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ZDARMA

Nov· k¯iûovatka zajistÌ chodc˘m vÏtöÌ bezpeËÌ

Do konce záøí bude definitivnì
hotová úprava nejfrekventovanìjší
køižovatky v obci.
Dopravu zpomalí nové dìlící ostrùvky a pøechody pro chodce budou navíc osvìtleny.
Pùvodnì se sice uvažovalo
o
zklidnìní
dopravy v tomto úseku
vybudováním kruhového objezdu, ovšem z
technických dùvodù se nakonec muselo hledat jiné øešení.
"Kruhový objezd by byl ideálním øešením a
jeho vybudování bylo prvotním zámìrem už v
roce 2000. Dùvodù, proè byly proti jeho výstavbì vzneseny námitky, bylo více. Za prvé
by kruhový objezd na silnici 1. tøídy musel
být prostorovì tak rozsáhlý, že by zasáhl i do
prostoru stávající hasièské zbrojnice a

¯eöenÌ

druhou bariérou byly vysoké finanèní náklady, které by šly na vrub obce, což se poprávu
jevilo jako nereálné," vysvìtluje místostarosta obce Jan Fismol.
Podle nìj byly námitky i proti svìtelným
semaforùm, a proto se zklidnìní provozu v
místech pøechodù pøes hlavní silnici øešilo
vybudováním dvou svìtelných majáèkù.
Souèasná rekonstrukce køižovatky je kvalitativnì vyšším øešením. Má v prvé øadì zvýšit
bezpeènost pøecházení chodcù, zejména dìtí
a ménì pohyblivých obèanù.
"To byl prvoøadý cíl. Proto se køižovatka
novì osazuje dìlícími ostrùvky, osvìtlenými
pøechody pro chodce, nájezdy na chodníky
pro imobilní obèany, apod.," øíká místostarosta Jan Fismol. Dodává, že ostrùvek
pro pìší uprostøed vozovky bude i proti
budovì knihovny.

Proè všechno trvalo tak dlouho? Projekt byl
zpracován už v srpnu 2005, avšak v následujícím roce se obci nepodaøilo získat finanèní
dotaci na realizaci této investice.
"To se povedlo až v letošním roce, kdy jsme z
krajského úøadu získali 1 milion korun. Každopádnì se na této investici finanènì podílí
také obec a to 2 168 000 korun," pøipomnìl
Fismol
Celkové náklady na úpravu køižovatky
dosáhnou podle projektu více než tøi miliony
korun a dodavatel stavby, firma KUMAN
spol. s r.o., se zavázal dokonèit stavbu do
konce záøí.
"Nenastanou-li neoèekávané komplikace,
napø. dlouhodobì zhoršené povìtrnostní
podmínky, stavba bude pøedána v prùbìhu
záøí," dodal Fismol. Závìreènou fází bude
vodorovné dopravní znaèení.
(red)

Na co se nejËastÏji pt·te? Tady jsou odpovÏdi!
Je pravda, že se v centru obce bude stavìt nový supermarket?
Pøed nìkolika mìsíci projevila jistá developerská firma zájem o
pozemek v centru obce, na kterém by investor mìl zájem postavit
supermarket s 86 parkovacími místy. Jednalo se o prostor pøed
pekárnou. Po nìkolika jednáních rada obce žádost investora o
koupi této lokality nedoporuèila, takže prozatím se další market v
obci stavìt nebude.
Proè zmizely nástìnky politických stran?
Obèané Dolní Lutynì právem poukazovali na estetický vzhled
nástìnek politických stran v centru obce. Pár týdnù pøed volbami
se nalepily plakáty a hesla a pak øadu mìsícù tváøe z plakátù bledly. Na návrh starosty proto rada obce rozhodla tyto nástìnky

zrušit. O dvì nástìnky se budou starat pracovníci Osvìtové
besedy a mohou je využívat také politické strany a spoleèenské
organizace pro propagaci svých akcí. Další vitríny budou sloužit
jako úøední desky Obecního úøadu, nebot´ vìcí, které obec musí
ze zákona zveøejòovat na úøední desce, je hodnì.
Dìtmarovickému zastupitelstvu a pøítomným obèanùm byly
prezentovány výsledky spalování toxických kalù z ostravských
lagun. Pøipravuje se podobná prezentace i pro dolnolutyòské
obèany?
Ano. Takovou prezentaci pøipravujeme na øíjen. Jednáme se zainteresovanými odbornými stranami. Prezentace bude veøejnì pøístupná. Termín konání akce bude vèas zveøejnìn.

strana 2

Dolnolutyòské noviny

záøí 2007

HasiËi se Ëinili, dÏkujeme jim za to
O škodì zpùsobené vodou z prasklé
hadièky na ZŠ u kostela jsme vás
informovali.
Dùsledek se dal oèekávat. Voda poškodila strop
v jedné tøídì natolik, že odborníci vynesli jednoznaèný verdikt.
Strop se musí mìnit.
Když si pøedstavíte
stáøí školy, byt´ mnohokrát opravované a stále
vylepšované, nikoho nepøekvapilo, že základní
konstrukci stropu tvoøily døevìné trámy. Patøiènì
fortelné. Provést likvidaci pùvodního stropu v
celém rozsahu se rozhodli èlenové dolnolutyòských hasièù. Dobrovolnì, ve svém volném
èase. Sledovat jejich práci ve velmi nebezpeèném
a prašném prostøedí byl pro mne zážitek. Poèínaje odstranìním linolea, parket, prkenného bednìní, rákosu i omítky zbyly nakonec zmínìné

podÏkov·nÌ

AKTUALITY
Skautský oddíl Støelka informuje
Ve spolupráci s Osvìtovou besedou
Dolní Lutynì vyhlašujeme
Velkou dolnolutyòskou soutìž ve stavbì
a pouštìní drakù.
Soutìž je urèena pro všechny šikovné
lidièky bez rozdílu vìku, schopné a
ochotné vlastnoruènì vyrobit funkèního
létajícího draka. Tvar a vzhled draka
závisí pouze na fantazii a šikovnosti
autora èi autorù, nejhezèí a nejpovedenìjší draci budou pøedstaveni veøejnosti na výstavì v prostorách Kulturního
domu a na podzimním leteckém dni a
jsou pro nì pøipraveny zajímavé ceny.
Uzávìrka soutìže bude ve støedu
10. øíjna, podrobnìjší informace získáte
ve skautské klubovnì, Osvìtové besedì
nebo v dalších èíslech Dolnolutyòských
novin.
Za oddílovou radu skautského oddílu
Støelka Ing. Anna Bukovská,
vedoucí oddílu
Sportovní dopoledne našich dìtí
Stalo se již tradicí, že Osvìtová beseda
ve spolupráci s dolnolutyòskými ženami
poøádají koncem prázdnin zábavné
sportovní dopoledne pro dìti.
Tentokrát se uskuteènilo v pondìlí,
20. srpna na prostranství pøed pekárnou
Max a v pøilehlém parèíku. Celkem se v
osmi disciplínách pøedstavilo 44 chlapcù
a dìvèat. Èekaly na nì šipky, skok pøes
švihadlo, skoky v pytlích, závody v
holínkách, hod na cíl a další zajímavé
disciplíny. Kromì soutìžících bylo v
parku mnoho povzbuzujících maminek,
babièek i sourozencù v koèárcích.
Když k tomu pøipoèítáme dobrou organizaci a pìkné poèasí, je jasné, že se tato
akce vydaøila. A všichni se tìší na další
roèník.
(PP)

