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Bohumínské
Pzl(0oslauilo
šedesátin

S|avnostníakademi|os|avi||č|enové
místnískupiny Po|skéhoku|tuměosvětovéhosvazu (PzKo) bohumÍnského
obvodu (Do|nÍLutyně,Věiřovice, BohumÍn,skĚečoř,záb|atía Šunych|)šedesátévfročíza|oŽenítétoorganizase
sdružující
v Geskérepub|iceobčanypo|skénárodnosti.

oslaua

Konala se 28. dubna pŤijela také delegace z družební obce
2007 v Kulturním Gorzyce se starostou Piotrem oŠlizlo.
domě v Dolní Lutyni a Svou čast na akademii omluvili a k

její slavnostní atmosféru podtrhla pŤítorn.
nost
vlznamnych
hostri. obecní riŤad v
Dolní
Lutyni
reprezentoval místostarosta Jan Fismol. o ričast na naší
akci projevil zájem
konzulát
Polské
republiky v ostravě a
osobně se slavnosti
zričastnil
konzul
Karol Biedecki. Dále
mezi
hosty
byli:

60.vfročí blahopŤáli: pŤedsedkyněkulturní

V;froční akademie byla vyplněna recitací,
divadlem' tancem a zpěvem. S kulturním
programem se pŤedstaviIí žáci místní polské školy, soubory PZKO a polsk;f pěveck/

soubor
Biesiada
olzaríska z
obce
Olza.
Naše dolnolutyřské
PZKO pŤipravilovystoupení pěveckého
smíšeného
sboru Lutnia a osvěžující
číslo,
kde se členovésboru
i dirigent pŤedstavili
patŤičnf
v
ch
kostfmech
ve
scénkách, které nap-

senátorEduard Matykiewicz, Ťeditelkapol- komise Městského riŤadu v Bohumíně sala Wanda Kondziolka. Také dojemnou
ské zák|adní školy Alicja Berki, vedoucí Kamila Smigová,poslanci JaroslavKrupka báseř Anieli Kupiec recitovaly členky
osvětovébesedyPavla Petrová. Na oslavy a Alfréd Michalík. senátorPetr Vícha.
sboru, a mezi nimi i zakladatelka PZKO v

Dolní Lutyni Anna Sztwiertnia.
Slavnost PZKO proběhla ve skvělé atmosféŤea spokojenépublikum odměnilo všechny soubory dlouhotrva1icím potleskem.
organizátorrim, kteŤí nezapomněli ani na
malé občerstvení pro všechny ričastníky,
patŤípo zás|uze upŤímny a vŤel dík.
PZKO sdružuje své členy v 82 místních
skupinách v jednotliqfch obcích na izemi
TěšínskéhoSlezska. V rámci spolku prisobí
desítky pěveck1fch, divadelních a tanečních
(red)
souborri.
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LcnkaBrečkovrá"kteráneníjenpŤísnátrenerkaďe
je to velice skvěbi člověk, kterémunejde jen o
vítězství,ďe hlavně o to' abychom něco v životě
dokiyah.
Vroce2002jsemtančilajakomďáosmiletáholčičkav dětskévěkovékategoriiroáomilouformaci''U

největším
M)lm
asi
uspěchembylavrcce2004
(formace ''Tygroviny'') a
2005 (miniformace "SingSing'') pnmí Í'ísta na mezinárodnímfestivalu v Pol-

roce 2003 jsem potom tančila show formaci
''Tygroviny'' a pmketovou kompoáci ''Kdo má
áď| byďí''. V roce 2004 jsern pŤešlado skupiny
Juniortl" kde jsem první rok tančilavelkou formaci
''Romeo a Julie'', parketovou kompoáci ''Pro pana
Stausse'' v podobě vďčíku, janovou formaci
''Sing-sing''aminiformaci ''Sing.sing''.
''The Factory'',
V roce 2005 nasledovďa formace,
janoltáformace,,Fteďjaz',,parketovákompozice
''Pocit'' a miniformace ''Tango''. Na podzim roku
20O jsrnenatanečnímsousťedárínacvičiliforma.
''oči čamyje'',
ci ''Time'', parketovou kompoáci
''Battle
jazz,, a miniformaci
jar-zovou formaci
"Černá rŮže,, Tyto čtyŤitarrce jsme až dopozud
tenovali a 15. a 22. dubrn jsme se zučashiti
prvních soutěží(regionání soutěŽe a Misnovství
Moravy),nakterfchjsmevobousoutěŽíchobsadili
ve všechkategoriích 1. místa!

jsoujensoutěžeavítězství,
ale jezdÍmeinarrizrrávystoupení, jako jsou plesy,
soutěže Miss, prezentace,
oslavy' oslavy měst a dďší
akce, kde reprezentujeme
nejen celou Českourepub.
liku (v zďraničí), nríš
taneční soubor Radost,
město
Bohumín'
ale
samoďejmě i obec Dolní
Lutyni.
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v poislgtclrM*oldIdcb kde je konlarrtrrceuž
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hudemÍln0u0u
FizzeÍii
Jedním z prostor , kteÚ byl de|šídobu nevyužit,a
nedě|alDolníLutynidobréjméno,byl prostorpo b1fva|ém
ku|turního
domu. časy se ate,zdá
baru Astra v pÍízemí
pár
tfdn bude situaci jiná. Nového
se' měni a uŽ za
nájemce' pana Radka Sekyru, jsme se proto zepta|i na
pár otázek o tom, co se chystá.

