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DolnÌ LutynÏ je atraktivnÌ lokalitou pro bydlenÌ
Bydlet v Dolní Lutyni v blízkosti
Orlové nebo Bohumína, kam øada
lidé dojíždí za prací, je snem stále
více lidí. Blízkost mìsta, jeho snadná dostupnost a zároveò blízkost
pøírody, je velkou devízou, a proto
také vyrùstá v naší obci stále více
nových rodinných domù.
Svùj domov ale nalézá v Dolní Lutni stále více
rodin i z Karviné nebo dokonce z Ostravy. Na
podrobnosti jsme se zeptali Ing. Vandy Sajdlové ze
stavebního úøadu v
Dolní Lutyni.
Kolik rodinných
domù se v posledních letech postavilo?
"Poèet žádostí o stavební povolení na výstavbu
nových rodinných domù již tøetím rokem roste. V
letošním roce jsme doposud vydali 25 povolení,
zatímco v roce 2005 to bylo 15. V obci staví pøedevším místní, ale i lidé ze sousedních mìst. Nejvìtší
zájem mají obèané z Bohumína a Orlové, pøibývá
také rodin z Karviné, Havíøova a Ostravy.
Podotýkám, že v tìchto èíslech nejsou zapoèítány
rekonstrukce stávajících domù a pøístavby nových
bytù, kterých bylo za poslední tøi roky 12."
Co je podle vás pøíèinou takového stavebního
boomu?
"Pøíèin je urèitì více. Za prvé: Lidé, kteøí jsou
schopni nìco ušetøit a bydleli doposud na sídlištích,
si uvìdomují, že investice do nemovitostí se
vyplatí. Zvyšuje se životní úroveò, stavební úvìry a
hypotéky byly ještì nedávno na historicky nejnižší
úrovni. Postupnì bude docházet k deregulaci
nájemného a hlavnì lidi láká relativní klid. Za
druhé: Ceny stavebních materiálù neustále rostou,

rozvoj obce

nìkteøí výrobci nejsou schopni uspokojit poptávku.
O cenì stavebních prací už ani nehovoøím. Sehnat
dnes dobrou a spolehlivou firmu nebo øemeslníka
je problém. Vìtšina z nich má práci sjednanou
dlouho dopøedu a navíc v nejbližších letech nelze
oèekávat výrazný obrat."
A ten tøetí dùvod?
"Dolní Lutynì má ideální polohu. Nachází se
uprostøed velkých mìstských celkù. Vždyt´ do centra Orlové jsou to ètyøi kilometry, do Bohumína
sedm a do centra Ostravy nebo Karviné 14 km.
Navíc s napojením na dálnièní sít´ za dva roky bude
Praha vzdálena jen 377 km jízdy po dálnici, takže
pokud nebudou problémy, mùžete být za 3hodiny v
hlavním mìstì."
O které pozemky je nejvìtší zájem?
"Nejvìtší zájem je o pozemky s možností napojení
na inženýrské sítì. Vybudovat dnes cestu, pøípojky
plynu, vody a elektrické energie se dnes hodnì prodraží. Stavebníci požadují nejèastìji parcely o minimální rozloze 15 arù. Z hlediska nového územního plánu, ke kterému se obèané mohli vyjádøit a
vznést pøipomínky, nebude v budoucnu možné
stavìt kdekoliv. Výstavba tzv."v polích" nebude
povolována, nebot´ se neúmìrnì zatìžuje obecní

rozpoèet. Napøíklad nìkdo pøed léty postavil dùm
na samotì, protože cena pozemkù byla velmi
výhodná a chtìl mít klid. Dnes by rád, aby mu obec
vybudovala cestu, v zimì ji odhrnovala, k domu
bylo vybudováno veøejné osvìtlení a zajištìn
odvoz odpadù nejlépe každý týden. Na to pak
doplácí všichni ostatní. Toto již dnes není možné a
stavìt se bude moci jen v prolukách nebo místech
urèených pro souvislou zástavbu."
Co mùže udìlat obèan, aby získal stavební povolení co nejdøíve?
"Jsme si vìdomi, že s novým stavebním zákonem
ke zjednodušení nedošlo, ba naopak v nìkterých
pøípadech byrokracie a papírování pøibylo. My se
bohužel musíme øídit zákony. Nejdùležitìjší je, aby
stavebník doložil žádost vèetnì všech pøedepsaných pøíloh a kompletní projektové dokumentace zpracované dle platných pøedpisù. Možným
øešením je zadat vypracování všech potøebných
dokladù ke stavbì osobì, která se èinností profesionálnì zabývá. Vzhledem k tomu, že dle nového
stavebního zákona existuje více variant øešení pro
povolování staveb, doporuèujeme stavebníkùm
konzultovat své zámìry na stavebním úøadì, kde
jim rádi a ochotnì poradíme." (red)

UjÌûdÏjÌcÌ svaz bude opraven, domy jsou zachr·nÏny
Vedení obce už vyøešilo kalamitní
situaci s neustále ujíždìjícím svahem, který velmi nebezpeènì ohrožoval jednu novostavbu.

Jelikož sesutá pùda je na obecním
pozemku, starosta obce Mgr. Pavel
Buzek hledal pomoc, kde se dalo.
Jménem obce se obrátil také na Krajský
úøad, kde mu doporuèili odborníky, kteøí již øešili podobné pøípady
nejen v Èeské republice, ale i zahranièí. "Pøedevším díky tìmto lidem
jsme získali další kontakty a informace o fondech, které danou problematiku øeší," øekl starosta Pavel Buzek. Situaci na pøelomu let 2006
a 2007 skuteènì nevypadala vùbec dobøe. Pár metrù od domu è. p.
1192 se dala do pohybu masa horniny o šíøce 18 metrù a délce 35
metrù, která posunula 40 let staré stromy o 5 až 8 metrù. Vytvoøila
trhliny o hloubce až 6 metrù a hrozil další sesuv. Skeptiètí byli i pracovníci Èeské geologické spoleènosti, kteøí vypracovali posudek.

