pamìtníkù.
Pozn: V této souvislosti žádáme všechny, kteøí
by mohli historii obce pøiblížit následujícím generacím, aby své vzpomínky, dobové fotografie
nebo jakékoliv pøedmìty, které souvisí s historií
zámku, zapùjèili nebo darovali obci. Za každé
svìdectví nebo pøedmìt budeme vdìèni.
Druhým zámkem byl jednopatrový barokní

objekt s mansardovou støechou. Hlavní vchod do
objektu byl situován v západním prùèelí v místì
dnešního prvního vchodu zprava. Vstupní dveøe
se otevíraly do chodby, podél níž byly øazeny
místnosti. Barokní stavba mohla mít schody do
patra vestavìné v prostoru proti hlavnímu
vstupu, dnes zaklenutého valenou klenbou.
Patrnì po adaptaci zámku na úøednický byt, jejíž
souèástí bylo i pøistavìní nového schodištì k
severní štítové stìnì, došlo ke zboøení pùvodních schodù situovaných v interiéru objektu.
Okna osazená do hluboké špalety a èlenìná na
deset tabulek, byla již od poèátku øazena do šesti
okenních os. Barokní objekt mìl zcela jistì krásnou tektonickou a štukovou výzdobu fasád. V
cihelném zdivu západního prùèelí jsou v patøe
mezi okny patrné otisky po osekaných pilastrech
a podokenních øímsách. Tento objekt dodnes
stojí, místní mu neøeknou jinak než "Zámeèek".
Jaký bude jeho další osud?
(red)

TÏöÌme se na tradiËnÌ pouù!

Vedení obce zve všechny obyvatele Dolní Lutynì, Vìøòovic, ale i okolních mìst a obcí na tradièní Dolnolutyòskou pout´, která se koná
v nedìli 29. èervna v centru obce.
Pout´ové atrakce, stánkový prodej a obèerstvení zajištìno. Zaèátek je
již v 9 hodin dopoledne! Všichni jsou srdeènì zváni!
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Cesta naöich senior˘ za pozn·nÌm

Mezi oblíbené aktivity našeho Klubu
dùchodcù patøí poznávací zájezdy.
Naši senioøi rádi už po mnoho let
navštìvují kulturní a historické
památky. Poznávají zajímavá místa
našeho kraje i okolí.
Letos jsme se rozhodli podívat k našim
sousedùm do Polska. Uskuteènili jsme proto
6. kvìtna zájezd do Pszczyny, která je nazývána perlou Horního Slezska. Je to opravdu
malebné a pùvabné mìsteèko s bohatou historií, která sahá až do dob vlády polského
královského rodu Piastovcù.
Navštívili jsme Zámecké muzeum, které se
nachází v budovì
bývalého
knížecího
zámku. Velkým pøekvapením pro nás byly jejich zvyky. Kromì
vstupného musí každá skupina návštìvníkù
uhradit navíc poplatek za prùvodce, pokud si
ho vyžaduje. Jinak u každé místnosti jsou
štítky s popisem, s nimiž se mùže každý úèastník seznámit osobnì. My jsme si vybrali tu
druhou variantu, protože polštinì rozumíme.
Pøi prohlídce interiéru zámku jsme obdivovali,
co všechno už dokázali naši pøedkové - krásné
malby na stropech, bohaté lustry, obrazy
knížat, sošky a nádobí z porcelánu, vyøezávaný a zdobený nábytek, lovecké místnosti s
trofejemi a majestátným zubrem, koncertní sál
zdobený obrovskými zrcadly. Náš obdiv patøil
více nejmenovaným umìlcùm a skvìlým
øemeslníkùm než samotnému panstvu.

cestov·nÌ

Po spoleèné prohlídce zámku následoval individuální program dle vlastního výbìru. Nìkteøí úèastníci si zvolili procházky pszczynským památkovým parkem, který se skládá ze
Zámeckého parku, kde se nacházejí malé
architektonické objekty, napø. dvùr Ludwikówka, èajový pavilón, èínská brána. Další
èástí je Dvorcový park se skanzenem a Divoká
promenáda s golfovým høištìm. Jiní úèastníci
zùstali ve starém mìstì, které si zachovalo
svùj støedovìký ráz. Veliké námìstí obklopují
mìšt´anské domy, kostely, radnice a restaurace.
Z církevních památek jsme si prohlédli
katolický kostel s krásnì vyzdobeným interiérem: oltáø, obrazy ve zlatých rámech, volnì
vystavená monstrance a spousta živých kvìtin.
Nejvíce nás zaujaly zdobené dvoupatrové
pavlaèe, které vypadají jako balkony v divadle. Z námìstí vybíhají kouzelné úzké ulièky