Co nás čeká za zatímještě zavŤenfmi dveŤmi?
Nová restaurace, pizzerie'
Kdy budete otvírat?
Byl bych rád' kdyby se mi podaŤilo otevŤít1. července.UvnitŤ je vše
pŤipraveno, kuchyně, interiér, sociální zaÍízenipro personál i hosty.
Vše je riplně nové. Čekám pouze na dodávku stolri, pece na pizzu a
pak jen nezbytná povolení od hygieny, hasičti apod.
Podle toho co Ťíkáte' vás to asi byla nemalá investice?
Určitě, investoval jsem hodně, uvnitŤ je téměŤvše nové' kuchyně,
bar, pŤíslušenství.Rád bych, aby v Dolní Lutyni byly restaurační
prostory na vysoké tirovni, aby lidé mohli zqít na dobr! oběd či
večeŤi.Masa budeme napŤíklad pŤipravovat na speciálních grilech
bez použití tukri.

Bude součástírestaurace i venkovní posezení?
Ano, obec mi vyšla vstŤíca pronajala mi venkovní prostory, kde bude
malá zahrádka, a lidé si budou moci dát kávu nebo něco malého, což
mohou ocenit hlavně ti, kteŤípotŤebujív centru něco vyŤídit a musí
čekat.
Co bude restaurace nabízet?
PŤedevšímbudeme nabízet asi 50 druhri pizzy, pak grilovaná masa,
těstoviny, zeleninové saláty a taky denní menu. SamozŤejmostíbude
dobrá káva a širok! sortiment nápojti
Víte už' jak se bude restaurace jmenovat?
V názvu bude slovo pizzerie, ale nechte se pŤekvapit, název bude
exoticky Doufám, že |idé si na něho zvyknou a hlavně budou k nám
(red)
chodit rádi.
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V minu|fchěíslechDoIno|utyřskfchnovinjsme vám v
rozhovoru b|íŽepňedstavilistarostu obce Mgr. Pav|a
Buzka a potéjeho zástupce Bc' Jana Fismola. V sez.
namovacíchrozhovorechse členyvedeníobce budeme
pokraěovati nadá|ea dnes pŤinášíme
povídání
s radním
Janem Wolfem (oDs' bez po|iticképÍísIušnosti).
V
kqmunálnípo|iticenenížádnfm nováčkem.Již potÍetí
byl bni na podzim zvo|enzastupite|em,druhévotební
obdobíje radním.
Kdybyste měl jmenovat jednu věc,
kterou byste rád coby radní Dolní
Lutyně prosadilo co by to bylo?
''Vím, že obec se potfká s ,Ťadou pro.
blém . At, užje to kanalizace, zklidnění
dopravní situace na silnici Il67, stav
budov v majetku obce atd., a jsou to
určitě i pro mě hlavní priority. PŤesto

bych si pÍá| vytvoŤit
na katastru obce sít'
stezek, kt e r é by s e
daly využítjak pro letní, tak i pro zimni
turistiku (kolo, běžky apod.) a napojit ji
na nově vznlkaji,cí č,íjiž existujícíproje kty."
Jmenujte jednu věc, která vám v
souča sn é
době v obci va d í .
''Vadími stav centra obce. Myslím si, že
naše obec si zas|ouži kulturnější a
dynamičtější
centrum,kde se lidé budou
rádi scházet a kde se budou moci vedle
sebe bavit jak mladí,tak i ti starší. PŤál
bych si, aby nás centrum reprezentovalo
n avenek ne j e n svfm v z h l e d e m , a l e i
''živo tem''. ''

rozhodovalo,
byl byste pro
iejí zÍízení?
"Ano, souhlasil
jejím
bych
s
zŤizenim, i když
chápu
obavy
obyvatel
obce,
kterjch
by
se
dotyčná stavba
bezprostŤedně
tfkaIa. PŤesto si
myslím, že pŤi
současnlch techno1ogiích,
možnostech
a
postupech
by
bylo
mozno
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I když je prrimyslová z na ve
VěŤřovicích zŤejměna několik let nebo
možná navždy ''u ledu'', kdyby se o ní

