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ZDARMA

Aù se n·m vöem v novÈm roce da¯Ì
První snìhové vloèky a pravé zimní mrazíky letos pøišly o nìco pozdìji a nahradily nevlídné podzimní
inverzní poèasí.

Støed obce, Nerad, Zbytky, Výšinu a Vìøòovice
na pár dní pøikryla bíla peøina, ale prozatím jen
taková tenká, abychom vzali na vìdomí, že paní
zima je za dveømi a s ní blížící se konec roku.
Jaký vlastnì ten uplynulý rok byl? Pro každého
z nás asi trochu jiný. Pro nìkoho veselý, pro
jiného možná trochu smutný. V obci se narodilo pøes 50 dìtí a zkolaudovalo se 25 nových
rodinných domù, hodnì se staví a opravuje,
obyvatel postupnì pøibývá a k dnešnímu dni
nás bylo 5 056.
S koncem roku se opìt blíží Vánoce, pro
mnoho z nás jedny z nejkouzelnìjších svátkù

v roce, což je pøíležitost udìlat trochu radosti
svým nejbližším a pøedevším dìtem. Tìm pøeji
hodnì dárkù pod stromeèkem. Dospìlým pak
spoustu rodinné pohody, osobních úspìchù
a dobrou náladu po celý nový rok 2013.
Lidský život má nejen své jaro, ale také svùj
podzim, a proto každého z nás èeká stáøí.
Období zaslouženého odpoèinku, radostí
z úspìchù svých dìtí èi prvních slovíèek
našich vnouèat a èastìjších návštìv u lékaøe.
Rád bych proto pøedevším seniorùm popøál
hlavnì pevné zdraví a životního optimismu pramenícího z Vašich životních zkušeností. Pøeji

Vám, at´ nezùstanete sami, at´ máte kolem sebe
své nejmilejší a nejbližší.
A tak, když se budete scházet k vánoènímu
stolu, vzpomeòte na ty, co už nejsou mezi námi.
Vìnujte jim krátkou vzpomínku, pøipomeòte si
veselé okamžiky, které jste s nimi zažili.
Vždyt´ to, že èlovìk nezapomíná na minulost,
mu umožòuje vytváøet lepší budoucnost.
Do nového roku 2013 pøeji všem obèanùm
Dolní Lutynì a Vìøòovic všechno nejlepší,
hodnì zdraví, dobré nálady a životního optimismu.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

ADVENTNÕ »AS JE OPÃT TADY
Advent je dobou pøedvánoèní a jejím symbolem je adventní vìnec. Jsou na nìm
umístìny ètyøi svíce, které se zapalují jedna po druhé, každou další adventní nedìli
postupnì tak, jak se pøedvánoèní èas krátí a blíží se Vánoce.
Adventní vìnce mohou být z rùzných materiálù. Ten na obrázku je z medového
perníku, ruènì zdobený.
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T¯Ìkr·lov· sbÌrka d· penÌze pot¯ebn˝m
V lednu 2013 v Dolní Lutyni zaklepou koledníèci Tøíkrálové sbírky na vaše dveøe již potøinácté, popøejí vám
úspìšný nový rok, zazpívají koledu a obdarují drobnou pozorností.

Poté poprosí o dar do pøipravené zapeèetìné
pokladnièky. Výtìžek je urèen pøedevším na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm
i dalším jinak sociálnì potøebným skupinám
lidí z našeho regionu.
Také díky vašim pøíspìvkùm jsme v roce 2012
zrekonstruovali pokoj pro odlehèovací službu
v Charitním domì pokojného stáøí. Sbírka podpoøila chod denního centra pro osoby bez

pøístøeší a Noclehárnu sv. Martina. Svými dary
jste umožnili dùstojné zacházení a zajištìní
základních potøeb a sociální pomoci osobám
vylouèeným ze spoleènosti, pøežívajících na
pokraji chudoby.
Moc si vážíme všech darù, kterými jste dosud
pøispìli do této sbírky a pomohli tak realizovat
mnoho potøebných zámìrù. V každém èlovìku
je mnoho dobrého – nìkdy jen ono Dobro

nedostane pøíležitost se projevit, být motivem
jednání. Tato sbírka nám dává pøíležitost, abychom mohli být dobøí - vždyt´ jejím hlavním
cílem není vybrat velké peníze, nýbrž probudit
v lidech solidaritu a chut´ udìlat nìco pro
druhé. Jsme vdìèní a pøedem dìkujeme za to,
že nám i nadále zùstáváte naklonìni.
Charita Bohumín, Štefánikova 957

Kalend·¯ DolnÌ LutynÏ na rok 2013 bude mÌt novou podobu
Protože jsme u stolního
kalendáøe naší obce na
rok 2013 provedli nìkolik
grafických
úprav,
považuji za žádoucí sdìlit
k nim pár informací.
Pøedevším jsme zmenšili
velikost
ilustraèních
fotografií o polovinu a pod
nì umístili reklamní vizitky firem. Touto drobnou
zmìnou jsme na pravé

stranì kalendáøe ponìkud
rozšíøili prostor u jednotlivých
kalendáøních
dnù, který je tak možno
využít k vepsání drobných
heslovitých
poznámek
(narozeniny,
návštìvy
lékaøe atd.).
Ilustraèní fotografie jsme
tématicky zamìøili na
dokonèené tìleso dálnice.
Všechny fotografie jsou

