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LetoönÌ obecnÌ pouù se hodnÏ vyda¯ila
Každoroèní letní obecní pout´ se
setkala s velkým zájmem obyvatel
Dolní Lutynì. Prostranství v centru
obce zaplnily pout´ové atrakce a
stánky.

Ani letos nechybìly labutì, autíèka, støelnice, kolotoèe a stánky s nejrozmanitìjším
pout´ovým zbožím.

VÏ¯ÚovickÈ Wianki uû jsou plnoletÈ

Tradièní letní slavnost, která se konala poslední èervnovou sobotu v
areálu PZKO ve Vìøòovicích,
navštívily stovky lidí. Místních
i pøespolních.

Dorazili i hosté z Polska, z družebních obcí
Czechowice-Dzedzice a Godowa. Vìøòovické
wianki zaèínají jako vždy jízdou alegorických
vozù vesnicí. Jen nebylo tolik vozù
motorových, ale hodnì historických formanských vozù tažených koòmi, což bylo lákavé
zejména pro ty nejmenší.
Projížïky
koòským spøežením
po okolí nebraly
konce.
Tìm starším zahrála
dechovka a zazpíval
místní pìvecký soubor Lutnia, který

sklidil ohromný potlesk. Wianki - neboli slovanská slavnost vítání léta se letos ve
Vìøòovicích konala už po osmnácté. Jak
vzpomíná jeden z organizátorù Josef Tobola na
prvním roèníku v roce 1991 pøijelo na wianki
pøes sedm stovek lidí. "Tehdy se ještì jezdilo do
tehdejšího Èeskoslovenska na propustky. Pøes
ministerstvo jsme vyøizovali výjimku, ale ještì
týden pøed urèeným termínem jsme ji nemìli.
Pak se ale všechno obrátilo a tøi dny pøed
slavností jsme dostali povolení. Pøípravy pak
trvaly non stop tøi dny," vybavuje si Tobola.
Také letošní roèník letní slavnosti konèil podveèerním pouštìním vìncù po Olši a lidovou
zábavou.
(red)
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BeruöËiny taneËky se velmi lÌbily

Dne 25. èervna skonèil tøímìsíèní
provoz taneèkù pro dìti ve vìku od
4 do 6 let. První své vysvìdèení
dostaly v podobì upomínkového
listu se svou podobenkou a
fotografií ze svého prvního vystoupení.
Toto prázdninové rozlouèení se dìtem líbilo,
jelikož to bylo pro nì pøekvapení. Doufám, že
toto pøekvapení taneèníky motivovalo, aby
pøišli zase pøíští školní rok. Co vlastnì
Berušèiny taneèky obnáší? Malí taneèníci si
pøipravili taneèek, kterým pak pøekvapili dne
9. 5. na "Našem dni" své maminky, tatínky,
babièky, dìdeèky. Všichni pøítomní byli pøekvapeni, co takoví malí
taneèníci dokáží. Máš
chut´ pøíští školní rok
patøit taky mezi malé taneèníky a je ti mezi 4
a 8 lety? Tak pøijï rozšíøit naše øady. Nábor
bude ve støedu 10. záøí 2008 v 16 hodin v RC
Beruška (bývalá ZŠ Nerad).
Srdeènì vás zve do svých øad taneèní vedoucí
Petra Šostoková.
Více na www.beruska.uvadi.cz/tanecky

dÏti, dÏti

Pozv·nka na z·¯ijov˝ chovatelsk˝ sv·tek
ZO ÈSCH Dolní Lutynì poøádá ve dnech 6. a 7. záøí
2008 v areálu Jiøinka 2. roèník Soutìže o nejlepšího
samce Slezska - Okresní výstavu mláïat králíkù a
místní výstavu králíkù, drùbeže a holubù. Souèástí

výstavy bude ukázková expozice okrasného ptactva.
Èepované pivo, domácí kuchynì, bohatá tombola a
další doprovodný program. Prodej kuøic bude
probíhat po oba dny výstavy. Informace na tel.

Boj s alkoholismem v Lutyni byl marn˝
V Lutyni bylo nemírné pití obyèejným jevem. Pilo se na vše a pøi
každé pøíležitosti. Koøalka se vyrábìla ze žita, léèila bol, byla univerzálním lékem proti bolení zubù, pilo se na žízeò, i na zahøátí v

723 820 410. Každý první pátek v mìsíci zveme také
všechny chovatele a pøátele chovatelství, kteøí nepatøí
do naší organizace, ale rádi by se podíleli na jejím
chodu, popøípadì by chtìli rozšíøit naše øady.

