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KrajskÈ volby p¯inesly vÌtÏzstvÌ levice
V pátek 12. a v sobotu 13. øíjna probìhly volby do krajských zastupitelstev a v naší obci taky 1. kolo voleb
do Senátu.
Obèané Dolní Lutynì mìli
možnost vybrat si svého senátora
už po 4 letech, což zapøíèinila
zmìna volebního obvodu a tak
nyní volíme spoleènì s obèany
Bohumína, Rychvaldu, Petøvaldu
a Havíøova.
Do volebních místností pøišlo na
katastru
obce
38,82
%
oprávnìných volièù a odevzdáno
bylo 1621 obálek, v nichž ale bylo

125 neplatných hlasovacích lístkù.
Volby vyhrála ÈSSD s 35,2 %,
druhá skonèila KSÈM s 21,9 %
a na tøetím místì ODS s 10,2 %
platných hlasù. Na dalších místech
se pak umístili SPO-Zemanovci
s 6,2%, Nezávislí s 5,3 % a
KDU-ÈSL s 4,8 % volebních
hlasù. Nejvíce preferenèních hlasù
na jednotlivých kandidátkách
získali: Vìra Pálková z Bohumína

za ÈSSD – 109 preferenèních
hlasù, Lumír Mžik, bývalý starosta
Dìtmarovic – 45 hlasù za KSÈM
a Pavel Buzek – 78 hlasù za ODS.
Vítìzùm samozøejmì blahopøejeme a doufáme, že náš kraj budou
øídit dobøe.
V prvním kole senátních voleb
pak v obci zvítìzil jednoznaènì
kandidát ÈSSD, souèasný starosta
Bohumína a senátor Ing. Petr

Vícha, který získal 71,3 % platných hlasù. Ve druhém kole se
utkal
s PaedDr.
Miladou
Halíkovou z Havíøova navrženou
za KSÈM, jež získala 11,2 %.
Ve druhém kole, které se konalo o
týden pozdìji, Petr Vícha potvrdil
vítìzství, když v naší obci jednoznaènì zvítìzil (od dolnolutyòských volièù 1017 hlasù, což
bylo témìø 88 %).

NaöÌm sen·torem se stal opÏtovnÏ Petr VÌcha
„Šest let jsem byl èlenem výboru pro
územní rozvoj, veøejnou správu a životní
prostøedí, pravidelnì se stýkám se starosty
obcí a zabývám se zejména komunální
politikou. Za jeden z nejvìtších úspìchù
minulého období považuji to, že jsme
zmìnili zákon o loteriích a zákon o ovzduší. V této práci bych proto chtìl
pokraèovat i nadále. V posledních dvou
letech jsme vrátili i 40 procent zákonù zpìt
této vládì, a pokud se tato vláda nezmìní,
tak v tom budeme dùslednì pokraèovat.“
Byl jste i pøedsedou senátorského klubu
ÈSSD? Chcete v té funkci pokraèovat i
nadále?
„Všechny funkce se po dvou letech mìní,
bude se volit vedení Senátu, pøedsedové
klubù, èlenové jednotlivých výborù. Pokud
bych opìt dostal dùvìru senátorského
klubu, tak bych zùstal pøedsedou velmi
rád, protože tato práce s lidmi mì baví.“

Starosta Bohumína Petr Vícha obhájil
své senátorské køeslo. Svou rivalku
Miladu Halíkovou (nez. za KSÈM)
porazil ve druhém kole senátních voleb,
které probìhlo v pátek 19. a v sobotu
20. øíjna o dvacet procent.
Zatímco Vícha dostal od volièù témìø 60
procent, Halíková skonèila druhá se 40
procenty hlasù.
Druhého kola voleb se ve volebním obvodu 74, kam spadá i Dolní Lutynì, zúèastnilo 16,3 procenta lidí. Staronovému senátorovi jsme položili nìkolik otázek.
Obhájil jste post senátora, v Dolní
Lutyni jste od volièù získal 87,5 procenta hlasù, což je dokonce o jedno procento více než v rodném Bohumínì. Jak
hodnotíte duel s vaší rivalkou Miladou
Halíkovou (KSÈM)? Vìøil jste, že
vyhrajete?
„Byl to velmi tìžký duel, paní Halíková
jako bývalá primátorka Havíøova byla
velice silný soupeø. Celý Havíøov má totiž
80 tisíc obyvatel a zbytek volebního
okrsku, kam spadá Bohumín, Dolní
Lutynì, Petøvald a Rychvald, jen kolem 40
tisíc obyvatel. Proto jsem mìl obavy, že
mùže pøevážit to, že je paní Halíková tak
známá a oblíbená v Havíøovì.“
Co podle vás rozhodlo?
„Rozhodlo to, že v Havíøovì jsem prohrál
jen tìsnì, zatímco v ostatních obcích,
a zejména v Bohumínì a Dolní Lutyni,

jsem vyhrál výraznì, dostal jsem od volièù
87 procent hlasù, a za to všem lidem, kteøí
mi vìnovali svou dùvìru, a èas moc dìkuji. Udìlám maximum pro to, abych je
nezklamal.“
Jak budete dalších šest let pùsobit v
Senátu? Co byste chtìl napøíklad zmìnit
a udìlat pro svùj region?

