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Jak p¯Ìpadn· tÏûba pod Karvinou ovlivnÌ obec?
Dne 3. dubna 2012 bylo na úøední desce Krajského úøadu Moravskoslezského kraje zveøejnìno oznámení k zámìru
„Pokraèování hornické èinnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodì ÈSA v období 2015 - 2035“. K oznámení zámìru se má
právo vyjádøit jakýkoliv dotèený subjekt, kterým jsou pøedevším obce a mìsta Karviná, Orlová, Doubrava a Dìtmarovice.
Pøestože naší obce Dolní Lutynì se pokraèovaní v hornické èinnosti bezprostøednì
nedotkne, stojí za to uveøejnit bez dalšího
komentáøe alespoò nìkteré èásti tohoto velmi
zajímavého dokumentu, který mùžete celý
nalézt na webové adrese:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP377
Pokraèování hornické èinnosti se dotkne katastrù: Karviná-Doly, Karviná-Mìsto, Staré Mìsto
u Karviné, Darkov, Orlová, Poruba u Orlové,
Horní Lutynì, Doubrava, Dìtmarovice
a Koukolná.
Následkem vytìžení uhlí podle pøedpokladù na
roky 2015-2035 dojde k významným poklesùm terénu. Poklesy budou soustøedìny do 3
oblastí.
a) Poklesy v centru kotliny v oblasti bývalého
dolu Doubrava dosáhnou 5m. Svahy kotliny
budou strmé.
b) V oblasti severního pole dobývacího pole
Doubrava u Orlové se pøedpokládá vytvoøení
poklesové kotliny s maximem poklesù cca 7,5
metru. Pøímo v centru poklesové kotliny se
nachází zástavba rodinných domù, umístìných
kolem místních komunikací. Hornickou èinností v letech 1986 – 1998 bylo dotèeno cca
230 stavebních objektù, Dle zpracované mapy
poklesù a v pøípadì vydobytí všech plánovaných ploch dojde v koneèném dùsledku
k ovlivnìní cca 430 rodinných domù v katastrálních územích Horní Lutynì, Poruba,
Orlová, Doubrava a Dìtmarovice a øady dalších
stavebních objektù vèetnì základní a mateøské
školy, celkem 4 restaurací, vodojemu Výhoda a
taky silnice II.tøídy è.II/474 èi Kružberského
pøivadìèe pitné vody.
c) Pøevážnì na území katastru Starého Mìsta
vznikne severojižnì protažená poklesová kotlina s maximem 7,5m. V místì toku Olše poklesne terén o 4,3m.
Poklesy kolem tohoto centra významnì zasáhnou zástavbu, která se ocitne v zónì poklesù až
o 6,5m. Poklesy se významnì projeví i na
prùmyslové zónì Karviná – Nové Pole, kde
dosáhnou až 6,5m. V severní èásti kotliny bude
poklesy zasažena èást soustavy rybníkù
ležících východnì od silnice I/67 Karviná –

Bohumín. Železnièní trat´ poklesne v této èásti
o max. 0,4m.
Již bìhem roku 2015 se uvažuje o vstupu jednak do území na pravém bøehu území Olše do
oblastí Starého Mìsta a Koukolné, podle levého
bøehu Olše pak do severovýchodní èásti
Doubravy a smìrem k jihovýchodní èásti Dìtmarovic, jednak do Orlové v místní èásti
Výhoda s pøesahem dotèeného území do
jihozápadní èásti Dìtmarovic smìrem k Horní
Lutyni.
Na plno se dùsledky projeví až ve druhé polovinì projektu v létech 2022 – 2035, což je až
nebo už za nìjakých 10 let.
Nejvíce zasaženými lokalitami budou Staré
Mìsto a Výhoda a dùsledky se projeví nejen

v tìchto èástech, ale v celém sociálnì deprimovaném Karvinsku.
Zasažena bude prùmyslová zóna Nové Pole,
rušení pracovních pøíležitostí bude mít katastrofální dùsledky v oblasti zamìstnanosti.
Již dnes spoleènosti Lift Components
a Mölnlycke Health Care-Klinipro znovu
zvažují pøehodnotit svá rozhodnutí na rozšíøení
výrobních kapacit a zamìstnání dalších lidí.
Posouzení, jak to ovlivní život v obci,
nechávám jen na vás. Pokud ale chcete,
napište mi na e-mail: starosta@dolnilutyne.org nebo na známou adresu OÚ,
Tøanovského 10, Dolní Lutynì.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta
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OdpadkovÈ koöe na h¯bitovÏ. Je to pomoc?
V prostorách místního høbitova je rozmístìno nìkolik odpadkových košù pro odložení drobného odpadu, zejména
obalù z vyhoøelých svíèek apod.
Pro odložení vìtšího množství nebo
objemnìjšího odpadu (suché kytice,
vìnce apod.) slouží velkokapacitní
kontejner za plotem høbitova.
Zmínìné odpadkové koše se
nacházejí témìø vždy poblíž
nìjakého konkrétního hrobu. A tady
vzniká (a stále se vyskytuje) stejný
problém.
Zatímco kolem „svého“ hrobu vesmìs každý peèlivì uklízí, kolem
naplnìného odpadkového koše se
zaèíná bez uzardìní vytváøet
smetištì. Zvlášt´ pøi velkých