z letošního roku, jen jedna
z povodní roku 2010.
Na naši výzvu, aby
fotografii titulní strany
kalendáøe
zhotovili
obèané, reagovali pouze tøi
z nich. Vybrán byl snímek
Antonína Wiœniowského.
Fotografie
zbývajících
dvou autorù budou vloženy do obecní kroniky
s pøíslušným textem a

jménem autora. Zcela
novým
poèinem
je
pøiložený malý „cestovní“
kalendáøík. Na jeho lícovou stranu jsme vložili
„lištu“ pro vepsání kontakt-ního èísla pro pøípad
nouze. Zejména senioøi
mohou tento nápad ocenit.
Závìrem tohoto èlánku
bych rád podìkoval každému, kdo se podílel na tvor-

bì kalendáøe. Zvláštní
podìkování patøí všem inzerentùm, kteøí svým
finanèním
pøíspìvkem
pomohli snížit náklady na
výrobu kalendáøe 2013 na
minimum.
Pohodové dny plné zdraví
a životní energie po celý
nadcházející rok a roky
další všem pøeje
Jan Fismol
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D·lnice, jeû vede p¯es obec, je hotov·
Je hotovo! Už se jezdí! Poslední den listopadu byl zprovoznìn poslední dálnièní úsek vedoucí z Bohumína smìrem
ke státní hranici s Polskem.

Zatím tam ale mohou jen osobní auta, kamiony
musí jezdit po stávajících trasách pøes Cha³upki, Olzu až do Œwierklan, kde se dostanou na
dálnici, po které se dostanou až do Gliwic
a dál. Paradoxem je, že aèkoli je to oficiálnì
úsek Bohumín – státní hranice, vede autostráda
spojující sever a jih Evropy èásteènì po pozemcích Dolní Lutynì.
Jak pøi slavnostním støihání pásky pøipomnìl
David Èermák, šéf Øeditelství silnic a dálnic, je
to první dálnièní hranièní pøechod mezi Èeskou
republikou a Polskem. Dálnicí je Èesko spojeno se Slovenskem na D2 a dvakrát s Nìmec-

kem (D5 a D8). Otevøení úseku má vedle odvedení dopravy z obydlených oblastí v místì
také zásadní význam z pohledu celkového
mezinárodního silnièního propojení Èeské
republiky.
„Otevøením tohoto úseku de facto propojujeme
jih a sever Evropy,“ øekl Èermák. Úsek na
èeské stranì byl už skoro pùl roku hotový a
èekalo se polskou stranu, které zbývá dokonèit
dálnièní most u mìsta Mszana, zhruba 13 kilometrù za hranicí.
Asi 10 kilometrù pak musí auta pokraèovat po
okreskách a ve Œwierklanech se opìt napojí na

dálnici a pokraèují smìrem do Gliwic a dále.
Poláci tvrdí, že celá dálnice má být hotová
pøíští rok v srpnu.
Stavba dálnice (pùvodnì D47) ve smìru od
Ostravy zaèala nìkdy v roce 2004. V prosinci
2007 se otvíral úsek právì z Ostravy do
Bohumína, a druhý rok na jaøe byla zahájena
stavba úseku vedoucího ke státní hranici.
Pùvodnì mìl být hotov na jaøe 2010, ale stavba
se o dva roky protáhla. Další termín
zprovoznìní byl letošní kvìten, ovšem to zase
nestihla polská strana.
(red)

DolnÌ Lutyni ohlÌd· str·ûnÌk, posvÌtÌ si na h¯ÌönÌky v dopravÏ
Od dubna pøíštího roku budou obyvatelé potkávat v ulicích obecního strážníka. I když ne tak docela. Bude to posila z Bohumína.
Podle starosty Pavla Buzka bude strážník pomáhat lidem s drobnými
problémy, protože státní policie pøece jen nemá na toto èas ani peníze.
Dohlížet bude na bezpeènost školákù na pøechodech pro chodce, vystupovat proti pití alkoholu na veøejnosti nebo dohlížet na dodržování
obecních vyhlášek.
Vedení obce díky tomu zvažuje také pøijetí vyhlášky o zákazu pálení listí.
Tu totiž pøedtím nemìl kdo kontrolovat. „Dùležitá bude také preventivní
funkce, kdy muž v uniformì, doufejme, odradí malé zlodìjíèky,“ doufá

starosta. Obec strážníkovi zøídí i místnost, která bude sloužit jako služebna. „Policista tam bude mít úøední hodiny, bìhem kterých za ním mohou
lidé pøijít se svými problémy,“ vysvìtlil øeditel Mìstské policie Bohumín
Karel Vach. Strážník by mìl pùsobit v Dolní Lutyni pouze v pracovní
dny.
Nového policistu vítají také obyvatelé obce. Slibují si od jeho pøítomnosti mimo jiné to, že bude obecní autoritou a díky nìmu si snad dají
pohov i vykradaèi rodinných domkù. Díky strážníkovi by se lidé mìli
cítit bezpeènìji.
(red)
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Fotograf Jakub Kotas zÌskal certifik·t Fine Art umÏlce
Až do 6. ledna 2013 probíhá v galerii staré radnice ve Slezské Ostravì výstava velkoformátových fotografií fotografa
Jakuba Kotase. Expozice s názvem Cesty za obzor je putovní a jen v letošním roce jí bylo možné vidìt celkem
ètyøikrát. Autor však každou další výstavu obohatí o nová díla.