trámy.
Profil
trámu velikosti
A4 a délky pøes 7
m,
pevnì
zakotveného
v
obvodových
zdech, vzbuzoval
respekt. Zpùsob,
s jakým si hasièi
poradili i s tímto
problémem,
vyžaduje uznání.
Všichni, kdo se
bìhem nìkolika
dní akce likvidace
stropu zúèastnili,
zasluhují podìkování. Velitelem hasièù
Jaroslavem Svobodou poèínaje a každým jedním
zúèastnìným konèe. Mile nás pøekvapil nízký

vìkový prùmìr "brigádníkù". Dobrá vyhlídka pro
èinnost dolnolutyòských hasièù do budoucna.
Stavební práce na ZŠ pokraèují.

NezapomeÚte si jeötÏ letos
vymÏnit sv˘j ¯idiËsk˝ pr˘kaz

Do 31. 12. 2007 si musí držitelé
øidièských prùkazù, vydaných od
1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 své
prùkazy vymìnit.
Tato povinnost je uložena zákonem o provozu
na pozemních komunikacích.
Ke dni 03. 08. 2007 zbývalo vymìnit v pùsobnosti Mìstského úøadu Orlová 3 922 øidièských
prùkazù. Aby se výmìny uskuteènily do 31. 12.

2007, muselo by být v každý úøední den vydáno
pøibližnì 210 øidièských prùkazù. V souèasnosti však poèet vydaných øidièských prùkazù v
úøední den obvykle nedosahuje ani poètu 100.
Ministerstvo dopravy na svých internetových
stránkách www.mdcr.cz vyzývá øidièe k
výmìnì øidièských prùkazù a zveøejòuje pøíslušné statistiky, které jsou pravidelnì aktualizovány.

Dobrá zpráva
Budova pekárny v naší obci bude opìt v provozu! Opìt budeme mít možnost
koupit si èerstvé a voòavé peèivo. V pondìlí 17. záøí otevøe svou novou prodejnu v budovì bývalé pekárny Max v centru obce Rychvaldská pekárna a
zaène prodávat široký sortiment svých výrobkù pøímo v Lutyni.
Více pøineseme v pøíštím èísle Dolnolutyòských novin.

záøí 2007

Dolnolutyòské noviny

strana 3

"Obec pot¯ebuje p¯edevöÌm investice,"
¯Ìk· radnÌ Jan Czapek
Podpora všestranného rozvoje mladých lidí, zmìna vzhledu centra obce, podpora drobných podnikatelù. To všechno
jsou oblasti, v nichž chce prosadit zmìny k lepšímu radní
zvolený za hnutí Coexistentia (jehož však není èlenem),
právník Jan Czapek.
Kdybyste mìl jmenovat jednu vìc,
kterou chcete coby radní Dolní Lutynì
prosadit, co by to bylo?
"Jednou z mnoha vìcí, které bych chtìl
prosadit, je modernizace støedu obce.
Jedná se mi zejména o využití plochy v
samotném centru obce mezi dnešním
obchodem obuví a
potokem
Lutyòkou,
zejména se zamìøením
na vybudování pøíjemného prostranství
pro obèany naší obce, tak abychom se
nemuseli za jeho vzhled stydìt. Jsem
pøesvìdèen, že s tímto názorem souhlasí
vìtšina zastupitelù pùsobících v tomto
volebním období v obci."
Mùžete jmenovat jednu vìc, která vám
v souèasné dobì v obci vadí?
"Jelikož jsem nejmladší osobou v
orgánech naší obce, nejvíce mi vadí
skuteènost, že nemáme k dispozici více
sportovních areálù, které by mohla využívat nejen mládež, ale rovnìž i naši starší
spoluobèané. Další vìcí, která s touto
tématikou úzce souvisí, je nedostateèný
poèet organizací, které se vìnují mladým
lidem. Osobnì se domnívám, že organizace typu Sokola nebo sboru dobrovolných hasièù, které v naší obci pùsobí,
dìlají kus dobré práce a vznik nových by
bylo pro naši obec jenom pøínosem. K
tomuto závìru docházím na základì
srovnávání s okolními obcemi, které mají
podobný poèet obyvatel a potýkají se
s podobnými problémy, jako ta naše."
I když je prùmyslová zóna ve
Vìøòovicích zøejmì na nìkolik let nebo
možná navždy "u ledu", kdyby se o ní
rozhodovalo, byl byste pro její zøízení?

rozhovor

Zpovìdník
Jméno: Mgr. Jan Czapek
Vìk: 28
Vzdìlání: vysokoškolské
Rodinný stav: svobodný
Zamìstnání: právník
v advokátní kanceláøi
v Èeském Tìšínì
Záliby, koníèky: kolektivní sporty, literatura faktu
Nejlepší relax, nejoblíbenìjší zpùsob
trávení volného èasu: posezení
s pøáteli v pøíjemném prostøedí
Ideální dovolená: dovolená u moøe
Oblíbené jídlo: italské
Oblíbená kniha: Senzace XX. století,
Bogus³aw Wo³oszañski
Dosud nesplnìný sen: získání
vìdeckého titulu

