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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

Na prahu roku 2012, kter˝ se zd· b˝t ˙ûasn˝
Není to tak dávno, kdy jsme pøivítali
nový rok. Nìkdo v rodinném kruhu,
další u televizní obrazovky, jiný zase
s kamarády nebo známými. Po pùlnoci
bylo vidìt krásnì osvìtlenou obec
množstvím svìtlic, petard a ohòových
koulí, ani radìji nepøemýšlím, kolik
penìz lidé vìnovali na pùlnoèní
ohòostroje.
Podívaná to sice byla úžasná, ale její efekt
velmi krátkodobý. A tak to je i v životì, po
velkých oslavách musela vìtšina zase do práce
a ti mladší do školy.
Nyní nás èeká o nìco delší, pøestupný rok 2012,
který jak doufám, neskonèí žádnou apokalypsou ani nièím podobným. Každý z nás ví, že po
plese nás èeká nároèné ráno, po období

hodování pøichází pùst a za krizí následuje
oživení. Urèitì si budeme muset vážit práce,
které není v našem regionu nadbytek. To nejcennìjší co máme, však nosíme vždy s sebou,
a nikdo nám to nevezme.
Jednak je to naše zdraví, a proto si ho važme,
i když jsme ještì relativnì zdraví a mladí,
s pøibývajícím vìkem urèitì jeho hodnota bude
stoupat.
Senioøi by o tom tìm mladým, co chodí v zimì
s holými zády a v lehkých sportovních botách,
mohli vyprávìt. Bohužel nebo bohudík na
mládí je to pìkné, že neposlechne, a když ano,
tak stejnì si myslí svoje. Ani my jsme nebyli
jiní, tak buïme prosím tolerantní a trpìliví, na
nìkteré vìci èlovìk zkrátka musí pøijít sám.
Co nám taky nikdo nevezme, jsou naše schopnosti, dovednosti a zruènost. Jednoduše to øekl
kdysi mùj dìda: "Synku, uè se, protože to, co se

nauèíš a dostaneš do té tvojí palice, ti žádný
zlodìj neukrade". Mìl pravdu, èlovìk mùže pøijít o peníze, auto, nìkteøí i o manželku, ale to,
co umíme a máme v hlavì, nám nikdo
nevezme. A tak s trochou nadsázky øíkám i já:
"Dìcka uète se, i když známky nejsou všechno,
dùležité je hlavnì nìco umìt, a to poøádnì".
Další, o co urèitì nepøijdete, je naše povaha,
srdce nebo charakter. Buïme proto k sobì
navzájem laskaví, shovívaví, tolerantní a nezapomínejme na solidaritu.
Pojem, který všichni známe, ale s jeho praktickým používáním to je dnes ponìkud horší,
i proto si pøejme, at´ zdraví jsou solidární
s nemocnými, bohatší s chudšími, mladší se
staršími a naopak. At´ ten nový rok je pro
všechny zase o nìco úspìšnìjší než rok pøedcházející.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Vod·ci zah·jili nov˝ rok sjezdem Olöe aû do Polska

Ani letos nevynechali vodáci
z veøòovického oddílu Posejdon
Novoroèní sjezd Olše. Na vodu
se vydali v sobotu 7. ledna již
popáté a i tentokrát jeli spoleènì
èeští a polští vodáci. Spluli zhruba osmikilometrový úsek do polského Zabe³kowa, odkud pak
lodì pøivezli zpìt.
Nechybìl ani pøedseda vodáckého
oddílu Posejdon Josef Tobola,

který se staral o dopravu vodákù.
Zatímco oni si odvezli auta na polskou stranu do Zabe³kowa, on je
poté dovezl zpìt do Vìøòovic. Z
Polska pak dovezl na pøívìsu
loïky.
Jak Tobola pøipomnìl v rozhovoru
pro bohumínskou mìstskou televizi, nápad na novoroèní sjíždìní
øeky se zrodil spontánnì v dobì,
kdy padaly hranice v roce 2007.

"Spoleènì s pøáteli z polských
Gorzyc jsme si tehdy øekli, že
uspoøádáme oslavu vzniku schengenského prostoru na vodì. No
a vznikla z toho tradièní akce, na
kterou se, byt´ je to v zimì, každoroènì sjede tøicet ètyøicet
vodákù. Musím pøiznat, že mì ten
zájem mile pøekvapil," vzpomíná
Josef Tobola.
Spoleènì s pøítelem se poprvé na

Olši vydala i Lucie Kandraèová
z Bohumína. Aè zkušená vodaèka,
Novoroèní sjezd Olše absolvovala
poprvé. Na vodu jezdila asi od 15
let s bratrem. Dnes má za sebou
vìtšinu tuzemských vodáckých
tras na Vltavì, Lužnici i Sázavì.
"ted´ mám nový cíl, chtìla bych se
nauèit jezdit sama. Zkusila jsem to
loni na Odøe a moc se mi to zalíbilo," prozradila vodaèka.
(red)
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NejstaröÌ obËanka naöÌ obce si r·da pospÌ
Dìtmarovická restaurace Gól u fotbalového høištì zažila v závìru loòského roku velkou oslavu. Sešla se tam rodina
paní Boženy Nawratové, aby oslavila její sté narozeniny.