Pøesto je ta ostravská nìèím výjimeèná. Až do
této chvíle byly Cesty za obzor vìnovány
pøevážnì divoèinì Severní Ameriky.
Dneškem se ale výstava posouvá za další horizont. Zaèínají se objevovat krajiny nám bližší.
Irsko, Itálie a Èeská republika.
Další nový projekt zaujme pøedevším dámy,
jelikož se jedná spíše o módu, pøestože
fotografie s tím vším samozøejmì souvisí. Abych zbyteènì nenapínala, tak
prozradím, že nìkteré autorovy
fotografie byly pøeneseny na textilie
a posléze zpracovány do podoby
veèerních i plážových šatù a byly
v prùbìhu vernisáže prezentovány formou módní pøehlídky.
A dobrá zpráva pro všechny, kteøí se
nemohli vernisáže zúèastnit: šaty jsou
souèástí výstavy a je stále možné je ve
Slezskoostravské galerii vidìt. Zároveò
se Jakub Kotas stal prvním certifikovaným èeským Fine Art umìlcem pod
znaèkou DigiGraphie ve Francii, což je punc
pravosti, originality a také záruka, že daná
reprodukce byla zhotovena z vybraných materiálù a že je registrovaná.
Toto takzvané pasování na Mistra tiskaøe
probìhlo bìhem vernisáže. Vernisáže se zúèast-

nil také odborník na velkoplošný tisk Ing. Jan
Kaiser, Ph.D., který oficiálnì pøedal veškeré
náležitosti a zúèastnil se historicky prvního
oražení fotografie registrované pod znaèkou
DigiGraphie a to na území Èeské republiky
i Slovenska.
Fotografie jsou doplnìny odborným výkladem
galeristky Vìry Vahalíkové.

A co nám k zisku certifikátu Fine Art umìlcem
øekl sám Jakub Kotas?
Mohl bys laické veøejnosti pøiblížit obsah
termínu DigiGraphie?
„DigiGraphie je novì vzniklý obor, související
s reprodukcí umìleckých dìl. At´ už se jedná o

fotografie nebo další, napø. výtvarná díla.
DigiGraphie souvisí s reprodukcí vizuálního
umìní, kde je pevnì stanovená technologie,
materiály i jednotlivé postupy. Skládá se ze
dvou èástí: fyzické a intelektuální.
DigiGraphie pøináší poøádek do jinak trochu
chaotického svìta fotografie, a to formou limitovaných edicí. Pro korektory i kohokoliv
jiného to znamená, že má v ruce napø.
pátou reprodukci z celkového poètu
dvaceti fotografií. Víc jich nebude nikdy
zhotoveno. Je to dobrá filozofie, známá a
užívaná výtvarníky. Ovšem pro
fotografy nìco podobného dlouho chybìlo.“
Jak je možné, že ve Slezskoostravské
galerii není jedina fotka Ostravy?
„Radnice na Slezské je taková moje
srdeèní záležitost. Ještì v dobì vítání
nových obèánkù mi tady zasadili rùži.
Dodnes vím pøesnì, kde. Pro mì je
skuteènost, že tady mohu vystavovat,
takovým návratem ke koøenùm. Ostrava má
speciální místo v mém srdci. A taky v mých
plicích. Ovšem fotograficky si zatím dáváme
èas. Snad ještì nìjakou dobu vydrží, tak jak
jsem ji znal.“
Libuše Petrová
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Zbyteck˝mi ulicemi se proh·nÏly malÈ svÏtluöky
Byl právì první listopadový pátek,
když se s ubývajícími sluneèními
paprsky zaèaly pøed školkou na
Zbytkách postupnì zjevovat malá
svìtýlka.
Rodila se v nejrùznìjších barvách, tvarech
i jasu, až jich byla øádná hromada. Témìø ètyøi
desítky malých svìtlušek v doprovodu svých
blízkých se vydaly do setmìlých ulic, aby tak
vykouzlily úsmìv všem, které cestou potkaly.
V tomto prùvodu mnozí spatøují nejednu symboliku. Ale smysl mùže být zcela prostinký –
možná nám chtìjí naše dìti pøipomenout, že
jsou to právì ony, kdo umí zažehnout plamínek
v našich srdcích, když nám dospìlým není
obèas zrovna do smíchu. Jen jim musíme dát
šanci a toto umìní v nich rozvíjet.
Lenka Trembošová,
pøedsedkynì SRPŠ na Zbytkách

N·vötÏva dopravnÌho h¯iötÏ dopadla na jedniËku
Ve ètvrtek 18. øíjna se
žáci 5. A vypravili na
dopravní høištì do
Bohumína.
Jako správní cyklisté
mìli
vlastní
pøilbu
a nezapomnìli ani na
svaèinku, aby se mohli
posilnit. Loni absolvovali teoretickou èást
a
vyplòovali
testy.
Vìtšina obdržela prùkaz

cyklisty. Letos zhlédli
krátký film, kterým si
pøipomnìli
dopravní
znaèky, pravidla a také
køižovatky. Pak následovaly jízdy na kolech,
které
jim
zapùjèili
v Bohumínì.
Využili jsme toho, že
jeden z rodièù pracuje
u policie a poprosili o
pomoc. Pan Domozych

spolu se svým kolegou
opravdu poctivì øídili
dopravu a žákùm se
dopoledne s policisty
velmi líbilo. Tímto jim
dìkujeme za ochotu.
Doufám, že budou žáci
opatrní pøi jízdì na kole
a nezapomenou na to,
co se dozvìdìli a nauèili.
Daniela Vašková

Barevn˝ podzim ve ökole a ökolce ve znamenÌ drak˘

Nad Vìøòovicemi se ve ètvrtek 18. øíjna vznášeli dráèci a veèer je
prosvítily lampionky a ohòostroj. Dìti z Vìøòovic si objednaly sluneèné
poèasí a poøádný vítr, aby jim vysoko v oblacích létali papíroví dráèci.
Sluníèko høálo, ale vìtru se foukat nechtìlo, drakiáda se moc nevydaøila.
Dìti alespoò zmìøily své výtvarné dovednosti v kreslení køídou na høištì
a v pohybové obratnosti.

