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BetlÈmskÈ svÏtlo p¯ijede uû za p·r dnÌ
Ani se tomu nechce vìøit, jak ten
èas rychle bìží. Rok se s rokem
sešel a opìt nastává pøedvánoèní
shon.
Stává se už pomalu tradicí, že v adventním èase
vám skauti nabídnou Betlémské svìtlo - ten
malý blikající plamínek, od kterého je
zapalováno tisíce a tisíce svíèek a lampièek.
Podstatou tohoto symbolu není to, abychom
mìli doma exotické svìtlo, které bylo zažehnuto v Betlémì, ve mìstì narození Ježíše Krista,
ale to, aby se høejivé svìtlo usídlilo v našich
srdcích, aby zažehlo všechno dobré a sežehlo
všechno zlé, co se do našich srdcí pomalu, ale
jistì vkrádá.
Skauti budou rozdávat svìtlo v nedìli 21. prosince v 10 hodin u samoobsluhy Koruna a v
10.30 hodin u obchodu ve Vìøòovicích.
(ek)

Budovy v DolnÌ Lutyni mÏnÌ sv˘j vzhled
Každý vlastník rodinného domu
ví, co stojí nová okna,
vymìnìné rozvody, zateplená
a novì natøená fasáda.
Takových majitelù není v obci málo
a èlovìka potìší, že staré, šedé a nevzhledné fasády jsou postupnì nahrazovány
novými, krásnì pastelovými barvami.
Nìkomu se líbí žlutá, jinému zelená nebo
pomeranèová. Všechny barvy jsou pìkné,
staèí jen, aby byly vhodnì sladìné.
Osobnì jsem byl velmi pøekvapen
a potìšen, že v Dolní Lutyni se zaèalo taky
s opravou bytového domu è. p. 1177,
kterého si každý všimne pøi prùjezdu obcí.
Jeho nájemníci se sami rozhodli opravit si
svou nemovitost, zmìnit její vzhled a
investovat nemalou èástku, kterou urèitì

budou muset splácet, tak jako každý jiný
vlastník rodinného domu. Vybrali si
pìknou barvu a hlavnì byli první. Za to
jim patøí velký dík, stejnì jako vlastníkovi
nemovitosti è.p. 007, ve kterém sídlí studio Klára. Pøed mìsícem ještì budova
s otluèenou a oprýskanou fasádou je dnes
k nepoznání a nemovitost se stává zase
staronovou dominantou obce.
Obec se pak musí taky hodnì snažit, aby
budovy, které jsou v jejím vlastnictví,
nebyly tìmi ošklivými mezi nádhernými.
V tomto roce se opravila budova lékárny a
do nového šatu se podaøilo obléci taky
mateøskou školku v centru obce. Spoustu
dalších budov zmìna svého vzhledu ještì
èeká, tak doufejme a tìšme se na další
krásné fasády po celé obci.
(buz)

Upozornìní na omezení pracovní doby obecního úøadu
Upozoròujeme tímto obèany, že Obecní úøad v Dolní Lutyni bude
v dobì od 30. prosince 2008 (úterý) do 2. ledna 2009 (pátek) zcela uzavøen.
Posledním pracovním dnem v roce 2008 bude tedy
pondìlí 29. prosince 2008, a to 8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin.
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PZKO v Lutyni Dolnej bilansuje
Miejscowe Ko³o Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Lutyni Dolnej zrzesza 87 cz³onków w wieku od 15-88 lat. W
ramach MK PZKO dzia³a chór mieszany "Lutnia", klub kobiet, klub m³odych. Do tradycyjnych imprez nale¿¹ bale, œwietlice,
prelekcje, wianki, wycieczki.

W roku bie¿¹cym niew¹tpliwie najwiêkszym wydarzeniem by³y
obchody 100 - lecia istnienia polskiego chóru mieszanego w Lutyni
Dolnej. Koncert jubileuszowy odby³ siê 15 maja w domu kultury z
udzia³em ponad 200 mi³oœników œpiewu chóralnego.
Ponadto chórzyœci dali 13 koncertów u nas i w Polsce. Z programem
kolêdowym wyst¹pili w Boguminie, Olzie, £aziskach i Turzy
Œl¹skiej, œpiewali na œwietlicy wiosennej i festynie w Rychwa³dzie,
na wiankach we Wierzniowicach, na zlocie chórów w Olzie, festynie
ch³opskim w Or³owej Porêbie, do¿ynkach w Hawierzowie Suchej i
biesiadzie w Or³owej Lutyni. Razem z zarz¹dem ko³a œpiewacy Lutni

zorganizowali koncert w ramach Trojoka Œl¹skiego oraz koncert
pieœni religijnych z okazji uroczystoœci odpustowych w dolnolutyñskim koœciele. Obecnie 25 chórzystów z dyrygentem
W³adys³awem Ruskiem przygotowuj¹ nowe pieœni bo¿onarodzeniowe, które zaprezentuj¹ na Koncercie kolêdowo noworocznym w niedzielê 4. 1. 2009 o godzinie 15.00 w koœciele
parafialnym p.w. Œw. Jana Chrzciciela w Lutyni Dolnej. W koncercie
tym udzia³ wezm¹ równie¿ zaproszone chóry z Or³owej, Skrzeczenia
i Czeskiego Cieszyna.
Maria Sztwiertnia

ObchodnÌ akademie Orlov· bude slavit devades·t let
Školní rok 2008/09 bude na Oobchodní Akademii Orlová rokem
ponìkud výjimeèným, nebot´ se uzavøe devadesátiletá kapitola její existence.
Bude rokem vzpomínek, bilancování,
setkání… Vždyt´ vzpomínky na støedoškolská léta patøily v minulosti
a snad i v souèasnosti patøí k tìm

nejhezèím v proudu èasu, a proto se
k nim každý rád vrací. Chtìli bychom
našim absolventùm oživit nìkteré z
tìch, které tvoøí historii školy, a proto
se na všechny obracíme s následující
výzvou.
Chcete vzpomínat s námi?
Chcete se projít devadesátiletou historií školy?

