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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

NOVINY
ZDARMA

KulturnÌm domem znÏl zpÏv, PZKO slavilo
Místní skupiny PZKO bohumínského obvodu (Dolní Lutynì, Vìøòovice, Bohumín, Skøeèoò, Záblatí, Šunychl a Ostrava)
pøipravily na 12. kvìtna u pøíležitosti 65. výroèí založení PZKO a 85. výroèí pìveckého sdružení na Tìšínském Slezsku
slavnostní koncert v Kulturním domì v Dolní Lutyni.

Slavnostní atmosféru podtrhla pøítomnost významných hostù. Obecní úøad v Dolní Lutyni
reprezentoval místostarosta Jan Fismol.
Akce se zúèastnila také Marie Kovacs
z konzulátu Polské republiky v Ostravì. Mezi
hosty byli dále: èlenka HV PZKO Otýlie
Tobolová, èlen zastupitelství mìsta Orlové
Bogus³aw Chwajol, øeditelka Mezigeneraèní
regionální univerzity pøi HV PZKO v Èeském
Tìšínì Danuta Chwajolová, významná osobnost souèasné hudební kultury na Tìšínsku
Józef Wierzgoñ, vedoucí Osvìtové besedy
Pavla Petrová.
Na oslavy pøijely také delegace z Polska: obec
Gorzyce reprezentoval místostarosta Czes³aw
Zychma a obec Grodków pøedsedkynì
Sdružení pøátel Grodkova paní Janina Podgórna. Svou pùvodnì ohlášenou úèast na akademii
omluvili starosta naší obce Pavel Buzek a senátor Petr Vícha.
V ten den se zúèastnili slavnostního otvírání
cyklostezky podél Olše a zaskoèila je nepøízeò

poèasí. Oba však nezapomnìli blahopøát
k výroèím.
S kulturním programem se pøedstavily smíšené
pìvecké sbory PZKO - „Lutnia“ z Dolní
Lutynì, „Has³o“ z Bohumína-Skøeèonì a polský folklorní soubor Estrada Ludowa „ Czantoria“ z Ustronì. Slavnost PZKO probìhla ve
skvìlé atmosféøe a spokojené publikum
odmìnilo všechny soubory dlouhotrvajícím
potleskem. Organizátorùm, kteøí nezapomnìli
ani na malé obèerstvení pro všechny úèastníky,
patøí po zásluze upøímný a vøelý dík.
Na závìr krátký rozhovor:
„Zpíváme pro radost už 25
let,“ reagoval v úvodu našeho
rozhovoru na otázku, jak se
„Czantorii“,
krojovanému
folklórnímu souboru z polské
Ustronì daøí, jeho umìlecký vedoucí Józef
Cieœlar.
Jak se dá váš soubor charakterizovat?

Náš soubor je tøígeneraèní, máme 40 èlenù
a kapelu. Naše dirigentka Danuta Zoñ-Ciuk je
vysokoškolským pedagogem, pøednáší na
Slezské univerzitì v Katovicích.
Kde jste už vystupovali?
Zpívali jsme v Nìmecku, Bulharsku, Itálii,
Maïarsku, Chorvatsku, Litvì, na Slovensku
a v Èeské republice už v nìkolika mìstech,
napø. Luhaèovicích, Jablunkovì, Tøinci, Karviné a dnes v Dolní Lutyni.
Pokud nìkdy zavítáte do malebných polských
lázní Ustroò, které jsou partnerským mìstem
Luhaèovic, asi 12 km od pøechodu v Tìšínì
a zastavíte se na zdejším novì zrekonstruovaném námìstí, mùžete si všimnout erbu
Luhaèovic, který je zde spolu se znaky dalších
partnerských mìst vložen do dlažby.
Jaký máte repertoár?
V dnešní dobì už máme ve svém repertoáru
pøes 100 písní rùzných žánrù: lidové, populární,
náboženské, vánoèní. Odehráli jsme více než
750 koncertù.
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DolnÌ LutynÏ opÏt bude hostit bluegrass
V sobotu 30. èervna po poledni zaèíná již III. roèník Silessian bluegrass festival, který bude tak jako loni organizován
Osvìtovou besedou a Obecním úøadem v Dolní Lutyni.
Také letošní roèník probìhne
v prostoru stylové westernové
Hospùdky u Mirka za úèasti
špièkových moravských, èeských a zahranièních kapel. Na
co se mùžeme tìšit? Tady je
malá nabídka: Bluegrass Comeback Bluerej Band Blue Stones,

Flash Band, Goodwil, Iva
Èelárová a pøátelé, Ptaèoroko,
Silent Rain, Wind a smíšená
kapela Rough nad Rocky Road
z ÈR a Slovenska. Moderování
se opìt zhostí Pavel Pedro
Michálek.
V odpoledním programu vy-

stoupí taneèní skupina orientálních tancù Samira z Dolní
Lutynì, která spoleènì již vystupuje dva roky.
Dolnolutyòská skupina Pedro
and Bandidas vystoupí se svým
westernovým programem, country tanci a naveèer bude ohòová

show. Po celou dobu bude
zajištìna pro dìti a dospìlé projížïka na koni, støelnice. Všichni se mohou zapojit do malé
soutìže o drobné dárky. Po pøíjemnì prožitém odpoledni
a veèeru èeká návštìvní jam session u táboráku. (red)

