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KrajskÈ volby vyhr·la v obci »SSD
V pátek 17. øíjna a v sobotu 18. øíjna
2008 probìhly volby do zastupitelstev krajù a do tøetiny Senátu. Jak
volby dopadly celkovì, urèitì všichni víte, a proto vám pøinášíme
výsledky a nìkteré zajímavosti
pøímo z obce.
V obci Dolní Lutynì se volilo v pìti volebních
okrscích. Nejvìtším volebním okrskem je
Dolní Lutynì - Støed, kde mìlo právo volit
celkem 1419 volièù. Naopak nejmenším volebním okrskem jsou Vìøòovice, kde bylo v seznamech volièù zapsáno 579 osob.
Hlasovací právo má v obci celkem 4023 obèanù
a k volbám pøišlo 1658 oprávnìných volièù,
což je 41,21%. Nejvíce lidí pøišlo hlasovat ve
Vìøòovicích, témìø polovina oprávnìných
volièù, a nejménì v Neradu - škole, kde pøišlo
asi 33 % obèanù.
Z celkového poètu odevzdaných hlasù bylo
platných 1531 hlasovacích lístkù. Procento
neplatných lístkù, asi 7 %, je relativnì vyšší než
jindy.
Volby do krajských zastupitelstev vyhrála
ÈSSD - 48,39, druhá skonèila ODS -18,81 %,

tøetí KSÈM -18,22 % a ètvrtá Osobnosti kraje
- 5,02 %. Pod 5 % získala KDU-ÈSL - 4,63 %,
Strana zelených - 1,17 % a Dìlnická strana zrušení poplatkù ve zdravotnictví - 1,04. Další
strany získaly ménì než jedno procento.
V senátních volbách bylo vydáno 1592 obálek
a platných hlasù bylo 1414.
Zajímavostí mùže být to, že kandidáti ODS

a KSÈM získali naprosto shodný poèet hlasù,
a to 260, tj.18,38 %. Jednoznaèným vítìzem v
obci se však stal sociální demokrat MUDr.
Radek Sušil, který získal 47,13 % všech hlasù.
Nezávislý kandidát Ondøej Feber pak získal
13,08 % hlasù. Zbylí dva kandidáti pak získali
pouze nìco málo pøes jedno procento platných
hlasù.
(red)

Uplynulo 90 let od konce 1. svÏtovÈ v·lky
V 11 hodin 11. dne v 11. mìsíci roku
1918 vstoupilo v platnost ujednání o
ukonèení 1. svìtové války. První
války oznaèované jako totální, protože do její mašinérie bylo zataženo
i civilní obyvatelstvo.
Trvala více než ètyøi roky a podle velmi
hrubých odhadù pøinesla smrt 10 miliónùm vojákù a 20 miliónù jich zranila èi
zmrzaèila.
Pøinesla nesmírné útrapy civilnímu obyvatelstvu, kterého zahubila podle odhadu
8 miliónù. K útrapám války se v roce 1918
pøidala i pandemie tzv. španìlské chøipky.
Bìhem dvou let jí podlehlo 21 - 25 miliónù osob.
Èísla se zdají být pouhou statistikou, ale
za každým padlým a zemøelým se v té

dobì skrývala bolest každého èlovìka,
který ztratil svého blízkého. 1. svìtová
válka se dotkla i Dolní Lutynì a tehdy
samostatných Vìøòovic. Mnoho mužù
rozdílného vìku muselo narukovat. Ne
všichni mìli to štìstí a vrátili se živí a
zdraví zpìt.
Jména na dolnolutyòském pomníku
obìtem 1. svìtové války jsou toho
dùkazem.
Rodiny padlých své mrtvé oplakali a
urèitì pevnì vìøili, že obìt´ jejich mužù
nebyla marná a pøispìla k trvalému míru.
Netušili, že váleèní bìsi 2. svìtové války
se zaèali právì rodit.
Nezapomínejme svých padlých. Historie
se ráda opakuje.
Jan Fismol, místostarosta obce
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Jak senio¯i pozn·vali region
Pro nás, èleny Klubu seniorù, je svátek, když vyrazíme na zájezd, protože
poznáváme rozmanitá památná místa, hrady èi zámky. V úterý 23. záøí 2008 jsme
mìli vlastivìdný zájezd s poznáváním našeho blízkého okolí, tj. okresu Karviná.

Tolik vìcí jsme nevìdìli nebo nevidìli z
toho, co máme za humny. Projeli jsme všechny obce našeho regionu, o každé obci jsme
se dozvìdìli místní zajímavosti. Se všemi
obcemi jsme mìli v minulosti spoleèný osud,
byli jsme totiž panstvím hrabìcí rodiny
Larisch-Mönnichù.
Nejvíce zajímavostí nabízí "fajné" mìsto
Karviná. Navštívili jsme šikmý kostel Sv.
Petra z Alkantary. Je to rarita - Pisa " po
èesku " Projeli jsme Karvinskou ulicí a zastavili se u domu, kde žila dívka, kterou
zvìènil na svém obraze Josef Mánes - Johana
Dvoøáková z Karviné.
V Karviné-Darkovì jsme se zastavili v tamních lázních - nejlepších lázních na léèbu
pohybového ústrojí v Èeské republice.
Další zastávkou byla pìkná obec Stonava. Je
tam mimo jiné kostel s výbornou akustikou,
zdravotní støedisko se známou oèní
a gynekologickou klinikou a historická zajímavost zvaná Švédský kopec.
V Albrechticích jsme si prohlédli døevìný
kostelík, zvaný " osmièák". Poznali jsme
okrajovou obec okresu - Tìrlicko. Málokdo
ví, že název obce vznikl podle pracovního
náøadí na zpracování lnu "tìrlice". Objeli
jsme pøehradu a zhlédli další zajímavosti
obce. Napøíklad letohrádek Larisch-Mön-