Chcete pomoci pøíspìvkovému fóru
(mediální agentuøe školy), které
soustøedí dokumenty, vzpomínky,
kopie dobových materiálù, alb, školních diplomù, materiálù posledních
20 let …?
Napište nám na náš e-mail:
skola@obaka-orlova.cz nebo pošlete
na naši adresu Obchodní akademie,

Kr·snÈ V·noce a mnoho ötÏstÌ v novÈm roce
Spadly první snìhové vloèky a udeøily pravé
zimní mrazíky. Støed obce, Nerad, Zbytky,
Výšinu a Vìøòovice na pár dní pøikryla bílá
peøina, prozatím jen taková tenká, abychom
vzali na vìdomí, že paní zima je za dveømi
a s ní blížící se konec roku.
Jaký vlastnì ten uplynulý rok byl? Pro
každého z nás asi trochu jiný. Pro nìkoho
veselý pro jiného možná trochu smutný.
V obci se narodilo pøes 40 dìtí, zkolaudovalo mnoho nových rodinných domù, hodnì se
staví a opravuje, obyvatel postupnì pøibývá.
Nesplnily se žádné pøedpovìdi o magické
osmièce, která v našich dìjinách tolik zna-

menala. A tak jsme si postupnì pøipomnìli
události z rokù 1918,1938, 1948 a 1968. S
koncem roku se opìt blíží Vánoce, pro
mnoho z nás jedny z nejkouzelnìjších svátkù
v roce, což je pøíležitost udìlat trochu
radosti svým nejbližším a pøedevším dìtem.
Tìm pøeji hodnì dárkù pod stromeèkem.
Dospìlým pak spoustu rodinné pohody,
osobních úspìchù a dobrou náladu po celý
nový rok 2009. Lidský život má nejen své
jaro, ale také svùj podzim, a proto každého z
nás èeká stáøí. Období zaslouženého
odpoèinku, radosti z úspìchù svých dìtí èi
prvních slovíèek našich vnouèat a èastìjších

Orlová, pøíspìvková organizace,
Polní 964, 735 14 Orlová-Lutynì
kopie dokumentù, které by nemìly
být zapomenuty a které by nemìly
chybìt na pøipravované výstavì.
Na našich stránkách www.obakaorlova.cz budeme zveøejòovat další
informace.
Dìkujeme a buïte s námi.

návštìv u lékaøe. Rád bych proto pøedevším
seniorùm popøál hlavnì pevné zdraví a životního optimismu pramenícího z Vašich životních zkušeností. Pøeji Vám, at´ nezùstanete
sami, at´ máte kolem sebe své nejmilejší
a nejbližší. A tak, když se budete scházet
k vánoènímu stolu, vzpomeòte na Ty, co už
nejsou mezi námi. Vìnujte jim krátkou
vzpomínku, pøipomeòte si veselé okamžiky,
které jste s nimi zažili. Vždyt´ to, že èlovìk
nezapomíná na minulost, mu umožòuje
vytváøet lepší budoucnost. Do nového roku
2009 pøeji všem obèanùm Dolní Lutynì a
Vìøòovic všechno nejlepší, hodnì zdraví,
dobré nálady a životního optimismu.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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"DÏti majÌ velk˝ dar a tÌm je fantazie,"
¯Ìk· vedoucÌ dÏtskÈho krouûku äikulky Terezie Kantorov·
Má trpìlivost na to, na co mnoho rodièù èi prarodièù naopak ne. Dokáže dìti motivovat a vést k tomu, aby
dokázaly vyrobit nìco samy. At´ už je to papírová vánoèní ozdoba, vyšívaný ubrousek, ozdobná krabice na
vánoèní dárek pro rodièe èi sourozence. Paní Terezie Kantorová vede už osmým rokem tvùrèí dìtský kroužek
Šikulky, a jak øíká, práce s dìtmi ji stále baví a naplòuje.
Co, nebo kdo to jsou Šikulky?
"Šikulky jsou kroužek dìtí, které mají chut´
tvoøit."
Jak dlouho fungují a kdo vymyslel název?
"Šikulky zaèaly poprvé pracovat ve školním
roce 2001/2002, fungujeme tedy osmý školní
rok. První rok jsme zaèínali v Kulturním
domì v Dolní Lutyni, v prùbìhu roku se však
zakoupilo nové vybavení (koberec a židle)
a tyto prostory se pro nás staly nevyhovující.
Požádala jsem tehdy o spolupráci vedení základní školy a dostali jsme nabídku scházet se
a pracovat v budovì školy v èásti Nerad, ve
které se vyuèovala mimo jiné i výtvarná
výchova. Nabídku jsem s radostí pøijala a
v této tøídì jsme dodnes. Název kroužku
vznikl spontánnì hned na zaèátku. Oznaèení
šikovné dìti nebo šikovné ruèièky bylo trošku
dlouhé a tak vzniklo kratší "ŠIKULKY"."
Co všechno bychom mìli o Šikulkách
vìdìt?
"Hned na poèátku myšlenky vzniku tohoto
kroužku byly mé vlastní dìti Petra a Marek
a jejich kamarádi. Tvoøili jsme rùzné výtvory
u nás doma v kuchyni a já jsem si uvìdomila,
jak moc to ty dìti baví. Zároveò se uèily
správnì držet nùžky, kombinovat barvy
a mìly radost z každého hotového výrobku.
Myšlenku, že když si alespoò jeden z nich
osvojí nìjakou dovednost a pøedá ji nìkomu
dál, mám jakou svùj cíl dodnes."
Kolik dìtí má tato skupina, jak to mají
dìti, které by mìly zájem stát se èleny tohoto kroužky, udìlat?
"V souèasné dobì navštìvuje Šikulky asi 12
dìtí. Pro vstup do kroužku jsou podmínkou
pouze dvì vìci: dìti musí být starší 6 let a mít
vyplnìnou a rodièi podepsanou pøihlášku,
kterou mají možnost dostat každou støedu od
16 do 18 hodin v již zmínìné tøídì bývalé
Základní školy v èásti Nerad. Právì v tuto
dobu probíhají naše pravidelné schùzky."
Platí rodièe za to, že jejich dìti navštìvují
Šikulky, nìjaký poplatek?
"Ano. Rodièe dìtí pøispívají každý mìsíc 50
korun na materiál. Hotové výrobky si dìti
samozøejmì berou domù."
Co je náplní setkání Šikulek, co všechno se
dìti nauèí?
"Náplò našich setkání je velmi rozmanitá
a pestrá. Vždy jsem se zajímala o nové výtvarné materiály a techniky. Nebo použití
známých vìcí ponìkud netradiènì. Inspiruji
se i v èasopisech, na internetu nebo pøi setkání

