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TJ Sokol DolnÌ LutynÏ letos slavÌ 75 let
V letošním roce oslavuje TJ Sokol
Dolní Lutynì 75 let svého trvání.
Neuškodí,
pøipomeneme-li
si
struènì nìkterá fakta z historie
tohoto fotbalového klubu tak, jak
byla zpracována pro speciální magazín vydaný TJ Sokol Dolní Lutynì
právì k tomuto výroèí.
Historie dolnolutyòské kopané se zaèala psát v roce
1933, i když již koncem roku 1932 øada nadšencù pro
kopanou založila v naší obci sportovní klub s oficiálním názvem Sportovní klub Nìmecké Lutynì. Do
èela tohoto klubu byli zvoleni Josef Adamèík pøedseda, Jan Warosch místopøedseda, Alois Popek jednatel
a další. V té dobì bylo znaèným problémem høištì. Po
zdlouhavém jednání s Tìlocviènou jednotou Sokol,
která vlastnila pozemek postoupený mu státními
statky, bylo dosaženo dohody o zøízení høištì na tomto
pozemku formou pronájmu. Poplatek však byl
znaèný pro ekonomiku klubu. A tak se uvažovalo o
vybudování vlastního høištì. Takovému zámìru vyšel
vstøíc místostarosta klubu Jan Warosch - držitel
rozsáhlých pozemkù tím, že nabídl pozemek k vybudování høištì, které se stalo základem dnešního stadionu. Práce byla zahájena v roce 1933 a hrací plocha
byla provozu schopna k 1. 4. 1934, kdy byl sehrán
první zápas proti SK Olza Vìøòovice. Høištì mìlo
škvárový povrch a rozmìry 90x60 metrù a v podélné
ose mìlo spád asi 1 metr. V témže roce bylo oploceno
a byla postavena døevìná tribuna o rozmìrech 25x5
metrù.
Dalším milníkem byla pováleèná éra, kdy se do èela
klubu postavila øada funkcionáøù bývalého SK
i mnoho dalších. Po skonèení války pøijala obec název
Dolní Lutynì a jednotám a klubùm, které nemìly
svého patrona, byl pøidìlen název Tìlovýchovná jednota Sokol. Ten nemìl nic spoleèného s bývalou
Tìlocviènou jednotou, která byla uznána jako protistátní a byla rozpuštìna.
Pozdìji se zaèalo uvažovat o modernizaci stávajícího
høištì. Jelikož tato akce byla nad síly oddílu, byl o
pomoc požádán tehdejší MNV. Požadavek byl však
striktnì odmítnut.
Až v roce 1959, kdy do èela MNV nastoupil pan
Miroslav Sikora, našla tato žádost porozumìní
a 31. 12. 1959 byly zapoèaty práce. Novelizovaná
hrací plocha o rozmìrech 105x70 metrù byla
zprovoznìna ke dni 31. 7. 1960, kdy byl sehrán první
zápas. Po tuto dobu byly tréninky a zápasy konány na
høištì v Horní Lutyni. Pøestože družstvo nemìlo vlast-

ní plochu, postoupilo do 1. B. tøídy. Dále pokraèovaly
práce na dokonèení zbývající èásti plochy a byly zahájeny práce na výstavbì tribuny. To vše se opìt neobešlo bez dobrovolných pracovníkù. K betonování tribuny se pøikroèilo v prosinci 1962. Pracovalo se
v sobotu v ranních, odpoledních i noèních hodinách
bez pøerušení, dále i v nedìli, takže v odpoledních
hodinách byla hrubá stavba dokonèena. Dokonèovací
práce pokraèovaly na jaøe až do roku 1963, kdy bylo
dílo ukonèeno.
Toto suché konstatování ani zdaleka nedokáže vystihnout úsilí, které bylo v rámci výstavby vynaloženo,
aby se dosáhlo podoby, která je i v dnešní dobì. Bylo
odpracováno pøes 30 tisíc brigádnických hodin.
Pøedsedou byl pan Alois Adamèík a díky patøí i dalším
èlenùm TJ Sokol a to Andìlínu Hanuskovi, Ferdinandu Piechovièovi, Františku Poboøilovi, Albertu
Buriánovi, Adolfu Adamèíkovi, Rudolfu
Adamèíkovi, Miroslavu Návratovi, Bohuslavu
Mžíkovi, Karlu Kramnému, Teofilu Pazdziorovi a
jiným. Samozøejmì, že ruku k dílu pøidali i ostatní
èlenové TJ, ale i neèlenové, vèetnì žen.
V roce 1975 postoupilo družstvo mužù do 1. A. tøídy,
kde setrvalo až do roku 1983. V dobì, kdy dolnolutyòský fotbal oslavoval 50. výroèí svého založení,
skonèili muži na 5. místì a jelikož došlo k reorganizaci, sehrálo baráž s 13. mužstvem tabulky, kterým
bylo KP Krnov. V obou zápasech naše družstvo
zvítìzilo a postoupilo do krajského pøeboru. Bohužel
rozdíl ve výkonnosti byl vìtší, než si všichni mysleli.
Po roce družstvo sestupuje znovu do 1. A. tøídy, kde i
pøes reorganizaci krajských soutìží hraje až do roku
1988. V této dobì dochází k zatravnìní høištì. Na
podzim roku 1987 zaèaly práce za finanèní podpory
MNV, jehož pøedsedou byl Ing. Boleslav Faber. Travnatou plochu z pastvin zajistil vedoucí hospodáøství
Státního statku v Dolní Lutyni Ing Josef Vodák. Drny