"Prognóza vývoje je nepøíznivá - bez realizace stabilizaèních
opatøení je bezprostøednì ohrožena nemovitost è. p. 1192, pøi dalším
rozšiøování pak další nemovitosti (cca sedm øadových rodinných
domù v souèasné dobì vzdálených od odluèné hrany oblasti 17
metrù a další dva samostatné rodinné domy)," znìl závìr odborníkù.
Ale vše nakonec dobøe dopadlo. "Ve velmi krátké dobì se nám
podaøilo pøipravit projektovou dokumentaci pro realizaci a získat
dotaci z podprogramu ISPROFIN MŽP ÈR ve výši 90 procent
celkových nákladù, což pøedstavuje témìø 5 milionù korun, které by
jinak obec musela najít ve svém rozpoètu. Výsledkem bude definitivní
zajištìní sesuvu vèetnì celkové rekultivace a zalesnìní. Stálo nás to
nemálo úsilí a èasu a rád bych všem, kteøí se na akci podíleli,
podìkoval," dodal starosta obce Mgr. Pavel Buzek.
(red)
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Za odpad zaplatÌme vÌce

Domácnosti v Dolní Lutyni a
Vìøòovicích zaplatí pøíští rok více za
odvoz komunálního odpadu. V
uplynulých dvou letech tato èástka
èinila 450 korun a v pøíštím roce lze
oèekávat její zvýšení.
"Nejvìtší podíl na rùstu cen tvoøí cena za uložení
tuny odpadu na skládku, kterou musí svozové
firmy odvádìt do rozpoètu
obcím, na jejichž katastrálním území se skládka
nachází. Tato èástka se meziroènì zvýšila o 100
korun a zøejmì poroste i nadále. To se projeví urèitì
pøi schvalování èástky za odvoz nádoby v pøíštím
roce," prozradila pracovnice odboru životního
prostøedí Martina Handzlová.
.Svoz bude provádìt nadále firma Marius Pedersen, a s., která nabídla nejnižší cenu. Smlouva je

odpady

podepsána na dva roky a pak bude opìt vypsáno
veøejné výbìrové øízení. Pøedpokládáme, že to
budeme opakovat pravidelnì každé dva roky, abychom zajistili pro obèany co nejnižší cenu a souèasnì umožnili konkurenci.
Zmìna nastane pøi placení. "Obèané budou moci
zaplatit èástku buï jednorázovì, a to nejpozdìji do
30. dubna 2008, nebo ètvrtletnì, ale bohužel pouze
pøíkazem nebo inkasem. Platba v hotovosti ètvrtletními splátkami nebude možná," vysvìtlila Handzlová.
Každý rodinný dùm dostane jednu nálepku nebo
více podle poètu platících osob na popelnici se
svým èíslem popisným. Popelové nádoby bez
nálepky nebudou svozovou firmou po tomto datu
vyprazdòovány, protože jejich majitelé doposud
nezaplatili. Rádi bychom tímto zpùsobem chtìli
omezit množství neplatièù, aby na nì nedopláceli
øádnì platící obèané, kterých je drtivá vìtšina. (red)

NejËastÏjöÌ dotazy na tÈma odpady:
Jsme tøí- popø. ètyøèlenná rodina a popelnice nám nestaèí. Mùžeme si
pøiplatit další?
"To bude možné, ale legislativnì to není jednoduché. Požádáte pracovnici OÚ p. Martinu Handzlovou o další popelovou nádobu. Ta si od vás
vyžádá údaje pro smlouvu, kterou musíte uzavøít se svozovou firmou.
Cena za další popelnici bude kolem 1.000 korun a pevnì stanovena
poèátkem roku. Vše vyøídíte na Obecním úøadì v Dolní Lutyni, do sídla
firmy nebudete muset jezdit."
Jaké budou další zmìny?
"Protože v dnešní dobì není mnoho obèanù, kteøí produkují popel,
zvažujeme v prùbìhu roku zavedení plastových nádob o objemu 120
litrù. Vzhledovì jsou pøijatelnìjší, mají o 10 litrù vìtší objem a koleèka, což by mnozí ocenili. Výmìna by probíhala postupnì a cena by se
nezmìnila."
Jak mùže obyèejný obèan ovlivnit cenu za svoz?
"Pøedevším je to dùsledným tøídìním. Obec zavedla svoz plastù, který
se osvìdèil a lidé si rychle zvykli. V obci jsou rozmístìny kontejnery na

Zima se uû blÌûÌ
Pøed dvìma roky jsem jako obyèejný obèan
napsal krátký èlánek do Dolnolutyòských
novin o spalování nebezpeèného odpadu,
protože mi to vadilo. Po dvou letech už
jako starosta chci opìt apelovat na všechny
obèany, aby netopili neekologickými
palivy. Na jedné stranì bojujeme proti
spalování alternativního paliva v elektrárnì
Dìtmarovice, na druhé stranì si škodíme
sami. Ovlivnit kvalitu životního prostøedí
mùže každý, staèí jen topit plynem, kvalitním uhlím nebo døevem. Bohužel jsou
poøád mezi námi takoví, kteøí kvùli nìkolika korunám spalují plasty, domovní odpad
a bùhví co ještì. Škodí tak nejen sobì, ale
pøedevším ostatním a hlavnì dìtem.
Legislativa bohužel neumožòuje dùslednou

