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AdventnÌ koncert v dolnolutyÚskÈm kostele
Letošní pøedvánoèní èas se jako již tradiènì ponese v duchu adventních koncertù Církevní konzervatoøe Opava. Pìvecký soubor zavítá také do Dolní Lutynì, kde se pøedstaví na Adventním
koncertì ve farním kostele sv. Jana Køtitele v pátek 9. prosince od 17.30 hodin.
V programu zazní sborové skladby italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho (Magnificat, Credo). Francouzský kulturní okruh bude zastoupen Žalmem 150 romantického skladatele
Césara Francka, nebo èástmi z Missy Cum Jubilo francouzského moderního skladatele
a varhaníka Maurice Duruflého. Zazní i sólová varhanní a pìvecká èísla. (red)

P·lenÌ listÌ v obdobÌ inverzÌ je tÈmÏ¯ zloËin
Tak jako každoroènì máme zde
podzim,
pro
Dolnolutyòské
obèany jedno z nejnepøíjemnìjších období v roce, alespoò co
se životního prostøedí týèe.
Žijeme v pomìrnì hustì osídlené oblasti a
navíc nás obklopují hory, což všechno dohromady zpùsobuje inverzní ráz poèasí.
O tom, kdo za to mùže, již bylo napsáno dost,
rád bych se ale zamìøil na jiný nešvar, pálení
listí. Je pro mne zcela nepochopitelný,
pøipomíná èlovìka, který si po troškách pouští
plyn a páchá pomalou sebevraždu.
Volal mi jeden redaktor docela známého
deníku, že se rozhodl osobnì provìøit souèasný
stav ovzduší na Karvinsku, a tak si to jel vèera

všechno krásnì projet. Zaèal v Havíøovì, vzal
to pøes Orlovou a Rychvald do Bohumína a pak
do Vìøòovic. Zøejmì tu nikdy nebyl, protože
byl velmi pøekvapen tím, že ve Vìøòovicích
není žádná továrna.
Po cestì projíždìl kolem železáren
v Bohumínì, ale nìjaký výrazný kouø nezaznamenal, nìco málo bylo vidìt ze Záblatského
kopce nad Ostravou, ale cítit to nebylo, až u
nás.
Komín dìtmarovické elektrárny sice vypouštìl
nìco bílého, co stoupalo k nebi, ale nejvìtší
hrùza byla u nás. Zrovna bylo pozdní
odpoledne, èas zatápìní. Z každé páté chalupy
šel žlutì zbarvený kouø krásnì po støeše až
dolù. Korunu tomu nasadil jeden obyvatel naší
obce, který ještì zapálil listí na zahradì, aby to

mìl pìkné. Když se redaktor zeptal, jestli je
normální
a chce všechny z Vìøòovic
otrávit, jen nìco zamumlal a odešel do stodoly.
Bohužel tento skuteèný pøíbìh je pravdivý
a netýká se jen Vìøòovic, ale celé naší obce.
Podobné to je v centru, na Zbytkách, na Výšinì
i v Neradu.
Chci požádat všechny slušné a normální lidi,
aby nespalovali žádné listí, aby se nebáli sousedovi nìco od plic øíct, pøece se tou bílou mlhou,
kterou máme za okny, nenecháme udusit.
Dìkuji mnohokrát všem, kteøí v zimì topí
plynem, elektøinou nebo jiným ekologickým
zpùsobem.
Vám patøí obrovské díky a ostatní at´ se alespoò
trochu zastydí, že jim není hanba.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Omluva Ëten·¯˘m
Redakce Dolnolutyòských novin by se touto cestou ráda omluvila ètenáøùm za opoždìné vydání øíjnového èísla. Toto zpoždìní ve svých
dùsledcích negativnì ovlivnilo nìkteré inzerované aktivity. Do budoucna se vynasnažíme dodržovat termíny uzávìrky i vydání.
Dìkujeme za pochopení. Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Prodejna VÏranka bude brzy otvÌrat
Neuplyne týden, kdy by se nìkdo z Vìøòovic nezeptal, co bude s Vìrankou. Zájmem obce je, aby v této èásti nìjaká
prodejna byla, na druhé stranì se musí najít nìkdo, kdo provozovnu povede a nabídne obèanùm takový sortiment,
o který by byl mezi lidmi zájem, a lidé zde budou rádi chodit nakupovat.
Poté co poslední nájemce ukonèil v èervenci
tohoto roku svou èinnost, vyhlásila rada zámìr
pronajmout tuto prodejnu novému a doufejme
že šikovnému nájemci. O prodejnu projevili
vážný zájem dva zájemci, kteøí mìli zkušenosti
s provozováním prodejen potravin a podali
písemné nabídky.
Na základì tìchto dvou nabídek pak Rada obce
vybrala tu výhodnìjší a následnì podepsala
smlouvu s panem Rudolfem Fonšem, který se
svou manželkou již nìjakou dobu podobné
obchùdky provozuje. Na bližší podrobnosti
týkající se Vìranky jsme se proto zeptali pøímo
paní Jany Fonšové.
Dobrý den, prosím Vás mùžete nám øíct,
jaký máte zámìr s prodejnou?
V souèasné dobì provozujeme nìkolik pultových obchùdkù v blízkém okolí a nìco
podobného bychom rádi otevøeli ve
Vìøòovicích. Lidem chceme nabídnout široký
sortiment pøedevším potravináøského zboží, tak
aby pøedevším starší lidé nemuseli kvùli bìžnému nákupu nìkam dojíždìt. Protože pøedchozí
nájemce nezanechal prodejnu v nejlepším
stavu, museli jsme vše poøídit nové, od
mrazících pultù, pøes regály až po pokladny
a další nutné vìci.
V souèasnosti obèané vidí, že se v prodejnì
nìco pøedìlává, jsou opravy nároèné?
Zakládáme si na tom, že naše obchùdky splòují ta nejnároènìjší kritéria na hygienu a všechny
normy v oblasti skladování a prodeje potravin.
Proto jsme museli pøistoupit k nezbytným
stavebním úpravám, bez nichž bychom prodejnu nemohli otevøít. Jak to tak bývá, narazili
jsme pøi rekonstrukcích na hodnì nepøíjemných