Po západu slunce se dìti se svými rodinnými pøíslušníky a uèitelkami
seøadily do lampionového prùvodu. Školáci se pyšnili svými vlastnoruènì vyrobenými lampiony a dìtem ze školky záøily oèi nad jejich
pestøe svítícími lampionky. Prùvod dorazil na høištì Sokola a nic netušící
dìti byly na závìr dne odmìnìny svými rodièi podívanou na velký
ohòostroj.
(red)
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DÏti navötÌvily Den otev¯en˝ch dve¯Ì u hasiË˘
V pátek 19. øíjna se centrum obce ranních hodin hemžilo hasièi, policisty, vojáky, zdravotníky a hlavnì dìtmi - od
tìch pøedškolních až po ty ze 4. tøíd všech lutyòských základních škol. To náš hasièský dobrovolný sbor uspoøádal Den otevøených dveøí pro dìti.
Na celkem tøech stanovištích pøedstavili naši
muži veškerou èinnost dobrovolných hasièù.
V kulturním domì prezentovaly složky IZS
svou práci a vybavení, v hasièské zbrojnici na
každého dýchla historie sboru a v parku èekala
návštìvníky souèasná technika našich hasièù,
kolegù z OSP £aziska a HZS MSK ze stanice
Orlová.
V kulturním domì probíhaly ukázky záchrany
cyklisty po srážce s osobním automobilem,
kterou provádìly dìti našich kolegù z Polska.
Výkon to byl zcela profesionální, za což
pokaždé sklidili bouølivý potlesk. Èervený køíž
dìtem pøedstavil vybavení sanity, kde si mohly
vyzkoušet mìøení tlaku, poslech srdce a práci
s dlahami. Policisté pøedvedli, co jejich práce
obnáší, a ukázali nìco ze svého vybavení. Ani
náš starosta Pavel Buzek neodolal a nasadil si
policejní helmu. Tradiènì dìti doslova záøily
u prezentace vojákù, kde mohly vidìt rùzné
typy vybavení zbraní a maskování – dìti ochotnì dìlaly figuranty. Každá tøída mìla pøi své
návštìvì k dispozici moderátora a hlavnì dráèka Hasíka, kteøí je provedli celým sálem
s patøièným komentáøem k danému tématu.
Takhle bych mohl pokraèovat dál a dál. K
vidìní toho bylo opravdu hodnì a nesmírnì mì
tìší reakce všech, kdo tuto akci navštívili.
Nenašel jsem jediný negativní komentáø, spíše
naopak obdiv, co jsme schopni udìlat.
Dùvod poøádání akce byl prostý: v nedìli 21.
øíjna jsme otevøeli kroužek Mladých
záchranáøù, na kterém se všechny zúèastnìné
složky budou podílet. Pokud ještì chcete vaše
dítì pøihlásit, mùžete kdykoli. Ve zbrojnici jsme
každou nedìli od 9 do 12 hodin.

Závìrem bych rád podìkoval všem, bez nichž
by tato akce nebyla možná. V prvé øadì zástupcùm obecního úøadu v èele s panem
starostou, panu Šimèíkovi a klukùm z Palcátu,
Obvodnímu oddìlení policie Dìtmarovice, zástupcùm Èerveného køíže Karviná, kolegùm ze
stanice v Orlové a v neposlední øadì družebním hasièùm z polských £azisk. Obrovské
díky samozøejmì patøí mým kolegùm z jednotky za obìtování veškerého volného èasu ve
prospìch dobré vìci. Mohu jistì prozradit, že
tato akce nebyla poslední a jistì se máte na co
tìšit. Foto z celé akce naleznete na našich
stránkách www.sdhdolnilutyne.eu.
Jaroslav Svoboda,
velitel JSDH Dolní Lutynì

Dne 19. øíjna probíhal den otevøených dveøí
složek záchranného integrovaného systému.
Akce se konala v kulturním domì, ve zbrojnici
a okolí. Dìti mìly možnost seznámit se s
náplní práce pøíslušníkù Policie ÈR, záchranáøù
Èeského èerveného køíže, AÈK a hasièù nejen
z Dolní Lutynì. Seznámily se s historií, se
souèasným zázemím i s používanou technikou.
Dále zhlédly praktické ukázky práce složek
integrovaného záchranného systému. Mohly
napøíklad sledovat, jak se provádí resuscitace a
samy si poslechly, jak jim bije jejich vlastní
srdíèko. Vojáci jim ukázali jak se správnì
maskovat. Jako figuranti posloužily i dìti. Dìti
mìly radost z krásného a pouèného dopoledne.
(red)