"Nesouhlasil bych se
závìrem,
že
prùmyslová zóna ve
Vìøòovicích
v
budoucnu
nebude
zøízena.
Podle
nejnovìjších informací, které se objevují v tisku a na obrazovkách
televize,
prùmyslová zóna v
Karviné se rozšiøuje a
v nebližší dobì bude
její kapacita plnì
využita. Proto se
domnívám, že za
nìkolik let se k
zámìru
zøízení
prùmyslové zóny ve
Vìøòovicích budeme
muset vrátit. Pøedpokládám však, že
touto tematikou se
bude zabývat zastupitelstvo
pøíštího
volebního období. Já
osobnì bych byl pro
zøízení prùmyslové
zóny pod podmínkou
minimálního zatížení
životního prostøedí."
Co by podle vás
rozvoji obce nejvíc
prospìlo?
"Je mnoho faktorù,
které mohou napomoci rozvoji naší obce.
V dnešní dobì však zásadní vliv mají
investice. Souhlasím proto s co možná
nejširší podporou pro malé a støední podnikatele, kteøí již v obci pùsobí nebo v
brzké budoucnosti hodlají zaèít vykonávat svou výdìleènou èinnost. Pro obec to
znamená nejenom vìtší pøíjem do rozpoètu, ale zejména nová pracovní místa,
kterých není nikdy dost."
Co je podle vás nejvìtší devízou takové
obce jako je Dolní Lutynì? Èím mùže
pøilákat nové obyvatele?
"Každá obec je nìèím zvláštní a odlišná.
Není tomu jinak i v pøípadì Dolní
Lutynì. Je mnoho vìcí, které bych zde
mohl vyjmenovat. Proto si nedovoluji
vyzvednout nìkterou z nich jako hlavní.
Mezi nejdùležitìjší patøí urèitì historické
památky, mezinárodní spolupráce s obcemi z Polska, organizace všeho druhu
(sportovní, kulturní, osvìtová), které
reprezentují obec, a v neposlední øadì
musíme pozvednout školství, které je na
vysoké úrovni."
Mìli by se lidé podle vašeho názoru
stìhovat z mìst do menších obcí?

"Na tuto otázku nelze dát jednoznaènou
odpovìï. Život ve mìstì i na venkovì má
své kladné i záporné stránky. V dnešní
dobì je trendem stìhování do menších
obcí. Co však pøinese budoucnost, teprve
ukáže èas."
Obec se v posledních letech rozrùstá,
docela dost se na jejím katastru staví
rodinné domky. Je to podle vás ku
prospìchu obce jako takové? Nestane
se z ní anonymní mìsteèko, které
pøílivem pøespolních ztratí ráz vesnice,
kde se všichni znají?
"Výstavba nových domù v katastrálním
území naší obce se mi jeví jako velice
pozitivní trend. Nejenom, že se k nám
stìhují vìtšinou mladí lidé, ale rovnìž
výstavbou nových a moderních domù
dochází k zvelebování naší obce. S tím
související nárùst poètu obyvatel není v
souèasné dobì nijak prudký a neobávám
se vzniku anonymního mìsteèka. Jestliže
však chceme, aby se i do budoucna Dolní
Lutynì rozvíjela, nemùžeme se tomuto
bránit."
(red)
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Kronika velkÈ plavby po Od¯e
p¯ÌbÏh na pokraËov·nÌ - 6. dÌl

jeme se na noc. Zítra by chom se chtìli pøemístit
do centra Slubic a jít se
podívat do Frankfurtu. Na
veèer se poèasí umoudøilo. Doufáme, že noc bude
klidná. Kotvíme na 581.
kilometru. Dnes jsme
upluli 61 km. Když jsme
upluli asi 4 km už hranièní
øeky, jel proti nám nìmecký celní èlun,
ale nejevil o nás zájem. Když jsme
kotvili, plul polský celní èlun, ale taky
bez zájmu.
2. 7. 1998, 19. den, ètvrtek
Ráno vstáváme kolem 5.30 hodin. Je
pod mrakem. Pøed snídaní povinná
desinfekce "na všechno". Snídáme
polévku, kterou jsme uvaøili veèer a
kávu.
Pobalíme a kolem 7.30 hodin vyplouváme smìr Slubice. Po uplutí 4 km se
blížíme k mostu, pøes který vede cesta
do Frankfurtu. Hledáme místo na
zakotvení. Zjišt´ujeme, že tam, kde
kotvíme, bychom mìli problémy.
Proto odplouváme. Podjíždíme pod
most a otáèíme se. Najíždíme na kanál,
který po 200
metrech konèí v
malém pøístavišti.
V pøístavišti kotví celní stráž. Kotvíme
a jdeme se zeptat, jestli mùžeme zùstat.
Vedoucí nám to povoluje, ale veèer
máme o jeho povolení informovat
vojáky, kteøí budou v noci pøístav
støežit.
Pøevlékneme se a jdeme všichni do
Frankfurtu. Pøes celnici se normálnì
prochází. Je to jako v Tìšínì nebo v
Chalupkách. Poláci chodí za šmelinou
do Frankfurtu a Nìmci do Slubic.
Ve Frankfurtu prohlížíme obchody a
srovnáváme ceny. Pro nás je vìtšina
zboží velice drahá. Boty napøíklad
vycházejí až na 3 000,- Kè. Trochu se
dá srovnat elektronika. Obchodní
domy jsou pìknì vybavené. Nedá se to
srovnat s Polskem. Na ulicích je èisto.
Na tržnici jsme vidìli brambory 1 kg
za 3 DM a rajèata l kg za 7 DM. Což je
v kurzu 1:19 nekøest´anské. Mìsto
jako takové má málo historických
budov, což je následek 2. svìtové
války.
Na jídlo si nic nekupujeme, je to pro
nás drahé. V parku na lavièce posvaèíme salám a krajíèek chleba s
paštikou, kterou jsme si pøinesli.

Vážení ètenáøi, jak jsme slíbili v minulém èísle našich novin, pokraèujeme v pøíbìhu velké plavby po
Odøe. Po uvážení a domluvì s
panem
Milanem
Konopkem,
autorem kroniky, budeme pokraèovat ve stejném stylu, tj. doslovným
pøepisem kroniky. Jiná forma by
mohla narušit autentiènost zápisu.
1. 7. 1998, 18. den, støeda
Vstáváme v 5.30 hodin. Je mlha.
Ohøíváme si guláš od veèeøe a pijeme
kávu. Balíme a v 7.45 hodin vyplouváme. Vesluje Pepík a pak ho støídá
Jarek. Poèasí je hodnì pod mrakem.
V 9.05 hodin na chvilku kotvíme.
V 9.15 hodin odplouváme na motor.
Plujeme asi 10 minut a zaèíná pršet.
Déšt´ se postupnì mìní v liják
doplnìný prudkým vìtrem. Kotvíme a
spouštíme zastøešení lodì. Èekáme, co
bude dál. Kolem 10. hodiny pøestává
pršet.
Rolujeme zastøešení a vyplouváme.
Plujeme motorem. Na 543. kilometru
je už na levé stranì Nìmecko. Nikdo z
nìmecké strany o nás nejeví zájem.
Plujeme
dál.
Poèasí je, jak se
øíká,
støídavì
oblaèno. V 11 hodin zaèíná opìt pršet.
Kotvíme na polské stranì. Když
vylezeme na bøeh, nacházíme èerstvì
ohlodané stromy od bobrù. Fotografujeme se u nich.
Za krátkou dobu odplouváme. Je poznat, že levá strana Odry je nìmecká.
Bøehy jsou vyseèené. Není vidìt
rybáøe, protože Odra je velice špinavá.
Na bøehu se pasou velká stáda ovcí.
Jsou mezi nimi i èerné oveèky. Plujeme poøád na motor. Pøibližujeme se k
mìstu Slubice na polské stranì. Na
nìmecké stranì je Frankfurt nad
Odrou.
Podplouváme most, který je spojnicí
pro auta mezi Polskem a Nìmeckem.
Za ním je železnièní most, za kterým
kotvíme.
Svítí sluníèko, ale za chvíli se zatáhne
a zaène pršet. Kluci ještì rychle staví
stan a já s Vladkem se schováme v
lodi. Pøipravujeme si veèeøi. Na veèeøi
máme maso z naší konzervy, brambory a rajèatový salát. Dáme si piveèko
"EB" a po puleèce.
Po Odøe Nìmci trénují na veslicích.
Jako jednotlivci i jako osmy. Pøipravu-

