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Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

V obci po dlouhÈ dobÏ opÏt funguje pek·rna
Více než rok byli naši obèané
odkázáni pøi koupi chleba, peèiva èi
nejrùznìjších koláèù a sladkostí na
nabídku místní samoobsluhy, popøípadì nìkterého z konzumù èi
veèerky. A pro ty, kteøí milují vùni a
chut´ èerstvého chleba, je to víc než
dobrá zpráva!
Pekárna je opìt v provozu! Prostory si pronajali majitelé Rychvaldské pekárny a opìt nás
všechny zásobují voòavým peèivem. O tom,
jak se to
všechno
sebìhlo a
co všechno pekárna obèanùm Dolní Lutynì, ale
nejen jim, nabídne, jsme hovoøili se spolumajitelem firmy Františkem Legerskim.
Mùžete blíže pøedstavit vaši firmu?
"Jsme rodinná firma s patnáctiletou tradicí,
na trhu pùsobíme od roku 1992. O tom, že
rychvaldský chleba je vyhlášený, svìdèí
stále velký zájem o naše služby. Dodáváme
od velkých supermarketù po malé obchodníky v okresech Ostrava, Karviná a FrýdekMístek. Jsme pekárna s vlastní sítí prodejen
a tu poslední jsme otevøeli právì v Dolní
Lutyni."
Proè jste si vybrali zrovna naši obec?
"Chceme tady navázat na prodej a výrobu

sluûby obËan˘m

chleba, které tady donedávna byly. Chceme
ale služby zkvalitnit a rozšíøit a docílit toho,
aby lutyòský chleba, který tady chceme péct,
byl stejnì kvalitní a vyhlášený jako rychvaldský."
Znamená to tedy, že se v Dolní Lutyni
bude znovu péct chleba?
"Ano, bìhem listopadu letošního roku
bychom chtìli zprovoznit pekárnu. Protože
provozní místnosti prochází celkovou
rozsáhlou rekonstrukcí vèetnì nové pece,
zatím nemùžeme s urèitostí øíct pøesný termín, ale na konci roku si budou moci

zákazníci pøijít koupit teplý lutyòský chleba
pøímo z pece do naší prodejny."
Co všechno nyní nabízí vaše prodejna v
Dolní Lutyni?
"Je to veškerý sortiment pekaøských a
cukráøských výrobkù, to znamená dvanáct
druhù chleba a širokou nabídku peèiva sladkého, slaného i celozrnného."
Chtìli byste na závìr nìco obèanùm Dolní
Lutynì vzkázat?
"Vìøíme v jejich pøízeò. Doufáme, že budou
u nás rádi nakupovat a že budou s našimi
službami spokojeni."
(red)

B˝valÈ kino ölo k zemi
Ve druhé pùlce záøí jsme mohli vidìt, jak tìžká technika bourá budovu bývalého kina v centru obce.
Objekt patøil firmì Intevo
Karviná a firma prý nadále
poèítá s využitím pozemku.
Pùvodnì byla v této budovì
hospoda U Lamsera, jejíž
majitel mìl od roku 1922
koncesi k promítání filmù.
Bylo to první kino v celém
Ostravském kraji, ve kterém
se promítaly širokoúhlé
filmy.
Podle zápisu v obecní kronice se tam první pøedstavení odehrálo 28. øíjna
1930. "Promítal se tehdy
film Svatý Václav," øíká

starosta Pavel Buzek.
Dlouhá léta pak kino fungovalo normálnì, až do
poèátku 90. let minulého
století. V roce 1992 bylo
kino uzavøeno a budovu
poté koupila soukromá
firma.
Pùvodnì tam sice chtìla
vybudovat
restauraènìzábavní komplex, avšak
z tìchto zámìrù sešlo.
20. záøí 2007 se historie
budovy kvùli špatnému
statickému stavu uzavøela.
Byla zbourána.
(red)
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Do ökolnÌch lavic usedli novÌ prvÚ·ci
V pondìlí 3. záøí 2007 pøivítala naše
Základní škola Aloise Jiráska nové
prvòáèky.

vzdìlávat podle nového školního vzdìlávacího programu
naší školy.
Uplatòování nových metod a
forem práce jim umožní uèivo
prožít ještì pestøeji a zajímavìji.
Atak jim všichni pøejeme, aby
se jim v naší škole líbilo, at´
zde zažijí spoustu úspìchù i
legrace a vzpomínají na školní
léta celý život. Držíme vám
palce!
Mgr. Šárka Vykydalová,
výchovná poradkynì

Budoucí žáci se ráno sešli se svými rodièi pøed
školou plni radosti a v
oèekávání nových zážitkù.
Paní uèitelka Mgr. Alena
Marcalíková je odvedla do krásnì vyzdobené tøídy.
Nové žáky a jejich rodièe pøivítal náš pan starosta
Mgr. Pavel Buzek. Paní uèitelka s nimi navázala
první kontakty a dìtem pøedala upomínkový list a
první školní potøeby.
První školní den se nám vydaøil, žáèci se rozcházeli
do svých domovù usmìvaví a št´astní. Všichni žáci
prvního roèníku se v letošním školním roce budou