Slezsk˝ trojok byl kr·sn˝m z·ûitkem
Je nedìle 1. èervna 2008. V kulturním domì odpoledne zaèíná vystoupení pìveckých souborù. Umìlecká akce Slezský trojok. Jedním
z hostitelù je v letošním šestnáctém roèníku právì Dolní Lutynì.
Pøedpokládám, že samotný název pøehlídky vìtšinì ètenáøù nic
neøíká, proto nìkolik údajù na zaèátek.
Citujeme: "Slezský trojok je umìleckou akcí, jejímž cílem je propagace slezské sborové hudby, konfrontace s folklorem a úspìchy v
oblasti sborového života rùzných evropských regionù, pøedevším
Polska, Èeska a Slovenska. Úkolem festivalu je zabezpeèit další
rozvoj hudební tvoøivosti a sborového zpìvu (podle Rajmunda
Hankeho, 1992)."
Letošní festival byl 1. èervna otevøen zahajovacím koncertem v aule
Obchodnì podnikatelské Slezské univerzity v Karviné, kterého se
zúèastnilo svým vystoupením 34 pìveckých sborù èeských a polských.
Po obìdì se pìvecké sbory rozjely do vybraných obcí Tìšínska. Jednou z nich byla právì Dolní Lutynì. Ve velkém sále kulturního domu
se na podiu pøedstavily divákùm ètyøi soubory. Dolnolutyòská Lutnia, Pìvecké sdružení ostravských uèitelek z Ostravy, Modus Vivendi z Katowic Piotrowic a Polonia Harmonia z Piekar Sl¹skich.
Dohromady se publiku ve všech souborech pøedstavilo 162 zpìvákù.
Každé vystoupení neslo známku vysoké profesionality. Soubory,
vedené svými sbormistry, pøedvádìly mistrovské výkony. Dolnolu-

na všechny strany mìsta vèetnì hlavní
promenády - Piastovské ulice s rùznými
obchùdky. Neodolali jsme, abychom si nekoupili nìkteré z nabízených dobrot. V restauraci jsme kromì kávy s teplou smetanou a
tyskieho piva ochutnali boršè nebo specialitu
bigós v chlebových miskách.
Nelze opomenout, že Pszczyna je také
proslulá chovem zubrù v jankovické rezervaci,
jehož tradice sahá až do roku 1865. Na ploše
10 hektarù se rozkládá zubøí obora, tzv.
Zubrowisko i s nauènou stezkou. Tu jsme z
èasových dùvodù neabsolvovali.
I pøesto naše cesta za poznáním splnila svùj
úèel. Zrána sice pršelo, ale pak po celý den
bylo pìknì a teplo. Témìø všichni byli spokojeni, což pøi návratu domù vyjádøili verši:
sluníèko nám svítilo a nám se to líbilo a až pøijde èas, pojedeme zas.
Za Klub dùchodcù Lydie Èervencová

tyòskou Lutniu netøeba pøedstavovat, nedávno oslavil tento sbor 100
let svého pùsobení.
Pøibližme si tedy další z nich, Pìvecké sdružení ostravských
uèitelek. Patøí mezi špièkové ženské amatérské sbory. Byl založen v
roce 1955. Jeho repertoár zasahuje od polyfonie starých mistrù a dìl
velkých skladatelù naší sborové tvorby až k tvorbì souèasné.
Sbormistrem a umìleckým vedoucím sboru je pan Yurii Galatenko sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravì.
Výbìr pøednesených skladeb (kupø. Laudi alla vergine Maria
Giuseppe Verdiho) a jejich provedení potvrzoval povìst, která ho
pøedcházela.
Ostatní soubory nezùstaly nic dlužny. Pohled na soubor Polonia
Harmonia, tvoøený polovinou žen v nádherných polských krojích a
polovinou mužù ve sváteèním hornickém obleèení, byl úchvatný.
Toto padesátièlenné tìleso dokázalo svou profesionalitu i bezchybnì
zazpívanými nìkolika èeskými písnìmi. Další dùkaz, že Slezsko
jako historický útvar stále žije. Úroveò posledního zúèastnìného
sboru, Modus Vivendi, dokazuje nejen èetnost jeho vystoupení v
Polsku i Èeské republice, ale i poèet nahraných CD a DVD.
Bylo to krásné hudební odpoledne. Závìrem nám dovolte podìkovat
organizátorovi hudební pøehlídky, smíšenému pìveckému sboru Lutnia pøi místním sdružení PZKO v Dolní Lutyni, který se o èleny
souborù vzornì staral a zajišt´oval obèerstvení, které v tomto velmi
teplém odpoledni pøišlo každému vhod.
Marie Sztwiertniová, Jan Fismol
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"TakÈ zvÌ¯ata trpÌ civilizaËnÌmi chorobami,î
¯Ìk· dolnolutyÚsk˝ veterin·¯ Andrzej Iwanuszek
Veterinární klinika Veticea v Dolní Lutyni funguje už šest let. Její spolumajitel Andrzej Iwanuszek, který ji vede
ještì s jedním kolegou, slibuje, že již brzy tým lékaøù posílí žena, která se specializuje na koòskou medicínu.
Pane doktore, jak dlouho už funguje
klinika, jejímž jste spolumajitelem?
"Klinika je v provozu od roku 2002,
vedu ji spoleènì se svým kolegou."
Jste spokojen s množstvím klientù?
"Klientela je pomìrnì rozsáhlá a
konzistentní, rozhodnì si nemùžeme
stìžovat na nedostatek práce. Psi a
koèky mají zde výsadní postavení a lidé, dle
mého soudu, o nì
velice dobøe peèují."
Vaše zaøízení leží na okraji malé obce,
ovšem v blízkosti vìtšího mìsta.
Ovlivòuje to nìjak vaši klientelu?
Ošetøujete více domácích zvíøat nebo
spíše hospodáøských?
"Umístìní veterinárních zaøízení nemá
až takový vliv na jejich návštìvnost.
Dùležitá je kvalita a šíøe poskytovaných
služeb. Z 95 procent ošetøujeme domácí
mazlíèky, zbytek tvoøí skot, malí
pøežvýkavci a také konì. Již brzy náš
tým posílí kolegynì specializující se na
koòskou medicínu."
Je nìco, co z hlediska své praxe veterináøe vidíte jako problém a co byste
vytknul chovatelùm domácích zvíøat?
"Z principu není majitelùm co vytýkat,
jsou to jejich zvíøata. Nìkdy klienti neuvážlivì vybírají plemeno, se kterým
pozdìji mají výchovné i zdravotní
potíže."
Èím dnes nejvíce trpí bìžná domácí
zvíøata chovaná v panelákových
bytech?
"Jednoznaènì nedostatkem pohybu,
obezitou
a
dalšími
civilizaèními
chorobami jako lidé (cukrovka, nádory,
artrózy). A majitelé zvíøat si to,
bohužel, vìtšinou nechtìjí pøipustit."