kronika plavby

Já jsem si koupil digitální teplomìr na
mìøení venkovní a pokojové teploty.
Vracíme se na polskou stranu do Slubic.
Dáme si po pivì a bloumáme po
mìstì. Slubice jsou menší mìsto a nic
moc. Byli jsme se podívat na tržnici.
Ceny jsou všechny v markách. Pro
Nìmce je velice výhodné nakupovat v
Polsku.
Vracíme se do pøístavu. Vladek dìlá na
veèeøi pohanku a maso z konzervy
jako rizoto. K tomu máme kvašáky.
Pùjdeme ještì na èepované pivo. Hned
u pøístavu je zahradní restaurace. K
veèeru se zvedl prudký vítr. Veèeøi
jsme museli dìlat v lodi. Kotvíme na
584. km. Zítra chceme doplout do
Kostrzyna, odkud bude Jarek odjíždìt
domù. Telefonoval jsem domù a
všechno je v poøádku.
V pøístavu jsme vidìli samici norka
evropského se dvìma mladými. Jednoho samice odtáhla v zubech a druhý se
schoval pod kámen. Mohli jsme si ho
dobøe prohlédnout. Pak skoèil do vody
a pod vodou uplaval. Jsou to zážitky,
které si budeme urèitì dlouho pamatovat.
Veèer pøišli dva vojáci základní služby
a byli velice pøekvapeni, co tam
dìláme. Øekli jsme jim, že to máme
povoleno od vedoucího pøístavu. Velitel hlídky zavolal vysílaèkou na své
velitelství. Tam mu øekli, že o nás vìdí.
Popøáli nám dobrou noc a odešli. Ještì
chvíli kecáme. Dáme si po puleèce a
jdeme spát.
3. 7. 1998, 20. den, pátek
Vstáváme o pùl šesté. K ránu kolem
4. hodiny byl velice prudký vítr, ale
nepršelo. Pobalili jsme vìci, snídani
jsme nedìlali a vypluli jsme.
Upluli jsme asi 10 km a dohonila nás
celní loï Nìmcù. Chvíli za námi plula.
Prohlíželi si nás dalekohledem. Pak
pøidala a pøedjela nás. Udìlala takové
vlny, až jsme si mysleli, že nás pøevrátí
dnem vzhùru. Za chvíli nás dojela
nìmecká motorová jachta. Trochu
zpomalila, ale pak to rozjela na plný
plyn a bylo to ještì horší. Vlny s námi
házely, jak s krabièkou od zápalek. I
polská celní stráž nás dojela, ale
nejevila o nás zájem. Asi jsou o nás
dobøe informováni. Jinak si to
neumíme vysvìtlit. Na chvíli jsme
zakotvili. Udìlali jsme si chleba s
lanèmitem, kávu a èaj.

Po hodinì pokraèujeme v plavbì. Za
chvíli se zaèal objevovat most, který je
spojnicí mezi Kostrzynem a Nìmeckem. Pøed mostem je po pravé stranì
stará pevnost s památníkem na 2. svìtovou válku. Po proplutí pod
železnièním mostem kotvíme. Jdu se
podívat dál od bøehu, jestli tam nebude
vhodné místo na táboøení, protože u
bøehu je vysoká tráva. Ale nic lepšího
tam není.
Proto plujeme dál až na soutok Odry s
Wartou. Plujeme proti proudu Warty
asi 2 km až do pøístavu Kostrzyn.
Zakotvili jsme. Já jdu s Jarkem na
vlakové nádraží zjistit, v kolik hodin
jede vlak. Vlakové nádraží je asi 15
minut cesty. Po zjištìní všech údajù
jdeme do nové èásti mìsta. Dáme si
pivo "Boss", které nám vùbec nechutná.
Pak ještì zjistíme, kde je benzinová
pumpa a vracíme se na kotvištì. Za
kruhovým objezdem se dáme na cestu
smìrem do Nìmecka. Když jsme
pøešli most, zjistili jsme, že tam je zátoka, ve které je jachtový klub.
Vrátíme se ke klukùm a øíkáme jim, že
by bylo dobré se tam pøemístit. Jarek se
jde zeptat, jestli nám to dovolí. Vrací se
zpátky a mává na nás, at´ tam plujeme.
Veslujeme tam. Jsme pøijati velice vlídnì.
Vladek s Jarkem a Pepíkem jdou pro
benzín. Doplòujeme zásoby vody.
Když se kluci vrátili, tak jdou znovu,
ale do staré èásti s jedním místním
obèanem. Já jsem zùstal a hlídám. Jak
se vrátí, pùjdu já.
Bavím se se èleny jacht klubu. Dávám
jim také slivovici. Øíkají, že je to moc
ostré. První se vrátil Jarek. Já jsem
odešel a telefonuju domù, ale nedovolal jsem se . V pivním baru si dám
pivo. Majitel baru mi øíká, že pøijdou
deštì. Vracím se zpátky. Pepík a
Vladek øíkají, že se s místním obèanem
byli podívat ve staré èásti u pevnosti,
která je 400 let stará.
Ke konci 2. svìtové války si Nìmci udìlali
z celého mìsta pevnost. Mìsto bylo na 90
procent rozbito. Povìst øíká, že odtud
vedly tajné chodby až do Berlína.
Na veèeøi udìlal Jarek vepøovou
pomazánku. Poèasí je pod mrakem a
fouká vítr. Pøipravujeme se na noc.
Dneska jsme na øece vidìli kormorány.
Kotvíme na 618 km. Dneska jsme
upluli 30 km.
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StanovenÌ st·tnÌ hranice ve Slezsku
Jak již bylo oznámeno - 24. února 2007 došlo k významné události mezi obcemi Dolní Lutynì a Gorzyce v Polsku. Byla pokøtìna spoleèná publikace Poklady historie, kultury a umìní pøíhranièních obcí Gorzyce a Dolní Lutynì. Pøemluvu ke knize napsal starosta naší obce p. Mgr. Pavel Buzek. Uvedl,
že "… v prùbìhu staletí obyvatelé obou obcí žili ve složitých podmínkách mnohonárodnostního Slezska, kde hranice šla jednou tudy a podruhé kousek
vedle, jindy zmizela úplnì …" Tento vývoj mìl jistì znaèný vliv na obyvatele a ne vždy v pozitivním smìru. Doba, kterou žijeme, si klade mimoøádnì
nároèné cíle - postupnì pøemìnit hranice mezi státy Evropské unie na pomezí, která budou sousedy respektována a ctìna a budou lidi spojovat a ne
rozdìlovat ostnatými dráty a povláèenými pásy na hranicích, jak tomu bylo ještì v nedávné minulosti. Jak vùbec dnešní státní hranice vznikla mezi obcemi Nìmecká Lutynì a Gorzyce se pokusíme objasnit v následujícím povídání.
V roce 1742 skonèila první krátká
etapa váleèného støetnutí mezi rakouskou monarchií a pruským
královstvím známého jako válka o
dìdictví rakouské. Pøíèinou této války
bylo m. j. i území Slezska patøící až
dosud do svazku Koruny èeské a
zemí habsburské monarchie. Prùbìh
váleèného konfliktu byl jednoznaèný
a rychlý. Rakouské oddíly rozmístìné
ve Slezsku byly rychle poraženy a
zatlaèeny
do vnitrozemí.
Situace byla pro rakouskou
arcivévodkyni Marii Terezii kritická,
což vedlo k urychlenému uzavøení
pøímìøí s Pruskem. Následná jednání
ve Vratislavi /Wroc³aw/ potvrdila rakouskou ztrátu Slezska ve prospìch
Pruska a zkomplikovala také mezinárodní postavení monarchie v
Evropì. Jednání ve Vratislavi však
nebylo jednoznaèným diktátem
pruské strany a neohrozilo existenci
samotné monarchie. Pøedstavovalo
však ohrožení územní celistvosti
monarchie a suverenitu moci Habsburkù ve støední Evropì. Se ztrátou
Slezska se Marie Terezie nikdy nesmíøila a v následujících letech vyvinula znaèné diplomatické i váleèné
úsilí k jejímu znovudobytí. Nikdy
však již prùmyslové Slezsko
nezískala zpìt.
Pøíèinou války v letech 1741 - 1742 o
Slezsko bylo úsilí Fridricha II. zmocnit se strategického území Slezska,
které platilo tehdy za jednu z
nejdùležitìjších prùmyslových zón ve
støední Evropì.
Pruský král zaslal 15. 11. 1740
ultimátum rakouské vládì, v nìmž
požadoval celé území Slezska, za což
nabídl jako kompenzaci jistý finanèní
obnos odškodného a podporu pøi
možné volbì Františka Štìpána
Lotrinského za nìmeckého císaøem,
který byl manželem Marie Terezie.
Odškodnìní bylo vyèísleno sumou
2 milióny Zlatých. Tyto podmínky
byly pro Marii Terezii nepøijatelné,