prvÚ·Ëci

äkolnÌ vzdÏl·vacÌ program
V souèasné dobì prochází školství v Èeské republice velkou zmìnou.
Rozbíhá se reforma, jejíž následkem budou zmìny, týkající se nejenom
dìtí a jejich rodièù, ale také celé veøejnosti.
Školní vzdìlávací program naší školy jsme nazvali Škola - základ života a zaèali jsme podle
tohoto dokumentu vzdìlávat v tomto školním
roce žáky prvních a šestých roèníkù.
Základem tìchto zmìn je budovat pozitivní
vztah dìtí ke vzdìlávání a vytvoøit podmínky
pro to, aby se chtìly vzdìlávat celý život. Na
školách je stále dost žákù, kteøí brzy ztrácejí
zájem o uèení, chodí do školy neradi a pobyt ve
škole je pro nì nudný nebo stresující. Úkolem
nových metod práce je pøedevším navodit pocit
klidu a bezpeèí, vést žáky ke spoluúèasti ve
výuce, k jejich samostatnosti a aktivní roli ve
vyuèování. Výuka by mìla probíhat v pøíjemném a podnìtném prostøedí, dìti by mìly mít
možnost uèit se jeden od druhého a samy vyhledávat informace. Budeme posilovat propojování vìdìní s praktickým životem.
Vzdìlávání pøiblížíme realitì.
Celá výuka bude propojena. Uèivo bude prolínat více pøedmìty, ale tak, aby se zbyteènì
neopakovalo. Je to neustálý, vlastnì nikdy

nekonèící pokraèující proces. Dojde k èásteèné
redukci uèiva, ale podstatné znalosti budou
závazné pro všechny žáky. Na konci 5. a 9.
roèníku dojde ke kontrole oèekávaných výstupù, které jsou závazné pro všechny školy v
naší republice. Novou souèástí programu je
zavedení tzv. prùøezových témat, která rozšiøují poznání žákù, obohacují jejich osobnosti a
vytváøejí vhodné postoje. Dìti budou
uskuteèòovat projekty, veøejnost bude více
vtažena do života školy než doposud.
Práce na našem školním vzdìlávacím programu zdaleka nekonèí. Postupnì se bude zavádìt
do vyšších roèníkù, bude se samozøejmì rùznì
upravovat a zkvalitòovat . Je to, jak jsem již
uvedla, neustálý a nikdy nekonèící proces.
Nezbývá, než popøát všem pedagogùm,
rodièùm i žákùm pevné nervy, trpìlivost a optimismus pøi zavádìní našeho školního vzdìlávacího programu do výuky.
Mgr. Šárka Vykydalová, koordinátor ŠVP
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni

Let·Ëky ve schr·nk·ch v·s upozornÌ,
ûe si m·te vymÏnit ¯idiËsk˝ pr˘kaz
Termín konce platnosti øidièských prùkazù
vydaných do konce roku 1993 se kvapem blíží!
Abyste nezapomnìli, že právì vás se tato
povinnost týká, úøedníci vás na toto upozorní.
Možná jste už ve své poštovní schránce objevili
letáèek, že jste to vy, kdo se má dostavit na
odbor dopravy Mìstského úøadu v Orlové,
který jako úøad povìøený pro Dolní Lutyni a
Vìøòovice, tuto agentu zajišt´uje. Ale pozor!!
Nenechávejte nic na poslední chvíli! Žádost o
vydání nového øidièského prùkazu byste mìli

podat nejpozdìji do konce listopadu, protože
vyøízení tohoto dokladu trvá mìsíc.
Podle Zuzany Ožanové z odboru dopravy
orlovské radnice zbývalo ke konci záøí vymìnit
v pùsobnosti Mìstského úøadu Orlová 3500
øidièských prùkazù z celkového poètu 24 113
evidovaných platných øidièských prùkazù.
Proto neotálejte, jinak vám hrozí, že budete na
úøadì èekat v dlouhých frontách. A pokud byste
výmìnu nestihli, nesmíte 1. ledna 2008 sednout
za volant!
(red)

AKTUALITY
Kanalizace ve Vìøòovicích
Dne 20. záøí probìhlo ve Vìøòovicích jednání s obèany týkající se kanalizace.
Pøípravy na její výstavbu intenzivnì
pokraèují.
Zastupitelé jednali
V pondìlí 24. záøí se konalo 6. øádné
zasedání zastupitelstva obce. Hlavními jednacími body programu bylo schválení
návrhu zadání nového územního plánu
Dolní Lutynì, rozpoètové úpravy a
schválení mimoøádného jednání zastupitelstva obce na pondìlí 22. øíjna (podrobnìjší
informace hledejte na jiném místì novin).
Kùrovec zaútoèil
V prùbìhu mìsíce záøí naøídil odborný lesní
hospodáø pokácení 21 m3 pøevážnì
smrkového a modøínového døeva ve
Waroschovì lese z dùvodu výskytu
kùrovce.
Problémy s dálnicí D47
Na obecním úøadu probìhlo jednání se zástupcem projektanta dálnice D47 s pracovníky obecního úøadu, zamìstnanci odboru
životního prostøedí MìÚ v Orlové a ekologù
ve vìci náhradní výsadby zelenì jako kompenzace za pokácené stromy v trase dálnice. Podle slov místostarosty, který se jednání zúèastnil, je výsledek jednání pro naši
obec velmi uspokojivý.
Úprava jízdního øádu
Zaèátkem øíjna bylo zahájeno jednání s
odborem dopravy MìÚ Orlová ve vìci
možné úpravy jízdního øádu tzv. malého
autobusu, linka è. 8.
Pštrosi v naší obci
Potkat pštrosy na procházce v obci se jen
tak nìkomu nepodaøí. Nìkteøí ale mìli to
štìstí vše vidìt na vlastní oèi. Majitel pštrosù
naštìstí rafinovaný útìk vèas odhalil a
všechny uprchlíky rychle vrátil zpìt do
ohrady.
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"St¯ed obce pot¯ebuje zmodernizovat,"
tvrdÌ zastupitel Richard Finda (KS»M)
Plynofikace, modernizace støedu, zøízení prùmyslové zóny. To jsou pro zastupitele Richarda Findu záležitosti, které by
chtìl pomoci prosadit. Podle nìj není vybudování prùmyslové zóny v budoucnu nereálné a pøineslo by prý kromì
zamìstnanosti i další pozitivní vìci.
Kdybyste mìl jmenovat jednu vìc,
kterou byste rád coby zastupitel Dolní
Lutynì prosadil, co by to bylo?
"V posledních letech znaènì, a to hlavnì
problematikou bývalého kina, utrpìl
charakteristický ráz støedu obce. Z této
pozice bych chtìl prosadit modernizaci
støedu obce, vèetnì možnosti vybudování
pøíjemného prostranství pro odpoèinek
obèanùm, ale to vše se
zachováním
pùvodního
rázu
støedu
obce."
Jmenujte jednu vìc, která vám v
souèasné dobì v obci vadí.
"I pøesto, že vìtšina naší obce je plynofikována, v dobì zimních mìsícù
spousta obèanù z finanèních dùvodù
používá náhradní neekologické pøitápìní.
Toto má za následek celkové zhoršení
ovzduší v celé obci. Vzhledem k tomu, že
se jedná o zimní mìsíce, kdy jsou
rozptylové podmínky velmi neuspokojivé, trpí tímto znaènì starší obèané a
obèané se zdravotními problémy."
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?
"I pøes spoustu negativ jsem pro zøízení
prùmyslové zóny. V dobì možné výstavby
(léta 2010 až 2016) vejdou v platnost pøísné
evropské normy týkající se enviromentálních
programù s ochranou ovzduší i tuhých
odpadù, èímž zátìžový faktor pro obec bude
minimální. Výstavba by navíc vyøešila
spoustu problémù, se kterými se v souèasné
dobì obec potýká. Pøíjezdové komunikace
(zklidnìní centra obce), odkanalizování (èást
Vìøòovice), èásteèné centrální zásobování
teplem a mnoho dalších."