Oslavu pro maminku uspoøádala její dcera
Zdeòka Staniová. "Sezvali jsme rodinu, asi
dvacet nejbližších," prozradila v den maminèiných narozenin 29. prosince.
Paní Božena pochází ze sedmi sourozencù.
Mìla pìt sester a jednoho bratra. A všechny
pøežila. Víc než tøicet let je vdovou a žije
s dcerou a její rodinou v domku Na Výšinì
v Dolní Lutyni.
Jak øíká její dcera Zdenka Staniová, pøestože
maminka oslavila stovku, zdravotnì se cítí na
ménì. "Možná trochu hùø slyší, ale normálnì

KR¡TCE
Pozvánka
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve èleny
a své pøíznivce v pátek 3. února v 17 hodin
do sálu kulturního domu na Spoleèenský
veèírek. Hudba, program, domácí kuchynì
a bohatá tombola zajištìna.
Divadlo pro dìti
Osvìtová beseda pøipravila pro všechny
dìti a jejich rodièe o jarních prázdninách
na støedu 8. února v 10.00 hodin ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni dvì krátké pohádky O Budulínkovi
a Smolíèkovi v podání loutkohereèky
z Divadla loutek v Ostravì.
Vstupné dìti 30, dospìlí 50 korun.

ète, dívá se na televizi," øíká Staniová.
A taky hodnì spí. "Vstávám kolem osmé, ale
hned po snídani si jdu lehnout. Stejnì jako po
obìdì," prozradila nám oslavenkynì.
Paní Božena Nawratová je první stoletou ženou
v Dolní Lutyni v pováleèné historii. Dlouhé
roky byla v domácnosti a starala se
o hospodáøství. Od roku 1952 pracovala
v obchodì a pak v železárnách v Bohumínì. Od
roku 1979 je vdovou. O manžela pøišla poté, co
utrpìl úraz na šachtì.
Paní Božena na svùj vìk nevypadá. Když se jí

Dovolená místního lékaøe
MUDr. Vladislav Sikora sdìluje tímto svým
pacientùm, že ordinace v Dolní LutyniNeradu (bývalá škola) bude kvùli èerpání
dovolené uzavøena od 6. do 10. února.
Zástup zajišt´uje MUDr. Tat´jána Valicová
na Elektrárnì v Dìtmarovicích.
Dìtský karneval
Osvìtová beseda zve všechny dìti
a rodièe na tradièní Rej masek, který se
uskuteèní v nedìli 5. února v 15 hodin.
I letos budou karneval zahajovat svým
taneèkem Berušky a pak již budou následovat soutìže a dìtská diskotéka. Vstupné dìti 30, dospìlí 60 korun.
Zájezdy do divadla
Osvìtová beseda pøipravila na I. pololetí