V·noËnÌ koncerty
Jako každý rok poøádá ZUŠ Rychvald øadu
vánoèních koncertù, kde mají posluchaèi
možnost sváteènì se naladit a oddychnout si
od pøedvánoèních pøíprav.
Na poboèce v Dolní Lutyni probìhnou dne
16. prosince dva koncerty: ten dopolední je
urèen dìtem z místních základních a
mateøských škol, odpoledne v 16.30 hodin
zveme k návštìvì všechny rodièe a širokou
veøejnost.
Koncerty se konají v místním kulturním domì
ve velkém sále a pøedstaví se dìti z hudebního
oboru s pásmem Jak Ježíšek nakupoval. Scénáø
napsala vedoucí cimbálové muziky ze ZUŠ
Rychvald Hana Indruchová a spoleènì s kolegyní Mgr. Lenkou Èerníkovou-Vjaclovskou
s dìtmi pøipravily pohádku, která by mìla
potìšit malé i velké diváky.
Srdeènì všechny zveme!
(red)

pøekvapení od špatného stavu elektroinstalace
až po nefunkèní kotel. To jsou ale problémy, se
kterými si dokážeme poradit, dùležité je, abychom co nejdøíve otevøeli.
Takže kdy chcete pøivítat první zákazníky?
Jestli všechno pùjde tak jak má, rádi bychom
otevøeli 1. prosince, abychom lidem pøed Vánocemi trochu ulehèili pøi plánovaných nákupech,
nebo když nìco zapomenout nakoupit. Budeme

»ist· obec?
Nejen støed obce je v souèasné dobì
upravený. Celá naše obec se zvelebuje nejen
pomocí prostøedkù obecního úøadu, ale
i svýma vlastníma si upravujeme
pøedzahrádky, zahrady, okolí domù
a chatek.
V naší obci žije více než 5.000 obèanù a také
více než 900 našich velkých èi malých pejskù.
Jak všichni víme, psí výkaly mohou obsahovat
øadu parazitù a zárodkù nemocí, proto každý
správný pejskaø by mìl sbírat do mikrotenového sáèku psí extrementy a ty pak vyhodit
do popelnice. A pak naše obec bude ještì krásnìjší, upravenìjší, dìti se nemusí bát vstoupit na
trávník u svého vlastního domu, na chodník, na
veøejnou zeleò èi dìtská høištì. Buïme k sobì
ohleduplní a bude se nám v naší obci žít daleko
lépe.
Ivana Ryšková, zemìdìlský úsek

rádi, když pøesvìdèíme obèany Vìøòovic o
našich kvalitách a o tom, že zákazník je u nás
na prvním místì. Proto jsme taky pøijali do
prodejny paní prodavaèku pøímo z Vìøòovic,
která zná místní a mùže být nápomocná pøi
dalším rozšiøování služeb
Dìkujeme mockrát za rozhovor a pøejeme
hodnì spokojených zákazníkù.
(red)