s podobnými nadšenci. Pak to pøizpùsobím
konkrétní práci, kterou zvládnou dìti. Nauèí
se od základu, kterým je støíhání a práce
s rùznými typy nùžek, po práci se speciálními
pomùckami a materiály. Dìti baví poznávat
nové vìci, a proto se i rády uèí."
Je podle vás nìco, co jste vypozorovala,
že dnešním dìtem dìlá nejvìtší problémy
pøi tvoøivé èinnosti?? Co je školy
nenauèí a co jim naopak dají takovéto
kroužky, jako jsou Šikulky, a proto je
dìti rády navštìvují?
"Já si nemyslím, že dnešní dìti jsou jiné
než døív. Jsou dìti šikovné i ménì zruèné,
ale témìø všechny mají nìco spoleèné fantazii. Ta je základem pro takového
koníèka. Je jenom na nás dospìlých, jestli
jim vytvoøíme podmínky pro realizaci
jejich myšlenek. Obecnì vzato není mnoho
rodièù èi prarodièù, kteøí si s dìtmi sednou
a nìco spolu vytvoøí. A všem, kteøí tohle
dìlají, patøí velký dík. Dìti se pøi tom uèí
vytváøet hodnoty,
a zažijí pocit "to
jsem vyrobil sám". Kroužek rozhodnì
nemùže nahradit školní vzdìlání. Ve škole
se nauèí klasické techniky a jejich názvy,
které pøi naší práci využijeme. Kroužky
jako jsou Šikulky, jim mùžou dát nìco
navíc. Individuální pøístup èi nákladnìjší
materiály. Škola má možnost pracovat
pouze ve stanovených limitech."
Øíkáte, že Šikulky fungují už nìkolik let.
Kolik dìtí odhadem mùže øíci, že byly byt´
jen krátkou dobu èleny "týmu Šikulek"?
"Pøesné èíslo bych našla ve svých záznamech.
Odhad urèitì pøesáhne stovku dìtí."
Jak velké dìti chodí do Šikulek?