P¯ÌpravnÈ pr·ce k budov·nÌ
sbÏrnÈho dvora pokraËujÌ

Za objektem bývalé šlechtitelské stanice v Neradì se nacházela samostatná budova. Zasahovala do areálu plánovaného sbìrného dvora
a pøekážela jeho výstavbì. Bylo rozhodnuto o její demolici. Vybraná firma s nasazením tìžké techniky bìhem tøí dnù objekt srovnala se
zemí. Demolièní mate-riál z velké èásti obec použije zpìt. Zlikvidovány byly i dvì sousední zchátralé døevìné kolny.

BlÌûÌ se wianki
Obecní úøad Dolní Lutynì a pøedstavenstvo MS PZKO v Dolní LutyniVìøòovicích vás srdeènì zvou na 22. tradièní letní slavnost èesko-polského pøátelství, která se letos koná dne 30. èervna od 15 hodin v Dolní
Lutyni-Vìøòovicích.
Tyto slavnosti jsou organizovány od roku 1990 družebními obcemi Dolní
Lutynì, Gorzyce a Godów . V programu vystupují hudební, taneèní, pìvecké
soubory a školní mládež z Èeské republiky a z Polska. Mimo jiné vystoupí
dechový soubor OB z Dolní Lutynì, pìvecký sbor MS PZKO Dolní Lutynì
Lutnia, dìti z dolnolutyòských škol, mládežnický soubor Skotniczka
z Orlové. Organizátoøi pøipravují celou øadu specialit slezské kuchynì a jiné
atrakce – prùjezd alegorických vozù z obcí Gorzyce a Godów a pouštìní
kvìtinových vìneèkù po øece Olši. Veèer k tanci bude hrát soubor OB Band
z PZKO Orlová-Poruba. Zveme všechny obèany naší obce a okolí.

Provoz knihovny o prázdninách
Pùjèovní doba v dobì letních prázdnin
( od 2. 7. - 30. 8. 2012)
úterý 9 – 12
ètvrtek 9 – 12

13 – 17 h.
13 – 17 h.

Ve Vìøòovicích zùstává pùjèovní doba stejná
tj. støeda 12,30 – 17.00
Ve dnech 2. až 4. èervence 2012 budou
obì knihovny z dùvodu èerpání dovolené uzavøeny.
Mgr. Karin Anýžová - knihovnice
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ObcÌ vede nov· cykostezka podÈl Olöe
Mezi èestnými hosty, kteøí ovšem byli ve sportovním úboru a na kole, nechybìl v sobotu 12. kvìtna na Masarykovì
námìstí v Karviné ani dolnolutyòský starosta Pavel Buzek. Na zahajovací jízdu vyrazil spoleènì nejen s karvinským
primátorem Tomášem Hanzelem a bohumínským starostou Petrem Víchou, ale i s dalšími nìkolika stovkami cyklistù,
kteøí chtìli „být u toho“.

Cykostezka vede od Archeoparku
v Chotìbuzi a pokud se po ní
vydáte až do Bohumína, najedete
dobrých tøicet kilometrù.
Nejkrásnìjší èást vede v Karviné
od Darkovského mostu pøes Staré
Mìsto do Koukolné na okraji Dìtmarovic.
Cyklisty vede po krásné asfaltové
cestì hrází podél Olše.
V Koukolné je první problematický úsek, kde cyklisté musejí

vyjet na most a dostat se na
druhou stranu pøes frekventovanou silnici.
Dále se jede po místních asfaltových cestách, nicménì mimo
hlavní tah. Smìrovky zavedou
cyklisty za dìtmarovickou elektrárnu a poté dále k Vìøòovicím.
Tam sice trasa opìt ztrácí asfaltový povrch a pokraèuje po prašné
a bohužel hrbolaté cestì.
Z Vìøòovic už vede cyklotrasa

jen po asfaltu, místy po hlavní
trase kolem lesa zvaného Borek.
V Bohumínì-Nové Vsi podjíždí
dálnici, zavede vás do Kopytova
a po dalších pìti kilometrech jste
ve Starém Bohumínì.
Pøestože se nezávodilo, náš pan
starosta si vùbec nevedl špatnì.
K pøejezdu silnièního mostu
v Koukolné dorazil ještì pøed pøíjezdem hlavního pelotonu, ve
kterém byli Hanzel, Vícha a další.