KR¡TCE
Knihovna o Vánocích
Místní knihovna informuje své ètenáøe, že
z dùvodu èerpání øádné dovolené bude
knihovna od pondìlí 19. prosince 2011 až
do konce roku uzavøena vèetnì poboèky
ve Vìøòovicích.
Mikulášská nadílka
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
Mikulášskou nadílku pro všechny dìti,
a to v nedìli 27. listopadu 2011 v 15 hodin
v sále kulturního domu. Program pro dìti
je zajištìný s následnou nadílkou, kde je
pro všechny dìti pøipraven balíèek v hodnotì 100 korun. Vstupné - dìti 100 korun
(cena balíèku), dospìlí 50 korun.
Srdeènì zvou poøadatelé.
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ProsÌm, nenechte se nap·lit
Pøed nìkolika dny mi pøišel jeden velmi zajímavý, ale taky smutný anonymní e-mail. Pøestože anonymy nemám rád
a házím je do koše, tento nechávám otisknout v plném znìní.
Rád bych uvedl, že si dotyèného velmi vážím
za to, že našel odvahu pøiznat svoji chybu
a upozornit na jeden velký problém dnešní
doby - zneužívání seniorù. Organizátoøi sice
neporušují zákony, zato jejich etické chování je
velmi ubohé. Prosím všechny, zejména starší
obèany, aby si následující øádky pozornì
pøeèetli a veškeré naoko lákavé nabídky dobøe
zvážili. Víc, myslím, není tøeba dodávat.
Mgr. Pavel Buzek, starosta
Dobrý den pane starosto,
moc se omlouvám, že Vás obtìžuji a ubírám
z Vašeho drahocenného èasu. Jsem dlouholetý
obyvatel Dolní Lutynì, mám støedoškolské
vzdìlání, pracoval jsem celý život ve vedoucích
funkcích.
I když už jsem nyní nìjakou dobu v dùchodu,
snažím se poøád jít s dobou a nezakrnìt. O to
víc mì mrzí a strašnì se stydím za to, jak jsem
se nechal z vlastní hlouposti nachytat. Hlavnì
ze zvìdavosti jsem poprvé navštívil tzv. pøedvádìcí akci v kulturním domì.
Vždy jsem se lidem divil, že se tak lehce nechají pøemluvit a nechají si za šílené peníze vnutit
zboží, které vùbec nepotøebují a které má pouze
zlomkovou hodnotu. Vždyt´ to slyšíme každý
den v televizi, rádiu, èteme o tom a stejnì. Ano,
i já jsem se nechal umluvit a zakoupil za èástku
pøevyšující 30 tisíc korun deky, parní vysavaè,
troubu, hrnce atd.

Ani jsem se pak nechtìl podívat do zrcadla,
když mi syn na internetu všechny tyto, "výhodnì" nakoupené krámy ocenil a spoèítal, že bych
je koupil všechny za 5320 Kè!
Pozdì si sypu popel na hlavu, prostì mají dobøe
vymyšlenou strategii, zasypat lidi co nejvíce
výrobky, uvolnit je šiškou salámu, nedej bože
ukecat je na výhodné splátky a lidská hloupost
je nepøedstavitelná! Za šišku salámu se
chováme jako ovce!

Bohumile, Bohumile, vÌö, co se ne¯Ìk·?

Tak toto pojmenování získal na krátkou dobu
stokilový èuník, který se jednoho krásného
podzimního dne objevil pøímo v centru Dolní
Lutynì. Nejdøíve pobíhal po cestì pøed obecním úøadem, pak se procházel parkem v centru,
a když už byl hodnì unavený, lehl si do
Lutyòky pøímo v sousedství øeznictví pana
Wojtase, aniž by o tom vìdìl. Ve studené vodì
se mu zalíbilo nejvíce a tak se rozhodl, že si tam
poleží.
Po nìkolika hodinách se nakonec pracovníkùm
obce spoleènì s dalšími pomocníky, za divácké

podpory mnoha kolemjdoucích nakonec
podaøilo Bohumila pøesvìdèit, aby vstal
a pøešel do kotce, odkud putoval do provizorního chlívku, který pøipravili myslivci
z Neradu. Ti se o nìho taky vzornì starali, než
se našel jeho majitel.
A jak se èuník k nám dostal? Jeden pán ze
Slovenska jel do nedaleké Wodislawi pro šest
èuníkù. Cestou se zastavil v Dolní Lutyni,
a když se rozjíždìl smìrem domù, Bohumil
šup, vyskoèil z vozíku a hurá na prohlídku centra obce.
Na to, že jeden z pašíkù chybí, pøišel majitel až
doma na Slovensku, ztrátu šel ohlásit na policii
v Èadci, a pomalu se smiøoval, že bude mít o
jedno prase ménì, protože na Slovensku se
žádné volné prase neobjevilo, až èistá náhoda
a zveøejnìná informace na našem webu ho
pøivedla k nám.
Byl samozøejmì rád, zavolal a na druhý den si
pøijel a odvezl Bohumila domù.
Jak skonèil Bohumil, si troufáme odhadnout,
a tak doufáme, že se mu alespoò v Dolní Lutyni
líbilo.
(red)

Moc prosím, uveøejnìte tento mùj dopis v Dolnolutyòském zpravodaji.
Já už se spálil, ale jsou pøed námi Vánoce
a další dùchodci budou chtít obdarovat své
blízké a jsou pro tyto prodejce doslova
potravou.
Na závìr se chci omluvit, že se nepodepíšu. Až
tak velice se stydím za svoji hloupost, že bych to
neunesl.
Snad mne pochopíte. Dìkuji.