"Vìtšinou se vìk dìtí pohybuje od 6 do 12 let.
Samozøejmì existují i výjimky."
Scházíte se v bývalé základní škole
v Neradu. Dojíždìjí k vám tøeba i dìti
z jiných obcí?
"Ne. Pokud je mi známo, všechny dìti jsou
z Dolní Lutynì."
Jak se na tuto aktivitu svých dìtí dívají
rodièe?
"Vìtšinou jsou to právì oni, kdo k nám
pøivede své dìti. Poøádáme i tvoøivé
odpoledne pro dìti se svými rodièi. Takže jak
se øíká, jablko nepadá daleko od stromu."
Je pøedvánoèní èas. Co Šikulky pøipravily
za pøekvapení pro své blízké k leštošním
Vánocùm? Mùžete to prozradit?
"Snad neprozradím pøíliš. Už jsme vyrábìli
sádrové vánoèní ozdoby, vánoèní èajovou
krabièku a budeme ještì vyrábìt vánoèní
kouli a kalendáø na pøíští rok."
O Šikulkách je známo, že jsou šikovné
a velmi aktivní a že každoroènì poøádají
výstavy svých výrobkù a podobnì. Platí to
i pro letošní adventní èas? Uvidíme nìkde
práce šikovných dolnolutyòských dìtí?
"Jako každý rok tak i letos poøádáme Vánoèní
výstavku spojenou s výstavou betlémù.
Tradiènì se bude konat v Kulturním domì v
Dolní Lutyni ve dnech 15. - 17. prosince
dennì od 8 do 17 hodin. Vánoèní výstavka se
vždy skládá z nìkolika èástí. Jednou z nich je
prezentace výrobkù kroužku dìtí Šikulky od
poèátku školního roku dosud, druhou èástí je
výstavka betlémù a tøetí èást tvoøí exponáty
úèastníkù soutìže letos na téma Medové
Vánoce. Tímto na tuto výstavku všechny
srdeènì zvu."
Dìkuji za rozhovor.
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Mate¯sk· ökola je uû po rekonstrukci
Asi pøed pìti roky se zaèal pøipravovat
projekt
na
rekonstrukci
mateøské školy. Novému vedení radnice se podaøilo koneènì získat
finance na rekonstrukci, a tak se po
nìkolika mìsících mateøská škola
v centru znovu ukázala v novém,
tentokrát ve žlutém kabátì. Na
podrobnosti jsme se zeptali starosty
obce Mgr. Pavla Buzka.
Proè se vedení obce rozhodlo opra-vit
právì budovu mateøské školy?
"V prvním roce volebního období jsme na
radì zvažovali, které budovy v obci bude
tøeba v prvé øadì opravit. V havarijním
stavu byla budova lékárny, kde byla ve
špatném stavu støecha a svody, což zpùsobovalo postupnou devastaci pùvodních
omítek a hrozilo úplné znièení pùvodní
fasády s výzdobou. Další a jedinou, alespoò trochu projekènì pøipravenou
stavbou, byla mateøská škola. Je pravda,
že projektová dokumentace se musela
zásadnì pøepracovat a upravit, protože s
tou pùvodní bychom neuspìli, jak se
mohli všichni pøesvìdèit v minulosti, kdy
žádosti obce o dotace nebyly vyslyšeny."
Jak se vám tedy podaøilo dotaci získat?
"Na konci roku 2007 byla vyhlášena výzva
SFŽP (Státní fond životního prostøedí) na
zateplování školních objektù. Bohužel na
pøedložení žádosti zbývalo jen nìkolik
týdnù, navíc v období Vánoc, a pùvodní
dokumentace byla neprùchodná. Museli
jsme proto v pomìrnì krátké dobì projekt
upravit a nìkteré èásti úplnì vypustit, protože jinak bychom nemìli šanci uspìt.
Velkou zásluhu na tom, že se to podaøilo,
má pøedevším Ing.Marián Franko z obecního úøadu, který dokázal zkoordinovat
práci projektantù, auditorù, rozpoètáøù a
nakonec tìsnì po Novém roce žádost o
dotaci prostøednictvím specializované
firmy podat."
Jak to probíhalo dál?

"Po formálním pøijetí žádosti následoval
dlouhý proces vyhodnocování a bodování
externími hodnotiteli. Na konci tohoto
procesu byl seznam projektù, které budou
podpoøeny. Nám se to povedlo, a tak
zaèala další fáze. Od tohoto radostného
okamžiku zaèal nekoneènì dlouhý administrativní
proces
od
organizace
výbìrového øízení na zhotovitele stavby
až po doložení dalších nutných písemností. Co to ve skuteènosti obnáší, pøekvapilo
i mne. Získat stavební povolení na stavbu
rodinného domu je proti tomu procházka
rùžovou zahradou."
Jak probíhala stavba?
"Pùvodnì jsme chtìli zaèít poèátkem èervence, ale ne naší vinou mohla firma zaèít
až v srpnu. Samozøejmì jsme pøi stavbì
narazili na spoustu problémù, které
s sebou každá rekonstrukce pøináší. Však
to znáte, plány jsou jedna vìc a realita vìc
druhá. Zvláštì když se hodnì vìcí dìlalo
v akci "Z". Nakonec stavba byla pøedána
a dìti mohly nastoupit do opravené
školky. Teï mají k dispozici úplnì novou
hernu a hlavnì se nebudou muset otvírat
troje dveøe a procházet balkónem pøi cestì

tam ani zpátky. Doufám, že výraznì
ušetøíme na energiích."
Chcete ještì nìco øíct závìrem?
"Rád bych na tomto místì podìkoval všem
rodièùm za vstøícnost a pochopení, kdy
podle svých možností využili volných
kapacit v jiných školkách v obci nebo si
zajistili hlídání jinak.
A hlavnì nám pøi závìreèném úklidu
hodnì pomáhali rodinní pøíslušníci dìtí
a èlenové SPOZ vèetnì jejího pøedsedy
Mgr. Petra Kovaøíka vlastníma rukama,
proto bych jim rád tímto zpùsobem
spoleènì s paní øeditelkou Mgr. Janou
Josiekovou a vedoucí uèitelkou p. Janou
Kovaøíkovou moc a moc podìkoval
a vyslovil uznání, a v tomto pøípadì si
dovolím být konkrétní.
Dìkuji pøedevším: paním Mrákavové,
Bednáøové,
Oršulíkové,
Lukšové,
Damkové, Jurové, Drobilové, Hokové,
Blaškové, Klegové, Práškové, Grycmanové, Witové, Vodákové, Tamášové,
Fujtíkové a taky všem zamìstnankyním
mateøské školy a skupinì pracovníkù obce
pod vedením pana Pastuszka."
Dìkuji za rozhovor.