svátcích se odpadkový koš naplní
velice rychle. Na høbitovì není stálá
obsluha, která by v daném
okamžiku, kdy je koš naplnìn, pøispìchala a vyprázdnila ho.
Zažil jsem nedávno osobnì, že starší
osoba pøi odchodu ze høbitova bez
váhání položila drobný sáèek
odpadkù na hromádku pod pøeplnìným košem. Vùbec jí nevadilo
(té osobì), že zmínìná hromádka
odpadkù je z poloviny na cizím
hrobì. Položil jsem jí otázku, zda by
to uèinila, kdyby ten hrob byl její.

Odpovìdi jsem se nedoèkal.
Dotyèná osoba beze slov své odpadky zvedla a kvapnì odešla. Možná,
že ten sáèek skonèil o nìco pozdìji
nìkde vedle cesty. To už se
nedozvím. Jen doufám, že se tak
nestalo.
Vrátím se ale k podstatì vìci.
Opravdu nedokážeme (mám na
mysli ty nepoøádné jedince) použít
kontejner, je-li odpadkový koš
plný? Já vím, je „daleko“. Samozøejmì, že høbitov nenavštìvují pouze
obèané Dolní Lutynì, ale nevìøím,

že popsaný nešvar je záležitostí jen
cizích návštìvníkù. Nemusí se
mnou každý souhlasit, ale høbitov
a jeho stav je jednou z výkladních
skøíní obce a její vizitkou. Jsem si
vìdom toho, že tento èlánek nepøinese okamžitou nápravu. Je prvním
pokusem o vymýcení popsaného
nešvaru. Pøece nechceme, aby byly
koše ze høbitova odstranìny nebo
každý koš hlídal kamerový systém.
Staèí pøece málo – mít úctu ke
všemu, nejen ke svému.
Jan Fismol

Na n·vötÏvÏ v knihovnÏ

V mìsíci bøeznu a dubnu navštívilo naše knihovny v Dolní Lutyni a Vìøòovicích 107 dìtí mateøských školek Støed, Nerad, Vìøòovice a žákù
základní školy ve Vìøòovicích. Nauèili se orientovat v knihovnách, vybírat knihy urèené jejich vìkové kategorii, rozluštili tøi detektivní pøípady
detektiva Štiky, uhodli spoustu záludných hádanek a také se seznámili s novými dìtskými knihami.
(ka)

OkolÌ smuteËnÌ sÌnÏ bude znovu os·zeno
Na základì technické zprávy a pøíslušného povolení byly z okolí
smuteèní sínì odstranìny pøestárlé porosty jehliènanù a listnatých
náletových døevin.
Vykácený prostor bude znovu osázen zelení. Odborná firma již zaèala
s úpravou povrchu. Paøezy po kácení budou odstranìny vykopáním nebo
frézováním, nový keøový porost bude celoplošnì kryt mulèováním, tj.

pokrytím drcenou kùrou.
Odstranìné jehliènany budou nahrazeny listnatými stromy: javorem
mléèným, kaštanovníkem jedlým, jeøábem obecným a lípou srdèitou.
Pokud nová výsadba odolá útokùm vandalù a nenechavcù, mùže za nìkolik let bezprostøední okolí obøadní sínì nabýt nového osvìžujícího vzhledu.
(fis)

duben 2012

Dolnolutyòské noviny

strana 3

Koruna versus Tesco aneb Co si o tom mysÌte? ñ 2. dÌl
Když jsem minulý mìsíc psal krátký fejeton o nakupování, netušil jsem kolik rùzných e-mailù, dopisù mi dorazí. Poèet
lidí, kteøí mne zastavovali na ulici, aby se mi svìøili se svými zkušenostmi s nakupováním v Tesku, byl nezvykle
vysoký. Pøestože se ve vìtšinì pøípadù vyjadøovaly ženy (asi chodí èastìji nakupovat), obèas se pøidali i muži. Jedno
však mìli spoleèné: na Tesco všichni nadávali a jednoznaèným vítìzem takové malé ankety se stala Koruna, která však
bohužel zùstane jen v našich vzpomínkách.