mrazech. V obci byla, v budovì bývalých klášterníkù, lutyòskou
vrchností zøízena harenda, která natropila v obci i okolí mnoho
zla, jak se lze jen útržkovitì dozvìdìt ze zápisù farní kroniky.
Lutyòský faráø píše vládì: " Lid v Nìmecké Lutyni a pøifaøených
obcích nauèil se píti koøalku. Stává se, že chlapi, ale i ženy pijí
døíve, než se k bohu pomodlí," a proto navrhuje vládì, aby se vaøilo lepší pivo, které by však bylo lacinìjší. Lid prý tak koøalku
pøestane pít.
Protože spotøeba alkoholu mezi lidmi byla velká, byla v obci
postavena palírna. Deputát rolníkùm byl dáván v alkoholu. Lidé
nesmírnì pili, nepracovali, toulali se. Radìji sedìli v šenku, kde i
poslední groš propili a pak kradli. Do kostela chodili opilí, èastìji
se však kostelu vyhýbali. Pilo se tak, že když byla mrtvému odebrána krev naøíznutou žilou, tak tato zapálená hoøela.
Pili však nejen poddaní, ale také vrchnost. Nejednou se dokonce
chlapi v hospodì pobili, dokonce nìjaká facka padla a pak násilník
musel být potrestán. Nejèastìjším trestem bylo dvoudenní vìznìní
o chlebì a vodì a tuto stravu si násilník musel sám zaplatit.
Dále se dozvídáme, že boj, který byl vyhlášen alkoholismu, byl
velmi neúèinný. V jednom záznamu se mùžeme doèíst, že pili i
žáci. Na otravu alkoholem zemøel žák V.tøídy gymnázia a vzápìtí
na totéž zemøelo dítì. Teprve po tìchto tragických událostech se
pití ponìkud zmírnilo.
Pozn: Jde o záznamy skoro 200 let staré, které mùžeme vyèíst ze
starých kronik. Doufejme jen, že k žádným tragédiím z dùvodu
nadmìrného pití alkoholu v obci nedojde, a proto hlavnì v letních
mìsících všeho s mírou.
Krásnou dovolenou a hodnì teplých dní pøeje všem Pavel
Buzek, starosta obce.
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"M·m tento kraj r·d,"
¯Ìk· karvinsk˝ prim·tor Tom·ö Hanzel
Prožil tam dìtství, a pøestože dnes žije v Karviné, na Orlovou a Dolní Lutyni nedá dopustit. Málokdo asi ví, že
primátor Karviné Tomáš Hanzel má k Dolní Lutyni víc než vøelý vztah: v nedaleké Orlové žijí jeho rodièe a on sám
je dlouholetým èlenem organizace chovatelù poštovních holubù v Dolní Lutyni.
Už øadu let bydlíte v Karviné a málokdo ví,
že pocházíte z Orlové, kde stále žijí vaši
rodièe. Jak a kdy jste pøesídlil do Karviné?
"Pøed jedenácti lety mìl jsem tady práci
a možnost získat bydlení. Málokdo ví, že jsem
po škole zaèínal jako elektrikáø v karvinském
Jäklu, rychle jsem ale zbìhl jinam a své
pùvodní profesi se už asi
vìnovat nikdy nebudu. I
když, kdo ví…"
Rodák z Orlové jistì zná i Dolní Lutyni.
Vybavujete si ještì z dìtství nìjaká zákoutí,
kam jste chodili s kamarády èi dìvèaty,
vzpomenete si na nìjakou pøíhodu, která je
spojená s Dolní Lutyní?
"Dolní Lutyni samozøejmì znám. Od dìtství
jsme tam jezdili na kolech a dìlali rùzné
vylomeniny, myslím, že ale zcela bìžné jaké
dìlají ostatní dìti. Takže pøíhod je dost, ale
konkrétnì si na žádnou asi teï nevzpomenu.
Ke všemu ještì od svých asi 14 let jsem èlenem organizace chovatelù poštovních holubù
v Dolní Lutyni."
Èím je pro vás tato obec zajímavá? Dnes
zažívá obrovský rozvoj, staví se tolik rodinných domù jako snad v žádné obci na
Karvinsku. Neuvažujete, že byste si tu také
postavil dùm? Samozøejmì, pokud je pro
vás život mimo mìsto zajímavý…
"Já bych dùm stavìl rád a mám to v plánu, ale

rozhovor

Zpovìdník:
Jméno: Tomáš Hanzel
Vìk: 33
Vzdìlání: student vysoké
školy
Rodinný stav: svobodný,
ale zadaný
Zamìstnání: primátor mìsta Karviná
Záliby, koníèky: poštovní holubi, golf,
tenis, spinning, èetba u vody na pláži
Nejlepší relax, nejoblíbenìjší zpùsob
trávení volného èasu: na golfu
doopravdy vypnu
Ideální dovolená: kdekoli s èlovìkem mi
velmi blízkým
Oblíbené jídlo: peèené maso se zelím a
brambory
Oblíbená kniha: Tulák po hvìzdách od
Jacka Londona
Dosud nesplnìný sen: sen je sen, ten si
musím zkusit splnit a nebudu ho pøece
prozrazovat, ale mám jich víc. Minimálnì
bych mìl rád takovou rodinu, jako je ta,
kterou znám z dìtství.

