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BohumÌn a DolnÌ LutynÏ si spolupr·ci pochvalujÌ
Dlouhá léta jsou sousedy a øeší spoleèné problémy. Oficiální svazek však spolu uzavøela Dolní Lutynì
s Bohumínem teprve nedávno. A tak nás zajímalo, jak se "manželství" osvìdèilo a na èem teï partneøi
pracují. Zeptali jsme se proto starosty Bohumína Petra Víchy.

Starostové Pavel Buzek a Petr Vícha pøi spoleèném jednání. Oba se shodují, že se jim spolu výbornì spolupracuje.
Od ledna spadá Dolní Lutynì pod Bohumín.
Jak hodnotíte užší spolupráci vašich mìst?
Bohumín a Dolní Lutynì spolupracovali už
pøed tzv. zmìnou výkonu obce s povìøenou
pùsobností. Ta zmìna v praxi znamená, že obyvatelé Lutynì dnes vyøídí v Bohumínì to, co
døíve v Orlové. Udìláme u nás na radnici vše
pro to, aby byli Dolnolutyòáci spokojeni, když
pøijdou vyøídit obèanský nebo øidièský prùkaz
i všechno ostatní. Máme vše na jednom místì.
Dopravní dostupnost Bohumína je výborná,
proto vìøím, že vše zvládáme. A pokud nìkdo
není spokojen, rádi se pouèíme a pøijmeme
opatøení, aby se to zmìnilo. S Dolní Lutyní
a s jejím starostou Pavlem Buzkem je
spolupráce vynikající.

stále doufáme, že neustanou pøípravy na obchvat Skøeèonì, Dolní Lutynì a Dìtmarovic,
a to hlavnì kvùli vzrùstající nákladní dopravì.

Jaké problémy trápí Bohumín a Dolní
Lutyni?
Máme mnoho spoleèných problémù. Náš okres
trápí zvýšená kriminalita. Zejména v zimì je to
pak kvalita ovzduší. V této oblasti spolupracujeme v pracovní skupinì s ministrem životního
prostøedí. A když jde o dlouhodobé záležitosti,

Jaké spoleèné projekty jste v poslední dobì
dokonèili?
Vloni jsme otevøeli nová nástupní místa pro
vodáky. Byl to dotovaný projekt, dvì nástupní
místa vznikla na Odøe v Bohumínì, jedno na
Olši ve Vìøòovicích a dvì výstupní místa pak
opìt na Odøe v Polsku. Spolupracujeme

Pracuje teï Bohumín na nìjakých
spoleèných projektech s Lutyní?
Ano, v letošním roce jsme založili spolu
s dalšími obcemi okresu Místní akèní skupinu
(MAS) Bohumínsko. V praxi to znamená
sdružení obcí za úèelem získání dotací z EU pro
náš spoleèný rozvoj. Bohumín jako nejvìtší
mìsto sdružení pøijal vìtší díl odpovìdnosti, ale
projekty budeme pøipravovat spoleènì a peníze
budou èerpat pøedevším menší obce. Je to krásný pøíklad spolupráce a solidarity mezi mìsty
a obcemi našeho okresu.

Foto: Rùžena Hudlerová

s vodáky z Lutynì i pøi poøádání vodáckých
akcí. Letos v létì byla zprovoznìna cyklotrasa
podél Olše mezi polskou Ratiboøí a Chotìbuzí
u Èeského Tìšína. Na této akci jsme se podíleli
my, Dolní Lutynì, Dìtmarovice, Petrovice
a Karviná. Teï je možné projet se mezi našimi
obcemi témìø mimo silnice s velkým
dopravním ruchem. A vìøím, že spoleènì
pøipravíme i další projekty.
V Bohumínì funguje Univerzita tøetího vìku
pro seniory. Mohou se ke studiu pøihlásit i
Dolnolutyòští?
Univerzita funguje v Bohumínì již nìkolik let
a absolvovalo ji úspìšnì sto "studentù seniorù".
Rozšíøili jsme možnost tohoto studia i pro
Rychvald a Dolní Lutyni, které pod naše køídla
spadají. Všechny obce navíc seniorùm na studium pøispívají. A i pro letošní školní rok máme
ještì nìkolik volných míst, takže kdyby mìl
nìkdo z dolnolutyòských seniorù o studium
zájem, mùže se ještì pøihlásit.
Dìkuji za rozhovor.
Rùžena Hudlerová
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SokolÌcÌ zdolali 7 beskydsk˝ch vrchol˘
Jeden z nejnároènìjších horských
maratónù pod názvem „Beskydská
sedmièka“ zdolali také dva fotbalisté TJ Sokol Dolní Lutynì Jan
Hanusek a Tomáš Kudlík.
Extrémnì nároènou trasu dlouhou pøes 90 km s
pøevýšením kolem 5 km zvládli za necelých 26
hodin. Start byl v pátek pøed 23. hodinou na
námìstí v Tøinci a pøes Javorový 1031 m/n/m,
Ropici 1082 m/n/m, Travný 1203 m/n/m, Lysou
horu 1324 m/n/m, Smrk 1276 m/n/m, Èertùv
Mlýn 1205 m/n/m a Radhošt´ 1129 m/n/m, tedy
celkem 8250 metrù, což je výška himalájské
K2. Závod konèil na námìstí ve Frenštátu pod
Radhoštìm. Ze tøí tisíc pøihlášených došla do
cíle jen èást dvojic, která dorazila v limitu do
30 hodin. Nejlepší dvojice pak dorazily do cíle
asi po 13 hodinách. Zástupci Dolní Lutynì,
startující pod názvem „Sokolící“, si tak
skuteènì sáhli na dno svých sil. (red)