Neuvažujete o nìjaké kandidatuøe do
vedoucích funkcí Senátu?
„Nemám žádné ambice na žádnou z pozic
ve vedení Senátu, ani ve vedení výboru.
Jsem zároveò starostou Bohumína
a Bohumíòákùm jsem slíbil, že z Bohumína neodejdu, i když se stanu senátorem.
Starostování a senátorství se dá zvládnout
jen díky velmi dobrému týmu na radnici,
ale nedá se to skloubit s žádnou jinou
funkcí v Senátu.“
Dìkuji za rozhovor,
Rùžena Hudlerová
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Provoz na cyklotrase bude doËasnÏ omezen
Cyklotrasa podél øeky Olše je
v
provozu od letošního kvìtna. Cyklostezka je také vedena na protipovodòových hrázích ve Starém
Mìstì.
Na katastrech Staré Mìsto u Karviné
a Doubravy ovšem v dùsledku hornické èinnosti došlo k poklesùm a protipovodòové hráze
podél øeky pøestaly vykonávat svou funkci.
Povodí Odry spoleènì s OKD dlouhodobì
pøipravuje nápravu této situace a bylo naprojektováno zvýšení hrází v úseku od ø. km 17,287
do ø. km 19,660 v katastrálním území Staré
Mìsto u Karviné. Pøíprava tohoto projektu byla
dokonèena a v souèasné dobì nabývá platnosti
stavební povolení. Byla již vybrána také
stavební firma k realizaci díla, stavební firmou
je Talpa RPF s.r.o. Pøedpokládá se, že stavební
práce budou zahájeny každým dnem. Tato stavba na jedné stranì pøinese do budoucna vìtší
bezpeènost pro obyvatele bydlící v blízkosti
øeky pøi povodòových situacích, na stranì
druhé však bude na urèitou dobu omezena cyk-

listická doprava na novì vybudované cyklostezce. Z tohoto dùvodu bude zneprùjezdnìna
èást cyklostezky v Karviné v úseku o celkové
délce 2,28 km. Bude zde zamezen jakýkoliv
vjezd na staveništì. Investor pøedpokládá, že se

bude jednat o období od konce øíjna 2012 do
záøí 2013. Obèané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni dopravním znaèením v
terénu a na webových stránkách obce Dolní
Lutynì. (pb)

Pozor na kr·deûe, zlodÏji berou vöe, co se d· zpenÏûit
Doba, kdy se zlodìji pohybovali ve starých
autech bez technické, je už dávno pryè.
Lapkové se dnes pohybují ve vozech, za které
by se nemusel stydìt nejeden motorista.
Svìdèí o tom poslední pøípad z Vìøòovic, kdy
se zlodìji snažili ukrást malotraktor na sekání
trávy místním fotbalistùm.
Naštìstí všímavost a odvaha místních jim
v tom zabránila.
Auto zlodìjù, kterým chtìli lup odvézt, se našlo
zapadlé nedaleko za vesnicí, protože byli zøejmì vyrušeni. Prosíme, všímejte si podezøelých
aut a osob v okolí, i s tímto autem na obrázku
byla páchána trestná èinnost a v pøípadì
podezøení, neváhejte kontaktovat Policii Èeské
republiky.
(red)

Nov· organizace spr·vy danÌ v kraji od p¯ÌötÌho roku
V souvislosti s úèinností zákona è. 456/2011 Sb., o Finanèní správì ÈR
dochází od 1. 1. 2013 ke vzniku 14 finanèních úøadù s krajskou územní
pùsobností a zániku souèasných 199 finanèních úøadù, které budou pøetransformovány na územní pracovištì. Dále dochází i k zániku všech
finanèních øeditelství v souèasných krajských mìstech a vzniku
Odvolacího finanèního øeditelství se sídlem v Brnì.
Od 1. 1. 2013 bude tedy v každém kraji pouze jeden finanèní úøad, tj.
místnì pøíslušný správce danì, který bude mít svá územní pracovištì
v místech bývalých finanèních úøadù. Pro naše podnikatele, obèany
a všechny osoby samostatnì výdìleènì èinné se však nic nemìní, daòová
spisová agenda i správci zùstávají na stejném místì a ve stejných
budovách, kde bude možno i po 1.1.2013 vyøídit a zaplatit vše, co se týká
daní, vèetnì danì z nemovitostí.
V rámci našeho kraje se zøizuje Finanèní úøad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem na adrese souèasného Finanèního øeditelství v Ostravì, øídícím

územním pracovištìm pro bývalé finanèní úøady Bohumín, Orlová a
Èeský Tìšín se od r. 2013 stává územní pracovištì Karviná se sídlem na
adrese souèasného Finanèního úøadu v Karviné. V souvislosti se
znìním vyhl.è. 440/1011 Sb., o zmìnì správního obvodu obce
s povìøeným obecním úøadem v návaznosti na pøíslušné daòové pøedpisy se i v této oblasti od r. 2013 pøesunuje výkon daòové územní správy
pro obec Dolní Lutynì od r. 2013 na budoucí územní pracovištì
Finanèního úøadu pro Moravskoslezský kraj do Bohumína, a to vèetnì
správy nemovitostí.
Vzhledem k výše uvedenému bude od zdaòovacího období roku 2013
vymìøována vlastníkùm nemovitostí jedna daò z nemovitostí za všechny
nemovitosti v rámci území kraje na jednom místì (pokud je více
nemovitostí - pozn. red.) a kompletní spis danì z nemovitostí bude
uložen tedy na jednom územním pracovišti – tam, kde má vlastník
nemovitostí nahlášený úøední trvalý pobyt.
(red)
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Co budeme d˝chat letos v zimÏ? OpÏt smrad z komÌn˘?
Pøestože kvalita ovzduší se od roku 1989 výraznì zlepšila, záleží také na nás, co budeme v zimì dýchat.