KR¡TCE
Divadlo pro dìti
Osvìtová beseda poøádá v pondìlí
28. listopadu v sále KD v Dolní Lutyni v 10 hodin
pro mateøské školky a rodièe s dìtmi, kteøí jsou
doma, divadlo Trampoty èertíka Julínka pohádkový pøíbìh o dvou rozpustilých èertech.
Vstupné: dìti 30 korun, dospìlí 50 korun. Pøedprodej v KD nebo pøímo v sále.
Vánoèní trhy
Osvìtová beseda zve širokou veøejnost na
tradièní Vánoèní trhy, které se uskuteèní
v pátek 9. prosince 2011 v sále KD v Dolní
Lutyni od 9 do16 hodin.
Divoké koèky
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni pro velký
zájem opìt poøádá vystoupení skupiny
Divoké koèky a jejich excelentní dvouhodinové travesti show ÈARODÌJKA, která se
uskuteèní v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni ve støedu 30. 11. 2011 v 18.30 hodin
Jednotné vstupné: 180 Kè

strana 4

Dolnolutyòské noviny

listopad 2011

Naöe ökola pracuje na projektu Jiranet
I v letošním školním roce jsme se
s chutí pustili do práce na našem
školním projektu Jiranet.
Jedná se o vytvoøení funkèního výukového serveru
pro žáky 2. stupnì naší školy.
Na projektu jsme zaèali pracovat v listopadu 2009
a ušli jsme již kus cesty za svým cílem.
Do projektu se zapojila vìtšina uèitelù naší školy
vèetnì vedení, kteøí se podílejí na vytváøení
výukových materiálù výukového serveru Jiranet.
Práce to není jednoduchá a je také èasovì nároèná.
Každý výukový materiál musí tvùrce modulu za
jednotlivé pøedmìty digitálnì zpracovat a žákùm
nastavit tak, aby vše pochopili. Výukové materiály
mají nejen multimediální charakter, ale zaujmou
i svojí interaktivitou. Souèástí nìkterých materiálù
jsou i videa. Po zpracování pilotních výukových
materiálù jsme náš výukový server Jiranet poskytli
i partnerským školám, které jsou do projektu zapojeny v rámci prohlubování spolupráce mezi školami, s výhledem na spoleèné zlepšení vzdìlávacího,
kulturního a technického rozvoje žákù a uèitelù,
zlepšení podmínek vzájemné spolupráce a komunikace a v neposlední øadì také v prohlubování existujících kontaktù. Vytvoøené výukové materiály
partnerské školy zaujaly a využívají je na svých
školách ve výuce jednotlivých pøedmìtù.
Velkou výhodou je pøístup žákù a vyuèujících
k tìmto materiálùm z internetu. Žáci, kteøí jsou
nemocní nebo se z jiných dùvodù nemohou dostavit
na výuku, mají možnost sami z domu zpracovat
a odevzdat zadané úkoly a také se seznámit
s prùbìhem zameškané hodiny vèetnì zápisu a jednotlivých testù.
Jedním z problémù, který musíme v souèasné dobì
øešit, je využití výukového serveru Jiranet v hodinách. K výuce na tomto výukovém serveru Jiranet
je potøebná uèebna s poèítaèi a i když máme na naší
škole dvì, musíme vytváøet rozpisy a leckdy se na
nìjakou výuku nedostane v pøíslušném termínu.
Dalším projektem, do kterého je škola zapojena, je
projekt "Škola - základ života" z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost Poèáteèní vzdìlávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdìlávání na základních školách.
Datum zahájení je 1.9.2010, pøedpokládané datum
ukonèení 28.2.2013, doba trvání projektu 30
mìsícù, rozpoèet projektu 1 774 730 Kè.
Cílem projektu je prostøednictvím nových metod
a nástrojù docílit zlepšení stavu poèáteèního
vzdìlávání na základní škole. Zkvalitnìní a zefektivnìní výuky bude dosaženo metodickým
vzdìláváním a podpùrnými kurzy pedagogických
pracovníkù, tvorbou a následným používáním
nových pomùcek a uèebních materiálù ve výuce.
Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací
výuky prostøednictvím dìlení hodin nebo podporou
pøi vzdìlávání žákù se SVP a žákù mimoøádnì
nadaných.

V roce 2010/2011 byla dìlena ve výuce øada pøedmìtù a vytvoøen tak pøedpoklad lepšího zapojení
všech žákù do výuky. Rovnìž jsme vytvoøili øadu
inovativních materiálù pro výuku v pøedmìtech
jazyk èeský a anglický, matematika, svìt kolem nás,
zejména pro 1. stupeò základní školy.
Oba projekty se tímto skvìle doplòují - Jiranet je pro
žáky 2. stupnì a Škola - základ života pøedevším pro
žáky 1. - 5. roèníku.
Díky tìmto dvìma projektùm je škola vybavena
øadou nových poèítaèù, LCD monitorù, na 1. stupni

je v každé tøídì interaktivní tabule s pøipojením na
internet a školní server, kde jsou umístìny všechny
dosud vytvoøené úlohy pro žáky, pøístupné všem
ostatním uèitelùm. Dále kromì techniky jsou z projektù financovány øady pomùcek a i kantor dostane
za svou práci odmìnu.
Uèitelé se plnì nauèili využívat nové pomùcky
a dostupnou techniku, doplòují své hodiny
množstvím zajímavostí a se žáky tvoøí øadu projektù, do kterých se žáci rádi zapojují.
Jana Josieková, øeditelka školy