plast a sklo. Pøíští rok pøibudou kontejnery na bílé sklo a chceme
obèanùm umožnit sbìr papíru. Tím, že tøídíme, snižujeme množství tun
odvezených na skládku a tím šetøíme. Cena za uložení 1 tuny smìsného
je 400 korun a pøíští rok bude zase o nìco vyšší. Nebo obèan si koupí
levné pneumatiky v marketu, vymìní je, ale ty staré již nejede odevzdat
tam, kde je koupil. Hodí je do kontejneru a opìt to zaplatíme všichni.
Ideální by bylo, kdyby si nové pneumatiky zakoupil a nechal vymìnit v
pneuservisu a staré tam nechal."
Jak to bude s kontejnery?
"Ty nás vyjdou hodnì draho. Víme, že každý by nejradìji mìl kontejner ve své ulici u svého domu. Bohužel jsou zneužívány, a to podle
našich informací ve vìtšinì pøípadù obèany z jiných mìst èi obcí a firmami. Jsou nám známy pøípady, kdy firma se dozví o prázdném kontejneru, pøijede s dodávkou odpadù a bìhem nìkolika minut zaplní kontejner, jehož odvoz a uskladnìní zaplatíme všichni. Pracující lidé tak
vidí pouze pøeplnìné kontejnery. Nedostatek tak vyøeší zøejmì až výstavba nového sbìrného dvora, který je nutností."
(red)

kontrolu, nezbývá nám proto nic jiného než
upozoròovat na nebezpeèí. Dle mého
názoru není v souèasné dobì øešením pøijmout obecnì závaznou vyhlášku, která by
zakázala nìkteré druhy paliv pro malé
spalovací zdroje zneèištìní, jak má na
mysli ust. § 50 odst. 3 písm. b) zákona è.
86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a to vzhledem ke
skuteènosti, že dodržování pøedmìtného
zákazu je velice obtížné prokázat, když
obèan - vlastník rodinného domku není
povinen zamìstnance obce èi èleny jakékoliv komise rady obce èi výboru zastupitelstva obce vpustit do své nemovitosti. Napadá
mne ale jedno øešení. Když uvidíte, jak se
ze sousedova komína valí štiplavý dým,
zeptejte se ho, èím topí. Možná to pomùže,
možná ne.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

AKTUALITY
Volné pracovní místo
Obec Dolní Lutynì oznamuje, že s úèinností od 1. ledna 2008 se uvolní a bude novì
personálnì obsazeno 1 pracovní místo na
pozici:
dìlníka pøi èištìní obce,
údržbáøe obecního majetku
Zájemci mají možnost podat písemné pøihlášky do 10. prosince 2007. Bližší podrobnosti a nezbytné pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru najdete na úøední desce
Obecního úøadu v Dolní Lutyni a internetových stránkách obce nebo pøímo u tajemnice Mgr. Dany Kawanové (tel: 552 301
298).
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"BudoucnostÌ obce jsou mladÌ lidÈ,"
¯Ìk· zastupitelka za »SSD Jana Gavlasov·
Bývalá poslankynì Parlamentu, v komunální politice èlenka Okresního výboru ÈSSD a zastupitelka za tutéž politickou
stranu v zastupitelstvu Dolní Lutynì. Civilním povoláním lékaøka Jana Gavlasová tvrdí, že vedení obce se musí orientovat na mladé lidi. Nabídnout jim nìco, kvùli èemu tady budou žít, zakládat rodiny a obec tak mùže žít a rozvíjet se.

Kdybyste mìla jmenovat jednu vìc, kterou
byste ráda coby zastupitelka Dolní Lutynì
prosadila, co by to bylo?
"Bylo by to zatraktivnìní obce pro mladé lidi.
Konkrétnì to znamená provedení generální
opravy mateøské školy, zvýšení dotací pro zájmové organizace zamìøené na mimoškolní
aktivity dìtí a mládeže, ale také zvýšení
finanèní podpory kroužkù a akcí organizovaných v rámci škol. Domnívám se, že v obci
Zpovìdník
Jméno: Jana Gavlasová
Vìk: 56
Vzdìlání: vysokoškolské
Rodinný stav: rozvedená
Zamìstnání: lékaøka
Záliby, koníèky:
angliètina, zahrada, literatura
Nejlepší relax, nejoblíbenìjší zpùsob
trávení volného èasu: práce na
zahradì, èetba.
Ideální dovolená: pobyt v horáchBeskydy, Jeseníky
Oblíbené jídlo: tatarský biftek
Oblíbená kniha: Bible, Egypt´an Sinuhet
od Waltariho
Oblíbený žánr: historický román
Dosud nesplnìný sen: prohlídka
památek Øíma

chybí místo, kde by se mohli mladí lidé scházet,
zatanèit si, zahrát si bowling. Prostì bavit se
podle svého. Pokud by chtìl nìjaký podnikatel
tuto mezeru vyplnit, urèitì bych ho v jeho
snahách podpoøila."
Zkuste, prosím, zmínit jednu vìc, která vám
v souèasné dobì v obci vadí.
"Vadí mi intenzivní zápach pravdìpodobnì
vycházející z kravína, který zamoøuje nejen
naši obec, ale i èást Dìtmarovic a Orlové. V letních mìsících znemožòoval vìtrání a znepøíjemòoval pobyt venku."
Pøestože je prùmyslová zóna ve Vìøòovicích
zøejmì na nìkolik let nebo možná navždy "u
ledu", kdyby se o ní rozhodovalo, byla byste
pro její zøízení?
"Jsem pøesvìdèená, že zøízení prùmyslové zóny
by bylo velkým pøínosem nejen pro celou
oblast, ale pøedevším pro Dolní Lutyni. Pøíchod
investorù a vznik pracovních pøíležitostí by
pravdìpodobnì vedly k rychlému rozvoji obce
a zlepšení její infrastruktury. Odklon dopravy
ze støedu obce na dálnièní pøivadìè by výraznì
zlepšil životní podmínky. S pøíchodem nových
obyvatel by nám odpadly starosti s malým
poètem dìtí v naších školách a školkách. Zbývá
jen dodat, že moderní prùmyslové zóny
neohrožují životní prostøedí."
Co by podle vás rozvoji obce nejvíc prospìlo?
"Pro rozvoj obce jsou nezbytné finanèní
prostøedky. Domnívám se, že právì vznik
prùmyslové zóny by vedl k rychlému rozvoji
obce. Zatím ovšem musíme vycházet ze situace
jaká je a rozumnì investovat prostøedky, které