Napomohly tomu zákony, která donutily elektrárny odsíøit a všechny velké zdroje musely
snížit emise. V posledních letech se však tento
pozitivní trend zastavil, kvalita ovzduší se
zaèíná opìt zhoršovat. Tentokrát za to ovšem
nemohou velké továrny, ale na vinì jsou
i mnozí z nás.
Opravdu mohu za zhoršení ovzduší i já?
„Nejvìtším souèasným problémem zneèištìní
ovzduší jsou prachové emise. Tyto pocházejí
pøedevším z lokálních topeništ´. Právì v nich
totiž bývá mnohdy spalováno nekvalitní uhlí
nebo dokonce odpady, navíc jsou stále
v provozu kotle, které jsou ve špatném technickém stavu a jsou staré i nìkolik desítek let.
Podceòovat nesmíme ani zpùsob a rychlost
zatápìní. Všichni víme, že kromì prachu jsou
spalováním nevhodných paliv v zastaralých
kotlích do ovzduší uvolòovány i karcinogenní
látky, které bývají na prachové èástice v ovzduší navázány. Dùsledky zná rovnìž každý
z nás. Zejména v dobì inverze se dýchání,

jedna ze základních životních funkcí, stává
paradoxnì poèinem velice riskantním.“
Otázka: „Znám technický stav svého kotle a
opravdu spaluji pouze kvalitní a pro mùj kotel
odpovídající palivo?“
Já šetøím. Ale opravdu šetøím tam, kde to
má smysl?
„Pravdou je, že kvalitní palivo a v neposlední
øadì i kvalitní kotel nejsou zadarmo. Nabízí-li
se mi všude kolem množství levných variant,
jak získat potøebné teplo, pøíliš nepøemýšlím,
priority znám - šetøím pøece. Šetøím své peníze!
Jak je možné, že v tu chvíli zapomínám na to,
že to, co spálím, opìt dýchám. Není ekonomická stránka vìci zanedbatelná v porovnání
se zdravotními riziky?“
Otázka: „Nebude mi milejší zaèít šetøit spíše
své zdraví a zdraví svých dìtí a blízkých?
Chci dýchat èistý vzduch. Ale mùj soused
zøejmì ne!
„Ovzduší, které ovlivòuje mùj život, nemá
hranice nad mou zahradou, nekonèí ani nad

hranicí naší obce. Kvalita našeho ovzduší je
ovlivòována stejnou mìrou i pøístupem obèanù
okolních vesnic a mìst. Problematika ochrany
ovzduší je všude pøedmìtem èastých diskuzí,
tvorby vyhlášek a ukládání pokut za jejich
porušení. Trest je však pouze jednou stránkou
vìci, bývá uložen za nìco, co je již nevratné
nebo velmi tìžko napravitelné. Urèitì není od
vìci myslet také na prevenci.“
Mé topení je v poøádku. Mohu ještì nìjak
pomoci?
„V této souvislosti si málokdo vzpomene na
zeleò. Ta mimo jiné produkuje kyslík a zachycuje prachové èástice i rùzné neèistoty. Nezapomínejme, prosím, na stromy. Jejich koruny
zachytí desetkrát více prachu než stejná plocha
trávníku. Nechtìjme kácet døeviny bez uvážení,
bez opodstatnìných dùvodù, naopak, podílejme se i na jejich výsadbì a údržbì. Urèitì to
má smysl.“
Všem, kteøí šetøí životní prostøedí, dìkuji.
Martina Handzlová, ŽP

»EZ Distribuce a.s. informuje o nutn˝ch z·sazÌch ve stromovÌ
Upozornìní k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných prostorù.
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3. písm. g) zákona è. 458/2000 Sb., v platném
znìní, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotèených pozemkù o
odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù ohrožujících bezpeèné
a spolehlivé provozování zaøízení distribuèní soustavy v majetku
spoleènosti ÈEZ Distribuce, a.s.
Zásah proveïte v období vegetaèního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Zásah proveïte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší
vzdálenost vìtví stromù a jiných porostù od nadzemního vedení takto:
a) u nadzemního vedení nízkého napìtí nn do 1 kV ( 400/230) AC