j ak
skloubit
zájmy investorri,
ta k i o c hr ánc
p Ť í ro d y
a
samozÍejmě
občanri,kteŤíby
byli stavbou nejvíce dotčeni.''
Co by podle vás rozvoji obce nejvíc
prospělo?
''Více peněz v rozpoětu! Ale teď vážně,
c e s t j e j i s t ě m n o h o a j á z e s v ép o z i c e s e
budu snažit snížit tzv. mandatorní v1fdaje
v rozpočtu obce a ušetŤenéprostŤedky
použítjak pro nastavení lepších možnos.
tí pro podnikatele, kteŤíprisobí nebo mají
zájem p sobit v obci, tak i pro zlepšení
samotného vzhledu a fungování obce.''
Co je podle vás největší devízou takové
obce jako je Dolní Lutyně? Čím mriže
pŤilákat nové obyvatele?
''I pŤesto, že jsme poměrně rozhlehlá
o b e c , m y s l í m , Ž e n a š ív e l k o u d e v i z o u j e ,
že jsme tzv.ve stŤedu mezi jednotliv1fmi
městy. Z Do|ni Lutyně je relativně všude
blízko a myslím, že naše d ležitost
vzroste s dokoněením dálnice D47.,,
Měli by se lidé podle vašeho názoru
stěhovat z měst do menších obcí?
''Nevím, nedokáži to objektivně posoudit. Myslím si, že to zá|eži na lidech
samotn;fch, jestli chtějí opustit město a

zač,it novf život na vesnici. Iá osobně
sám pocházim z Dětmarovic a těžko si
dovedu pŤedstavit, že bych bydlel ve
městě.''
obec se v posledních letech rozrŮstá,
docela dost se na jejím katastru staví
rodinné domky. Je to podle vás ku
prospěchu obce jako takové? Nestane
se z ní anonymní městečko, které
pŤílivem pŤespolních ztratí táz ves.
nice, kde se všichni znají?
''Určitě je to ku prospěchu obce, pokud
lidé v ní mají zájem bydlet a stavět. Je
jen dťrležité,aby bylo jasně Ťečeno,kde
se bude do budoucna moci stavět a kde
ne. Aby tady nevznikala ''nahodilá,, zástavba, která s sebou nese do budoucna
jen větší náklady jak pro občana, tak i
pro obec samotnou.
Pevně věŤím, že žáďné anonymní
městečko z Dolni Lutyně nevznikne. Ale
to souvisí s mymi pŤedchozími odpověď.
mi, jestli se lidi budou rádi scházet a
poznávat, tak žádná anonymita nehrozí.''
(red)

nal|enzemě
nczapomněIa
Aninaše
Škola

Ie uŽ skoro samozŤejmostí,že si
22. lben všichni na celém světě
pťipomínají jako Den Země.
Česká republika se ke světovému svátku životního prostŤedí
pŤipojila v roce |990 a i naše
škola . ZŠ A. Jiráska v Dolní
Lutyni . si ho každoročně
pÍipomíná. Z organizačních
drivodri (děti byly ve škole v
pŤírodě) akce proběhla až v
--.-..-pondělí
30. dubna.
Žact so sice neučili podle
rozvrhu, ale na 15 stanovištíchv
rozlosovan;ich skupinách plnili
pŤipravené rikoly. Ty si učitelé
promysleli a pŤipravili pŤedem,
v;fkony žákri pak obodovali na
stupnici l - 10 bodti. Ziskané
body pak porota skupinám sečetla společně s body ziskanymi za
sběr papíru, plastoqfch lahví a
víčekod těchto lahví. Sbíralo se
už několik dní pŤedem, dětem
pomohli sběr dopravit do školy
ochotní rodiče.
Ale to nebylo vše. Zatimco
porota v Ťeditelněpečlivě sčítala
nasbíranébody, děti se rozeběh.
ly po okolí školy a podle
pŤidě1en!ch stanovišt, sbíraly
odhozené papírky, lahve od pití,
pohozené papírové kapesníky,
odhozené obaly od perník , bon.

bÓnri a podobně.
Ata závér pŤišlovyhodnocení:
Se ziskem 181,5 bodťrzvítězilo
družstvo číslo 4 pod vedením
paní učitelky Bečkové. Jen tak
mimochodem - i to poslední

druŽstvo získalo 140,5 bodťt.
Rozdíly byly opravdu malé.
Porota v čele s paní Ťeditelkou
odměnila první tŤi vitězná
družstva a děti se rozešly domri.
Neměly sice ten den pevně

stanoveny rozvrh, ale nad rikoly,
které plnily na stanovištích, se
alespori trochu zamyslely a
naučily Se spolupracovat ve
věkově rriznorodé skupině.
Mgr. Eva Šipulová,učitelka

znamcnÍ
BkologiG
Pětašedesát žáka 1, stupně ZÍk|adni školy A. Jiráska z Dolní
Lutyně se ve dnech 18. - 27. dubna zričastrrilodesetidenního
ozdravnéhopobytu v TerénnímstŤediskuekologické v chovy
v Horní Lomné. Žácip|nc vyuŽívali krásné okolní pŤírodyke
krátk m i delším vycházkám

