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Hled·me fotografii pro nov˝ obecnÌ kalend·¯
Pøípravy na zhotovení obecního kalendáøe pro rok
2013 jsou v plném proudu. Do jeho tvorby chceme
letos zapojit i veøejnost. Zatímco zhotovení
fotografií pro vnitøní listy kalendáøe necháváme profesionálùm, fotografii pro titulní list mùže zhotovit
každý, kdo splní následující podmínky.
1. Zhotovit a zaslat fotografie
mùže
kterýkoliv
obèan
s trvalým bydlištìm v naší
obci
2. Téma není urèeno. Fotografie
mùže zachycovat cokoliv, co se
aktuálnì dotýká života nebo
scenérie naší obce
3. Do soutìže budou pøijímány

maximálnì 2 fotografie od jednoho autora
4. Fotografie mohou být zhotoveny digitálním nebo analogovým fotoaparátem, pøièemž:
v pøípadì digitální formy musí
být fotografie zhotovena ve formátu JPEG, velikost cca 1-3
MB, rozlišení min. 5 Mpix,

barevné provedení; v pøípadì
analogové formy musí být
fotografie barevná, lesk, rozmìr
cca 15x22,5
5. Fotografie mohou být
zasílány elektronicky na adresu:
fismol@dolnilutyne.org, osobnì pøedávány na podatelnì nebo
zasílány poštou na adresu obecního úøadu.
Prùvodní informace k zasílaným fotografiím musí obsahovat:
jméno autora a jeho úplnou
adresu bydlištì, popis fotografie
(co znázoròuje)

6.
Sbìr
fotografií
bude
provádìn v dobì od vydání
èervnového èísla dolnolutyòských novin do 30. záøí 2012
7. Právo výbìru fotografie pro
kalendáø má realizaèní tým,
který sestaví starosta obce.
8. Autoøi fotografií souhlasí
s podmínkou, že je zhotovili
a dodali bez nároku na honoráø,
souhlasí
se
zveøejnìním
vybrané fotografie na titulní
stranì kalendáøe 2013 nebo
použitím v jiné tiskovinì obce,
vždy však s uvedením jména
autora
(fis)

N·ö Tom·ö Turek se stal vicemistrem Evropy
Dolnolutyòský silák Tomáš Turek se stal poèátkem èervna v dánském Herningu vicemistrem Evropy v silovém trojboji
dorostencù a juniorù, kde Èeskou republiku reprezentovalo celkem 10 závodníkù (dva dorostenci, 6 juniorù a také dvì
dorostenky).

Èlen TJ Viktorie Bohumín soutìžil v kategorii
do 105 kg a dosáhl životního úspìchu, když ve
tøech disciplínách silového trojboje vzepøel
v osobním rekordu dohromady 637,5 kg. Pro
zasvìcené ètenáøe: v døepu s èinkou 270 kg,
benchpressu 140 kg a mrtvém tahu 227,5 kg.
Tímto výkonem obsadil druhé místo za
vítìzným finským závodníkem Jurym Pelotou

a stal se vicemistrem Evropy. Svým výkonem
Tomáš nepøímo požádal o reprezentaèní úèast
na mistrovství svìta dorostencù a juniorù
v silovém trojboji, které se bude konat na
pøelomu srpna a záøí v polském Szczyrku.
Realizaèní tým našeho borce, který trénuje pod
vedením svého osobního trenéra a otce Martina
(letošního mistra ÈR v kategorii Masters),

tímto dìkuje vedení TJ Viktorie Bohumín,
vedení mìsta Bohumína, obce Dolní Lutynì s
a firmì GABEN s.r.o. za finanèní a morální
podporu, bez níž by úèast na tomto mistrovství
byla složitìjší.
Blahopøejeme k úspìchu a dìkujeme za
vzornou reprezentaci obce.
Jan Fismol
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Jak to bude s kanalizacÌ v obci?
Dlouho jsem pøemýšlel, jestli napsat èlánek o kanalizaci, protože kanalizaèní „rovnice“ jsou velmi složité a navíc
s velkou spoustou neznámých. Pøesto bych si dovolil vás trochu s touto problematikou seznámit, abyste vìdìli, že
obec v tomto smìru nezahálí a podniká urèité kroky.
Nìkdy kolem roku 2005 se Èeská republika,
na rozdíl tøeba od Polska, zavázala, že
odkanalizuje všechny aglomerace nad dva
tisíce obyvatel do konce roku 2010. Slib
pìkný, ale dnes víme, že nereálný. V roce
2012 poøád existuje seznam nìkolika desítek
aglomerací, které odkanalizovány nejsou
a je otázkou, zda v nejbližší dobì budou.
Urèitì vás v tomto okamžiku napadne, že
naše obec je taky na èerné listinì neodkanalizovaných obcí, se kterou se Èeská republika musí zpovídat v Bruselu. Bohužel, nebo
bohudík, není.
Ten problém spoèívá v definici aglomerace
a poèet obyvatel naší obce není shodný s
poètem lidí v naší aglomeraci. Naše obec
má dnes 5 051 obyvatel, ale v aglomeraci
Dolní Lutynì žije jen 1840 obyvatel. Pokud
tomu pøestáváte rozumìt, vùbec se vám
nedivím. Všechny ty definice, propoèty èi
hranice aglomerací jsou pouze technokratické pojmy pro úzkou skupinu lidí, kterým
dává možnost s tìmito pojmy rùznì manipulovat. Dál vás touto problematikou nebudu vùbec zatìžovat, ale pokusím se
odpovìdìt na otázku, na kterou se mne èasto
ptáte: „Starosto, kdy bude kanalizace?“
Odpovìï je jednoduchá: „Nevím.“
Hned vysvìtlím.
Obec bere kanalizaci velmi vážnì, protože si
uvìdomuje, že bez funkèní kanalizaèní sítì
bude do budoucna omezen rozvoj obce. Na
druhé stranì víme, že vybudování kanalizace bude stát stovky miliónù korun. Kde