nejmenší vzdálenost vìtví od holých vodièù 2m a u kabelového a izolovaného vedení 1,5 m
b) u nadzemního vedení vysokého napìtí vn nad 1 kV do 35 kV AC vèetnì nejmenší vzdálenost vìtví u holých vodièù 3,5 m, od izolovaného
vedení 2,5 m a od kabelového vedení 1,5 m
c) u nadzemního vedení vysokého napìtí vvn nad 35 kV do 110 kV AC
vèetnì nejmenší vzdálenost vìtví od holých vodièù 4,5 m
Pokud ve shora uvedené lhùtì neprovedete zásah, vstoupí spoleènost
ÈEZ Distribuèní služby, s.r.o. na dotèené pozemky a provede zásah.
Dìkujeme za spolupráci, ÈEZ Distribuce, a.s.
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DÏti se u myslivc˘ vy¯·dily, uËily se milovat lesnÌ zvÏ¯
Ve støedu 26. záøí se za krásného, sluneèného, podzimního poèasí konalo v hájence mysliveckého sdruženi Dolní
Lutynì, zábavné odpoledne pro dìti.
Program byl složen z rùzných disciplín, pøi
jejichž plnìní se dìti mìly nejen pobavit, ale
i pøiuèit nìèemu novému o pøírodì a lesní zvìøi.
Dìti se mohly tìšit na Cipískùv hod míèky,
poznávání stop s liškou Bystrouškou,
Robátkovu pøesnou mušku, záchranu bažantích
vajíèek...
Dìti mìly svou závodní kartu, do které dostávaly potvrzení o absolvování každé soutìžní
disciplíny, spolu s poètem získaných bodù.
Slavnostní ukonèení, spojené s pøedáváním
medailí, diplomù a sladkých odmìn, bylo
ukonèeno opékáním buøtù. Všechny dìti mìly
také radost z fotografií poøízených u hájenky,
na kterých byly jako praví myslivci.
Malí i velcí tak vymìnili poèítaèové
vysedávání za pohyb v pøírodì. Pøíštì se
spoleènì vydáme po stopách zvíøátek. Tìšíme
se na vás.
Dagmar Jendryšèíková

DÏtskÈ sportovnÌ odpoledne
I když poslední prázdninové pondìlí bylo pod mrakem, tak do parèíku si pøišlo zasoutìžit na 55 dìtí.

Sportovní dopoledne tradiènì pøipravil dolnolutyòský svaz žen ve spolupráci s Osvìtovou
besedou.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy chlapci a dìvèátka mìøili své síly v hodu na plechovky, kdo
nejdéle bude skákat pøes švihadlo, kdo nejdále
doskáèe v pytli èi gumácích.

V urputném zápolení si nikdo neuvìdomil, že je
èas na obìd. Kromì soutìžících bylo v parku
mnoho povzbuzujících maminek, babièek
a také sluníèko se zaèalo na malé sportovce
usmívat.
Dìti byly po zásluze odmìnìny drobnými
dárky a už dnes se tìší na další roèník.
(pp)
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SboristÈ z orlovskÈho gymn·zia v It·lii
Úspìšný pìvecký sbor z Gymnázia
a SOŠ v Orlové-Lutyni, který mìli
možnost již nìkolikrát slyšet i dolnolutyòští
obèané
v místním
kostele sv. Jana Køtitele, se ve
dnech 9. až 21. èervna 2012 zúèastnil mezinárodního mládežnického
festivalu „Vivas World“ v italské
Ferriere.
Atmosféra horského mìsteèka pøilákala
rovnìž mládežnické skupiny z Indie,
Turecka, Ruska, Itálie atd., celkem na 250
lidí.
Pobyt se nesl pøedevším ve znamení
spoleèenských i sportovních aktivit
a zejména koncertù, probíhajících i v
okolních mìstech. Každý národ mìl také
svùj den, bìhem kterého ostatním prezentoval svou zemi, kulturu.

Èlenové pìveckého sboru se s vámi rádi
podìlí o své zážitky, a to buï na koncertech sboru, nebo na Dni otevøených
dveøí naší školy, poøádaných pro žáky 5. a

9. tøíd ve ètvrtek 22. listopadu 2012 od 8
do 17 hodin.
Mgr. Pavel Kubínek,
øeditel školy

Jesienne imprezy na 65-lecie MK PZKO Lutni Dolnej
Nasze miejscowe ko³o
PZKO powsta³o 16
listopada 1947, dlatego
ca³oroczna dzia³alnoœæ
zwi¹zana jest z ochodami 65-lecia istnienia
Zwi¹zku.
Jesienn¹ jubileuszow¹
imprez¹ by³a wycieczka
krajoznawcza na ¯ywiecczyznê. Najpierw zwiedziliœmy miasto BielskoBia³a, katedrê œw.Miko³aja, plac Chrobrego,
zamek Su³kowskich. Na
rynku
podziwialiœmy
fontannê z rzeŸb¹ rzymskiego boga Neptuna,
sztuczny kana³ i makietê
ca³ego rynku. Nastêpnie pojechaliœmy kolejk¹ wagonikow¹ na górê ¯ar.
Tu znajduje siê zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej, mo¿na
ogladaæ piêkne krajobrazy, paralotniarzy i loty szybowców.
¯ywiecki folklor, tradycje regionalne poznawaæ mo¿na na wiele
sposobów. Nasza przewodniczka Sylwia Rusin poleci³a nam spacer po
¿ywieckim rynku, wizytê w Muzeum Browaru oraz Festiwal Ziemniaka
z degustacj¹ najró¿niejszych potraw z ziemniaka.
Na kolejne tradycyjne spotkanie jesienne w poniedzia³ek 15.10. zaprosiliœmy
ponownie
podró¿nika
z Wierzniowic,
Tadeusza
Chorzempê.Tematem tegorocznej prelekcji by³a podró¿ na kontynent
po³udniowoamerykañski, a konkretnie do Boliwii.
Boliwia jest krajem indiañskim, Indianie to 2/3 ludnoœci. Jêzykiem urzêdowym jest jêzyk hiszpañski, ludnoœæ u¿ywa równie¿ jêzyków indiañskich aymara i keczua.
Prelegent zaprezentowa³ nam wiele ciekawych zdjêæ oraz film o ró¿nych
miejscach w Boliwii, które uda³o mu siê zwiedziæ z jego przyjacielem,
ojcem Janem Staszem ze Œl¹ska, obecnie proboszczem parafii w brazylijskim Belo Horizonte. Pan Tadeusz Chorzempa odwiedzi³ El Alto oraz