Setkáváte se èasto s týráním zvíøat?
Jaké druhy týrání to jsou a co vy jako
lékaø v takovém pøípadì dìláte?
"Týrání je bohužel široce rozšíøeným
jevem, pes uvázaný na øetìzu znamená
týrání zvíøete i ve smyslu zákona. My s

jednoduché klienta pøimìt k tomu, aby
vám uvìøil a zmìnil své chování."
Zkusme nìco nepracovního. Máte sám
nìjaké domácí zvíøe?
"Mám fenu nìmeckého drátosrstého
ohaøe a chovám vèely."

tím nemùžeme dìlat nic, kompetentní je
státní
veterinární
správa.
Pokud
kterýkoliv obèan má podezøení na týrání
zvíøat, at´ vìc nahlásí na Obecní úøad
nebo státní veterinární správu."
Setkal jste se s pøípadem, že majitel
zvíøete nevìdomky zvíøe týral a vy
jste mu vysvìtlil, co dìlá špatnì a ten
èlovìk si to uvìdomil a zmìnil své
chování ke zvíøeti?
"Ovšem, stává se to velice èasto.
Musíme ale slova volit velice opatrnì,
jelikož lidé jsou dnes velice citliví a
mùžete se jich snadno dotknout. Není

Které je vaše nejoblíbenìjší zvíøe?
"Jelikož jsem myslivec, mám rád všechnu volnì žijící zvìø."
Je nìjaké zvíøe, kterého se bojíte?
Nebo existuje takové (z tìch bìžných),
které byste neumìl ošetøit?
"Neexistuje. Péèe i neobvyklého zvíøete
vždy pro nás pøedstavuje výzvu a jeho
kvalitní ošetøení je prestižní záležitostí.
Pokud by to situace vyžadovala, jsme
schopni získat potøebné informace èi
konzultaci od specialistù z pražské zoologické zahrady."
(red)

rozhovor

Dotazník
Jméno: Andrzej Iwanuszek
Vìk: 35
Vzdìlání: vysokoškolské
Rodinný stav: ženatý
Záliby, koníèky:
vèelaøení, myslivost
Nejlepší relax: kniha, veèer, nebo ráno
v lese na èekané
Ideální dovolená: u moøe s rodinou
Oblíbené jídlo: koprovka
Oblíbená kniha, autoøi: F. Forsyth,
A. Hailey
Dosud nesplnìný sen: vlastní dùm
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Opravdu zlatÈ ûnÏ taneËnÌch soubor˘

Doslova takto by se dala nazvat úèast taneèních souborù Radost & Impuls
na Mistrovství Èeské republiky sólistù, duetù a malých skupin v Berounì
dne 17. kvìtna 2008. 28 reprezentantù Radosti a Impulsu vybojovalo
celkem 15 zlatých, 6 støíbrných a 2 bronzové medaile, v choreografiích
Lenky Breèkové a Lucie Gavroòové.
Bohumínští taneèní pøedvedli kvalitní
sportovní výkony a vysokou umìleckou
úroveò. Od nejmenších po nejstarší tanèili a
pøesvìdèovali porotu i diváky o svých kva-

litách a od rána do veèera sbírali cenné kovy.
Nejvìtšího
úspìchu
dosáhla
Lucie
Nováková, která získala 2 zlaté medaile za
svá sólová vystoupení, 2 zlaté v duetech s

Mate¯sk· ökolka Nerad nezah·lÌ
Tak jako vloni i letos se dìti MŠ Nerad
zúèastnily výtvarné soutìže, kterou poøádalo przedszkole Gorzyce.
Výkresy na téma " Jaro a sluníèko"
namalovaly dìti ve školce a na soutìž jsem
jejich práce odvezla do Gorzyc den pøedem.
Již druhý den jsme se telefonicky dovìdìli,
že naši malí žáci - Zuzanka, Tomášek a
Dianka byli úspìšní, obsadili 2. místo.
Sladké odmìny a diplom dìtem doveze
paní uèitelka Gadek z Gorzyc osobnì.
Výuka cizích jazykù patøí k jedné z

nejvýznamnìjších
priorit
dnešního
vzdìlání.
Stále platí "Èím døíve, tím lépe".
Na naší mateøské škole již po tøi roky
probíhá výuka angliètiny pøedškolních
dìtí. Vyuèuje ji odpoledne jednou týdnì
paní uèitelka Gabka Bortlíková.
Dìtem rozumí a ví, co mohou pøedškoláci
zvládnout. Dìti se nauèily anglicky poèítat, pojmenovat základní barvy, zvíøata,
èleny rodiny, umí zazpívat dvì anglické
písnièky. Na každou lekci se moc tìší.
Dáša Mojžíšková, MŠ Nerad