byly seøezávány zaøízením, zapùjèeným TJ Baník
Ostrava. Položení drnù pøedcházela úprava stávající
hrací plochy návozem ornice a položením drenáže.
Práce probíhaly velmi úspìšnì a jejich podzimní èást
byla ukonèena 1. prosince 1987.
Jarní práce byly zahájeny 25. bøezna 1988 již s novým
dokonalejším øezacím zaøízením, které zkonstruoval
a vyrobil pan Albert Adamèík. Toto zaøízení bylo
daleko lépe ovladatelné a znaènì výkonnìjší, takže
urychlilo prùbìh této akce.
Vedení stavby bylo svìøeno panu Rudolfu
Adamèíkovi, který se zhostil úkolu s úspìchem. Tato
akce, vzhledem k nutnosti urychleného zprovoznìní
høištì, vyžadovala krátkou realizaèní dobu a to znamenalo nasazení výkonné pracovní síly. Šlo o velmi
nároènou a fyzicky namáhavou práci, do které se
zapojilo celkem 102 pracovníkù a 10 traktoristù státního statku.
Úprava høištì byla dokonèena 21. 4. 1988. Odpracováno bylo celkem 5 tisíc hodin. Nejvyšší poèty hodin
odpracovali Rudolf Adamèík, Miloslav Dadok,
Václav Fismol, Zdenìk Nešporek, Bohuslav Mžík,
Ladislav Adamèík, Jan Štabla, Vlastimil Mžík a další.
V roèníku 1989-1990 došlo k sestupu družstva mužù
do okresního pøeboru, kde hrálo 3 sezony.
Za posledních 15 let to s družstvem mužù bylo jako na
houpaèce. V sezonì 1992-1993 hrálo mužstvo 1. B.
tøídu a po umístìní na 2. místì s nejvìtším poètem
bodù ze všech ètyø skupin, mìlo možnost si zajistit
postupové místo po zrušení "B" družstva Ostroje
Opava. Toto se po dohodì s opavským klubem stalo
skuteèností. Po dvou sezonách v 1. A. tøídì pøišel opìt
sestup. Postup zpìt se povedl až v sezonì 2000-2001.
Opìt byly v 1. A. tøídì odehrány dvì sezony.
Na jaøe roku 2003 sestup zpìt do 1. B. tøídy. K opìtovnému postupu do 1. A tøídy došlo v roce 2006, ve
které hraje mužstvo dodnes.
(red)
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V˝stavba d·lnice pokraËuje öetrnÏji

V prùbìhu èervna pøedstavitelé
stavební spoleènosti ODS-Dopravní
stavby Ostrava, a. s., která se podílí
na výstavbì posledního úseku dálnice na území Èeské republiky,
požádali vedení obce o vydání
stanoviska k další pøepravì materiálu pøes naši obec.
Z tohoto dùvodu se dne 16. èervence 2008
uskuteènilo setkání obèanù Neradu s pøedstaviteli stavební firmy. Za obec byli pøítomni starosta a místostarosta.
Po vysvìtlení dùvodù,
proè bude dále navážen
materiál
po
komunikacích Dolní Lutynì (silnice 1/67, ulice
Bezruèova a Neradská), následovala diskuze
a pøipomínky našich obèanù.

d·lnice

Pøítomní obèané vyslovili souhlas s
pøepravou pøi dodržení podmínek, které byly
zaneseny do následující dohody takto:
- staveništní doprava nebude realizována v
mìsících èervenci a srpnu.
- návoz haldoviny po ulicích Bezruèova a
Neradská bude provádìn od 1. záøí do 31.
øíjna 2008.
- doprava bude výhradnì jednosmìrná, to
znamená naložená auta smìr na Bohumín
Nová Ves, prázdná pak zpìt po ulicích
Bezruèova a Neradská.
- po dobu pøepravy bude na ulicích Bezruèova a Neradská snížena rychlost jízdy na 30
km v hodinì na vybraných úsecích, které
budou vybrány dopravní komisí a na náklady
pøepravce opatøeny dopravními znaèkami.
Dodavatel stavby, spoleènost ODS-Dopravní
stavby Ostrava, se v dohodì zavázala, že na
vlastní náklady zajistí:

- opravu kriticky poškozených úsekù komunikací, které budou urèeny ve spolupráci se
zástupci obce na základì spoleèné kontroly
ulic Bezruèova a Neradská nejpozdìji do 31.
srpna 2008.
- prùbìžné èištìní vozovky na ulicích
Bezruèova a Neradská minimálnì dvakrát
týdnì a pøíkopù v místech, kde to bude nutné.
- provedení prací pro obec Dolní Lutynì ve
výši 300 tisíc Kè bez DPH, které bude
úèelovì vázáno pro využití v Dolní Lutyni èásti Nerad, a o jehož využití si obèané
rozhodnou sami.
Práce budou provedeny a uhrazeny
nejpozdìji do 31. 12. 2009.
Dohoda byla oficiálnì podepsána na obecním úøadu dne 1. 8. 2008 a stala se závaznou.
Podobnou dohodu podepsala stavební firma i
s obèany Bohumína-Nové Vsi.
Jan FISMOL

Klub d˘chodc˘ slavil 20 let svÈ existence
Bylo krásné letní odpoledne letošního roku, kdy se naši
senioøi zúèastnili oslav v Kulturním domì v Dolní
Lutyni u pøíležitosti 20. výroèí založení Klubu dùchodcù. Sál byl slavnostnì pøipraven, stoly byly dekorovány
kvìtinami. Pøed pódiem naše èlenky uspoøádaly výstavku ubrouskù, krásných ruèních výšivek a zajímavých pøání k narozeninám z Anglie. Dále si hosté
mohli prohlédnout výstavku zajímavých pohlednic ze
svìta i z domova. Pøi prezentaci dostali všichni pøítomní upomínkové pøedmìty, které pøipravila vedoucí
"Šikulek" paní Kantorová. Pøedsedkynì klubu paní
Èervencová zhodnotila 20-ti letou èinnost klubu od
založení až doposud. 12 èlenùm pøedala èestná ocenìní
za obìtavou práci. Dalším 30 aktivním èlenùm klubu,
kteøí pravidelnì pøicházejí do klubu více jak 10 let, byly
pøedány pamìtní listy. Pro èleny byl pøipraven bohatý
kulturní program. Vystoupil dìtský hudební soubor
Základní umìlecké školy v Rychvaldì pod vedením
paní Indruchové. Svými pìknými veselými písnìmi
naladil všechny pøítomné. Pùsobivé a krásné bylo vystoupení seniorù "Beseda" z Ostravy. Jejich vystoupení
mìlo dvì èásti. Zahájili polonézou a pøedvedli waltz, v
druhé èásti zatanèili èeskou besedu. Celý program v
pøítomných zanechal krásný umìlecký zážitek. (jar)