Jenže... Poèasí ukázalo cyklistùm
odvrácenou tváø. Z nebe se snesly
první kapky a déšt´ zesiloval.
Navíc se citelnì ochladilo, což
èást úèastníkù první jízdy odradilo.
Pan starosta v pohodì dojel až do
Dolní Luytnì, kde se s kolegy
dohodl, že tam jízdu ukonèí.
Nechtìl riskovat nachlazení. Pøece
jen bylo opravdu nevlídno a zima.
(red)

Nejkr·snÏjöÌ ˙seky jsou podÈl ¯eky, ¯Ìk· starosta Buzek
Pane starosto, jaké máte dojmy z první jízdy po nové cyklostezce?
„Po cyklostezce jsem nejel poprvé, nìkteré úseky jsem si opakovanì projel už na podzim. Trasa se mi líbí, úseky jsou velmi rùznorodé od asfaltových pøes šotolinu až po klasickou polní cestu.“
Který úsek se Vám nejvíc líbil?
„Osobnì se mi nejvíce líbí úseky podél Olše, které vedou mimo zastavìná území. Velkou výhodou je, že na cyklostezku se mùžete napojit
na rùzných místech a napøíklad pøi cestì do Karviné se úplnì vyhnete
hlavní cestì kolem rybníku a prùmyslové zóny.“
Kdyby se Vás místní zeptali, kterým smìrem se mají vydat, zda na
Bohumín, nebo Karvinou? Co byste jim doporuèil?
„Urèitì oba smìry. Jeden víkend pøes Karvinou do Chotìbuzi, prohlédnout slovanské hradištì a ochutnat nìco ze specialit v Rybím domì.
Druhý víkend bych doporuèil vydat se nejen do Bohumína, ale pokraèo-

vat dál, tøeba do Twórkowa a tìm zdatnìjším pak doporuèuji návštìvu
historického centra Ratiboøe.“
Cyklisté, kteøí absolvovali zahajovací jízdu, si postìžovali, že ve
Vìøòovicích se jede po hrbolaté prašné cestì støedem pole. Proè
trasa vede právì tudy, nedala se vést jinudy a hlavnì nemohla mít
lepší povrch?
„Máte pravdu, že s výbìrem trasy to nebylo vùbec jednoduché, projektanti dlouho hledali vhodnou trasu. Napøíklad nìkteré úseky na našem
katastru vedou po polních cestách, které nemají žádný podklad a navíc
jsou souèástí chránìného pøírodního území Natura 2000. Právì proto,
navíc kvùli ochranì vzácných živoèichù, pøedevším páchníka hnìdého,
musely nìkteré úseky zùstat v pùvodním stavu. Ti, co mají na kolech projetou napøíklad jižní Moravu, ví, že povrchy se støídají stejnì jako u nás
nebo v Polsku.“
Dìkuji za rozhovor.
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Beruöky se opÏt p¯edvedly
V sobotu 24. bøezna se Berušky zúèastnily soutìže mažoretek STARS CUP 2012, která se konala v aule Vysoké školy
báòské – Technické univerzity v Ostravì.
V konkurenci mnoha týmù z celé republiky se
umístily na krásném 5. místì. Za své vystoupení
získaly velice pøíznivé ocenìní poroty, bouølivý
potlesk divákù a samozøejmì pochvalu rodièù
i trenérky Petry. Pro Berušky to byla první
soutìž ve velké formaci a bylo patrné, že nemají zkušenosti s velkým prostorem – trénují
v malé školní tøídì, kde ani nemohou poøádnì
vyhodit hùlku, aby neotloukaly strop, okna nebo
vlastní hlavy. Za všechny dosažené úspìchy
a vzornou reprezentaci obce by si urèitì
zasloužily vhodnìjší prostory k trénování.
Rodièe Berušek dìkují trenérce Petøe Šostokové
za obìtavost a hlavnì za spoustu èasu, který
dìvèatùm vìnuje, a pøejí mnoho dalších
úspìšných akcí.

åwiÍto øycia i piÍkna Ziemi
Dzieñ Ziemi ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz
uœwiadomienie problemów zwi¹zanych z ekologi¹. Co roku uczniowie
Szko³y Podstawowej z Polskim Jêzykiem Nauczania w Lutyni Dolnej
obchodz¹ ten dzieñ bardzo uroczyœcie. Na co dzieñ staramy siê troszczyæ

o nasz wspólny dom: segregujemy œmieci, zbieramy surowce wtórne,
oszczêdzamy wodê, pr¹d, jeŸdzimy na rowerach itp.
W tym roku g³ówne obchody odby³y siê w naszej szkole 20 kwietnia.
Przygotowaliœmy siê do nich solennie. Z Internetu uczniowie dowiedzieli