V˝stava v·noËnÌch betlÈm˘ VÏ¯ÚovickÈ dÏti opÏt hl·sÌ
Osvìtová beseda s kroužkem
Šikulky pøipravuje v pøedvánoèním èase další roèník výstavy betlémù a dìtských prací
s vánoèní tématikou navíc doplnìnou o dìtskou soutìž Medové
Vánoce. Proto se touto cestou opìt
obracím na naše spoluobèany, aby
nám zapùjèili své vlastní rodinné
betlémy èi vánoèní ozdoby - staré,

nové, døevìné, papírové èi
perníkové. Sbìr exponátù se
uskuteèní ve støedu 10. prosince
2008 od 9 - 17 hodin a ve ètvrtek a
pátek od 9 - 13 hodin. Samotná
výstava se bude konat od pondìlí
15. do støedy 17. prosince 2008 od
8 - 17 hodin. Za pomoc pøi organizování výstavy dìkuje Pavla
Petrová.
(red)

Po krátkém øíjnovém sváteèním
volnu jsme s dìtmi a jejich rodièi
v mateøské škole naplánovali
podzimní
pouštìní
drakù.
5. listopadu dìti odstartovaly let
drakù nejrùznìjších barev a tvarù
pøímo do nebe. I když vítr nebyl
zrovna moc pøíznivý, podaøilo se a
nìkteøí draci vzlétli opravdu
vysoko. Všichni malí závodníci

byli odmìnìni sladkou dobrotou a
odnesli si radostné zážitky.
Dìti ze ZŠ úspìšnì pokraèují v
plaveckém kurzu. Spoleènì všichni sbíráme starý papír. A už se
pøipravujeme a tìšíme na
mikulášskou besídku v kulturním
domì.
Martina Pokorná,
uèitelka MŠ Vìøòovice
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Jak jde ûivot u dolnolutyÚsk˝ch skaut˘
Tak zase jeden rok pomalu mizí v dáli… Nebyl to pro náš oddíl špatný rok. Uskuteènili jsme øadu tradièních oddílových akcí vèetnì jarního a letního tábora.

Podaøilo se nám zorganizovat v Dolní Lutyni za
podpory obecního úøadu okresní kolo Závodu
vlèat a svìtlušek a družinka našich malých
skautek (neboli svìtlušek) ve složení Verèa
Nešporková, Katka Bukovská, Barèa Lukšová
a Terezka Švidrnochová postoupila až do kola
krajského. Pøipravili jsme pro dolnolutyòské
dìti Májový turnaj v ringu, pøivezli jsme do

Dolní Lutynì betlémské svìtlo (letos se pro nì
20. prosince chystáme znovu) a tradiènì jsme
pomáhali Èeské katolické charitì s organizací
Tøíkrálové sbírky.
Naopak nová a ještì netradièní byla pro náš
oddíl spolupráce s hodnými lidièkami z Mysliveckého sdružení Dolní Lutynì-Zbytky (zdarma pùjèili našemu oddílu hájenku na vánoèní

besídku a bylo nám u nich fajn) a z dolnolutyòské firmy Cukrárna - Lahùdky (vìnovali
dort pro vítìze Májového turnaje v ringu
- "mòam, mòam,…" a lízátka pro všechny
úèastníky). Mockrát jim dìkujeme a doufáme,
že to nebylo naposledy. Pøíjemný konec roku
2008 pøeje Anna Bukovská, vedoucí skautského oddílu Støelka Dolní Lutynì.

ObcÌ proöel lampiÛnov˝ pr˘vod jak za star˝ch Ëas˘
Kdo z nás dospìlých by si nevzpomnìl na školní
lampiónový prùvod? Nostalgická vzpomínka nás dovedla k myšlence uspoøádat pro dìti MŠ a ZŠ Zbytky
lampiónový prùvod.
Podzimní poèasí nám pøálo i zaèátkem listopadu a tak
jsme 7. listopadu vyrazili na procházku po Zbytkách
s barevnými svítícími lampióny.
Dìtem se akce líbila.
Doufáme, že dìti na lampiónový prùvod nezapomenou.
A pøíští rok možná akci zopakujeme.
(ML)
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Panelov· cesta K Vrch˘m je uû minulostÌ
Vše zaèalo v prvním pololetí
letošního roku, kdy probíhala jednání
vedení obce se zástupci investora a
zhotovitele dálnièního úseku na D 47.
Jednání, zamìøená na stanovení podmínek
pøepravy materiálu na výstavbu dálnièního tìlesa, byla zakonèena vstøícnou nabídkou investora
na kompenzaci dopravní zátìže vyvolané
stavbou. Investor se zavázal nad rámec povinných náhrad škod poskytnout finance na úpravu
povrchu vybraných místních komunikací
v majetku obce. Protože nejvìtší dopad pøepravy
materiálu nesou obèané èásti Nerad, smìøovali
jsme využití nabídky právì tam. Rozhodli jsme
se zakrýt panely na místní komunikaci
K Vrchùm živièným kobercem.
Realizace se ujala spoleènost ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. Po
projednání a vyslovení oboustranného souhlasu s technologickým postupem a pøípravou byly hlavní práce dne 16. a 17. øíjna skonèeny. Historické panely byly v rozloze 1351m2 pøekryty dvojitou vrstvou živice.
Hodnota tohoto díla dosáhla èástky 1 milión Kè. Využívám této pøíležitosti a dìkuji všem, kdo se na této akci podíleli. Jmenovitì Ing. Pavlu
Renèovi, zástupci Øeditelství silnic a dálnic ÈR, Ing. Petru Hanákovi,

hlavnímu stavbyvedoucímu - øediteli výstavby D 4708.2, Ing. Vladimíru
Klíèovi, výrobnì obchodnímu námìstkovi ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a.s., závod Ostrava, vrchnímu stavbyvedoucímu panu Šikovi
a Staòkovi, øídícímu èety. Pøedali obci hodnotné dílo.
V neposlední øadì dìkujeme paní Zdeòce Jurové a všem zamìstnancùm
obce pracujícím na úseku údržby, kteøí provedli všechny pøípravné práce
a vyèistili spáry mezi panely v celé délce komunikace.
Jan Fismol, místostarosta obce