äkol·ci besedovali se starostou obce
Rok se s rokem sešel a my máme v naší základní škole Aloise Jiráska nové devát´áky. A
jak už je nìkolik let zvykem, žáci v rámci
uèiva v obèanské výchovì o obecní správì
a samosprávì navštìvují obecní úøad, kde se
setkávají s panem starostou Mgr. Pavlem
Buzkem.
Letos se toto setkání uskuteènilo ve ètvrtek
22. záøí. Byli jsme uvedeni do zasedací místnosti, kde pan starosta žáky informoval o èinnosti obecního úøadu, obecní rady a obecního
zastupitelstva.
Žáci si potom na schùzi obecního zastupitelstva
zahráli. V poslední èásti naší návštìvy žáci
s panem starostou diskutovali a ptali se na
rùzné vìci, které je v naší obci zajímají a co
nevìdìli. Ve škole jsme potom o besedì diskutovali a všichni žáci zapsali své hodnocení,
které mají ve tøídì. Hodnocení bylo vìtšinou
podobné a zde si mùžete pøeèíst reakci nìkterých z nich.
"Na besedì jsme si nejdøíve povìdìli o tom, jak
to na obecním úøadì chodí. A potom následovala hra, ve které jsme si mezi sebou i se

starostou zvolili, kdo bude zastupitelstvo, místostarosta a úøedník. Poté jsme se ptali na rùzné
dotazy o tom, co bychom v obci chtìli
a nechtìli. A také jsme se dozvìdìli mnoho
nových vìcí … napøíklad že ze staré pískovny
by mohlo být èisté pøírodní koupalištì, nebo že
se má opravovat obecní úøad …atd. Potom jsme
dostali od pana starosty volnost, že se mùžeme
ptát, na co chceme. Jenomže jsme se trochu stydìli, a jelikož beseda skonèila, tak už jsme
nemìli èas a prostor."
nepodepsaný žák
"Beseda se mi líbila. Vyzkoušeli jsme si, jak to
chodí na obecním zasedání. Byla legrace, když
jsme si mìli vybrat obecní radu a starosta se stal
naším "starostou". Aspoò byla sranda a snad
jsme si odnesli i nìjaké to moudro."
Sandra Warmusová, 9. B
"Myslím, že se beseda vydaøila. Pan starosta
nám odpovìdìl na naše zvìdavé dotazy a myslím, že byla vìtšina spokojená. Bylo to zajímavé a pouèné a také nám to pøiblížilo uèivo.
Dìkuji panu starostovi za odpovìdi na moje
otázky."
Kristýna Klichová, 9. A
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Pr·ce na opravÏ mostku pokraËujÌ
Velká obava z rekonstrukce mostu prozatím nebyla opodstatnìná. Stavbaøùm vychází poèasí a v souèasné dobì
probíhá betonování. Když všechno dobøe pùjde podle plánu, mìli bychom po novém mostì zaèít jezdit nìkolik
dnù pøed Vánocemi - 17. prosince 2011.

KR¡TCE
Brownfields
Jak jsme informovali v minulém èísle Dolnolutyòských novin, získala obec dotaci
na revitalizaci areálu bývalého koupalištì.
Cílem projektu je pøipravit toto území pro
budoucí možné využití tak, aby další náklady spojené s budováním nìèeho
nového, byly co nejnižší. Nyní pùjde
o likvidaci všech zbytkù betonových základù, kterých je pomìrnì dost a následné
zavezení zeminou. Práce by mìly být realizovány v první polovinì pøíštího roku.
Sbìrný dvùr a kompostárna
Obec netrpìlivì èeká na rozhodnutí Ministerstva životního prostøedí, zda uspìla se
svým projektem na výstavbu sbìrného
dvora a kompostárny. Po nìkolikaletém
úsilí se koneènì blíží èas rozhodnutí.
Doufejme, že projekt vyjde a souèasná
krize ho neohrozí.

Prostor u smuteèní sínì v novém
Okolí místa posledního rozlouèení dostalo
v minulých týdnech novou podobu. Rozpadající se schody, po kterých se již nedalo chodit, a bortící se opìrná zídka se stávaly velmi nebezpeèné pro všechny, kteøí
se pohybovali v jejich blízkosti. Proto byla
obec nucena prostor pøed smuteèní síní
opravit. V pøíštích letech by drobné úpravy
mìly pokraèovat, a to výmìnou dveøí
a oken. Potom, jak finance dovolí, èeká
smuteèní síò ještì nová fasáda. Pøed tím
však ještì budou v pøíštím roce provedeny
nìkteré zahradnické úpravy v okolí tak,
aby prostor v okolí nelákal k rùzným
neøestem. Projekt je pøipraven, tak doufejme, že výsledek bude stát za to.
Oprava chodníkù
Rychlá oprava chodníkù probìhla v minulých týdnech v centru. Rozpadající se
chodníky pøed zeleninou a bývalou obuví
nahradila zámková dlažba. Opraven byl
taky rozpadající se starý kanál, který byl již
v havarijním stavu.