nichù s pozùstatky "hladové zdi", kterou
poddaní stavìli za hubenou mzdu - dvakrát
dennì polévku z tuøínù.
Zastavili jsme se u mohyly Zwirkovisko památníku polských letcù Žwirka a Wigury,
kteøí zde zahynuli 11. záøí 1932 pøi letecké
katastrofì. V Tìrlicku jsme zvládli i výstup
na nejvyšší místo našeho regionu - Babí
horu, opøedenou povìstí o sporu císaøe
s baèou. Za slunného poèasí je odtud pìkný
výhled až na naši obec. Obìdvali jsme
v Jaškovské krèmì, nejstarší hospodì
v okrese. Fungovala prý už ve 13. století.
Zajímavostí byla také Kotulova døevìnka
v Havíøovì s expozicí lidového bydlení minulých století, s veškerým zemìdìlským
náøadím a vìtrný mlýnek. V Životicích jsme
navštívili Památník obìtem nacismu. V roce
1944 tam nacisté zastøelili všechny muže
z obce. Nejmladšímu pøitom bylo sotva 16
let. Pìkným zážitkem pro nás byla také
návštìva evangelického kostel v HavíøovìBludovicích. Nejvíce nás upoutaly nádherné
malby stropu a kazatelna za oltáøem.
Obohaceni novými zážitky a spokojeni jsme
se vraceli domù a za fundovaný a poutavý
výklad potleskem podìkovali naší skvìlé
prùvodkyni, paní Libuši Kolkové z Karviné.
(jel)

NezapomeÚte na v˝mÏnu obËanky!

Jste držitelem obèanského
prùkazu typu "rùžová indentifikaèní karta"?
V tom pøípadì je vaší povinností si
požádat o výmìnu tohoto obèanského prùkazu , i když zde je uvedena platnost delší než do r. 2008.
Výjimka platí pouze pro obèany
narozené pøed rokem 1936, kteøí
mají ve svém OP uvedenou platnost neomezenou.

Držitelé obèanských prùkazù typu
"zelená identifikaèní karta", tj. OP,
který ve spodní èásti má dva øádky
strojovì èitelných údajù, a které
byly vydány v letech 2000 - 2003,
platí po dobu platnosti a není tøeba
je mìnit!
V pøípadì pochybností se mùžete
informovat na OÚ Dolní Lutynì
tel. è. 552 301 297 - Vozárová
Pøipomínáme, že vyøízení nového

obèanského prùkazu trvá 30 dnù.
Proto je tøeba si podat novou
žádost o OP nejpozdìji do konce
listopadu.
Žádost o nový OP si mùžete podat
na Obecním úøadì v Dolní Lutyni,
kanceláø è. 7, úøední hodiny
pondìlí a støeda, od 8.00 hod. 12.00 hod, 13.00 hod. - 17.00 hod.,
v pøípadì potøeby i v jiný den po
vzájemné dohodì.
(red)
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KR¡TCE
Významné ocenìní Aloise Semika
U pøíležitosti 90. výroèí vzniku samostatného èeskoslovenského státu udìlil hejtman Moravskoslezského kraje Ing.
Evžen Tošenovský pamìtní medaili
našemu obèanovi, panu pplk. v. v. Aloisi
Semikovi za mimoøádné zásluhy
a pøínos pro naši republiku úèastí
v domácím a zahranièním odboji
v prùbìhu 2. svìtové války. K tomuto
ocenìní se pøipojila Èeskoslovenská
obec legionáøská, která udìlila panu
Semikovi støíbrnou pamìtní medaili
II. stupnì. Gratulujeme
Vizitaèní zpráva
V záøijovém èísle našich novin byl uveøejnìn pøeklad latinsky psané vizitaèní
zprávy. U starosty obce se sešlo mnoho
tipù na roèník, kdy byla zpráva napsaná.
Správná odpovìï byla, že vizitaèní zpráva byla napsána v roce 1688. Tento
roèník pøesnì odhadl Tomáš Moèidlan.
Další dva nejbližší tipy mìli paní Marie
Sztwiertniová a p. Emil Rusek. Vítìzové
získávají knihy o Dolní Lutyni.
Dotace na opravu zámeèku
Obci se podaøilo na poslední chvíli získat
dotaci z Havarijního programu v roce
2008 na obnovu kulturních památek ve
výši 150 tisíc Kè. Èástka to není velká,
ale nìjak se s opravami zaèít musí.
Peníze jsou urèené na opravu støechy ve
spojovacím krèku. Práce musí být provedeny ještì v tomto roce.
Soutìž o nejkrásnìjší lípu
Na obecním úøadì se sešlo mnoho krásných obrázkù a fotografií. Nejlepší práce
budou v nejbližších dnech ocenìny
a vystaveny v Domì dìtí a mládeže
v Orlové. Dìkujeme všem, kteøí se
soutìže zúèastnili.
Rychlost je velký problém
V souèasné dobì jedná vedení obce
spoleènì se starosty Dìtmarovic
a Petrovic se zástupci Policie ÈR
o možnostech øešení neutìšené situace
v oblasti nedodržování dopravních pøedpisù, a to hlavnì pøekraèování maximální povolené rychlosti. O výsledcích jednání budete informováni.
(red)
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TaneËnÌ soubor RADOST BohumÌn st·l
na stupnÌch vÌtÏz˘ v maÔarskÈm Dunaujv·ros
Bohumínští taneèníci souboru Radost pod vedením Lenky Krèové se ve dnech 2. - 4. øíjna 2008 zúèastnili oficiální mezinárodní soutìže IDO - Mistrovství Evropy show dance v maïarském Dunaujváros.