PodzimnÌ exkurze do Zoo v LeönÈ u ZlÌna splnila sv˘j ˙Ëel
„V øíjnu do Zoo?! No to snad ne!“ „Ale víte, jak bývá na podzim v
zoologické krásnì?“

A skuteènì tomu tak bylo... Pøedem naplánovaný ètvrtý øíjnový den se
pøedvedl v tìch nejkrásnìjších barvách a celodenní slunce ještì podtrhlo
jedineèné kouzlo podzimu. Letošní osmáci a nìkteøí vybraní devát´áci se

mohou zaèít tìšit! „Ty jó, to je snad lenochod! A dokonce se hýbe –
hústý!“ Prohlídka zaèala u jednoho z nejvzácnìjších živoèichù, který
zde našel domov v tropickém pavilonu Yucatan.
Zoo Lešná se mùže pyšnit také celou øadou dalších pùsobivých obyvatel
naší krásné a vzácné planety. Pro nìkoho z nás jím byl tøeba klokan
albín, jiní našli zalíbení v gorilách, tuèòácích, varanech èi pestrobarevných papoušcích. V letošním roce jsme spoleènì s žáky neplnili
cestou zadané úkoly, jen jsme se snažili co možná nejvíce naèerpat klidnou zdejší atmosféru a tak trochu se uèit od zvíøat. Velmi inspirativní
byly zastávky napø. u divokých lachtanù nebo nedoèkavých slonù, kde
právì probíhalo krmení. Ani jsme se moc nezadýchali a pøitom jsme volným krokem prošli postupnì Jižní Amerikou, Amazonií, Austrálií, Asií,
tajemným Tibetem i novì otevøenou Etiopií. A zážitkù si odvážíme víc
než dost!
„Vybavujete si, když jsme procházeli èástí Jižní Ameriky a hned za
mraveneèníkem velkým na nás koukal nejvìtší hlodavec svìta – kapybara? Tak o nìm se dnes budeme uèit...“ A podobných pøipomenutí
uslyšíme v hodinách pøírodopisu ještì mnoho.
Exkurze svùj úèel jednoznaènì splnila!
(red)
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Uplynul˝ rok 2012 v obci DolnÌ LutynÏ v obrazech

Obecní svatostánek má nové zvony a zvonkohru. Obé instaloval mistr
zvonaø Jan Tralich.

Konec èervna a s ním pøišla tradièní èesko-polská slavnost ve
Vìøòovicích - Wianki.

V kulturním domì se konala výstava modelù lodí. Zúèastnili se modeláøi z celé republiky.

Konec léta, to je vždy èas pro již tradièní výstavu králíkù, holubù
a domácí drùbeže.
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SpoleËensk· kronika
Dne 20. záøí 2012 oslavili
manželé

Dne 8. listopadu 2012 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní

a zároveò jsme si 12. øíjna
2012 pøipomnìli 20. výroèí
úmrtí pana

65. výroèí sòatku. Pan Vladislav 16. èervence 2012 oslavil krásných 90 let a paní Olga
oslavila 29. øíjna 2012
85 let.
Do dalších let jim pøejeme
hodnì zdraví, štìstí
a pohody. Dcera Ilona s manželem Láïou,
syn Erich, vnuci Saša, Richard s Luckou,
Robert s Ester, vnuèka Mirka s Tiborem,
pravnuèka Zoe, pravnuci Filípek a Ondra.

Emila FISMOLA,

Dne 28. øíjna 2012 jsme
vzpomnìli nedožitých 105 let pana
Viktora NAWRATA
a zároveò v letošním roce jsme si
pøipomnìli 35. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Božena, dcera Zdeòka a vnuèka Ilona
s rodinou.
Jsou rány osudu, které stále bolí,
èasem se trochu zacelí, ale nikdy nezahojí.
Dne 1. listopadu 2012 jsme
vzpomnìli 2. smutné
výroèí úmrtí paní

který by se dne 8. dubna 2012 dožil
85 let. Stále vzpomínají dcery
a syn s rodinami.
Neplaète drazí, že jdu spát,
ten klid a mír mi pøejte,
jen v srdci vìènou
vzpomínku
si na mne zachovejte.
Dne 16. listopadu 2012 jsme si pøipomnìli
10. smutné výroèí úmrtí pana
Bohuslava DIVIŠE
a zároveò jsme si 4. prosince 2012 vzpomenuli
4. smutné výroèí úmrtí
paní
Ilony DIVIŠOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Vìra
a Alena s rodinami.
Dne 26. listopadu 2012
jsme vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí naší drahé
maminky, babièky,
prababièky, tchynì a tety
paní
Andìly RUÈKOVÉ.

Dáši KOCUROVÉ.
S láskou vzpomíná manžel a dcery
s rodinami
Kdo Tì znal, ten si
vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 5. listopadu 2012 jsme si pøipomnìli
10. výroèí úmrtí naší maminky, tchýnì,
babièky a prababièky paní

Èas utíká a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka na Vás
zùstává dál.