zeptáte, jaký má recept na dlouhovìkost,
odpoví, že to má v genech. "Mùj tatínek se
dožil 94 let," øíká. Požehnaného vìku se dožila
mimo jiné proto, že je kliïas a nikdy se
nestresovala.
Na oslavu své stovky se prý moc tìšila. A co by
si ještì pøála? "Hlavnì zdraví. Jinak mi nic
nechybí. U moøe jsme byla, jezdívala jsem do
lázní, prostì jsem si život užila," prozradila
nám. Nyní už nikam necestuje. Nejradìji je
v rodinném kruhu, kouká na televizi a sedává
na zahradì.
2012 dva zájezdy do divadla v Ostravì,
a to v nedìli 11. bøezna na operetu Noc na
Karlštejnì, kterou podle stejnojmenného
filmu na motivy hry Jaroslava Vrchlického
upravil Zdenìk Podskalský ml.
Pøedstavení se hraje v Divadle Jiøího
Myrona.
Cena vstupenky je 125 korun. Odjezd
autobusu z Vìøòovic ve 14 hodin, jízdné
120 korun, odjezd z Dolní Lutynì od KD
v 14.15 hodin, jízdné 100 korun.
Druhý zájezd se koná v nedìli 15. dubna
na nejznámìjší komedii anglického dramatika George Bernarda Shawa, nositele
Nobelovy ceny za literaturu, Pygmalion.
Cena vstupného je 115 korun. Odjez autobusu z Vìøòovic v 15 hodin, jízdné 120
korun, odjezd z Dolní Lutynì od KD
v 15.15 hodin, jízdné 100 korun. Pøedprodej vstupenek v kulturním domì.
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Zch·tralÈ bazÈny b˝valÈho koupaliötÏ zasypou zeminou
Ruiny bývalého obecního letního koupalištì, které bylo zejména v 80. letech minulého století velmi vyhledávaným
místem k relaxaci zejména pro lidi z mìsta, letos zøejmì definitivnì zmizí.
Obci se totiž podaøilo získat na sanaci bývalého
koupalištì dotaci. "V první fázi využijeme
dotaci z programu Brownfields na rekultivaci
tohoto území. Všechny betony se vytrhají
a jámy se následnì zasypou," prozradil starosta
obce Pavel Buzek.
Tam, kam jsme se kdysi chodili koupat,
najdeme dnes už jen znièenou a zpustlou
betonovou vanu menšího bazénu a brouzdalištì.
Bìhem roku, možná už na jaøe, tam dorazí
bagry a nákladní auta, vytrhají veškerý beton
a díry po bazénech zasypou hlínou. Stát to bude
nìco pøes milion korun.
A co bude dál? Starosta má o budoucnosti
areálu jasno. "Chtìli bychom na tomto místì
vybudovat sportovnì-rekreaèní areál, kde by
byly napøíklad tenisové kurty, dìtské høištì
a sportovištì anebo høištì na beachvolejbal.
Urèitì bude dobré tento pøírodní prostor propojit s areálem fotbalového høištì, který se
nachází na kopci," vysvìtlil Buzek.
Kdy to však bude, na to odpovìdìt dnes neumí.
Obec si teprve nechá zpracovat studii a pøedevším musí na tuto investici sehnat peníze.
"Budeme se snažit získat peníze z nìjakého
dotaèního titulu, sami to asi nezaplatíme. Je
možné, že když to nepùjde jinak, budeme areál
budovat postupnì podle finanèních možností,"
dodal starosta.
(red)

Kupte si nov˝ kotel, dostanete p¯ÌspÏvek

V posledních týdnech urèitì nìkteøí z vás zaregistrovali v tisku zprávu o
dotaèním titulu na poøízení nových ekologických kotlù. Ministerstvo životního prostøedí a krajský úøad chystají, tak øíkajíc pùl na pùl, tento
dotaèní titul urèený pro domácnosti v našem postiženém regionu. Obec
bedlivì sleduje všechny nové informace a bude obèany informovat
v obecním tisku. Prozatím je známo následující.
Na základì požadavkù starostù z nejvíce postiženého regionu pøislíbil
ministr životního prostøedí Tomáš Chalupa dotaci 10 milionù korun na

výmìnu starého kotle za nový, ekologický, splòující emisní tøídu 3.
Moravskoslezský kraj se rozhodl podpoøit tento dotaèní titul stejnou
èástkou. Maximální dotace na jeden kotel by mìla èinit 60 tisíc korun
a v souèasnosti probíhají jednání s nejvìtšími zneèišt´ovateli v kraji, aby
také pøispìli.
Žadatelé o dotace na kotel budou muset doložit, že starý kotel zlikvidovali a musí povìøeným orgánùm umožnit kontrolu. Ministr Chalupa
uvedl, že se zatím pracuje na legislativì, která kontrolu kotlù v domácnostech umožní.
Velmi rychle na pøipravovaný dotaèní titul zareagoval dlouholetý
výrobce topenáøské techniky VIADRUS v Bohumínì, který pøipravil
exkluzivní slevy pro pøípadné zájemce pøi pøímém odbìru. Pro všechny
obce bývalého okresu Karviná, a tedy i obèany Dolní Lutynì, nabízí
slevu 31 procent, ostatním v kraji je pak nabízena sleva 23 procent. Firma
nabízí širokou paletu kotlù s automatickým pøikládáním jak uhlí tak biomasy splòující požadovanou emisní tøídu 3.
Pøestože pravidla dotaèního titulu nejsou ještì zcela známa, pøedpokládá
se, že v tomto roce by mìlo být uspokojeno prvních 300 žadatelù. Pokud
bude o kotle zájem, jsou pøipraveni ministerstvo i kraj v pøíštím roce
pokraèovat v tomto dotaèním titulu. Prozatím doporuèuji sledovat tisk
a pøípadnì webové stránky krajského úøadu, kde by se podrobnosti
o dotacích mìly objevit jako první.
Mgr. Pavel Buzek, starosta
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T¯etÌ farnÌ ples aneb "Vy nezn·te Boba?"
Budu vám vyprávìt pøíbìh…
Na divokém Západì se prohánìjí kovbojové na
koních, muži kouøí doutníky a opíjejí se, slièné
dìvy jim nalévají whisky v krèmách a tam kdesi
žije spanilá dívka Mary Lou i zbojník a lupiè
Bobo, kterému není nic svaté.
Bobo se zajímá se o krásné ženy, urèitì bere
bohatým, ale chudým nic nedává, loupí
a krade… dokonce chce zabít i šerifa, kterého
Mary Lou miluje…
Nakonec ale vše dobøe dopadne! Mary Lou
odchází se svým milým a zbojník Bobo je
zatèen… Není ale popraven, jak tomu
v takových pøíbìzích bývá, ale slibuje, že se
vydá "správnou cestou" a bude konat jen
dobro…
Co ale bylo s Bobem dál, se neví. Snad jen tolik,
že odjíždí z divokého Západu a pøijíždí na klidný sever do malé vesnice Lutynì-city a dává se
na pokání…
Že se mu to daøí, tak o tom se mùžete pøesvìdèit
v nedìli ve farním kostele v Dolní Lutyni nebo
Vìøòovicích. Lidé si ho tak oblíbili, že jsou pro
nìho schopni udìlat, co mu na oèích vidí…
Tolik pøíbìh…
A jaká je skuteènost? Sám otec Marián ale ke
své roli Boba (pro ty, kteøí na plese nebyli) ještì