KR¡TCE
Obec má høištì pro plážový volejbal
Plážový volejbal je jedním z moderních
sportù, který se díky své atraktivnosti pøesunul z rekreaèní úrovnì mezi olympijské
sporty. Veøejnosti pøístupné høištì však
v naší obci chybìlo. Vedení obce se
rozhodlo takové sportovištì vystavìt. S
finanèní podporou nadace ÈEZ, která
dosáhla témìø poloviny vynaložených nákladù, vyrostlo v areálu ZŠ Aloise Jiráska
v prùbìhu prázdnin pískové volejbalové
høištì. Bude sloužit jak školákùm, tak
i veøejnosti. Oficiálnì bylo pøedáno
k užívání v polovinì záøí.
Jan Fismol
Hasièi v Neradì poøádají nábor
Hasièi Dolní Lutynì-Nerad informují širokou veøejnost, že dne 19. øíjna v 17 hodin
se koná v hasièské zbrojnici v Neradì
informaèní schùzka k založení kroužku
mladých hasièù. Kdo má zájem stát se
mladým hasièem, at´ se dostaví v uvedenou dobu s rodièem. Zároveò zveme
dívky, které mají chut´ do závodìní
k možnému založení družstva žen. Další
info na tel. 603 545 129 nebo
www.hasicinerad.wbs.cz
Vladimír Nemec, velitel jednotky
Burza dìtského obleèení
Èeský svaz žen poøádá v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni Podzimní burzu dìtského odívání, sportovních potøeb a

hraèek. Støeda 24. 10. sbìr 8 – 17 hodin,
prodej 10– 17 hodin, ètvrtek 25.10. prodej
8 – 15 hodin, vyúètování 15 – 17 hodin
Pozor na krádeže
Jako starosta jsem byl vedením Policie
Èeské republiky, oddìlení v Dìtmarovicích, informován o zvýšeném poètu
krádeží v posledních dnech. Za poslední
týden došlo v blízkém okolí k sérii 12
vloupání do rodinných domù, z èehož 10
bylo na katastru Dìtmarovice a dva pøípady se staly v Dolní Lutyni. Ke krádežím
došlo v rùzných èasech nejen v noci, ale
i pøes den.
Zlodìji asi mìli objekty pøedem vyhlídnuté,
proto policie žádá, aby si obèané
a sousedé všímali podezøelých aut ve
svém okolí, nebáli se zapsat si èíslo nebo
auto vyfotit. V pøípadì vážného podezøení
at´ neváhají zavolat na linku 158. Pøestože
naše obec patøí mezi nejbezpeènìjší obce
v okrese, není opatrnosti nikdy dost.
Poøad platí, že nejlepším alarmem je všímavý soused, proto apeluji na dobré
sousedské vztahy a všímavost.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
Cyklisté versus alkohol
Bìhem srpna policisté dopravního inspektorátu kontrolovali nejenom øidièe
motorových vozidel, ale také cyklisty. Cyklista je úèastník silnièního provozu, pro
kterého platí stejná pravidla silnièního
zákona o provozu na pozemních komunikacích jako pro øidièe. Z celkového poètu
623 nehod, bylo úèastníkem kolizí celkem
22 cyklistù. Za dva mìsíce letních prázd-