Tady uvádím nìkteré z došlých
reakcí:
„Tesco v Dolní Lutyni je úplná
hrùza, poøád nìco nemají, o akcích
se radìji nevyjadøuji.“
“Kdyby to bylo v mé moci, tak
tenhle obchod zavøu a místo nìj
bych tady radìji vidìla Kaufland
nebo starou dobrou Korunu.“
„Uznávám sice, že je pøíjemné
nakupovat v obchodì, kde o sebe
všichni navzájem moc nezakopávají, nicménì mì naopak vrtá hlavou,
proè již v tomto obchodì
nepotkávám ty, se kterými jsem se
zde pravidelnì vídával?“

„Nejhorší obchod, který tu kdy byl,
špatné zásobování, vždy nìco chybí,
zlatá Koruna.“
„Pohled na vìènì prázdné regály
nemá chybu, hlavnì že máme Tesco
kartièku.“
„Kolikrát nejsou kolem 17. hodiny
rohlíky a o akèním zboží radìji
nemluvím, hlavnì, že je dostatek
soli.“
„Struènì øeèeno, oproti Korunì jednoznaènì obrat k horšímu.“
„O Tesku nemá smysl psát, zkrátka
Koruna je Koruna, ale za zmínku
stojí doba za pana Bertka Hanuska,
na nìho jsme se mohli spolehnout,

že si nakoupíme, co potøebujeme.
Škoda jen, že jeho syn má obchùdek
až ve Skøeèoni, tam si ho lidé nemohou vynachválit.“
„Zøízení tohoto typu obchodu v naší
obci byl krok vedle. Kromì
obsluhujícího personálu, který je
vždy ochotný a pøíjemný, nelze
v této prodejnì témìø nic pochválit.
Tím, že provozovatel øetìzce Tesco
pøidal poèet regálù, nepøispìl ke kultuøe nakupování, ba naopak.
V prodejnì je velice málo prostoru,
zboží je tøeba neustále hledat, tzn.
vracet se nìkolikrát zpátky, èímž se
prodlužuje doba nákupu. Sortiment

zboží není taky nijak zajímavý.
Nikdy jsem nenakoupila vše, co
jsem si pøedem naplánovala.“
Prodejna Tesco expres je docela
nepovedené reality show, na kterou
se musíme bohužel nejen dívat...
Slíbil jsem, že v této záležitosti
budu coby starosta vedení
spoleènosti kontaktovat. Jen nevím,
jestli s tímto obec nìco zmùže.
Uvidíme, snad se dá ještì nìco
dìlat. Možná i vedení øetìzce
pøizná, že není vše v poøádku.
Závìrem chci podìkovat všem, kteøí
se nebáli vyslovit èi napsat svùj
názor. Mgr. Pavel Buzek, starosta

PZKO slavÌ 65. v˝roËÌ vzniku
Polský kulturnì-osvìtový svaz (PZKO) je obèanským sdružením,
které na území Tìšínska pùsobí už 65 let. Èinnost sdružení schválil
26. èervna 1947 Zemský národní výbor v Ostravì.
Za dobu své èinnosti PZKO vybudoval rozsáhlou organizaèní strukturu.
Funguje patnáctièlenný Hlavní výbor v Èeském Tìšínì, který se volí na
sjezdu PZKO, konaném jednou za 4 roky. Kromì toho pùsobí 89 místních skupin skoro ve všech obcích na Tìšínsku - od Bohumína až
k Mostùm u Jablunkova.
Pøi hlavním výboru také funguje sekce historie regionu, etnografická,
sekce žen a Klub mladých. V rámci PZKO pùsobí mnoho folklorních,
pìveckých, divadelních a taneèních souborù.
Hlavním cílem organizace je zachování etnické identity polského obyvatelstva na Tìšínsku. Zábìr èinnosti je dnes velice široký. Místní skupiny
poøádají rùzné pøednášky, koncerty, zájezdy, výstavy, sportovní

a spoleèenské akce a spolupracují s polskými školami a jinými organizacemi. PZKO byl vždy nejpoèetnìjší polskou organizací a v souèasné
dobì sdružuje 12 tisíc èlenù.
Za úèelem lepší koordinace spoleèné èinnosti a uplatòování zájmù místních skupin pùsobících v pøibližném okruhu stejné státní správy se
zøizují Obvodní rady PZKO.
Bohuminská obvodní rada sdružuje místní skupiny PZKO v Dolní
Lutyni, Vìøòovicích, Skøeèoni, Záblatí, Bohumínì, Šunychlu a Ostravì.
K 65.výroèí založení PZKO bohumínská obvodní rada v èele s MS
PZKO v Dolní Lutyni poøádá slavnostní koncert dne 12.5.2012 v 16.00
hodin v Kulturním domì v Dolní Lutyni, na nìmž vystoupí pìvecké
sbory z Dolní Lutynì a Skøeèonì a polský folklorní soubor Czantoria
z Ustronia.
Marie Sztwiertniová
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ÑKaødy przedszkolak Ci powie, øe sport to zdrowieì
,,¯yjmy zdrowo i sportowo‘‘ to nazwa unijnego projektu realizowanego przez Przedszkole w Lubomi (Polska) i nasze
przedszkole.
Poprzez ten projekt chcemy zachêciæ nasze
przedszkolaki do ruchu i odci¹gn¹æ je od komputera i telewizji. A drugim aspektem dla
którego podano ten projekt jest organizacja na
terenie Polski Mistrzstw Evropy w pi³ce no¿nej
EURO 2012.
Rozwój fizyczny naszych dzieci jest bardzo
ró¿ny, a aktywnoœæ ruchowa bardzo potrzebna
do prawid³owego rozwoju naszych przedszkolaków. Dlatego te¿ postanowiliœmy podj¹æ
wspó³pracê i uczestniczyæ w tym projekcie.
Pomimo faktu, ¿e nasza grupa przedszkolaków
by³a nieco m³odsza od grupy konkurencyjnej z
Lubomi, wyjazd ten dostarczy³ nam wielu
mi³ych i niezapomnianych wra¿eñ. Jednym z
hase³ naszej grupy by³o: „Czy wygramy czy
przegramy, ale nigdy siê nie damy!“ . Kolejnym
by³o: „Wie to kot, wie to pies, ¿e Lutynia jest
the best!“. W myœl tych hase³ nauczyliœmy siê
mo¿liwoœci wspó³dzia³ania w grupie, wspó³zawodnictwa, przygotowania do roli kibica.
W wyznaczonych przez organizatorów
konkurencjach sportowych bra³o udzia³ piêcioro
dzieci z ka¿dej grupy przedszkolnej, pozosta³e
przyjmowa³y rolê kibica. Konkurencje z jakimi
musieli siê zmierzyæ naszi przedszkolacy to:
bieg z przeci¹ganiem szarfy gór¹,
œlizg po ³aweczce,