Komise pro rozvoj a dopravu informuje
Komise pro rozvoj a dopravu se na svém jednání dne 24. 11. 2008 mimo jiné zabývala
následujícími záležitostmi.
1. Doprava autobusem MHD Orlová 878505
(tzv. malý autobus) je pro naši obec z roku na
rok finanènì nároènìjší. Z tohoto dùvodu se na
základì pøíslušných podkladù o poètu cestujících dodaných ÈSAD Karviná zaèala analyzovat míra využití jednotlivých spojù. Zaèali
jsme zkoumat, kolik cestujících a ve kterých

PodÏkov·nÌ
Podìkování obyvatelùm
bytovky è. p. 1171
Každý vlastník nemovitosti ví, co stojí nová
okna, vymìnìné rozvody, zateplená
a novì natøená fasáda. Osobnì jsem byl
velmi pøekvapen a potìšen, že v Dolní
Lutyni se opravují nejen rodinné domy, ale
také bytovky. Jsem rád, že konèí období
šedých a nevýrazných fasád na domech,
které stojí v centru obce a každý, kdo projíždí obcí, si tìchto budov všimne. Jsem
rád, že jste se sami rozhodli opravit si svou
nemovitost a investovat nemalou èástku,
kterou urèitì budete muset splácet, tak
jako každý jiný vlastník rodinného domu.
Vybrali jste si pìknou barvu a hlavnì byli
jste první. Dìkuji Vám.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

spojích tuto autobusovou dopravu využívá.
Rozbory budou ukonèeny v únoru pøíštího
roku. Od zavedení dopravy malým autobusem
dochází k rozšiøování poètu spojù a zvyšování
pøepravních možností. Stejnì tak se rozšiøuje
i nabídka spojù po letošní zmìnì jízdního øádu,
ke které dojde 12. 12. 2008. Rozbor efektivity
je tedy na místì. Výsledky rozboru budou
použity pøi jednání se zástupci ÈSAD Karviná.
2. Komise pøedložila radì obce návrh, aby se
v pøíštím roce omezilo pokládání nových asfaltových povrchù na místních komunikacích jen
na znaènì poškozená místa. Finanèní zdroje
urèené rozpoètem obce doporuèila komise
používat zejména na ta opatøení, která vedou ke
zvyšování bezpeènosti obèanù pøi jejich pohybu po komunikacích. Jedná se kupø. o obnovu
vodorovného dopravního znaèení, osázení
nebezpeèných míst dopravními znaèkami apod.
Na exponovaných místech vybraných komu-

nikací budeme provádìt mìøení rychlosti vlastním radarovým mìøièem a po vyhodnocení
získaných výsledkù hledat vhodná opatøení.
V pøíštím roce nás rovnìž èeká oprava nìkterých mùstkù a propustkù pøes pøíkopy a drobné vodoteèe. Pøedevším však musíme vyèkat
pøedjaøí a zkontrolovat, jak se na povrchu místních komunikací podepsalo zimní poèasí. Pod
zvláštním dohledem komise je místní komunikace na ulici Èervinská ve Vìøòovicích, která
slouží stavitelùm dálnice jako pøístupová cesta.
Pøestože po ní pravidelnì nejezdí tìžká nákladní vozidla, dlouhodobá dopravní zátìž i lehèími
vozidly zaèíná povrch této cesty narušovat.
Místy už dost znaènì. Na základì úmluvy se
stavbyvedoucím pøíslušného úseku dálnice
budou po dobu výstavby prùbìžnì provádìny
nutné opravy v poškozených místech komunikace.
Jan Fismol, pøedseda komise

Soci·lnÌ a finanËnÌ poradna informuje
Sociální a finanèní poradna ve
spolupráci s krajskou radou
Svazu dùchodcù informuje
Finanèní poradna sjedná slevy
pro mladé rodiny s dìtmi,
sociálnì slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele
prùkazù TP, ZTP a ZTP-P
Pro držitele prùkazù ZTP
a ZTP-P sjednáme slevy na

pojištìní za škodu zpùsobenou
zamìstnavateli, zákonné a
havarijní
pojištìní
aut,
pojištìní domácnosti anemovitosti u vybraných pojišt´oven.
Neplat´te víc, než je tøeba! Od
1. èervna 2008 lze uzavírat
stavební spoøení pro dìti do 17
let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna nabízí kon-