na to vzít? Odpovìï opìt jednoduchá,
dotace starosto. A tady narážíme na problém. Protože obec není na seznamu neodkanalizovaných aglomerací nad dva tisíce
obyvatel, nemùže žádat o evropské peníze.
Osobnì si myslím, že úøedníci v Bruselu ani
v Praze neví, co je to zástavba slezského
typu. To, že obce ve Slezsku nemají domy
postavené kolem námìstí nebo jedné ulice
jako v Èechách, nikoho nezajímá, a tak
máme smùlu.
Jak z toho ven? Jedinou možností, jak se
pokusit získat ještì do konce tohoto plánovacího období (r. 2013) dotace na kanalizaci, je zkusit požádat a vybudovat nejdøíve
kanalizaci ve Vìøòovicích. Proè zrovna tam?
Odpovìï je jednoduchá, nemají taky sice
nad 2 tisíce obyvatel, ale leží na hranici

Naöi senio¯i jsou st·le aktivnÌ
Léta neúprosnì bìží a najednou zjistíme, že jsme tak
trochu sami. Ale my, aktivní
senioøi, nechceme být sami.
Chceme se ještì ze života
tìšit. Proto docházíme do
našeho klubu, kde je nám
dobøe. Zpíváme si, povídáme
anekdoty, posloucháme relace
o zdraví, o zajímavostech ze
svìta i z pøírody.
Dìvèata z výboru pøipravují

pohoštìní. Pøi kávì si ženy
povídají o svých radostech
i potížích, vzájemnì se tìší
a povzbuzují.
Dojíždíme do ostravských
divadel (letos to byl balet
Louskáèek, muzikál Mrazík
a v èervnu se chystáme na
operetu Divotvorný hrnec).
Máme také rádi zájezdy
a výlety po okolí. V kvìtnu
navštívíme zámek a palírnu ve

Vizovicích.
Na spoleèenských akcích jako
jsou vepøové hody, spoleèenský veèírek, vítání jara nebo
Den matek si mohou senioøi
pøi pøíjemné hudbì zatanèit.
Kdo chce zapomenout na
problémy a strasti, pøijïte po
prázdninách do našeho klubu
skvìlých seniorù.
Za klub seniorù:
L. Èervencová

Puzzli·da v Mä Nerad
Ve støedu 6. èervna se u nás v mateøské školce v Neradu konala dopolední puzzliáda.
Dìti byly rozdìleny do ètyø kategorií a všechny se s chutí pustily do skládání obrázkù. Dílek
k díleèku a už se rýsovaly první obrázky. Holky a kluci poskládali zvíøátka, Pata a Mata a ty
nejznámìjší disneyovské pohádkové postavy. Všem se moc daøilo a nenašel se nikdo, kdo by
nedokonèil své dílo až do úspìšného konce. Proto si všichni zasloužili krásný diplom pro šikulky
a ti nejrychlejší taky drobnou odmìnu. Puzzliádì zdar!

zvláštì významného území Natura 2000
a tato území Evropská unie podporuje.
V tomto okamžiku je to jediná možnost, jak
získat peníze z Unie a zastupitelstvo
rozhodlo, že se o to má obec pokusit. Osobnì si myslím, že je jedno, jestli zaèneme
s budováním kanalizace ve Vìøòovicích
nebo Dolní Lutyni, nìkde se zaèít musí.
V pøípadì získání dotace to bude velmi
rozsáhlá a nároèná investice, která sebou
pøinese taky otázky jako stoèné, úvìr
a podobnì. Než se poprvé kopne, proteèe
pod mostem ve Vìøòovicích ještì hodnì
vody, za tu dobu musíme ještì udìlat kus
práce, nìkolikrát se sejít, spoleènì naplánovat pøípojky a v pøípadì, že vše vyjde, se
pøipravit na realizaci. Doufám, že spoleènì
to zvládneme. Pavel Buzek, starosta obce

KR¡TCE
Oprava mostku
V tìchto dnech obdržela obec dokumentaci, podle které se bude v nejbližší
dobì opravovat mostek pøes potok pøed
vjezdem do Vìøòovic. Ten jen v havarijním stavu a bude nahrazen novým. Po
dobu rekonstrukce bude omezen provoz
do jednoho pruhu a dopravu budou øídit
semafory.
Rekonstrukce silnice I/67
Zaèala rekonstrukce hlavní silnice mezi
Karvinou a Bohumínem. Letos pøichází na
øadu úsek od baru U Mnicha v Dìtmarovicích pøes Dolní Lutyni až do
Bohumína. Vozovka se bude frézovat
a pokládat nový asfaltový koberec. Práce
bude provádìt firma Eurovia. Prosíme
všechny øidièe o trpìlivost a toleranci.
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Poplatek za odpad, kontejnery a sbÏrn˝ dv˘r
Tøi vìci, které spolu zdánlivì nesouvisí, ale ve skuteènosti mají hodnì spoleèného. Spoluobèané mi jistì prominou, že
se jim v následujících øádcích budu snažit problematiku trochu objasnit.
1. Poplatek za svoz komunálního
odpadu je asi to, co našeho obèana
zajímá nejvíce. Platíme ho všichni,
nebo skoro všichni, naštìstí procento
neplatièù je v obci zanedbatelné.
Pøesto obec každého dlužníka eviduje, vyzývá ho k zaplacení po
dobrém, ale pokud nìkdo nereaguje,
hrozí mu nemalé sankce vèetnì
možnosti exekuce majetku. Maximální výše poplatku je dána
zákonem, doposud to bylo 500 Kè,
protože však reálné náklady obcí
a mìst byly podstatnì vyšší, došlo ke
zmìnì zákona a obce nyní mohou
vybírat až 1.000 Kè. Mají se obèané
bát prudkého nárùstu nebo ne? Reálné náklady na svoz odpadu v roce
2010 pøepoètené na jednoho obèana
èinily 532 Kè, náklady za rok 2011
budou obci známy nìkdy na podzim,
pak bude zastupitelstvo rozhodovat o
výši poplatku. Rozhodnì tedy
obèanùm Dolní Lutynì nehrozí
skokové navýšení místního poplatku
za svoz komunálního odpadu, tak
jako v nìkterých jiných mìstech a
obcích, když se už nyní náklady blíží

