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SbÏrn˝ dv˘r v DolnÌ Lutyni bude
Jak jsme vás informovali v jednom
z minulých èísel Dolnolutyòských
novin, obci se podaøilo uspìt s projektem sbìrného dvora a kompostárny. Na
podrobnosti jsme zeptali pøímo
starosty obce Mgr. Pavla Buzka.
Pane starosto, mùžete nám projekt pøiblížit?
Rád. Po nìkolikaletém úsilí od hledání vhodného místa, vyhledávací studie a povolení,
neustálých zmìn na ministerstvu a odsouvání
výzev, koneènì pøišlo rozhodnutí. Jsem nesmírnì rád, že se to obci podaøilo a dìkuji
všem, kteøí se na pøípravách podíleli. V podstatì jde o dva navazující projekty. Prvním je
projekt sbìrného dvora a kompostárny a na to
bude navazovat druhý projekt na rozšíøení separace odpadù, což obnáší poøízení menšího
vozidla na svoz kontejnerù.
Kde vlastnì sbìrný dvùr bude?
Vhodné místo jsme hledali strašnì dlouho.
V úvahu pøipadalo nìkolik lokalit, které vytipovala investièní komise. Mezi lokalitami byl
napøíklad areál SS MSK u hlavní cesty,
pozemky v okolí statku a další. Bohužel
v každém z tìchto pøípadù se vyskytl problém,
který by neumožòoval výstavbu sbìrného
dvora, at´ to byla cena nebo nesoulad s územním plánem. Nakonec jsme se rozhodli pro
administrativní budovu bývalého statku v
Neradu, po pravé stranì hned za železnièním
pøejezdem.
Jaká je hodnota projektù?
Celková rozpoètovaná hodnota obou projektù
èiní 15 milionù korun. Obec získá z evropských
fondù zpìt asi 12 milionù korun. Výsledné
sumy budou asi nižší, protože na všechny práce
musí probìhnout øádná výbìrová øízení, která
urèitì výslednou sumu sníží.
V jakém stádiu se projekt nachází nyní?
Prvním krokem bylo nabytí nemovitosti, tu
obec upøednostnila pøed pronájmem, protože
zastupitelstvo dùkladnì zvážilo, že bude urèitì
výhodnìjší investovat do vlastního majetku než
do cizího. Navíc na pøíkladu RPG je vidìt, jak
by se ceny za pronájem mohly èasem nekontrolovatelnì zvyšovat.
Kdy zaènou práce?
V tomto okamžiku obec pracuje spoleènì
s odbornou firmou na zadávací dokumentaci,

kterou samozøejmì musí schválit poskytovatel
dotace. Potom probìhne výbìrové øízení na
zhotovitele stavby. Když všechno dobøe pùjde
a nenastanou nìjaké komplikace, mìla by obec
na podzim sbìrný dvùr otevøít.
Zmìní se nìco pro obèany Dolní Lutynì?
Urèitì. Tím, že budeme mít sbìrný dvùr, zmizí
kontejnery ze dvora obecního úøadu, kde
bohužel byly zneužívány. Kontejnery mají
sloužit na kusový odpad napø. starý koberec,
sedaèku nebo zbytky po drobných opravách.
Rozhodnì tam nepatøí tráva, listí a vìtve, ty
patøí do kompostu. Dále si stavebníci nebo nìkteøí drobní živnostníci myslí, že sem mohou
pøivézt vše, co jim zùstane, napø. kbelíky od
barev, zbytky polystyrénu a stavební suti, což
není pravda. Do kontejneru taky nepatøí
pozùstalost po babièce, která zabere celý kontejner. To už nehovoøím o pneumatikách
a dalších vìcech. Je tøeba si uvìdomit, že odvoz
jednoho kontejneru nás stojí kolem ètyø tisíc
korun a platíme to všichni. Tìmto návykùm
chceme zabránit a na sbìrném dvoøe bude pøísná evidence, aby nedocházelo ke zneužívání.
Jak to chcete udìlat, to bude urèitì tìžké?
Zaèít chceme hned, dodávka nebo malé nákladní auto by vùbec nemìlo vjíždìt dovnitø,
tolerovat budeme osobní automobily, maximálnì s menšími vozíky. Každý mìsíc chceme
v novinách informovat veøejnost o nìjakém