Marcem Bìhalem a Kristýnou Skalkovou a 2
zlaté ve skupinách.
Výsledky lutyòských holek:
2. místo - Lucie Randisová (sólo, juniorky)
3. místo - Lucie Bielczyková (duo junioøi)
1. místo - formace "Kam a s kým" a formace
"Tak to cítím já" ( Lucie Randisová, Lucie
Bielczyková, Denisa Szmeková)

Mate¯inka o pr·zdnin·ch
B líž í s e prá z dniny a s ni m i i dovolené. Urèitì vás, rodièe, zajímá
prázdninový provoz v mateøských

š kolá c h v obc i. V è e rve nc i , pø esnì od
1. do 11. è e rve nc e , bude v pr ovozu
M Š N e ra d, a to od 6.30 d o 16 hodi n.
O s ta tní ma te øs ké š koly bu dou m í t po
oba mì s íc e z a vøe no.
D áš a M ojž íš ková, MŠ Nerad
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MladÌ hasiËi n·m udÏlali obrovskou radost
S pøíchodem jara zaèala sezóna
soutìží v požárním sportu, na kterou
se mladí hasièi z naší obce celou
zimu tìšili a poctivì pøipravovali.
Hned první teplejší dny nás vylákaly do terénu
a zaèali jsme s pravidelným tréninkem
požárního útoku. Plody naší práce na sebe
nenechaly dlouho èekat, když jsme zaèátkem
kvìtna obhájili loòské 2. místo v okrskové
soutìži v sousedních Dìtmarovicích a svou
skvìlou formu pøedvedli i na pohárové soutìži
u Kališova jezera, odkud jsme si pøivezli
rovnìž druhou cenu. Pozvání našich polských
sousedù se neodmítá, a tak jsme v Godówì
obstáli na výbornou ve štafetì družstev
a požárním útoku, což nás vnitønì nutí udržet
tempo dobývání stupòù vítìzù, aè víme, že pøijdou i zklamání, protože i o tom sport je.
Ale soutìže a pøíprava na soutìže nejsou jedinou náplní naší práce, stejnì dobøe dokážeme
koordinovat dopravu ve støedu naší vesnice
bìhem mezinárodního cyklistického závodu
Grácie, který tudy rok co rok projíždí.
Z pozice vedoucího mládeže chci už teï
podìkovat svým svìøencùm za to, že svùj volný
èas nevìnují pouze "dospívání", ale že nalezli
smìr, jenž má smysl nejen pro nì, ale za pár let
i pro naše spoluobèany, jelikož jednou z nich

Jak d·l s kontejnery

Horní øada: Gabzdyl Michal, Diniè Petr (vedoucí mládeže), Kubík Michal, Gašpar Marek,
Moravec Daniel, Prudel Radim, Tomaszková Simona. Spodní øada: Gašparová Sabina, Tøíska
Radek, Grandiè Aleš.
budou èlenové výjezdové jednotky SDH Dolní nou sezónu a proslunìné prázdniny.
Lutynì. Tímto bych jim také rád popøál úspìšPetr Diniè

V jednom deníku mne zaujala
informace o cenì za svoz
komunálního odpadu v jisté vesnici na Opavsku, která má pøibližnì stejný poèet
obyvatel, ale lidé platí podstatnì ménì. A tak jsem zaèal pátrat, jak to dìlají, že
rozdíly jsou tak velké. Dovolte mi proto nìkolik postøehù.
Celkovou èástku za svoz urèitì ovlivòuje mnoho faktorù. Nìkteré mùžeme
ovlivnit a na nìkteré nemáme vliv. Velmi tìžce ovlivníme to, že Dolní Lutynì
a Vìøòovice se rozkládají na území s rozptýlenou zástavbou, a tudíž svozová firma
musí najet podstatnì vìtší poèet kilometrù u nás než v obci, jejíž zástavba je
soustøedìna kolem centra. Dalším faktorem je vzdálenost na skládku. Ta je u obou
vesnic zhruba stejná, skládka se nachází na pùl cesty. Tam svozová firma pøiveze
komunální odpad, auto se zváží a vážní lístek se stává souèástí fakturace. V pøedminulém roce obce platily za uložení jedné tuny 300 korun, loni už 400 korun a
výhledovì se mùžete doèíst v denním tisku, že se zvažuje cena za uložení 1500
korun za tunu odpadu. Když se zamyslíte nad velmi prudkým navýšením, zjistíte,
že cílem je donutit obèana tøídit odpad, tak aby na skládce skonèilo skuteènì co
nejménì. Vše, co lze znovu použít, by nemìlo konèit na skládce. Atady moje první
zamyšlení, když vyhodím kus starého železa do popelnice, obec za to zaplatí. Když
železo odevzdám do sbìru, dostanu zaplaceno já. Pøesto nemálo železa v popelnicích konèí.
Nejvìtší rozdíl v chování obèanù je avšak v pøípadì kontejnerù. V opavské vesnici obèané pojem "pøistavený kontejner" neznají. Každý je si vìdom, že odpad,
který vyprodukuje, musí zlikvidovat na vlastní náklady a ne, že obec má toto hradit. U nás je situace opaèná, na obec se obrací spousta obèanù s žádostí o pøistavení
kontejneru k èíslu popisnému tomu a tomu, do té èi oné ulice a to nejlépe ihned,
protože já nemám kde svùj nepoøádek vyhodit. Ptám se, je to správné, aby harampádí Pavla platil Petr?
Nyní možná nìkolik konkrétních pøípadù a zamyšlení. Když jsem procházel místní høbitov a podíval se do kontejneru, který je urèen na høbitovní odpad, zdìsil jsem
se. Stará televize, stavební sut´ po rekonstrukci domu, pneumatiky. Ptám se, proè
televize? Vždyt´ pøed nìkolika týdny byl v obci mobilní sbìr nebezpeèného