k tisícikorunì roènì.
2. Kontejnery mají obèanùm sloužit
k uskladnìní nadrozmìrných vìcí,
které se nevejdou do popelnice.
Takovým typickým pøípadem jsou
tøeba staré koberce, sedaèky, skøínì
a podobné vìci. Naopak do kontejneru nepatøí:
pneumatiky – ty patøí do
nebezpeèného odpadu nebo je musí
od vás vzít každý prodejce nových,
a• je to pneuservis nebo market.
Ètyøi nové koupím, 4 staré vrátím, to
je úplnì ideální pøípad
tráva a rostlinné zbytky – ty by se
mìly kompostovat. Každý vlastník
pozemku by mìl mít v rohu svého
pozemku kompostér nebo místo
právì pro uložení trávy, listí apod. Za
rok pak získá kvalitní zeminu pro
další použití. Mìlo by to tak být, ale
na obci víme, že ne vždy je to možné,
proto by souèástí sbìrného dvora
mìla být rovnìž kompostárna, kde
bude možno ukládat trávu, listí apod.
stavební sut´ v kontejneru je hodnì
drahá vìc, váží hodnì a navíc vìtšinou jde o surovinu, kterou lze využít.

Stavebníci mají pøedstavu, že když
provádí rekonstrukci rodinného
domu, mohou vše pøivézt na dvùr,
tím ušetøí nìkolik tisícovek sami
nebo firmì a ostatní to pìknì zaplatí.
Když tedy sut´, tak v malém, tøeba
pár kbelíkù nebo koleèka, rozhodnì
ne celý pøívìs
televize, lednièky apod. - žádný
z elektrospotøebièù by taky nemìl
skonèit v kontejneru. Na malé
spotøebièe, jako jsou staré telefony,
kalkulaèky, feny, klávesnice a další,
máme speciální box umístìný
v chodbì mezi holièem a papírnictvím v pøízemí kulturního domu.
Velké vìci lze 2x roènì odevzdat pøi
mobilním sbìru nebezpeèného
odpadu nebo v kterémkoliv již fungujícím sbìrném dvoøe napø. v
Bohumínì nebo v Orlové. Nikdo
vás v pøípadì elektrospotøebièù
nevyhodí, i když jste odjinud. Jedinou podmínkou je, aby elektrospotøebiè byl kompletní, neberou
se tzv. vykuchané vìci, tøeba praèka
bez motoru nebo lednièka bez kompresoru

3. Sbìrný dvùr urèitì bude, dotace je
schválena, ale celý proces administrace se neustále prodlužuje a není to
vinou obce. Jestliže jsem psal, že by
sbìrný dvùr mohl být na podzim
2012, tak dnes budu rád, když ho
otevøeme na jaøe 2013. To, že obec
sbìrný dvùr potøebuje, není potøeba
zvlášt´ zdùrazòovat, nìkolik kontejnerù na dvoøe obecního úøadu je
pouze nouzovým øešením, po
otevøení nového sbìrného dvora
zmizí. Co nám sbìrný dvùr pøinese?
Z poèátku urèitì hodnì práce
a starostí, budeme muset lidi nauèit
ještì více tøídit a chovat se tak, jak se
na dnešní dobu patøí. Na druhou
stranu budou mít obèané možnost
dovézt v pøimìøeném množství
témìø cokoliv, jen to musí být
vytøídìno, rozdìleno. Jedinì tímto
zpùsobem lze do budoucna snižovat
množství odpadu konèících na skládkách, jedinì tak lze zabránit prudkému navýšení poplatku za komunální
odpad a šetøit naše penìženky.
Pavel Buzek,
starosta

»erven˝ k¯Ìû nabÌzÌ senior˘m moûnost dopravy
Oblastní spolek ÈÈK Karviná nabízí službu obèanùm Karviné
a blízkého okolí ve formì osobní pøepravy typu z domu do domu.
Jedná se o osobní pøepravu podle Zákona è. 111/1994 Sb. o silnièní
dopravì § 21b Pøíležitostná osobní silnièní doprava. Senior doprava ÈÈK
nabízí obèanùm nebo seniorùm osobní pøepravu, kterou mohou využít ve
styku se zdravotnickým zaøízením nebo úøady státní správy èi samosprávy. Tuto službu je také možno využívat i k návštìvì známých èi
rodinných pøíslušníkù, k návštìvì høbitova, vìtších nákupù apod.
Dle pøíslušného zákona o silnièní dopravì nelze vybírat peníze od
zákazníkù rovnou, proto je nutno tuto záležitost øešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé ujeté km. Permanentku je možno zakoupit pøímo
u øidièe nebo v kanceláøích Úøadu Oblastního spolku ÈÈK Karviná.
Pro koho je Senior doprava urèena:
pro seniory, kteøí nevlastní osobní automobil
pro seniory, kteøí zùstali sami, jsou špatnì mobilní a tím pádem zùstávají doma a sociálnì strádají
pro seniory, kteøí potøebují odvoz a doprovod k lékaøi
pro seniory, kteøí nemají nárok na sanitní vozidlo
pro seniory, kteøí mají daleko autobusovou zastávku
pro seniory, kteøí se bojí cestovat MHD
Senior doprava je urèena i pro zdravotnì oslabené osoby a matky s dìtmi.
Kdo je zdravotnì oslabená osoba?
Zdravotnì oslabená osoba je osoba se zlomenou nohou èi rukou, která je
na urèité období špatnì mobilní.
Proè využívat Senior dopravu ÈÈK:
cenovì pøístupná
zdravotnický dohled
øidiè proškolen z pøedlékaøské první pomoci a asistenèních služeb