problému, který obec øeší a formou osvìty
navrhovat co dìlat. Po otevøení sbìrného dvora
urèitì probìhne kampaò, a bude financována
z unijních financí, kde budeme chtít lidem
vysvìtlit, jak mají tøídit, co se smí a co ne. Bude
to bìh na dlouhou trat´, ale pro nás je dùležité,
že bìžíme a nesmíme zastavit. Odpady jsou
a budou do budoucna nejen zatìžovat naši
pøírodu, ale taky penìženky, proto musíme co
nejvíce tøídit.
Už víte, jakou bude mít sbìrný dvùr
provozní dobu?
Pøedstavu máme, ale prozatím je vše otevøené,
urèitì se chceme pøizpùsobit obèanùm a hlavnì
tìm pracujícím. Poèítáme taky se sobotou, ale
to jsou vìci, které necháváme na dobu, až bude
sbìrný dvùr stát. Do té doby nás èeká ještì
nemálo práce.
Pane starosto, chcete nìco lidem vzkázat na
závìr?
Nový sbìrný dvùr urèitì pøinese zmìny ve
sbìru a tøídìní, nìkdo ho bude mít blíž, jiný dál,
pokud ale chceme držet krok s civilizovanou
Evropou, je to nezbytný krok.
Provoz sbìrného dvora bude urèitì nìco obec
stát, na druhou stranu vznikne nìjaké to pracovní místo, tøídìním se bude ménì odvážet na
skládku a tím si budeme snižovat náklady na
svoz komunálního odpadu.
Dìkujeme a rozhovor.
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Jak to vypadalo v knihovnÏ v roce 2011
V naší knihovnì je registrováno 300 ètenáøù, z toho mládeže do 15 let je 83. Bìhem minulého roku navštívilo knihovnu 3 998 malých i velkých ètenáøù, kteøí si vypùjèili celkem 20 607 knih a èasopisù.
Knihovnu navštìvují i obèané polské národnosti, kteøí si vybírají z 1 144 knih z polského
knižního fondu, dvou titulù èasopisù v polském
originále a navíc bylo zapùjèeno sto polských
knih z cirkulaèního fondu z Regionální knihovny v Karviné.
Knihovna ze svého rozpoètu zakoupila 300
èeských knih, z toho 24 nauèných a 208 beletrie
pro dospìlé, pro mládež 14 nauèných knih
a 54 beletrie.
Dìti ze školy a mateøské školy se zúèastnily
celkem 10 knihovnických lekcí, zamìøených na
seznámení s pohádkovými knihami, vyhledávání v katalogu a orientaci v knihovnì.
Veøejnost má v knihovnì pøístup k internetu,
který využilo 138 spoluobèanù, webovou
stránku navštívilo 1351 uživatelù a 273 obèanù
navštívilo on-line katalog.
Milovníci dobrého ètení mohou v naší knihovnì vybírat z 20 628 knih. Do konce mìsíce
února byly v knihovnì vystavovány kroniky
obce a nyní do konce dubna mohou obèané
zhlédnout výstavku vìnovanou dìjinám knihy.
Kdo nevìøí, tak at´ se pøijde podívat.
Karin Anýžová, knihovnice

Nov· äkolsk· rada p¯i Zä A. Jir·ska
Školská rada je orgán školy umožòující rodièùm, pedagogickým pracovníkùm školy,
zøizovateli a dalším osobám podílet se na správì školy.
Školská rada se vyjadøuje
k návrhùm vzdìlávacích programù,
schvaluje výroèní zprávu o èinnosti
školy, školní øád, pravidla pro hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù,
projednává inspekèní zprávy apod.
Školskou radu zøizuje zøizovatel,
který stanoví poèet jejích èlenù
a vydává volební øád. Èlenem školské rady nemùže být øeditel školy.
Funkèní období èlenù školské rady
je tøi roky.
A protože právì tøíleté volební
období skonèilo, musela být zvolena školská rada nová.