raczki z przenoszeniem woreczka i ustawieniem piramidy,
przeskoki zakrotne przez ³aweczkê,
rzuty woreczkami do kosza,
przejœcie równowa¿ne po odwróconej
³aweczce.
Po wspó³zawodnictwie i brawurowym dopingu,

grupy otrzyma³y medale a wszyscy uczestnicy
dostali koszulki z emblematem nazwy projektu
oraz ksi¹¿eczki. Nastêpnie by³y wspólne gry i
zabawy. Ju¿ teraz dzieci z niecierpli-woœci¹
czekaj¹ na kolejne spotkanie z przedszkolakami z Lubomi, które planuje siê na 22 maja br.
Magdalena Majzner

Reprezentace ökoly A. Jir·ska ve sportovnÌch kl·nÌch
Žáci ZŠ A. Jiráska využívají témìø vždycky možnost zmìøit si své
síly s žáky orlovských škol v rùzných sportovních odvìtvích poøádaných DDM Orlová.
Za své výkony se nemusíme stydìt, v minulých dvou letech jsme
obsadili celkovì 2. a 3. místo mezi školami.
V tomto školním roce jsme se zúèastnili turnajù ve florbalu, halové
kopané, volejbalu, minivolejbalu, šplhu, vybíjené. Do konce školního

roku ještì zabojujeme v atletice, a to v soutìži nazvané Pohár rozhlasu,
který se koná v Rychvaldì. Zvláštì pro nás bude významný atletický
ètyøboj, protože se stalo tradicí, že naše škola, díky modernímu
sportovnímu areálu, je organizátorem této soutìže.
Vìøím, že i v dalších letech bude mezi dìtmi øada tìch, kteøí rádi sportují a jméno naší školy nebude chybìt na sportovních listinách.
M. Figura, uèitel TV

SbÏr nebezpeËnÈho odpadu opÏt pokraËuje
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci bude
proveden v sobotu 12. kvìtna 2012. Odpady
budou pøevzaty pouze od obèanù, nikoliv
firem!
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný
odpad:
televizory, monitory, lednièky, autobaterie,
záøivky, monoèlánky
barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky,
hnojiva, obaly od tìchto chemikálií, staré léky,
vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tukù, olejové filtry, textil zneèištìný olejem, tonery,
fotochemický odpad a pneumatiky (bez
diskù!!!)
Upozoròujeme obèany, aby nevozili:
veškerý kovový šrot (plechy, pletivo, praèky,
sporáky apod.), tento odpad patøí do sbìren
vykupujících kovy

nebezpeèné stavební odpady (eternit a podobnì). Každý stavebník je povinen tyto odpady
zlikvidovat v souladu se zákonem a to na
vlastní náklady
duše a pláštì z jízdních kol a motocyklù (tyto
patøí do kontejnerù ve dvoøe OÚ)
Rozpis sbìrných stanovišt´:
støed obce, pøed pekárnou 8:00 – 8:30
zastávka Zbytecká 8:35 – 8:45
ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa
Borek) 8:50 – 9:05
Nerad, kolonie (u septiku) 9:10 – 9:25
Vìøòovice, autobusová zastávka 9:30 – 10:15
Nerad, vjezd ke sváøeèské škole 10:20 – 10:35
Nerad, hasièská zbrojnice 10:40 – 11:05
Nerad, školka 11:50 – 12:05
Výšina, bývalá zastávka DPMO 12:10 – 12:30
parkovištì naproti bývalému koupališti