ve vozidle nadstandardnì vybavená autolékárnièka
øidiè vozidla pøijede na místo urèení
za službu neplatím hotovì, koupím si pøedplacené jízdy
øidiè vozidla pomùže s nákupem, do schodù apod.
nepotøebujete prùkaz TP, ZTP, ZTP/P
vhodný dárek pro rodièe - seniory.
Kde je Senior doprava k dispozici:
Mìsto Karviná a blízké okolí.
Jak si objednat Senior dopravu:
telefonicky minimálnì jeden den pøedem
tel: 596 312 206, 596 312 207, 607 752 550, 733 363 214.
Kolik mì to bude stát?
1 km/ 10 korun (je možno si zakoupit permanentku na 30 km a 60 km),
pøistavení vozu 20 korun mimo mìsto Karviná.
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Exkurze za dom·cÌmi zvÌ¯·tky
Nedaleko naší „sluníèkové školièky“ se nachází rodinný dùm s velikou zahradou a spoustou domácích zvíøat.
Mùžeme øíci, že jde o „domácí zoo“, které patøí
chovateli Pavlu Twyrdému. Ten nás k sobì pozval, udìlal nám pøednášku a pøedstavil všechna
zvíøata, která chová. Prohlídku jsme zaèali u
rybníèku s rybièkami (závojnatkami a koi
kapry), které si zrovna pochutnávaly na suchém
chlebu. Pak jsme byli pøivítáni pávem Pepanem,
který letos oslaví dvacet let a už má ve vítání
návštìv nìjakou tu praxi. Je ochoèený, mohli
jsme si ho pohladit a on nám dokonce pøedvedl
i svùj „krásný zpìv“. Naše další kroky smìøovaly do hospodáøské budovy, kde jsme si
zvíøátek užili nejvíce. Pozorovali jsme holuby,
morèata, králíky, husy, kachny, krocany, perlièky, slepice. Odvážnìjší z nás si vzali králíèka
nebo morèátko do dlaní a pomazlili se s ním.
Naši exkurzi jsme zakonèili nakrmením papouška Albínky (amazoòana oranžovokøídlého).
Dali jsme jí kousek jablíèka a piškoty.
Vyprovodit nás pøišla fenka Dixinka a kocour
Moris. Návštìva se nám moc líbila a tìšíme se
na další setkání.
(red)

MalÈ experimentov·nÌ v Mä v Neradu
Ve ètvrtek 7. èervna jsme v naší mateøské školce v Neradu
uskuteènili takový malý ekologický experiment.
Už víme, že rùzné vìci jsou tvoøeny z rùzných materiálù, ale potøebujeme
zjistit, co se s nimi stane, když je nìkdo nechá volnì v pøírodì. Není nic
lepšího než to vidìt na vlastní oèi. Proto jsme vybrali sklo, plast, døevo,
papír, kov a látku a zakopali jsme je na jeden rok na vybraném místeèku
na naší zahrádce. Všechno jsme si pìknì oznaèili, vyfotili a budeme èekat.
Že jste taky zvìdaví, co se se všemi tìmi vìcmi stane? Dáme vìdìt za rok,
jak to dopadlo! (red)

StateËnÈ ËarodÏjnÈ spink·nÌ ve ökolce na Zbytk·ch
Noc z 30. dubna na 1. kvìtna si vybrali pøedškoláci k noènímu
spinkání ve školièce.
Ale to netušili, co jich èeká.Tato filipojakubská noc je kouzelná, všechny èarodìjnice se slétají ke svému velkolepému reji. Pro dìti byly
nachystané èarodìjnické soutìže a zábavy, labyrinty, nauèily se i nová
kouzla, mohly se zdokonalit v letu na koštìti. Samozøejmì nechybìly
ani mezi èarodìjnicemi oblíbené tance, ochutnávky prapodivných lektvarù a velkolepá èarodìjnická hostina. Stateèné dìti si prošly i „stezku
odvahy“, na konci jim vyèaroval Lexikon kouzel sladkou odmìnu. Ráno
všechny èarodìjnice a èarodìjové obdrželi diplom a medaili za stateèné
spinkání ve školce.
(red)