V obrovské konkurenci sedmnácti státù Evropy
se podaøilo našemu souboru v barvách ÈR
získat dvojnásobný titul Mistra Evropy
v sólových disciplínách a titul 2. vícemistr
Evropy v show dance formation.
V konkurenci 10 špièkových taneèníkù zazáøil
jako první Marco Bìhal. S choreografií "Duše
není slepá" vytanèil našemu souboru zlatou
medaili. Druhé zlato vybojovala z poètu 33
soutìžních duetù show dance choreografie
"Šach-Mat" v podání Lucie Novákové a Marco

Bìhala. Dalším finálovým umístìním v této
kategorii bylo sólo Josefa Vraštila s názvem
“Šoumen”, který obsadil krásné 5. místo a duet
Katrin Cvinerové a Lucie Randisové s názvem
"Sax dance" umístìný na 7. místì.
Obrovským úspìchem je bronzová medaile
show dance formace "Piano Bedøicha Smetany"
ve složení 21 taneèníkù juniorské kategorie,
která za sebou nechala 17 formací z celé
Evropy.
Této soutìže se zúèastnily rovnìž dìti ve vìku

od 6 - 11 let, které v své premiéøe na mezinárodní soutìži vytanèily s choreografií
"Music man" krásné 12. místo v konkurenci 25
choreografií a v malé show formaci s názvem
"Kde ty kytky jsou?" nádherné 10. místo, èímž
porazily 19 evropských formací.
Tyto výsledky patøí k nejlepším umístìním v
27-leté historii souboru. Všem taneèníkùm
gratulujeme a dìkujeme za vzornou
reprezentaci mìsta Bohumín a celé Èeské
republiky.
(red)
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FocenÌ s Beruökou v podzimnÌ p¯ÌrodÏ
Podzim hraje všemi barvami, a tak
jsme si øekly, že by bylo škoda toho
nevyužít.
Svolaly jsme tedy maminky s dìtmi na podzimní focení venku. Sešli jsme se ve støedu 15.
øíjna v parèíku pøed pekárnou. Fotografické oko
paní Renaty Marcolové a poèasí, které nám
docela pøálo, vykouzlilo nádherné snímky
našich drobeèkù.
Paní Renata k nám do Berušky chodí èasto, a to
nejen fotit dìti v hernièce pøi høe nebo na
akcích, které poøádáme. Fotili jsme se i pøi jízdì
na koníècích v jízdárnì v Karviné-Olšinách,
kam jezdíme jednou za mìsíc, a v parku
v Bohumínì. Dìkujeme jí touto cestou za
ochotu, vstøícnost a vìnovaný èas.
Na jaøe jsme z vybraných fotografií našich dìtí,
ve spolupráci s p. Renátou, uspoøádali výstavu
pod názvem "Mluvòata". Druhou výstavu "Barevný podzim" - plánujeme zaèátkem prosince, srdeènì zveme všechny pøíznivce krásné
fotografie.
Jedno pozvání ještì pro všechny, kdo mají rádi
hezké vìci z domácí dílny. Jednou za mìsíc se
maminky v Berušce scházejí na Tvoøivém

odpoledni. Nauèily jsme se mimo jiné plést
košíky, vyrábìt šperky, kouzlo ubrouskové
techniky, drobnosti do dìtského pokoje.
Maminky z Berušky budou vystavovat své
výrobky na Vánoèních trzích, které se budou

konat 5. prosince v kulturním domì.
Finanèní zisk z prodeje vìnují Rodinnému centru Beruška na nákup dárkù do hernièky pod
vánoèní stromeèek.
Za RC Beruška Radka Štolfová

Program RodinnÈho centra Beruöka na listopad a prosinec
6. 11. od 9 hod. - "Berušèiny øíkanky
a podzimní tvoøení s dìtmi"
11. 11. od 15 hod. - "Fotografování dìtí
s pozadím - zimní motiv"
14. 11. od 16 hod. - "Tvoøivé odpoledne
v Berušce pro maminky - vkládaný
patchwork s vánoèním motivem"
18. 11. od 15 hod. - "Otisky dlaní
a nožièek do keramiky"
24. 11. v 10 hod. - "Divadelní pøedstavení - DUO ŠAMŠULA"