zajÌmavost

což Fridrich II. pøedpokládal. Záhy
došlo k obsazení Slezska vèetnì
Kladska (K³odsko). Rakouské vojsko
bylo poraženo v bitvì u Molvic (10. 4.
1741) poblíž Vratislavi. Zatímco
protestanské oblasti vyjadøovaly
Prusùm loajalitu, katolické oblasti
jako Opolsko, Ratiboø, Opavsko, èi
Tìšínsko, projevovaly známky
odporu vùèi vetøelcùm. Rakouský
dvùr si uvìdomil, že situace je kritická. Dne 9. 10. 1741 bylo proto uzavøeno nevýhodné pøímìøí. Ztráta
území byla naivnì považována jako
doèasná. Jednání o posílení vojskem z
Uher
dopadlo
nevalnì.
Z
požadovaných 100 000 bylo pøislíbeno jen 40 000 ne pøíliš
vycvièených vojákù.
V prùbìhu ledna a února 1742 obsadil
Fridrich II. zbytek Slezska a takøka
celou Moravu. Rakouská armáda byla
zcela vyèerpaná a èeské zemì byly
vydrancovány èastými pøesuny vojsk.
V této situaci a za britské asistence byl
11. 6. 1742 uzavøen mír ve Vratislavi
mezi Pruskem a rakouskou monarchií.
Vratislavský mír potvrdil ztrátu
vìtšiny slezských knížectví a kladského hrabství ve prospìch Pruska.
Rakousku zùstalo ze Slezska pouze
Tìšínsko, èást Ratiboøska, podstatná
èást Opavska a Krnovska a malá èást
Niska. Dohodnutá hranièní linie pak
byla stvrzena v ratifikaèní smlouvì v
Berlínì /28.7.1742/ v níž se pøímo
uvádìlo, že celé Dolní a èást Horního
Slezska spolu s Kladskem pøipadne
Prusku, a to bez lenních vazeb ke
Korunì èeské. Èeští králové však i
nadále mohou používat titulu
slezského knížete a užívat slezský
znak. Mírem berlínským získal
pruský král území o výmìøe zhruba
40 182 km2. Území Pruska se tak
zvìtšilo o jednu tøetinu. Získalo 161
mìst a 4 923 vesnic. Zbytek Slezska
ponechaného rakouské monarchii
mìlo výmìr 5 147 km2.
Souèástí mírových jednání byla také
tzv. Instrukce Marie Terezie k

vytyèení hranice, vydaná dne 8. 9.
1742. Vyjadøovala vùli vytvoøit
spoleènou rozhranièovací komisi
složenou jak z rakouských, tak i
pruských úøedníkù. Komisi v její
práci mìli pomáhat majitelé a správci
panství, která pøiléhala k nové hranici.
Novì vytvoøená hranice mìla být
oznaèena hranièními sloupky a cedulemi. Celý postup rozhranièování
mìl souèasnì øešit sporné oblasti, t. j.
pøedevším situaci náhle rozdìlených
statkù a panství rozdìlených obcí a
vesnic, a také systém daòových
odvodù do Pruska èi rakouské monarchie. Náboženský a církevní systém
mìl být zachován. Mìlo být pøihlédnuto k pøírodním dominantám v
daných lokalitách - toky øek, potoky,
silnice a také zachování celistvostí
panství. Byli jmenováni úøedníci,
kteøí se mìli podílet na
rozhranièování. Z rakouské strany
mìl práce v úseku Tìšínska øídit Jiøí
Leopold svobodný pan Skrbenský z
Høíštì, majitel øady statkù ve Slezsku.
Byl to pøíslušník starého panského
moravského rodu na svém sídle Skrbeò na Olomoucku. Tzv. hranièní
reces /zápis z jednání/ z roku 1742
dokumentuje místa a dobu jednání,
øešené problémy a zejména zaznamenává umístìní 138 hranièních
sloupkù s cedulemi. Na základì tohoto zápisu víme, že komise zasedala v
období mezi 22. záøí a 20. øíjnem
1742. Poslední jednání komise
probìhlo 20. ledna 1743.
Pro potøeby našeho povídání nás
budou zajímat hranièní sloupky è. 25
v prostoru Marklovice až è 42 v
Bohumínì. Øešení uvedeného prostoru, ve kterém se nacházela i naše
obec Nìmecká Lutynì, se uskuteènilo
28. záøí 1742 pøímo v naší obci. Mezi
èleny komise nacházíme i vlastníka
lutyòského statku pána von Celestu a
správce petrovického statku Adama
Pusta. Pøes momentální spory byla
dohodnuta linie podél øíèky Petrovky
/Petrùvka/ až do svého ústí do øeky
Olše /Olza/ a osazen hranièní sloupek