Marie FISMOLOVÉ

Olga
a Vladislav
STWIERTNIOVI

Kdo Tì znal, ten si
vzpomene,
kdo tì mìl rád, nikdy
nezapomene.

prosinec 2012

S láskou a úctou vzpomíná dcera
s rodinou.
Prázdné zùstává místo mezi námi,
chybíš nám a nic Tì nenahradí.
Teï jenom kytièku na hrob Ti mùžeme dát
a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat.
Dne 24. listopadu 2012
vzpomeneme 2. smutné
výroèí úmrtí pana

Dne 21. listopadu 2012 by
se dožil 90 let pan
Bedøich ADAMÈÍK
a zároveò 2. prosince 2012
jsme si vzpomnìli 4. smutné výroèí úmrtí paní
Daniely ADAMÈÍKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná syn Ivo
s celou velkou rodinou, Dana a Jana s
rodinami.
Czas jak potok p³ynie,
lata przemijaj¹,
mi³oœæ i wspomnienia
w sercu pozostaj¹.
Dnia 19. listopada 2012
przesz³o 10 lat od œmierci naszej drogiej
mamy pani
Gabrieli KUBATKOWEJ.
Z mi³oœci¹ i szacunkiem wspominaj¹ syn
i córka z rodzinami.
Dne 24. listopadu 2012 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí pana
Miroslava
KONEÈNÉHO.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.
Vzpomínáme 10. smutné
výroèí od úmrtí paní
Jiøiny SEBEROVÉ.
Vzpomíná manžel, dcery
Pavla a Jiøina s rodinami
V životì jsou chvíle,
na které se nezapomíná.
Dne 8. prosince 2012 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí pana

Jana STANICZKA
Andìly JAVORKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, syn Václav, snacha Tat´jána,
vnuci, pravnuci a pravnuèka.

Viléma HOLEŠE.
a zároveò 15. prosince 2012
si pøipomeneme jeho nedožitých 68 let.
S láskou vzpomíná manželka a dìti
s rodinami.

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

prosinec 2012
Dne 12. prosince 2012 by
se dožila paní
Antonie PEŠKOVÁ
82 let.
Dne 24. prosince 2012 by
se dožil pan
Boøivoj PEŠKA
90 let. Dcera Bohumila
a syn Jan s rodinami.
Smutný je domov, smutno je v nìm.Chybíš
nám tatínku, chybíš nám v nìm.
Díky za to, èím jsi pro nás
byl,
Za každý den, jenž jsi pro
nás žil.
Jak tìžko je bez Tebe žít.
Když nemá kdo poradit,
potìšit.
Utichly kroky, umlkl hlas,
ale Tvùj obraz zùstává navždy v nás.
Dne 14. prosince jsme si pøipomnìli
1. smutné výroèí úmrtí mého manžela,
syna, tatínka, dìdeèka
Rostislava SERAFINA.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka,
maminka, dcera, syn s rodinami
a vnouèek Adámek.
Jak krásné by bylo Ti pøát,
jak tìžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 16. prosince 2012 si pøipomeneme
nedožité 80. narozeniny pana
Ladislava VOZNICE.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Miluše a syn
Ivo s rodinou.
Bo by³aœ naszym szczêœciem
i skarbem v rodzinie
wiêc imiê Twe, Matko,
w nas nigdy niezaginie.
Dnia 15. 12. 2012
obchodzi³a by 80. urodziny
pani.
œp. Wanda WAJDOWA
z Wierzniowic, zaœ 25. 12. 2012 minie 3.
rocznica jej œmierci. Z mi³oœci¹ wspominaj¹ m¹¿ S³awek, córki Irena, Jadzia i
S³awka z mê¿ami, wnucy z rodzinami.

Dolnolutyòské noviny
PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm,
sousedùm a známým za úèast a kvìtinové
dary i za projevenou soustrast na pohøbu
naší zesnulé maminky paní
Antonie WODECKÉ,
který se konal 11. øíjna 2012 v katolickém
kostele v Dolní Lutyni. Podìkování patøí
i pohøební službì Ivety Balarinové za
zajištìní všech náležitostí a vzorné služby
a panu faráøi Marianu Pospìchovi za dùstojné rozlouèení na poslední cestì.
Zarmoucená rodina.

V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili svá výroèí:
80 let - Oldøiška Bystroòová, Osvald Rzodek
85 let - Hedvika Giecková, Olga Stwiertniová
91 let - Olga Witová, Stanislava Galusková
a v mìsíci listopadu :
85 let - Ervin Babczynski
80 let - Josef Riedel, Anna Orszuliková,
Anna Sikorová
Gratulujeme a pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní
pohodu.
Výroèí 50 let spoleèného života oslavili:
dne 21.10.2012 manželé Ladislav a Anna
Bednáøovi z Dolní Lutynì
dne 27.10.2012 manželé Jiøí a Adéla
Navratovi z Vìøòovic a
dne 11.11.2012 manželé Karel a Marie
Neuwertovi z Dolní Lutynì
Pøejeme všem manželským párùm další
spoleènì strávená léta ve zdraví a rodinné pohodì.
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RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Eligie Šimoòáková, Helena Šostoková, Antonie
Wodecká, Jaroslav Knìžík, Ing. Karel Šponar,
Zdenka Vaòková, Rudolf Ševèík
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

KR¡TCE
Knihovna o Vánocích
Místní knihovna informuje své ètenáøe, že
z dùvodu èerpání øádné dovolené bude
knihovna od 17. - 31. prosince vèetnì
poboèky ve Vìøòovicích uzavøena.