27. 11. v 10 hod. - "Prezentace kosmetiky - MISS COSMETIC"
2. 12. v 16 hod. - "Mikulášská nadílka v
Berušce" (je nutné se pøihlásit do 15. 11.)
4. 12. od 9 hod. - "Berušèiny øíkanky
a vánoèní tvoøení s dìtmi"
8. 12. od 10 hod. - "Støíhání dìtí
v Berušce"
11. 12. od 16 hod. -"Vánoèní tvoøivé
odpoledne v Berušce pro maminky"
15. 12. od 9 hod. - "Zdobení vánoèního

Aktuality

stromeèku"
18. 12. v 9 hod. - "Vánoèní posezení
s pohádkou pro dìti a malým pøekvapením pod stromeèkem
"Berušèin pomocník a rádce - beseda
s logopedem" (pøipravujeme - termín
bude upøesnìn)
Pravidelné aktivity pro dìti a rodièe:
Støeda od 16 do 17 hod. - "Berušèiny
taneèky pro dìti od 4 do 8 let "
Ètvrtek od 14 do 18 hod. - "Cvièení pro

rodièe s dìtmi" (na cvièení pro rodièe
s dìtmi je možné se stále hlásit, a to
s dìtmi od 3. mìsíce vìku, kontaktní
osoba: p. Jitka Czyžová, tel. 604 853
850) Herna RC Beruška je otevøena
každé pondìlí od 9 do 12 hod. a každou
støedu od 15.30 do 18 hodin. V dobì
vánoèních prázdnin je provoz RC
Beruška uzavøen, otevøeno bude opìt od
5. 1. 2009. Více informací na 605 240
100 nebo na www.beruska.uvadi.cz

OsudovÈ osmiËky v Ëesk˝ch dÏjin·ch

Pozvání na vepøové hody
Èeský zahrádkáøský svaz v Dolní Lutyni
zve všechny pøíznivce dobrého jídla
a dobré zábavy v sobotu 22. listopadu 2008
v 19 hodin do klubovny Jiøinka na tradièní
vepøové hody. Domácí kuchynì za lidové
ceny, bohaté obèerstvení, pøíjemná domácí
atmosféra, kterou obohatí taneèní skupina
Miniprospekt Jiøího Cílka. Vstupné 80
korun. Na hojnou úèast se tìší zahrádkáøi.

Žáci a dìti ZŠ a MŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
pøipravily k výroèí 90 let vzniku samostatného Èeskoslovenska výstavu s názvem
Osmièková výroèí v našich dìjinách.
Na nìkolika významných událostech z historie
èeského státu ukázali, jakou roli hrála a hraje
èíslovka osm v datu té které události spojené
s èeskou historií.
At´ už to bylo založení Karlovy univerzity v roce
1348, položení základního kamene stavby

Vánoèní trhy
Osvìtová beseda zve širokou veøejnost na
tradièní Vánoèní trhy, které se uskuteèní
v pátek 5. prosince 2008 ve velkém sále
Kulturního domu v Dolní Lutyni od 9 do
16.30 hodin.
(red)

Národního divadla v roce 1868 èi vznik
samostatného státu Èechù a Slovákù v roce 1918.
Z tìch osudových dìti neopomnìly napøíklad
Mnichovskou dohodu z roku 1938, komunistický puè o deset let pozdìji èi vpád vojsk
Varšavské smlouvy do Èeskoslovenska v roce
1968.
(red)
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Jak jsme letos zaËali ve ökole ve VÏ¯ÚovicÌch
Po sluneèných prázdninách jsme
1. záøí zahájili nový školní rok. Pøivítali jsme celkem 5 prvòáèkù, z toho
jedno dìvèe a ètyøi chlapce.
Potìšili jsme je zbrusu novými uèebnicemi
nakladatelství Fraus. Jsou šité na míru novému
vzdìlávacímu programu, podle kterého už
vyuèujeme druhým rokem. Práce s nimi je nová
a zajímavá a dìtem se líbí.
Velmi brzy zaèali pracovat i rodièe a již 19. záøí
vyjeli spoleènì s dìtmi na výlet do Mostù
u Jablunkova.
Tam se nejen vyøádili na bobové dráze, ale
vyzkoušeli i jiné atrakce, napø. trampolíny, dìtskou lezeckou stìnu a lanové centrum. Závìr
patøil obèerstvení v krásném hotelu Grùò.
Hned za týden 25. záøí ukonèily dìti z mateøské
školy a prvòáèci letní sezónu Slavnostmi
indiánského léta.
Dìti se s chutí vrhly do úkolù: šplhaly na lanì,
házely na cíl, skákaly v pytli, hledaly zvíøátko
v pilinách, chytaly rybièky a na závìr musely
najít poklad. Každá dìtská hlavièka byla
ozdobena indiánskou èelenkou, na které po
každém splnìní úkolu pøibylo barevné péro.

Spoleènì s rodièi si dìti opekly párky a posedìly u táboráku.
Díky aktivní práci rodièù jsme mohli naplánovat i další spoleèné akce. Tou první bude

v prosinci již tradièní Setkání s Mikulášem
a èertem v kulturním domì.
Ale o tom zase pøíštì.
H. Peøinová, uèitelka ZŠ Vìøòovice

Öjuø nie jesteúmy krasnoludkami!
przedszkolaków

zosta³y

wszystkie

dzieci.