PodÏkov·nÌ dolnolutyÚsk˝m hasiË˘m
Abych byl naprosto pøesný, podìkování patøí èlenùm a èlenkám Sdružení
dobrovolných hasièù Nerad a èlenùm zásahové jednotky hasièù Dolní Lutynì
støed za ojedinìlou a v budoucnu asi tìžko opakovatelnou akci. V pátek 1.
srpna 2008 pøešel komplex dolnolutyòského zámku do vlastnictví obce. Podmínkou jeho pøevzetí od dosavadních majitelù byl m.j. náš požadavek, aby
vnitøní prostory zámeckých budov byly vyèištìny od všeho co po sobì
zanechali odcházející nájemníci. Podmínka byla splnìna, ale na nádvoøí pøed
budovami se tak nakupila hromada rùzných odpadkù. Jen ten, kdo to na vlastní oèi vidìl, uvìøí, co všechno je èlovìk schopen "vyprodukovat". Celkové
množství odpadu a nepoužitelných vìcí, vèetnì nábytku, bylo odhadnuto na
8 - 9 velkokapacitních kontejnerù. Jiná než ruèní nakládka, vèetnì separace
nebezpeèného odpadu nebyla možná. Vedení obce se obrátilo se žádostí o
pomoc k hasièùm z Neradu i Dolní Lutynì støed. Bez váhání s pomocí souhlasili. Vysoce ocenit je nutno rovnìž pomoc bohumínského BM servisu,

který operativnì zajistil speciální vozidlo pro likvidaci domovního odpadu
opatøené drtièem i kontejnery pro doèištìní.
Ve støedu 6. srpna nastoupila èeta neradských hasièù. Nechci dramatizovat,
ale to, s jakým nasazením se v letním horku pustili do likvidace odpadkù,
zasluhuje smeknout. Hrubý odpad byl bìhem necelých dvou hodin zlikvidován. V pondìlí 11. srpna nastoupila èeta hasièù z Dolní Lutynì støed. Jejich
úkolem bylo naložení zbylého drobného odpadu a doèištìní prostor. Ke slovu
pøišly hrábì a lopaty. Pracovali se stejným nasazením a elánem jako pøedtím
jejich neradští kolegové. Èlenové obou hasièských organizací tak mimo jakoukoliv pochybnost prokázali svou ochotu pomoci dobré vìci. Jen pro
úplnost podotýkám, že každý z úèastníkù této bleskové akce pracoval bez
nároku na odmìnu a ve svém volném èase. Zámìrnì nechci nikoho vyzdvihovat jmenovitì. Urazil bych ty, které bych zapomnìl jmenovat. Rada obce
na svém jednání dne 18. srpna pomoc hasièù ocenila a jednomyslnì své
podìkování vyjádøila svým usnesením. Dìkujeme.
Jan FISMOL, místostarosta obce
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"Z·mek v DolnÌ Lutyni pat¯Ì obci,î
¯Ìk· starosta obce Pavel Buzek
Nedávno jsme se dozvìdìli, že obec Dolní Lutynì se stala majitelem "Zámeèku". Jaké byly dùvody a co souèasné zastupitelstvo vedlo k tomuto kroku, jsme zeptali starosty Mgr. Pavla Buzka.
Pane starosto je pravda, že obec koupila
objekt zámku?
"Ano, po dlouhém zvažování a dlouhých jednáních se obec koncem èervence stala vlastníkem této nemovitosti."
Co vás vedlo ke koupi tohoto, øeknìme
hodnì zchátralého objektu?
"Jak jsem již øekl, rozhodnutí nebylo
jednoduché a koupi jsme
zvažovali od doby, kdy
jsme dostali první informace o zájmu tehdejšího majitele objekt prodat. Reálnì hrozilo, že objekt získá nesolidní
zájemce, který by chtìl do objektu pøestìhovat problémové obèany a inkasovat pouze
nájem. Dovedete si pøedstavit, jak by to asi v
obci vypadalo."
Nebyla to chyba?
"Myslím si, že ne. Asi pøed rokem náš stavební úøad zaèal vyzývat tehdejší vlastníky
k zajištìní havarijního stavu zámku. Ti slíbili
vždy nápravu, dokonce provedli nìjaké drobné úpravy, ale komplexnì nebyli schopni
zajistit nutné opravy. Obec by tak musela na
vlastní náklady objekt zajistit a poté peníze
vymáhat soudnì. To by ale mohlo trvat velmi
dlouho a navíc s výsledkem nejistým. Takže
by se klidnì mohlo stát, že obec bude investovat do cizího majetku a peníze se jí nikdy
nevrátí. Tøeba by musela zajistit náhradní
bydlení."
Jaká byla cena?
"Pùvodní cena, za kterou chtìli majitelé
zámek prodat, byla 2,8 milionu korun a text
inzerátu z realitní kanceláøe byl velmi atraktivní, jak si mùžete pøeèíst. Po mnoha
nelehkých jednáních se nám podaøilo cenu

usmlouvat na 1,5 milionu korun."
Není to hodnì?
"Je a není. Poèátkem devadesátých let mohla
obec získat objekt zdarma, ale s nájemníky.
Tehdy to zastupitelstvo odmítlo. Celou dobu
se hledal vhodný investor, ale víme, jak to

který konstatoval, že po statické stránce je
objekt v docela dobrém stavu a velmi se mu
líbila pøedevším budova zámku."
Co teï budete dìlat?
"Ještì pùvodní vlastník požádal o dotaci.
Prvním naším krokem je tuto dotaci získat pro

dopadlo, mùžete se sami zajít podívat. My
zámeèek koupili za 1,5 milionu korun, ale bez
nájemníkù, tìm zaøídil náhradní bydlení
pùvodní vlastník. Navíc v této cenì bylo
zazdìní oken v pøízemí celého objektu, abychom zabránili další devastaci objektu."
Nebylo by lepší a levnìjší celý objekt
zbourat?
"Pùvodnì mne to taky napadlo a levnìjší by to
bylo urèitì. Bohužel nebo bohudík je objekt
státem chránìná památka, kterých není
zvláštì v našem regionu mnoho, a proto
demolice nepøipadá v úvahu. Podle památkáøù
není objekt v tak špatném stavu, jak vypadá
z venku. To nám potvrdil i pozvaný odborník,