A jak volby dopadly?
Z øad zákonných zástupcù žákù byli
zvoleni pan Jiøí Vilèek a pan ing.
Pavel Makovec. Celkem z 313
zákonných zástupcù žákù volilo
179, tj. 57, 19%.
Z øad pedagogických pracovníkù
školy byly zvoleny Mgr. Zdeòka
Ronèková a Mgr. Eva Šipulová .
Za zøizovatele /Obec Dolní Lutynì/
jsou èleny nové školské rady pan
Mgr. Pavel Buzek a Bc. Jan Fismol.
A právì všichni výše jmenovaní se
dne 12. bøezna 2012 sešli, aby na
svém 1. zasedání stanovili jednací

øád a zvolili svého pøedsedu
a místopøedsedu. Pøedsedkyní školské rady byla zvolena paní Mgr. Eva
Šipulová a místopøedsedou pan Jiøí
Vilèek.
Pro snadnìjší komunikaci uveøejòujeme e-mailovou adresu, na kterou
se mùžete se svými podnìty ke
správì školy obracet: eva.sipulova@centrum.cz
Informace o školské radì naleznete
i na webových stránkách školy
www.zsdl.cz.
Školská rada
pøi ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni

POZOR,
ZMÃNA
Obèanská poradna
Karviná se stìhuje
Od 23. dubna 2012 bude
Obèanská poradna Karviná
støedisko Slezské diakonie
poskytovat bezplatné poradenství v budovì bývalé
mateøské školy na ulici V Aleji
435 v Karviné-Ráji. Telefon
596 323 031 a e-mail
obcan.ka@slezskadiakonie.c
z zùstávají stejné.
Bc. Lenka Šmerdová,
vedoucí støediska

Univerzita t¯etÌho vÏku
Senioøi, kteøí se ještì necítí staøí a chtìli by se vzdìlávat, mají možnost
studovat Univerzitu tøetího vìku. Studium trvá 2 roky, to jsou 4 semestry, každý semestr trvá 16 týdnù. Výuka probíhá 1x týdnì (ètvrtky) vždy
90 minut v odpoledních hodinách na ZŠ ÈSA v Bohumínì. Podmínkou
pro nástup do prvního roèníku je minimální vìk 55 let.
Školné na jeden semestr èiní 1.800 korun a obec každému seniorovi pøispìje po skonèení každého semestru èástkou 900 korun. Zájemci o studium v akademickém roce 2012/13 dostanou podrobnìjší informace v naší

dolnolutyòské knihovnì, a hlásit se mohou v knihovnì ve Vrchlického
ulici v Bohumínì do konce èervna.
Obsahem výuky je:
1. semestr - Poèítaè a já
2. semestr - Cizí jazyk
3. semestr - Právo a já
4. semestr - Umìní kolem nás
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P¯ivÌtali jsme novÈ obË·nky DolnÌ LutynÏ

V mìsíci únoru probìhlo na radnici další vítání obèánkù. Zleva Vojtìch Karkoška, Tomáš Maruniè, Nikol Jamniczová,
Markéta Pietraszková, Agáta Váchalová, Zuzana Šimonová.

Lukáš Michálek, Dominik Štvrtòa, Adéla Koèí, Richard Stary s maminkami.

Koruna versus Tesco aneb Co si o tom myslÌte?
Nemálo vody proteklo Lutyòkou od pøevzetí sítì prodejen Koruna velkou nadnárodní skupinou Tesco. Nový vlastník postupnì všechny prodejny pøemaloval ze žlutozelené na modrošedou, prodavaèky oblékl do
nového, zmìnil uspoøádání, pøidal regály a zaèal prodávat. Hodnì obèanù
zpoèátku ze zvìdavosti a s vidinou lákavých slev navštívila prodejnu
Tesco, parkovištì pøed obchodem i pøilehlé prostranství byla plná osobních aut a kola nebylo kde zamknout.
Postupem èasu se ale parkovištì stávalo prázdnìjší a prázdnìjší, takže
dnes mohu konstatovat, že se mi v Tescu nakupuje velmi dobøe, není tam
moc lidí, i v sobotu je to docela pohoda, žádné fronty, regály plné zboží,
jen to co potøebuji já, vìtšinou chybí. Ale to mi nevadí, koupím si nìco

jiného, prodavaèky jsou na mne pøíjemné, a u pokladen neèekám. Když
øeknu manželce, že rád chodím do Tesca, nevìøícnì kroutí hlavou. A tak
bych se rád zeptal taky vás, Dolnolutyòských obèanù, co øíkáte na naše
Tesco? Nebo se vám lépe nakupovalo v Korunì?
Pøestože obec nemá moc možností, jak situaci ovlivnit, napište mi, zda
jste spokojeni. Pište prosím na mùj e-mail:starosta@dolnilutyne.org nebo
na adresu Tøanovského 10, Dolní Lutynì nebo jen tak svùj názor dejte na
papír a vhoïte do schránky v zádveøí obecního úøadu. Vaše postøehy
a názory zveøejním v nìkterém dalším èísle Dolnolutyòských novin
a zašlu na vìdomí vedení, které sídlí nìkde hodnì daleko mimo zdejší
kraj, asi v Londýnì.
(red)
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Beruöky p¯ivezly bronzov˝ poh·r
Dolnolutyòské Berušky v sobotu 25. února úspìšnì reprezentovaly svou obec v ,,mažoretkovém sportu".