Najwa¿niejszym

momentem

by³o, kiedy panie pasowa³y
nas

du¿ym

kolorowym

o³ówkiem i wrêcza³y œliczne
dyplomy.
A jeden z naszych m³odszych
kolegów w stroju krasnala
oœwiadczy³: "No, to dotych
czas byliœmy krasnoludkami,
ale teraz ju¿ jesteœmy przedszkolakami!"
A dlaczego w stroju krasnala?
Bo dla naszych Rodziców i
Dziadków

przygotowaliœmy

weso³y program o krasnoludkach z tañcami i piosenkami.
I -

s¹dz¹c po oklaskach -

Pod takim has³em odby³a siê w czwartek 9 paŸdziernika

przekonaliœmy ich, ¿e zas³ugujemy na tytu³ Przedszkolaka.

2008 wspania³a impreza w naszym

Potem, jak to na imprezie, by³ pyszny tort od mamy Maruški

dolnolutyñskim

przedszkolu. Nasze Panie Magdzia (Majzner) i Hania
(Šertler) zdecydowa³y, ¿e czas przyj¹æ do spo³ecznoœci

(Ligockiej), na którym nie zabrak³o Kubusia Puchatka i jego przyjació³. I by³y kanapki, i toasty, i soczki, i paluszki, i cukierki, i
zabawa, œmiech, frajda i mi³a atmosfera. Nawet nie zd¹¿yliœmy na

przedszkolnej nowych cz³onków.

Dobranockê.... ! Wraz z naszymi Paniami i Rodzicami cieszymy

A ¿e impreza taka odbywa³a siê w naszym przedszkolu w Têcz-

siê ju¿ teraz na Halloween w ostatnim dniu paŸdziernika.

owym Ogrodzie w Lutyni Dolnej po raz pierwszy, pasowane na

Przedszkolacy z Lutyni Dolnej
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Policie nab·d· seniory k velkÈ opatrnosti
Vzhledem ke skuteènosti, že se
v rámci teritoria správy Severomoravského kraje množí trestná èinnost páchaná na seniorech, dovolujeme si zveøejnit tuto informaci
a zároveò varovat seniory pøed touto
formou trestné èinnosti.
Zpùsob páchání této trestné èinnosti
probíhá ponejvíce podle níže uvedených
scénáøù:
1) Neznámý pachatel nebo skupina
pachatelù v poètu dvou a více si vytipuje
obydlí osamìle žijící osoby ve vyšším
vìku nebo takovou osobu osloví
v blízkosti jejího obydlí za použití vymyšlené lži k odlákání
pozornosti. Žádají o pomoc v nouzi, prosbu o poskytnutí napø.
vody, rozmìnìní penìz vyšší nominální hodnoty.
Také se snaží dostat do obydlí pod záminkou odeètu
vodomìru, plynomìru, elektromìru, vyøízení pohledávky za
pùjèku, úvìr, vyplacení zdravotního pojištìní nebo poplatkù
za léky. Po odlákání pozornosti obèana další pachatel vstupuje do obydlí a následnì z nìj odcizuje ponejvíce volnì odloženou finanèní hotovost, šperky a další cennosti.
2) Pachatel kontaktuje osobu ve vyšším vìku telefonicky,
pøedstaví se jako vnuk, synovec nebo jiný rodinný pøíslušník,
popøípadì soused nebo známý a pod záminkou koupì resp.
opravy vozidla nebo splacení pùjèky vyláká od poškozených
finanèní hotovost. Poté je opìt telefonicky kontaktuje s tím,
že místo sebe posílá jinou osobu, která má peníze pøevzít.
Jako dùvod své neúèasti uvádí, že nemùže odejít z místa, že

Aktuality
Pøijïte si pochutnat
Klub dùchodcù v Dolní Lutyni zve všechny
své èleny a pøíznivce na Vepøové hody a to
v pátek 21. listopadu 2008 v 17 hodin do
velkého sálu Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Hudba a obèerstvení zajištìno.
Vstupné dobrovolné. Pøijïte se pobavit,
zatanèit a pochutnat na domácím obèerstvení. Srdeènì zvou poøadatelé.
Mikulášská nadílka
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
Mikulášskou nadílku pro všechny dìti, a to
v nedìli 30. listopadu 2008 v 15 hodin ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Dìti shlédnou kouzelnické show
s následnou nadílkou, kde je pro všechny
dìti pøipraven balíèek v hodnotì 100
korun. Vstupné: dìti: 100 korun (cena
balíèku), dospìlí: 40 korun. Srdeènì zvou
poøadatelé.
(red)

nemá èas, že by mohl pøijít o složenou zálohu. Vše je domlouváno telefonicky s tím, že peníze budou pøedány pøed
obydlím poškozeného mezi dveømi.
Policie varuje seniory a jejich blízké pøíbuzné pøed takovýmto jednáním pachatelù a radí, že pokud by se nìkdo podezøelý
ocitl v jejich bydlišti nebo pod výše uvedenými legendami je
telefonicky kontaktoval, at´ neprodlenì vìc oznámí na PÈR
OOP Dìtmarovice na tel. èíslo 596 550 144 nebo tísòovou
linku 158. Nejlépe okamžitì, aby podezøelí mohli být PÈR
zadrženi na místì.
Dále žádáme, pokud to bude možné, abyste si co nejvíce
zapamatovali popis pachatelù, barvu, typ a registraèní znaèku
vozidla, protože ve vìtšinì pøípadù pøed obydlím
poškozeného stojí zaparkováno vozidlo, kterým pachatelé na
místo pøijeli.
Dìkujeme za spolupráci, PÈR OOP Dìtmarovice