odpadu, kde obèan mohl televizi odnést nebo každý sbìrný dvùr, kde provádí sbìr
elektrozaøízení, vám televizi pøíjme bez rozdílu, jestli v obci bydlíte nebo ne.
Stavební sut´ - kdo zaplnil pùl kontejneru? Byl to náš nezodpovìdný obèan nebo
firma? Urèitì jsme nìkomu ušetøili nìkolik tisíc, zaplacených z našich penìženek.
A do tøetice pneumatiky. U každého prodejce máte v cenì ekologickou likvidaci
starých pneumatik. Jak si vysvìtlit, že se objevily v našem kontejneru? Napadá
mne jediné vysvìtlení - koupím si v marketu kola v akci, v servise si je nechám
pøezout, ale vrátit staré prodejci jsem líný, tak je hodím v lepším pøípadì do kontejneru a v horším do pøíkopu. A zase platíme. Pneumatiky nìkdo musí uklidit,
vìtšinou to udìlá úklidová èeta na obci a doveze je dvùr. Když je pneumatik hodnì,
náklad odvezeme, roènì dva kontejnery. A zase platíme. Samozøejmì se nám vše
velmi prodražuje.
Kontejnery v obci nás roènì stojí statisíce, za jeden kontejner obec zaplatí podle
hmotnosti a druhu odpadu asi 4 až 10 tisíc korun. Kdybychom pøistavili kontejnerù desetkrát víc, vždy se zaplní, ale zadarmo to není, platíme to my všichni. Problém je to složitý, ale obec taky mùže pomoci. Pøipravujeme vybudovaní sbìrného
dvora, kde by obèané mohli úplatnì èi bezúplatnì zanechat svùj odpad s èistým
svìdomím, že pøírodì neuškodili. V souèasné dobì odborná firma zpracovává
studii proveditelnosti. Pak bude následovat výbìr vhodné lokality a zpracování
projektu s cílem požádat o finance v rámci nìkterého z operaèních programù.
Bohužel døív než v roce 2010 to asi nebude.
V letošním roce jsme zavedli systém nálepek, abychom zamezili na èerno pøistaveným popelnicím. A neplatièùm je vyvážet nebudeme. Pokud by nìkdo mìl
tendenci sypat odpad do pøíkopu nebo lesa, upozoròuji, že všechny pøestupky
budeme postupovat pøestupkové komisi v Orlové a místnímu oddìlení policie.
Tam hrozí všem až desetitisícové pokuty.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
Pozn: Tìsnì pøed uzávìrkou tohoto èísla zase hoøely v obci dva kontejnery, obec
(my všichni) musíme zaplatit pøistavení a likvidaci dvou dalších a roztøídìní. Náklady se budou pohybovat v desetitisících. Proto reálnì zvažuje se možnost výraznì
omezit poèet kontejnerù.
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DvÏ komise zruöeny, mÌsto nich je jedna nov·
Rada obce na svém zasedání dne
29. 4. 2008 zrušila dopravní komisi
a komisi pro investice a životní
prostøedí.
Dosavadní
èinnost
nahradí novì ustanovená komise
pro rozvoj a dopravu. Personálnì
došlo ke slouèení èlenù zrušených
komisí.
Pøedsedou byl radou obce jmenován místostarosta Jan Fismol. Rada obce oèekává, že
se tento pracovní tým stane efektivnì pracující

skupinou, která bude pøipravovat návrhy
konkrétních øešení závažných otázek
a usnadòovat tak rozhodování orgánù obce. Za
hlavní problémy považuje rada obce zejména
výstavbu kanalizaèní sítì rozloženou do èasové
etapy cca 20 let, dopravní obslužnost autobusy
MHD a její efektivitu, dopravní bezpeènost,
investièní zámìry, prodej a koupì nemovitostí,
rekonstrukce budov, odpadové hospodáøství
apod.
První schùze této komise se uskuteènila 19. 5.
2008. Na tomto jednání pøednesl pøedseda

komise svou pøedstavu o èinnosti a zpùsobu
øízení tohoto pracovního týmu. Pøedpokladem,
že komise mùže splnit oèekávání, je napø.
skuteènost, kdy dopravní komise svým postojem a návrhy podstatnou mìrou pøispìla ke
snížení dopravní zátìže Neradu a Vìøòovic pøi
poèáteèní etapì výstavby dálnice.
Stejnì tak, jak byla veøejnost informována o
èinnosti dopravní komise, budou obèané seznamováni i s prací komise pro rozvoj a
dopravu.
Jan Fismol, místostarosta obce