jsem už Karviòák, tam žiji, tam to mám rád a
tam zùstanu. Tedy i mùj dùm tam jednou bude
stát."
Pøedpokládám, že jako významný regionální politik sledujete dìní v obcích kolem
mìsta,
kde
žijete. Jak vy
vnímáte promìnu menších
obcí za poslední
roky? Stìhuje
se tam stále více rodin s dìtmi. Proè je
podle vás život
na vesnici pro
lidi zajímavý?
"To víte, že sleduji, nejen proto, že musím, já
to tady mám
opravdu
rád
a jsem tady
doma. Karviná
je èlenem Sdružení obcí mikroregionu, takže se
i pravidelnì vídám se starosty
a pochopitelnì
mì zajímá, co se dìje za humny. Karviná je
støednì velké mìsto, já zatím bydlím v bytì
na sídlišti, ale kdybych mohl, odstìhuji se
klidnì i do malinké obce v okolí - pøíroda,
klid, "výbìh" pro rodiny s dìtmi, idylka…
Kdo by o tom nesnil nebo si to nechtìl splnit,
když mùže? Ale myslím, že i ten mùj
domeèek bude jednou v místì, kde bude
hezky, zeleno a klidno. Už mám nìco vyhlédnuté."
Pro øadu lidí bude zøejmì pøekvapení, že
máte ponìkud netradièního koníèka chováte holuby. Je to tak? Jak jste se k této
zálibì dostal?
"Je to tak. Chovám spoleènì s otcem poštovní
holuby. K této zálibì, na kterou v souèasné
dobì nemám skoro èas, mì pøivedl mùj dìda,
který se této vášni vìnoval celý život a byl
v ní úspìšný."
Jak dlouho už toto dìláte a máte ještì
nìjaké své holuby? Kdo se vám o nì stará?
"Tuto zálibu mám od svých dìtských let. Stále
máme poštovní holuby, o které se ale výhradnì stará dnes mùj táta. Já, bohužel, na to
v souèasné dobì nemám èas. Takže když mi

zbude volná chvilka, pøijedu se potìšit k
rodièùm.
Jak byste laikovi vysvìtlil, že je to zajímavá
záliba? Co vás na této zálibì zaujalo?
"To jsou vìci, které se hroznì špatnì

vysvìtlují. Prostì je to vášeò, která když vás
jednou chytí, tak už nepustí. Chov a závody s
poštovními holuby v souèasné dobì sebou
nesou nároky na spoustu èasu a znalostí z
oblasti zdravovìdy, v podstatì genetiky,
krmení, hygieny, motivace a spousty jiných
faktorù, které mohou pøinést výsledky a
úspìch. Zajímavé na tomto koníèku je to, že
záleží jen a výhradnì na úsilí, znalostech a
umìní každého chovatele vše pøipravit tak,
aby se dostavil úspìch. Nìkteøí to zvládnou
lépe a nìkteøí hùøe a tak už to v životì
chodí…"
Mohl byste prozradit ještì nìjaké jiné své
koníèky, na které tøeba ani momentálnì
nemáte asi moc èasu, ale v minulosti tøeba
vyplòovaly váš volný èas?
"Dnes relaxuji rùznì. Když mi vyjde èas,
chodím hrát golf, tenis a jezdím na spinningovém kole. Letošní èervenec si taky užiji
u moøe - asi nejsem typický chlap, který vám
øekne, že nesnáší povalování u moøe, bary na
pláži. Já to rád mám. Rád po celoroèním
shonu mezi lidmi vypnu, nedìlám nic a to mi
vyhovuje."
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Na Radov·nk·ch z·¯ily oËi nejen dÏtem

U mnohých rodièù èi prarodièù se v nich dokonce zaleskla i slzièka dojetí.
To když s nadšením sledovali taneèní vystoupení svých malých "Jeníèkù a
Maøenek". Jejich snažení a následné krátké pøedstavení dìtského souboru
Kmit sklidilo obrovský potlesk všech, kteøí pøišli v pátek 13. èervna oslavit
Den dìtí na zahradu MŠ Na Zbytkách.
Veselé pobíhání dìtí od jedné atrakce ke
druhé bylo vystøídáno možností projet se na
dvou živých koních. Ještì tombola pro dìti
a dospìlé a hurá domù se spoustou dárkù
a dobrým pocitem z pøíjemnì prožitého
odpoledne. Museli bychom velmi zavzpomínat, zda vùbec a jak slavili tento svátek naše
babièky a dìdové pøed šedesáti lety, kdy byla
zdejší školka založena. Její úctyhodné