La Paz- najwy¿ej
po³o¿one miasta œwiata
na p³askowy¿u Altiplano, opowiada³ o legendarnym jeziorze Titicaca, o sanktuarium w
mieœcie Copacabana z
cudown¹ figur¹ Matki
Bo¿ej, o oœrodku
archeologicznym
Tiwanaku. Interesuj¹ce
by³y informacje o
zwyk³ych
ludziach,
¿yj¹cych g³ównie z
ciê¿kiej
pracy.
Mieszkañcy wiosek w
Boliwii
posiadaj¹
ma³y, skromny dom
mieszkalny,
gospodarstwo utrzymuje siê g³ównie z uprawy kawa³ka ziemi, hodowli trzody
chlewnej, byd³a i kilku owiec. Wszelkie prace wykonywane s¹ rêcznie,
bez u¿ycia maszyn rolniczych. Indiañskie kobiety nosz¹ swoje tradycyjne stroje z kolorowymi obszernymi spódnicami (polleras), a na
g³owach nosz¹ kapelusze- meloniki, wed³ug których mo¿na poznaæ stan
cywilny w³aœcicielek: je¿eli s¹ wolne - to na boku g³owy, je¿eli zamê¿ne
- to na œrodku g³owy. Boliwijczycy s¹ raczej niskiego wzrostu, maj¹
czarne w³osy a chyba du¿ym problemem zw³aszcza kobiet jest nadwaga.
Chocia¿ to, co dla nas mo¿e wydawaæ siê problemem, dla Boliwijek jawi
siê jako atut.
Szczup³a kobieta uchodzi za chor¹. Boliwia jest krajem, któremu trudno
wy¿ywiæ w³asnych obywateli, choæ warunki rolnicze ma doskona³e. Z
Ameryki Po³udniowej trafi³y do Europy ziemniaki, które dla Boliwijczyków s¹ codziennym pokarmem i jak mówi³ nam Tadeusz Chorzempa - maj¹ zupe³nie inny smak ni¿ nasze ziemniaki, s¹ s³odkie.
Ponad dwugodzinne spotkanie zakoñczyliœmy konkursem z nagrodami i
pogawêdk¹ przy kawie.
Maria Sztwiertnia
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1. roËnÌk beachvolejbalovÈho turnaje na dom·cÌm h¯iöti!
Dolní Lutynì poprvé ve své historii zažila
beachvolejbalový turnaj na skuteèném høišti
u školy A. Jiráska.
Zahajovací turnaj byl urèen pro partu uèitelù
naší školy - než tam pustíme pøespolní, je tøeba
vše otestovat?
Zkušenìjší i zaèáteèníci tak mìøili ve 4
družstvech své síly s ostatními soupeøi,
neváhali ukázat tajné triky ze svého hráèského
umìní a dokázat, že si odpoledne dokáží užít se
vším všudy.
Zahajovací roèník poskytl dobrý základ pro
další využívání našeho krásného høištì. Máte-li
zájem zažít nìco podobného, høištì je zde i pro
vás. Staèí zavolat na tel. 774 439 039, popø.
napsat na zsdl@volny.cz.
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

N·ö DolnolutyÚ·k Tom·ö Turek se stal opÏt zlat˝m muûem
Reprezentant Viktorie Bohumín a Dolnolutyòák Tomáš Turek se koncem srpna jako jeden
ze dvou dorosteneckých reprezentantù ÈR
zúèastnil Mistrovství svìta dorostencù
v silovém trojboji v polském Szczyrku
a skonèil šestý. Tomáš Turek závodil v kategorii do 93 kg, kde soutìžil v konkurenci 10
závodníkù. Jeho výkony: døep 252,5 kg, benchpress 147,5 kg, pozved 225 kg, celkový trojboj
625 kg. Ještì lepší byl poèátkem øíjna na Grand
Prix Slovakia, kde vybojoval zlatou medaili
v kategorii do 105 kg. Výborný byl i celkovì
napøíè kategoriemi na pøepoèet wilksových
bodù. Výkony: døep 270 kg, benchpress 150 kg,
pozved 227,5 kg, celkový trojboj 647,5 kg.
(red)