rozhovor

Zpovìdník
Jméno: FINDA Richard
Vìk: 58 let
Vzdìlání: vysokoškolské
Rodinný stav: ženatý
Zamìstnání: technik
(smìnový inženýr ÈEZ)
Záliby, koníèky: filmy,
divadlo, modelová železnice, nostalgie
Nejlepší relax, nejoblíbenìjší zpùsob
trávení volného èasu: práce na PC,
výlety do pøírody
Ideální dovolená: zatím vysokohorská
turistika
Oblíbené jídlo: bramborové placky,
kuøecí maso
Oblíbená kniha: Pouští a pralesem
oblíbený žánr: sci-fi
Dosud nesplnìný sen: být v dìjišti
velkého tenisového turnaje

Co by podle vás rozvoji obce nejvíc
prospìlo?
"Rozvoj obce úzce souvisí s investièními prostøedky, se kterými mùže obec
disponovat. K naplnìní tohoto cíle jsem
proto pro podporu malým a støedním
podnikatelùm, kteøí svou vlastní èinností pøispìjí ke zdárnému fungování i ke
zlepšení samotného vzhledu obce. V
neposlední øadì nemalou èástkou navýší
i pøíjmovou stranu rozpoètu. Pøíkladem
dobré nastolené cesty by mìla být
rekonstrukce "Vyhlídka"."
Co je podle vás nejvìtší devízou
takové obce jako je Dolní Lutynì?
Èím mùže pøilákat nové obyvatele?
"Obec
se
nachází
v
blízkosti
prùmyslových center nabízejících spoustu rùznorodých zamìstnání. Tyto velké
lokality navíc nabízí mnoho druhù
sportovního i kulturního vyžití. Bydlení
v obci pøitom je v klidném a èistém
prostøedí. Vlastní obec k tomu pøispívá
nemalou mìrou i svými vlastními aktivitami."
Mìli by se lidé podle vašeho názoru
stìhovat z mìst do menších obcí?
"Na tuto otázku nelze jednoznaènì
odpovìdìt. Toto záleží na rozhodnutí

každého jednotlivce a je dáno povahou a
stylem jeho života. Nemalou mìrou k
tomu pøispívá zdravotní stránka, ekonomické zázemí, pracovní pøíležitosti a
spousta dalších."
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?
"Obec se v posledních letech ve svých
územních plánech snaží novou výstavbu
nabízet ve vybraných lokalitách s cílem
minimalizovat náklady obce i nových
obèanù (pøíklad inženýrské sítì).
Dle dosavadního vývoje v poètu obyvatel, není zaznamenán vìtší nárùst obyvatel. V souèasné dobì je kompenzován
pøirozeným úbytkem. Zda se nestane
anonymním mìsteèkem? K tomu v žádném pøípadì nemùže dojít. Naše obec se
liší od klasických vesnic již od svých
historických koøenù, má svùj osobitý
ráz daný rozlohou a èlenitosti, který
zaruèuje
možnost
zaèlenìní
se
u každého jedince."
(red)
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SbÏr nebezpeËnÈho odpadu
probÏhne v sobotu 3. listopadu 2007
Vzhledem k obsahu škodlivých látek
musí být bezpodmíneènì tyto
zvláštní odpady sbírány oddìlenì
od ostatního domovního odpadu,
aby
se
zabránilo
zneèištìní
vzduchu, vody a pùdy.
Žádáme obèany, aby využili této možnosti a
zbavili se z domácností nebezpeèných odpadù a
neodkládali je do
velkoobjemových
kontejnerù pro ostatní nadmìrný odpad, které budou pøistavovány
postupnì na jednotlivá stanovištì. Nebezpeèný
odpad do tìchto kontejnerù nepatøí, svozová
firma jej musí vytøiïovat z komunálního
odpadu, náklady na tøídìní a odvoz se zvyšují a
mohou vést ke zbyteènému rùstu ceny za odvoz
odpadu na osobu.
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci bude proveden v sobotu 3. listopadu 2007 na jednotlivých
stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.
Provádí se pouze od obèanù, nikoli firem!
Majitelé firem jsou povinni si odvoz a likvidaci
nebezpeèného odpadu zajistit sami.
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný
odpad:
- televizory, monitory, lednièky
- autobaterie, záøivky, monoèlánky
- barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky,
hnojiva, obaly od tìchto chemikálií, staré léky
- vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tukù,
olejové filtry, textil zneèištìný olejem, tonery,
fotochemický odpad
- pneumatiky (bez diskù!)