má obec k dispozici. Je také potøeba podporovat stávající podnikatelské aktivity a pøípadné další."
Co je podle vás nejvìtší devízou takové obce
jako je Dolní Lutynì? Èím mùže pøilákat
nové obyvatele?
"Obec jako je Dolní Lutynì nemá podle mého
názoru pøíliš mnoho výhod. Leží v prùmyslové
oblasti s vysokým stupnìm zneèištìní a s
vysokým stupnìm nezamìstnanosti. Lidem,
kteøí se zde rozhodnou žít, však mùže nabídnout relativnì klidné prostøedí, vyšší
bezpeènost než ve mìstech, dobrou dopravní
obslužnost a vstøícnost."
Mìli by se lidé podle vašeho názoru stìhovat
z mìst do menších obcí?
"V zásadì si myslím, že je to vìc každého jednotlivce, popøípadì rodiny. Každému èlovìku
vyhovuje nìco jiného. Na nás, jako na zastupitelích je, abychom stávajícím i budoucím
obèanùm zajistili dobré podmínky pro život v
obci."
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?
"Nejsme vesnice jihoèeského typu s 500 obyvateli. Tam se opravdu všichni znají a pøíliv
nových obyvatel by je mohl zaskoèit. Tady ve
Slezsku jsme historicky na pøíchod nových
obyvatel zvyklí. Osobnì bych pøivítala
pøírùstek mladých rodin a dìtí. Bylo by to pro
obec velkým pøínosem."
(red)
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Starosta Pavel Buzek besedoval se ökol·ky
Zaèátkem øíjna se žáci devátých tøíd naší Základní
školy Aloise Jiráska v Dolní Lutyni setkali s panem
starostou - Mgr. Pavlem Buzkem. Byli jsme pøijati v
zasedací místnosti na Obecním úøadì v Dolní Lutyni.
Zde jsou nìkteré citace ohlasù žákù:
- zajímavé
- vysvìtlil otázky, které nás zajímaly
- èekali jsme, že bude víc "ut´ápnutý", ale byla s ním docela i sranda
- vyzkoušeli jsme si na sobì, jak to chodí v zastupitelstvu
- myslel jsem si, že bude jiný - jako vìtšina politikù
- dozvìdìl jsem se tam pravdu o tìch vìcech, co jsem o nich nic
nevìdìl

- myslím si, že to bylo velmi hezké zpestøení hodiny obèanské
výchovy
- èekala jsem nevrlého starého starostu, a tak mì sympatický mladý
muž s dobrými nápady mile pøekvapil
- pøátelský, docela fešák - myslím si, že se o naši vesnici stará dobøe
- rád si dá sklenièku s pøáteli (øíkal to)
- rád si zasportuje
- zahráli jsme si na zastupitelstvo obce
- pan starosta byl pøíjemný a zábavný
- velice se nám to líbilo
Za besedu dìkují žáci devátých tøíd ZŠ A. Jiráska a Mgr. Šárka Vykydalová, uèitelka obèanské výchovy.

äkola m· novou uËebnu
Bìhem záøí jsme v naší škole - ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni - vybudovali ze staré promítací místnosti novou
uèebnu.
Tato místnost slouží hlavnì pro výuku obèanské výchovy, rodinné
výchovy, výchovy ke zdraví a svìta práce.
Dále ji žáci budou využívat i v ostatních pøedmìtech - napø. pøi výuce
vlastivìdy na 1. stupni.
Uèebna je vybavena novým nábytkem, kobercem a dataprojektorem.
Snímek zobrazuje ukázku výuky z jedné hodiny.
Mgr. Šárka Vykydalová

Komise jednala o zcela novÈm parkoviöti
Dne 15. øíjna 2007 jednala na své letošní 7. schùzi
dopravní komise. Ve svém jednacím programu mimo
jiné projednala:
- cenové nabídky na výstavbu odstavných ploch pro osobní automobily u mateøské školy a základní školy na Zbytkách
- požadavek obèanù bydlících v bytových jednotkách pod
statkem, kteøí požadují rozšíøení parkovacích ploch

- rozšíøení dopravního znaèení na místních komunikacích
- zmìny dopravního znaèení na silnici I. tøídy I/67
- možnost prùbìžného parkování u ZŠ Aloise Jiráska - malá škola
u kostela
- stav místních komunikací pro opravy jejich povrchu v pøíštím
roce
- rozhodující slovo bude mít zimní období a jeho vliv.
Jan Fismol, místostarosta

Krouûek dÏtÌ äikulky vyhlaöuje soutÏû
"O nejkr·snÏjöÌ v·noËnÌ ozdobu"
Soutìže se mohou zúèastnit dìtské kolektivy i jednotlivci. Týká se to zejména jednotlivých tøíd, zájmových kroužkù a dìtí se zájmem o výtvarnou
výchovu.

2007. Vyhodnocení probìhne návštìvníky bìhem výstavky. Hlavní cenou
bude vánoèní pøekvapení. Každý úèastník bude odmìnìn za úèast malou
pozorností. Pøihlášky prosím odevzdejte spolu s ozdobou.

Podmínky soutìže :
- vìk dìtí od 3 do 15 let
- nezáleží na poètu dìtí v kolektivu
- musí se jednat o ozdobu vyrobenou dìtmi nikoliv dospìlými
- mùže být použit libovolný materiál
- ozdoby mohou být na stromeèek, ale nemusí
- staèí jedna, ale poèet není omezen

Pøihláška do soutìže

Výrobky budou odevzdány nejpozdìji do pátku 30. 11. 2007 do 15.00
hodin v Kulturním domì Dolní Lutynì p. Petrové. Všechny pak budou vystaveny na "Vánoèní výstavce" v KD, která se bude konat od 6. - 8. 12.