siê, ¿e po raz pierwszy ideê obchodów Dnia Ziemi zaproponowa³
amerykañski ekolog i mi³oœnik natury John McConnell. Sta³o siê to podczas konferencji UNESCO dotycz¹cej œrodowiska naturalnego w 1969
roku. Prekursorem obchodów by³ burmistrz San Francisco Josepf Alioto,
który zdecydowa³, ¿e takie obchody odbêd¹ siê w³aœnie w jego mieœcie.
W Polsce zaœ œwiêto to obchodzone jest od 1990 roku. Wszyscy z
wielkim zainteresowaniem obejrzeli prezentacjê przygotowan¹ przez
ucznia klasy IX Mariusza Grzebienia na temat alternatywnych Ÿróde³
energii. Zakoñczy³a ona czêœæ teoretyczn¹.
Nastêpnie przesunêliœmy siê na podwórze szkolne. Chcieliœmy w³asn¹
prac¹ przyczyniæ siê do tego, by miejsca, w których spêdzamy sporo
czasu, by³y barwne, czyste i uporz¹dkowane. Dlatego pod czujnym
okiem wychowawców zajêliœmy siê podlewaniem roœlin w ogródku
przyszkolnym oraz sadzeniem nowych kwiatów i krzewów. Jedni sadzili,
inni pe³li grz¹dki, a jeszcze inni zamiatali podwórze.
Kiedy ju¿ wszystko b³yszcza³o, wykorzystaliœmy metodê batiku do zdobienia w³asnych koszulek bawe³nianych piêknymi ekologicznymi motywami.
Œwiêto ¿ycia i piêkna Ziemi uda³o siê dziêki dotacji udzielonej nam przez
gminê w Lutyni Dolnej. Podziêkowania kierujemy równie¿ do nauczycielki przyrody p. in¿. Haliny Breznen, która przygotowa³a scenariusz
ca³ego dnia projektowego. Na pewno zapamiêtamy, ¿e wszyscy jesteœmy
odpowiedzialni za planetê, na której ¿yjemy.
A. Sembol

⁄spÏönÈ taneËnice Beruöky
Duben byl pro mažoretky mìsícem
soutìží. První velká soutìž, Jarní
Ostravská hùlka, probìhla v sobotu
14. dubna v Ostravì.
Tady dìvèata soutìžila hned v nìkolika kategoriích: formace, sólo, duo a trio. Podaly
velmi pìkný výkon, ale v obrovské
konkurenci tentokrát medaile nezískaly.
Èekal je další týden usilovného trénování,
protože hned následující sobotu 21. dubna
2012 jely bojovat do Zábøehu na Moravì o
kvalifikaci na Mistrovství ÈR.
Berušky se svým tancem tentokrát

zabodovaly, získaly 1. místo a postup pøímo
do finále Místrovství ÈR, které se uskuteèní
9. èervna v Hustopeèích.
Naše vítìzky mìly z úspìchu ohromnou
radost, domù se vracely se zlatými medailemi a skvìlou náladou.
Teï je však èekají perné chvilky, budou
poøádnì trénovat, aby na soutìži uspìly co
nejlépe. Pøejeme Beruškám a jejich obìtavé
trenérce Petøe spoustu energie a nadšení, at´
se nám z Hustopeèí vrátí s dobrým pocitem
a s rozzáøenými tváøemi..
(red)
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Akce bunkry DolnÌ LutynÏ aneb Jak to bylo, jak to je
Pevnùstky pøipravené k boji, vojáci,
støelba, øev motorù, ale také
návštìvníci, dìti a vùnì linoucí se
z polní kuchynì a dobrá nálada.
To všechno provázelo ty, kteøí se poslední
dubnový víkend pøišli podívat na malou
vzpomínkovou akci, kterou opìt úspìšnì
a podruhé organizoval už oficiálnì Klub
vojenské historie Dolní Lutynì.
Zpøístupnìny byly tøi objekty lehkého
pohranièního opevnìní, ke zhlédnutí byla
dobová výstroj, zbranì, uniformy a také pøedmìty, které darovali sdružení nejen obyvatelé
Dolní Lutynì, ale i ostatní obèané okolních
obcí a mìst. Mezi nejvìtší lákadla patøily
prohlídky kompletnì zrekonstruovaných dvou
bunkrù s plnou výstrojí a výzbrojí, také polní
kuchynì,
ležení
nìmeckých
vojákù
a v neposlední øadì odstøelovaè Rudé
armády.
Vyvrcholení celé víkendové akce probìhlo
v sobotu odpoledne, kdy pøijela kolona historických vojenských vozidel z Klubu terénních vozidel KTV 4x4 Havíøov v èele
s Tatrou 813 8x8 Kolos. Návštìvníci mìli také
možnost se svézt v technice k sousednímu

bunkru a zpìt k našim objektùm v malé
okružní vyjížïce. Tímto bychom za celé
KVH Dolní Lutynì chtìli srdeènì podìkovat
všem, kteøí se na akci podíleli, pøedevším
podìkování patøí: vedení obce Dolní Lutynì,
KTV 4x4 Havíøov, jeho èlenùm a zejména
Pavlu a Luïku Šostokovým, støelnici Corrado
Ostrava a také všem lidem, kteøí nám darovali
dobové pøedmìty, fotografie a výstroj

a podíleli se na prùbìhu celé víkendové akce.
Akci bychom rádi zopakovali pøíští rok a do
té doby shromáždili další váleèné artefakty.
Pokud máte jakékoliv pøedmìty týkající se
vojenství a Dolní Lutynì, ozvìte se nám,
budeme rádi za každou malièkost.
Bc. Pavel Michalek,
pøedseda KVH Dolní Lutynì,
tel: 721 673 752, www.bunkrmuzeum.cz