V˝stava betlÈm˘
Osvìtová beseda ve spolupráci s kroužkem
Šikulky pøipravuje v pøedvánoèním èase
další roèník výstavy betlémù a dìtských
prací s Vánoèní tématikou doplnìnou
o dìtskou soutìž na téma „Vánoèní hvìzda“.
Výstava se uskuteèní v kulturním domì ve
dnech 5. 12. - 7. 12. 2011 od 8.00 – 16.00
hodin.
Proto se touto cestou opìt obracíme na naše
spoluobèany, aby nám zapùjèili své vlastní
rodinné betlémy èi ozdoby – staré, nové,
døevìné, papírové èi perníkové.
Spoluobèané, kteøí chtìjí zapùjèit své
exponáty, necht´ informují Pavlu Petrovou.
Telefonicky na èísle 552 301 243, emailem
na osvetovabeseda@dolnilutyne.org nebo
osobnì.
Sbìr exponátù se uskuteèní ve støedu 30. 11.
2011 od 9.00 – 17.00 hodin.
Za pomoc pøi organizování výstavy dìkuje
Pavla Petrová.
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Advent a svÌËky: m˘ûe to skonËit tragÈdiÌ
Každoroènì dochází bìhem prosincových dní k požárùm od hoøících
svíèek,
pøedevším
od
tìch
umístìných na adventních vìncích
nebo vánoèních stromcích.
Svìtlo svíèek mùže pøinést do každého domova
atmosféru klidu, pohody, duchovna, ale také
mùže pøinést neštìstí, pláè, ztráty na majetku,
zdraví a nìkdy i životech. Aby se pøedešlo
nehezkým zážitkùm s ohnìm, je nutné dodržovat nìkolik zásadních rad, jak se zapálenými
svíèkami nakládat.
Je nutné si uvìdomit, že zapálená svíèka
nemùže být pokládána kamkoli a na cokoli.
Svíèka by mìla být umístìna na nehoølavé podložce v dostateèné vzdálenosti od hoølavé dekorace vìnce. Také je dùležité zohlednit
vzdálenost zapálených svíèek od hoølavých
pøedmìtù, jako jsou záclony, závìsy nebo
obrazy. Dále je nutné nezapomínat, že hoøící
svíèky nelze nechat bez dohledu.
Podobným zpùsobem je nutné zacházet s klasickými svíèkami na vánoèním stromku. Tyto
svíèky musí být opìt umístìny ve stabilních,
nehoølavých skøipcích s miskou, která zachytí
horký vosk. Vždy je nutné dbát na to, aby
plamínek svíèky byl v dostateèné vzdálenosti
od jehlièí a hoølavých vánoèních ozdob.
Èastým pøípadem požáru o Vánocích bývají
také elektrické žárovky na vánoèních stromcích, proto je nezbytné používat certifikované
výrobky, které pøináší vìtší pravdìpodobnost
nezapøíèinìní požáru. Elektrické žárovky, at´ už
používané na vánoèních stromcích nebo jako
vánoèní dekorace domovù, by také samozøejmì
nemìly být nechávány bez dozoru. V pøípadì
odchodu z bytu by mìly být tyto žárovky radìji
vypnuty. Velmi nebezpeèné jsou také prskavky,
kdy v pøípadì zapálení prskavek na stromeèku
se nesmí zapomínat na umístìní nehoølavé podložky pod stromeèek, a rovnìž je nutné
nenechávat je zapálené bez dozoru.

Nakonec je potøeba upozornit, že ještì 10 cm
od plamene svíèky teplota pøesahuje 200 °C,
což staèí k zapálení papíru, textilií, plastù,
sousední vìtvièky na vánoèním stromku atd.
Proto mìjme na pamìti, že se svíèky a elektrické dekorace nesmí nechávat bez dozoru, že
je nutné umístit tyto svíèky a dekorace
v dostateèné vzdálenosti od hoølavých mate-

riálù, že by mìly být umist´ovány na
nehoølavých materiálech a že každý takovýto
prodávaný výrobek (adventní vìnec, svíèka,
elektrická svìtýlka) by mìl být opatøen návodem na použití, kde by mìlo být uvedeno, jak s
pøedmìtem bezpeènì zacházet a jak ho správnì
používat.
Ing. Lukáš Rylko

V·noËnÌ v˝stavka spojen· se soutÏûÌ
Srdeènì vás všechny zveme na Vánoèní výstavku kroužku dìtí ŠIKULKY spojenou s výstavkou betlémù a vánoèního medového peèiva.
Tradiènì se bude konat v Kulturním domì v Dolní Lutyni ve dnech 5. - 7. 12. 2011 od 8.00 do 16.00 hod. Zároveò vyhlašujeme soutìž na téma
„Vánoèní hvìzda”. Soutìže se mohou zúèastnit dìtské kolektivy i jednotlivci. Týká se to zejména jednotlivých tøíd zájmových kroužkù a dìtí
se zájmem o výtvarnou výchovu. Podmínky soutìže: vìk dìtí od 3 do 15 let, nezáleží na poètu dìtí v kolektivu, vánoèní hvìzda bude vyrobena dìtmi nikoliv dospìlými, mùže být použitý libovolný materiál. Výrobky budou odevzdány nejpozdìji do pátku 2. 12. 2011 do 15.00 hod
v Kulturním domì Dolní Lutynì paní Petrové nebo každou pøedcházející støedu v kroužku dìtí Šikulky v bývalé Základní škole v èásti Nerad
od 16.00 do 17.45 hod paní Kantorové. Vyhodnocení probìhne návštìvníky bìhem výstavky. Každý úèastník bude odmìnìn za úèast malou
pozorností. Pøihlášky prosím odevzdejte spolu s výrobkem.do soutìže.
Jméno a pøíjmení jednotlivce nebo vedoucího kolektivu .....................................…………………………..................…….……….................................
Škola …….........................……………………………… Tøída ……….............................….......................... Poèet zúèastnìných dìtí …………..........
Struèný popis výrobku (napø.materiál,který jste použili) .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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Èas plyne, ale vzpomínky
zùstávají.