øíká… (Doufám, že se mi podaøí struènì shrnout
jeho slova nedìlního, velmi pùsobivého kázání.)
Jeho role lupièe mu prý nesedìla, (ale co by
neudìlal pro pobavení svých "oveèek"), protože
èasto pøemýšlí o lidech, kteøí rovnìž v životì
"nasazují" masky a mìní svou tváø a nejsou
sami sebou. Ale ruku na srdce. Myslíte, že je
mezi námi nìkdo, kdo nikdy nenasadil na svou
tváø jinou "masku"? Zní to sice pìknì "být sám

sebou", ale nìkdy je to velmi tìžké a možná
každý chce alespoò na chvíli uniknout ze svìta
tvrdé, a nìkdy až kruté reality a nasadit aspoò na
pár okamžikù tváø "jiného" èlovìka, a pøesto být
sám sebou…
Tolik podìkování všem, kteøí se jakoukoli
mìrou podíleli na pøípravì a realizaci již 3.
farního plesu…
(dm)

Zebranie MK PZKO w Lutyni Dolnej

MK PZKO w Lutyni Dolnej zorganizowa³o zebranie sprawozdawcze
tradycyjnie po³¹czone z wigilijk¹ w œrodê 28.12. a do domu kultury
przybyli nie tylko cz³onkowie ko³a, ale równie¿ wielu sympatyków i
¿yczliwych przyjació³ oraz goœcie - wicewójt gminy Jan Fismol,
radny Jan Czapek, ks.proboszcz Marian Pospìcha oraz prezesowie
s¹siednich kó³ PZKO Józef Tobo³a, Leon Kasprzak, W³adys³aw
Rusek i Gerard BrzeŸniak.
Rok 2011 przebiega³ w dolnolutyñskim kole pod znakiem Jubileuszu
Klubu M³odych, który powsta³ w roku 1971 i zrzesza³ wtedy 35
cz³onków. W ramach Klubu istnia³ zespó³ taneczny, ¿ywego s³owa, kó³ko
sportowe i turystyczne. Obecnie m³odzi pezetkaowcy nie spotykaj¹ siê
regularnie, ale pomagaj¹ w przygotowaniach wszystkich imprez, zorganizowali sobie akademiê jubileuszow¹, wycieczkê do Wroc³awia,
reprezentowali Ko³o w turniejach sportowych.
Dolnolutyñskie ko³o to jedna 82-osobowa rodzina, której wiêŸ umacnia
chór mieszany Lutnia z 103-letni¹ tradycj¹. Lutnia zrzesza 20
œpiewaków z Lutyni, Wierzniowic, Rychwa³du i Or³owej. Dyrygentem