V Ostravì se uskuteènil 5. roèník mezinárodní
nepostupové soutìže malých a velkých formací
roztleskávaèek s názvem ,,Ostravský pom
pom". Berušky ve vìku od 8 do 11 let soutìžily

s malou formací pom pom. Našim sedmi
dìvèatùm Lili Bartoncové, Silvince Jurášové,
Lucince Krenželokové, Michalce Moroòové,
Klárce Pøibylové, Sašce Škovroòové a Denisce

Turkové se podaøilo vybojovat krásné tøetí
místo. Dìkuji všem mažoretkám za jejich píli
a rodièùm za podporu v jejich èinnosti.
Petra Šostoková, Nerad

DolnolutyÚskÈ äikulky jsou fakticky öikovnÈ
Kroužek dìtí Šikulky pracuje už tøináctý školní rok. Dìti z dolnolutyòských základních škol tady spoleènì tvoøí. Uèí se používat
tradièní i ménì obvyklé nástroje a pomùcky.
Také materiál je velmi rùznorodý. Letos jsme v lednu vyrábìli korková
razítka, kotiliónový klobouèek a voòavý špíz z pomeranèové kùry a høebíèkù. Únor jsme vìnovali výrobì Valentýnského pøání, koøenkám
z døevìných kolíèkù, prupisce z bužírkových provázkù a velikonoèní
dekoraci z pedigu zdobenou barevným sisalovým vláknem
a vyfouknutými vajíèky. V bøeznu máme naplánovanou pøípravu na jarní
svátky. Zkusíme si protahovanou techniku na vrtaných kraslicích,
velikonoèního zajíce na dveøe, zasejeme si do misek obilí a vyrobíme
veselé zápichy do kvìtináèù. Všechno tohle tvoøení mùžete vidìt na
Velikonoèní výstavce kroužku dìtí ŠIKULKY spojenou se soutìží " Jaro
plné barev ", na kterou vás všechny co nejsrdeènìji zveme. Jako bonus
budou své ruèní práce vystavovat i dospìlí. Výstavka se bude konat
v Kulturním domì v Dolní Lutyni tentokrát od pátku 30. 3. 2012 do

nedìle 1. 4. 2012 vždy od 8.00 do 16.00 hod. Všichni jste srdeènì zváni.
Za kroužek dìtí ŠIKULKY Terezie Kantorová
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KarnevalovÈ veselÌ ve ökoliËce na Zbytk·ch
Haló, pane Karnevale, raète dále, raète dále. Elce, pelce do pekelce, rolnièky a kotrmelce. Máme všechno na míru,
z krepového papíru. Abraka, èabraka, kouzelnice, Karkulka, šašek, taneènice. Všichni vás zvem, hej, hej, hej, na
maškarní rej!

SlunÌËkovÈ setk·nÌ n·s nabilo nevÌdanou energiÌ
My, pøedškoláèci ze sluníèkové školky, jsme se
chystali k zápisu do 1. tøídy ZŠ A. Jiráska.
V pondìlí 30. ledna po obìdì jsme si šli školu
vyzkoušet naneèisto, zjistit, co nás tam asi èeká.
Pøivítala nás paní vychovatelka ze školní družiny
s doprovodem dìtí, mezi nimiž byli i nìkteøí naši
kamarádi ze školky, nyní už "staøí mazáci prvòáci". Vyzkoušeli jsme si sezení ve tøídì v "opravdových lavicích", psaní køídou na tabuli, spoleèné
zpívání a recitování básnièek. Za zábavou jsme se
pøemístili do družinky, kde na nás èekaly soutìže
se sladkými odmìnami a krásnými diplomy,
spoleènì jsme si zatancovali a zahráli. Moc se
nám líbilo a vùbec jsme se pak nebáli jít k opravdovému zápisu do 1. tøídy. (red)