kulatiny pøipomenul krátkým projevem místostarosta obce Jan Fismol a paní øeditelka
ZŠ A. Jiráska Jana Josieková.
Vrat´me se na chvíli do ještì vzdálenìjší
minulosti, a to do 13. století, kdy italský básník Dante Alighieri výstižnì poznamenal:
"Tøi vìci nám zùstaly z ráje: hvìzdy v noci,
kvìtiny ve dne a oèi dìtí." Obrovské díky
patøí všem tìm, kteøí pomohli tyto pøekrásné

oèi dìtí rozzáøit - nejen sponzorùm akce
(Lesy Èeské republiky, s. p., AZ-Stav s.r.o.,
TOM FRUIT s.r.o., TESCO Frýdek Místek,
Øeznictví "Wojtas" a p. Šnobel), ale pøedevším obìma p. uèitelkám, všem rodièùm a
prarodièùm, kteøí napekli koláèe a další
cukrovinky nebo jinak pomáhali s organizací
této vydaøené oslavy. Zvláštní podìkování
náleží všem èlenùm výboru SRPŠ pøi zdejší
MŠ, kteøí ochotnì pøipravili jak Radovánky,
tak i spoustu dalších akcí bìhem uplynulého
školního roku.
Mgr. Lenka Trembošová, pøedsedkynì
výboru SPRŠ pøi MŠ Zbytky

Prázdniny jsou v plném
proudu, tak si jenom
pøejme, aby dìti byly
stejnì zaujaté a veselé jako na Radovánkách v
Jiøince v sobotu 7. èervna. Podìkování za
pøípravu odpoledne patøí hlavnì obìtavým
rodièùm Mrázkovým, Kantorovým, Rusovým,
p. Molinkové, p. Vilèkovi, p. Ruskovi a zejména pøedsedovi panu Uherkovi.

Den dÏtÌ

Z·vÏr ökolnÌho roku Na Zbytk·ch byl vesel˝
Mìsíc èerven bývá na školách
zpravidla velmi hektický. Nejinak
to bylo také u nás. V pøedveèer
nového mìsíce jsme se všichni
sešli na školním høišti, kde pro nás
SRPŠ
zorganizovalo
školní
radovánky.
V úvodu jsme si pod vedením paní
uèitelky hezky zazpívali nìkolik
našich oblíbených písní a zatanèila
nám naše bývalá žákynì Veronika
Èaplová. Všichni žáci školy

obdrželi od SRPŠ knižní odmìnu a
dárek. Potom se rozjela ta pravá
dìtská zábava - soutìže a hry. Kdo
mìl odvahu, mohl se povozit na
koni, kterého pøivedl pan Veverka.
Dvakrát jsme se vyspali a jeli jsme
na velmi zajímavou exkurzi do
Elektrárny v Dìtmarovicích.
Exkurzi pro nás pøipravil pan
Hrabec. Poutavì nám vysvìtlil
výrobu elektøiny a prohlédli jsme
si celý komplex. Výklad pøizpùso-

bil našemu vìku, takže jsme se
nìkteøí i nìco pøiuèili. Ještì jednou
mu za to dìkujeme.
Jak už to na závìr roku chodí, i my
jsme museli napsat závìreèné
písemné práce, aby paní uèitelky
vidìly, "že na to opravdu máme" a
už jsme se pøipravovali na branný
závod, který pro nás pøipravila
naše družební škola v Závadì. Šli
jsme k potoku Petrùvka a po cestì
jsme plnili rozmanité úkoly. Kdo

došel do cíle, èekala ho sladká
odmìna.
Koneènì nastal den D. Dostali
jsme vysvìdèení a teï hurá na
prázdniny. Ještì se sluší podìkovat
za práci výboru SRPŠ i rodièùm,
kteøí se snažili škole pomáhat. Pøejeme všem pìknou dovolenou a
dìti, vzpomeòte si, jak jsem vás
pouèovala, at´ na sebe o prázdninách dáváte pozor, abychom se
všichni zase 1. záøí setkali. (red)
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HalÛ, halÛ, opÏt zpravodajstvÌ z naöÌ ökoliËky
Ach jo, tak už se nám to krátí. Naši
starší kamarádi - budoucí prvòáèci už málem "støíhají metr", nìjak moc
vážnì a rozumnì se tváøili na paní
fotografku Marcolovou pøi focení na
tablo a za chvilku si opravdu
udìláme pápá…
Ale i tak jsme spolu stihli spoustu vìcí - tøeba
spoleènì potìšit naše milé maminky dáreèkem
a kytièkou na vystoupení ke "Dni matek", líbili
jsme se i babièkám a maminkám na setkání
ÈSŽ.
Z výletu do zoo v Ostravì jsme se vrátili spokojení, pøálo nám krásné sluneèné poèasí, a tak
jsme øádili v nafukovací žirafì, že i opièky
a sloni nevìøícnì koukali. A pøedstavte si! Mìli
jsme to zadarmo! Dìkujeme našim sponzorùm
z TJ Sokol Dolní Lutynì.
Vydaøilo se nám i "Spinkání ve školce",
probìhlo v duchu "Sportovních her MŠ 2008".
Za skvìlé sportovní výkony jsme dostali
medaile a diplomy. Nikdo a nic na nás neudìlalo BUBUBU a nejvìtší radost jsme mìli z noèní
"pyžamkové diskotéky!"A prý jsme byly ty
nejhodnìjší a nejšikovnìjší dìti na svìtì když
jsme usnuli ve spacácích (øíkala Pavlínka
s Boženkou).
Díky našim milým sponzorùm se vydaøily i
"Dìtské radovánky"(dìkujeme fa Kleèka,
øeznictví Wojtas, Rychvaldská pekárna,
INTEVO). Pøi "Rozlouèení s pøedškoláèky" se
tu a tam objevila i malá slzièka, ale nebojte, my
tu první tøídu zvládnem!
Na akci "Policie ÈR dìtem"jsme pozvali i