12:35 – 12:55
3D-wood Ivo Durèák (bývalé kamenictví)
13:00 – 13:20
kolonie Zbytky (autobusová zastávka)
13:25 – 13:40
restaurace „U Jardy“
13:45 – 14:00
Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali na jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby poèkali na pøíjezd vozidla
a nebezpeèný odpad pomohli naložit. Jelikož
je nutné dodržovat jízdní øád, žádáme o
dochvilnost.
Za pøípadné zpoždìní týkající se pøíjezdu
soupravy na jednotlivá stanovištì se pøedem
omlouváme a dìkujeme za pochopení.
Martina Handzlová,
životní prostøedí OÚ
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Nenech·me se porazit!
Dvakrát v roce organizuje ostravská
zoo ve spolupráci s Kruhem pøátel
zoo tradièní vìdomostní soutìž urèenou žákùm ZŠ a gymnázií.
Téma jarního kola „Kampaò za jihovýchodní
Asii“ se zdálo být mnohem obtížnìjší než
kdykoli jindy. Pøesto své znalosti o problematice ohrožení této oblasti pomìøovalo v základním kole pøes 270 pìtièlenných družstev (tedy
asi 1350 dìtí). Do finále pak postupuje vždy 10
nejlepších družstev ve dvou kategoriích –
mladší a starší.
Ani naše škola si tuto soutìž nenechává ujít a do
boje pravidelnì vysílá 4 družstva. Je velmi
obtížné soupeøit s prestižními ostravskými èi
havíøovskými školami, pøesto vždy netrpìlivì
sledujeme výsledky základního kola. Co kdyby
pøece jen... A skuteènì! Do finále, které se konalo v sobotu 14. dubna, se tentokrát probojovala 2 družstva naší školy. Za mladší kategorii si
obrovskou gratulaci zaslouží: Tereza Bazalová,
Marek Gajdoš, Hana Hanáèková, Lukáš Slaný
a Jan Zálešák ze 6. roèníku.
O postupu ve starší kategorii se nikomu z nás

ani nesnilo. Ale naše hvìzdná „pìtka“ nezklamala ani tentokrát. Vždyt´ ve finále byli již
tøikrát, tak proè ne i poètvrté, ale teï již mezi
staršími.
V celkovém finále vybojovali neuvìøitelné
2. místo! Tìmi mistry jsou Nikol Beèková, Jiøí
Judas, Tereza Kiková, Natálie Pokludová

a Tereza Slaná z 8. B tøídy.
Gratulujeme, pøejeme mnoho dalších úspìchù
a zároveò dìkujeme, že svou pílí a vytrvalostí
dokážete ukázat, že i malá škola z Dolní Lutynì
mùže opakovanì slavit velké úspìchy!
L. Trembošová
uèitelka pøírodopisu na ZŠ A. Jiráska

DÏti i rodiËe se v Ji¯ince v˝bornÏ bavili

V sobotu 10. bøezna praskala zahrádkáøská klubovna Jiøinka doslova
ve švech.
Zaplnilo ji bezmála 200 dìtí, rodièù, prarodièù, strýcù, tet èi jiných
pøíbuzných a známých. Zkrátka pøišli ti, kterým záleží na dìtech ze školky
a školy na Zbytkách a uvìdomují si, že karnevaly patøí ke krásnému dìtství.
Maminky napekly vynikající domácí zákusky nebo slané peèivo, zajistily
vše potøebné a nazdobily sál tak, aby se zde celé odpoledne až do pozdního
veèera mohly prohánìt dìti v nejrùznìjších maskách. V úvodu nás každý
rok mile pøekvapí novými a stále nároènìjšími taneèky Berušky vedené
velmi šikovnou Petrou Šostokovou. Také následné klaunské pøedstavení

paní Lucie Semanèikové a jejích malých i vìtších pomocníkù zaznamenalo
nejen u dìtí ohromný úspìch.
Utancované a vydovádìné dìti si vyzvedly dáreèky a už se pomalu mohly
tìšit na další podobnou akci – letní radovánky.
Právì jménem dìtí dìkujeme obecnímu úøadu za finanèní podporu, panu
Kempnému za ochotu pøi pøedávání Jiøinky a pøedevším pak všem, kteøí
nelitují vìnovat svùj èas a obìtavì pomáhají zajistit tyto akce pro naše
nejmilejší.
Lenka Trembošová,
pøedseda SRPŠ pøi MŠ a ZŠ na Zbytkách
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OËkov·nÌ ps˘ proti vzteklinÏ
Obec Dolní Lutynì ve spolupráci s veterinárním lékaøem Doc. MVDr. Ivo Šimoníkem, CSc. z veterinární ordinace
Ostrava-Michálkovice bude provádìt hromadné oèkování zdravých psù proti vzteklinì. Oèkování proti vzteklinì
je preventivním opatøením proti šíøení nákazy zvíøat.