obec, abychom ještì letos mohli zaèít s
nezbytnými opravami. Po nìkolika jednáních
se zástupci ministerstva doufám, že se nám to
podaøí a zaèneme s opravami."
A potom?
"Nejdøíve musíme zajistit, aby se opravily
støechy. To musíme udìlat co nejdøíve v
nejbližších letech. Mezitím musíme pøipravit
projekt na celkovou rekonstrukci památky a
pokusit se získat peníze z evropských fondù
nebo jiných zdrojù. Bude to bìh na dlouhou
trat´, ale jsem pøesvìdèen, že se nám to
podaøí."
Víte už co v objektu bude?
"Nápadù je spousta, plány máme. Nyní jen
musíme vybrat ten, který
bude ku prospìchu obce a
souèasnì bude životaschopný. Rád bych na
tomto místì požádal obèany, kteøí mají dobrý
nápad, aby nám ho sdìlili.
Stejnì tak, pokud by nìkdo
mìl na pùdì po rodièích
staré fotografie tohoto
objektu, budeme rádi,
když nám je zapùjèí.
Mohly by nám pomoci pøi
rekonstrukci."
(red)

rozhovor

Text inzerátu v realitní kanceláøi
Nabízíme k prodeji barokní Larischùv
zámek v Dolní Lutyni za 2,8 mil. Kè.
Budova zámku je rozdìlena na 3 èástidvì obytné a zázemí, kde se nachází
dílna a skladovací prostory. Obytnou èást
tvoøí 9 bytových jednotek. Byty jsou pøed
celkovou rekonstrukcí. Zázemí-dílna a
sklad jsou v souèasné dobì využívány
jako sklad a èást budovy je v rekonstrukci. Bývalý zámek je možno pøestavìt na
hotel s restaurací, sídlo firmy se zázemím
pro školení a ubytování, penzion pro ubytování, školící a vzdìlávací støedisko,
bydlení pro seniory apod. Možnost èerpat
prostøedky z fondù Evropské unie. (obr. souèasný stav 2008)
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VizitaËnÌ zpr·va z historie DolnÌ LutynÏ
Pøed nìkolika mìsíci jsem nalezl originál vizitaèní zprávy psané latinsky,
který svìdèí o bohaté historii naší obce. Ze zákona tyto dokumenty musí
být uloženy v archivu a pøi této pøíležitosti jsem požádal pracovnice Okresního státního archivu v Karviné o pøeklad tìchto listin. Ty jej nechaly vypracovat, za což jim dìkuji, a nyní pøedkládám pøeložený text obèanùm Dolní
Lutynì, aby si sami vytvoøili obraz o tehdejším životì v obci.
Úmyslnì jsem na konci zprávy vynechal
letopoèet, kdy byla zpráva napsána. Budu rád,
když mi napíšete váš tip, kterého roku byla tato
vizitaèní zpráva napsána. Odpovìï prosím
zašlete na adresu OÚ, Dolní Lutynì,
Tøanovského 10 nebo doruète na podatelnu
obecního úøadu nebo zašlete nám ho e-mailem
na adresu: starosta@dolnilutyne.org.
Vaše tipy doruète nejpozdìji do konce záøí
2008, tøi nejpøesnìjší budou odmìnìny publikací o Dolní Lutyni. S pøáním úspìšného
tipování. Mgr. Pavel BUZEK, starosta obce
Ve vesnici Teuto-Lutenia(Nìmecká dnes Dolní
Lutynì) je farní kostel zasvìcený sv. Janu
Køtiteli, který byl kdysi vysvìcený, ale zmocnili
se ho heretici a opìt byl vrácen; je celý
døevìný, má zdìné základy, døevìná trámová
nadstavba je natøená, podlaha v zadní èásti je
cihlová a v lodi je z trámù. Sakristie na evangelní stranì je zdìná a klenutá, dobøe uspoøádaná, rovnìž kaple s pohøební kryptou je zdìná
a s dveømi, dveøe do sakristie jsou pobité
železem, kazatelna je prostá, malovaná, z evangelní strany krytá lnìnou pøkrývkou, lavice jsou
staré, dobøe uspoøádané. Kamenná køtitelnice

je umístìna vzadu, uvnitø v bronzové nádobì je
uzavøena èistá voda pod zámkem, svìcená voda
se uchovává ve zdi v sakristii uzamèená.
Zpovìdnice je umístìná v kapli panstva, nad
hlavním vchodem do kostela je pøístøešek,
vchody do kostela jsou dobøe zajištìné. Oltáøe
jsou tøi, s neposvìcenými zdìnými menzami,
hlavní má møížku, sanctisimum se tam neuchovává. Zvonice je døevìná, spojená s
kostelem, nad chrámem je vìžièka, kolem
kostela je loubí kryté taškami, márnice je
døevìná, v dobrém stavu, høbitov je ohrazený
trámovou ohradou, køíž je umístìný pøed
høbitovem. Došková krytina je na kostele,
zvonici i márnici.
K tomuto kostelu náleží 4 vesnice, farníci jsou
katolíci, heretikù je málo; patronátní právo má
nejjasnìjší paní hrabìnka Taafová. Bohoslužby
se v tomto kostele slaví po dvì nedìle za sebou,
o tøetí nedìli a o svátcích se konají ve filiálce.
Polnosti fary jsou v blízkosti kostela, ne však
budova fary, faráø bydlí u filiálního kostela.
Vybavení a pøíjem kostela jsou evidované v
soupisu pana faráøe. Co se týká uèitele: Jan
Lonczich, již starý muž, slouží 40 let. Z obøadù
má ètvrtinu, ze køtu 1 støíbrný a od každého

sedláka dostává pecen chleba a 1 krejcar. Škola
je dost dobrá, blízko farního kostela v Nìmecké
Lutyni, v ní uèitel také bydlí.
U mateøského kostela jsou povìøení dva kostelníci: Václav Pileš slouží 7 let a Ondøej
Warkoczek slouží 4 léta; u filiálky ( v Dìtmarovicích) jsou rovnìž povìøení dva: Urban
Pieczka slouží 8 let a Matyáš Cipuch domkáø,
slouží 5 let. Všichni ètyøi slouží zdarma. Od
kostelních penìz jsou v obou místech po dvou
klíèích, jeden má faráø a jeden mají kostelníci.
Úèetní kniha je u mateøského kostela vedena
øádnì a samostatnì, zapisuje uèitel, u filiálky je
spoleèná kniha, zapisuje sám faráø. Vyúètování
se provádìjí co dva roky, poslední vyúètování
se konalo u pana tìšínského komisaøe Alexandra Klaybora 29. bøezna roku....?.... U
mateøského kostela je hotovost 100 tolarù, v
dluzích u farníkù 450 tolarù, u filiálního kostela
je hotovost 40 tolarù a v dluzích u farníkù 300
tolarù. Tyto dluhy mají oba kostely u dobrých
selských dlužníkù, kteøí je mimo kostelní dávky
po èástech nebo postupnì splácejí.
Následují naturální dávky. Z vesnice Nìmecká
Lutynì se odvádí luštìnin 35 šeflù a stejnì ovsa,
z vesnice Welmersdorff (Vìøòovice) 6 šeflù
luštìnin a stejnì ovsa, penìžní dávka 1 groš, z
vesnice Skøeèoò luštìnin 1 šefl, 3 vìrtele a stejnì ovsa, penìz 10 grošù, z vesnice Polská
Lutynì luštìnin 14 šeflù a stejnì ovsa, z vesnice
Dìtmarovice luštìnin 33 šeflù a 2 mìøice a stejnì ovsa, penìz 30 grošù.