kamarády z okolních školek a základní školy,
nejvíce se všem líbili pejsci a ukázky jejich
služebního výcviku však jsme pro nì za
odmìnu nachystali velkou kostièku.
Ti nejstateènìjší (a nebylo nás málo) odjeli na
celý týden bez maminky a tatínka, jen s velkým
kufrem a plyšákem, do školy v pøírodì na
Hrèavì - s pavouèkem Kouèkem a vílou
Malvínkou nám tam bylo príma!
Po návratu ze školy v pøírodì se na nás ještì
tìšili kamarádi hasièi z hasièské zbrojnice v

Orlové, kde jsme si vyzkoušeli hasièskou techniku a z hašení "jako" jsme byli trošku mokøí a
nadšení.
Prázdniny a sluníèko èekají a my bychom chtìli
podìkovat výboru SRPŠ naší školièky a všem
maminkám, tatínkùm, kamarádùm, sponzorùm
a zamìstnancùm za jejich obìtavou pomoc.
S pøáním - mìjte hodnì sluníèka a všude kolem
spoustu milých úsmìvù - se louèí dìtièky MŠ
Komenského 1009, Dolní Lutynì s Pavlínkou a
Boženkou

DÏti vyrazily za odmÏnu na hrad Hukvaldy
Také letos se vybraní žáci všech dolnolutyòských základních škol (ZŠ Vìøòovice, ZŠ Zbytky, ZŠ s polským
vyuèovacím jazykem a ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni)
zúèastnili poznávacího zájezdu za odmìnu na konci
školního roku 2007/2008.
Celý zájezd zorganizovala školská a kulturní komise, financovala obec
Dolní Lutynì. Starosta obce, Mgr. Pavel Buzek, pøišel ráno do školy ZŠ
A. Jiráska, aby osobnì všechny pøítomné dìti pozdravil a popøál jim na
výletì hlavnì skvìlé zážitky a nezapomenutelné dojmy.
A koho tøídní uèitelé na zájezd vybrali? Hlavnì ty žáky, kteøí svými

vìdomostmi a dovednostmi vzornì reprezentovali školu èi obec. Dìti
byly navrženy za výborné výsledky v jazykových soutìžích, matematických, pøírodovìdných a zemìpisných olympiádách, výborné výsledky
a reprezentaci školy i obce ve sportu, za vynikající studijní výsledky,
nejvíce nasbíraného papíru, za výrazné zlepšení prospìchu, za pomoc
kamarádovi, ochotu, obìtavost, èestné postoje apod.
Zájezdu se úèastnily dìti od 1. do 9. tøídy. Vìkový rozdíl nepùsobil absolutnì žádný problém. Všichni byli tolerantní, ohleduplní, ukáznìní, vzájemnì se respektovali, domluvili se. Byla jsem opìt potìšena, jak pøátelské, inteligentní, slušné a zvídavé dìti na našich školách máme. Byl to
høejivý pocit.
Mgr. Eva Šipulová
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Superhymna - "Hur·, HrËavo"
Konec dubna a zaèátek kvìtna zastihl dìti z MŠ
Dolní Lutynì-Zbytky 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.