Hromadné oèkování psù starších 3 mìsícù se
koná 15. kvìtna. Z bezpeènostních dùvodù
doporuèujeme, aby se na oèkování dostavila
osoba starší 15 let se psem opatøeným
náhubkem. U oèkování je tøeba pøedložit oèkovací prùkaz. V pøípadì, že pes nemá vystaven
oèkovací prùkaz, je možné po dohodì s veterinárním lékaøem vystavit nový. Pozvánky na
oèkování psù již obèané nebudou dostávat poštou.
Vakcinace se provádí na náklady majitele
zvíøete. Za oèkování bude vybírán poplatek

100 korun.
Na vyžádání mùže být provedeno oèkování
i proti ostatním nemocem psù (nutno se pøedem
telefonicky domluvit s veterináøem – tel.: 596
231 040).
V rámci oèkování je možné zakoupit veterinární pøípravky proti vnìjším a vnitøním
parazitùm.
Oèkování probìhne na tìchto stanovištích:
8.00 – 9.00 hod.
Prostranství pøed kulturním domem ve støedu
obce

9.30 – 10.30 hod.
Høištì u ZŠ na Zbytkách
11.00 – 12.00 hod.
Na nádvoøí u èp. 77, ul. Bezruèova (Nerad)
13.00 – 14. 00 hod.
Ve Vìøòovicích u zastávky
14.30 – 16.00 hod.
Prostranství pøed kulturním domem ve støedu
obce
Pokud majitel psa nevyužije této hromadné
akce, má možnost nechat si naoèkovat zvíøe u
kteréhokoliv veterinárního lékaøe.

PracovnÌci na Lince d˘vÏry v KarvinÈ pom·hajÌ nonstop
Èasto si lidé kladou otázku s èím, s jakými problémy, se mohu na
linku dùvìry obrátit?
Na linku dùvìry je možné se obrátit se vším, co nám vadí v naší psychické pohodì, se vším, co je provázeno stavy tísnì, bezradnosti a nejistoty. Prvním takovým signálem k vyhledání pomoci mùže být poznatek,
že špatnì zvládáme nebo nezvládáme své potíže a starosti, èasto se objevují pocity nejistoty nebo psychické zátìže.
Mùžeme konstatovat, že nejèastìji se na linku dùvìry obracejí lidé,
jejichž životní situaci nepøíznivì ovlivòuje aktuální dìní ve spoleènosti
nebo v jejich osobním životì, se kterým se nedokáží sami vyrovnat. Za
vztahovými, rodinnými, osobními problémy nebo psychickými potížemi
je èasto ztráta zamìstnání a tížívá ekonomická situace. Pomoc vyhledávají i lidé, kteøí se cítí osamìle nebo mají zkušenost s psychickým nebo

fyzickým násilím nebo prožívají jiná traumata a složité životní situace.
Ptáte-li se, zda mohou odborníci na lince dùvìry pomoci? Odpovìï zní
ano. Pøinejmenším tím, že naslouchají problémùm volajícího, dávají mu
pocit blízkosti a možnost být prostøednictvím telefonu v kontaktu
s jiným nezaujatým èlovìkem. Spoleènì s volajícím klientem hledají
další možnosti, jak nejlépe øešit tíživou situaci, co udìlat pro to, aby se
cítil lépe. Pokud v danou chvíli není možné vyøešit vše, co by klient
potøeboval, mohou nabídnout další vhodnou formu pomoci, doporuèit
jiného odborníka, jinou službu.
Linka dùvìry poskytuje služby klientùm na telefonním èísle 59 631 80
80 a na Skype: linka.duvery.karvina, a to 24 hodin dennì vèetnì sobot,
nedìlí a svátkù. Volající na linku dùvìry mùže zùstat v anonymitì.
Jana Molková
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SpoleËensk· kronika
Miloval jsem Vás a byl
jsem št´astný,
když jste mou lásku opìtovali.
Komu jsem ublížil,
odpust´te mi.
Dne 5. bøezna 2012 jsme vzpomnìli
20. smutné výroèí, kdy zemøel tragickou
smrtí pan

Tvé oèi se zavøely a tvé
srdce pøestalo bít.
Vzpomínky na Tebevšak
budou s námi žít.

KR¡TCE

Dne 5. kvìtna 2012
vzpomeneme 1. smutné výroèí úmrtí paní
Ivany SÝKOROVÉ
S láskou vzpomíná celá rodina.
Odešel jsi, život jde dál,
vzpomínka na Tebe žije tu dál.

Miroslav PIETRASZ.
Zároveò jsme vzpomnìli jeho nedožitých
50 let. S láskou vzpomínají maminka
a sourozenci s rodinami.

Dne 26. dubna 2012 uplynuly 3 roky od
úmrtí pana
Milana STRNADELA.

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

S úctou v srdci vzpomínají
manželka Marcela, syn
Marek, bratr Mirek a sestra
Milada s rodinou.

Dne 10. dubna 2012 by se
dožil 70 let pan
Rudolf MORAVEC.
Vzpomínají manželka Dagmar, dcera
Jitka, zet´ Jiøí, vnuci Saška, Danek, Vojta,
Anetka a Klárka.
Èas utíká a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka na Tebe
zùstává dál.
Dne 16. dubna 2012 jsme
vzpomnìli 1. výroèí úmrtí
paní
Lidie VOTKOVÉ.
Vzpomínají snacha Marie, vnuèka Jana,
vnuk Martin.
Když z domova jsi odcházel,
veselý jsi byl,
že èeká Tì na cestì smrt,
jsi netušil.
Bez Tebe se tìžko životem kráèí,
pøi vzpomínce na Tebe
slzy tváø smáèí.