Jak p¯imÏt syna p¯ispÌvat na dom·cnostÖ
Paní Markétì je 69 let. Manžel jí
zemøel pøed ètyømi lety a po jeho
smrti se stala nájemcem bytu.
Nájemné jí bylo poèátkem roku
z dùvodu rozsáhlé rekonstrukce
celého domu, v nìmž se byt nachází,
výraznì zvýšeno. V bytì bydlí se
svým svobodným synem, který je
zamìstnaný a dle jejích slov si
vydìlává pomìrnì slušnou èástku.
Na chod domácnosti ani na výdaje
spojené s bydlením (vodné, stoèné,
plyn, elektøina, poplatky za televizi
a rozhlas) ovšem nepøispívá. A to ani
pøes skuteènost, že mu matka vaøí,
pøipravuje svaèiny, pere, žehlí
a uklízí. To vše zajišt´uje ze svého
starobního dùchodu, který pobírá ve
výši zhruba 7.500 Kè. Jak sama øíká,
pojala to jako jakousi "morální
povinnost" ke svému dítìti a nikdy se
nad tím více nepozastavovala. Po
zvýšení nájmu a celkové vlnì
zdražování se však pro ni stává tato
situace neudržitelná. Proto na základì informaèního letáèku, který
našla ve schránce, navštívila jedno ze

støedisek Slezské diakonie - Obèanskou poradnu Karviná s dotazem, jak
pøimìt syna k tomu, aby pøispíval na
výdaje spojené s bydlením a chodem
domácnosti.
Obèanští poradci poskytli paní
Markétì následující informace ze
Zákona è. 40/1964 Sb., obèanského zákoníku:
Èleny domácnosti jsou osoby, které
spolu trvale žijí a spoleènì hradí náklady na své potøeby. Nájemce je
oprávnìn založit právní dùvod
bydlení pøíslušníkù své domácnosti,
a to na základì buï urèitého vztahu
osoby k nájemci (v tomto pøípadì
rodiè - dítì) nebo ústnì èi písemnì na
základì tzv. nepojmenované smlouvy.
K zániku právního dùvodu bydlení
pøíslušníkù domácnosti mùže dojít z
následujících dùvodù:
· zánikem nájmu bytu,
· odvoláním souhlasu nájemce s
bydlením pøíslušníka domácnosti
(nelze úspìšnì uplatnit u dìtí,
nechovají-li se v rozporu s dobrými

mravy, a u manželù).
Nevystìhuje-li se po odvolání
souhlasu nájemce pøíslušník
domácnosti dobrovolnì, lze použít
žalobu na vyklizení. Ta nezakládá
vyklizovanému
pøíslušníku
domácnosti nárok na bytovou
náhradu, v pøípadech zvláštního
zøetele hodných však soud mùže
bytovou náhradu v rozsudku pøiøknout.
Paní Markéta má tedy nìkolik
možností:
· mùže podat k soudu žalobu na
úhradu nákladù spojených s
bydlením a vedením domácnosti,
· pokud po vydání rozsudku nebude
syn nadále plnit dobrovolnì, lze
podat k soudu návrh na výkon
rozhodnutí srážkou ze mzdy,
· nebude-li syn pøispívat na chod
domácnosti, lze to také øešit tím, že
mu pøestane vaøit, prát, uklízet
· mùže zvážit možnost vyklizení
syna z bytu, jelikož ten se evidentnì
chová v rozporu s dobrými mravy.
Paní Markéta se rozhodla pro podání

žaloby na úhradu nákladù spojených
s bydlením a vedením domácnosti, s
jejíž formulací jí byla poskytnuta
pomoc. Možnost vyklizení syna z
bytu považuje až za nejkrajnìjší
øešení, což zdùvodòuje tím, že je to
stále její dítì, které pøece nevyhodí
na ulici.
Kdyby se však pøesto pro toto
východisko rozhodla, poradnu
opakovanì navštíví.
Poradenství poskytované dle zásad
bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou obèané
Karviné a okolních obcí využít v
sídle Obèanské poradny Karviná na
ulici Fryštátská 168, a to v úterý a
ètvrtek od 8:00 do 12:00 a od 12:30
do 16:00. Pondìlí, støeda a pátek jsou
dny vyhrazené pro objednané uživatele. Poradnu lze navštívit osobnì,
popøípadì se na nás obrátit dopisem,
e-mailem na obcan.ka@slezskadiakonie.cz nebo telefonicky na èísle
596 323 031.
Lenka SKLENAØÍKOVÁ, DiS,
Obèanská poradna Karviná
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N·dhern· cesta za zvÌ¯·tky do ostravskÈ Zoo
Naše mateøská škola každoroènì
navštìvuje zoologickou zahradu v
Ostravì. Vždy se tìšíme, èím nás
pøekvapí a co nového zase objevíme.
Na dopoledne plné nevšedních
zážitkù se pøipravujeme vždy dlouho
dopøedu.
Protože cesta zoologickou zahradou bývá
dlouhá a my chceme co nejvíce vidìt, zaèali
jsme jízdou vláèkem po areálu. Obdivovali
jsme koèkovité šelmy, opice, slony, medvìdy,
žirafy…
I když byla zvíøátka krásná, pro malé dìti byl
nejvìtším zážitkem skákací nafukovací hrad.
Poèasí nám pøálo, a tak jsme se k obìdu do naší
MŠ vraceli sice unaveni, ale bohatší o spoustu
krásných zážitkù. Naši cestu za zvíøátky sponzorovala TJ Sokol v Dolní Lutyni èástkou 6
tisíc korun. Peníze nám vystaèily na cestu autobusem, vstupné, vláèek, hrad, dobrùtky i
hraèky zvíøátek. Moc dìkujeme a tìšíme se na
další spolupráci.
Dìti MŠ-støed, Komenského 1009,
Dolní Lutynì s Pavlínkou a Boženkou