POZOR, ODPADY!
Co se dále dìje s odpady, které
vytøídíme z komunálu?
Jak probíhá tøídìní odpadù?
Odpady,
které
jsou
svezeny
z barevných kontejnerù a pytlù
urèených pro tøídìní, je nutné dále
dotøídit. Na tzv. dotøiïovací lince se
odpady tøídí na jednotlivé druhy dle
jejich dalšího zpracování (recyklace) a
zároveò se odstraòují nežádoucí
pøímìsi, neèistoty a odpady.
I plasty, které jste odhodili do žlutých
kontejnerù a pytlù, se dotøiïují na
dotøiïovací lince. Ze smìsi plastù putující na pásu se ruènì vybírají PET
láhve, fólie a pìnový polystyren, které
mají speciální samostatné zpracování.
Pracovníci z pásu vyhazují i neèistoty,
které do plastù nepatøí. Dotøídìné
druhy plastù vèetnì zbylé smìsi plastových odpadù se lisují do balíkù
a odváží ke zpracování na recyklaèní
linky.
Pøi výrobì skla se nikdy nesmí dostat
do pece žádná jiná neèistota, kov,
keramika, porcelán atd. Sklenìné
odpady ze zelených kontejnerù se
nejprve pøedtøiïují ruènì a jsou
odstranìny nejvìtší kusy neèistot. Poté
støepy putují na speciální automatickou
linku øízenou poèítaèem, kde je smìs
pomocí soustavy drtièù a sít upravena
na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze smìsi støepù jsou
odstranìny drobné neèistoty (víèka
a další drobné pøedmìty) a jsou
podrceny na požadovanou velikost.
Smìs z barevného nebo èirého skla se

Refr: Šabadaba dab dybý
4. Naši milí rodièe, už se tìší velice,
neboj, mámo, tatínku, pøjedem za chvilinku.
Refr: Šabadaba dab dybý
Dìti
a Eva Køemenová z MŠ - Zbytky

èervenec 2008
V životì každého z nás nastane
rozlouèení s èlovìkem,
kterého jsme hluboce milovali. Pro všechny pozùstalé
obèany, které tato bolestná událost silnì zasáhne - se
zastaví èas. Zcela a s dùvìrou se obrátí na pohøební
službu, která vypraví dùstojné rozlouèení s èlovìkem
jim nejbližším. Jménem pohøební služby Libuše Knyblová z Orlové-Poruby mi dovolte hluboce podìkovat
Obecnímu úøadu Dolní Lutynì - zejména panu starostovi Mgr. Pavlu Buzkovi, paní Janì Wrožynové
a v neposlední øadì manželùm Svobodovým za vstøícnost, za vynikající pracovní podmínky a hlubokou lidskost, které jsou nesmírnì dùležité pro výkon našeho
povolání. Vypravila jsme již spoustu smuteèních
rozlouèení v rùzných mìstech a obcích, ale s rukou na
srdci mohu zodpovìdnì vyjádøit podìkování obci
Dolní Lutynì za velice pìknou smuteèní obøadní síò
a její okolí, za vytvoøení takových podmínek, které
jsou nesmírnì dùležité pro pøípravu a samotné konání
smuteèních obøadù. Je mi ctí vyprovázet zesnulé
obèany na jejich cestì poslední, a pakliže je místem
posledního rozlouèení vaše smuteèní obøadní síò, zodpovìdnì mohu vyjádøit, že je to cesta naprosto dùstojná. Dìkuji. S hlubokou úctou Libuše Knyblová

PodÏkov·nÌ chvíle

odváží ke zpracování do skláren.
Jak se odpady zpracovávají?
Pøi recyklaci jsou zpracovány odpady
na nové materiály. Každý z nás svým
chováním pøímo ovlivòuje další "život"
odpadu - pokud ho správnì roztøídíte,
umožníte
tak
jeho
recyklaci
a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do
popelnice, odpad se uloží na skládce
nebo se jinak bez dalšího využití
zlikviduje.
Každý druh plastù je zpracováván jinou
technologií, protože mají odlišné
složení a vlastnosti. Z PET láhví se
vyrábìjí vlákna, která se používají jako
výplò zimních bund a spacákù nebo se
pøidávají do tzv. zátìžových kobercù.
Z fólií (sáèkù a tašek) se opìt vyrábìjí
fólie a rùzné pytle, napø. na odpady.
Pìnový polystyren slouží k výrobì
speciálních cihel. Ze smìsi plastù lze
vyrábìt odpadkové koše, zahradní
nábytek, zatravòovací dlažbu, protihlukové stìny u dálnic apod.
Upravená smìs ze støepù vytøídìného
skla se pøidá do výchozí smìsi
k výrobì nového skla. Ušetøí se pøi tom
jak energie, tak i množství primárních
surovin, pøièemž sklo se dá takto
používat
vlastnì
donekoneèna.
Nejèastìji se takto vyrábí opìt
sklenìné obaly èi jiné sklenìné
výrobky.