DÏti se vydaly za zvÌ¯·tky do ostravskÈ ZOO
Pøíjemné poèasí posledních dnù vylákalo ve ètvrtek 10. kvìtna dìti
zbytecké školky do ostravské Zoo.
Dìti zaujala nejen zvíøata v pavilonech a ve výbìzích, ale také obyvatelé
expozice „Na statku“. Tuto expozici obývají oveèky a kozy, které dìti
hladily a krmily pøímo ve výbìhu.
Nejvìtší radost však dìtem udìlala sloní rodinka s malým slùnìtem, které
na nás vesele mávalo chobotem.
Líbil se nám i nový pavilon hrochù a projížïka vláèkem, který nás povozil
po malebných zákoutích zahrady. (red)
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ChovatelÈ slavÌ letos öedes·t let od svÈho zaloûenÌ
Dolnolutyòské chovatelství má dlouholetou tradici. Vždyt´ letos oslavíme
již šedesáté výroèí založení základní
organizace.
V souèasné
dobì
chov
drobných
hospodáøských zvíøat zažívá své horší období.
Rapidnì ubývá jak registrovaných chovatelù,
tak tìch neregistrovaných. Ovšem naše organizace je po menší krizi a zmìnách opìt
v rozkvìtu. Disponuje mladou a perspektivní
základnou, doplnìnou o zkušené matadory.
Radost mùžeme mít také z toho, že do naší
organizace pøicházejí i èlenové z okolních
mìst a obcí. I díky tomu jsou naší chovatelé
známí nejen v okrese Karviná, ale i v širokém
okolí a zahranièí.
V souèasné dobì spolupracujeme s dvìma
organizacemi z Polska ( Radlin a Knúrow).
Nesmíme zapomenout na spolupráci s chovateli z Hatì, kde se konají nejvìtší výstavy
drobného zvíøectva ve Slezsku. Na loòské
3. Slezské výstavì v Hati naše ZO obsadila
v konkurenci bezmála tøiceti organizací skvìlé
druhé místo. Ovšem poháry za nejlepší kolekci
králíkù i drùbeže putovaly do naší obce. Naši
èlenové dìlají dobré jméno také na
vrcholových
celostátních
výstavách.
V letošním roce je ovšem nejvìtší výzvou
Evropská výstava králíkù, drùbeže a holubù

v nìmeckém Lipsku. Obyvatelé naší obce se
mohou tìšit na tradièní výstavu, která se opìt
bude konat v areálu Jiøinka a to 1. - 2. záøí. A
díky oslavám 60. výroèí založení se bude
opravdu na co dívat. Na naší pùdì se totiž bude
konat 3. soutìžní okresní výstava a místní výstava králíkù, drùbeže a holubù s mezinárodní
úèastí. Oba pøedešlé soutìžní roèníky jsme
vyhráli, i proto doufáme, že se opìt
pøedvedeme v tom nejlepším svìtle. Na vysoké
úrovní je rovnìž posuzování vystavených
zvíøat. Všechny odbornosti budou posouzeny

špièkovými posuzovateli, kteøí posuzují top
výstavy v ÈR. Nejvìtší èest nám ovšem udìlá,
že budeme moci pøivítat pøedsedu Ústøední
odborné komise chovatelù králíkù pana Petra
Sirotka. Návštìvníci se mùžou tìšit také na
tradièní bohatou tombolu, domácí kuchyni
a prodej kuøic. Bližší informace naleznete na
webových
stránkách
http://cschdolnilutyne.webnode.cz a také na plakátech
vyvìšených na tradièních místech.
Za výbor ZO ÈSCH Dolní Lutynì,
Pavel Sikora

äkolnÌ rok jsme si zase dob¯e uûili
Dìti si už brzy odnesou ze školy své letošní
vysvìdèení.
Jaký byl tento rok? Veselý a pestrý nejen ve
škole, ale i mimo ni. V záøí jsme pøivítali nové
prvòáèky a hned jsme si zmìøili své síly v podzimní drakiádì. Na tradièní prosincové besídce
jsme slibovali Mikuláši a èertovi, že už budeme
všichni hodní. Po vánoèních prázdninách jsme
nachystali masky a øádili s veselými klauny na
karnevalu. Duben byl ve znamení velikonoèních
pøíprav. Navštívili jsme také místní veøejnou knihovnu a nìkteøí z nás se stali novými ètenáøi. Ke
Dni matek jsme maminkám pøipravili hezké
dáreèky. K nejkrásnìjším okamžikùm letošního
roku patøila urèitì kvìtnová škola v pøírodì v
Jeseníkách, kam jsme vyjeli spoleènì s
kamarády ze 3., 4. a 5. tøídy v Dolní Lutyni. Na
školním výletì do Beskyd jsme zdolali Radegasta i horu Radhošt´. Teï se tìšíme na Dìtské
radovánky ve stylu „kovbojského léta“
a sportovní soutìžení. A pak už jen zakøièíme:
„Hurá, prázdniny!“
(red)

HalÛ, halÛ
Sluníèkové zpravodajství z naší školièky.
Z pohádkového paláce vychází král David
a královna Lucie jej prosí o „pasování
budoucích školáèkù“…
Král je však smutný – nemá šerpy…Kdo mu
pomùže? Copak je to za pohádku? No pøece
my, dìti ze sluníèkové školky máme dneska
svátek a skvìle si užíváme v Kulturním Domì
v Dolní Lutyni s panem králem, paní královnou a džinem Aladinem a svými kamarády
a rodièi. Tváøièky našich „starších“kamarádù ze
školky jsou ale pøi „pasování na školáky“ najednou nìjaké „vážnì dospìlé“, tu a tam vykoukne i slzièka (hlavnì u p.uèitelek Pavlínky
a Boženky) Pøejeme všem našim dìtem pìkné
prázdniny se spoustou sluníèka, od záøí ve škole
jen samé jednièky a super sluníèkovou paní
uèitelku! A Vám, milí rodièové, pøejeme hodnì
trpìlivosti a sluníèkového porozumìní a nezapomeòte, že jste také byli jednou malí…
Dìti a Pavlínka s Boženkou ze sluníèkové
školky, Komenského 1009, Dolní Lutynì