Jméno a pøíjmení jednotlivce
nebo vedoucího kolektivu ………………………………………................
Škola …………………………………….....................................................
Tøída …………………………………………….........................................
Poèet zúèastnìných dìtí ………………………………………...................
Struèný popis výrobku (napø. materiál, který jste použili)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

listopad 2007

Dolnolutyòské noviny

strana 5

Poh·dkovÈ dopoledne se n·ramnÏ vyda¯ilo
V úterý 9. øíjna ožila
zahrada MŠ v Dolní
Lutyni na Zbytkách nevídaným ruchem.
Schovávaly se zde rùzné prapodivné pohádkové bytosti - vodník,
èernoknìžník, princezna a ježibaba. Èekaly jen na pøíchod dìtí a
tìšily se, jak s nimi zatoèí. Když
koneènì dìti dorazily, musely
splnit a pøekonat rùzné nástrahy,
které tam pro nì byly pøichystané.
U vodníka se chodilo ve velkých
"dospìláckých"
gumových
holínkách, pokraèovalo se hodem
míèky do obruèí u èernoknìžníka.
Princeznu pak mohl vysvobodit
jen ten, kterému se podaøilo
odemknout
visací
zámek.
Ježibabì zase unikl z lopaty
každý, který prošel pøekážkovou
dráhu s malým míèkem na lžíci.
Za každé splnìní úkolu byly dìti
odmìnìny sladkostí a obrázkem
pohádkové bytosti. Za to, že se dìti nebály, byly stateèné, slíbil vodník, že
je ještì nìkdy pøijde navštívit. Spoleèné foto hovoøí samo za sebe. Pobavily se nejen dìti, ale i uèitelky a hlavnì maminky, které tuto milou a velmi

podaøenou akci s velkým nadšením sobì vlastním pøichystaly.
Chci jim vyjádøit velké podìkování za sebe i za dìti, za jejich ochotu a
nebývalý humor, který do akce vložily.
Eva Køemenová

HalÛ, halÛ, veselÈ zpravodajstvÌ z naöÌ ökoliËky
Tak už jsme zase tady. Z prázdnin
zùstaly jen vzpomínky a v pondìlí
3. záøí 2007 to všechno vypuklo.

Vždyt´ není nad to mít prima kamarády, za
kterými spìcháme do školky hned s ranním
sluníèkem, spoleènì si hrajeme, zlobíme,
uklízíme hraèky, slavíme narozeniny, vyprávíme

ZdravÈ mls·nÌ dnotlivými druhy ovoce a zeleniny, která roste
Na zaèátku øíjna se dìti seznamovaly s je-

na naší zahradì. Od pondìlí do pátku jsme pøipravovali zeleninové a ovocné saláty, ovocné jednohubky, ochutnali jsme zeleninové pomazánky, paní kuchaøka
Jarka Lukšová nám z donesených jablíèek upekla štrúdl. Místo bonbónù jsme

si a uèíme se spoustu nových vìcí.
To víte, tu a tam byly i slzièky - i my dìti máme
svoje starùstky,trápeníèka a problémky, nevìdìly jsme, jestli se tøeba naše paní uèitelky Boženka s Pavlínkou nenauèily pøes prázdniny zlobit a
tak vùbec…
Ale teï už je všechno v poøádku! A co už jsme
spoleènì s kamarády zvládli! Jezdíme na pøedplavecký kurz do Karviné, pomáhali jsme pøi
výzdobì okna lékárny a chodby obecního úøadu,
sbíráme na zahradì školky køemenáèe, klouzky a
oøíšky.
Našim dvìma kamarádùm, Pét´ovi a Daneèkovi,
pøivezly maminky z porodnice úžasné sestøièky.
Karolínce jsme už zazpívali na "Vítání
obèánkù", na Natálku se budeme tìšit pøíštì.
Pøipravujeme se na další podzimní "Spinkání ve
školce" a jestli na nás z køovíèka pøi hledání
strašidláckého pokladu nìco nejukne:
"Bu,bu,bu,už na vás jdu…!", tak se zase urèitì
ozveme.
Hodnì úsmìvù a sluníèka posílají prima kluci a
holky s Pavlínkou a Boženkou z MŠ Dolní
Lutynì-støed, Komenského 1009.
(red)

mlsali sušené ovoce. Povídali jsme si o našem zdraví a jak máme o nìj peèovat.
Poslední den babího léta pracovaly dìti na zahradì, vzaly dìtské lopatky a
pøipravenou zeminu nasypaly do malých plastových kelímkù se svým jménem.
Do nich pak zasadily žaludy, nyní je zalévají a èekají, až "dubáèek" vyroste. Tak
si jej dìti pojmenovaly.
Dáša Mojžíšová, MŠ Nerad

strana 6

Dolnolutyòské noviny

listopad 2007

Zveme v·s na zajÌmavÈ cesty po EvropÏ
Osvìtová beseda ve spolupráci s
opavskou cestovní kanceláøí VIDI
pøipravila pro širokou veøejnost tyto
pobytové a poznávací zájezdy:
Termální láznì HARKÁNY - Maïarsko
V termínu 18. 7. - 27. 7. 2008
cena 4.250,- Kè
Pobytový zájezd pro milovníky koupání za
každého poèasí.
Harkány - termální
láznì leží v nejteplejší a nejjižnìjší oblasti Maïarska, 26 km od
starobylého mìsta Pécs. Oblast má vynikající
klima jako u Støedozemního moøe. Lázeòský

cestov·nÌ

bového ústrojí, gynekologických zánìtù a
kožních chorob.
Ubytování ve studiích a apartmánech se sociálním zaøízením, sprchou a vybavenou kuchyòkou s lednicí.
Toskánsko - pobytový zájezd s poznáním
V termínu 27. 6. - 6. 7. 2008
cena 9.780,Pobytový zájezd s koupáním v Ligurském moøi
s hvìzdicovými výlety z jednoho místa. Ubytování v kompletnì vybavených apartmánech.
Bìhem pobytu výjezd na ostrov Elba, historická Siena, starovìké mìsteèko San
Gimignano, Pisa a cestou zpìt renesanèní
Florencie