upozornÏnÌ

Upozoròujeme obèany, aby nevozili šrot
(plechy, pletivo, praèky, sporáky apod. ), tento
odpad patøí do speciálních sbìren vykupujících
kovy.
Rozpis sbìrných stanovišt´:
- støed obce, pøed pekárnou 8:00 - 8:30 hod.
- zastávka Zbytecká 8:35 - 8:45 hod.
- ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa
Borek) 8:50 - 9:05 hod.
- Nerad, kolonie (pøed stanovištìm kontejneru)
9:10 - 9:25 hod.
- Vìøòovice, autobusová zastávka 9:30 - 10:15
hod.
- Nerad, vjezd ke sváøeèské škole 10:20 - 10:35
hod.
- Nerad, hasièská zbrojnice 10:40 - 11:05 hod.

- Nerad, škola TGM 11:50 - 12:05 hod.
- Výšina, bývalá zastávka DPMO 12:10 - 12:30
hod.
- parkovištì naproti koupališti 12:35 - 12:55 hod.
- 3D-wood Ivo Durèák (bývalé kamenictví)
13:00 - 13:20 hod.
- Ïáblova kolonie Zbytky (autobusová zastávka) 13:25 - 13:40 hod.
- restaurace "U Jardy" 13:45 - 14:00 hod.
Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali na
jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby poèkali na
pøíjezd vozidla a nebezpeèný odpad pomohli naložit.
Jelikož je nutné dodržovat jízdní øád, žádáme o
dochvilnost. Dìkujeme za pochopení.
Martina Handzlová,
životní prostøedí

JakÈ odpady vznikajÌ v dom·cnostech?
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak
uvidíte velmi rùznorodou smìs, kterou nezbývá než
vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad
každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že
odpady mùžeme rozlišit na:
Využitelné
tyto odpady je možné dále zpracovat, napø.: papír a lepenka, sklo, plasty
(PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný
kuchyòský odpad atd.
- v naší obci je sbìr vytøídìného skla zajištìn pomocí barevných kontejnerù,
sbìr plastù rovnìž a navíc pytlovým sbìrem z jednotlivých domácností
Objemné
jsou to odpady, které se nevejdou do popelnice, napø.: starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyòské linky, elektrotechnika,
drobný stavební odpad atd.
- v naší obci jsou na tyto odpady pravidelnì pøistavovány kontejnery na
jednotlivá stanovištì

Nebezpeèné
tyto odpady mají nebezpeèné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do
popelnice, napø.: léky, záøivky, výbojky, akumulátory, galvanické èlánky
(baterky), lednièky - mraznièky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
zneèištìné atd.
- v naší obci je sbìr tohoto odpadu zajišt´ován mobilní sbìrnou. Léky
nevyužívané nebo s prošlou lhùtou spotøeby také mùžete odevzdat v
lékárnì
Ostatní
odpady, které vám zbudou po vytøídìní všeho, co je možné dále využít,
napø.: zneèištìné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil,
porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastnì jediné
druhy odpadù, které byste mìli vyhazovat do koše na odpadky a poté do
popelnice nebo kontejneru pøed vaším domem.
Martina Handzlová, životní prostøedí
(èerpáno z www.ekokom.cz )
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ProË t¯ÌdÌme odpady? Je to v˘bec zapot¯ebÌ?
Když se nad touto otázkou zamyslíme, možná si
odpovíme: protože mám rád pøírodu; nechci, aby
pøibývaly skládky; jenom správnì roztøídìný odpad je
možné dále zpracovávat; je to móda; slyšel/a jsem, že
se to má dìlat. Všechny tyto odpovìdi jsou dobré,
zkusíme je utøídit.
Zpùsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostøedí:
- omezování vzniku (minimalizace) odpadù - už pøi nákupu rozhodujeme,
kolik odpadù vyprodukujeme
- tøídìní a recyklace odpadù - pokud se odpad smíchá, není možné ho již
dále roztøídit a zpracovat, proto je nutné tøídit odpady již v domácnostech
- odstraòování odpadù - odpady, které nemùžeme již dále využít se
zneškodòují (napø. skládkováním)

Kolik produkujeme odpadù?
Skladba domovního odpadu (% hmotnosti):
22 % - papír, 13 % - plasty, 9 % - sklo, 3% - nebezpeèný odpad, 18 % bioodpad, 35 % - zbytek
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadù. Pokud však odpady už
doma tøídíte a dáváte je do barevných kontejnerù, umožníte tak recyklaci
více než tøetiny tohoto množství. Za rok tak mùžete vytøídit až 25 kg plastù a 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadù správnì tøídit, umožníte tak jejich
další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze
velké svozové auto na dotøiïovací linku. Odtud putují do zpracovatelských
firem, kde z odpadù vznikají nové výrobky.
Martina Handzlová, životní prostøedí
(èerpáno z www.ekokom.cz )