jest W³adys³aw Rusek z Rychwa³du, który bezinteresownie kieruje
chórem ponad 13 lat. W roku 2011 chór zaliczy³ 14 wystêpów u nas i w
Polsce.
Znacz¹ce miejsce w dzia³alnoœci dolnolutyñskiego ko³a ma Klub Kobiet,
który pracuje pod kierownictwem £ucji Starzycznej. Panie przygotowuj¹ wszystkie imprezy od strony kulinarnej, organizuj¹ kursy pieczenia,
gotowania, przygotowuj¹ wystawy, prelekcje i odczyty, pracuj¹ w
zarz¹dzie i zespo³ach ko³a.
Miejscowe ko³o nie posiada w³asnego lokalu, cotygodniowe próby chóru
odbywaj¹ siê w ma³ym budynku szkolnym, na imprezy zarz¹d wynajmuje odp³atnie lokale domu kultury. D³ugoletni¹ tradycjê ma wspó³praca z pezetkaowskimi ko³ami- rychwa³dzkim i wierzniowickim, która
wzbogaca pracê kó³ i przynosi obustronne korzyœci.
Do tradycyjnych imprez ko³a nale¿¹ bale, festyny, obchody Dnia Matek,
prelekcje, wycieczki i wigilijki.
Program zebrania urozmaici³ wystêp Michaeli ¯ebrok i krótki zarys 65letniej historii dolnolutyñskiego ko³a, który przedstawi³ Radek Sztwiertnia. W planie pracy na rok 2012 znalaz³ siê m.in. bal 28 stycznia oraz
obwodowa uroczystoœæ z okazji Jubileuszu PZKO 12 maja w domu kultury.
Po czêœci oficjalnej uroczyste spotkanie kolêdowe uœwietni³ wystêp
zespó³u œpiewaczego Rychwa³dzianie, który zaprezentowa³ kolêdy i pastora³ki ze œpiewem solowym Ma³gosi Sikory i Waldemara Wieczorka.
Tradycyjna wigilijka to wspania³a chwila, w której mo¿na z³o¿yæ
¿yczenia osobom, z którymi dzieli siê swoje pasje i zainteresowania. Na
zakoñczenie podano smaczn¹ kolacjê, któr¹ przygotowa³y panie £ucja
Starzyczna i Renata Æmiel.
Maria Sztwiertnia
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TaneËky pro Mikul·öe
Po roce se opìt vydal do ulic Mikuláš, aby nadìlil dìtem nìco ze svých zásob. Nezapomnìl ani na Berušky, které
si pro nìho pøipravily pìkné taneèky.

A tak se v nedìli 4. prosince v sále lutyòského
kulturního domu sešly všechny taneènice
Berušky, aby svým vystoupením udìlaly radost
svým nejbližším. Plnému sálu rodièù, babièek,
dìdeèkù a dalších pøíznivcù pøedvedly všechno,
co se dosud nauèily.
A že bylo na co koukat! Spokojený byl urèitì
i Mikuláš, protože odmìnil všechny dìti
bohatými balíèky. A jak už to tak bývá,
s Mikulášem dorazili i jeho vìrní prùvodci milý andílek a velmi rozdovádìný èert.
To bylo køiku a slzièek! Berušky málem pøišly
o jednu mažoretku, ale naštìstí si to èert
rozmyslel a do pekla ji neodnesl. Bylo to zkrátka velmi povedené odpoledne.
Berušky také nadìlovaly, nikoli balíèky sladkostí, ale poøádný pytel tancù. Kde a komu?

Tradiènì obyvatelùm penzionu v Lutyni. Ve
støedu 7. prosince odpoledne pøišly potìšit
svými taneèky, básnièkami a zpìvem lutyòské
seniory. Všem pìti domácím posluchaèkám se
milé vystoupení líbilo.
Malé taneènice nakonec pøekvapily rodièe
otázkou:" Proè se na nás nepøišly podívat
všechny ty hodné babièky jako minule?" To
bude asi tím pøedvánoèním shonem.
Jsou tady, aby obmìkèily naše srdce, aby nám
ukázaly, že pøes obèasné starosti si musíme
vzpomenout, jaké je být dítìtem. Jedinì takto
pochopíme jejich svìt, který je rozmanitý
a krásný.
Velkou mìrou se na tom podílejí rodièe, bez
nichž by nevzniklo nic z úžasného vystoupení,
které jsme mìli letos šanci zhlédnout. Uèinili

velký kus práce, a to ne jen s organizací
a pøípravou, ale také psychickou podporou,
která sjednocuje naše spoleèné cíle udìlat dìti
ještì št´astnìjšími.
Je snad jediné slovo, které dokáže vyjádøit, jak
moc si toho ceníme. Je jím slùvko staré tisíce
let, jež ve své jednoduchosti skrývá neobyèejnou sílu - DÌKUJI.
Všem zúèastnìným, kteøí nás podpoøili a dali
tak najevo, že to, co dìláme má smysl.
Také tìm, jež nás podporují materiálnì, protože
bez této pomoci by nebylo realizovatelné nic,
co nás tak tìší - obveselovat lidská srdce.
Za soubor Berušky tímto dìkuji a tìším se na
další spolupráci, která vyústí v akce, jaká byla
ta poslední.
Petra Šostoková, Nerad