nin došlo k nárùstu o 20 dopravních nehod
s úèastí cyklisty. Nemalý podíl na tìchto
nehodách má alkohol. V srpnu bylo kontrolami odhaleno celkem 19 cyklistù, kteøí
jezdili pod vlivem alkoholu. A jaké sankce
tedy hrozí cyklistùm? Podle litery zákona
ten, kdo øídí vozidlo bezprostøednì po
požití alkoholického nápoje nebo po užití
jiné návykové látky je ohrožen pokutou od
10 do 20 tisíc korun. Tato sankce platí, jeli hodnota alkoholu v tìle do jedné promile.
V pøípadì, je-li hodnota jedné promile
alkoholu pøekroèena, mùže pøestupce být
pokutován v rozmezí od 25 do 50 tisíc
korun.
Zlatuše Viaèková
Zdravotnický kurz
Èeský èervený køíž Karviná poøádá každoroènì šestidenní pobytový kurz urèený
pro žáky II. stupnì základních škol. Tento
kurz je dobrou pøípravou pro žáky, kteøí
mají zájem o studium na støední zdravotnické škole. Náplní kurzu je teoretická
výuka,
ale
pøedevším
praktické
procvièování pøedlékaøské první pomoci.
Po úspìšném absolvování úèastník obdrží
prùkaz a certifikát o absolvování kurzu. Na
cenu pobytu je možné domluvit splátkový
kalendáø, kdy v den nastoupení dítìte na
pobyt musí být zaplaceno alespoò 50 procent z celkové ceny.
Kurz se koná v termínu 19. - 26. øíjna na
Turistické základnì KSVÈ Juventus
v Øece a cena je 2600 korun.Pøihláška je
ke stažení na stránkách ÈÈK Karviná:
www.cckkarvina.cz v sekci Oblastní studijní støedisko.
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ChovatelÈ oslavili 60. v˝roËÌ zaloûenÌ velkou v˝stavou
První víkend v záøí se po naší obci ozývalo pronikavé kokrhání kohoutù, kteøí oznamovali, že se koná tradièní výstava drobného zvíøectva. A místní chovatelé letošní výstavu pojali ve velkém stylu.
Zároveò se u nás konala Soutìžní okresní výstava, kam ovšem pøihlásili kompletní družstvo
ve všech odbornostech pouze chovatelé
z Karviné Nového Mìsta. Naše ZO pøihlásila
hned tøi týmy a tuto soutìž s pøehledem ovládla a obsadila první místa ve všech odbornostech a celkovì i všechny medailové pozice.
K vidìní bylo pøes 330 králíkù, 100 voliér
drùbeže jak vodní tak i hrabavé a 80 holubù.
Uspoøádání takové výstavy stálo všechny naše
èleny mnoho sil a èasu, ovšem odmìnou pro
nás jsou spokojení návštìvníci a pocit, že naše
celoroèní plemenáøská práce má význam. Nyní
již k samotnému prùbìhu výstavy.
Pochybìly klece pro králíky
Poèet pøihlášených zvíøat pøekroèil kapacitu
našeho výstavního inventáøe, a tak jsme si
museli od orlovských chovatelù pùjèit chybìjící klece. Zatímco chlapi døeli a stavìli, naši
mladí chovatelé pøipravovali správné èíslování
klecí a rovnìž rozvìsili visaèky na oceòovací
lístky. Ve støedu mìli naši chovatelé za úkol
pouze pøipravit do klecí pro králíky slámu
a seno a do všech klecí a voliér nachystat krmítka. Poté mìli všichni prostor k pøípravì svých
zvíøat na ranní svoz. Rovnìž se již zaèaly
pøipravovat naše kuchaøky, které od ètvrteèních
ranních hodin pekly oblíbené domácí koláèe.
Kolem 10 hodiny dopolední se v areálu Jiøinka
zaèali objevovat první chovatelé se svými
odchovy a areál se neúprosnì plnil zvíøaty.
Okolo osmi veèer bylo pøedáno výstavištì do
rukou noèním hlídaèùm, kteøí nakrmili všechna
zvíøata. To už ostatní èlenové mohli jít nabírat
síly na páteèní posuzování. Toho se ujali delegovaní posuzovatelé.
Místní chovatelé bodovali
Vyhodnocení všech plemen by bylo až pøíliš
zdlouhavé a odborné, proto mi dovolte, abych
krátce popsal úspìchy našich chovatelù.
V odbornosti králíci jsme mìli nejvìtší želízka
v ohni. Tradiènì pøedvedl vyrovnané dvì
ètyøèlenné kolekce velkých svìtlých støíbøitých
Karel Lazar. Pøíjemným pøekvapením byli
meklenburští strakáèi èerní Vladislava Biernata. U èinèil velkých již tradiènì bral ocenìní
Ján Zušèák, který nedal šanci kolegùm z Polska. Mezi tradièní støední plemena patøí králík
vídeòský. Zde byli vyhodnoceni dva chovatelé
naší ZO. Za vídeòské šedé obdržel èestnou
cenu Pavel Sikora a za samce vídeòského modrošedého získal pohár pro nejlepšího mladého
chovatele Michal Žyla. Nyní se již dostáváme
k plemenu novozélandský bílý, kde naše barvy
hájil Jiøí Trombík a za svoji kolekci rovnìž
získal èestnou cenu. Obrovské zastoupení mìlo
plemeno burgundský. Velice kvalitní zvíøata