takt na bezplatné právní,
sociální, daòové a psychologické služby pro všechny
obèany.
Bližší informace: Kontaktní
místo - Dùm Odborových
služeb, Èeskobratrská 18,
Ostrava. Úøední den - každý
ètvrtek 9 - 12 hodin Tel. 596
111 023, 605 082 265
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SpoleËensk· kronika
Milá maminko, pøiblížil se den, ne opravdu to není sen! Budeš slavit narozeniny a
my Ti chceme dát dárek jediný. Abys
št´astná, zdravá byla a s láskou, štìstím v
srdci žila. Ber všechno, co Ti život dal,
radost i nemoc, smutek i lásku, vždyt´
život je jen karneval, v nìmž stokrát musíš
zmìnit masku. Dárkem k narozeninám
není nic, co se zlatem tøpytí, je to jen
láska, úsmìv, útulný domov, prosté radosti
a obyèejné pohlazení, nad takový dar
žádný není. Rozum, co v nouzi poradí,
co v žalu pohladí a hlavnì pøátelé a rodina, co nikdy nezradí! K narozeninám Ti
tedy všichni pøejeme, jak to zvykem bývá,
aby se Ti splnilo vše, co Tvé srdce skrývá.
Dne 28. prosince 2008 se dožívá naše
maminka a babièka paní
Pavla FERDOVÁ z Vìøòovic
krásných 60 let. Všechno nejlepší pøejí
manžel, maminka a dìti s rodinami.
Dne 11. ledna 2009 oslaví
zlatou svatbu manželé
Jiøí a Alena
SVAÈINOVI.
Srdeènì blahopøejeme a do
dalších spoleènì prožitých
let Vám pøejeme hodnì
zdraví, pohody, štìstí a vzájemného porozumìní.
Syn Jiøí s manželkou Vìrou, dcera Vìra
s pøítelem Jendou, vnuèky Petra a Markéta
s pøítelem Martinem, vnuci Aleš a Honza
s pøítelkyní Naïou.
Odešel náhle, nikdo to neèekal.
Osud tak chtìl?
Proè jen to uspìchal.
Byl plný života,
mysl plná snìní
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše zmìní.
Dne 8. prosince 2008 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí
úmrtí pana
Viléma HOLEŠE.
S láskou vzpomínají dcera Marie
s manželem, vnuèka Luïka s rodinou
a vnuk Roman s rodinou.

Dolnolutyòské noviny
Èas plyne, vzpomínka zùstává
na doby spoleèné a št´astné.
Jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.
Dne 8. prosince 2008 jsme
vzpomnìli 10. smutné
výroèí úmrtí pana
Ing. Viléma LITTNERA
a zároveò 26. øíjna 2008 jsme si pøipomnìli
jeho nedožitých 68 let.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Helena, dcera Renáta
a Karin s rodinami.
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm,
známým a sousedùm za projevy soustrasti,
kvìtinové dary a úèast na posledním
rozlouèení s panem
Štefanem SEDLÁKEM.
Manželka Kvìta, syn Jaroslav s rodinou
a dcera Ivana s rodinou.

V˝roËÌ
V mìsíci listopadu oslavili 80. a 85.
narozeniny:
Olga Babinská, Marie Stuchlíková, Evžen
Adamèík, Marie Sosnová, Libuše Pastuszková, Marta Sembolová, Marie
Škutíková, Jeroným Mazurek, Stanislav
Otisk
Gratulujeme a pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Významné výroèí - 60 let spoleèného
života, tj. diamantovou svatbu - oslavili
21. 11. 2008 manželé Milan a Helena
Garbovi z Dolní Lutynì.
Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let hlavnì hodnì zdraví a ještì mnoho
spoleènì prožitých let.
Dne 11. 10. 2008 jsme pøivítali tyto nové
obèánky:
Tereza Bernátová, Elen Valková, Nikol
Zacharová, Silvie Pospíšilová, Adéla
Vachtarèíková, Tomáš Kubínek, Matìj
Balajka, Bára Stoklasová, Anna Wnêtrzaková, Lucie Anna Šimeèková, Natalie
Marie Krulová, Pavel Sukop, Adam Øíèka
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Adam Mièko, Štefan Sedlák, Marie
Témová, Drahomíra Konkolská, Anna
Skøešovská. Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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Knihovna o Vánocích
Místní knihovna upozoròuje své ètenáøe,
že z dùvodu èerpání øádné dovolené
bude knihovna od pondìlí 22. prosince
2008 do pátku 2. ledna 2009 uzavøena
vèetnì poboèky ve Vìøòovicích.
Zájezd do divadla
Osvìtová beseda pøipravila na støedu
17. 12. 2008 zájezd do divadla Antonína
Dvoøáka na “Vánoèní dostaveníèko” ve
foyer
divadla.
Odjezd
autobusu
z Vìøòovic v 16.50 a od KD v 17 hodin.
Cena vstupenky je vèetnì dopravy 125
korun.
Bližší informace podá p. Petrová osobnì
nebo telefonicky na tel. è. 552 301 243
Podìkování
Paní Semíková touto cestou dìkuje zástupci kraje, panu Šimèíkovi, a starostovi
obce za pøedání velmi významných
ocenìní, která obdržel její manžel
u pøíležitosti 90. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenského státu za úèastí
v domácím a zahranièním odboji
v prùbìhu 2. svìtové války.
Zastupitelstvo obce
Poslední jednání zastupitelstva obce
v letošním roce se uskuteèní v pondìlí
15. prosince 2008 od 16.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úøadu
v Dolní Lutyni.
Cena vody se zvýší
Po zvýšení cen plynu a elektøiny dojde
také ke zvýšení cen u vody. Cena vodného se pøíští rok zvýší na 28,62 Kè. Za
stoèné budou lidé platit 25,92 Kè. Což
pøedstavuje nárùst o 10,6%. Dùvody
jsou známé. Rostou náklady a klesá
spotøeba.
Adventní koncert v kostele
Adventní ladìní je název pøedvánoèního
koncertu, který se koná 21. prosince
2008 v Dolní Lutyni v 15 hodin v kostele
sv. Jana Køtitele. Zazní skladby J. S.
Bacha, J. Pachelbela, S. Wesleye a
žalmy 77. a 130. Na varhany bude hrát
Tomáš Ulrich a pøednášet Monika
Ligocká.
(red)
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Naöi fotbalistÈ bojovali, ale bohuûel nevyhr·li
V 11. kole jsme na domácím høišti pøivítali mužstvo ze Staré Bìlé.
První poloèas utkání byl oboustrannì opatrný.
Oba týmy se dopøedu moc nehnaly a vìnovaly
se spíše defenzivì. Ve 30. minutì se naši hráèi
v obranì dopustili velké hrubky, kterou útoèník
hostù promìnil ve vedoucí branku. Naši hráèi si
v prvním poloèase prakticky nevytvoøili žádnou šanci. Do druhého poloèasu nastoupili naši
hráèi s odhodláním otoèit výsledek utkání.
Zaèali být na høišti aktivnìjší a vyhledávali
gólové pøíležitosti. Pøi kopu Šimka brankáø
hostí míè vyrazil k Nadhajskému a ten bez
problémù vyrovnal na 1:1. Mìli jsme i další
šance - Èief nastøelil bøevno a obrovskou
možnost získat našemu týmu 3 body mìl Bílý,
který z pìti metrù pøestøelil branku. Po 90 minutách utkání skonèilo 1:1.
Dvanácté mistrovské utkání jsme sehráli ve
Smilovicích. Domácí, kteøí jsou na druhém
místì tabulky, nezaèali utkání pøíliš š• astnì.
V 6. minutì si naši hráèi vypracovali první
šanci, kdy Nadhajský vypálil, jeho ránu však
brankáø domácích vyrazil nad bøevno. V 8.
minutì Èief obešel ètyøi hráèe domácích a jeho
støela skonèila v šibenici smilovické branky.
Domácí byli zaskoèeni vedoucí brankou našich
hráèù a dalších 10 minut se bránili našim pro-