21. srpna, 2. øíjna, 13. listopadu

Pro pøipomenutí - termíny svozù pytlù
s vytøídìnými plasty:

TRASA E
(ulice Rychvaldská, Orlovská (pouze
è.p. 597), U Meze, Luèní, Skøeèoòská,
K Záblatí, Krajní, K Vodojemu,
K Zahrádkám, Polní, Ïáblova kolonie,
Jetelová, Øadová Zbyteèku, Bøezová)
14. srpna, 25. záøí, 6. listopadu,
18. prosince
èerpáno z www.ekokom.cz

TRASA A
(Vìøòovice - ulice U Kaple, U Høištì,
Hlavní, Pøíèná, Škornice, Ratiborská,
U Kulturního domu, Dolní, Èervinská,
Dolní Lutynì - Neradská, U Závor,
K Lesu, Zahradní, Pod Borkem)

TRASA B
(ulice Martinovská, Stará cesta,
Bezruèova, U Zbrojnice, Panelová,
K Vodárnì è. p. 252, 620, 397, 1226,
650, 519, 798, 457, 458, 134, 428, Do
Polí, K Pískovnì, K Vrchùm, U Køíže,
Úzká, U Školy, K Penzionu, Kvìtinová,
Na Vrchách, K Bezdínku, Okaly,
U Stanovištì)
28. srpna, 9. øíjna, 20. listopadu
TRASA C
(ulice Hranièní, Píseèná, Bohumínská,
U
Nové
cesty,
Mezi
Cestami,
K Vodárnì è. p. 290, 1235, 1225, 1224,
1214, 1215, 510, 511, 531, 776, Èervená cesta, Karvinská, U Potoka,
Odlehlá, Dìtmarovická, Do Kopce, Na
Olmovci, Na Svahu, K Zastávce,
Krátká,
Soukromá,
Na
Výšinì,
V Dolíku, K Výšinì)
4. záøí, 16. øíjna, 27. listopadu
TRASA D
(ulice Tøanovského, Na Farském,
Komenského, U Kina, Amelinova,
Koperníkova, U Koupalištì, Pod
Kostelem, U Jiøinky, Orlovská (kromì è.
p. 597 ), Lomená, K Hájence)
7. srpna, 18. záøí, 30. øíjna, 11. prosince

èervenec 2008

SpoleËensk· kronika
Petrovický zámeèek v bílém se rdìl, nevìstì
s ženichem tiše závidìl. To
Dušan s Radkou
si 14. èervna 2008 øekli své ano, a od nás
ze srdce budiž jim pøáno, hodnì štìstí,
zdraví a lásky.
Novomanželùm Buchtovým to vše pøeje
celý rodinný klan a pøátelé.
Vzpomínka je trvalejší nežli
kvìty nejkrásnìjší.
Kvìty uschnou, uvadnou,
vzpomínky navždy
zùstanou.
Dne 8. èervence 2008 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí pana
Vladislava PILCHA.
S láskou vzpomínají manželka Dana,
maminka, sestra Vìra s rodinou a ostatní
pøíbuzní.
Dne 14. èervence 2008
jsme vzpomnìli nedožité
75. narozeniny našeho
drahého manžela, tatínka a
dìdeèka pana
Otakara VOTKY
a zároveò si dne 22. srpna 2008 pøipomeneme 7. smutné výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Lidie a synové Zdenìk a Ota s rodinami.

Dolnolutyòské noviny
Co je to štìstí, ptáme se, štìstí je náruè
maminèina, do níž nás ukryje.

Není smrti tam, kde byl život vyplnìn láskou, prací a obìtavostí…

Dne 19. èervence 2008 by
se dožila naše maminka
paní

Dne 26. srpna 2008 vzpomeneme 5. smutné výroèí úmrtí pana

Hermína
SZKOWRONOVÁ
85 let. S láskou vzpomíná syn Boøivoj s
manželkou, dcera Kvìtoslava s manželem,
vnuk Radim s manželkou, pravnuèky
Karolínka a Kristýnka.
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli
pøát, jen kytièku na hrob dáme a budeme
vzpomínat.
Dne 20. èervence 2008
jsme vzpomnìli nedožitých
75 let pana
Bohuslava KANI.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Heòa, synové Pavel a Jan s rodinami.
Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 29. srpna 2008 by se
dožil 80 let pan
Jan KUFA.
S láskou stále vzpomíná manželka Jiøina,
dcera Vlasta, synové Petr a Zdenìk s rodinami.

V˝roËÌ
V mìsíci èervenci oslavili 75., 80., 85.
a 96. narozeniny:

Kdo v životì ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti
a žalu v srdci zùstává.
Odešla jsi od nás, krutý
osud si to pøál, štìstí a
lásku jsi s sebou vzala.
Maminko drahá, žít jsi s námi nepøestala.

Zdenka Sviderová, Marie Dudová, Irena
Zamarská, Rudolf Kramný, Markéta
Božková, Monika Vajdová

Dne 26. èervence 2008 vzpomeneme
4. smutné výroèí úmrtí a zároveò
vzpomínáme na nedožitých 80 let naší
maminky, babièky, manželky a prababièky
paní
Jiøiny CZERWIONKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery Romana a Jana,
manžel Josef, zet´ Antonín, vnuci Vlastimil, Radim a Richard s rodinou.

Dne 16. srpna 2008 si pøipomeneme
80. výroèí narození pana

Dne 23. srpna 2008 by se
dožil 75 let pan

a zároveò 15. výroèí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka Milada a dcery
Miluše a Vìra s rodinami.