Jak t¯Ìdit, aby to bylo jednoznaËnÏ k uûitku?
Odpady bychom mìli tøídit pøímo
doma, pozdìjší roztøídìní odpadu
není èasto možné - smícháním se
odpad zneèistí nebo slepí. Napø.
zamaštìný papír už není možné
zpracovat.
Nádoby na tøídìný sbìr odpadu v Dolní Lutyni
Sbìr skla
Do zelených nádob mùžete odhodit:
láhve od nápojù, sklenìné nádoby, sklenìné
støepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátìné sklo a
zrcadla.
Sbìr plastù
Do žlutých nádob mùžete odhodit:
PET láhve od nápojù (prosím, nezapomeòte je

sešlápnout!), kelímky, sáèky, fólie, výrobky a
obaly z plastù, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpeèných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Pojízdná sbìrna nebezpeèných odpadù
je speciálnì upravený nákladní automobil
,vybavený
speciálními
kontejnery
na
nebezpeèný odpad. Tato sbìrna zajíždí pravidelnì do naší obce, má svùj jízdní øád a zastávky. O
tom, kdy k vám sbìrna pøijede, se dozvíte z Dolnolutyòských novin v dostateèném pøedstihu.
Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá, slouží k odkládání
velkého odpadu, který se nevejde do bìžných
popelnic.
Seznam jednotlivých stanovišt´ v naší obci:
èást obce Vìøòovice u øeky Olše

èást obce Nerad Borek, les
støed obce požární zbrojnice støed
èást obce Zbytky Waroschùv les, restaurace U
Jardy (støídavì po týdnech)
Popelnice, kontejnery
Na odpad: plechové nádoby o objemu 1.100 l.
Na tøídìný sbìr odpadu: barevné kontejnery s
upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na
tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdòuje.
Na nebezpeèné odpady: nádoby mají vìtšinou
dvojité stìny i dno, nìkteré jsou ještì vyplnìny
nepropustnou fólií - to vše slouží k tomu, aby se
zabránilo úniku nebezpeèných látek.
Tyto nádoby však nenajdete na ulici, pouze ve
sbìrnách nebezpeèného odpadu, protože sbìr
nebezpeèného odpadu musí provádìt vyškolená
obsluha.
Martina Handzlová, životní prostøedí

Kronika velkÈ plavby po Od¯e
7. a z·vÏreËn˝ dÌl

Vážení ètenáøi, v minulém èísle jsme
po delší pøestávce pokraèovali v
seriálu záznamù z kroniky velké
plavby po Odøe. Nikdo nemohl tušit,
že iniciátor a hlavní aktér plavby i
autor kroniky, pan Milan Konopek,
náhle, v nedìli 16. záøí opustí tento
svìt. Závìreèný díl záznamu jeho
putování lodí po Odøe budiž
vzdáním holdu jeho osobì.
4.7. - 21. den, sobota
Venkovní teplota je 14 oC. Jsme na
625 km. Poèasí se nelepší a zaèíná
pršet. Kotvíme a zùstáváme na noc.
5.7. - 22. den, nedìle
Vstáváme o pùl páté. Celou noc pršelo.
Vlny jsou menší. Vyplouváme bez snídanì. Kdybychom nemìli motor, tak
nevíme, jak by to skonèilo. Dnes

dopoledne jsme upluli 20
km. Nevíme co dál. Poøád
fouká
silný
vítr.
Pøistáváme u vesnice Gardovice. Vladek a Pepík
jdou do vesnice, já vaøím
polévku a smažím rybu.
Dnes kotvíme na 660 km.
Do Štìtína zbývá
asi 100 km.
6.7. - 23. den, pondìlí
Vstáváme o pùl páté. Umyjeme se,
balíme a vyplouváme. Nad námi se
objevují rackové a kormoráni. Naveèer
se vítr uklidòuje. Zítra bychom mìli
doplout do Štìtína. Napìtí stoupá.
7.7. - 24. den, úterý
Vstáváme ve 4.45. Je vìtrno, odstraòujeme drobnou poruchu motoru a
vyplouváme. Pøed námi se objevuje

Štìtín, cíl naší plavby. Naše "velká
plavba po Odøe konèí". Za 24 dní jsme
urazili zhruba 640 km. Zpátky domù se
chceme pøepravit vlakem. Nezbývá
než naši loï prodat. Není to
jednoduché. Nakonec ji kupuje jeden z

kronika plavby
rybáøù. Cenu jsme museli tvrdì usmlouvat. Tu noc spíme všichni tøi v
hotelu "Jachtowy". Jdeme se osprchovat. Sprcha je na chodbì. Já jdu poslední. Je to obrovská slast mít na sobì po
tøech týdnech prameny teplé vody.
Dáme si sklenièku a jdeme spát. Zítra
nás èeká prohlídka mìsta.
10.7. - 27. den, pátek
Po dvou dnech strávených ve Štìtínì
prohlídkou mìsta a jeho památek nás