PodzimnÌ v˝sledky druûstva û·k˘ TJ Sokol DolnÌ LutynÏ
TJ Sokol Dolní Lutynì - Sk Stonava
1:11 (branka: Hok)
TJ Sokol Dolní Lutynì - Horní Žukov
5:4 (Koschný 2x, Sabal 2x, Adamèik)
Slavoj Rychvald - TJ Sokol Dolní
Lutynì 2:1 (Stoklasa)
Dolní Lutynì - Viktorie Bohumín 7:3
(Stoklasa 4x, Adamèík, Koschny,
Kika)
Vìøòovice - TJ Sokol Dolní Lutynì

1:1 (Sabal)
SK Stonava - TJ Sokol Dolní Lutynì
9:1 (Adamèík)
TJ Sokol Dolní Lutynì - Vìøòovice
6:2 (Koschny 2x, Kika, Sabal, Stoklasa, Lettrich)
Fotbalový klub TJ Sokol Dolní
Lutynì stále pøijímá nové fotbalisty
do všech vìkových kategorií - informace na tel. 731 363 939.
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SpoleËensk· kronika
Dne 25. øíjna 2012 oslavil své krásné životní jubileum 65 let pan
Bøetislav KOLÁØ.
Do dalších let hodnì štìstí, zdraví a rodinné pohody pøejí manželka Alena, dcery
Libìna a Svìtlana s manželem Mirkem,
syn Rostislav s manželkou Jolanou, vnuci
Tomáš s pøítelkyní Nikolou, Saša s
pøítelem Martinem, Daniel s pøítelkyní
Simonou, Nikola s pøítelem Davidem a
Lukáš.
Tìžko se s Tebou
louèilo.
Tìžké je bez Tebe
žít.
V našich srdcích Tì
navždy budeme mít.
Dne 25. záøí 2012 jsme si pøipomnìli
3. smutné výroèí úmrtí mého manžela pana
Karla MOCHAKA.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Zdeòka, synové a vnuci s rodinami.

Co ti mùžeme dát, jen svíci a kytici
a tiše vzpomínat.
Dne 17. øíjna 2012 jsme
vzpomnìli nedožitých
75 let pana
Milana ŠOSTOKA
a zároveò jsme si pøipomnìli 18. výroèí jeho
úmrtí. S láskou vzpomínají manželka Vlaïka, dcera Danka, syn Radek a vnuk Tomáš.
Jsou rány osudu, které stále bolí,
èasem se trochu zacelí, ale nikdy nezahojí.
Dne 27. øíjna 2012 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí pana
Theodora BYSTRONÌ
z Dolní Lutynì.
Stále vzpomínají a v srdcích mají manželka, syn a dcera s rodinou, vnouèata Matyášek a Mareèek,
rodièe, rodina Veselá, pøíbuzní a známí.
Dobrý èlovìk nikdy neumírá v srdcích
tìch, kteøí ho milovali.
Dne 31. øíjna 2012 by se
dožil 91 let mùj dìdeèek

Kdo byl milován,
není nikdy zapomenut.

Vilém HOLEŠ.

Dne 14. øíjna 2012 jsme
vzpomnìli 10. výroèí úmrtí
pana

S láskou a úctou vzpomínají manželka Vìra, vnuk David
s pøítelkyní Lucií, dcery Inka a Marie
s rodinami.

Eduarda WODECKÉHO z Vìøòovic.
S láskou vzpomíná dcera Lidie a syn Jiøí
s rodinami.
Høbitov je
smutná zahrada,
kde tiše
pìjí ptáci,
své drahé zde èlovìk
ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Velký žal v srdcích máme,
s láskou a úctou na Tebe
vzpomínáme.
Dne 15. øíjna 2012
by se dožil 59 let pan
Josef HARWOT
a 6. listopadu 2012 vzpomeneme
3. výroèí úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka, syn Patrik
s Radkou a dcera Táòa s rodinou.