T·bor pro dÏti, kterÈ se nechtÏjÌ v lÈtÏ nudit
Èeský èervený køíž Karviná poøádá v dobì letních prázdnin letní tábor pro dìti ve vìku od 8 do 15 let. Termíny jsou dva: 2. 7. - 13. 7. 2012 a 6.8.
- 17. 8. 2012 v hotelu Polanka v Písku u Jablunkova. Zaruèujeme vám bezpeènou dopravu, úrazové pojištìní po celou dobu tábora, chutná jídla 5x
dennì, zábavný a poutavý program pod vedením zkušených pedagogù a vedoucích, odborný zdravotnický dohled. Kontakt: Radim Lederer, tel.
596312207, 607 752 550 e-mail: lederer.radim@cckkarvina.cz www.cckkarvina.cz
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é·ci se uËili v p¯ÌrodÏ
V prvních kvìtnových dnech se 87 žákù základní školy A. Jiráska a Vìøòovic zúèastnilo školy v pøírodì v Hotelu
Václavov v Oskavì (okres Šumperk).
Poèasí nám velmi pøálo a pro žáky jsme
pøipravili bohatý program. V lese jsme hráli hry
a v obrovském sportovním areálu, který hotel
nabízí, si všichni žáci pøišli na své.
Díky bazénu v hotelu si žáci užili plavání
a projížïka na koních a prohlídka stájí byly pro
nìkteré velkým zážitkem. Podnikli jsme
spoleènì dva výlety - jeden k Rešovským
vodopádùm, kde mohli žáci obdivovat vodní
živel, a druhý do Pradìdovy galerie, kde se žáci
seznámili s øezbáøskou prací. Hledali jsme
poklad a báli jsme se pøi stezce odvahy.
Po celou dobu žáci soutìžili ve smíšených
družstvech a získávali tak obrázky, které pøi
závìreèném sèítání rozhodly o umístìní.
Odmìnìna byla všechna družstva. Myslím si,
že tento pobyt žákùm prospìl jak po zdravotní
stránce tak i po výchovné, protože jsme se
snažili vést je ke spolupráci a kamarádství.
Daniela Vašková

Jak to vypadalo na dÏtsk˝ch radov·nk·ch
Sobotní odpoledne i poèasí se vydaøilo, øíkali malí i dospìlí návštìvníci,
kteøí si udìlali èas a pøišli v sobotu 2. èervna do prostor stylové westernové Hospùdky u Mirka v Dolní Lutyni.
Dospìláci si pobrukovali s havíøovskou bluegrassovou kapelou Wind,
nìkteøí se vrátili o nìkolik let nazpìt, když oèkem sledovali loutkové
pohádky o Èervené Karkulce, Smolíèkovi èi pohádku O Budulínkovi.
Nìkteøí si zastøíleli ze vzduchovky, jiní mìli radost z projížïky na
koních.
Také dìvèátka a kluci nepøišli zkrátka, využili “honákù“ a spoleènì
ujíždìli cvalem po zelené louce. Ti starší za dohledu instruktora si také
zastøíleli. Z pøipravených soutìží jednohlasnì vyhrály závody v pytlích,
kde odmìnou byly cukrovinky a nafukovací balónky. Komu po závodìní
èi støelbì vyhládlo, tak si mohl na nefalšovaném ohni vlastnoruènì opéct
špekáèek. Pokud se organizátorùm toto sobotní odpoledne vydaøilo
a zaujalo naše spoluobèany, tak už nyní se mohou tìšit na pøíští dìtské
radovánky.
(red)

»erven˝ k¯Ìû nabÌzÌ moûnost dopravy pro imobilnÌ osoby

Oblastní spolek ÈÈK Karviná nabízí obèanùm mìsta Karviná
a okolí pøepravu sanitním vozidlem imobilních osob s lehce i tìžce
omezenou hybností.
Jedná se o službu, kterou si klienti hradí sami dle platného ceníku a je

urèena pro všechny, kteøí potøebují své blízké pøepravit napø. z domova
pro seniory do místa bydlištì, z bydlištì k lékaøi, zkrátka pro všechny
,kteøí potøebuji pøepravit sanitním vozidlem a nemají na nìj nárok z
veøej-ného zdravotního pojištìní. Je nutná telefonická objednávka minimálnì 24 hodin pøedem. Pøevozy jsou zajišt´ovány sanitním vozidlem s
nástavbou typu RZP a proškolenou posádkou.
Vozidlo je vybaveno multifunkèními polohovatelnými nosítky (nosnost
200 kg), transportním køeslem, transportní plachtou, tonometrem,
glukometrem, monitorem PROPAQ pro základní diagnostiku, odsávaèkou ACCUVAC Basic, externím automatickým defibrilátorem, podtlakovými dlahami a nosítky, krèními límci, scoop rámem, obvazovým
materiálem a základními léky.
Služba je zpoplatnìna dle platného ceníku. Bližší informace naleznete na
www.cckkarvina.cz v sekci pøevozy imobilních klientù sanitním vozidlem.
Kontakty: tel: 596 312 206-7, 733 363 214, 607 752 550, e-mail:
info@cckkarvina.cz

èerven 2012

Dolnolutyòské noviny

SpoleËensk· kronika
K èervnovým 80. narozeninám pana
Arnošta SEBERY
pøejeme hodnì zdraví,
štìstí, pohody a životního
elánu.
Pøejí dcery Pavla a Jiøina s rodinami.
Dne 11. dubna 2012 jsme
vzpomnìli 85. nedožité
narozeniny pana
Otakara SOSNY
a dne 15. èervna 2012 nedožité
83. narozeniny jeho manželky paní
Gertrudy SOSNOVÉ.
Kdo jste je znali a mìli rádi, vzpomeòte
s námi.
Vzpomínají syn Lešek a Zbyšek
s manželkami, vnuk Martin s manželkou
a pravnuèka Lucinka.
Èas plyne a nevrátí, co vzal, jen
vzpomínky v srdci zanechal.
Dne 12. èervna 2012 jsme
vzpomnìli 7. smutné
výroèí úmrtí pana
Miloslava TESAØE
a zároveò si pøipomene 1. èervence 2012
jeho nedožitých 79 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Lidie, syn a dcera s rodinami.
Kdo tì znal, ten si vzpomene, kdo Tì mìl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 18. èervna 2012 jsme
vzpomnìli 2. výroèí úmrtí
pana
Jiøího ÈEMPÌLA.
Stále vzpomínají manželka Vanda a syn
Pavel s rodinou.
Dne 20. èervna 2012 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí paní
Jaroslavy BURYANOVÉ.
Kdo jste ji znali, vìnujte
tichou vzpomínku spolu
s rodinou.