èeká návrat domù.
Odcházíme k vlaku. Odjíždí ve 12.40.
Èeká nás osm hodin jízdy. Za tu dobu
se ve vlaku vystøídali tøi prùvodèí.
Koneènì polské Chalupki a èeský
Bohumín. Vystoupili jsme na prvním
nástupišti. Ve vestibulu už nás èeká
manželka Vanda. Naložili jsme vìci do
auta a jeli domù. Velká plavba po Odøe
se stala minulostí.
Závìr kroniky tvoøí krátký doslov
zakonèený tuènì vytištìnou vìtou.
Otiskujeme ji v plném znìní jako teèku
nejen za kronikou plavby. Netøeba
dalších slov.
"Nakonec dìkuji všem, kteøí nám
nìjakým zpùsobem pomohli, aby se
uskuteènil náš sen."
Milan Konopek
Podle kroniky zpracoval Jan Fismol
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⁄plnÈ uzav¯enÌ provozu na ûelezniËnÌm p¯ejezdu
Mìstský úøad Orlová Rozhodnutím
è.j. OD/542/2007 ze dne 21. 9. 2007
povolil na základì žádosti firmy
TCHAS úplné uzavøení provozu silnice III/46812 v Dolní Lutyni.
Doba uzavøení:: 28. 10. 2007 od 00:00 do
03:00 hodin, 29. 10. 2007 od 00:00 do 03:00
hodin
Popis uzavírky: bude
uzavøena èást silnice
III/46812 v místì železnièního pøejezdu v
délce cca 15 m, a to z dùvodu provádìní podbíjení kolejí
Popis objízdné trasy: doprava od Vìøòovic
bude vedena po silnici è. III/46812 tak, že
odboèí na køižovatce na úèelovou komunikaci u statku Farmy Nerad
vpravo, dále po této úèelové komunikaci pøes mùstek vlevo povede
až na køižovatku se silnicí è. III/46813, u restaurace "Na Valech",
dále po silnici è. III/46813 až ke køižovatce se silnicí è. III/46812,

upozornÏnÌ

kde naváže na komunikaci v katastrálním území Dolní Lutynì "Stará
cesta". Totéž platí pro dopravu v opaèném smìru. Pravidelná autobusová doprava není øešena, a to z dùvodu, že v èase uzavírky autobusová doprava uzavøeným úsekem neprojíždí.

Informace OsvÏtovÈ besedy pro mÏsÌc ¯Ìjen 2007
Humanitární sbírka
Obèanské sdružení Diakonie Broumov a Osvìtová beseda vyhlašuje
humanitární sbírku
letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek
domácí potøeby-nádobí bílé i èerné, sklenièky - vše jen funkèní
peøí, péøových a vatovaných pøikrývek, polštáøù a dek.
Vìci prosíme zabalit do igelitových pytlù èi krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteèní v pátek 26. øíjna 2007 od 9.00 hodin - 17.00
hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Výstavka dìtských prací
Osvìtová beseda ve spolupráci se školskou a kulturní komisí a
kroužkem Šikulky pøipravuje v pøedvánoèním èase další roèník výstavy betlémù a dìtských prací s vánoèní tématikou v kulturním
domì. Proto se touto cestou opìt obracíme na naše spoluobèany, aby

nám zapùjèili své vlastní rodinné betlémy - staré, nové, døevìné,
papírové èi perníkové.
Ti spoluobèané, kteøí chtìjí zapùjèit své exponáty, necht´ informují
paní Petrovou osobnì nebo telefonicky na èísle 552 301 243. Sbìr
exponátù se uskuteèní ve støedu 28. 11. 2007 od 9.00 - 17.00 hodin v
KD. Samotná výstavka bude od nedìle 2. 12. - úterý 4. 12. 2007.
Za pomoc pøi organizování výstavy dìkuje Pavla Petrová.
Burza dìtských odìvù
Spoleènost dolnolutyòských žen pøipravila ve dnech 24. 10. a 25. 10.
2007 v sále kulturního domu v Dolní Lutyni podzimní burzu dìtského odívání, sportovních potøeb a hraèek
Støeda 24. 10. 2007, sbìr od 8.00 - 17.00 hodin, prodej od 10.00 17.00 hodin
ètvrtek 25. 10. 2007, prodej od 8.00 - 14.00 hodin
Vyúètování od 14.00 - 17.00 hodin.

Den ûeleznice
V Bohumínì se slavilo 160 let
železnice. Lidé z Bohumína
i širokého okolí si mohli poslední
záøijovou sobotu prohlédnout
nejen lokomotivní a vozové depo,
hlavní stavìdlo, ale celé zákulisí
bohumínského vlakového nádraží. V rámci oslav 160 let železnice
na severu Moravy a ve Slezsku
pøijel do Bohumína historický
vlak, který je kopií protokolárního vlaku, jenž pøed 160 lety,
tedy v roce 1847, poprvé projel
tehdy novou železnièní trat´ ze
støední Moravy do Bohumína.
(red)
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Chtìli bychom touto cestou podìkovat
èlenkám Sboru pro obèanské záležitostí za
milou návštìvu, gratulaci a vìcný dar od
Obecního úøadu k výroèí naší svatby.
Manželé Veselí
V pondìlí dne 10. záøí 2007 se dožila významného životního jubilea 85 let paní
Štìpánka SRBOVÁ.
Pøestože je poslední roky upoutaná na
lùžko, její optimismus a veselá nálada
jsou vzorem pro ostatní. Do dalších let
hodnì zdraví, božího požehnání, optimismu, lásky a pohody v kruhu rodinném z
celého srdce pøejí synové Jan, Jaroslav a
Bøetislav s rodinami.
Dne 14. záøí 2007 se dožil
životního jubilea 80 let
náš tatínek, dìdeèek a
pradìdeèek pan
Vilém LIGOCKI
z Vìøòovic. Do dalších let hodnì zdraví,
štìstí a spokojenosti pøejí dcera Vìra s
manželem, vnuèka Andrea s manželem,
vnuk Lukáš s Martinou a Patrièkem a
pravnuk Dominik.
Odešel jsi tiše tmou,
odešel jsi s bolestí svou.
Odešel jsi tam, kde Ti
hvìzdy v noci rozkvetou.
V našich srdcích žiješ dál
se vzpomínkou bolestnou
Dne 7. øíjna 2007 jsme vzpomnìli
3. výroèí úmrtí pana
Josefa DYNAMUSE.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Margita a dcery Danuše, Milada a Pavla s rodinami.
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat
Dne 17. øíjna 2007 by se
dožil 70 let pan
Milan ŠOSTOK
a zároveò si pøipomeneme 13. výroèí jeho
úmrtí. S láskou vzpomínají manželka Vlaïka, dcera Danka, syn Radek a vnuk Tomáš.
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Dne 29. záøí 2007 by se
dožil 100 let pan

Kdo byl milován,
není nikdy zapomenut

Teofil ŠOSTOK.