Pozemky je zapot¯ebÌ udrûovat nezarostlÈ
Neobdìlané pozemky ohrožují zdraví lidí a
zvíøat. Zplaòují a zaplevelují krajinu, trvale
mìní skladbu rostlin. Vedou ke vzniku alergických obtíží, u kterých dominují oèní problémy,
ale mohou se vyskytnout i obìhové potíže
a rýma. Majitel neudržovaného pozemku
poškozuje práva majitelù sousedících pozemkù.
Z tohoto dùvodu žádáme vlastníky pozemkù,
aby provedli pravidelnou údržbu (poseèení
a vyhrabání pozemkù) do konce èervna 2008.
Poté provedou pracovníci obecního úøadu kontrolu. Nebude-li zjednána náprava, postoupí
spisovou dokumentaci vèetnì fotodokumentace
Mìstskému úøadu Orlová, pøestupkové komisi,
která zahájí správní øízení o uložení pokuty
podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona è. 326/2004
Sb., o rostlinolékaøské péèi a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Ivana Ryšková, Zemìdìlský úsek

AKTUALITY
Pozvánka na letní slavnost
Obecní úøad Dolní Lutynì a pøedstavenstvo MS PZKO v Dolní Lutyni Vìøòovicích vás srdeènì zvou na
18. tradièní letní slavnost èesko-polského pøátelství, která se koná v sobotu 28. èervna 2008 od 15 hodin v
zahradì u Domu PZKO ve Vìøòovicích.
V programu vystoupí hudební, taneèní,
pìvecké soubory a školní mládež
z Èeské republiky a z Polska. V naší
obci vystoupí mimo jiné dechová hudba
OB, pìvecký sbor PZKO Lutnia a rocková kapela GLAYZY.
Organizátoøi pøipravují celou øadu specialit slezské kuchynì a jiné atrakce prùjezd alegorických vozù, pouštìní
kvìtinových vìneèkù po øece Olši
a noèní karneval. Prùjezd alegorických
vozù pøes Vìøòovice se bude konat ve

14.30 hodin. Tìšíme se na setkání
s vámi.
Knihovna informuje
Ve dnech 1. 7. 2008 - 31. 8. 2008 bude
knihovna v Dolní Lutyni otevøená: úterý
+ ètvrtek: 9 - 12, 13 - 17 hodin. Ve
Vìøòovicích zùstává pùjèovní doba
stejná, tj. støeda: 12.30 - 17 hodin.
Výstavka žákovských prací
Ve dnech 28. 6. - 29. 6. 2008 probìhne
ve velkém sále kulturního domu výstavka žákovských prací a úspìchù
dìtí ZŠ A. Jiráska za školní rok
2007/2008.
Výstavku
je
možno
navštívit v tuto dobu: sobota 28. èervna
15 - 18 h, nedìle 29. èervna 9 - 15 h.
Zájezd na hrad
Osvìtová
beseda
pøipravila
ve
spolupráci se Svazem žen na ètvrtek
10. 7. 2008 jednodenní zájezd na hrad
Starý Jièín a do blízkého okolí s

prúvodcem. Odjezd od Kulturního
domu v 7,30. Cena 180 korun. Bližší
informace podá Pavla Petrová osobnì
nebo na tel. 552 301 243.
Oprava cesty na høbitovì
V prùbìhu èervence bude zahájena
oprava vnitøní komunikace na místním
høbitovì. V prostoru od boèního vstupu
na høbitov (od vodovodu) až po kanalizaèní vpust´ o 30 m níže bude pokládána zámková dlažba.
Po nezbytnì nutnou dobu tak bude
v tomto místì ztížený pøístup. Samotných hrobù, resp. hrobek se tyto práce
nedotknou. Dlažba bude pokládána
mezi obrubníky do vzdálenosti asi 20 30 cm od jednotlivých hrobù.
Bližší informace mùže poskytnout pracovnice OÚ p. Jana Wrožynová.
Žádáme obèany o pochopení a tolerantní pøístup po dobu stavby. Dìkujeme.
Jan Fismol, místostarosta obce
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SpoleËensk· kronika
Èas plyne,
vzpomínky zùstávají
a kdo znal, vzpomene,
kdo mìl rád, nezapomene.
Dne 12. èervna 2008
uplynulo patnácté smutné výroèí úmrtí
pana
Emila ŠKUTÍKA.
S láskou vzpomíná manželka Marie, švagr,
synovec a neteø s rodinami.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel, žije v našich
srdcích dál.
Dne 22. èervna 2008 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí

Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.

Dne 29. èervence 2008 by
se dožila 84 let paní

Stanislava PIETRA

Anna TWARDZIKOVÁ.

z Vìøòovic a zároveò jsme 3. dubna 2008
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí jeho
vnuka

S láskou a úctou vzpomínají dcera s manželem, vnuci a pravnuci.