è. 34. Dále hranice vedla soubìžnì s
øekou Olší. Sedmé jednání komise
probìhlo 1. 10. 1742 v Bohumínì.
Jednání se úèastnili také správci
statkù Nìmecká Lutynì a Lazy
(£aziska). Cílem bylo vymìøit státní
hranici až ke vsím Vilmiøovice
/Vìøòovice/ a Malé Hoøice (Gorzyczki) - sloupek è. 38. Grafický eleborát
dokumentuje, že nová hranice køížila
silnièní komunikaci vedoucí z
Malých Hoøic do Lazù. V Bohumínì
pak byl umístìn sloupek è. 42. Zde
prakticky skonèilo vytyèování v
knížectví tìšínském.
Zemské snìmy, nejvyšší to zemské
stavovské instituce (avšak již jen s
formální mocí) následnì v roce 1743
potvrdily koneènou ztrátu Slezska a
Kladska. Tím mìl být pruský územní
zisk právnì stvrzen.
V roce 1744 ale pruský král obnovil
nepøátelství
proti
zásadám
potvrzeným z Vratislavi. Vídeòský
kabinet na to reagoval 1. 12. 1744
patentem, v nìmž považoval
vratislavskou smlouvu a ztrátu Slezska za neplatnou. Boje v èeských
zemích byly obnoveny a trvaly až do
roku 1746. V roce 1748 válka
koneènì skonèila mírem v Cáchách.
Byla opìt potvrzena ztráta Slezska a
Kladska. Na této situaci nic nezmìnila ani pozdìjší sedmiletá válka (1756
- 1763). Vytyèená hranièní linie z roku
1742 tak v našem prostor trvá až do
našich èasù s malou geometrickou
úpravou u Vìøòovic.
Naše povídání o hranicích ukonèíme
tím, èím jsme zaèali, t. j. konstatováním, že mocní ve své dobì hranice posouvali rùznými smìry bez
ohledu na to, jaké pøíkoøí svým poddaným zpùsobí a kolik lidských životù na to padne.
Podle archivní
Roèenky 2002 Moravský zemský Archiv
Kromìøíž (R. Mahel)
zpracoval
Ladislav Buryan
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Dne 17. srpna 2007 oslavili výroèí zlaté
svatby manželé
Josefa a Jaroslav VESELÍ.
Do dalších
let hodnì
zdraví,
rodinnou
pohodu
a ještì
mnoho
spoleèných let pøejí dcery Vìrka, Jarka,
Vlaïka a Monika s rodinami.
Dne 7. záøí pøed padesáti lety vykroèili na
spoleènou cestu životem
Wanda a Aleš MEKY.
Do dalších
let jim pøejeme pevné
zdraví,
štìstí, vzájemného
porozumìní a rodinnou pohodu.
Dcera Jana s manželem, syn Aleš, vnuci
Petr a Katka.
Významného výroèí - 60 let spoleèného
života - si pøipomínají manželé
Josef a Marie DUDOVI
z Dolní Lutynì.
Obec jim ke krásnému jubileu upøímnì gratuluje a pøeje oslavencùm hlavnì dobré zdraví a
osobní spokojenost do dalších prožitých let.
Výroèí zlaté svatby si rovnìž pøipomínají
manželé
Josefa a Jaroslav VESELÍ
z Dolní Lutynì. Rovnìž jim obec blahopøeje a pøeje ještì hodnì spoleènì
strávených let ve zdraví a pohodì.
Dne 19. srpna 2007 oslavila své životní
jubileum 80 let paní
Anežka MACUROVÁ.
Do dalších let hodnì zdraví
a rodinné pohody pøeje
manžel Leo, syn Milan s
rodinou a vnouèata Robert a Magdalenka.

Dále bych chtìla touto cestou podìkovat
èlenkám Sboru pro obèanské záležitosti za
milou návštìvu a gratulaci k mým
osmdesátinám.
Anežka Macurová
Nic víc Vám nemùžeme dát,
než kytièku kvìtù na hrob
a s láskou vzpomínat
Dne 21 èervence 2007
uplynulo 2. smutné výroèí
úmrtí pana

záøí 2007
Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 11. záøí 2007 je tomu
10 let, co ve vìku 49 let
dotlouklo srdce pana
Oldøicha ŠLACHTY.
S láskou vzpomínají sestra Danka
s manželem a dìtmi, družka Maruška
z Vracova.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.

Emila DOFKA
a zároveò 9. øíjna 2007 si
pøipomeneme rovnìž
2. výroèí úmrtí paní
Evženie DOFKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Ivana
s rodinou a rodina Zrostlíkova.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene,
kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 10. srpna 2007 jsme
vzpomnìli nedožité 75.
narozeniny našeho manžela,
tatínka a dìdeèka pana
Alfréda NAWRATA
a zároveò si dne 14. záøí 2007 pøipomeneme 1. smutné výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Štìpánka a
dcery s rodinami.
Tìžko se s Tebou louèilo, tìžké je bez Tebe
žít. Láska však smrtí nekonèí, v srdcích Tì
stále budeme mít.
Dne 12. srpna 2007 by se
dožil 85 let pan

Jen svíci hoøící
a krásnou kytici na hrob Ti
mùžeme dát a s láskou a
slzami na Tebe vzpomínat.
Dne 29. srpna 2007 by se
dožila 50 let paní
Pavla HRUŠKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají maminka,
syn Filip, dcera Michaela s rodinou,
manžel, bratr s rodinou a ostatní pøíbuzní.
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát, jen kytièku na
hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 9. záøí 2007 by se
dožil pan
Miroslav WROŽYNA
75 let. S úctou a láskou vzpomínají
manželka Marie, syn Petr s rodinou,
zet´, vnouèata a celá rodina.
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 12. srpna 2007 jsme si pøipomnìli
85 let pana
Aloise SUCHÁNKA

Alois SUCHÁNEK
a l. listopadu 2007 vzpomeneme 20. smutné výroèí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Hermína s rodinou.
Mrtvý je ten,na koho se zapomnìlo.
Dne 1.záøí 2007 jsme vzpomnìli 1. výroèí
úmrtí paní

a zároveò si l. listopadu
2007 pøipomeneme 20.
výroèí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají dcera Jiøina s rodinou.
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli
pøát, bolest v srdci máme, jen s láskou
budeme vzpomínat.
Dne 2. záøí 2007 jsme
vzpomnìli nedožitých
75 let pana

Augustiny VAJDOVÉ
z Vìøòovic. S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Emila ORŠULÍKA.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s
námi. Manželka a dcera s rodinou.
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Èas plyne, vzpomínka zùstává.

strasti, kvìtinové dary a úèast na posledním rozlouèení s panem
Josefem BUKOWSKIM.