a sportovního areálu ke hrám a

soutěžím.
Ekologická společnostVita pŤipravila pro naše děti programy
s ekologickou tematikou, napŤ.''Na indiánské stezce'', ''Medvědí stopou'', ''Papírováni,, a ''Kouzlíme s pŤírodou''.Hez{im
zážitkem byl pro všechny i celodenni vy|et na Kamenity a
Slavíč.
Všem dětem se pobyt velice líbil, chválily si také vlborné
jídlo. Ke konci pobytu se někteqfin mladšímžákum zastesklo
po domově. Co naplat, doma je doma.
Zdeíka Jurdinová

||eselé
znlauodais|uí
z naší
MŠ.StÍed
u llolnilutyni
Šlroliělry

Píšeme vám ''sluníčkovou zprávu,, o tom,
co všechno spolu vyvádíme a podnikáme
(a není toho málo).
Moc rádi Ťešíme rrizné hádanky a pŤi
návštěvě knihovny jsme si od paní knip jčili
hovnice
An;fŽové
super
hádankovou knihu, kterou si s sebou
bereme i do sauny ,,K|ára,, paní Šemberové v Bohumíně. Rébus. odkud se bere

v krabici mléko, jsme skvěle rozuzlili s
hlavním zootechnikem farmy ''Netis'' p.
Klimkem. Na exkurzi mezi kravičkami,
telátky a traktory se nám mÓÓÓc líbilo!
Zrovna tak i my, děti' jsme se líbily našim
mil;fm maminkám na slavnosti ke ''Dni
matek'' ve školce.
Už se nem žeme dočkat vlletu do Zoo|
Aby si nás tam snad nechtěli nechat mezi

opičkami.My se totižmusímeurčitěvrátit
zpátky do školky - máme domluveno s p.
Witou a kamarády policistY, že za námil
pŤijdou i s pejsky. Čeká nás ''Veselé
spinkání''ve školce,těšíse na nás i hasiči
v Požárnizbrojnici v orlové.
A co teprve školav pŤíroděna Hrčavě!!!
No, a potom se do školkynetěšte!
Zpravodajové: děti našíškoličky

DopraYní
]IaZbytltách
soutěŽ
se naďmíru
uyilařila
Dopravnísoutěž pro mladšížáky škol J.Kudl4 F.Samlík
v Dolní Lutyni se kona|a 3. května na 2. místo:druŽstvozŠstea J' Judas,M.Krysková,
D. Renta
školnímhrišti Na Zbytkách.
3.místo:
družstvo
zŠVěŤťtovice
N. PokludováK.

oddělení služebníkynologie pod vedením npor.
R. Sedláčka.Pan SedláčekŽakrimvelrni poutavym
zpťrsobempŤiblížilvycvik policejních psri. Potom
jsme zhlédli vlastrríukád<ypráce psovodri a psťr.
Jrrrášová,
L.Zdebski
Už od rána mohli ob1vatelé obce pozorovď
Kdo se nebál' mohl si pejsky i pohladit.
kolonu mladlch cyklistu, která míŤilana Zbytkq,.
Takto nám dopoledne uběhlo velmi rychle,
Tolik nadějn1fch cyklistu, tak často naší obcí 4. ročník:
dokonce i počasínám pŤálo. Abychom netrpěli
1. místo:družstvozŠ za5r*y K. Bukovsk4 M. hladem a žuni, o to se postaraly maminky z
neprojíždí.Byl to pro všechny mal;f svátek cyklistiky.
ChudobováL. Širota
w-iboru SRPŠ (paní Reft,aková, Válková a
Žaci byti po pŤíjezdurozděleni do tŤíčlennych 2. místo:družstvo
zŠsuea M. Bortlík,P. Ježíšeh Jrnaková). Poděkovani paťni pracovníkrim Policie
druŽsteva soutěŽili v jizdě zruěnosti amalostech z
J. Wolfová
České republiky obvodního oddělení Dětdoprarmíqfchovy.
3. místo:družstvo
zŠVěmoviceR. Wierbica'o. marovice, kteŤí dohlíže|i nad bezpečqim pŤeAtady jsou soutěŽríq/sledky:
Vokurk4P'PiskoŤová
Sunem cyklistu a pomohli tak ke zdátmému
3. ročník:
pruběhu celéakce.
1' místo: družstvo ZŠ Zbytkl M. Popiolková,
o zpestŤení
dopolednese postaralipracovníci
Zuzana KováŤ{ková