P¯ivÌtali jsme novÈ obË·nky

Dne 5. kvìtna 2012 jsme pøivítali tyto nové obèánky: Marie Anna Dokoupilová, Marek Prokop, Tat´ána Kolísková, Denis Sosna, Michael Šostý.
Zaplevelené pozemky ohrožují zdraví lidí a zvíøat. Jsou zdrojem alergenù, které mohou u citlivých osob vyvolat velmi nepøíjemné reakce,
zejména oèní problémy, potíže obìhového systému, rýmu. Zároveò se
zde vytváøejí podmínky pro poškozování okolních pozemkù a zahrad
pøenosem semen vìtrem, nehledì na estetickou stránku
vìci. Majitel neudržovaného pozemku poškozuje práva
majitelù sousedních pozemkù! Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona è.
326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, jsou
vlastníci pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního dùvodu (napø. nájem), povinni zjišt´ovat a omezovat výskyt a
šíøení škodlivých organismù vèetnì plevelù tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostøedí anebo k

ohrožení zdraví lidí nebo zvíøat. Žádáme proto vlastníky a uživatele
pozemkù, aby provedli pravidelnou údržbu pozemkù (poseèení,
vyhrabání) do konce mìsíce èervna 2012. Poté provedou pracovníci
Obecního úøadu Dolní Lutynì kontrolu. V pøípadì zjištìní neudržovaného pozemku bude majitel vyzván k nápravì, a
pokud tak neuèiní, bude spisová dokumentace postoupena k zahájení správního øízení pøestupkové komisi Mìstského úøadu
Bohumín. Fyzické osobì, která se dopustila pøestupku dle § 3 zákona è.
326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
mùže být udìlena pokuta do výše 30 tis. Kè (ust. § 79b). Právnické osobì
mùže být udìlena pokuta až do výše 500 tis. Kè (ust. § 79f).
Ing. Vìra Kabátková, pracovnice zemìdìlského úseku

⁄drûba pozemk˘
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Sportowcy z Lutyni Dolnej
Zbli¿a siê koniec roku szkolnego, wiêc pozwolê sobie podsumowaæ nasze sukcesy sportowe.Uczniowie Polskiej
Szko³y Podstawowej w Lutyni Dolnej zaraz na pocz¹tku roku szkolnego zaliczyli kilka udanych imprez
sportowych.
Na pocz¹tku paŸdziernika szeœcioro uczniów
bra³o w Or³owej udzia³ w rywalizacji miast w
p³ywaniu (3.miejsce Anna Wanieczek), nastêpnie dru¿yna starszych i m³odszych uczniów
rywalizowa³a w turnieju or³owskich szkó³ w
tenisie sto³owym.M³odsi reprezentanci wygrali
swoj¹ grupê i tym samym reprezentowali miasto w rozgrywkach powiatowych w Karwinie,
gdzie wywalczyli trzecie miejsce ( Marek
Niedoba ,Jakub Štabla ,Robert Sikora).Œwietnie radzili sobie równie¿ kolarze-12 paŸdziernika odby³ siê Wyœcig o Puchar Szkó³ Or³owskich w jeŸdzie indywidualnej na czas pod
górkê.Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o 10 zawodników.Wszyscy wywalczyli w swych kategoriach miejsca na podium
Tym samym dru¿yna zdoby³a Puchar.Listopad
by³ pod znakiem tenisa sto³owego.Najpierw
Indywidualne Mistrzostwa PSP a nastêpnie
dru¿yny dziewczyn ,starszych i m³odszych
ch³opców rywalizowa³y w turnieju w Gimnazjum Go³kowice (Polska).Indywidualnie w
m³odszej kategorii Marek Niedoba zdoby³
2.miejsce a dru¿yna starszych ch³opców
wywalczy³a 3.miejsce (Jarek Sap, Mariusz
Grzebieñ ,Patrick Field).
W grudniu dru¿yna m³odszych futsalistów
bra³a udzia³ w tradycyjnym Miêdzynarodowym
Miko³ajkowym Turnaju Pi³ki Halowej w
Gorzyczkach a w styczniu kilku uczniów zaliczy³o turniej w mini siatkówce ,który rozegrano w miejscowoœci Kad³ub ko³o Opola.