Pobytový zájezd pro milovníky èistého moøe,
slunce a dobrého vína. Ubytování v soukromí s
vybavenou kuchyòkou a sociálním zaøízením.
Strava z vlastních zásob. Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, pobytovou taxu,
výlet do Dubrovníku, Orebièe, do Trpanje, úèast
na Svatojánské noci pøi oslavì sv. Ivana v obci
Žuljana, návštìva farmy škeblí a ústøic s degustací
vína a destilátù. Bližší informace podá osobnì
Pavla Petrová nebo telefonicky na è. 552 301 243.

POZV¡NKY
Vepøové hody
Èeský zahrádkáøský svaz v Dolní Lutyni zve
milovníky dobrého jídla a zábavy v sobotu
17. listopadu 2007 v 19 hodin do areálu "
Jiøinka" na tradièní Vepøové hody. Domácí
kuchynì a bohaté obèerstvení zajištìno.
Pro dobrou pohodu hraje MINI REFLEX
Zdenka Prudla. Širokou veøejnost zve výbor
ÈZS v Dolní Lutyni.
Vepøové hody II
Klub dùchodcù v Dolní Lutyni zve všechny
své èleny i ostatní obèany na Vepøové hody
v pátek 23. listopadu v 17 hodin ve velkém
sále Kulturního domu v Dolní Lutyni. Hudba
a obèerstvení zajištìno. Vstupné dobrovolné. Pøijïte se pobavit, zatanèit a pochutnat
na zabijaèkových výrobcích. Srdeènì zvou
poøadatelé

areál je situován v rozlehlém parku. Má celkem
8 bazénù s termální vodou teplou 25 - 36 stupòù
C. V roce 2003 prošel areál velkou rekonstrukcí.
Léèivá voda obsahuje velmi aktivní karbonylsulfid, jako jediná na svìtì obsahuje síru
rozpuštìnou ve formì plynu. Harkánská voda je
tak velmi vhodná pro léèení pohybového ústrojí a kloubù, pro poúrazové léèení, léèení
lupénky, gynekologických potíží, zánìtlivých
onemocnìní a neplodnosti. Ubytování je ve
studiích s vybavenou kuchyòkou a sociálním
zaøízením asi 150 m od areálu.
Termální láznì ZALAKAROS - Maïarsko
V termínu 28. 6. - 5. 7. 2008
cena 4.380,- Kè
Areál je asi 20 km od Balatonu s velkým
množstvím bazénù s termální léèivou vodou.
Voda má teplotu až 38 stupòù a obsahuje mj.
bróm, karbonát vodíku, bitumin, asfalt (odtud
zvláštní temnì hnìdá barva). Termální voda
napomáhá pøi léèbì chronických potíží pohy-

Sleva pro dítì do 15 let ……. 1.000,- Kè
Cena zahrnuje 7 nocí u moøe, 7 polopenzí
(èeský kuchaø), klimatizovaný autobus, výlety
dle textu a prùvodce CK.
Øím, Kampanie, Capri - pobytový zájezd s
poznáním
V termínu 29. 8. - 7. 9. 2008
cena 9.280,- Kè
Pobytový zájezd s koupáním a hvìzdicovými
výjezdy z jednoho místa. Dva dny Øím a
Vatikán, Capri, sopka Vesuv, Pompeje, pøístavní mìsto Neapol.
Sleva pro dìti do 15 let …… 1.000,- Kè
Cena zahrnuje 7 nocí v kompletnì vybavených
apartmánech, 7 polopenzí (èeský kuchaø), klimatizovaný autobus, výlety dle textu a prùvodce CK.
Chorvatsko - poloostrov Pelješac
V termínu 17. 6. - 1. 7. 2008
12 nocí, cena 6.350,- Kè
V termínu 31. 8. - 11. 9. 2008
9 nocí, cena 4.900,- Kè

Ozn·menÌ o ˙¯ednÌch hodin·ch
na obecnÌm ˙¯adÏ v prosinci 2007
Oznamujeme obèanùm, že v dobì od 27. 12. - 31. 12. 2007 bude obecní úøad uzavøen,
tzn. že posledním úøedním dnem v roce 2007 bude 19. prosinec, poté bude obecní
úøad otevøen až 2. ledna 2008. Proto si své záležitosti, prosím, nezapomeòte vyøídit
opravdu vèas!

Divadlo pro dìti
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
Mikulášskou nadílku pro všechny dìti, a to v
nedìli 25. listopadu v 15.00 hodin ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Divadélko Modrý slon vystoupí s pohádkou
Klauni a Vánoce s následnou Mikulášskou
nadílkou, kde pro všechny dìti je pøipraven
balíèek v hodnotì 100,- Kè.
Vstupné: dìti 100,- /cena balíèku/, dospìlí
40,- Kè. Srdeènì zvou poøadatelé
Vánoèní trhy
Osvìtová beseda zve širokou veøejnost na
tradièní Vánoèní trhy, které se uskuteèní ve
støedu 5. prosince 2007 ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni od 9 hodin 16.30 hodin.
Výstava vánoèních betlémù
Osvìtová beseda se školskou a kulturní
komisí a kroužkem Šikulky zvou širokou
veøejnost na Výstavu vánoèních betlémù a
dìtských prací s vánoèní tematikou od
ètvrtku 6. 12. - do soboty 8. 12. 2007 od 8 17 hodin ve víceúèelové místnosti Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Knihovna o Vánocích
Místní knihovna upozoròuje své ètenáøe, že
z dùvodù èerpání øádné dovolené bude knihovna od ètvrtka 20. prosince do pondìlí
31. prosince
2007 uzavøena vèetnì
poboèky ve Vìøòovicích.
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SpoleËensk· kronika
Touto cestou chceme podìkovat èlenkám
Sboru pro obèanské záležitosti u Obecního úøadu v Dolní Lutyni za milou
návštìvu u pøíležitosti našich narozenin a
diamantové svatby.
Dìkujeme za gratulaci, kvìtiny a dary.
Olga a Vladislav STWIERTNIOVI
Dne 8. listopadu 2007
oslavila své životní
jubileum 80 let paní