Dne 23. èervna 2012 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí pana
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RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Stanislava PIETRA.
Vzpomínají manželka, dcera s rodinou
a synové s rodinami.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. èervence 2012 by
se dožil 100 let pan
Bedrzich
SKRZESZOWSKI.

Renáta Èaplová, Zdeòka Planková, Štìpán
Wiœniowski, Oldøich Serafin, Anna Parvová, Miroslav Šostok, Marie Grzebieñová, Pavla Dziwiszová, Vladislav
Lazar, Vladimír Kvapil, Václav Kovaøík,
Vladimíra Štablová
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci kvìtnu oslavili

Vzpomínají švagrová Štìpánka Kubátková, synovec Jan s manželkou Jiøinou,
prasynovec David s manželkou Blankou
a jejich dìti Martin a Lukáš.
Èas utíká a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka na Tebe
zùstává dál.
Dne 27. èervence 2012
vzpomeneme 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Josefa BUKOWSKÉHO.
Stále vzpomínají manželka Anna, dcera
Jarmila a syn Libor s rodinami.

PodÏkov·nÌ
Odcházím navždy, pøátelé milí,
ruky stisk Vám
už nemohu dát.
Chtìl jsem žít,
dnes v Izraeli mìl jsem být,
plamínek svíce života mi však zhas.
A teï mùžete jen
na mì vzpomínat.
Hluboce zarmoucené
dcery touto cestou dìkují
všem, jež nás a celou naši
rodinu pøišli podpoøit
pøi poslední cestì našeho
milovaného tatínka
Miroslava ŠOSTOKA,
který zemøel dne 19. kvìtna 2012.
Všem kamarádùm, spolupracovníkùm,
známým a sousedùm dìkujeme za projevenou soustrast, slova útìchy a kvìtinové dary.
Za celou rodinu dcery Martina a Petra.

80 let - Johana Èimborová,
85 let - Olga Kijonková
90 let - Stanislav Ochman, Otilie Chechelská
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.

KR¡TCE
Oznámení
Sdìlujeme našim spoluobèanùm, že Dolnolutyòské noviny o prázdninách vyjdou
jen v mìsíci srpnu.
Dovolená místního lékaøe
MUDr. Vladislav Sikora sdìluje tímto
svým pacientùm, že ordinace v Dolní
Lutyni - Nerad /bývalá škola/ bude kvùli
èerpání dovolené od 30. 7. - 17. 8. 2012
uzavøena. Zastupovat bude paní MUDr.
Tat´jána Valicová na Elektrárnì Dìtmarovice.
Baví tì soutìžit?
Tak pøijï v pondìlí 27. srpna na zábavné
sportovní dopoledne, které zaèíná v 9.00
hodin na prostranství pøed pekárnou
a v pøilehlém parèíku. Za špatného poèasí
se tato akce bude konat v sále kulturního
domu. Soutìžit mohou malí i vìtší kluci
a dìvèátka. Pro všechny jsou pøipraveny
zajímavé
disciplíny,
napø.
bìh
v gumácích, skákání v pytli a pøes švihadlo, hod na cíl atd. Úspìšní i ménì
úspìšní malí soutìžící budou odmìnìni.
Tìšíme se i na rodinné pøíslušníky, kteøí
jistì budou své ratolesti povzbuzovat.
Toto již tradièní sportovní dopoledne
pøipravila Osvìtová beseda ve spolupráci
s Èeským svazem žen.
Oprava spoleèenské kroniky
V minulém vydání zpravodaje bylo chybnì uvedeno jméno zemøelého Miloslava
Mencnera, za což se rodinì velice omlouváme.
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FotbalistÈ slavÌ postup do 1. A t¯Ìdy
Fotbalisté Sokola Dolní Lutynì vybojovali postup do vyšší soutìže, když v posledním zápase sezony zdolali Tìrlicko 5:1 (4:0).
Zatímco hosté mohli ještì pomýšlet na
záchranu v soutìži jen v pøípadì vítìzství,
domácí už mohli hrát v klidu – postup mìli
jistý. Do zápasu šli každopádnì s cílem zvítìzit a užít si následné oslavy postupu do 1. A
tøídy. To se jim podaøilo, když hostující tým
deklasovali 5:1 góly Posla, Malíka, Vaneèka,
Havláska a Szkuty.
Co triumfu pøedcházelo? V závìru soutìže
sehráli Dolnolutyòští zápas v Sedlišti, který
skonèil nerozhodnì 1:1 (0:1). Domácí byli na
tøetím místì tabulky a chtìli stáhnout náš
náskok a vrátit se do boje o postup.
Samotné utkání zaèalo velice opatrnì, nikdo
nechtìl udìlat chybu. Domácí hrozili zejména
ze standardních situací, ale žádnou nedotáhli do
konce. Vìtšina støel domácích šla vedle, nebo je
odvrátila pozorná obrana. V prvním poloèase
jsme si vytvoøili dvì velké šance, ale bohužel
jsme je nepromìnili. Pøesto jsme šli do kabin
s jednogólovým náskokem, když se ve 44. minutì po pøihrávce Szkuty krásnou støelou z rohu
velkého vápna prosadil Havlásek 0:1.
Druhý poloèas zaèali domácí náporem, ale
nìjakou velkou šanci si nevypracovali. Pøesto
v 69. minutì vyrovnali, když po jasném ofsajdu
domácího hráèe, který tak šel sám na našeho
brankáøe a vybìhnuvšího gólmana pøehodil.
Domácí mohli skórovat ještì v samém závìru
zápasu, ale na poslední chvíli zachraòoval
v šestnáctce Twrdý, když skoèil do støely
domácího hráèe.
Hráèi Sokola mohli v pøípadì vítìzství
potvrdit postup v pøedposledním domácím
zápase s Doubravou. Ten ale úplnì nezvládli
a maè skonèil remízou 2:2 po poloèase 0:1.
V první šanci se ocitl v 19. minutì Vávra, který
mìl pøed sebou pouze prázdnou branku, ale trefil jen bøevno. I v dalším prùbìhu utkání jsme
hosty zatlaèili pøed jejich pokutové území, ale
tam naše snaha konèila vìtšinou nepøesnou
pøihrávkou. Takže v 39. minutì pøišel rychlý
brejk hostujících hráèù a po centru z pravé
strany se hlavou prosadil Oláh 0:1.
Domácí sice na zaèátku druhého poloèasu tvrdì
nastoupili, ale hosté pozornì bránili a v 53.
minutì mìli po brejku šanci, ovšem støela šla
naštìstí nad naší branku. Až v 60. minutì se
nám podaøilo vyrovnat, když se pøesnì z dálky
trefil Malík - 1:1. Hosté se pak ještì více zatáhli pøed svou branku a nepouštìli naše hráèe do
šancí. Sami v 79. minutì využili naší špatné
rozehrávky a hostující hráè bìžel sám na našeho brankáøe, který vybìhl, ale brance již
nedokázal zabránit - 1:2.
Bod domácím zachránil Petr Vaneèko, který se