Trolejbus v DolnÌ Lutyni?! SkuteËnost!!!
V ulicích naší obce lze potkat rùzné druhy pøibližovadel,
at´ už jedno èi více stopých, se støechou èi bez. Z povídaní babièek vím že tu byly svého èasu i tramvaje, ale to,
co se zde objevilo poèátkem èervence, tu ještì k vidìní
nebylo. Lidé se otáèeli, zastavovali, nevìøícnì zírali,
spekulovali, protože støedem obce si to šinul trolejbus,
byt´ jen tažený na tyèi.
Nejednalo se však o nového bratøíèka pøímìstské dopravy Dolní Lutynì,
ale o dar sponzora mladých hasièù, firmy AC Bus, jejímž majitelem je

náš soused p.Zmuda. Po spoleèné domluvì jsme dospìli k názoru, že
penìz si budou naši mládežníci vážit o to více, když si je vydìlají, a tak
se bìhem 14-ti dnù promìnil trolejbus v hromadu šrotu, který se pak ve
sbìrných surovinách opìt promìnil, ale v o nìco menší hromádku penìz.
Za ty si pak mladí hasièi poøídí nové vybavení na soutìže a pokud nìco
zbude, urèitì vyrazí za adrenalinem, jako tomu bylo pøed prázdninami,
když se vypravili do lanového centra na Javorovém.
Chtìl bych touto cestou podìkovat novému sponzorovi, firmì
AC Bus, za pomoc v rozvoji hasièské mládeže a také p. Ladislavu
Staníèkovi za zapùjèení autogenu.
Petr DINIÈ

Program RodinnÈho centra Beruöka na ¯Ìjen
3. 10. v 16.00 hod.- ,,Hipoterapie" návštìva jízdárny v Karviné - Olšinách
6. 10. v 10.00 hod. - ,,Støíhaní dìtí v Berušce"
20. 10. v 10.00 hod. - ,,Pohádka pro dìti"
,,Podzimní a zimní burzièka
dìtského obleèení a potøeb pro dìti

,,Cvièení pro rodièe s dìtmi''
"Berušèiny taneèky pro dìti od 4 do 8 let "
,,Tvoøivé odpoledne v Berušce pro maminky"
,,Berušèino tvoøení s dìtmi"
Termíny pøipravovaného programu budou v mìsíci záøí uvedeny
na našich webových stránkách. www.beruska.uvadi.cz
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Opravy a rekonstrukce hrob˘ se musÌ hl·sit
Stále èastìji se stává, že firmy, které
provádìjí rekonstrukce hrobù na
høbitovì v Dolní Lutyni, ukládají
materiál z rozebraných hrobových
míst do kontejnerù na høbitovì,
pøestože zhotovitel vyúètuje objednateli pøi opravì hrobù i odvoz
materiálu.
Aby mìl obecní úøad o pracech na místním
høbitovì pøehled, vèetnì konkrétních firem a
následnì možnost pøípadného postihu pøi
porušení obecnì závazné vyhlášky o odpadech,
bylo nutné rozšíøit "Øád veøejného pohøebištì
obce Dolní Lutynì", schválený RO dne 19. 7.
2002, a to doplnìním èlánku è. 8, bod 2. o písmeno e) v tomto znìní: "Nájemce je povinen
pøed zahájením rekonstrukce hrobového místa
na pohøebišti v Dolní Lutyni tento úkon nahlásit provozovateli pohøebištì". Rada obce Dolní Lutynì na svém zasedání dne 23. 6. 2008 tento
dodatek schválila. Z toho vyplývá pro nájemce hrobových míst povin-

nost neprodlenì hlásit na obecní úøad veškeré práce provádìné na jejich
hrobových místech.
Opravy hrobù hlaste na obecním úøadì v kanceláøi è. dveøí 5.

Pozor! Oprava vnit¯nÌ cesty na h¯bitovÏ!
V èervenci byla provedena oprava povrchu
vnitøní komunikace na místním høbitovì.
Narušený dosavadní živièný povrch cesty od
boèního vchodu po kanálovou vpust´ hrozil
návštìvníkùm høbitova zranìním. Rovnìž
kanálová vpust´ svým stavem nevzbuzovala
dùvìru. Zámková dlažba, která byla novì
položena, by mìla nejen zvýšit bezpeènost
chodcù, ale podstatnou mìrou i zvýšit estetickou úroveò vzhledu høbitova. Obèanùm se nová
úprava líbí a žádají pokraèovat i na dalších
úsecích høbitovních cest. Urèitì oprávnìný
požadavek. Zejména na cestì od kanálové
vpusti podél urnového háje nahoru k boèním

PodÏkov·nÌ
Vážený pane starosto,
dovolte mi touto cestou podìkovat za
aktivní pomoc pøi nalezení mých nedávno
ztracených osobních dokladù. Dìkuji pracovnici obecního úøadu, paní Jarmile
Vozárové, policistùm z místního oddìlení
v Dìtmarovicích a pøedevším manželùm,
kteøí doklady našli a zavezli do smìnárny
na hranici do Marklovic, odkud se dostaly
ke mnì.
Všem pøeji hodnì zdraví a štìstí a vyjadøuji jim velký obdiv.
Dr. Karol KLOCEK, Zebrzydowice
Pozn. Tìm, kterým je tøeba podìkovat
nejvíce, jak jsem zjistil, jsou manželé
Miluška a Josef Burianovi z Výšiny. Patøí
jim slova uznání a ještì jednou díky.
Mgr. Pavel BUZEK, starosta obce

vratùm, na které byl stávající povrch narušen
prùjezdem techniky. Pomineme-li finanèní
nároènost novì pokládané dlažby, pak tomu
brání jedna závažná skuteènost.
Jak už jsme vás informovali v pøedchozích
vydáních novin, je svah pod høbitovem svažující se ke korytu Lutyòky, staticky narušen a
hrozí jeho sesuv.
Tìžko odhadnout, zda k tomu mùže dojít v
blízké èi vzdálené budoucnosti. Potenciální
nebezpeèí tak hrozí nejen høbitovu, ale i kostelu
a celému blízkému okolí. Projekt na sanaci
svahu je zpracován. Jak to souvisí s opravami
cest na høbitovì? Souèástí projektu na sanaèní