ZwyciÍøyli wszystcy
Dnia 20 lutego br. wszyscy uczniowie naszej szko³y, tj. PSP w Lutyni
Dolnej, wyjechali wraz z opiekunami na Morawkê.
M³odsi w ramach Zielonej Szko³y przebywali na œwie¿ym powietrzu,
lepi¹c ba³wany i zje¿d¿aj¹c z górki na sankach.
Starsi w tym czasie na kursie narciarskim szlifowali jazdê na nartach.
Mimo ¿e niektórzy z nas stali na nartach pierwszy raz, piêæ dni wystarczy³o na to, by opanowaæ podstawy tego piêknego sportu.
Wszyscy œwietnie bawiliœmy siê jak na stoku, tak i w hotelu. Œmiechu
by³o co niemiara. Œmieszy³y nas upadki kolegów, ale te¿ cieszyliœmy siê
razem z nimi z udanego zjazdu.
Po wyczerpuj¹cym dniu na stoku wcale nie uby³o nam energii i wci¹¿
mieliœmy ochotê na wiêcej.
Popo³udnia i wieczory wype³nia³y nam dyskoteki, tworzenie videoklipu
do piosenek, wspólne zabawy lub wymyœlanie przebrania na karnawa³,

na którym wy³oniono najbardziej pomys³owe przebrania - rodzinê Smerfów, Pipi Poñczoszankê, Geishê i Królika.
Czas jednak bardzo szybko mija³ i trzeba by³o wracaæ do szko³y. Na
pewno wielu z nas wola³oby przed³u¿yæ swój pobyt w górach. Szkoda
tylko, ¿e bêdzie trzeba poczekaæ do nastêpnego kursu...
Najm³odszym narciarzem by³ Adam Wanieczek z klasy III.
Najwiêksze postêpy uczynili Katarzyna Chlebek / klasa VIII / i Pawe³
Möhwald / klasa VI /.
Wyniki slalomu:
Kategoria dziewczyn: 1. Janina Gaura , 2. Justyna Je¿owicz, 3. Anna
Wanieczek.
Kategoria ch³opców: 1. Robert Sikora, 2. Marek Niedoba, 3. Mariusz
Grzebieñ
J.Gaura, S.Zuczek, P.Ko¿usznik , uczniowie klasy VIII
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Studio na koleËku se p¯edstavuje
Jsme fotografové Jakub Kotas
a Libuše Petrová. Zachycujeme
moment, který je pro jednotlivce
v daný okamžik dùležitý - svatební
den, novorozenì, tìhotenství, rodinné oslavy a výroèí. Snažíme se
udìlat
z
toho
dne
zážitek
i vzpomínku.
Jsme:
- fotografické studio
- fotoateliér, kamenný obchod, pojízdné studio
- zachycený moment pøevádíme do hmotné
podoby s využitím nejnovìjších technologií
/tisk/
- vystavujeme vlastní fotografie z cestování
/USA, Evropa/
- dìláme pøednášky, v èeském i anglickém
jazyce pro jazykové školy
Specializujeme se na:
- svatební fotografie
- rodinné portréty, dìti, tìhulky, rodiny
- fotografie k propagaci komerèních prostor,
restaurace, hotely, reality
- nejen zhotovíme fotografii, ale celou zakázku
dovedeme do konce grafikou a tiskem (propagaèní brožura, letáèek popø. katalog)
Proè na koleèku
Oba rádi cestujeme (www.jakubkotaswilderness.com), poznáváme rádi nové lidi, kulturu
dané zemì, krajinu, ochutnáváme nová jídla.
A díky cestování jsme se také seznámili. V cizinì, 10 tisíc kilometrù od domova. Fotografie z
cest zpracováváme pro èlánky do èasopisù,
poøádáme výstavy a besedy. Vystavovat
budeme od kvìtna v Mìstském informaèním
centru v Karviné, v listopadu a prosinci pak
v Ostravì ve výstavní síní staré radnice. Více
informací na našich www.studionakolecku.cz.
Jsme si vìdomi toho, že se k fotografovi chodí
jen velmi sváteènì, pokud vùbec. V dnešní
uspìchané dobì je dost obtížné zorganizovat
návštìvu fotografa pro dva lidi, natož pak pro
víceèlennou rodinu. Navíc dnes prakticky
každý vlastní digitální fot´ák, zrcadlovku, kompakt anebo umí fotit telefon, tak proè ještì
nìkam chodit? Pomìrnì v nedávné dobì, pokud
bychom se totiž bavili o klasické fotografii,
bylo by tøeba vrátit se zpìt do 19. století, nás
všechny zaplavila vlna digitálních fotoaparátù.
Tìžko už dnes potkáme nìkoho, kdo by o digitálu alespoò neslyšel. Všichni zaèali
fotografovat a stali se fotografy. Urèitì to bylo
skvìlé, jak pro výrobce tìchto digitálních fotoaparátù, tak i pro jejich prodejce. Dle mého
názoru však mnoho uživatelù digitálních
fotopøístrojù ve výsledku spíše utrpìla porážku.
Pøedevším proto, že skoro všechny vyfocené