zde pøedvedli Rostislav Parwa a Lubomír
Slovík. Slovenské národní plemeno zemplínský
návštìvníkùm pøedvedl Josef Kubálek, úøadující mistr Evropy v tomto plemeni. Naopak
Rostislav Parwa vystavil tradièní èeské plemeno, které asi není tøeba pøedstavovat. Ano,
jedná se o èeské strakáèe. U nás byli k vidìní v
barvì èerné a atraktivní èernožluté. A to už se
dostáváme k malým plemenùm. Ohnivé zbarvení má plemeno dailenár chovatele Pavla
Twyrdého. Potøetí na letošní výstavì zabodoval
Rostislav Parwa a tentokrát s plemenem marburský. Z nedalekého Bohumína pøivezl Pavel
Walach, pøedseda okresní organizace, Støíbøité
malé divoce zbarvené, se kterými získal pohár
pro nejlepší kolekci výstavy a rovnìž nejlepší
samici výstavy. Mezi zakrslíky bodoval opìt
Pavel Twyrdy, jehož zakrslí perloví bavili
návštìvníky svým výstavním postojem celý
víkend. Své místo na naší výstavì si již také
našla expozice klubu chovatelù saténových
králíkù. Nejlepší kolekci saténových králíkù
vystavil Pavel Sikora. Rovnìž zvíøata ve
výborné kondici pøedvedl mladý chovatel Vojta
Drobil, který se pyšní plemenem saténový
durynský.
Drùbež mìla velkou konkurenci
U drùbeže vdìèíme vysoké konkurenci zvláštì
chovatelùm z nedaleké Hatì. Ovšem ani zde se
naši chovatelé neztratili. Barvy naší ZO
úspìšnì hájil náš pøedseda Pavel Twyrdy, který
pøedstavil nejlepší kolekci hrabavé drùbeže
(holandské zlatokrké zakrslé) i kategorii vodní
drùbeže bodoval se zakrslými kachnami bílými

a støíbrnými. Mezi nejúspìšnìjší chovatele se
øadí i pøedseda odbornosti drùbeže naší ZO
Radim Dymasz, který zabodoval se svými
zdrobnìlými vyandotkami bílými. Mezi
ocenìné se ještì dvakrát zapsal Pavel Twyrdy,
a to se zdrobnìlými vlaškami zlatì zbarvenými
a s hamburèankami støíbrnými èernì teèkovanými.
Holubi byli vystaveni buï jednotlivì, nebo ve
ètyøèlenných voliérách. K vidìní byla plemena
jak užitková, tak vyloženì okrasná. Nejlepšího
holuba výstavy všem pøedvedl Pavel Twyrdy.
Toto ocenìní obdržel na atraktivní plemeno
lahore. Holubi tohoto plemene mají na nohou
nádherné rousy a je zapotøebí udržovat je
v extrémní èistotì. Mezi holubáøi nás zastupoval i Ján Zušèák a ani on se v zahranièní
konkurenci neztratil a získal èestnou cenu za
holuba Texana.
Dík patøí i sponzorùm
Na závìr mi dovolte, abych podìkoval všem
sponzorùm výstavy. Pøedevším Obecnímu
úøadu v Dolní Lutyni a zastupitelstvu obce za
obdrženou dotaci, bez které by nebylo možné
tuto pøehlídku uspoøádat. Dále bych rád
podìkoval panu Karlu Drobilovi za pomoc pøi
dovozu a odvozu zapùjèených klecí a celé rodinì Drobilovì za pomoc pøi poøádání výstavy.
Dìkuji rovnìž všem našim èlenùm, jejich
rodinným pøíslušníkùm, známým a všem, kteøí
se podíleli na konání této akce.
Za výbor ZO ÈSCH Dolní Lutynì
Pavel Sikora, jednatel ZO
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Na naöich dÏtech n·m z·leûÌ
S tímto pøesvìdèením nacházíme stále více rodièù, jejichž dìti navštìvují školku nebo školu na Zbytkách.
Obavy, že s odcházejícími ètvrt´áky pøijde
i výbor Sdružení rodièù a pøátel školy
o zkušené pomocníky a nebude tak snadné
zajistit mnohdy nároèné akce, jsou naštìstí
zbyteèné. S novì nastupujícími dìtmi do
školky pøichází i noví nadšenci, kterým není
cizí vìnovat trochu ze svého volného èasu
a kteøí velmi rychle zjistí, jak je dùležité táhnout za jeden provaz. Tím spíš jedná-li se o
naše dìti.
Tato skvìle sehraná parta lidièek každoroènì
chystá tradièní peèení brambor v popelu,
lampiónový prùvod zbyteckými ulicemi,
smažení vajeèiny a mnoho dalších akcí. Snad
nejvíce zážitkù a dáreèkù si dìti odnášejí
z karnevalù a radovánek.
Na tìch letošních Pohádkových radovánkách
nasadila vysokou lat´ku skupina Western club
Black and Brown z Karviné, jejíž úèinkující –
vicemistøi Evropy si vystøíleli svými kolty
a vypráskali ètyømetrovými honáckými bièi
obdiv dìtí i dospìlých. Závìreèné trikové
lasování vystøídalo milé vystoupení dìtí z naší
mateøinky a 1. stupnì školy. Také u nich pøeplnìný sál Jiøinky ocenil nemalé úsilí
a trpìlivost, s jakou si taneèky pod vedením
svých uèitelek pøipravily. Následující velmi
bohatý program zahrnoval rybolov, tombolu
a veselé pobíhání mezi osmi pohádkovými