SkautslÚ
inÍomuic
oddíl
StÍelka

V ten.f8. květnase na ško|. Iziáš s náhradníkem Lukášem
ním hrišti u skautské Ligockfm. Kromě dobrého pocitu
klubovnyuskutečni|
tradiční zehry azvitězstltí si odnesli pamětní lístečkya tradičnídort, ale pŤedemájoqf turnaj čtyŤčIenn;fch
vším se nesmazatelně zapsali do
druŽstevve hÍeRlNGo.
historie tumaje jako jeho vítězovév
PŤestoŽe nám ze zaěátku pŤíliš
nepŤálopočasí,pŤesnějiŤečenolilo
jako z konve, sešlose 22 odvi nj,ch
kluk a holek a 7''dospělákri''rozhodčícha boje ted;zmohly začít.
Všichni b-u.iiskvělí, ale vyhrát mtiže
vždyck.vjen jeden a to se tentokrát
povedlo druŽsftrr Černí tygŤi ve
sloŽení Dominik Mráček, Jan
Št'astn!, Roman Filipiec a Radim

roce 200'/l
BlahopŤejemevítězrimi všem ostatním ričastníkrimtumaje, děkujeme
za podporu zasfupiteistvu obce i
vedenínašíškoly a těšímese, že za
rok se sejdeme Znovu a v ještě
většímpočtu.
Za oddi|ovou radu skautského oddílu StŤelka:
vedoucí Ing. Anna Bukovská

radíuceruflU,
ZaWádl6ři
iar nato

OVOCE:
a
Provádíme probírku plodťr jádrovin
broskvoní, vyvazováním větviček do šiloné a
vodorovné polohy tvarujeme stromky na
drátěnce, v pruběhu vegetace ŤeŽeme piísně

ZELENINA:

$'sazujeme sazeirice pozdního zelí, keďubnri"
hlávkové, rriáčkové a kadeŤavékapusty' vyvaz|}jeme a zaštipujeme tyčková rajěat4 pŤipravíme
konstukci pro wdivé fazo|y a okurky' nakopčíme
t v a r o v a n é brambory keŤíčkoqffazo| a pÓr, koŤenovouze|eninu pŤihnojujeme hnojivou zďivkou, na začát]gJ
zákrsky,
odstŤiháváme kvetenípŤihnojímepapriku ledkem. Řádky po skl.
v1fhonky napadené padlím, prováďíme Íez izd zeleniny vyčistímea pŤipravímena dďší pěstování, koncern měsícevyséváme osivo čeméŤedmeruněk, na kmeny stromri pŤipevřujeme
|apací pásy, pŤivazuj eme zasazené stromky a kve a vodnice, na zíhonku vyséváme osivo čÍnskéhoa pekingského zelí pro vypěstování sazenic,
stromkové ťvary rybíztt a angreštu ke kul m,
okopávkou a pletím bojujeme proti plevelrim,
pŤihnojujeme jádroviny dusíka|im hnojivem,
poďe potŤebyzav|ažujene.
podle potŤeby zavlaŽlj emo

tadynadzlato

OKRASNE ROSTLINY
Rtižím k Ťezu vyštipujeme postranní očka
a všechny pŤihnojíme roztokem plného
hnojiva, dokončujeme Íez odkvetljch
okrasnfch keŤri, okrasnym rostlinám včas
odstrařuj eme odkvétajíci květy.
rostlin'
Ukončíme vysev dvouletfch
zeIenymi Ťizky rozmnoŽujeme okrasné
keŤe, pravidelně sečeme, pŤihnojujeme a
zav|ažujeme trávník, vyndaváme cibule
tulipánri a hyacintri, mečíky pŤihnojíme
pokojové
plného hnojiva,
roztokem
květiny pravidelně zav|ažujeme a pŤihnojujeme.

ilouátele|onní
císlanaÍadnici!
Pozot!

poplatcíchdošlona íriaděke změnětolefonníchěísel.Na k8žléhopracovabychon zlepšitikontakts v@jností a ušďili na parršálních
vážoníobčané,
tfttnech
rlovolátepiímonebom žetepouát elektonic&oupoštu.Starrítclďonní číslas vjjimkou tistredny(596 5,t4409)budouv nejbližšlch
nJkase n;,rrlÍ
z!šena"všem' kterÝrnjsnredďasně z,komplikovalikomunikaci,se omlouvámea děkujemeza pochopení.

jméno
Piíjmení,
Twyrdá Marta
Buzek Pavel, Mgr.
Stěrbová Helena
SkybíkRadovan,lng.
Fismol Jan, Bc.
HandzlováMartina
WrožynováJana
Ryškoválvana,Mgr.
Vozárová Jarmila
Kawanová Dana,Mgr.
SajdlováVanda,Ing.
oškerová Bohdana

Úsek
podatelna
starosta
čtárna
investice
místostarosta
ŽivotníprostÍedí
doprava,majetek
sociální
matrika
tajemník
stavební ňad
stavební Ťad

pÍímá
|inka
552 301 290
596 544 408
552 301 292
552 30í 293
552 301 293
552 301 294
552 301 295
552 301 296
552 301 297
552 301 298
552 301 299
552 301 291

e-mail
podatelna@dolniIutyne.org
starosta@dolniIutyne.org
uctarna@dolnilutyne.org
skybikr@dolniIutyne.org
fismolj@dolnilutyne.org
handzlovam@dolniIutyne.org
wrozynovaj@dolniIutyne.org
ryskovai@dolnilutyne.org
vozarovaj@dolniIutyne.org
kawanovad@dol
ni Iutyne.org
sajdlovav@dolniIutyne.org
os kerovab@dolniIutyne.org