SOUTÃé
Srdeènì vás všechny zveme na Vánoèní výstavku kroužku dìtí ŠIKULKY spojenou s výstavkou betlémù. Tradiènì se bude konat v Kulturním domì v Dolní
Lutyni ve dnech 15. - 17. prosince 2008 od 8 do 17 hod.
Zároveò vyhlašujeme soutìž na téma "Medové vánoce". Soutìže se mohou zúèastnit
dìtské kolektivy i jednotlivci. Týká se to zejména jednotlivých tøíd zájmových kroužkù a
dìtí se zájmem o výtvarnou výchovu.
Podmínky soutìže:
- vìk dìtí od 3 do 15 let, nezáleží na poètu dìtí v kolektivu
- musí se jednat o ozdobu vyrobenou dìtmi nikoliv dospìlými
- mùže být použito medové peèivo, ale nemusí
- nebude se hodnotit chut´ medového peèiva, ale jeho vzhled
Výrobky budou odevzdány nejpozdìji do pátku 12. prosince 2008 do 15 hodin v Kulturním domì Dolní Lutynì p. Petrové. Vyhodnocení probìhne návštìvníky bìhem výstavky. Hlavní cenou bude vánoèní pøekvapení. Každý úèastník bude odmìnìn za úèast
malou pozorností. Pøihlášky prosím odevzdejte spolu s výrobkem.
Pøihláška do soutìže
Jméno a pøíjmení jednotlivce.............................................................................................
nebo vedoucího kolektivu ………………………………………...........................................
Škola …………………………………………………………………………............................
Tøída …………………………………………………………………………............................
Poèet zúèastnìných dìtí …........ Struèný popis výrobku (napø. materiál,který jste použili)
...........................................................................................................................................
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SpoleËensk· kronika
At´ máš stále jen úsmìv na tváøi,
at´ každý Tvùj den slunce prozáøí.
Dne 19. listopadu 2008
slaví životní jubileum
60 let paní
Štefánia ŠMÍDOVÁ.
Štìstí, zdraví a ještì hodnì št´astných
let pøejí syn Jaroslav s manželkou
Renátou, dcera Renáta s manželem
Karlem, vnouèata Tomáš, Jakub,
Lucie a pøítel Antonín.
Kdo dobro a lásku rozdával, ten
neodešel, ale v našich srdcích zùstává.
Dne 3. listopadu 2008
jsme si pøipomnìli
20. výroèí úmrtí
naší maminky paní
Rùženy MOROÒOVÉ.
S láskou vzpomíná syn Erich s Evou.
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 5. listopadu 2008 jsme si pøipomnìli 6. výroèí úmrtí naší maminky,
tchýnì, babièky a prababièky paní
Andìly JAVORKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše,
zet´ Miloslav, syn Václav, snacha
Tat´jana, vnuci s manželkami,
pravnuèka a pravnuci.
Dotlouklo srdce,
ztichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe dál žije v nás.
Dne 6. listopadu 2008 jsme vzpomnìli
3. výroèí úmrtí pana
Bohuslava KANII
z Vìøòovic.
S úctou vzpomíná manželka Jolana a dcera
Dáša s rodinou.

Dolnolutyòské noviny
Už jen kytièku na hrob Vám mùžeme
dát, chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 13. listopadu 2008
vzpomeneme 2. výroèí
úmrtí pana
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Tvé oèi se zavøely, srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe budou však stále
s námi žít.
Dne 29. listopadu 2008
vzpomeneme 5. výroèí
úmrtí pana