bytostmi, u kterých dìti plnily zábavné opìt
pohádkové úkoly. Již nìkolik let bývá souèástí
radovánek
také
slavnostní
pasování
pøedškolákù a podìkování paním uèitelkám za
péèi o naše nejmenší.
Právì jejich jménem dìkuji všem ochotným

maminkám z výboru a také tìm, kteøí nikdy
neøeknou „ne“, když je kdokoli z nás osloví
a požádá o vìtší èi menší laskavost. Nìkdy nás
to nestojí mnoho, staèí jen chtít. A my na
Zbytkách chceme!
Lenka Trembošová,
pøedseda SRPŠ na Zbytkách

PrvnÌ farnÌ t·bor DolnÌ LutynÏ a VÏ¯Úovic
Pøesnì v polovinì letošních letních prázdnin se dìti nejen naší farnosti, na žádost Lorda of Whiskentona, vydaly na
tajuplnou cestu pro cenné zlato, jež mu bylo neprávem odcizeno.
Ke konci nedìlní mše svaté pøišli pro tyto udatníky, jak je sám Lord nazval, poslové s lejstry
a kusy mapky, která jim ukazovala, kam se
vydat. Cesta smìøovala na Pohoø, kde se celý
tábor uskuteèòoval. Po nenároèné jízdì vlakem
do Oder následoval výšlap do kopce, na jehož
vrcholu se rozprostírala malá víska, v jejímž
støedu již netrpìlivý Lord se svým otrokem
Rošfùrem a kapitánkou Klér pozornì vyèkávali
pøíchod všech budoucích moøeplavcù.
Po uvítání, pøedání darù a vzdání díkù následovalo posílení všech vyhladovìlých žaludkù,
nebot´ výprava ještì zdaleka nezaèala. Do
veèera se dìti rozdìlily na ètyøi posádky, vyrobily si svou loï, vlajku a s pokøikem a svým
lodivodem pøedstoupily opìt pøed Lorda.
Ten jim na plavbu popøál mnoho štìstí, zdaru
a na pøilepšenou dal každému mìšec se
zlat´áky. On sám na všechny poèká v pøístavu
vyhlížejíc lodì, vracející se zpìt s jeho
nejmilejším zlatem.
Námoøníci nemeškali a hned ráno se vydali po
pøístavu obejít krámky a dokoupit, vyrobit, vysloužit èi vybojovat potøebné vìci, jako lana,

kompas, kormidlo, kotvu, dalekohled a zásoby
jídla, k vyplutí.
Po startu se utkali
v závodech, pøi kterých padaly sázky, které
loïstvo je rychlejší a leckdy i silnìjší, snažili se
zapamatovat si co nejvíce námoøních znaèek
a pøi útesu plném žahavých medúz lovili perly.
Další dny námoøníci pluli po vodì, lovili ryby,
brouzdali se pevninou, zkoumaly osídlené, ale
i pusté ostrovy.
Také zakusili jaké je to spát bez støechy nad
hlavou. To se jim však stalo osudným, když si
nic netušící rozestlali celty na louce, zalezli do
spacákù a zavøeli oèi. V nestøeženém
okamžiku se z lesa vynoøili piráti s pochodnìmi, hulákali, vedli zajatce a žádali výkupné.
Uloupili dìtem jak zlato, které našly, tak jejich
naspoøené zlat´áky a rázem zmizeli ve tmì.
Následující ráno pøijel dìti posílit otec Marián
a dìti prožily mši svatou v pøírodì.
Na kontrolu se dostavil i Lord sám,
námoøníkùm vyèinil za jejich nepozornost
a zbylých pár zlat´ákù vymìnil za mìïáky,
které mohly znásobit v pøístavním kasínu.
Jejich poslednímu vyplutí poèasí nepøálo,