Jen kytièku na hrob Ti
mùžeme dát, chvilièku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 27. èervna 2008
uplyne 10 let od úmrtí naší
drahé maminky, babièky, tchynì paní
Anny POPOVIÈOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají synové Jan a
Jaroslav s rodinami.
Odešel náhle, nikdo to
neèekal.
Osud tak chtìl?
Proè jen to uspìchal.
Byl plný života,
mysl plná snìní
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše zmìní.
Dne 15. èervence 2008 vzpomeneme již 5.
výroèí úmrtí pana

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové, dcera a vnuci.
Dne 24. èervna 2008
vzpomínáme 4. smutné
výroèí úmrtí paní

Dne 16. èervence 2008
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Jany NÁVRATOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn s
rodinou a ostatní pøíbuzní.

V˝roËÌ

z Vìøòovic. S láskou a úctou vzpomínají
dcera Marie, vnuci s rodinami a pravnuci.
Dne 13. èervna 2008 jsme
si pøipomnìli nedožité 95.
narozeniny naší maminky,
babièky a prababièky paní
Hildy STOSZKOVÉ.

Dne 12. 6. 2008 si pøipomínají významné životní jubileum manželé
Oldøich a Zdenka Tomalíkovi, kteøí
si pøed šedesáti lety øekli své ano.
Pøejeme jim do dalších let hlavnì
hodnì zdraví a pohodu spoleèného

A 24. èervna 2008
vzpomínáme na nedožité
100. narozeniny našeho
tatínka,
dìdeèka
a
pradìdeèka pana
Jana STOSZKA.

života.
V mìsíci èervnu oslavili 75., 80., 85.,
92. a 94. narozeniny:
Marie Maroszová, Vìra Bonczková,
Marie Pøibylová, Liduška Madronová,

Vzpomínají synové Jan a Bruno s rodinami.
Dne 5. èervence 2008
vzpomínáme 3. výroèí
úmrtí naší drahé maminky,
babièky a prababièky paní
Boženy DUDOVÉ

Petra SZELIGY
z Dolní Lutynì.
Kdo jste ho znali, prosím, vìnujte mu
tichou vzpomínku.
Vzpomínají manželka Jitka, synové Honza
a Kája. Rodiny Niezgodova a Šeligova.

Odešla, jak osud si pøál,
však v našich srdcích
žije dál.

Jana PIETRA.

Marie RAÈKOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan a
syn Rostislav s rodinou.

Milá maminko, v ten den jsme Ti chodili
pøát, dnes jen svíci a kytièku na hrob Ti
mùžeme dát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 23. èervna 2008
vzpomínáme 1. smutné
výroèí úmrtí pana

úmrtí paní
Lili NEPOKOJOVÉ.
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a zároveò 6. srpna 2008 jejích nedožitých
85 let.
S láskou vzpomínají dcera Alena s
manželem, dcera Rùžena, vnuèka Jiøinka s
rodinou, vnuk Roman s rodinou, vnuk
Daniel se Sylvou a pøítel Franta.

Helena Adamèíková, Leo Šteffek,
Anna Linèíková
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Zlata Molinková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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LutynötÌ ml·deûnÌci ukonËili svÈ soutÏûe
Ve druhém èervnovém týdnu sehráli
mládežnické týmy své poslední mistrovské utkání okresních soutìží. Proto mi
dovolte, abych vás, sportovní fanoušky,
seznámil s výsledky našich družstev.
V dobì kdy vznikají tyto øádky, jsou tabulky neúplné, pøesto umístìní našich
celkù je definitivní a zveøejòuji jen jejich
umístìní.
Mladší žáci pod vedením p. Adamèíka, Mareše
a Hoka sehráli velmi uspokojivou sezónu, kdy
v samotném závìru soutìže dokonce bojovali
o druhou pøíèku za vedoucími Albrechticemi.
Nakonec obsadili krásné páté místo s 30 body.
Sehráli 18 zápasù, z toho deset vítìzných
a osmkrát byli poražení. Svým soupeøùm
vstøelili sedmdesát branek a 74-krát inkasovali.
Nejlepším støelcem družstva se stal Richard
Mièka s 25 brankami.
V celkové tabulce støelcù soutìže ml. žákù
obsadil Ríša 3. místo. Tomáš Bodnár 8. místo a
10. místo David Støelec
Družstvo hrálo po celou sezónu v duchu fair
play, kdy obdrželo jen dvì žluté karty.
Družstvo dorostu pod vedením p. Mrázka,
Piksy a Štably se v závìreèné tabulce umístilo
na 8. místì s 31 body. Sehráli 22 zápasù, z toho
devìtkrát zvítìzili, ètyøikrát se rozešli se
soupeøem remízou a devìtkrát byli poraženi.
Konto soupeøù zatížili 56 brankami, ale i stejný
poèet obdrželi.
Nejlepším støelcem družstva se stal Filip Piksa
s 18 brankami a v celkové tabulce støelcù