Vladimíra KLÍÈE
Jaroslava ŠMÍDA.
a dne 15. listopadu 2008
vzpomeneme 8. výroèí
úmrtí paní
Olgy KLÍÈOVÉ.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami, vnouèata a pravnouèata.
Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti
mohli pøát, jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 20. listopadu 2008
vzpomeneme nedožitých
100 let pana
Josefa NEUHÛBLA.
S láskou vzpomínají dcera Danuše
s rodinou a syn Adolf s manželkou
Hildou.
Odešel, jak osud si pøál,
však v našich srdcích žije dál.
Dne 21. listopadu 2008 vzpomeneme
3. smutné výroèí úmrtí pana
Jiøího TATARÈÍKA
a zároveò si 17. prosince
2008 pøipomeneme jeho
nedožitých 67 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Milada, syn Jan s rodinou a dcera Jana
s rodinou.
Odešla jsi, jak osud si pøál,
však v našich srdcích žiješ dál.
Dne 28. listopadu 2008
vzpomeneme smutné
10. výroèí úmrtí paní
Emilie JEŽÍŠKOVÉ.
S láskou vzpomíná dcera Ilona s
manželem, snacha Renáta, vnouèata Eva,
Jana, Vlastimil a Petra s rodinami.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili 75. a 80. narozeniny:
Jarmila Kurusová, Miroslav Sekera
Marie Mazáèová, Otilie Gonsiorová, Teodor
Bystroò
Gratulujeme a pøejeme do dalších let hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne 4. øíjna
2008 manželé Karel a Anna Šafránkovi
z Dolní Lutynì a 25. øíjna 2008 manželé
Edvard a Lidie Filipovi z Vìøòovic.
60 let spoleèného života, tj. diamantovou
svatbu, oslavili 25. záøí 2008 manželé
Oldøich a Štìpánka Kozielovi z Dolní Lutynì
a dne 10. øíjna 2008 manželé Josef a Štìpánka Kubátkovi z Dolní Lutynì.
K významným výroèím upøímnì gratulujeme a jubilantùm pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví a ještì mnoho
spoleènì prožitých let.
Dne 19. záøí se sešli 65 a 70-tiletí dolnolutyòští obèané na tradièním setkání jubilantù.
Celkem bylo pozváno 84 jubilantù, pozvání
nakonec pøijalo 48 z nich. Po úvodním
pøivítání starostou obce Mgr. Pavlem
Buzkem vystoupily s krátkým programem
dìti z MŠ Nerad a pøedstavily se také
Berušky se svými taneèky. Jubilanté na
upomínku tohoto setkání obdrželi z rukou
starosty vyšívaný ubrousek a zapsali se do
kroniky. Poté již následovala volná zábava se
skupinou SAXET. A o tom, že se dovedli
dobøe bavit, svìdèí i to, že odcházeli až ve
veèerních hodinách.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Ludmila Babincová, Alois Widenka,
Benedikt Zembol, Ondøej Duda, Andìla
Pindurová, Emil Josiek, Jaroslav
Jendryšèík. Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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Ve VÏ¯ÚovicÌch vznikl nov˝ vod·ck˝ oddÌl
Za úèasti vodákù a zástupcù obcí a mìst
z polské a èeské strany (Godowa,
Krzy¿anowic, Gorzyc, Bohumína, Dolní
Lutynì, Petrovic u Karviné a Pszowa) se
ve ètvrtek 4. záøí v klubovnì PZKO ve
Vìøòovicích sešli na pozvání místního
Obèanského sdružení a vodáckého oddílu "Posejdon" za úèelem prodiskutování

možných

vodáckého

alternativ

sportu

a

rozvoje

agroturistiky

v pøedmìtném regionu. Pøedložených
námìtù byla cela øada.
V prvé øadì byla podána informace zástupce
pøedsedy sdružení Posejdon, o. s., nositele projektu
splavòování Olše "Slezské Benátky" o dalším postupu pøi vý-stavbì vodácké vodní cesty z Karviné
pøes Závadu, Vìøòovice, Bohumín až na soutok s
Odrou v polské obci Krzyžanowice.
Projekt "Slezské Benátky" se zrodil v roce 2005,
kdy byla schválená studie proveditelnosti financována z fondu EU PHARE. V roce 2007 v rámci 16.
letní slavnosti èesko-polského pøátelství byl
slavnostnì otevøen pøístav pro vodáky ve
Vìøòovicích na Olši u mostu. V roce 2007 byl dle
doporuèení studie proveditelnosti z roku 2005
zprovoznìn z fondu podpory venkova MsK pro
Mikroregion Olše první úsek pro vodáky, a to ze
Závady do Vìøòovic (øíèní úsek 13,2 - 7,5 km).
V rámci tohoto projektu byla zøízena pøíjezdová
komunikace k øece a nástupní místo pro vodáky
v Závadì a dále byly zøízeny bøehové výstupy
(schody pøed a za splavem) kolem 3. splavu na
pøedmìtném úseku. Projekt poèítá s následnou realizací 2. etapy, tj. úseku Vìøòovice - Kopytov. Po
otevøení Shengenského prostoru se pøirozenì nabízí
protažení vodácké cesty až za soutok Odry s Olší a
zpøístupnìní hranièní øeky Odry, a to v pomìrnì
snadno splavném úseku Odry od soutoku Odry s
Ostravicí až po soutok Odry s Olší a dále po Odøe.

V letošním roce se realizuje zpracování projektové
dokumentace a vyøizování stavebních povolení pro
následný úsek z Vìøòovic na soutok s Odrou.
V pøíštím roce budou postaveny scházející vodácká
zaøízení pro bezpeènost plavby na tomto úseku.
Lumír Macura z bohumínské radnice informoval
pøítomné, že pøes pøedmìtné území Sdružení obcí a
mìst okresu Karviná pøipravuje cyklostezku, která z
Karviné bude vedena podél øeky Olše pøes Dìtmarovice, Vìøòovice do Bohumína-Kopytova, kde
bude v budoucnu procházet novì pøipravovanou
lávkou pøes Olši do obce Olza v Polsku. Starosta
Petrovic u Karviné Petr Trojek a zástupce mìsta
Pszow Jan Siodmok informovali pøítomné o
pøipravovaných cyklostezkách, vèetnì mezinárodní
cyklostezky z Ostravy pøes Rychvald, Orlovou,
Dolní Lutyni, Vìøòovice do Wodzislavi a Pszowa v
Polsku.
Kazimierz Rybarz, pøedseda sdružení SKR z
Gorzyc, pøednesl zámìr zprovoznìní ekologického
vláèku
s automatickým prùvodcem, který má
projíždìt
z Gorzyc pøes Vìøòovice podél Olše
kolem hranièních meandrù na Odøe pøes Starý
Bohumín zpìt do Gorzyc.
Místostarosta obce Godow Andrzej Adamczyk
i Bianka Dawid, zástupkynì obce Gorzyce, prezentovali koncepci koòských sportù a èinnosti jezdeck-