Dne 23. záøí 2007 jsme si
pøipomnìli 3. výroèí úmrtí
pana

Vzpomínají snacha Milada
a Vladislava a vnuci Vìrka, Václav
a Danka.
Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít
láska však smrtí nekonèí,
v srdcích Tì stále budeme
mít
Dne 3. listopadu 2007 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí pana

Vladislava BORTLÍKA.
S láskou vzpomínají manželka Leokadie
a dcery s rodinami.
Dne 8. záøí 2007 uplynulo již 5 let od
úmrtí naší milované maminky, babièky,
prababièky, praprababièky, tety a sestry
paní
Štìpánky ŠMÍDOVÉ.

Teofila KONKOLSKÉHO.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.
Jen svíci hoøící
a krásnou kytici na hrob
Ti mùžeme dát a s láskou
a slzami na Tebe vzpomínat
Dne 27. øíjna 2007
vzpomeneme 5. výroèí
úmrtí pana
Teodora BYSTRONÌ
a zároveò jsme 10. záøí 2007 vzpomnìli
jeho nedožitých 51 let. Vzpomínají manželka, dìti s rodinami, rodièe a ostatní pøíbuzní.
Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì navždy budeme mít
Dne 14. øíjna 2007
vzpomeneme 5. výroèí úmrtí pana
Eduarda WODECKÉHO.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
dcera a syn s rodinami.
Tvùj život byla práce
láska a dobrota.
Pøišla však nemoc zlá
a pøetrhla nit Tvého života
Dne 17. øíjna 2007 si
pøipomeneme 1. smutné výroèí úmrtí pana
Alfréda BEDNÁØE.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Hedvika a dcera s rodinou.

S láskou vzpomíná dcera
Antonína Pešková s rodinou .

SpoleËensk· kronika
60 let spoleèného života - tzv. diamantovou svatbu oslavili tøi manželské páry:
dne 20. 9. manželé Vladislav a Olga
Sztwiertniovi z Dolní Lutynì
dne 27. 9. manželé Stanislav a Marie Ochmanovi z Dolní Lutynì
a manželé Alois a Marie Widenkovi z
Vìøòovic.
Dne 7. 9. 2007 si pøipomnìli výroèí 50 let
spoleènì prožitého života František a Margita Višòákovi z Dolní Lutynì a stejnì tak i
manželé Aleš a Vanda Meky z Dolní Lutynì.
K významnému jubileu upøímnì gratulujeme a pøejeme oslavencùm hlavnì dobré
zdraví a osobní spokojenost do dalších
spoleènì prožitých let.
V mìsíci záøí oslavili 75., 80., 85. a 95.
narozeniny:
Jiøina Postrzedniková, Marie Sosnová
Vilém Ligocki, Edvin Szypula
Andìla Ruèková, Štìpánka Srbová
Teofil PaŸdziora
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu v kruhu
rodinném.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Mórocz, Bedøich Staøièný, Amálie
Babiszová, Milan Konopek
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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StaröÌ û·ci hrajÌ opÏt na öpici tabulky
Po velkých obavách z neznalosti
soupeøe a vcelku krátké letní
pøípravì jsme pøipraveni se pobít o
první body v nové sezónì 2007 2008. K prvnímu domácímu utkání
mužstvo nastoupilo 19. srpna proti
soupeøi z Horního Žukova.
Po vzájemném ot´ukávání v prvních minutách
jsme pøevzali režii zápasu a v tréninkovém
tempu jej dovedli k celkovému vítìzství 12:0.
Osmi brankami se skvìle uvedl Lukáš Chybiorz, posila, která se do manšaftu vrátila z hostování.
V nedìli 2. záøí jsme na domácím trávníku hostili prvního tìžšího soupeøe - Slávii Orlová.
Družstvo bylo na toto derby trenéry dostateènì
pøipraveno, ale pøesto se hráèi dopustili chyb v
obranné èinnosti, z èehož soupeø v první pùli
tìžil. Díky chytré høe záložní øady v èele s
kapitánem Huòaøem a útoèné dvojici Mièka Chybiorz jsme však dokázali utkání zvrátit,
pøipsaly si další tøi body.
První zápas na pùdì soupeøe
jsme odehráli v nedalekých
Vìøòovicích. Domácí tým
vyrukoval se zajištìnou obranou a pøechodem
do rychlých brejkù. Asi po patnácti minutách
jsme jeho odpor zlomili a zaèali soupeøe
pøehrávat. Ve druhé èásti jsme již urèovali
tempo hry a s výsledkem 10:0 v náš prospìch
vezeme domù další tøi body.
V nedìli 16. záøí jsme hostili Horní Suchou. Po
nevýrazném prvním poloèasu a následné domluvì trenérù hráèi zabrali a výsledkem 8:0
pøidali do naší pokladnice další tøi body.
Tímto utkáním nám až do konce mìsíce zaèal
tzv. "anglický hrací systém", tj. mistrovská
utkání se hrají systémem nedìle - støeda nedìle. Je to systém velmi nároèný na fyzickou
kondici hráèù, ale mladí "Sokolnící" si s tím
urèitì poradí.