fotografie zùstaly v digitální podobì a nikdy
nebyly vyvolány. On i poèítaè má svoji životnost, a pokud se s fotkami vèas nic neudìlá,
mùže se stát, že zbudou jen oèi pro pláè.
Tento text není urèen k zastrašování. Na druhou
stranu se tyto vìci dìjí a z mé strany by bylo
nefér se o nich nezmínit. Naše studio se spíše
snaží podobným vìcem pøedcházet, takže digitální fotky zálohujeme. Zejména pro
zákazníky, kteøí se i po roce mohou k fotkám
poøízeným naším studiem vrátit, prohlédnout si
je na našem webu a tøeba si nìkteré znovu
pøiobjednat. Takže sloužíme i jako malá fotobanka. Protože fotografie je jako víno. Jak
stárne, tak zraje a nabývá na cenì. Další naší
aktivitou kromì foceni je zpracovávání
fotografie digitální cestou. Jelikož jsme odkojení prací v temné komoøe, kdy se film navinoval do tanku, míchala se vývojka a ustalovaè
a potom se jednou za pár mìsícù koupelna
promìnila ve fotokomoru, není nám manipulace s fotografií úplnì cizí.
Stejnì jako v dobì temných komor se dnes sedí
u digitálních komor a pøemýšlí se nad tím, jak
danou fotografii nejlépe zhmotnit, vyvolat,
vytisknout tak, aby pøenesla naše pocity na

diváka. Není to nic nového. Fotografové byli
vždy tak trochu iluzionisté. Mnì osobnì
vyhovuje styl manipulace, který podtrhne krásy
fotografovaného objektu, víc než veliké pøekrucování skuteènosti. Dámy urèitì neodejdou
zklamány. Nejvìtším svátkem je pro nás vždy
samotný tisk, vyvolání, zhmotnìní fotografie.
Dnešní technologie nabízí velké množství kvalitních fotografických papírù.
Umíme pøenést fotografie na imitaci
malíøského plátna tzv. canvas. Také samostatné
prezentování fotografií je dnes úplnì jinde a
namísto klasického rámu, pasparty a skla se
nabízí velmi elegantní a vzdušné øešení. A není
jen jedno. Velmi rádi s vámi tyto možnosti
osobnì prodiskutujeme.
Závìrem bych chtìl vzpomenout naše
zákazníky a podìkovat všem, kteøí nám
pomáhají držet náš byznys nad vodou. Jsme
vždy rádi, když od nás odcházíte s úsmìvem
a ještì radìji vás vidíme s úsmìvem pøicházet.
Moc všem dekujeme za podporu.
Libuše Petrová
STUDIO NA KOLECKU
info@studionakolecku.cz
tel. +420 733 736 962
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SpoleËensk· kronika

Život je poznání,
louèení a vzpomínání.

Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì máme a navždy
budeme mít.

Dne 13. bøezna 2012 jsme
vzpomnìli 10. výroèí úmrtí
pana

Dne 9. bøezna 2012 uplynulo 6. smutné
výroèí úmrtí paní

a zároveò 5. dubna 2012 si pøipomeneme
jeho nedožité 96. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku s námi. Syn Karel s rodinou.

Blaženy KRYSKOVÉ
a zároveò 1. ledna 2012 jsme vzpomnìli
její nedožité 65. narozeniny.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Pøišel první jarní den a ty jsi neèekanì
odešel snít svùj vìèný sen.
Život jde dál, jak tiché øeky proud, jen
bolest v srdci zùstává a nedá zapomenout.
Dne 21. bøezna 2012 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí, kdy nás náhle
opustil náš manžel, otec
a dìdeèek
Antonín PLESCHNER

Smutný je domov, smutno je v nìm.
Chybíš nám, tatínku, chybíš nám v nìm.
Díky za to, èím jsi pro nás byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Jak tìžko je bez Tebe žít.
Když nemá kdo poradit, potìšit.
Utichly kroky, umlkl hlas,
ale Tvùj obraz zùstává navždy v nás.
Dne 12. bøezna 2012 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí pana

Dne 26. bøezna 2012
uplynuly 3 roky od úmrtí pana
Jaroslava SZYSZKY.