Den otev¯en˝ch dve¯Ì
na bohumÌnskÈm gymn·ziu
Gymnázium Františka Živného v Bohumínì, Jana Malacha 794 poøádá v sobotu
19. ledna 2013 od 9 do 12 hodin Den
otevøených dveøí pro žáky pátých a devátých
tøíd základní školy, jejich rodièe a širokou
veøejnost.
Zpøístupnìny budou veškeré prostory školy,
novì vybudované odborné uèebny, laboratoøe,
posilovny, multimediální pøednáškový sál,
tìlocvièna a zázemí apod.
Zájemcùm o studium budou zodpovìzeny pøípadné dotazy, zejména ohlednì pøípravných
kurzù k pøijímacím zkouškám z matematiky
a èeského jazyka, které škola v letošním školním roce poøádá jak pro žáky pátých, tak pro
žáky devátých tøíd.
Na vaši návštìvu se tìší pracovníci gymnázia.
PaedDr. Miroslav Bialoò,
øeditel gymnázia

ObËansk· poradna jiû takÈ v OrlovÈ
Když v roce 1997 vstoupily do nabídky
sociálních služeb v ÈR první obèanské
poradny, málokdo vìdìl, co si má pod tímto
názvem pøedstavit.
Obèanské poradenství, model pøevzatý
z Velké Británie, bylo u nás tou dobou ještì
v plenkách a pøedstava nestranného, diskrétního a pøedevším bezplatného poradenství
v právních oblastech pak témìø nemyslitelná.
Pøesto se pracovníkùm obèanských poraden
podaøilo povìdomí o službì rychle rozšíøit
a v souèasné dobì navštíví tato zaøízení, která
již pùsobí v 66 mìstech, tisíce uživatelù roènì.
V Orlové však doposud služba tohoto typu
chybìla a obyvatelé mìsta a okolních obcí
èasto museli kvùli bezplatné právní radì cestovat do Bohumína èi Karviné. Dle statistik Asociace obèanských poraden se obrátilo s žádostí
o pomoc na nìkterou z okolních poraden
každým rokem pøes 200 Orlovákù.
Od 1. záøí ale zaèala fungovat Obèanská porad-

na Orlová v novì zøízeném Komunitním centru Maják. Dveøe v ní jsou otevøené všem
lidem bez rozdílu sociálního postavení èi
finanèní situace. Pracovníci dokáží klientùm
poradit v oblastech pracovnì-právních vztahù,
ochrany spotøebitele, bydlení, rodinných
záležitostí, jako jsou rozvody, výživné apod.,
ale také v pøípadì finanèních problémù
a mnohých dalších.
Obèanskou poradnu Orlová mùže navštívit
každý obèan z Orlové a okolí v budovì
Komunitního centra Maják na adrese B. Nìmcové 853 v Orlové-Porubì (bývalá Baron
School, nad Penny Marketem), a to v pondìlí,
støedu a pátek od 8:00 do 12:00, v úterý od
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 a ve ètvrtek
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Je také
možné obrátit se na poradnu dopisem, emailem na poradna@muor.cz nebo telefonicky
na èísle 596 512 973.
(red)
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FotbalistÈ Sokola musÌ na ja¯e po¯·dnÏ zabrat
Podzimní èást sezony skonèila neúspìchem. Tým Sokola pøezimuje na 12. pøíèce s 11 body, když zvítìzil pouze ve tøech
zápasech. Jarní boje o záchranu budou velice tìžké, spoustu bodù na podzim mužstvo ztratilo zbyteènì svými chybami
a nepromìòováním šancí. Pøes zimní pøestávku je potøeba zapracovat zejména na koncovce a dùrazu v pokutovém území.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Petøvald na
Moravì 3:3 (2:3)
Do utkání jsme vstoupili velice dobøe a již v 6.
minutì jsme se ujali vedení, když se po
pøihrávce Vaneèka prosadil Pìgøím 1:0.
Vedoucí branka nás mìla uklidnit, ale stal se
pravý opak a po vlastních hrubých chybách
jsme hned o minutu pozdìji nechali soupeøe
vyrovnat. To když brankáø Šajer špatnì vyhodil
míè a hostující hráè ho z úhlu pøesnì pøehodil.
V 10. minutì se do šance dostal Vaneèko, ale
brankáø jeho støelu vyrazil na roh. V 17. minutì
støílel z dobré pozice Baèo, ale míøil vedle hostující branky. Domácí hráèi mìli pøevahu
i šance, ale bohužel je nepromìnili. A tak pøišel
dvojnásobný trest. Ve 35. minutì hosté vhazovali aut, na který si v klidu nabìhl hostující
stoper a nikým neobtìžován trefil pøesnì levý
dolní roh domácí branky - 1:2. Ve 38. minutì se
hosté po chybì Hanuska dostali do brejku
a zvýšili své vedení na 1:3.
Po této brance domácí úplnì vypadli z tempa,
kupili chyby a nemohli se dostat na dostøel hostující branky. Až ve 45. minutì se dostal k míèi
Vávra, brankáø proti nìmu vybìhl, nezasáhl
ovšem míè, ale našeho záložníka, a rozhodèí
naøídil pokutový kop. Míè si postavil Malík
a s pøehledem snížil na 2:3.
Do druhého poloèasu šli domácí s jasným cílem
otoèit vývoj utkání na svou stranu. Ve 48. minutì se po nákopu Szkuty a chybì hostujícího
stopera dostal do úniku Havlásek a vyrovnal na
3:3. Od tohoto okamžiku domácí procitli,
soupeøe jasnì pøehrávali a vytvoøili si spoustu
šancí na vstøelení vítìzného gólu. V 65. minutì
byl v šanci Havlásek, ale místo pøihrávky pøed
prázdnou branku, kde mìl dva volné hráèe,
volil støelu, kterou brankáø vyrazil. Od 76. minuty hráli hosté o deseti, když byl po druhé
žluté kartì vylouèen jejich hráè. Hostující hráèi
od tohoto okamžiku pouze poléhávali na
trávníku a kouskovali hru. Poslední velkou
šanci domácích spálil v nastavení Havlásek,
když z pìti metrù pøekopl branku. Poté ještì
rozhodèí vylouèil domácího Štefanku a s ním
hostujícího hráèe a po pìti minutách prodloužení zápas ukonèil.
FK Stará Bìlá - TJ Sokol Dolní Lutynì 1:2
(0:0)
Po domácí ztrátì bodù jsme zajíždìli na høištì
Staré Bìlé, která pøed tímto zápasem mìla o
jeden bod víc než naše mužstvo. Pro obì mužst-