W kwietniu reprezentanci w p³ywaniu mogli
porównaæ swe si³y w Mistrzostwach PSP w
p³ywaniu w Bystrzycy.Bezkonkurencyjny by³
Marek Niedoba ,który zdoby³ 2 z³ote
medale.Nastêpnie odby³y siê dalsze tradycyjne
imprezy .Przedœwi¹teczny turniej tenisa
sto³owego „ O Jajko Wielkanocne“ i przy
wspó³pracy z MK PZKO Skrzeczoñ Mistrzostwa Szko³y w pingpongu.Do koñca roku szkolnego czekaj¹ na naszych sportowców jeszcze
dalsze imprezy.W pi¹tek 1 czerwca w Trzyñcu
Mistrzostwa PSP w lekkiej atletyce a nastêpnie
wyœcig kolarski.

Oprócz udzia³u w ró¿nego rodzaju imprezach
sportowych ,nasi uczniowie chêtnie uczêszczaj¹ do kó³ka sportowego,gdzie maj¹ mo¿liwoœæ
wy³adowanie swojej energii.Maj¹ do dyspozycji salê gimnastyczn¹ ,si³owniê szkoln¹ ,stó³
pingpongowy ,mog¹ te¿ korzystaæ z boiska
ko³o czeskiej szko³y oraz z oœrodka klubu
sportowego „Sokol“.
Z podsumowaniem dzia³alnoœci sportowej w
naszej szkole podzieli³ siê z szanownymi
czytelnikami Zbyszek Letocha – nauczyciel
wychowania fizycznego w Polskiej Szkole
Podstawowej w Lutyni Dolnej.

DolnÌ LutynÏ m· opÏt medailisty, sportovnÌ bojovnÌky
Ovìnèeni medailemi se vrátili závodníci Støediska bojových a adrenalinových sportù v Neradu z nedávného otevøeného Mistrovství
Evropy bojových sportù.
Šampionát poøádala federace IBF v polském mìstì Bieruñ. Mezi 160
závodníky z šesti zemí Evropy bylo šest zápasníkù z Dolní Lutynì
a Bohumína.
Tým ve složení Daniel Mikoláš, Martin Hanák, Tomáš Fischer, Pavla
Bielešová, Patrik Field a Patrik Krošèen dokázal vybojovat ètyøi medaile,
2 zlaté, 1 støíbrnou a 1 bronzovou.
Nejmladší z celé výpravy, devítiletý Patrik Krošèen, bral nejcennìjší
medaili hned dvakrát. Mezi šestnácti závodníky obstál v sestavách kata 1
a 2.
Poprvé si zápas na tak velké soutìži vyzkoušeli šestnáctiletý Daniel
Mikoláš a dvanáctiletý Tomáš Fischer.
Konkurence byla v jejich kategoriích velmi silná a pøestože se snažili,
v semi-kontaktu na pøední pøíèky nedosáhli. Jediná dívka týmu, tøináctiletá Pavla Bielešová, obsadila v sestavách kata v konkurenci 15 dívek
9. místo.
Patrik Krošèen - zlatá medaile kategorie kata do 8 let
Patrik Krošèen – zlatá medaile kategorie semi-contakt do 25 kg
Martin Hanák – støíbrná medaile kategorie kata do 15 let
Patrik Field – bronzová medaile kategorie semi-contakt do 65kg
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SpoleËensk· kronika
Dne 15. kvìtna se dožila
90 let paní
Otilie CHECHELSKÁ.
Do dalších let pøeje hodnì
zdraví, rodinné i osobní
pohody syn Jan s rodinou.
Kdo Tì znal, ten si
vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 23. dubna 2012 jsme
si pøipomnìli 1. smutné výroèí úmrtí paní
Milady KRULOVÉ.
S láskou stále vzpomíná manžel Ladislav,
syn Martin a dcera Romana s rodinami.
To, že se rána zahojí,
je jen zdání. V srdci nám
stále zùstává bolest
a vzpomínání.
Dne 29. dubna 2012 jsme
si pøipomnìli 1. smutné výroèí úmrtí pana
Romana HANÁKA.
S láskou vzpomíná otec Josef a sestra
Lenka s rodinou.
Dne 2. kvìtna 2012 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Marcely HANÁKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Josef
a dcera Lenka s rodinou.
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.

Co Ti mùžeme dát
jen svíci
a kytici
a tiše vzpomínat.

Jak krásné by bylo Ti pøát,
jak tìžké je u hrobu stát
a vzpomínat.

Dne 15. kvìtna 2012 by se
dožil 88 let pan

Dne 31. kvìtna 2012 si
pøipomeneme nedožité
85. narozeniny pana

Erich GIECEK z Vìøòovic.

Pavla MAZÁÈE.

A zároveò 10. bøezna 2012 jsme vzpomnìli výroèí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka Marie, sestry s rodinami, pøátelé a známí, kteøí ho znali, at´
vzpomínají s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, dcery Pavla a Jana s rodinami.

Tìžko se s tebou louèilo
tìžké je bez tebe žít.
Láska však smrtí
nekonèí,
v srdci tì máme
a vždy budeme mít.
Dne 15. kvìtna 2012 jsme vzpomnìli
2. smutné výroèí úmrtí pana
Antonína KOKOTKA.