V˝roËÌ
V mìsíci bøeznu oslavili
narozeniny:

80. a 99.

Zdenka Vaòková, Josef Czerwionka
Emilie Malcharková
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a pøíjemnou rodinnou
pohodu.

DÏtskÈ radov·nky
Nevíte, co budete dìlat v sobotu 2. èervna?
V tom pøípadì si vás už dnes dovolujeme
pozvat do prostoru stylové westernové
Hospùdky u Mirka v Dolní Lutyni, kde
pøed tøetí hodinou odpolední zaène dìtský
den pro všechny dìti a jejich rodièe.
Dospìlí návštìvníci si mohou pobrukovat
s bluegrassovou kapelou Wind a folkovým
zpìvákem J. Pinkasem, chlapci a dìvèátka
shlédnou v 15,45 a pak v 17.15 hodin ètyøi
loutkové pohádky v provedení loutkohereèky Krakuwkové z divadla loutek
v Ostravì a svoji obratnost si provìøí malými

Dne 22. dubna 2012 jsme
vzpomnìli 1. výroèí úmrtí
našeho syna

soutìžemi – závody v pytli, hod na cíl,

Tomáše ORSZULIKA

ze vzduchovky a projížïkou na koníècích.

skákání pøes švihadlo atd.
Ti starší si sobotní odpoledne zpestøí støelbou
Za nepøíznivého poèasí se pouze uskuteèní

a zároveò si 2. kvìtna 2012 pøipomeneme
jeho nedožitých 21 let. S bolestí v srdci stále
vzpomínají rodièe, sestra a celá rodina.

loutková pohádka v 15.45 hodin v sále kulturního domu.
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Zájezd na muzikál
Osvìtová beseda vás zve na starý
americký muzikál v èeské úpravì Jiøího
Voskovce a Jana Wericha - Divotvorný
hrnec – a to na nedìli 17. èervna. Pøedstavení se hraje v divadle Jiøího Myrona.
Cena vstupenky 140 korun. Odjezd
autobusu z Vìøòovic v 14 hodin, jízdné
120 korun, odjezd z Dolní Lutynì
v 14.15 hodin, jízdné 100 korun. Bližší
informace a pøedprodej vstupenek v kulturním domì nebo na tel: 552 301 243.
Výstava lodí
Výstavu modelù lodí - Mistrovství ÈR
kategorie C s otevøenou mezinárodní
úèastí – bude ve dnech 18. – 20. kvìtna
hostit kulturní dùm v Dolní Lutyni. Výstava je pøístupná veøejnosti 19. kvìtna od
10 do 18 hodin a 20. kvìtna od 9 do 12
hodin.
Rekonstrukce Bohumínské ulice
Dlouho plánovaná rekonstrukce velmi
úzké a nebezpeèné silnice v Rychvaldì
už probíhá a komplikuje dopravu taky
našim obèanùm pøi cestách na Ostravu.
Celá silnice by se mìla asi o jeden metr
snížit, tím dojde k rozšíøení jízdních
pruhù, takže øidièi budou pøi míjení autobusù a nákladních vozidel klidnìjší.
U Penny marketu pak vznikne kruhový
objezd, který udìlá køižovatku zase
o nìco bezpeènìjší. Omezení potrvají
až do listopadu.
Den otevøených dveøí
Den otevøených dveøí v domì s peèovatelskou službou na adrese K Penzionu 10 v Dolní Lutyni se koná
28. kvìtna od 14 do 17 hodin. Na dotazy
bude odpovídat pracovnice sociálního
úseku Vìra Kabátková.
Územní plán je dùležitý
Pokud majitel pozemku nevlastní
parcelu urèenou k zástavbì, jeho snaha
postavit si dùm se mùže protáhnout
o pìkných pár let a dokonce se mùže
stát, že si svùj sen nesplní nikdy.
Dùležité totiž je, aby pozemek, který
vlastní nebo kupuje a chce na nìm
stavìt, byl v územním plánu k zástavbì
urèený.
V každé obci, tedy i v té naší, je veškerá
výstavba regulovaná územním plánem.
Aktuální územní plán pro Obec Dolní
Lutynì byl schválen v r. 2010 a je k dispozici všem obèanùm na obecním úøadì
a také na webových stránkách obce www.dolnilutyne.org
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FotbalistÈ Sokola hrajÌ se st¯Ìdav˝mi ˙spÏchy
Mužstvo se pøes zimu posílilo o tøi hráèe a to brankáøe Ivo Šajera a záložníky Jakuba Vávru a Ondøeje Jurka, kteøí se objevili
hned v první jarním utkání v základní sestavì.
TJ Vendrynì - TJ Sokol Dolní Lutynì 1:1
(1:1)
Do prvního utkání jara šli fotbalisté Sokola
Dolní Lutynì s cílem neprohrát a odvézt si minimálnì bod. Taktika znìla: hrát ze
zabezpeèené obrany a vyrážet do rychlých brejkù. V prvním poloèase jsme si vytvoøili více
šancí než domácí, ale využili pouze jedinou. V
10. minutì se hosté dostali do vedení, kdy po
dlouhém výkopu brankáøe Šajera pøehlavièkoval domácího gólmana Posel - 0:1.
V další šanci se opìt ocitnul Posel, ale jeho
støelu brankáø vyrazil. Domácí ohrozili branku
hostí poprvé ve 25. minutì, ale byl z toho jen
na roh. Ovšem z následného rohového kopu
padla vyrovnávací branka, když hosté
nepokryli domácího hráèe a ten hlavou vyrovnal 1:1.
Druhý poloèas se hrál pøevážnì na naší bránu,
ale naše obrana v èele s brankáøem Šajerem
odolávala.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Oldøichovice
9:0 (4:0)
Domácí si nic jiného než plný bodový zisk v
utkání s posledním mužstvem tabulky
nepøipouštìli. První branka padla již v 11. minutì, kdy se po pøihrávce Twrdého prosadil Posel
- 1:0. Hned o minutu pozdìji zvýšil Malík na
2:0 støelou zpoza vápna.
Domácí se uklidnili a pøedvádìli pohledný fotbal, jen promìòování šancí vázlo.
Další branka padla ve 35. minutì, kdy se po
rohu prosadil støelou z úhlu Vaneèko 3:0. Ve 40.
minutì vysunul Szkuta do samostatného úniku
Twrdého a ten s pomoci teèe hostujícího
obránce pøehodil vybíhajícího gólmana - 4:0.
Hosté se v prvním poloèase dostali na dostøel
domácí branky pouze jednou, ale obránci míè
odvrátili na rohový kop.
Druhý poloèas se již hrál pouze na hostující
bránu. V 57. minutì se uvolnil Vávra a pøedložil míè pøed prázdnou branku Radimovi
Huñaøovi, který vsítil svùj první mistrovský gól
za muže - 5:0. Šestou branku pøidal domácí
Vávra z penalty. Domácí skórovali ještì tøikrát
– dvakrát se trefil Havlásek a poslední gól dal
Hanusek, zakonèil sólo pøes pùl høištì.
TJ Sokol Mosty - TJ Sokol Dolní Lutynì
6:0 (1:0)
Na høišti týmu z Mostù u Jablunkova se hráèùm
Sokola dlouhodobì nedaøí a nezmìnili to ani
tentokrát. Èlánek z Frýdeckého deníku vystihuje vše podstatné.Tak tady padla kosa na kámen,