Herberta DAMKA.

S úctou vzpomíná manželka Jolana a dcera
Dáša s rodinou.

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.

Josefa PINIURA
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Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Josef Bukowski
a zároveò jsme si 27. èervence 2008
pøipomnìli 1. smutné výroèí jeho úmrtí. S
láskou vzpomínají manželka Anna, dcera
Jarmila a syn Libor s rodinami.

Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Dne 14. 06. 2008 jsme pøivítali novì
narozené obèánky:
František Èajka, Èestmír Kurti, Pavel
Válek, Laura Piskoøová, Tereza Rozbrojová, Michaela Dadáková, Linda Gallusová
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Bohuslav Mžik, Anna Stanièková, Evžen
Ptoszek, Soòa Chmielová, Vanda
Hurhot´ková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

V˝roËÌ
Dìkuji touto cestou Obecnímu úøadu a
èlenkám Sboru pro obèanské záležitosti v
Dolní Lutyni, kteøí mì pøišli navštívit u
pøíležitosti mého životního jubilea 85 let.
Dìkuji za vìcný dar a krásnou kytici. Tato
návštìva mì velice potìšila.
Helena Adamèíková
Každé úterý v týdnu se schází parta
dìvèat, které si rády zatanèí a protáhnou si
své tìlo. Za to patøí dík paní Terezii Kantorové.
Dìvèata z kalanetiky
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DÏkujeme naöim ml·deûnÌk˘m za skvÏlÈ v˝kony
Rok se s rokem sešel a po loòském sestupu z krajské soutìže jsme o tomto
víkendu ukonèili vystoupení našich
mládežnických
Lutynì

v

celkù

okresních

Sokola

Dolní

fotbalových

soutìžích.
Naše tøi družstva dosáhla velmi uspokojivých výsledkù. Dorostenci uhráli støed tabulky, mladší žáci horní pùlku a starší žáci
svou soutìž vyhráli. Nebudu dál rozebírat
výkony družstev, o to mi v tomto èláneèku
nejde. Chtìl bych jen krátce, jak jsem již v
úvodu pøedeslal, podìkovat všem za uplynulou sezónu.
Zaèal bych svými nejbližšími spolupracovníky, trenéry mládežnických družstev.
Chlapi s láskou k fotbalu, obìtující svùj

volný èas na úkor svých rodin, prožívající
každý zápas se svými svìøenci a hlavnì
pracující na tom, aby mládežnické celky šíøily dobré jméno dolnolutyòské kopané. Dìkuji vám za vynikající práci, vašim ochotným
manželkám a rodinám.
Hráèi
V každém družstvu podle mého názoru se
vytvoøil dobrý kolektiv, pracující v každém
utkání na co nejlepším výsledku, bohužel to
nìkdy nevyšlo podle pøedstav, ale i pøesto
jste v mnoha zápasech zanechali na høištích
dobrý dojem.
Kluci, dìkuji, a v pøíští sezónì vám pøeji
mnoho zdraví a sportovních úspìchù.
Závìrem se musím zmínit o našem "fanklubu mládežnické kopané". Skvìlá parta
rodièù, pøíbuzných a známých našich hráèù,

kteøí nám nejen pøi zápasech na domácí
pùdì, ale i na høištích soupeøù vytváøeli
skvìlou diváckou kulisu. Pro chlapce je to
velká podpora, když slyší z tribuny
povzbuzení, a v tu chvíli jsou ochotni se vám
všem odvdìèit kvalitním výkonem.
Zvláštní podìkování všech trenérù mládeže
patøí manželùm Huòaøovým, Mièkovým,
Zívalovým a všem ostatním za dary pro
žákovská družstva a výpomoc pøi domácích
zápasech a dopravì na utkání hraná na
høištích soupeøù. Takováto spolupráce velmi
potìší naše trenérská srdce. Pøeji pøíjemné
prožití prázdninových dnù a tìším se na
setkání s vámi všemi v nové sezónì 20082009.
Petr FRIEDRICH,
vedoucí mládeže TJ Sokol Dolní Lutynì

FotbalistÈ DolnÌ LutynÏ oslavÌ 75 let vzniku klubu
Sobota 26. èervence bude patøit fotbalu. Místní Sokol Dolní Lutynì si totiž
v èervenci pøipomíná výroèí 75 let od vzniku kopané v obci a v rámci oslav
poøádá turnaj mužù, jenž probìhne za úèasti mužstev domácí Dolní
Lutynì, Záblatí, Lokomotivy Petrovice a SK Dìtmarovice.

Start je ve 13 hodin, kdy se utkají Dìtmarovice s Petrovicemi, po nich si to
rozdají domácí s hráèi ze Záblatí. V 16.30 budou hrát poražení o tøetí místo,
finále je na programu krátce pøed šestou.
Od osmi veèer je volná zábava s country kapelou.
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