Dne 24. června 2007 se dožívá65 let mťrj
manže|
Valter ZAHRAJ,
Do dalšíchlet mu pŤeji
hodně zdraví, štěstí,
pohody a lásky.
Manželka JiŤina
Mrtui,je ten, na koho se zapomnělo'
Dne 29. června2007 uplyne 5 let, kdy nás
navždynáhle opustil, nám drah;i pan

V měsíci květnu oslavili 75.o80.o85.' 91.
a 94. narozeniny:
Johana Čimborová
Josef Kika, olga Kijonková, PavelMazáě,
Stanislav ochman, otilie Chechelská,
Anděla Pindurová, olga Kolarčíková
Anna Kuboszová, Albina Voznicová
Všem oslavencrim pŤejemehlavně hodně
zdraví, spokojenost a osobní pohodu v
kruhu rodinném.
Dne 5 5.2007 jsme pŤivíta|i do svazku
obce tyto nové občánky:
Adam Wolf, Barbora Zrostlíková, Pavlina
Linkovová, Jakub Drla, Jan Niemczyk,
Eliška PŤecechtělová, Jakub Adámek,
Renáta Konečná, Marek Kieler.
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Pojdte si zahrát volejbal
V neděli 17. červnase uskuteční
1. ročník
vo
|ejba|ového
turnajepod záštitoustarosty.Sraz
je v 10.00hodinve ško|ním
častníkťt
areá|uu
velkéškoly.Hratse bude na dvou venkovních
hnštích.Startovnéčjní120 Kč na druŽstvoa
bude pouŽitot4/ radněna občersfuenía
ceny.
DruŽstvajsou smíšenáa minimálnědva hÉči
musíb1/tněŽnéhopoh|aví.
Pfihlásitse m Žete
osobně u Mgr.Marce|aFigurynebo e.mailem
na adresu: figuma@entrum.cz. V pĚípadě
počasíse bude hrat v tě|oo/čně.
nev|ídného
Všichni nadšenci,sponzoÍi a diváci jsou
srdečnězváni.

\Í.fstavkapracíákti
Ve dnech 23' a 24' brvna se v Kultumím
Josef TEMA
prací
domě v Do|níLutyniuskutečníu./stavka
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
z Dolní Lutyně.
a spěchťtŽák . Príďupnábude v sobotu23.
Štcpanka Tomicová, Marie KlÓsková a 6' od 15 do 18 hodina v nedě|i24'6. od 9 do
otilie Šteffková.
16 hodin. Pť{dete-|i
na pout,' nebo jen tak
Nikdy nezapomenousynové
Všem pozťrstalfm vy.jadŤujemeupŤímnou kolem, zastavte se, pfijdte se podívat a
s rodinami.
proh|édnout
si pÉcenašiďt,a|e h|avněvašich
soustrast.
dětí.
Čas ne prosně letí, v srdcích bolest
obec čeká |etnÍpout,
pŤetrvavá, slzy v očíchtě neprobudí a
Pout'v
Věffovicích
se uskutečni|a
v neděli13.
domov prázdny z stavá
lwětna.Všechnose náramněvydař|o. počasí
by|o s|unečné,atmosféravelmi dobrá. Z
Dne 12. čenma 2007 vzpomeneme druhé
atrakcíby| největšízÉ4emo nafukovačkuse
u.iročí,kdy dotlouklo srdce pana
sk|uzavkoua koloto&. Dospe|íměli moŽnost
ochutnat prclvou medovinu nebo dobÍe vy
chlazenépivo. Kdo pfiše|,neproh|oupil,
strávil
Miloslava TESARE
spokojenéodpoledne.
Dalšípout, proběhnev Do|níLwni v nedě|i
a 1. července2007bv se
24.brvna.
dožil 74 |et.
Slavnost pÍáte|stvíse b|íŽ
S láskou vzpominá manže|PŤedstavenstvo
MS PzKa v Dolní Lutyni.
Lidie
ka
s rodinou.
Věfiovicíďt srdďněare na |etošní
17.tnadiční
|etní s|avnost česko-po|skéhopiáte|ství'
,,Kdožví'zda neníživotumíráníma smrt
Slavnostníakce se koná v sobotu 30. června
životem?,,
Euripides
2007d 15 hodinv zahraděu Domu PZKo ve
Věffiovicích.V programuvystoupíhudební,
pěveckésoubory a ško|ním|ádeŽz
taneční,
Dne22.čen/na
20a7by sedoál75 letpan
Česre repub|ikya z Po|ska. organiátofi
pfiprawjíce|ouhdu specia|its|ezskékuchyně
Jan MARcoL z VěŤĚovic.
a jiné atrake - pr jezd a|egorid<..fch
vozťt,
pouštěnílcvětinou./ďtvěnečk po Íeoeo|ši a
S láskouarictouvzpomÍnají
manželka
Št.p.i"nočníkameval'

ka a synové
JiŤía Tomašs rodfuurrni.