V Lutyni se tanËilo ve stylu country
Pøíznivci z blízkého i dalekého okolí se
v listopadu sjeli na svùj první country bál do
Dolní Lutynì.
Za doprovodu kapely Kentaur z Bøidlièné hosté
protancovali ve stylovém obleèení celou noc.
Nìkteøí se nauèili tance jako Fidl man, Old pop,
Zuzana èi klasické linie.
Tance byly prokládány westernovým programem, který si pøipravila skupina Pedro and
Bandidas z Dolní Lutynì.
Když se všichni rozcházeli, tak si slíbili, že
napøesrok si v sále opìt zaskotaèí.
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Leteck· puma v pÌskovnÏ
Neobvyklý nález plnì funkèní
letecké pumy zaskoèil nejen obyvatele Dolní Lutynì 9. prosince minulého roku.
Poté, co tìžaøi ohlásili nepøedvídanou situaci na
tísòovou linku 112, vyrazili na místo nálezu
pyrotechnici Integrovaného záchranného sboru
MSK. Ti si na její odpálení v pískovnì netroufali, a tak plnì funkèní leteckou pumu na místì
deaktivovali a odvezli ke zneškodnìní do
vojenského prostoru. Pøípadný výbuch mohl
ohrozit rodinné domy v okolí, nebot´ se jednalo o nezvykle velkou pumu americké výroby
vážící 500 liber, což je asi ètvrt tuny. Tato puma
obsahovala asi 120 kg trhaviny. Podle
pyrotechnikù byl nález této pumy raritou, a to
nejen kvùli jejím úctyhodným parametrùm, ale
taky proto, že v tomto kraji se pøevážnì vyskytuje munice sovìtská a nìmecká. Nález americké munice lze proto považovat za vzácnost.
Jak tedy vysvìtlit tento nález?
Americké spojenecké jednotky na našem území
neoperovaly, proto se americká munice nachází
spíše na jihu Èech nebo na území Nìmecka,
kde se nedávno objevil podobný pøípad nevybuchlé munice. V rámci pomoci a rychlejšího
postupu sovìtských vojsk na východní frontì
mìli spojenci za úkol narušit zbrojní výrobu
v Ostravì a Bohumínì. Protože ale v daný den
na konci srpna 1944 nebylo optimální poèasí,
podaøilo se spojencùm cíl zasáhnout jen
èásteènì, a protože by piloti vzhledem k váze
leteckých pum nedoletìli zpìt, byli pøinuceni
zbavit se zbylých leteckých pum nad málo
osídleným územím. Pøestože vìtšina leteckých

pum spadla na neosídlená území a zemìdìlská
pole, nìkteré z nich dopadly na obydlené domy
pøedevším v èásti Zbytky, kde zemøeli nìkdy
témìø celé rodiny. Pamìtníci by vám mohli o
tom vyprávìt. Dodnes viditelné krátery po
explozích leteckých bomb jsou krásnì vidìt
právì v tomto zimním období, napøíklad ve

Waroschovì lese za Ïáblovou kolonií, ale taky
na jiných místech na katastru obce.
Podle pamìtníkù dokonce do areálu dnešní
pískovny spadly bomby dvì, a ani jedna z nich
nevybuchla, proto nezbývá být i dnes, po tolika
letech, velmi opatrný a pøípadný podezøelý
nález radši nahlásit.
(red)

NovÈ elektronickÈ obËanskÈ pr˘kazy
Od l.l.2012 jsou novì vydávány obèanské prùkazy se strojovì
èitelnými údaji a obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým èipem (dále jen "e-OP").
Novinkou je, že se již nepøedkládá fotografie - poøízení podoby
provádí pøímo pøíslušný pracovník na úøadì pøi podání žádosti o
OP.
Z tohoto dùvodu se musí obèan dostavit na úøad osobnì!
O nový obèanský prùkaz si však musíte zažádat na Mìstském
úøadì v Bohumínì, pøípadnì na jiném úøadì s rozšíøenou pùsob-