KR¡TCE
Zájezd na Hanou
Sbor dobrovolných hasièù Nerad poøádá
ve dnech 13. - 14. záøí 2008 zájezd do
Olomouce a blízkého okolí. Ubytování,
doprava a snídanì za 400 korun/ osoba.
Pøihlášky pøijímají p. Wija, tel. 596 544
752 a p. Nemec tel: 603 54 129.
Hasièské pøebory
Sdružení hasièù Dolní Lutynì - Nerad si
vás dovoluje pozvat na Soutìž
v požárním útoku s vodou, která probìhne v sobotu 20. záøí 2008 v 13 hodin
na prostranství pøed lutyòskou pekárnou.
Pøijïte se podívat a pøispìjte svou úèastí
k udržení starých tradic. Srdeènì zve
výbor SH Dolní Lutynì-Nerad.

práce svahu je i odvodòovací systém položený
právì do profilu vnitøních høbitovních cest.
Takže položit zámkovou dlažbu a pak znovu
kopat by asi nebylo efektivní. Zvážit musíme
peèlivì všechny souvislosti. Èekat ale do
nekoneèna s další úpravu høbitovních cest však
nechceme a nemùžeme. Hledáme varianty
øešení.
Na závìr tohoto èlánku bych rád podìkoval
všem obèanùm, kteøí jsou návštìvníky té èásti
høbitova, kde se provádìla oprava a tím se ztížily pøístupové cesty, za shovívavost a pochopení
bìhem oprav.
Jan FISMOL, místostarosta obce

SoutÏû
Dne 28. øíjna 2008 uplyne právì 90 let od
vzniku Èeskoslovenska. Abychom si toto
významné výroèí pøipomnìli, vyhlašuje
obec Dolní Lutynì soutìž o nejkrásnìjší
lípu v obci. Soutìžit se bude ve tøech kategoriích, a to:
1. Nejkrásnìjší lípa na fotografii
2. Nejpìknìjší lípa na obrázku
3. Nejkrásnìjší lípa v obci
Fotografie a obrázky prosím doruète
nejpozdìji do 10. øíjna p. Petrové do kulturního domu nebo zašlete v elektronické
podobì na adresu: obec@dolnilutyne.org.
Na vìku autora nezáleží, všichni výherci
budou v øíjnu 2008 u pøíležitosti
90. výroèí vzniku ÈSR ocenìní a obdrží
vìcnou cenu. Nejlepší fotografie a
obrázky budou vystaveny.
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SpoleËensk· kronika
Dne 25. záøí pøed 60 lety si øekli své ano
manželé
Oldøich a Štìpánka
KOZIELOVI.
K letošní diamantové svatbì srdeènì
blahopøejeme a do dalších
spoleènì prožitých let pøejeme hodnì zdraví, pohody
a vzájemné porozumìní.
Dcera Jiøina a syn Ladislav
s rodinami.
Dne 13. záøí 2008 se dožívá 83 let dlouholetý vedoucí lutyòské
prodejny "CÍL" pan
Bertek HANUSEK.
Do dalších let mu pøejeme
hodnì zdraví, sil, osobní pohody, božího
požehnání a vše nejlepší
pøejí manželka Malvína, synové Erich
a Vladimír s rodinami.
Èas umí vše zahojit,
ale jsou ztráty,
které nepøebolí nikdy.
Dne 21. èervence 2008
jsme vzpomnìli 3. výroèí
úmrtí pana
Emila DOFKA
a 9. øíjna 2008 vzpomeneme 3. výroèí úmrtí paní
Evženie DOFKOVÉ.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Ivona s rodinou a rodina
Zrostlíkova.
Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe zùstává navždy v
nás.
Dne 7. srpna 2008 jsme vzpomnìli
1. výroèí úmrtí pana
Stanislava ROSIKA.
S láskou vzpomíná rodina
Rosikova a pøátelé.

Co jiného Ti mùžeme dát, jen kytièku na
hrob a tiše vzpomínat.
Dne 11. srpna 2008 jsme
si pøipomnìli nedožitých
80 let pana
Jana LIGOCKÉHO
a zároveò jsme si v èervnu pøipomnìli
smutné 6. výroèí jeho úmrtí. S láskou
vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Dne 15. srpna 2008 jsme si pøipomnìli
nedožité 85. narozeniny naší drahé
maminky, babièky, prababièky paní
Andìly KOCUROVÉ,
od jejíhož úmrtí uplynulo
letos 17 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Anna a syn Lubomír s rodinami.
Co k narozeninám Ti mùžeme dát,
hrst krásných kvìtù na hrob
a s láskou vzpomínat.
Dne 27. srpna 2008 by se
dožil 55 let náš milovaný a
nezapomenutelný
bratr,
švagr a strýc pan
Josef WODECKI.
S láskou vzpomíná sestra Lída s rodinou.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. záøí 2008 jsme si pøipomnìli
2. smutné výroèí úmrtí paní
Augustiny VAJDOVÉ
z Vìøòovic. S láskou vzpomínají dcery s
rodinami.
Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 26. záøí 2008 by se
dožil 70 let pan
Karel PILÁT
S láskou stále vzpomíná
manželka Irena, dcery Vlasta a Lada s rodinami a švagrová Lydie.
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Smutný je domov, smutno je v nìm,
chybíš nám tatínku,
chybíš nám všem.
Utichly kroky,
umlkl hlas,
ale Tvùj obraz zùstal v nás.
Dne 18. srpna 2008 jsme
vzpomnìli nedožitých
80 rokù pana
Josefa SZELIGY
a smutných 17 let od jeho úmrtí.
A zároveò jsme si
pøipomnìli 74. nedožité
narozeniny maminky paní
Jiøiny SZELIGOVÉ
a nedožitých 72 let
její sestry
Anny STANÍÈKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají syn Václav
s rodinou a švagrová s dìtmi.