Dne 10. záøí 2007 bude
10 rokù, co zemøel pan

Manželka Anna, dcera Jarmila a syn Libor
s rodinami.

Ludvík MOROÒ

Dìkuji všem pøíbuzným, pøátelùm,
známým, bývalým spolupracovníkùm a
sousedùm za projevy soustrasti, kvìtinové
dary a úèast na pohøbu pana

a 3. listopadu 2007 bude
19 let, co zemøela jeho
manželka paní
Rùžena MOROÒOVÁ.
Vzpomínají synové Erich a Josef.
Dìkujeme všem pøíbuzným, známým,
sousedùm, spolupracovníkùm a pøátelùm
za kvìtinové dary a úèast na posledním
rozlouèení s našim drahým synem

Ing. Stanislava ROSIKA.
Zarmoucená rodina.
Zhasly oèi plné lásky mé maminky, nezhasnou však nikdy na ni
v našich srdcích vzpomínky.

Martinem GOCZALEM

Dne 29. èervence 2007 byl
tomu 1 rok, kdy odešla bez
slùvka rozlouèení paní

a milovanou manželkou

Leontina ÈEMPÌLOVÁ.

Alžbìtou GOCZALOVOU.

S láskou vzpomínají dcera Danka s
manželem Milanem, vnuk Radek s
manželkou Karin s dìtmi Radkem a
Krystinou, vnuèka Iveta s dìtmi Nikol a
Pavlem, rodina Èempìlová a všichni co ji
mìli rádi.

Dìkujeme vedení závodu Bonatrans a.s.
za finanèní, morální a další pomoc pøi
zajišt´ování smuteèního obøadu a vyøizování pozùstalosti mé manželky a syna.
Manžel Vladislav a syn Tomáš.
Dìkujeme všem pøíbuzným, známým,
pøátelùm a sousedùm za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast na posledním rozlouèení s paní
Janou NÁVRATOVOU.
Manžel Leo a syn Roman s rodinou.
Dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm,
pøátelùm a známým za projevy soustrasti,
kvìtinové dary a úèast na posledním
rozlouèení s naší tetou, paní
Žofií WUNSCHOVOU

SpoleËensk· kronika
V mìsíci èervenci a srpnu oslavili 75.,
80., 85., 91. a 95. narozeniny:
Edvard Filip, Anna Pastuszková,
Kvìta Hedrlínová, Anna Hrtanová,
Andìla Tomalíková,
Ing. Zdenek Skotnica,
Zdenka Motlochová, Jarmila Franková
Marta Skulinová, Anna Šostoková,
Emilie Ligocká, Anežka Macurová
Vladislav Stwiertnia, Amálie Josieková
Monika Vajdová
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a
osobní pohodu
v kruhu rodinném.

Nejbližší rodina
Dìkuji všem pøíbuzným, známým,
pøátelùm a sousedùm za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast na posledním rozlouèení s panem
Vladislavem PILCHEM.
Manželka Danuše s rodinou
Dìkujeme všem pøíbuzným, známým,
pøátelùm a sousedùm za projevy sou-

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Žofie Wunschová, Lili Nepokojová,
Stanislav Pieter, Vladislav Pilch,
Hermína Adamczyková, Jana Návratová,
Martin Goczal, Josef Bukowski,
Jiøí Malcharek, Alžbìta Goczalová,
Stanislav Rosik, Zdenka Horáková,
Regina Klusová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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AKTUALITY
Výsledky spalovacích zkoušek
Ve støedu 1. srpna ve správní budovì EDÌ
se za naší úèasti konala prezentace výsledkù spalovacích zkoušek toxických kalù tzv.
ostravských lagun (OSTRAMO). Tyto
zkoušky byly zahájeny odbìrem vzorkù v
bøeznu letošního roku až po jejich
spalování v prùbìhu kvìtna a následné
vyhodnocení celého procesu. Je nutno
podotknout, že kaly tvoøily pouze 4 procenta spalovaného vzorku. Odborný dozor
provádìlo pøíslušné pracovištì VŠB Ostrava. Mìøení škodlivin sledovaly a vyhodnocovaly akreditované laboratoøe. Pøestože
dosavadní zkoušky neprokázaly nárùst
výskytu škodlivých látek, neznamená to, že
se zaènou kaly v EDÌ okamžitì spalovat.
Posuzování vlivu spalování kalù na životní
prostøedí v rámci procesu EIA a celý
schvalovací proces je teprve na zaèátku.
Se získanými oficiálními informacemi
budeme dolnolutyòskou veøejnost seznamovat.
Nová ordinace
Pøed vydáním kolaudaèního rozhodnutí se
nachází novì vybudovaná ordinace
druhého praktického lékaøe v neradské
škole. Soubìžnì probíhají všechny zákonné kroky k zahájení provozu pro obèany.
Opravy cest
Pro letošní rok byly ukonèeny opravy
povrchu místních komunikací. Opravy byly
provádìny dvojím zpùsobem. Jednak pokládáním živièného koberce, jednak speciálním zástøikem menších poškození. Zástøik je
nová a levnìjší metoda drobných oprav.
Trvanlivost však provìøí èas a zhoršené
zimní klimatické podmínky. Živièným
kobercem byly letos opraveny místní komunikace, resp. jejich èásti na ulicích Polní,
Skøeèoòská, Zahradní, Úzká, U Školy,
K Pískovnì a prostor pøed prodejnou Vìranka ve Vìøòovicích. V záøí zahájí dopravní
komise kontrolu stavu místních komunikací
pro možné opravy v roce 2008. Definitivní
slovo však mùže povìdìt letošní zima.
Bude v obci radar mìøící rychlost?
Dopravní komise sbírá informace o
zaøízeních (radarech), které by obec mohla
vlastnit a provozovat s cílem systémovì a
dlouhodobì zvýšit bezpeènost provozu na
pozemních komunikacích. Jedním z
možných inspirátorù je mìsto Votice u Tábora, které takové zaøízení instalovalo.
Úkol komisi zadala rada obce.
Boj se svahem
Probìhly geologické práce na ujíždìjícím
svahu ve Waroschovì lese. Cílem je
odbornì posoudit souèasný stav a
navrhnout nejlepší øešení, aby v budoucnosti nedocházelo k ohrožování majetku
našich obèanù. Prùzkumné práce jsou z 50
procent
financovány
z
programu
ISPROFIN.
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MladÈ fotbalisty Ëek· n·roËn· sezÛna
é·kovsk· druûstva TJ Sokol DolnÌ LutynÏ na startu novÈho roËnÌku