ností. Obecní úøad již žádosti o obèanský prùkaz nevyøizuje.
Obèané, kteøí si požádali o nový OP ještì v loòském roce, si
mohou nový obèanský prùkaz vyzvednout na Obecním úøadì
v Dolní Lutyni, kanceláø matriky.
Stávající obèanské prùkazy zùstávají v platnosti po dobu vyznaèenou na tomto obèanském prùkazu.
V pøípadì dotazù se mùžete informovat na OÚ Dolní Lutynì tel.
è. 552 301 297 - Vozárová
Jarmila Vozárová, úsek vnitøních vìcí
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SpoleËensk· kronika
Dne
14. ledna
2012
oslavili
zlatou
svatbu
50 let
spoleèného života manželé
Daniela a Bronislav ŠEVÌÈKOVI.
Do dalších let hodnì zdraví, lásky, štìstí
a rodinné pohody pøejí dcera Jindøiška a
syn Èestmír s rodinami.
Milá maminko, babièko,
vìk není to, v èem poznává
se stáøí,
když Tvé oèi záøí,
když se Tvé srdce umí
smát,
pak vìø nám, ten vìk není znát.
Dne 11. ledna 2012 oslavila své
86. narozeniny paní
Vìra HOLEŠOVÁ.
Do dalších let hodnì štìstí, zdraví
a pohody pøeje vnuk David s pøítelkyní
Lucií, dcery Inka a Marie s rodinami.
Kdo Tì znal, vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 3. ledna 2012 jsme si
pøipomnìli nedožité
80. narozeniny paní

Dneska máme
smutný den, kdy na Tebe
myslíme.
Jenž opustils nás hroznì
mlád.
Bavil jsi se, smál jsi se,
teï se bavíš nahoøe.
Sbohem zlato, buï tam št´astný,
my tu budem plakat a vzpomínat.
Sbohem.

Èas utíká
a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka
na Tebe zùstává dál.

Dne 4. ledna 2012 vzpomeneme 2. smutné výroèí úmrtí pana

Vzpomínají Jitka, Jan, Karel Szeligovi,
syn Václav s rodinou.

Jiøího BORTLIKA.
Vzpomínají maminka a pøítelkynì.
Èas plyne, ale vzpomínky
v srdcích zùstávají.
Dne 5. ledna 2012 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí maminky,
babièky a prababièky paní
Hermíny ŠELONGOVÉ.
S láskou vzpomíná dcera s manželem
a vnuci s rodinami.
Odešla jediná na svìtì,
jež nikdy nezradí.
Na ni nám zùstanou
nejlepší vzpomínky.
To byla bytost nejdražší.
To byla
maminka.
Dne 12. ledna 2012 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí paní
Anny RAKUSOVÉ.

Marie LIGOCKÉ z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Vilém, dcera Vìra, vnuk a vnuèka s rodinami.
Jsou rány osudu,
které stále bolí,
èasem se trochu
zacelí,
ale nikdy nezahojí…
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S bolestí v srdci stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcery Daniela a Jana s rodinou.
Tìžko se
s Tebou louèilo,
tìžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì máme a navždy
budeme mít.

Dne 29. ledna 2012 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí paní
Jiøiny SZELIGOVÉ.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Roman Vrožina, Josef Czempiel, Miroslav
Koneèný, Emilie Ligocká, Andìla
Ruèková, Rostislav Serafin, Anna
Rosiková, Anna Kolarèíková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
Dne 29. prosince 2011 oslavila naše nejstarší obèanka paní Božena Nawratová
z Dolní Lutynì 100. narozeniny.
Srdeènì gratulujeme a pøejeme hlavnì
dobré zdraví, veselou mysl a dobrou pohodu.
V mìsíci prosinci oslavili:
99 let - Marta Bednáøová
91 let - Anežka Pøibylová
85 let - Marie Dudová, Milada Gellnarová,
Libuše Rosiková
80 let - Marie Galdová, František Vacek,
Anežka Oršulíková, Rudolf Adamèík
75 let - Marta Šponarová, Halina
Seberová, Karla Vìèorková, Oldøich Babiš
Pøipojujeme se s gratulací a pøejeme do
dalších let hlavnì hodnì zdraví, štìstí
a osobní pohodu.

Dne 4. ledna 2012 by oslavil
50. narozeniny pan

Dne 23. ledna 2012 uplyne 6. smutné
výroèí úmrtí paní

Petr SZELIGA,

Marie KURSOVÉ

Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne
30. 12. 2011 manželé Edvín a Jiøina Solichovi z Dolní Lutynì.

který nás 15. èervence 2003 navždy
opustil.
Vzpomínají manželka Jitka, synové Jan
a Karel, rodiny Šeligova a Niezgodova.

a zároveò 5. prosince 2011 jsme vzpomnìli její nedožité 75. narozeniny.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Dáša a syn Zdenìk s rodinami.

Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let hlavnì hodnì zdraví a ještì mnoho
spoleènì prožitých let.
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Kung Fu je m˘j ûivot, ¯Ìk· velmistr bojov˝ch umÏnÌ
Pavel Trošák je velmistrem a zakladatelem stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu v Èeské republice. Souèasnì je aktivním
jeskyòáøem a spoluzakladatelem speleologického klubu Orcus v Bohumínì.
Z internetu se lze doèíst, že jste jakýmsi
"duchovním otcem" bojového umìní nazývaného Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu.
Jak jste se k nìmu dostal?
Jsem roèník 1954, takže období prvního uvolnìní informací na konci 60. let mì zastihlo
v mých 15 letech. Protože jsem narozený ve
znamení berana, hra s ohnìm a nebezpeènými
èinnostmi mì provázela již od dìtství. Vášnivì
jsem èetl a konec 60. let uvolnil vydávání øady
dobrodružných knih a filmù, které byly do té
doby tzv. "na indexu". Pak pøišla støední škola
a potom vojna, kde jsem sloužil u speciální jednotky, která mìla za úkol provázet zkoušky
padákové techniky. Takže zase adrenalin
a dobrodružství. V té dobì už jsem mìl na
kontì 8 seskokù padákem a pilotní prùkaz na
bezmotorová letadla. Služba u této jednotky
mìla výhodu v tom, že jako létající personál
jsme mìli více volna a tím i vycházek, což bylo
v Praze, kde jsme sloužili, k nezaplacení. Po
šesti mìsících služby v roce 1975 jsem se ještì
se dvìma kamarády pøihlásil do nového oddílu
karate Shotokan Slávia Fel. Praha, který vedl v
té dobì 1 DAN Josef Zvìøina, èlovìk, který v
90. letech fungoval dlouhou dobu jako tìlesný
strážce prezidenta Václava Havla.
Takže na vojnì jste poznal bojová umìní?
Tak nìjak. Z vojny jsem odcházel s fialovým
pásem a myšlenkou na založení vlastního oddílu karate, což se podaøilo v roce 1978 pod
hlavièkou TJ Prefa Skøeèoò. Tento oddíl fungoval do roku 1986 jako Karate Shotokan. V tomto
roce jsem dosáhl mistrovského èerného pásu 1
DAN, který mi byl udìlen a zkouškách ÈSTV v
Praze, právì mistrem Zvìøinou.
Založil jste oddíl bojový sportù v Bohumínì
v dobì, kdy to asi nebylo tak úplnì bìžné
a jednoduché. Jak se Vám to povedlo a kdo
byli vašimi uèiteli?
Na základì obrovského rozmachu bojových
sportù v té dobì jsme jako oddíl pøešli na styl
kung fu a podaøilo se nám kontaktovat mistry
Jana a Josefa Brudné ze polské Pszczyny. Tito
pánové, kteøí v té dobì tvoøili se svou školou
absolutní špièku bojového umìní v Polsku, nás
neodmítli a zaøadili náš oddíl do své organizace.
Díky nim jsme se seznámili s nejvyšším pøedstavitelem stylu Chan Shaolin SI v Nìmecku,
Klausem Poestgesem 10. DANEM. Ten
pravidelnì dojíždìl do Polska, do tehdejšího
Èeskoslovenska a korigoval rozvoj tohoto stylu
vèetnì udìlování mistrovských pásù.

A pak pøišel rok 1989....
... po roce 1989 jsem založil vlastní školu
bojových umìní, která funguje dodnes
a spolupracuje s kluby a školami z Nìmecka
a Polska.
Vaše skupina trénuje v Dolní Lutyni. Kolik
má èlenù, kolik kategorií a jaký je o toto
umìní v obci nebo obecnì na Karvinsku
zájem? Pøedpokládám, že Vaši žáci se rekrutují z širšího okolí a na tréninky a závody
dojíždìjí....
V Èesku máme èlenské základny v Krnovì,
Frýdku-Místku, Karviné a u nás v Dolní Lutyni.
Náplò výcviku bojových sportù je rozšíøena
v našem klubu o možnost provozování adrenalinových sportù jako skydiving, potápìní nebo
Combatová støelba. Závodù v bojových
umìních se úèastní hlavnì dìti a mládež.

Který z úspìchù Vašeho klubu byste vyzdvihl?
Nejèastìji jezdíme na závody do Polska. Poláci
jsou totiž skuteènými mistry v poøádání soutìží.
Za celou historii poøádání mezinárodních
závodù jsme získali øadu zlatých, støíbrných
a bronzových medailí.
Z historie bych uvedl pár jmen a omlouvám se,
jestli jsem na nìkoho zapomnìl, Jana
Zázvorková, Denisa Hanusková, Martin Hanák,
Barbora Semmlerová, Aneta Mìøínská, Aleš
Ježíšek, Jakub Mìøínský, Dominik Valica,
Patrik Krošèen a další.
V souèasné dobì máme èlenskou základnu 20
dospìlých a 20 dìtí. Tréninky probíhají od
pondìlka do pátku vždy od 18 hodin. Více na
www.nerad.estranky.cz.
Dìkujeme za rozhovor.
(red)
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