Èas plyne,
vzpomínka zùstává.
Dne 4. øíjna 2007 uplynulo
20 let od úmrtí pana
Otto BEDNÁØE.
Stále vzpomínají neteøe Miluše, Alena,
Anièka s rodinami a bratr František
s rodinou.
Kdo Tì znal, vzpomene, kdo mìl rád,
nezapomene.

Jiøina KRÙLOVÁ.
Do dalších let jí pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, božího požehnání a trpìlivosti
s její tìžkou nemocí.
Pøeje dcera Jindøiška s manželem, vnuèky
Jindøiška a Miroslava, syn Gustav s dcerou Lucií a dcera Eva.
Kdo Vás znal, ten si vzpomene.
Kdo Vás mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 26. srpna 2007
by se dožil 85 let pan
Arnošt VENCEL
a 20. listopadu 2007 vzpomeneme
10. smutné výroèí jeho úmrtí.
Dne 12. záøí 2007 uplynuly 2 roky od
úmrtí paní
Olgy VENCLOVÉ.
Nikdy na Vás nezapomeneme a stále s láskou
vzpomínáme.
Dcery Miluše, Alena, Anièka s manžely,
vnouèata Helena, Renáta, Roman, Dušan
s rodinami a pravnuk Lukáš.
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 5. listopadu
2007 jsme si pøipomnìli 5. výroèí úmrtí
naší maminky, tchýnì, babièky
a prababièky, paní
Andìly JAVORKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, syn Václav, snacha Tat´jana,
vnuci s manželkami, pravnuèka a pravnuci.
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Dne 15. listopadu 2007
vzpomeneme 7. výroèí, kdy
nás opustila paní
Olga KLÍÈOVÁ
a zároveò dne 13. listopadu
2007 vzpomeneme 1. výroèí,
kdy nás opustil pan
Vladimír KLÍÈ.
Stále vzpomínají dcery s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.

Dne 28. øíjna 2007 jsme vzpomnìli
nedožité 100. narozeniny pana

Utichlo srdce,
zùstal jen žal, ten
kdo tì miloval,
vzpomíná dál.

Viktora NAWRATA.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Božena, dcera
Zdeòka a vnuèka Ilona
s rodinou.

Dne 20. listopadu uplyne 20 let od smrti paní
Marie VODECKÉ z Vìøòovic.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Prázdná jsou místa, kde
zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zùstává navždy v nás.
Dne 6. listopadu 2007
uplynuly tøi roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babièka a prababièka, paní

Vždycky jsme Tì mìli a máme rádi,nikdo a nic
Tì nikdy nenahradí. Kdo v
srdci žije, neumírá.
Dne 29. listopadu 2007
vzpomeneme 4. výroèí
úmrtí pana
Jaroslava ŠMÍDA.

Marie LIGOCKÁ z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a dcera s rodinou.
Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 6. listopadu 2007 uplynulo 2. výroèí
úmrtí pana
Bohuslava KANII
z Vìøòovic.
S úctou vzpomíná
manželka a dcera Dáša s rodinou.
Èas plyne,
vzpomínka zùstává.
Dne 10. listopadu 2007
vzpomeneme 2. výroèí
úmrtí paní
Otilie ADAMCZYKOVÉ.
S úctou a láskou vzpomíná manžel, dcera
a syn s rodinami.

Stále vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami.

SpoleËensk· kronika
Výroèí 50 let spoleèného života si
pøipomínají manželé: dne 12. 10. 2007
Osvald a Božena Rzodkovi z Vìøòovic, dne
19. 10. 2007 Miroslav a Olga Sekerovi
z Vìøòovic K významnému jubileu upøímnì
gratulujeme a pøejeme oslavencùm hlavnì
dobré zdraví a osobní spokojenost do dalších
spoleènì prožitých let.
V mìsíci øíjnu oslavili 75., 80. a 85.
narozeniny: Oldøiška Bystroòová, Osvald
Rzodek, Hedvika Giecková, Olga Sztwiertniová, Pavla Dziwiszová. Všem oslavencùm
pøejeme hlavnì hodnì zdraví, spokojenost
a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Do svazku obce byly dne 6. 10. 2007
pøivítány tyto dìti: Jakub Vachtarèík,
Karolína Mžyková,. Tomáš Kolísek, Tereza
Potyšová, Gabriela Zamarská, Johana
Tkoèová, Nikol Kryštofová, Karolína
Fojtíková.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Mórocz, Bedøich Staøièný, Amálie
Babiszová, Milan Konopek, Apolonie Bajgarová. Všem pozùstalým vyjadøujeme
upøímnou soustrast.
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MladöÌ û·ci sv·dÏjÌ boj o Ëelo tabulky
I když v letní pøestávce pøestoupilo
šest hráèù loòské základní sestavy
do vyšší vìkové kategorie, povedlo
se trenérùm družstva mladších žákù
spojit stávající hráèe dohromady
s novými, mladými chlapci z pøípravky.
Po prázdninách zaèal nový tým bojovat o své první
body. První zápas jsme odehráli na høišti Horního
Žukova, který nás pøekvapil útoènou hrou, na niž jsme
jen pomalu hledali protizbraò. Po zcela jasném
prvním poloèase pro domácí naši
chlapci sice zabrali, ale nakonec
jsme prohráli 2:3.
Hned v prvním domácím utkání si kluci vše
vynahradili a pod vedením kapitána Davida Støelce si
pøipsali do tabulky první body za vítìzství nad Horní
Suchou.
Druhý záøijový víkend byl deštivý, a proto bylo derby
se Slávií Orlová odloženo na jiný termín.
Další zápas: soupeø z Karviné se do nás pustil hned v
úvodu, což korunoval dvìma brankami. Ještì do
pøestávky však naši kluci skóre srovnali a ve druhé
pùli soupeøe pøehráli. Tøi body jsou na našem kontì.
Na høišti bývalého Slovanu Havíøov jsme nastoupili
proti kvalitnímu soupeøi, MFK Havíøov. Nedaøilo se
nám, domácí nás pøehrávali a nakonec jsme podlehli
a vysoko prohráli.
Bìhem týdne trenéøi hráèe pøipravovali na další zápas,
derby se sousedními Dìtmarovicemi. A zde vyšlo
hráèùm vše na 100 procent, vyhráli rozdílem tøídy.
Druhý øíjnový den jsme odehráli odložené utkání se
Slávií Orlová. Na høišti jsme pùsobili sehranìjším
dojmem a po šesti vstøelených brankách si tým domù