což nikdo ovšem neèekal. „Pravdou je, že nám
se zápas vydaøil dokonale. Soupeø se mi moc
nelíbil, byl takový malátný a bez jiskry, všiml si
útoèník Mostù Tomáš Nieslanik. U všeho podstatného byl záložník Petr Kufa, který ke
dvìma gólùm pøidal i tøi asistence.V první èásti
hry si poradil s penaltou naøízenou za faul na T.
Nieslanika a ve druhém dìjství mu oplatil asistenci dvìma gólovými centry.
Po køídelním prùniku Kufy se do èerného trefil
rovnìž støídající T. Stoszek. Pøedtím se Kufa
dostal k balonu a druhým gólem pøizdobil svùj
výteèný výkon. Všem zásahùm pøedcházely
pohledné kombinace, výjimkou byla trefa
mladého Koláøe. Ten skóroval poté, co jeden ze
zadákù nastøelil T. Nieslanika, od nìhož se k
nìmu pøipletl míè.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Dolní Datynì
2:1 (1:1)
Po výprasku v Mostech hostil Sokol posílené
mužstvo Dolních Datyní, v jejichž sestavì se
objevil mimo jiné i bývalý hráè Baníku Petr
Tomašák a hlavnì futsalový reprezentant Jan
Janovský. Od úvodních minut se hrál vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách.

V první šanci se ocitl hned v 1. minutì Malík,
jeho støela ale pouze lízla bøevno hostující
branky. Domácí se ujali vedení ve 26. minutì
poté, co hostující brankáø špatnì odkopl míè a
Dominik Huòaø mu ho poslal do brány - 1:0.
Vedení však udrželi pouze dvì minuty, kdy se
po centru zleva ve skrumáži pøed brankou
prosadil hostující Wala a vleže dorazil míè do
branky - 1:1.
Po této brance jsme na chvíli vypadli z tempa
a hosté dirigováni ve støedu høištì Janovským si
vytvoøili tlak, ale naše obrana v èele
s brankáøem všechny pokusy odvrátila do
bezpeèí.
Druhý poloèas pøinesl oboustrannì opatrný fotbal, nikdo nechtìl udìlat chybu. Domácí si
vytváøeli pøevahu, ale hostující obrana odolávala. Rozhodující okamžik pøišel v 82. minutì,
kdy se prosadil Posel a pøehodil vybíhajícího
brankáøe hostù - 2:1.
Od tohoto okamžiku se dopøedu zaèali tlaèit
taky hosté, ještì dvakrát ohrozili branku
domácích, ale naštìstí neúspìšnì. Branky hosté
dosáhli v již nastaveném èase, ale z jasného
ofsajdu, takže nemohla být správnì uznána.
(av)
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