fotbal

Utkání podzimu
To bylo na programu ve støedu 19. záøí. Na náš
stadión pøijíždí nejvìtší soupeø v boji o èelo
tabulky - Baník Albrechtice. Po úvodních
technických problémech, kdy se k utkání
nedostavil delegovaný rozhodèí, jsme mohli
vidìt pod vedením náhradního rozhodèího
krásný fotbal hraný na obou stranách. Ve druhé
pùli nás soupeø zaèal pøehrávat, ale chlapci s
vùlí po zisku "skalpu" tak silného soupeøe
zabrali a body zùstaly doma.
22. záøí jsme v krásném slunném dopoledni
nastoupili na høišti Slavoje Rychvald k dalšímu
mistrovskému utkání. Toto utkání bylo podob-

né tomu, které jsme sehráli ve Vìøòovicích.
Soupeø se stáhl do obrany a naši branku obèas
ohrozil z rychlých brejkù. Ale i zde kluci
domácí obranu zlomili a druhý poloèas byl
pod jejich taktovkou. Za pøedvedenou hru
a koneèný výsledek 10:1 pro Dolní Lutyni si
opìt pøivezli tøi body.
Už následující støedu jsme vyrazili k zápasu
s druhým týmem Rychvaldu - Baníkem. Nejen
chladné poèasí, ale i dobøe pøipravený tým
domácích nás v úvodu zaskoèil a my jsme
ve druhé minutì prohrávali 1:0. Tohle ale kluky
nastartovalo a po zahøátí na "provozní teplotu"
skóre v prvním poloèase obrátili na naši stranu.
Ve druhé pùlce již celý tým pracoval poctivì
a po krásných pøihrávkách svými úniky
a brankovým zakonèením Lukáš Chybiorz
soupeøe zcela zlomil. Pøipsali jsme si tøi tìžce
vybojované body a už myslíme na zápas
s vedoucím celkem tabulky - Slovanem
Záblatím.
V nedìli 30. záøí jsme nastoupili k druhému
utkání podzimu, ve kterém se oèekával oboustrannì kvalitní fotbal. A opravdu je tomu tak.
Hra se pøelévala z jedné strany na druhou, bojovalo se o každý centimetr høištì. Ze standardní
situace si míè postavil Domèa Huòaø a jako
správný kapitán gólem popohnal své mužstvo

za ziskem bodù. Ještì do poloviny malý, ale
šikovný "Richie" Mièka pøidal druhou branku.
Ve druhé pùli vsítil Rendy Kroèek tøetí, zdálo
se, že i rozhodující gól.
Ale to nebyl zdaleka konec. Soupeø zabral
a snížil na rozdíl dvou branek. Utkání však
definitivnì rozhodl ètvrtým gólem Domèa
Huòaø. Tímto vítìzstvím se kluci prozatím
dostali do èela tabulky Okresního pøeboru žákù.
Deštivé ráno 6. øíjna nás poslalo k soupeøi
do Havíøova. Èekalo nás velmi tìžké utkání,
k nìmuž jsme nastoupili bez pìti hráèù základní jedenáctky. Hrálo se za velmi špatných podmínek, ovšem hlavní rozhodèí neuznal naši
námitku, že høištì je podmáèené. V prvním
poloèase byl soupeø lepší, tlaèil nás, ale i my
jsme zahrozili. Konec prvního poloèasu byl
pro mužstvo nešt´astný, když jsme si
po rohovém kopu nešt´astnì vstøelili vlastní
gól. Ve druhém poloèase však tým zabral
a nejprve po závaru pøed domácí brankou
Rendy Kroèek vyrovnal. Pøesto jsme zanedlouho inkasovali druhý gól. Podaøilo se nám
nakonec urvat bod. Na koneèných 2:2 vyrovnal
Luky Chybiorz, hráè pevných nervù. Pochvala
patøí celému týmu, ovšem je tøeba vyzdvihnout
obìtavost bratøí Huòaøù, bojovnost Richiho
Mièky a Lukyho Chybiorze.

Mùj postøeh
Z výše uvedených øádek se zdá, že nám v obci vyrùstá nìkolik velmi ta-lentovaných hráèù. Myslím
si proto, že by bylo velkou chybou podceòovat výchovu talentované mládeže v naší TJ a èekám, že
jim bude podána pomocná ruka v jejich sportovní aktivitì ku prospìchu dobrého jména obce.
Napøíklad Lukáš Chybiorz, útoèník, vrátil se z hostování ve Vìøòovicích, už má na svém kontì pøes
tøicet branek. Dominik "Doom" Huòaø , kapitán družstva, na høišti nechává vše pro úspìch svého
týmu. Naši mladí, malí šikulové, "Richie" Mièka a Ráïa Huòaø se nebojí jít do soubojù s vysokými
zadáky soupeøù a ještì umí vsítit branku.
Dirigenti zadních øad, Filda Javorský a Kubi Krè - hráèi, na kterých jde vidìt, že pro dobrý fotbal
a kvalitní výsledek pro náš tým doslova žijí. Obrovskou zásluhu na tom, že tým starších žákù Dolní
Lutynì vede tabulku, mají samozøejmì i ti další, které jsem nejmenoval. Velký dík patøí také trenérùm
p. Krainovi a p. Kružliakovi, pøedevším za obìtavost, s jakou chlapce pøipravují do dalších bojù.
Vedoucí mládeže Petr Friedrich
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