Èas, ten jako voda utek´,
jenom trošku zmírnil
smutek. Prázdno, které
tady je, žádný èas
už nesmyje.

Anežky MACUROVÉ.

Dne 25. záøí 2011 jsme si
pøipomnìli 2. smutné
výroèí úmrtí pana

S láskou vzpomíná manžel Leo, syn
Milan, vnuk Robert a vnuèka
Magdalenka.

Karla MOCHÁKA.

Odešla, jediná na svìtì, jež nikdy nezradí,
na ni nám zùstane nejlepší vzpomínka.
Ta bytost nejdražší, to byla maminka.

S láskou vzpomíná manželka Zdeòka,
synové a vnuci s rodinami.
Dobrý èlovìk nikdy neumírá v srdcích
tìch, kteøí ho milovali.
Dne 31. øíjna 2011 by se
dožil 90 let mùj dìdeèek
Vilém HOLEŠ.
S láskou a úctou vzpomínají vnuk David
s pøítelkyní Lucií, manželka Vìra, dcery
Inka a Marie s rodinami.
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 6. listopadu 2011 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní

Andìly JAVORKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, syn Václav, snacha Tat´jána,
vnuci, pravnuci a pravnuèka.
Vydal ses na cestu,
kterou chodí každý sám,
jen dveøe vzpomínek
a lásky jsi nechal dokoøán.
Dík za to,
èím jsi nám
v životì byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil...
Dne 17. listopadu 2011 uplynulo 15 let,
kdy nás navždy opustil pan
Jan FISMOL z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, celá
rodina Ferdova a Mazurova.

Tvé oèi se zavøely a Tvé
srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe však
budou s námi žít.
Dne 24. listopadu 2011
vzpomeneme 1. smutné výroèí úmrtí pana
Jana STANICZKA
a zároveò 15. prosince 2011 si pøipomeneme jeho nedožitých 67 let. S láskou
vzpomíná manželka a dìti s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Dne 17. listopadu 2011 by
oslavila 83 let paní
Libuše
PASTUSZKOVÁ.
S láskou vzpomínají synové a dcery
s rodinami.
Tvé oèi se zavøely a srdce
pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe však
budou s námi stále žít.
Dne 21. listopadu 2011
vzpomeneme 6. výroèí úmrtí pana
Jiøího TATARÈÍKA

Dne 5. listopadu 2011 jsme
si pøipomnìli 9. výroèí
úmrtí naší maminky,
tchynì, babièky
a prababièky paní
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a zároveò l7. prosince 2011 si
pøipomeneme jeho nedožitých 70 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Milada a dìti s rodinami.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 22. listopadu 2011
uplynulo 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil pan
Vilém PØIBIL z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
syn Dušan a dcera Dagmar s rodinami.
Dne 26. listopadu 2011 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí paní
Štìpánky JEŽÍŠKOVÉ
z Dolní Lutynì.
S láskou a úctou stále
vzpomínají dcera Marie
s rodinou, dcera Anna
s rodinou a syn Josef.