Dne 2. kvìtna 2012 by se
dožil 85 let pan
František JANÈAR.
Vzpomínají manželka
Marie, synové Jiøí, Milan a dcera Ilona
s rodinou.
Jsou rány osudu, které
stále bolí.
Èasem se trochu zacelí,
ale nikdy nezahojí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Jarmila, dcery Šárka a Martin s rodinami.

Dne 23. kvìtna 2012 jsme vzpomnìli
10. výroèí úmrtí pana

Ruku Ti
už nepodáme,
abychom Ti
mohli pøát,
jen kytièku
na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Josefa KRYSKY.

Dne 16. kvìtna 2012 by se dožil 100 let
pan
Štìpán WAJDA z Vìøòovic
a zároveò 15. bøezna 2012 jsme vzpomnìli 22. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají syn Jiøí
s manželkou, vnuèky Ivanka a Bohunka
s rodinami a celá rodina.
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 21. kvìtna 2012 jsme
vzpomnìli nedožité
55. narozeniny mého manžela, tatínka, dìdeèka, pana

Dne 22. kvìtna 2012 jsme
si pøipomnìli 10. výroèí úmrtí pana

Rostislava SERAFINA.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Alena, dcera Andrea s rodinou, dcera
Michaela s manželem Markem, dcera
Lenka s rodinou a syn Milan.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami a rodièe.
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Milana PAØÍKA.

Vzpomínají manželka Štìpánka a synové
Drahomír a Rostislav s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Marie Lukšová,
Leonhard Warmus,
Miloslav Mendner, Anna Sztwiertniová,
Gabriela Moroñová, Markéta Božková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci dubnu oslavili 80. a 90.
narozeniny:
Božena Smékalová, Longin Kubala
Anežka Kvapilová
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Dne 22. 4. 2012 oslavili zlatou svatbu
manželé Erich a Lidie Oršulíkovi
z Vìøòovic.
K výroèí pøejeme ještì hodnì spoleènì
strávených let ve zdraví a pohodì.
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FotbalistÈ Sokola st·le v Ëele tabulky
Fotbalisté Sokola Dolní Lutynì pokraèují v úspìšném tažení do vyšší soutìže. K tomu potøebují získat sedm bodù. Vyjde jim
letos koneènì postup?
Dobratice - Dolní Lutynì 1:2 (1:2)
Cíl pøed zápasem na høišti nováèka z Dobratic
znìl: jasnì zvítìzit a zùstat v kontaktu
s vedoucím mužstvem tabulky. Od úvodního
hvizdu rozhodèího jsme mìli více ze hry
a tlaèili se dopøedu, ale ta koncovka... V první
šanci se ocitl Posel, když byl úplnì sám pøed
brankáøem domácích, ale jeho støela skonèila
v rukavicích brankáøe. Ve 24. minutì poprvé
skóroval, když se uvolnil zhruba 20 metrù od
branky a levaèkou trefil pøesnì pravý horní roh
domácí branky - 0:1.
Domácí však odpovìdìl ihned po rozehrání. Po
naší chybì ve støedu høištì se obránci už nestihli vrátit a domácí hráè sám pøed brankáøem se
nemýlil - 1:1. Ovšem hned ve 27. minutì
domácí stoper vyrobil hrubou chybu, kterou
využil Havlásek a strhl vedení opìt na naši
stranu - 1:2.
Druhý poloèas byl z naší strany vlažný. Až
v samém závìru, kdy už domácí vsadili vše na
útok, nás dvìma výbornými zákroky podržel
brankáø Šajer. Utkání jsme sice vyhráli, ale
pøedvedena hra zejména ve druhém poloèase
byla hodnì špatná.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Sokol Hrádek
4:1 (1:0)
Utkání s Hrádkem se hrálo za úmorného vedra
a odehrávalo se vìtšinou ve støedu høištì. Hosté
vycházeli z pozorné obrany a na dostøel naší
branky se v prvním poloèase vùbec nedostali.
Naši hráèi toho taky moc nepøedvedli a jedinou
branku prvního poloèasu vstøelil ve 23. minutì
Havlásek.
Úvod druhého poloèasu nám vyšel skvìle,
když jsme hostující obránce donutili
napadáním dìlat chyby. Ve 48. minutì se
støelou zpoza šestnáctky prosadil Szkuta - 2:0.
O dvì minuty pozdìji využil další chyby
v rozehrávce Posel a po faulu brankáøe hostù se
kopala penalta. Míè si postavil Vávra a nedal
hostujícímu brankáøi šanci 3.0. Po této brance
tempo hry opadlo, ke slovu se dostali také hosté
a v 61. minutì se jim podaøilo snížit. Hosté
zaèali od tohoto okamžiku víc útoèit a vycítili
šanci zdramatizovat utkání.
Po nìkolika šancích stanovil koneèný stav v 76.
minutì Posel, když do branky umístil odražený
míè 4:1.
TJ Sokol Dolní Lutynì - 1. FK Spartak
Jablunkov 5:2 (2:1)
Soupeø z Jablunkova nám na domácím høišti
moc nesedí, v minulé sezónì jsme s ním doma