Bruna OCZADLEHO.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Martin a Štìpán s rodinami.

Kdo Tì znal, ten
vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.

Františka KØEMENA

Èas plyne, vzpomínka zùstává.
Dne 11. bøezna 2012 jsme
vzpomnìli nedožitých
70 let pana
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z Vìøòovic. S bolestí v srdci vzpomínají
manželka Vlasta a dcera Helena s rodinou
Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na vìènost spát.
Maminko zlatá, zùstáváš
s námi ve vìèných
vzpomínkách.
Dne 22. bøezna 2012 jsme
vzpomnìli 4. smutné
výroèí úmrtí paní

Stále vzpomíná manželka Vìra, syn Jarek
s rodinou, dcera Milena s rodinou
a vnouèata s pravnouèaty.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Niemczyk, Stanislav Mikloš, Petra
Dudová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

V˝roËÌ
V mìsíci únoru oslavili:
80 let - Kunigunda Urbanczyková,
Maxmilián Mrakwia, Milada Šostoková
85 let - Jarmila Adamèíková
90 let - Anna Sztwiertniová,
Otilie Solichová
92 let - Jiøina Mžiková
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu
v kruhu rodinném
Dne 25. února jsme pøivítali nováèky:

Anny TWARDZIKOVÉ
Josefa GIECKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinou.

a zároveò 4. bøezna 2012
jsme vzpomnìli 24. výroèí
úmrtí pana
Rudolfa TWARDZIKA,

Dne 12. bøezna by se dožil 80 let náš
milovaný
Vilfréd BYSTROÒ,

který by se 11. bøezna 2012 dožil 94 let.
S láskou vzpomínají dcera, vnuci
a pravnuci.

dlouholetý èlen hasièského
sboru. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Kdo Tì znal, ten vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.

Dne 13. bøezna 2012
jsme si pøipomnìli
nedožitých 34 let

Dne 22. bøezna 2012 by se
dožila 70 let naše maminka, tchynì, babièka

Josefa KURTIHO.

Alena SVAÈINOVÁ.

Stále vzpomínají otec Jozef, sestry Lenka
a Vìrka.

S láskou vzpomínají syn Jiøí s rodinou
a dcera Vìra s rodinou.

Vojtìch Karkoška, Tomáš Maruniè, Agáta
Váchalová, Nikol Jamniczová, Markéta
Pietraszková, Zuzana Šimonová, Richard
Stary, Lukáš Michálek, Dominik Štvrtòa,
Adéla Koèí

KR¡TCE
Jarní burza
Èeský svaz žen poøádá ve dnech
17. - 18. dubna v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni jarní burzu dìtského
obleèení, sportovních potøeb a hraèek.
Pozvání
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve své
èleny a pøíznivce do sálu kulturního
domu na zábavnou akci Vítání jara,
která se uskuteèní v pátek 20. dubna
v 17 hodin. Hudba, program a domácí
kuchynì zajištìna.
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FotbalistÈ Sokola vyr·ûejÌ do boje o postup
Pøed pár dny zaèalo fotbalové jaro a mužstvo Sokola Dolní Lutynì jde do jarních bojù z první pøíèky. Tým pøes zimu nedoznal
žádných velkých personálních zmìn, jen Galocz pøerušil èinnost ze studijních a Smetana ze zdravotních dùvodù. Nové tváøe
však v mužstvu najdete: jsou jimi brankáø Ivo Šajer a hráèi Ondøej Jurko a Jakub Vávra.

Bìhem zimní pøestávky ale fotbalisté rozhodnì
"nespali". Zimní pøípravu zahájili 5. ledna a již
14. ledna se zúèastnili zimního turnaje na
umìlé trávì v Orlové.
“Na turnaji jsme odehráli sedm utkání s kvalitními soupeøi. Výsledky se nám moc nepovedly,
ale o ty vùbec nešlo. Potøebovali jsme hlavnì
vyzkoušet, jak se bude daøit novým hráèùm,
zda zapadnou do sestavy," øíká vedoucí mužstva Aleš Veèorek.