námoøníkùm zateklo do lodi, honili se za latrínou, pluli skrz potrubí, museli lovit švestku
moudrosti a obstát v mnohých dalších úkolech.
Nejlepší loïstvo Lord odmìnil truhlièkou sladkých drahokamù. Sic smutný, nebot´ stále
nemìl své zlato, pokynul hudbì hrát a vyzval
všechny na závìreènou zábavu.
Hudbu pøerušil otrok, který uøícený pøibìhl se
zprávou o tom, kde hledat. Naposledy se dìti
vydaly v naprostém tichu do hlubin lesa pro
zlato. A protože není všechno zlato, co se tøpytí,
na dìti, a tudíž zachránce, èekala krásná moøská
panna.
Tu museli na svých ramenou èi náruèích
pøenést. Za pomoc a odmìnu si mohli vzít její
truhlu s pokladem, jež støežila. Ten si mezi
sebou všichni rozdìlili, pøijali nesmírné díky
a pozvání na svatbu Lorda of Whiskentona
s jeho zlatou moøskou pannou.
Tomu všemu jsem velela a pøihlížela já,
kapitánka Klér. Pokud byste chtìli nasát atmosféru a vìdìt více, na farních stránkách
naleznete fotky celého táborového dobrodružství.
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Dne 15. záøí 2012
oslavili zlatou svatbu
- 50 let spoleèného
života manželé

Jak rád jsi žil, chtìl jsi s námi být. Osud
krutì zasáhl, ty jsi musel odejít. Na hrob
kytièku a svíci dáme, s láskou v srdcích
vzpomínáme.

Anna a František
SEKEROVI z Vìøòovic.

Dne 19. záøí 2012 jsme si
pøipomnìli nedožité
64. narozeniny pana

Do dalších let hodnì zdraví, lásky, štìstí
a rodinné pohody pøejí dcery Pavla,
Marcela a Renáta s manžely, vnuci
Michal, Kristýna, Tereza, Vendula, Justýna, Ivo a Marek.
Dne 14. záøí 2012 oslavil
85. narozeniny pan
Vilém LIGOCKÝ
z Vìøòovic.
Do dalších let mu pøejí pevné zdraví,
hodnì štìstí a spokojenosti dcera Vìra,
vnuèka Andrea s manželem, vnuk Lukáš
s pøítelkyní a pravnuci Dominik a Patrik.
Jak krásné by bylo ti pøát,
jak tìžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 10. srpna 2012 jsme si pøipomnìli
nedožité 80. narozeniny
a 14. záøí 6. výroèí úmrtí
pana
Alfréda NAWRATA
z Vìøòovic.
Nikdy nezapomenou manželka a dcery
s rodinami.
Èas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínka na Tebe zùstává dál.

Benedikta ZEMBOLA
a zároveò 6. øíjna 2012 vzpomeneme
4. smutné výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka Alena, syn
Martin a dcera Lenka s rodinou.
Dne 10. záøí 2012 jsme vzpomnìli
nedožité 90. narozeniny
naší drahé maminky
Štìpánky SRBOVÉ,
rozené Návratové
z Vìøòovic. Opustila nás dne 26. února
2010.
Za celoživotní lásku a obìtavost jí dìkují
a stále vzpomínají synové Jan, Jaroslav
a Bøetislav Fismolovi s rodinami.
Jsou rány osudu,které stále bolí,
èasem se trochu zacelí, ale nikdy nezahojí.
Dne 24. záøí 2012 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí pana
Josefa CIELEPY.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Helena s celou rodinou.
Èas plyne, vzpomínka zùstává.

Dne 17. srpna 2012 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Bedøicha
STAØIÈNÉHO.
Stále vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.
Jen kytièku na hrob mùžeme dát
a tiše stát a vzpomínat.
Dne 20. záøí 2012 by se dožil 70 let pan
Tomáš TRUCHLÝ
a zároveò jsme si 15. èervence 2012 pøipomnìli
l. smutné výroèí jeho
úmrtí. Vzpomíná bratr
Bedøich, švagrová Jana s rodinou.