fotbal

Mladší žáci TJ Sokol Dolní Lutynì:
Dolní øada zleva: Dominik Walica, Daniel Szeliga, Radim Rzodek, Patrik Vítkovský, Tomáš
Sedláèek. Horní øada zleva: Jiøí Lukša, Erik Vybraniec, Vojtìch Marcin, Radim Náwrat, Martin
Fukala, Lukáš Hajný, Martin Èopík, Martin Lukša, Jakub Marcalík, Vojtìch Döbert
odvezl vítìzství a tøi body.
V dalším zápase jsme se utkali s houževnatým
soupeøem z Petøvaldu. Už v poloèase jsme prohrávali
1:3, avšak ve druhé pùli kluci na høišti nechali modrožluté srdíèko a zápas otoèili na svou stranu: tøetí
vítìzství v øadì.
V nedìli 14. øíjna jsme sehráli tìžký zápas na
albrechtickém høišti. Chtìli jsme soupeøe pøekvapit a
uhrát solidní výsledek, jenže se nám to nepovedlo a
famózní domácí nám nadìlili 11 branek.
Poté už nás èekal již poslední soupeø a v dobì, kdy
ètete tyto øádky, už je znám výsledek i podzimní
umístìní našeho mladého týmu. Nejlepšími støelci v

podzimní èásti soutìže jsou Richard Mièka 12, Tomáš
Bodnár 10, Radim Støelec 7, Michal Dosmol 7 a
Radim Huòaø 1.
I když výsledky ve dvou pøípadech byly pro nás kruté,
myslím si, že kluci odvádìjí na høišti kvalitní výkony,
Kuba Skrzyszowski v bránì, v poli vedle zkušených
hráèù i mladí, napøíklad Pepi Sabal, Vít´a Káòa a další.
Proto jim popøejme mnoho úspìchù v dalších bojích
o mistrovské body.
Pøijïte a povzbuïte vaše chlapce, vždyt´ není nic
krásnìjšího než vidìt radost z vítìzství v oèích vašich
dìtí.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže TJ Sokol

FotbalistÈ i letos vyplnÌ zimnÌ p¯est·vku
Již tøetím rokem hrajeme od listopadu do února karvinskou
futsalovou ligu a mùžeme hrdì prohlásit, že si v ní nestojíme
úplnì špatnì.
Pøihlásili jsme se do 2. ligy a hned po první sezónì jsme postoupili do elitní špièky. V loòském roce jsme se umístili na 11.
místì. Název našeho týmu je Dolní Lutynì a je tvoøen pøevážnì
hráèi Sokola Dolní Lutynì. Mužstvo vede kapitán Daniel Osièka,

VÏ¯ÚoviËtÌ zaËali sezÛnu

dalšími èleny jsou: Martin Zuèek, Marcel Figura, Josef Vaneèko,
Petr Vaneèko, Roman Matys, David Habrda, Miroslav Èief,
Tomáš Hájek. V letošním roce jsme posílili zkušeným Alešem
Matysem a dvìma mladými hráèi Honzou Hanuskem a Pavlem
Twyrdym, hráèem ligového vítkovického dorostu. Vìøíme, že
letošní halová sezóna bude úspìšná a umístíme se na horní pøíèce
1. karvinské ligy.
hráèi Dolní Lutynì

Žáci a dorostenci fotbalového oddílu TJ Sokol Vìøòovice zaèali v srpnu letošního
roku další sezónu. Žáci, kteøí v minulém roèníku soutìže okresního pøeboru
obsadili výborné 3. místo, se nemohou po odchodu svých klíèových hráèù do
dorostenecké kategorie dostat do jarní formy. Naproti tomu dorostenci si drží z
minulé sezóny velice stabilní formu. Po devíti kolech nové a velice vyrovnané
soutìže okresního pøeboru se drží v horní polovinì tabulky.
F. Hruška
Horní øada zleva:Ondøej Èimbora, vedoucí mužstva Jan Èerešòa, Vít Grepl, Jakub
Swaczyna, David Kaša, Jakub Fidler, Michal Hladký, Radek Bryndza, Marek Barát,
Tomáš Hrotek. Dolní øada zleva: Lukáš Lév, Adam Sýkora, Robin Kurti, Marek
Figura, Tomáš Èopík, Lukáš Hrotek, Martin Janeta, Trenér Filip Hruška, vpøedu
brankáø Tomáš Èopík.
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