Kunegundy
sEBERoVÉ

Knihovna informuje
V termínuod 8. do 22. &rvna 2007 bude kni.
hovnav Do|níLutyniotevbnajen v Úterkya to
12. červnaa 19.června.Ve Věfiovicíchbude
pobočkaknihovnyod 8. červnado 22. furvna
2007 uavíena|
Provoznídoba v době |ehíchpÉzdnin:od 2.
&rvene do 31. srpna 2007 bude pťtjfovní
doba v knihovněv Do|níLutynikaždé te a
čtvrtek
od 9 - 12,13 - 17 hodin.Ve Věfiovicích
p jčovnídoba
ve ďedu od 12,30do 17 hodin
zŮstávástejná.

a současněo několik dn později si pčipomenemejejínďoáte 70.narozsniny.S laskou a
rictouvzpomínajísyn Lubomírs rodinou

osvětoví beseda má novéb|efonní číslo
osvětová beseda. kultumíd m v Do|níLutyni
má nové te|efonníčíslo552 301 243 i +
mailovouadresu osvetovabesďa@meep.cz.

Dne 18.června2007uplynou již3 ro|ry
od smufiréhoa
nečekaného
rimrtí naší
maminky,
babičky a tety,
paní

daří
ttenétem
Fotbalistům
sepodnouÍm

Jarní pÍípravumužstvozaháji|o 5.
|edna pod vedením trenéra Pav|a
JuÍeněáka a asistenta Luboše
Beganyho. Trénovalose tňi dny v
t.fdnu . ten.f'čtvrteka pátek.

jarní mistrovské utkání naše mužstvo zv|ádlo dobŤe,když porazi|o Vendryni 4:t.
SkÓrovali osička (2x), Hanusek a Vlček.
Ve druhémutkání v Dobré jsme zvítěz1|i2:0
brankou osičky a domácí si dali vlastní gÓl.
TÍeti zápas jsme na domácím hŤišti hráli s
V rinoru proběhlo na Gírové soustŤedění Bohumínem B s vfsledkem 5:0. Branky:
mužstva' zaměŤené na zlepšení kondice
Posel, Habrda, osička, Figura, Hanusek. Po
hráčťr.Mužstvo se aičastnilo zimního turtomto zápase jsme se umístili v čele tanaje na umělé trávě ve VŤesině, kde ze |4
bulky. Čtvrtf zápas ve Stonavě mužstvo
celkri obsadilo 6. místo. TŤikrát zvítězilo,
nezvládlo a prohrálo 3:1. Doplatilo na
tŤikrátremizovalo a jednou odešlo poraženo nevyužití šancí, když si během zápasu
vyložen1fch
s celkovjm skÓre 26:14.
vytvoŤilo
šest
odehrálo čtyŤipŤátelskáutkání. Ve
brankov;fch tutovek. SkÓroval Habr.
da.
dvou zápasech s ligoqfm dorostem
Vítkovicprohrálo3:1 a 5:1,s Lokomotivou Páty zápas doma s TJ Mosty byl opět
Petrovičeprohrálo 2:0 a s Fučíkemorlová zápasem nevyužitych šancí, vyhráli jsme

vyhrálo 6:0.

PŤed mistrovskfmi zápasy mužstvo posílil
Andl' z orlové. BrankáŤ Tomáš
Richard
Hájek, kter;f byl u nás na hostování, odešel
do FC Karviná. Vfměnou pŤišel Michal
Mtázek z téhožoddílu.
PŤed zahájenlm jarní sezony proběhla
schrizka s hráči, na které byl stanoven cíl
umístit se v horní polovině tabulky. První

3:1, branky Vanečko P., Andl, osička. Šest!
zápas jsme odehrá|i na horké ptidě FC Lib.
hošt,. První poločasjsme prohráli 1:0. Do
druhého poločasu trenér JuŤenčák postavil
Posla a Koneěného, jejichž zásluhou zápas
skončil I:3,když branky vsítili Posel, Habr.
da a Konečny.
Sedmé utkání jsme hráli o první místo v
tabulce s SK Lískovec. Zápas se pro nás

vyvíjel dobŤe.Petr VanečkovstŤelilbranku,
dalšíregulérnínám rozhodčíneuznal. Ve
druhém poločase soupeŤvyrovnal. Naši
šanci - pokutov! kop - David Habrda
neproměnil.V posledníminutě utkání po
jsme prohrá|i t:2.
hrubéchybě brankáŤe
osmé utkáníjsme v Hodslavicíchprohráli
3:1. Mužstvo podalo nejslabšívfkon v
sezoně, nepodrŽel ani brankáÍ, ktery má
podíl na inkasovanychgÓlech. Po 2I. kole
1. A tŤídySlezskéžllpyje našemužstvona
3. místě s celkovÝm skÓre 48:30 a s 38
body.