Ve druhé polovinì èervence zaèala
pøíprava pro žákovská mužstva na
novou sezónu 2007-2008, kterou
odehrají v okresních soutìžích.
V této letní dobì je vìtšina našich hráèù
na prázdninových pobytech, a proto úèast
na pøípravì není tak vysoká, jako v dobì
školní výuky. A právì i s takovým problémem si musí trenéøi umìt poradit a postupnì zaèít zatìžovat tréninkovými dávkami právì tyto hráèe vracející se z dovolených,
aby
byli
dostateènì pøipraveni na
novou sezónu.
Je to také období, kdy realizaèní týmy
obou družstev usilovnì pracují na posílení
svých kádrù. Jedná se o pøestupech, hostováních, zkrátka se dìlá vše pro to, aby
do nového soutìžního roèníku nastoupili
hráèi, kteøí budou naši TJ Sokol vzornì
reprezentovat a na høišti odevzdají co
nejlepší výkon.
Družstvo starších žákù pod vedením
p.Krainy, Kružliaka a Friedricha budou
mít svou soutìž nároènou, jelikož Okresní
fotbalový svaz Karviná se rozhodl slouèit
dvì soutìže této kategorie v jednu. Takže
takzvaného "pùlmistra" budeme znát až 4.
listopadu, kdy chlapci sehrají své poslední
mistrovské utkání v podzimní èásti na
domácím høišti.
Ostrý start o mistrovské body si hráèi

fotbal

odbyli již 19. srpna na domácím høišti
proti soupeøi z Horního Žukova.
Družstvo mladších žákù pod vedením pana
Hoka svou soutìž zahájí až o týden
pozdìji, kdy shodou okolností zajíždìjí na
høištì právì Horního Žukova. I v této kategorii mùže být soutìž zajímavá.
Vìøím, že opìt hledištì na našem fotbalovém høišti TJ Sokol zaplní poèetné
množství fanouškù žákovské kopané a
svým povzbuzováním podpoøí jak starší,
tak i mladší žáky v cestì za vítìzstvím.
Pøedem vám všem za hráèe a trenéry dìkuji a tìším se s vámi na shledanou.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže TJ
Sokol Dolní Lutynì

Sestavy hráèù pro okresní soutìže
starší žáci: Krè Vojta, Kružliak Ondøej,
Zivala Pavel, Javorský Filip, Štverák Jan,
Kroèek René, Krè Jakub, Jantoš René,
Golis Robert, Huòaø Dominik, Huòaø
Radim, Mièka Richard, Chybiorz Lukáš,
Stuchlík Vojtìch, Oláh Jiøí, Petráš Jakub,
Valena Jiøí, Šihor Jiøí.
mladší žáci: Bednáø Lukáš, Bodnár
Tomáš, Sabal Josef, Vašíèek Martin,
Mareš Kevin, Samlík Filip, Støelec David,
Skrzyszowski Jakub, Fismol Michal,
Seèkáø Michal, Kalmár Jiøí, Káòa
Vítìzslav, Hok Jiøí a prùbìžnì budeme
doplòovat chlapci z pøípravky, proto se
omlouvám všem, které jsem nejmenoval.

OddÌl kopanÈ - I. muûstvo Sokol DolnÌ LutynÏ
V loòském roèníku 1.A tøídy se naše
mužstvo umístilo na tøetím místì s
celkovým skore 57:36 a získalo 50 bodù.
Jako nováèek této skupiny splnilo
vytýèený cíl - umístit se v horní polovinì
tabulky. Letní pøípravu mužstvo zahájilo
13. èervence pod vedením hlavního trenéra
Pavla Juøenèáka a asistenta Luboše
Beganyho. Trénink probíhal 3krát týdnì v
úterý, ètvrtek a pátek. Mužstvo sehrálo
osm pøípravných zápasù, z toho 4x zvítìzilo, 2krát remizovalo a 2x odešlo poraženo.
Zápasy:
D. Lutynì - Baník.Radvanice 1:1
(branka: Kabrda)
D. Lutynì - Lok. Louky 2:1
(branky: Zuèek, Vlèek)
D. Lutynì - SK Olza Polsko 13:0
(branky: Habrda 6, Bílý 2, Pøeèek 2, Osièka 2, Strnadel)

D. Lutynì - Lok. Petrovice 2:1
(branky: Vaneèko P., Osièka)
D. Lutynì - SK Dìtmarovice 2:4
(branky: Pøeèek, Habrda)
D. Lutynì - Slávia Orlová 3:3
(branky: Osièka 2, Figura)
D. Lutynì - SK Heømanice 1:5
(branka: Kudlík)
D. Lutynì - Sokol Šilheøovice 3:1
(branky: Godula, Habrda, Vaneèko P.)
Mužstvo bylo doplnìno o hráèe Zdeòka
Závackého a brankáøe Michala Štìrbu
ze Slávie Orlová. Z hostování se vrátili
Václav Bílý a David Chalupa a z dorostu
byl pøeøazen Marek Strnadel. Do aktivní
èinnosti se vrátil Tomáš Kudlík, který
mùže být velkým pøínosem.
Cílem mužstva je opìt se umístit v horní
polovinì tabulky, pøestože se øíká, že
druhý rok je nejtìžší.

Kádr mužstva tvoøí brankáøi Michal
Mrázek a Michal Štìrba. Obránci: Roman
Matys, Aleš Matys, Martin Zuèek,
Miroslav Vlèek, Miroslav Èief, Josef
Vaneèko, David Chalupa. Záloha: Marcel
Figura, Aleš Pøeèek, Petr Vaneèko, Tomáš
Kudlík, Jan Hanusek, Lukáš Koneèný,
Marek Strnadel. Útoèníci: Davis Habrda,
Daniel Osièka, Zdenìk Závacký, Karel
Godula a Václav Bílý.
Rozlosování zápasù podzimní èásti 1.A tøídy:
So 8. 9. 16.30 Vendrynì - D. Lutynì
So 15. 9. 16.00 D. Lutynì - Ostrava
Ne 23. 9. 16.00 Smilovice - D. Lutynì
So 29. 9. 16.00 D. Lutynì - N. Jièín
So 6. 10. 15.30 Dìtmarovice - D. Lutynì
Ne 14. 10. 15.30 Raškovice - D. Lutynì
So 20. 10. 15.00 D. Lutynì - Stonava
So 27. 10. 14.30 Èeladná - D. Lutynì
So 3. 11. 14.00 D. Lutynì - St.Bìlá
Ne 11. 11. 14.00 Libhošt´ - D.Lutynì
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