Josef Cielepa, Sidónia Pikolová, Bedøich
Šimoòak, Emil Pastucha, Zdenka Kìrmašková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili:
75 let - Marie Mžiková
80 let - František Knìžík, Jan Šmíd
85 let - Emilie Šimíèková,
Emilie Petrýdesová
90 let - Olga Witová,
Stanislava Galusková
V mìsíci listopadu oslavili:
75 let - Miloslav Mencner, Jan Stoszek,
Margita Višòáková, Vlasta Pleschnerová,
Marie Bystroòová
80 let - Andìla Szeligová
85 let - Miroslav Vajda
Gratulujeme a pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní
pohodu.
Výroèí zlaté svatby mìly tyto manželské
páry:
4. 11. 2011 - manželé Heinz a Jiøina
Placzkovi
18. 11. 2011 - manželé Eduard a Alžbìta
Suchánkovi
a krásné výroèí diamantové svatby:
10. 11. 2011 - manželé Ervín a Marie
Babczynští
11. 11. 2011 - manželé Vladimír a Anežka
Kvapilovi
Srdeènì gratulujeme a pøejeme hodnì
zdraví a spokojenosti do dalších
spoleènì prožitých let.
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SkvÏl˝ podzim fotbalist˘ Sokola
Letošní podzimní èást sezony byla pro hráèe Sokola Dolní Lutynì víc než úspìšná. Po pìtibrankovém vítìzství v posledním
zápase v Tìrlicku, pøezimují na prvním místì tabulky s dvoubodovým náskokem na Vendryni.
Doubrava - Dolní Lutynì 2:2 (2:1)
V místním derby na høišti Doubravy jsme vybojovali pouze bod, když jsme od zaèátku utkání
museli dotahovat náskok soupeøe. První branku
jsme inkasovali po rohovém kopu, kdy jsme
nepokryli hráèe na malém vápnì a ten pohodlnì skóroval hlavou.
O vyrovnání se postaral Dominik Huòaø
dorážkou Havláskovy støely. Na konci poloèasu
jsme po zbyteèné chybì inkasovali druhou
branku po vydaøené støele domácího útoèníka.
Hned po zmìnì stran se nám podaøilo vyrovnat
Korèem po pøihrávce Huòaøe. Do konce zápasu
obì mužstva již hrála na jistotu a neinkasovat.
Zápas tedy skonèil spravedlivou remízou.
Dolní Lutynì - Dobrá 0:3 (0:3)
Tento domácí zápas se nám hrubì nepovedl
a po zásluze jsme prohráli. Hosté o svém
vítìzství rozhodli bìhem necelé ètvrthodiny
prvního poloèasu, kdy se jim podaøilo vstøelit
tøi branky po hrubých chybách našeho mužstva.
Po zmìnì stran si hosté hlídali výsledek a podnikali rychlé brejky do naší rozhozené obrany.
Domácí nebyli schopni nìco vymyslet, natož
promìnit nìjakou šanci. Dokonce ani Štefanka
nepromìnil pokutový kop. Po tomto výsledku
jsme v tabulce klesli na druhé místo za celek
Vendrynì, našeho pøíštího soupeøe.
Dolní Lutynì - Vendrynì 3:1 (0:1)
V tomto utkání proti vedoucímu mužstvu tabulky jsme podali asi nejlepší výkon podzimní
èásti soutìže. Hosté pøijeli s jasným cílem hrát
ze zabezpeèené obrany a podnikat rychlé brejky. V prvním poloèase se jim to jednou povedlo, a když naše velké šance zùstaly nevyužity,
prohrávali jsme 0:1.
Ve druhém poloèase se hrál zásluhou obou

mužstev skvìlý fotbal a naši hráèi soupeøe
pøehrávali zejména po stranách. Výsledkem byl
vyrovnávací gól Havláska a dvì branky Malíka,
z toho jedna z pokutového kopu. Po tomto
vítìzství jsme se vrátili na první místo tabulky.
Tìrlicko - Dolní Lutynì 0:5 (0:3)
V posledním podzimním utkání jsme chtìli
potvrdit naše první místo v tabulce. Proti pøedposlednímu mužstvu tabulky jsme od úvodních
minut nenechali nic náhodì a šli za svým cílem,
kterým byl zisk tøí bodù. O svém vítìzství jsme
rozhodli již v prvním poloèase, kdy se trefili
Havlásek, Galocz a Korè. Po zmìnì stran jsme
své vedení ještì zvýšili brankami Havláska
z penalty a Kudlíka.
Podzimní èást sezóny jsme zvládli, podaøilo se
nám zapracovat do sestavy mladé hráèe a šanci

v prvním mužstvu dostávají rovnìž naši nadìjní
dorostenci (Jantoš a Radim Huòaø), takže do
budoucna máme na èem stavìt. Myslíme si, že
i diváci si našli cestu na stadion a navštìvují
domácí zápasy ve vìtším poètu než tomu bylo
v minulých sezonách.
Opìt máme v mužstvu vítìze o nejlepšího
støelce okresu Karviná, který je Tomáš
Havlásek, jenž v podzimní èásti sezóny
nastøílel 15 branek a mùže se tìšit na nové
kopaèky.
Na závìr bychom chtìli všem popøát št´astné
a veselé vánoèní svátky a úspìšný nový rok
2012.
Zároveò chceme všechny pozvat na tradièní
sportovní ples,který se bude konat 21. ledna
2012 v kulturním domì v Dolní Lutyni.
(ave)

Turek p¯ivezl zlato ze Slovenska
Dolnolutyòský silák a závodník v benchpressu Tomáš Turek
skvìle reprezentantoval obec i svùj klub TJ Viktoria Bohumín na
Grand Prix Slovakia dorostencù, které se konalo 29. øíjna v obci
Èastá.
Bylo to v podstatì Mistrovství Slovenska, když z 15 závodníkù
bylo 13 Slovákù, jeden Rakušan a jeden Èech.
Tomáš Turek vybojoval zlatou medaili v kategorii do 93 kg ve
vzájemném mezinárodním souboji. Druhý skonèil Rakušan a za
ním všichni Slováci. V celkovém hodnocení skonèil na pátém
ocenìném místì z patnácti.
Tomášovy nazvedané výkony jsou: døep 250 kg, benchpress
132,5 kg, pozved 210 kg, celkový trojboj 592,5 kg.
(tum)
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