V˝roËÌ
V mìsíci záøí oslavili 80., 85. a 91.
narozeniny:
80 let – Marie Sosnová,
85 let – Vilém Ligocki, Edvín Szypula,
91 let – Štìpánka Lukšová
Všem oslavencùm pøejeme co nejvíce
zdraví, štìstí a osobní pohody.
Významné životní jubileum – 60 let
spoleèného života, diamantovou svatbu,
oslavili dne 20. záøí 2012 manželé Rudolf
a Libuše Kramní z Dolní Lutynì
a 50 let spoleèného života, zlatou svatbu,
oslavily manželské páry:
15. 9. 2012 František a Anna Sekerovi
z Vìøòovic a 29. 9. 2012 Bohuslav
a Alžbìta Malcharkovi z Vìøòovic.
Všem manželským párùm pøejeme hlavnì
stálé zdraví a pohodu do dalších spoleènì
prožitých let.
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STRU»NÃ
Humanitární sbírka
Místní organizace KDU-ÈSL Dolní Lutynì
oznamuje, že v sobotu 10. listopadu 2012
v dobì od 8 do 10.30 hodin poøádá
v budovì Farního úøadu v Dolní Lutyni
sbìr šatstva, obuvi, ložního prádla a
ruèníkù pro Charitní šatník, Denní centrum pro osoby bez domova a Noclehárnu
sv. Martina v Bohumínì.
Prosíme o vìci plnì funkèní, èisté a vzhledovì pøijatelné pro použití. Sbíráme dámské a pánské obleèení i obuv, zimní kabáty, bundy, svetry, košile, trièka, mikiny,
halenky, obleky, kalhoty, rifle, suknì,
tepláky, spodní prádlo dámské
a pánské, ponožky, pyžama, dìtskou, dámskou
a pánskou obuv a veškeré dìtské
obleèení.
Nepøijímáme kožichy, ošacení z krimplenu, diolenu a ze starých umìlých
vláken. Všem dárcùm upøímnì dìkujeme.
Vepøové hody
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve všechny
své èleny a pøíznivce na vepøové hody,
které se konají v pátek 16. listopadu v 17
hodin v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Hudba a obèerstvení zajištìno.
Vstupné dobrovolné. Pøijïte se pobavit,
zatanèit a pochutnat na domácím obèerstvení. Srdeènì zvou poøadatelé.
Westernový bál
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni a westernové seskupení Pedro and Bandidas
zvou širokou veøejnost na country bál,
který se uskuteèní v sobotu 3. listopadu
2012 v 19 hodin v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni.
Stylové obleèení vítáno, pestrý westernový program zajištìn, taktéž hudba
k tanci a poslechu. Vstupné 80 kotun. Ke
vstupence možno dokoupit veèeøi. Prodej
vstupenek je v KD u p. Petrové nebo
pøímo pøi vstupu. Srdeènì zvou poøadatelé.
Dámská volenka
Galaveèer plný písní a tance na podporu
dìtí nemocných rakovinou se uskuteèní
1. prosince od 17 hodin v kinì K3
Bohumín. Kromì zábavy také uvidíte
soutìž amatérských taneènic a profesionálních taneèníkù v klasických a latinsko-amerických tancích. Výtìžek prodeje
vánoèních dekorací bude vìnován
nadaènímu fondu Dobrý andìl, který
pomáhá rodinám s dìtmi v boji s rakovinou. Více na www.almamater.cz.
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FotbalistÈ: öpatnÈ v˝kony a odvol·nÌ trenÈra
Fotbalistùm Sokola Dolní Lutynì se na podzim nedaøí. Prohráli tøi domácí utkání v øadì a po deseti kolech byli na pøedposledním místì tabulky se ziskem pouhých sedmi bodù. Špatné výkony si dokonce vyžádaly zmìnu odvolání trenéra. Mužstvo od pùlky øíjna vede dosavadní asistent Lubomír Begany.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Smilovice 0:2
(0:0)
Po zbyteèné porážce v Albrechticích jsme na
domácím høišti pøivítali celek Smilovic.
V utkání jsme byli jasnì lepším mužstvem,
vytvoøili jsme si spoustu šancí, ale bohužel opìt
jsme prohráli. Od úvodních minut byl aktivní
Havlásek, ale nedokázal využít hned nìkolik
šancí. Ve 23. minutì pøihrával Pìgøím Szkutovi,
který ale vystøelil tak slabì, že brankáø nemìl se
støelou problém. O minutu pozdìji støílel opìt
Havlásek, ale zase vedle. Hosté toho v první
pùli moc nepøedvedli, jedinou šanci mìli
v úvodu zápasu. Také druhý poloèas jsme zaèali
dobøe, ale vstøelit branku je pro nás neøešitelný
úkol. Neúspìšnì støíleli Vávra a Pìgøím. V 64.
minutì hosté podnikli rychlý brejk, který zastavil Kudlík pøed pokutovým územím faulem.
Z následného pøímého kopu se pøesnì k tyèi
trefil hostující Klár a bylo to 0:1. Po obdržené
brance jsme vypadli z tempa a výsledkem byla
v 69. minutì nastøelená tyè naší branky. V 74.
minutì se v další šanci ocitl Vávra a míøil vedle.
Ihned z protiútoku jsme inkasovali podruhé,
když své sólo zakonèil pøesnì Opluštil - 0:2.
I po druhé brance jsme ještì mìli šance, ale
bohužel není nám souzeno vstøelit branku.
„Dnes jsme zvítìzili s velkým štìstím, domácí
byli jasnì lepší,“ komentoval trenér hostí.
SK Stonava - TJ Sokol Dolní Lutynì 1:2
(1:1)
Do Stonavy, která byla pøed utkáním na samém
dnì tabulky, jsme jeli s jasným cílem zvítìzit.
Od úvodních minut jsme byli lepším
mužstvem, ale stále nás trápila koncovka. Již
v 6. minutì postupoval sám na brankáøe
domácích Havlásek, ale jeho støelu brankáø
vyrazil na roh. V 11. minutì jsme se doèkali
vedoucí branky, když na pravé stranì se skvìle
uvolnil Vávra a jeho pøihrávku doklepl do
prázdné branky Havlásek - 0:1. K naší smùle
jsme již za dvì minuty inkasovali branky po
chybì na levé stranì høištì a následné pøihrávce
na volného domácího útoèníka, který stál úplnì
sám v pokutovém území a s pøehledem vyrovnal na 1:1. V dalším prùbìhu prvního poloèasu
jsme mìli více ze hry, ale støely Szkuty a Pìgøíma šly bohužel vedle. Druhý poloèas byl již
vyrovnanìjší. V 51. minutì zahrával rohový
kop Szkuta pøesnì na hlavu Vaneèka, ten z úhlu
trefil pouze tyè. V 54. minutì utekl po køídle
Havlásek, ale David Huòaø nedokázal zužitko-