va to tedy byl velice dùležitý zápas. Od zaèátku
se hrál vyrovnaný fotbal, vìtšinou ve støedu
høištì a ani jedno mužstvo nechtìlo udìlat
chybu. Jako první zahrozili v 17. minutì hosté,
když pøímý kop Vávry skonèil na bøevnì
domácí branky. I domácí se snažili ohrozit
branku hostí, ale jejich obrana fungovala dobøe.
A co prošlo, zlikvidoval brankáø Šajer. Ve 30.
minutì po centru zleva hlavièkoval neobsazený
domácí hráè pøímo do náruèe Šajera.
A ještì jedna šance domácích - ve 40. minutì
støílel nebezpeènì pod bøevno domácí hráè.
Šajer však støelu vyrazil na roh. Do druhého
poloèasu nevýrazného Havláska vystøídal
Radim Huòaø a s jeho pøíchodem zaèali hosté
domácí pøehrávat a vytváøet si šance. V 55.
minutì po pøihrávce Vaneèka odvraceli domácí
na poslední chvíli pøed nabíhajícím Pìgøímem
na roh. V 62. minutì se hosté koneènì doèkali
vedoucí branky, když si po faulu na Baèa
postavil míè k pøímému kopu ze zhruba 22
metrù Dominik Huòaø, a trefil pøesnì k tyèi 0:1. V 68. minutì hosté rychle rozehráli aut a
Vaneèkovu støelu
z úhlu domácí brankáø
vyrazil na roh. V 76. minutì se hosté dopustili,
jak u nich bývá dobrým zvykem chyby, kdy
Twrdý nedoskoèil na míè a volný hráè za ním
míøil pøesnì k tyèi - 1:1. Nakonec se z výhry
radovali hosté. Zasloužil se o ni Dominik
Huòaø, který se v 88. minutì po prùniku Vávry
a následném centru do pokutového území
domácích prosadil hlavou.
SK Šenov - TJ Sokol Dolní Lutynì 3:1 (2:0)
K poslednímu mistrovskému utkání zajíždìli
hráèi Sokola Dolní Lutynì do Šenova s cílem
bodovat a navázat na vítìzství ve Staré Bìlé.
„Utkání jsme si prohráli sami zbyteènými chybami jednotlivcù a nepromìòováním šancí,“
øíká vedoucí mužstva Aleš Vìèorek.Domácí se

dostali do vedení hned v 1. minutì, kdy po
pøímém kopu zprava hlavièkoval neobsazený
hráè k zadní tyèi, kam si nabìhl nikým nehlídaný domácí hráè, a skóroval do prázdné
branky. V dalším prùbìhu utkání hosté domácí
hráèe do nìjakých šancí nepouštìli, ti se proto
snažili dostat míè za obranu hostí nakopávanými míèi. V 19. minutì po jednom takovém
nákopu se do šance dostal domácí hráè, ale pálil
vedle branky.
Ve 26. minutì po narážeèce Szkuty støílel
v dobré pozici hostující Vávra pouze do
brankáøe. O pìt minut pozdìji vyrazil domácí
brankáø teèovanou støelu Pìgøíma na roh. Ve
38. minutì po dlouhém autu Twrdého hlavièkoval tìsnì vedle opìt Vávra. Dvì minuty na to
hostující Vávra vyrovnal, jenže rozhodèí
branku neuznali pro vymyšlený ofsajd. „Podle
nás to byla regulérní branka,“ míní Aleš
Vìèorek.
Ve 42. minutì udìlal ve støedu høištì chybu
Dominik Huòaø domácí se dostali do pøeèíslení,
které skonèilo druhou brankou v síti hostù.
Ještì ve 43. minutì to zkoušel z pøímého kopu
Dominik Huòaø, domácí brankáø ale støelu
vyrazil a pokryl i dorážku. Domácí v prvním
poloèase vytìžili z minima maximum. Do
druhého poloèasu nastoupili hosté s cílem
zvrátit výsledek a zajistit si alespoò bod.
Ovšem v 57. minutì se domácí dostali do brejku a neobsazený hráè v pokutovém území hostù
nedal brankáøi Šajerovi šanci - 3:0. I pak se
hosté snažili, støely však bohužel lítaly vìtšinou
vedle domácí branky a nebo je pochytal
spolehlivý domácí brankáø. Èestného úspìchu
se hosté doèkali v 85. minutì, kdy se po
pøihrávce Baèa prosadil Havlásek a snížil na
3:1. Branka vlila do žil hostí novou energii a ti
se nadechovali k závìreènému náporu, jenže
ten zápas ukonèil už v 89. minutì.
(ave)
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