Výsledky, pravda, nejsou nijak oslòující, ale
vìøme, že to byla skuteènì jen pøíprava a jarní
výsledky budou o hodnì lepší.
S Èeladnou Sokol Dolní Lutynì prohrál 1:7,
když za hosty skóroval D. Huòaø. V Doubravì
pak tým Sokola zvítìzil 2:1 díky gólùm Kudlíka a Havláska.
Ze Stonavy si Sokol pøivezl "výprask" 2:7 (dva
góly dal Havlásek). Následovaly zápasy v Heømanicích (vyhráli jsme 4:1 po dvou gólech R.

Mistrovská utkání jaro 2012 - MUŽI
15. kolo so 24. 3. 15 h. Vendrynì - Sokol Dolní Lutynì
16. kolo so 31. 3. 15.30 h. Sokol Dolní Lutynì - Oldøichovice
17. kolo so 7. 4. 15.30 h. Sokol Mosty - Sokol Dolní Lutynì
18. kolo so 14. 4. 15.30 h. Sokol Dolní Lutynì - Dolní Datynì-Havíøov
19. kolo so 21. 4. 16 h. Dobratice - Sokol Dolní Lutynì
20. kolo so 28. 4. 16 h. Sokol Dolní Lutynì - Sokol Hrádek
21. kolo so 5. 5. 16. 30 h. Sokol Dolní Lutynì - 1.FK Spartak Jablunkov
22. kolo so 12. 5. 16.30 h. Sokol Hnojník - Sokol Dolní Lutynì
23. kolo so 19. 5. 17 h. Sokol Dolní Lutynì - Sokol Nýdek
24. kolo so 26. 5. 17 h. Sokol Sedlištì - Sokol Dolní Lutynì
25. kolo so 2. 6. 17 h. Sokol Dolní Lutynì - Baník Falco Doubrava
26. kolo so 9. 6. 17 h. Sokol Dobrá - Sokol Dolní Lutynì
14. kolo so 16. 6. 17 h. Sokol Dolní Lutynì - FK Tìrlicko
Mistrovská utkání jaro 2012 - DOROST
13. kolo so 7. 4. 13.15 h. Slovan Záblatí - Sokol Dolní Lutynì

Huòaøe, Tvrdého a Havláska), kontumaènì
Sokol vyhrál v utkání s Šenovem, když se
soupeø nedostavil k zápasu.
S Karvinou B jsme prohráli 0:2 a s Baníkem
Ostrava 19 0:4.
V dalších pøípravných utkáních na umìlé trávì
Sokol remizoval s Bohumínem 2:2, když góly
støíleli D. Huòaø a D. Štefanka a porazil Inter
Petrovice 2:0 (gól Havláska a vlastní).
(red)

14. kolo ne 15. 4. 15.30 h. Sokol Dolní Lutynì - Horní Bludovice
15. kolo so 21. 4. 13.30 h. Slavoj Rychvald - Sokol Dolní Lutynì
16. kolo ne 29. 4. 16 h. Sokol Dolní Lutynì - Dolní Datynì
17. kolo ne 6. 5. 16.30 h. Sokol Dolní Lutynì - Dìtmarovice
18. kolo so 12. 5. 14.15 h. Baník Rychvald - Sokol Dolní Lutynì
10. kolo ne 20. 5. 17 h. Sokol Dolní Lutynì - Slovan Horní Žukov
11. kolo ne 27. 5. 12.30 h. Èeský Tìšín - Sokol Dolní Lutynì
12. kolo ne 3. 6. 17 h. Sokol Dolní Lutynì - Tìrlicko
Mistrovská utkání jaro 2012 - STARŠÍ ŽÁCI
12. kolo ne 15. 4. 13.30 h. Sokol Dolní Lutynì - Doubrava
13. kolo so 21. 4. 10 h. Slavoj Rychvald - Sokol Dolní Lutynì
14. kolo ne 29. 4. 14 h. Sokol Dolní Lutynì - Tìrlicko
8. kolo V O L N O
9. kolo ne 13. 5. 14,15 Sokol Vìøòovice - Sokol Dolní Lutynì
10. kolo ne 20. 5. 15. h. Sokol Dolní Lutynì - Bohumín
11. kolo V O L N O

Redakce: e-mail: zpravodaj_dlutyne@volny.cz, webová adresa obce: www.dolnilutyne.org, tel. OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395, e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
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