prohráli. Ani tentokrát jsme nezaèali dobøe a už
v15. minutì jsme inkasovali po špatné
rozehrávce ve støedu høištì. Hostující útoèník
Szotkowski se øítil sám na brankáøe Šajera
a s pøehledem poslal hosty do vedení. Po této
brance jsme se dostali do ještì vìtšího útlumu
a v 19. minutì jsme mohli inkasovat podruhé.
Naštìstí šla støela vedle naší branky.
Poté pøišla pøehlídka zmaøených šancí Malíkovu hlavièku vykopávali obránci

z brankové èáry, za chvíli opìt Malík trefuje
z pøímého kopu bøevno hostující branky,
Havlásek zase z pìtky pøekopl prázdnou
branku. Ve 35. minutì koneènì vyrovnal Huòaø
- 1:1. Ještì do pøestávky se nám podaøilo
strhnout vítìzství na naši stranu, když Havlásek
nadvakrát pøekonal hostujícího brankáøe.
Druhý poloèas zaèal opìt naší chybou a po
faulu hosté kopali pøímý kop. Po teèi ve zdi
skonèil míè v druhém rohu branky, než jej
oèekával brankáø - 2:2. Po této vyrovnávací
brance naši hráèi znervóznìli a nebyli schopni
si ani poøádnì pøihrát. Pøesto jsme šli v 62. minutì do vedení po naøízené penaltì, kterou
promìnil Vávra.
Od tohoto okamžiku jsme hostující mužstvo
zatlaèili pøed jejich branku a vytváøeli si šance.
V 68. minutì vyrobila hostující obrana hrubou
chybu, kterou využil Havlásek a zvýšil vedení

domácích na 4:2. V 71. minutì byl po nešt´astném støetu s brankáøem hostí vylouèen Huòaø,
ale i v deseti jsme kontrolovali výsledek
a v 80. minutì doklepl do branky míè Havlásek,
zvýšil na 5:2 a pøipsal si tak na své konto hattrick.
Stínem zápasu bylo zranìní Posla, z høištì
musel být odnesen na nosítkách.
TJ Sokol Hnojník - TJ Sokol Dolní Lutynì
0:3 (0:2)
Do utkání s pøedposledním týmem tabulky
jsme nastoupili bez zranìného Posla a v pøedchozím zápase vylouèeného Dominika Huòaøe,
takže pøíležitost od zaèátku utkání dostal náš
dorostenec Jantoš. A v samotném utkání si vedl
velice dobøe. Za stálého deštì vystøelil poprvé v
18. minutì z dálky Twrdý. Domácí gólman
jeho støelu podcenil a ta skonèila pod bøevnem
v brance.
I nadále mìli hosté pøevahu, ale
hra se odehrávala vìtšinou ve støedu høištì. Ve
31. minutì se po levé stranì proklièkoval do
vápna Vávra, pøedložil míè Malíkovi a ten ho
mezi nohama brankáøe dostal podruhé do sítì 0:2. Ve 42. minutì se poprvé dostali na dostøel
naší branky také domácí, ale støelu do šibenice
perfektním zákrokem vyrazil brankáø Šajer na
roh. Domácí ve druhém poloèase pøidali a
zaèali se více tlaèit pøed naši branku. Naše
mužstvo ve druhém poloèase spoléhalo na brejky, které se nám bohužel nedaøilo dotáhnout do
konce. Až v 60. minutì se po pøihrávce Korèe
prosadil Havlásek a zvýšil na koneèných 0:3.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Sokol Nýdek
3:0 (1:0)
Ze zaèátku se hrál oboustrannì opatrný fotbal,
nikdo nechtìl udìlat chybu. Do první šance se
dostali hosté poté, když domácí po rohovém
kopu nedùraznì odhlavièkovali míè jen k hostujícímu útoèníkovi, který naštìstí pøestøelil
branku. Z následného protiútoku se do šance
dostal Havlásek, ale nemíøil pøesnì. Ve
21. minutì si na autové vhazování nabìhl za
obranu Szkuta a jeho pøízemní centr uklidil do
branky rybièkou Twrdý - 1:0. Od tohoto
okamžiku jsme mohli soupeøe dorazit, ovšem
nevyužili jsme jedinou šanci. Druhý poloèas
nepøinesl žádnou zmìnu. Hra domácích byla
nepøesná a hosté zaèali více útoèit a tlaèit se
pøed naší branku. Ovšem nic z pøevahy
nevytìžili, a když v posledních minutách
otevøeli obranu a snažili se o vyrovnání, inkasovali v 87. a v 90. minutì. Branky støíleli Èief
a Malík.
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