FC Biocel Vratimov - TJ Sokol Dolní
Lutynì 0:0
Snaha naplno bodovat ve Vratimovì vyšla
naprázdno. Mìli jsme sice od zaèátku zápasu
územní pøevahu, ale promìòování šanci je naše
podzimní slabé místo. Støelecky se nedaøilo
Havláskovi, navíc byl ve 37. minutì vylouèen
Szkuta za protesty. Ovšem když Vávra ve 40.
minutì nepromìnil penaltu, bylo jasné, že dnes
to nepùjde. Druhý poloèas jsme i pøes oslabení
odehráli vìtšinou daleko od naší branky. Mìli
jsme pár šancí, byli jsme fotbalovì lepší, ale
bez gólového vyjádøení.

vat jeho zpìtnou pøihrávku a støílel vedle.
Dùležitým
momentem
utkání
byla
nepromìnìná penalta domácích v 72. minutì,
kterou zahodil Frait. Náš brankáø Šajer jeho
støelu vystihl a vyrazil mimo branku. Naše
chvíle pøišla v 88. minutì, kdy domácí zahrávali „malou domù“. Pøihrávku vystihl Vávra
a po klièce brankáøi zamíøil pøesnì do opuštìné
domácí branky - 1:2. Ze Stonavy jsme si odvezli zasloužené tøi body.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Vendrynì 0:3
(0:0)
Po vítìzství ve Stonavì jsme v domácím zápase
proti Vendryni chtìli bodovat naplno. Do
vedení jsme mohli jít hned v 1. minutì, ale
Baèo v jasné pozici pøestøelil branku. Osudnou
se nám stala 3. minuta, kdy byl náš Petr
Vaneèko po nedovoleném zákroku v šestnáctce
vylouèen. Trestu se divil i delegát. Nejednalo se
o žádný hrubý faul, ale souboj rameno na
rameno, kde hostující hráè upadl. Následný
pøímý kop náš brankáø zlikvidoval. Hosté hrající pøesilovku chytøe drželi míè, ale vyložené
šance si v prvním poloèase nevytvoøili. Druhý
poloèas jsme zaèali opìt brejkem v 50. minutì,
ale Havláskovu ránu hosté odvrátili na roh a po
nìm støílel nad Hanusek. Od tohoto okamžiku
nám pomalu zaèaly docházet síly a soupeø toho
dokonale využil. Bìhem necelé ètvrt hodiny
jsme inkasovali tøi branky. Hosté pak kontrolovali vývoj utkání a krátkými nahrávkami nám
nepouštìli míè.

TJ Pražmo Raškovice - TJ Sokol Dolní
Lutynì 5:0 (1:0)
V Raškovicích se zrodil neèekaný, ale naprosto
zasloužený výsledek. V první pùli ještì hosté
svou kombinaèní hrou domácím zle zatápìli, po
zmìnì stran už ale dominovala Baumanovic
družina. První zmìnu skóre pøinesla 28. minuta, kdy Paleèek pøesnì míøenou støelou poslal
míè k pravé tyèi hostující branky. Druhá pùle
zaèala bøevnem domácích a v 65. minutì zaèala
kanonáda. Trefili se postupnì Kacíø,
Vojkovský, Pohludka a ještì jednou Kacíø.
TJ Sokol Dolní Lutynì - SK Beskyd Èeladná 0:3 (0:2)
Po debaklu v Raškovicích byl odvolán trenér
Aksteiner a mužstva se ujal dosavadní asistent
Lubomír Begany, kterého v premiéøe èekal
velice tìžký soupeø, jenž se netají postupovými
ambicemi. Naši hráèi chtìli odèinit minulou
porážku a koneènì doma zvítìzit, ale od
prvních minut bylo jasné, kdo bude na høišti
pánem. Soupeø nás od zaèátku do nièeho
nepouštìl a dobrým pohybem si vytvoøil pøevahu. Zhruba 20 minut se hra odehrávala vìtšinou uprostøed høištì. Naši hráèi se na dostøel
hostující branky moc nedostávali, kazili spoustu pøihrávek a soupeø nás napadal hned na naší
polovinì. První gól jsme inkasovali ve 32. minutì, další o 6 minut pozdìji. Za první poloèas
jsme prakticky neohrozili hostující branku. Do
druhého poloèasu jsme nastoupili s cílem
pokusit se s výsledkem nìco udìlat, což se nám
bohužel nepodaøilo. Pak jsme inkasovali v 77.
minutì opìt po hlavièce. Až v 79. minutì jsme
se dostali do první a v zápase poslední šance
ovšem Havláska vychytal hostující brankáø. Do
konce zápasu se hosté již nikam netlaèili a
zápas dovedli k zaslouženému vítìzství. (red)
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nebo osobnì pøedávejte paní P. Petrové, tel: 552301243, osvetovabeseda@meep.cz. 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