tiútokùm. Smolný moment našich hráèù pøišel
ve 23. minutì, kdy Šimek špatnì trefil míè a dal
si vlastní gól. Domácí se po vyrovnávací
brance dostali do tempa a ohrožovali naši
bránu. Ve 29. minutì se naši hráèi v naší šestnáctce dotkli míèe rukou. Kopala se penalta,
kterou domácí promìnili ve vedoucí branku.
Náskok si mohli Smiloviètí pojistit, ale domácí
útoèník pøekopl prázdnou bránu.
Druhý poloèas jsme zaèali velkým náporem,
vypracovali jsme si šance a vyrovnání bylo jen
otázkou èasu. V 53. minutì se Èief odhodlal ke
druhému sólu - obešel ètyøi hráèe soupeøe
a skóroval na 2:2. Další skvìlou možnost mìl
Nadhajský, kdy po samostatné akci brankáø
jeho støelu vyrazil. V 74. minutì hlavièkoval
Závacký jen tìsnì vedle. Za výkon v druhé pùli
jsme si zasloužili vyhrát, protože to byl náš
nejlepší zápas v podzimních utkáních.
Poslední mistrovské utkání jsme sehráli na
domácím høišti proti Starému Mìstu. Zaèali
jsme náporem už ve 3. minutì, když Figura
obešel dva hráèe hostù a jeho støela skonèila
tìsnì vedle. V 7. minutì pálil Nadhajský - zase
mimo bránu. Ve 12. minutì po naší akci
zakonèoval Marcel Figura, jeho støela skonèila
v brance hostí - 1:0. V 19. minutì naši hráèi
faulovali hostujícího útoèníka. Po pøímém kopu

skóroval hostující útoèník hlavou a bylo
vyrovnáno 1:1. Ve 20. minutì nastøelili hosté ze
20 metrù tyè naší brány. Ve 32. minutì se do
šance dostal Nadhajský, ten ale otálel se støelou
a k míèi se dostal Hanusek, ale jeho støelu
vyrazil hostující brankáø na roh. Ve 38. minutì
se hosté ujali vedení na 1:2 po hrubce naší
obrany. Ve 40. minutì si hosté vytvoøili další
šanci, kterou nepromìnili.
Do druhého poloèasu poslal trenér domácích
Reli hráèe se dvìma zmìnami - místo Osièky
poslal na høištì Závackého a místo Bílého nastoupil Koneèný. V 51. minutì jsme si vytvoøili
gólovou šanci, kdy se Hanusek dostal pøed
brankáøe hostù, ale jeho støela skonèila mimo
bránu. V 60. minutì jsme kopali roh, Nadhajského ránu si brankáø srazil do vlastní branky
a bylo vyrovnáno na 2:2. V 63. minutì si hosté
vytvoøili další šanci, ale míè pøed naší bránou
netrefili. V 74. minutì po trestném kopu se
hosté ujali vedení na 2:3. Ke konci utkání si
naši hráèi vytvoøili ještì dvì šance, tyto však
nepromìnili a utkání skonèilo vítìzstvím hostù.
Ve tøinácti mistrovských utkáních naše mužstvo
pìtkrát zvítìzilo, tøikrát remizovalo a pìtkrát
bylo poraženo. V tabulce 1.A tøídy SF župy je
TJ Sokol Dolní Lutynì na 7. místì s 18 body a
skóre 24:23.
Vedoucí mužstva: Josef Wita
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