Starší žáci TJ Sokol Dolní Lutynì.
soutìže dorostu obsadil 8. místo.
Hráèi byli potrestáni za celou sezónu 21 žlutými kartami a co je chvályhodné, neobdrželi
žádnou èervenou kartu.
Starší žáci pod vedením p. Krainy, Kružliaka
a Friedricha sehráli výbornou sezónu a svou
soutìž vyhráli. Po celou soutìž se o vedení pøetahovali s Baníkem Albrechtice, ale samotný
závìr zvládli naši hráèi lépe a zvítìzili se 77
body.
Sehráli 28 zápasù, z toho pìtadvacetkrát
zvítìzili, dva zápasy skonèily remízou a jen
jedenkrát nás soupeø porazil. Soupeøùm žáci
vsítili 165 branek a obdrželi 23 branek.
Nejlepším støelcem družstva se stal Lukáš Chybiorz s 56 brankami a v celkové tabulce støelcù

soutìže st. žákù s pøehledem zvítìzil, když
druhý hráè v poøadí na nìj ztrácel 18 branek.
Neztratili se ani další ostrostøelci. Na 5. místì v
okrese skonèil Dominik Huòaø s 30 brankami.
A naši "mladíci" Radim Huòaø a Richard Mièka
skonèili na 28. a 54. místì s 12 a 7 brankami.
V tabulce slušnosti týmu jsme bohužel
neuspìli. Za celou sezónu jsme byli potrestáni
14 žlutými a 1 èervenou kartou. Doufám, že se
hráèi z toho pouèí a v pøíští sezónì naše konto
bude opìt èisté ve všech kategoriích.
Závìrem mi dovolte, abych podìkoval všem
hráèùm za pøedvedené výkony a družstvu
starších žákù za pìkný dárek k 75. výroèí dolnolutyòské kopané.
Petr FRIEDRICH, vedoucí mládež

FotbalistÈ Sokola DolnÌ LutynÏ se naötÏstÌ zachr·nili
Dùležitý zápas sehráli naši fotbalisté
Raškovice. Naši hráèi šli do zápasu s
Soupeø, který také hraje o záchranu, na naše
hráèe nestaèil a odvezl si porážku 3:0. Ve 26.
minutì prvního poloèasu jsme se ujali vedení
brankou Davida Habrdy. Hra v prvním poloèase
byla vyrovnaná. Ve druhém poloèase si naši
hráèi vytvoøili nìkolik gólových šancí. Hosty
definitivnì zlomila branka Miroslava Èiefa v 58.
minutì. Skóre jsme uzavøeli v 89. minutì brankou Richarda Andla. Naše vítìzství bylo naprosto zasloužené.
Další zápas odehráli naši hráèi ve Stonavì. Pro
domácí to byl existenèní zápas v boji o záchranu.
Naše mužstvo nezaèalo zápas št´astnì - za ruku
našeho obránce v pokutovém území se proti nám
kopala penalta, kterou domácí hráèi v 10. minutì
promìnili. Ve druhé polovinì poloèasu zaèala
být hra našich hráèù aktivnìjší. Ve 29. minutì
jsme kopali trestný kop, který promìnil Roman

ve 21. kole na domácím høišti s SK
odhodláním zvítìzit.
Matys. Další šance ke skórování Osièka a Bílý
nevyužili. Po zmìnì stran byla úspìšnìjší Stonava. Mrázek se v naší brance pøekonával. Rozuzlení pøinesla 72. minuta, kdy centr domácích
náš brankáø Mrázek jen vyrazil k domácímu
Francovi a ten míè jen dorazil do branky. Naši
hráèi ve druhém poloèase hernì zklamali
a výsledek 2:1 pro domácí je zasloužený.
Další mistrovský zápas sehráli naši fotbalisté
mimoøádnì v Ostravì s Èeladnou. V úmorném
vedru zaèala aktivnìji Èeladná, mìla však i notnou porci smùly. Její tlak ale vyzníval do ztracena. Naopak jako první zahrozili naši hráèi - po
centru Petra Vaneèky støílel z 11 metrù do
brankáøe Miroslav Èief. Ve 26. minutì zahrávali
domácí roh a ujali se vedení 1:0. Branku jsme
dostali po špatném obsazení domácích hráèù. Ve
druhém poloèase, v 68. minutì, nastøelili domácí

tyè. Soupeø dobøe zahrával standardní situace.
Naši hráèi nápor domácích zvládli a v 70. minutì
centr M. Figury D. Habrda prodloužil do brány
soupeøe a srovnali jsme na 1:1. Domácí chtìli
strhnout vítìzství na svou stranu, otevøeli
obranu, a to se jim stalo osudným. Po akci V.
Bílého osud domácích zpeèetil v 89. minutì P.
Vaneèko s výsledkem 1:2 pro naše fotbalisty.
Další, v poøadí tøetí utkání za sebou hrané na
cizím høišti, jsme odehráli ve Staré Bìlé s
výsledkem 3:1 pro domácí. První poloèas byl
vyrovnaný. Nejprve se domácí hráèi ujali vedení
1:0 po chybì naší obrany. Naši fotbalisté vyrovnali brankou D. Habrdy a dlouho si udržovali
nadìji na dobrý výsledek. V závìru jsme pak
inkasovali a prohráli 3:1. Na 1.A tøídu se hrál
kvalitní zápas s nasazením.
Po 24 odehraných kolech je naše mužstvo na 8.
místì s 31 body a skóre 36:42.
Josef Wita, vedoucí mužstva
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