Kádr mužstva:
BrankáŤ:Michal Mrázek
obránci: Richard Andl, Roman Matys, Aleš
Matys, Martin Zuěek, Miroslav Vlček,
Miroslav Čief
Zá|oha:Marcel Figura, Petr Vanečko,Josef
Vanečko,Aleš PŤeček,Kamil Posel, Jan
Hanusek, Jan Nemček,Lukáš Konečn!
Útočníci: David Habrda. Daniel osička.
Karel Godula
Za TJz Josef Wita

Eutopy
UDolní
Lutyni!!!
|ténuie
MistÍyně
V polskéobci Bojszow se 2í. dubna kona|oMistrov.
stvíEvropy |BF Junioru v bojovfch uměních.Českou
repubIiku reprezentovali i junioÍi, kteÍítrénujív
.'SoukroméškoleShaolin{<ung.fu
v Do|níLutyni pod
vedenímtrenéraPavla Trošáka(Vl|.TOAN/DAN).

Mistryně Evropy v kategorii do 10 let Jana Zázvorková'

Také díky zastupitelťrm obce
Dolní Lutyně a vedení školy,
kteréumožřuje žákrim trénovat
v tělocviěně ZŠ Nerad, bylo co
oslavovat. Z Polska se vrátila
se zlatou medailí nová mistryně Evropy JanaZánvorková
(I9g7) a s bronzovou medailí
Martin Hanák (1998).
reprezeníantri ze.
Seznam
,,Soukromé školy Shaolinkung-fu v Dolní Lutyni'', kterí
Áiu",se Mistrovství Evroi
'rJi _----nili:

V disciplíně KATA reprezentovali Jana Zázvorková (1.
místo v kategorii dívek do 10
let.) Martin Hanák (3. místo v
kategorii chlapcri do 10 let),
Field,
Dominika
Michal
Giračková, Vojtěch Drobil a
Filip Pácal.
V disciplíně KUMITE
se
"
Michal Field, Jan
zričastnili
Beitel, JiŤíFigura, Petr Daniš'
Hanák, Patrik Field a
Yi.n* Pácal.
Filip
Ing. Miroslav Zázvorka

ilašim
zďímptrliš
nedaÍi
dorusbnciim
senaiaÍe
bohuŽel

DorostenciSokola Dolní Lutyně jsou ričastníky
okresníhopŤeboruv
kopané.Kádr hráč tvoŤípÍevážné
místníodchovanci žákn a hráč,i
blízkéhookolí.
Zimni pŤípravuzahájlli 20. ledna tréninky v tělocvičně neradské
školy.ProtoŽebyla mírná zima, bylo možnopoměrně btzy zabájit
tréninkyvenku. Mužstvopravidelnětrénujeve stŤeduna hŤištiSokola a v pátek na hŤištis umělym povrchemu školyAloise Jiráska. Po
poměrně dobrémpodzimu se hráči nemohou dostat do podzimní
hernípohody.
A v tom pomáhá trenérskytym ve složení:hlavní trenérLubomír

Kotas, asistenti Jan Štabla, Jan Josiek, vedoucí mužstva Petr Jan
]liÁrázek.

Seznam hráč :
Tomáš Absolon, MichalAdamčík, Marek Burian, Miroslav Čempel,
Radovan Čupaj, Bohumil Daněk, Tomáš Fismol, Petr Fujcik, Filip
Hamšík, JindŤich HtÓz, Stanislav Kohoutek, Martin Kubínek, Lukáš
Malík, David Neděla, Filip Piksa, Petr Sagitarius, Vítězslav Sebera
Marek Strnadel.
Petr Jan Mrázek (vedoucí družstva)

Redakce:e.mai|:4r9Yodald|uvng@vo|ny.cz,webová adresa obcs: www.do|nilutyne.org,
to|.oÚ: 596 544 4o9, fax 596 5,|4395, e.Ínai|slarosta:starosta@do|ni|utyno.ot!.
Na P|íprgvěnovinse podl|ejl:Mgr. PaW| Buzek, Mgr Dana Kawanová,Bc. Jan Figmo|,Pav|aP6trová,Mgr. Eva Šipu|ová'PÍlgpěv|ry
zasÍ|eÍo
na E{ai|ovou adroaurgdakce,neboosobně předávejtepanÍP Petr9vé'tel 552301243,6wtovabos6da@io|.czUávěrka každého
ěÍs|aje do 20'
dne v měsÍci.R dakce si v pnpaděpotbby vyhrazujepÉvokÉcenípiísÉvk . Typografiea tisk Mgr.,MiÍos|gv
Buryanpdnt@arsystem.cz,
te|:596 014 079