V˝roËÌ
V mìsíci srpnu oslavili 75., 80., 85. a 92.
narozeniny:
Anna Mertlová, Oldøich Jaworek, Vìra
Adamèíková, Anna Kolarèíková, Helena
Garbová, Emil Rusek, Alois Semik,
Amálie Josieková
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu
Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne
12. èervence 2008 manželé Oldøich a Soòa
Babišovi z Dolní Lutynì. Pøejeme jim
hlavnì hodnì zdraví a ještì mnoho
spoleènì prožitých let
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Božena Kaplanová, Jaroslav Pìchoviè, Jiøí
Konrád, Marie Pilchová, Bronislava
Libová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

PodÏkov·nÌ
Touto cestou dìkujeme èlenkám Sboru
pro obèanské záležitosti u Obecního úøadu
v Dolní Lutyni za milou návštìvu u
pøíležitosti naší diamantové svatby. Dìkujeme za gratulaci, kvìtiny a dary.
Zdenka a Oldøich Tomalíkovi.
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Oslavy 75 let kopanÈ v DolnÌ Lutyni se vyda¯ily
Letošní poèasí akcím pod širým nebem
pøíliš nepøeje a výjimkou nebyly ani
oslavy 75 let existence TJ Sokol Dolní
Lutynì. Pùvodní termín, 26. èervence,
kdy se mìl uskuteènit fotbalový turnaj
poøádaný k oslavám 75. výroèí organizované kopané v Dolní Lutyni, totiž propršelo, a tak se akce konala o týden
pozdìji.
V sobotu 2. srpna se na høišti TJ Sokol
Dolní Lutynì pøedstavila družstva Lokomotivy Petrovice, SK Dìtmarovice, Slovanu Záblatí a Sokola Dolní Lutynì.
V prvním utkání porazila Lokomotiva
Petrovice hráèe Sk Dìtmarovice 2:1.
Druhé utkání sehráli hráèi Sokola Dolní
Lutynì se Slovanem Záblatí. I když
v prvním poloèase opìt poèasí nevyšlo,
utkání se nakonec dohrálo s výsledkem
3:0 pro domácí. Branky dávali Habrda,
Hanusek a Podhajský.
V utkání o 3. místo porazily Dìtmarovice
oslabené a odevzdané Záblatí 7:0.
Ve finále se støetly celky Lokomotivy
Petrovice a Sokola Dolní Lutynì. V kvalitním utkání mìli více štìstí domácí, kteøí
vedli brankami Posla a Zavackého 2:0. I

když ve finiši Lokomotiva snížila na 2:1,
nakonec se z výhry 2:1 radovali domácí
hráèi.
Ceny, které vìnoval starosta obce Pavel
Buzek, byly pøedány všem družstvùm a
byl vyhodnocen i nejlepší hráè domácích v
turnaji, kterým se stal Roman Matys. Pro
všechny úèastníky turnaje bylo pøipraveno
bohaté obèerstvení a po turnaji pøátelské

posezení u reprodukované country hudby.
U této pøíležitosti byly vydány almanachy
o dolnolutyòské kopané, vlajeèky 75 let
kopané a propagaèní propisovaèky, které
si mùže každý zakoupit pøi mistrovském
utkání na høišti TJ Sokol Dolní Lutynì.
Podìkování paøí OÚ v Dolní Lutyni i
všem sponzorùm, kteøí se na organizaci
tohoto turnaje podíleli.
(red)

FotbalistÈ Sokola zaËali novou sezonu prohrou
Fotbalisté Sokola Dolní Lutynì nevykroèili do podzimní sezony pøíliš
š•ast´nì.
První zápas
V prvním mistrovském utkání s Bystøicí, která sestoupila z krajského pøeboru, jsme prohráli 2:1. Naše mužstvo bylo z dùvodu dovolených
oslabeno o 3 hráèe základní sestavy.
První poloèas jsme zahájili velkolepì, mìli jsme spoustu šancí, ale
nepromìnili jsme ani pokutový kop za sražení Nadhajského. Støelu
M. Figury brankáø domácích vyrazil na tyè a mimo branku. Domácí se
v prvním poloèase dostali do jediné šance, když z malého vápna míè
nedorazili do naší branky. Pak pøišla další šance našich hráèù, ale Posel
nejvìtší tutovku domácích nepromìnil.
Ve druhém poloèase po chybì naší obrany a zaváhání našeho brankáøe
jsme prohrávali 1:0. Pøi vybíhání se náš brankáø zranil a musel být vystøídán. Po nìkolika minutách jsme inkasovali druhý gól. Zase nepokrytí
hráèù naší zálohy a obrany. Za stavu 2:0 pro domácí jsme si vytvoøili
velký tlak, kdy Posel korigoval na 2:1. Mìli jsme další šance, ani Posel a
Bílý však nepromìnili.
Sestava: Noworyta, J. Vaneèko, R. Matys, Zuèek, Andl, Èief, Hanusek,
Figura, Posel, Nadhajský, Závadský. Støídali: Mrázek, Tvrdý.
Druhý zápas
Druhé mistrovské utkání s Libhoští na našem høišti se neuskuteènilo pro
nezpùsobilý terén a bylo odloženo na náhradní termín.

Tøetí zápas
Tøetí mistrovské utkání sehráli naši fotbalisté ve Stonavì. Museli jsme se
obejít bez 6 hráèù, kteøí byli na dovolených - R. a A.Matysové, Figura,
Posel, Andl a Koneèný.
V prvním poloèase jsme se dostali pod tlak domácích, kteøí si vytvoøili
gólové šance. Naši hráèi mìli jen jednu, která po akci Osièky zùstala
nevyužita. V 53. minutì druhého poloèasu po chybì naší obrany, kdy
domácí kopali rohový kop, zùstal nepokrytý domácí útoèník, který
skóroval na 1:0. Na to reagoval náš trenér støídáním.
Vzápìtí naši hráèi vyrovnali, kdy po odražené støele Habrdy vyrovnal
Hanusek. Ve druhém poloèase bylo naše mužstvo jako vymìnìné.
Vytvoøili jsme si spoustu gólových šancí - Osièka, Bílý, Habrda a Nadhajský. Po samostatné akci šel sám na brankáøe Nadhajský, byl však
v pokutovém území sražen.
Kopala se penalta, Nadhajský ji bezpeènì promìnil. Naše mužstvo si už
vítìzství nenechalo ujít. Za dobøe odehraný druhý poloèas jsme si
vítìzství zasloužili, zápas skonèil 1:2 pro nás.
Nejvìtší podíl na dobrém výsledku mìl brankáø Michal Mrázek, který
vychytal nìkolik vyložených šancí domácích.
Sestava: Mrázek, Šimek, Vaneèko J., Èief, Zuèek, Tvrdý, Habrda,
Hanusek, Osièka, Závadský, Nadhajský. Støídali: Bílý a Kudlík. Trenér:
B.Reli.
Josef WITA, vedoucí mužstva
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