v 93. minutì trefil pøesnì k tyèi hostující
branky a zajistil nám zlatý bod v cestì za postupem.
Na høištì Dobré jsme pøijeli s jasným cílem
neprohrát a oplatit soupeøi podzimní
porážku z domácího høištì. V pøípadì naší
výhry jsme již mohli slavit postup. Ale
popoøádku.
Obì mužstva se od zaèátku utkání snažila o
ofenzivní pojetí hry. Domácí hrozili zejména
z levé strany, kde podnikali rychlé brejky, ale
nìjaké vyložené šance si nevypracovali. Naši
hráèi mìli hned v úvodu šanci, ale Vávra
branku netrefil. V další nadìjné pozici se
objevil Jantoš, ale místo støely volil pøihrávku.
Poté se ukázali také domácí, ale dvì jejich
super šance skvìle zlikvidoval Šajer. Na druhé
stranì po prùniku Hanuska nedosáhl na míè
Havlásek pøed prázdnou brankou.
Ve druhém poloèase se obì mužstva snažila
rozhodnout utkání ve svùj prospìch. Domácí si
vytvoøili pár výhodných pøíležitosti, ale žádné
stoprocentní šance to nebyly. Domácí si málem
dali vlastní gól, ale domácí brankáø na poslední
chvíli míè vyškrábl z branky. V 73. minutì pak
Havlásek trefil tyè a v poslední minutì jsme
vytvoøili neskuteèný závar pøed domácí brankou, ale míè se nám do sítì dopravit nepodaøilo.
Utkání nakonec skonèilo spravedlivou remízou.
Sezona tedy skonèila vytouženým postupem
do 1. A tøídy, o který se zasloužili brankáøi
Ivo Šajer, Tomáš Herman, David Szturc,
Jakub Jurko a hráèi Jan Hanusek, Tomáš
Kudlík, Petr Vaneèko, Pavel Twrdý,
Dominik Huòaø, Kamil Posel, Lukáš Malík,
Tomáš Havlásek, René Jantoš, Filip Szkuta,
Radim Huòaø, Jakub Vávra, Lukáš Korè,

Tomáš Fismol, Jakub Krè, René Beták,
Miroslav Èief, Vojtìch Galocz, David
Smetana, Roman Matys, Petr Sagitarius,
Ondøej Jurko, Michal Šulej, Adam Štefanka
a Michal Fismol.
Dík patøí rovnìž realizaènímu týmu v èele s
trenérem Pavlem Juøenèákem, asistentem
Lubomírem Beganym a vedoucím mužstva
Alešem Vìèorkem. Touto cestou bychom chtìli
podìkovat všem hráèùm, kteøí v sezonì
2011/2012 reprezentovali klub.
(av)

Judas
bodoval

Žák ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni Jiøí Judas
obsadil krásné 4. místo na mistrovství Èeské
republiky dìtí, dorostu a juniorù v kulturistice v kategorii mladšího dorostu do 65 kg,
které se konalo 2. èervna v Rumburku.
K úspìchu blahopøejeme a pøejeme
v dalších soutìžích mnoho úspìchù.
Ladislav Sicherek,
pøedseda oddílu SK Slavie Orlová

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.
Na pøípravì novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Pavla Petrová, Mgr. Eva Šipulová. Pøíspìvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce,
nebo osobnì pøedávejte paní P. Petrové, tel: 552301243, osvetovabeseda@dolnilutyne.org. Uzávìrka každého èísla je do 20. dne v mìsíci, noviny vycházejí do 20. dne
mìsíce následujícího. Redakce si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení pøíspìvkù. Typografie a tisk: Tiskárna Propis