Dne 4. øíjna 2012 uplyne
25 let od úmrtí pana
Otto BEDNÁØE
a 3. bøezna 2012 jsme si
pøipomnìli jeho nedožitých 70 let.
Stále vzpomínají neteøe Miluše, Alena,
Anièka s rodinami a bratr František
s rodinou.
PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji všem pøátelùm a známým, kteøí
dne 14. srpna 2012 doprovodili na poslední cestì paní
Margitu HALÁTKOVOU.
Rovnìž dìkuji za projevy soustrasti
a kvìtinové dary. Za celou zarmoucenou
rodinu pøítel Josef.
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RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
František Vacek, Marie Giecková, Liduška
Madronová, Pavla Ferdová, Aòa Samliková, Margita Halátková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci srpnu oslavili
80 let – Andìla Tomaliková, Andìla
Urbánková, Jarmila Franková
85 let – Emilie Ligocká,
93 let – Amálie Králová
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Výroèí diamantové svatby, tj. 60 let
spoleèného života oslavili
dne 9. 8. 2012 manželé Rudolf a Marie
Adamèíkovi z Dolní Lutynì.
50 let spoleèného života – zlatou svatbu
oslavili
dne Leo a Lidie Damcovi z Dolní Lutynì.
Obìma manželským párùm pøejeme
hlavnì pevné zdraví a stálou rodinnou
pohodu.

KR¡TCE
Pozvánka do divadel
Osvìtová beseda pøipravila na podzimní
mìsíce tøi zájezdy do divadla v Ostravì.
V nedìli 23. záøí spoleènì navštívíme
nejslavnìjší èeskou klasickou operetu
Oskara Nedbala Polská krev. Cena vstupenky je 140 korun.
V nedìli 14. øíjna navštívíme baletní
pohádku nejen pro dospìlé Spící krasavice. Cena vstupenky 120 korun.
V nedìli 11. listopadu se poprvé odehraje
na divadelní scénì pohádkový muzikál
Mrazík. Cena 120 korun.
Odjezdy autobusù pro všechna tøi pøedstavení jsou z Vìøòovic v 15 hodin
a z Dolní Lutynì od kulturního domu
v 15.15 hodin. Jízdné z Vìøòovic 120
korun a z Dolní Lutynì 100 korun.
Objednávky a informace podá p. Petrová
osobnì nebo na tel. 552 301 243, e-mail:
osvetovabeseda@dolnilutyne.org
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FotbalistÈ nezaËali podzimnÌ sezonu nejlÈpe
Po krátké letní pøestávce a postupové euforii na konci minulé sezony jsme se opìt vrátili do kolotoèe mistrovských utkání tentokrát v 1. A tøídì. V letní pøestávce naše mužstvo doznalo minimálních zmìn. Z kádru, který vybojoval postup, nikdo
neodešel. Mužstvo se doplnilo novými hráèi na hostování, kterými jsou Petr Pìgøím a Ivo Baèo. Kmenovým hráèem se stal Jiøí
Aksteiner mladší. Hlavní zmìnou bylo jmenování nového trenéra, kterým se stal Jiøí Aksteiner starší.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Durman Staré
Mìsto 4:0 (1:0)
V prvním kole nového roèníku nás èekal soupeø
ze Starého Mìsta. Od úvodních minut bylo
jasné, že hosté k nám pøijeli hlavnì bránit
a spoléhat na rychlé brejky. Naši hráèi do
utkání vlítli, soupeøe pøikovali na jeho polovinì, a v prvním poloèase si vypracovali øadu
šancí. Promìnili však pouze jedinou.
Premiérové branky v novém roèníku jsme se
doèkali ve 4. minutì, kdy se po pøihrávce Pìgøíma prosadil støelou Havlásek. Ve 29. minutì se
v šanci ocitl Radim Huòaø a ve skrumáži
pøekopl prázdnou branku.
Také druhý poloèas se odehrával v naší režii
a odevzdaného soupeøe jsme dorazili tøemi
brankami a to jsme ještì spoustu šancí zahodili.
Již ve 48. minutì Havlásek èeskou ulièkou
vybídl ke skórování Pìgøíma a ten s pomocí
teèe obránce zvýšil na 2:0. V 64. minutì se
poprvé za celý zápas dostali pøed naši branku
hosté, ale nebezpeèný závar jsme vyøešili
odhlavièkováním míèe na roh. To byl opravdu
jediný náznak šance hostù za celý zápas.
Od 73. minuty hráli hosté oslabení o obránce,
který dostal èervenou za stažení Havláska ve
vyložené šanci. V 77. minutì zvýšil Havlásek
3:0 z penalty. Poslední branku jsme pøidali
v 81. minutì, kdy se krásnì z dálky trefil
Dominik Huòaø.
SK Brušperk - TJ Sokol Dolní Lutynì 4:1
(4:1)
Na první venkovní zápas se do sestavy sice
vrátil Szkuta, ale na dovolenou odjeli Kudlík,
Hanusek a Vávra se ženil. Tyto absence se na
našem výkonu bohužel podepsaly. Domácí na
nás od prvních minut vlítli a vytváøeli si šance
jak na bìžícím pásu. Hodnì jsme jim k tomu
pomohli svými hrubými chybami, ani brankáø
Šajer nemìl svùj den. Domácí poprvé skórovali
ve 4. minutì z penalty. Od 20. minuty se hra
vyrovnala, vypracovali jsme si hned šanci, kterou však Huòaø spálil. Po našem tlaku pøišel
dlouhý nákop na naší polovinu, brankáø Šajer
vybìhl daleko z branky, míè odhlavièkoval
pouze k domácímu hráèi a ten se z poloviny
høištì trefil do odkryté branky - 2:0. O dvì minuty pozdìji se po chybì na pravé stranì høištì
dostal k míèi domácí hráè Demel a trefil z úhlu
pøesnì horní rùžek naší branky a završil tak
svùj hattrick 3:0. Ve 29. minutì byl ve vápnì