ých oddílù Mustang z Krosztoszowic a Klubu na
stavech v Be³sznici a plán zprovoznìní koòských
stezek z Godowa do Vìøòovic i dále podél Olše do
Bohumína nebo Petrovic u Karviné.
V další èásti byly projednány zpùsoby propojení
tìchto ètyø plánovaných souèástí, a to napø.
pùjèovny lodìk, pùjèovny a úschovny kol, školení
instruktorù a zøízení informaèního a propagaèního
systému.
Bylo konstatováno, že po zprovoznìní dálnice
D1/A1 celá ostravsko-katovická aglomerace se
velice "sblíží". Již dnes se je tøeba pøipravit na toto
období, kdy cestující po této dálnici mùžou využit
výše uvedené agroturistické atrakce, hranièní
meandry a jiné služby pøi sjezdù z dálnice.
Pøítomný radní obce Dolní Lutynì Jan Czapek a
pøedseda Svazku obcí Mikroregion Olše starosta
Petrovic u Karviné Petr Trojek vyjádøili podporu
výše uvedeným projektùm, které mùžou významnì
pøispìt rovnìž k rozvoji naší obce.
Spokojenost s prùbìhem jednání a pøedneseným
plány vyjádøili pøítomní vodáci s domácího vodáckého oddílu Posejdon a kolegové vodáci z Èeského
Tìšína, Karviné a polské obce Gorzyce. Informace
k èinnosti sdružení Posejdon a kontakty najdete na
www.posejdon.cz.
Josef Tobola, pøedseda POSEJDON,o.s.

Fotbalist˘m Sokola se na podzim p¯Ìliö neda¯ilo
V posledních 4 mistrovských utkáních podzimní èásti získali
naši fotbalisté 4 body.
V nevydaøeném utkání ve Frýdku-Místku s lídrem soutìže Èeladnou jsme
prohráli 6:0. Naše mužstvo podalo nejhorší výkon v podzimní èásti. Omluvou nemùže být ani neúèast pìti hráèù základní sestavy.
Další mistrovské utkání na domácím høišti s SK Brušperk vyšlo opìt
naprázdno, když naši hráèi prohráli 0:1. V prvním poloèase se hrál vyrovnaný zápas. Hrálo se výluènì od šestnáctky k šestnáctce. Ve 47. minutì v
druhém poloèase jsme inkasovali branku - po hrubé chybì naší obrany
skóroval hostující Temel. Poté se naši hráèi vzchopili a Osièka s Figurou si
vypracovali šance, které však nepromìnili.
V poslední minutì mìl Bílý
vyloženou šanci, avšak místo støely do prázdné branky zvolil ještì klièku
navíc a nepromìnil. Po utkáních s Dìtmarovicemi a Èeladnou jsme opìt støelecky vyšli naprázdno.
V 9. podzimním kole jsme zajíždìli do Pøíboru. Utkání se hrálo na
promáèené škváøe. Domácí Tatra zaèala náporem a již v první minutì
vstøelila gól. Po vedoucí brance se domácí stáhli na vlastní polovinu a ini-

ciativu pøenechali našim hráèùm. Ve 20. minutì vybojoval míè Figura a jeho
støela skonèila v brance domácích a bylo vyrovnáno. Do konce poloèasu si
obì mužstva vytvoøila po dvou šancích, které však zùstaly nevyužity a
poloèas skonèil 1:1. Od zaèátku druhého poloèasu jsme mìli pøevahu.
Vytvoøili jsme velký tlak, který stál domácí hodnì sil. V 52. minutì skóroval
Èief a v 54. minutì Zuèek. V 59. minutì domácí snížili brankou Matuše na
3:2. Pak už støíleli branky jen naši hráèi. V 62. minutì zvyšoval na 4:2 Habrda, pátou branku vstøelil Hanusek, šestou Èief a skóre uzavøel Habrda na 7:2.
Pøi posledních brankách se domácí už ani neobtìžovali stíhat naše hráèe,
kteøí závìr utkání promìnili v exhibici.
Desáté kolo sehráli naši hráèi opìt venku v Raškovicích s výsledkem 0:0. V
první polovinì si domácí vytvoøili hromadu standardních situací, ale hosté
branku poøádnì neohrozili. Naši hráèi mìli dvì šance - nejprve Habrda
nepromìnil a pak Èief nastøelil bøevno. Ve druhém poloèase opìt Èief støílel
do tyèe, pak Nadhajský sám pøed prázdnou bránou pøestøelil. Po odehraných
10 kolech je naše mužstvo na 7. místì s 16 body a skóre 19:17.
Vedoucí mužstva: Josef Wita
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