faulován Havlásek a hosté z penalty korigovali. Koneènou podobu dostal výsledek utkání
ještì v závìru prvního poloèasu, kdy rozhodèí
pustili ofsajdovou situaci, a domácí hráè své
sólo s pøehledem zakonèil - 4:1.
Druhý poloèas to již byla jen køeè našeho
mužstva, nedokázali jsme si vytvoøit žádnou
šanci.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Bystøice 0:3
(0:1)
Po nepovedeném utkání v Brušperku jsme
chtìli v domácím zápase naplno bodovat, což
se nám ale nepodaøilo, pøestože pøedvedená hra
nebyla špatná. Problém nám ale dìlalo
nepromìòování šancí a rychlé brejky do naší
rozhozené obrany nás staly body.
První poloèas byl z naší strany ještì takový
zakøiknutý, i když jsme mìli èastìji míè na
svých kopaèkách, vìtší šance jsme si
nevytvoøili. Hosté hrozili rychlými brejky
a v 31. minutì jim jeden takový vyšel a po
pøihrávce z pravé strany se pøed brankou
prosadil hostující hráè Lachowicz - 0:1. Do
druhého poloèasu jsme šli s cílem pokusit se
otoèit výsledek. Ve 47. minutì se do vápna probil Havlásek, trefil pouze tyè hostující branky
a odražený míè jsme nedokázali dostat do
branky. I v dalším prùbìhu utkání jsme hosty
k nièemu nepouštìli, ale naší hráèi nebyli
schopni zužitkovat jedinou šanci. V 83. minutì
hosté podnikli rychlý brejk a hostující hráè
Kluz se dokázal uvolnit v pokutovém území a
nedal brankáøi šanci. Po této brance jsme zaèali
hrát pouze na tøi obránce, ale ani vysunutí

Vaneèka na hrot útoku nepomohlo. Hosté
chytøe bránili a v 92. minutì podnikli další
brejk a Lachowicz svým druhým gólem
stanovil koneèné skóre na 0:3.
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dolní
Lutynì 1:0 (0:0)
V Albrechticích jsme chtìli odèinit nešt´astnou
domácí porážku z minulého kola, ale bohužel
se nám to nepodaøilo, i když jsme byli po
vìtšinu utkání lepším celkem. Od úvodních
minut jsme domácím nedovolili kombinovat,
naši hráèi dobøe pøistupovali k protihráèùm
a nedovolili domácím klidnou rozehrávku.
V první šanci utkání se v 18. minutì ocitl
Pìgøím, ale sám pøed brankáøem míøil pøesnì
do jeho náruèe. V další šanci se ocitl Szkuta
bohužel jeho støela šla vysoko nad. Druhý
poloèas se hrál vìtšinou na domácí pùlce, ale
pokud nedáme branku, nemùžeme vyhrát. Ve
48. minutì byl v ideální pozici na hranici
penalty úplnì osamocený Havlásek, jenže
skákající míè vùbec netrefil. V 77. minutì
napøáhl z dálky Malík, k naší smùle se míè
odrazil od bøevna domácí branky zpìt do høištì,
kde ho odkopli obránci na roh. Hned o minutu
pozdìji jsme byli potrestáni v duchu rèení:
„Nedáš – dostaneš“. Domácí zahrávali standardku z pravé strany, centr do pokutového
území sklepl domácí útoèník na zcela volného
domácího hráèe a ten z jediné domácí støely ve
druhém poloèase trefil pravý horní roh naší
branky 1:0. Do konce zápasu už domácí takticky kouskovali hru, což jim rozhodèí
toleroval, a tak jednogólový náskok udrželi.
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