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StoletÈ obyvatelky obce budÌ obdiv tÏch mladöÌch
Narodila se 9. prosince 1912 v Dolní Lutyni. Jako malá prožila první svìtovou válku, pamatuje, když 6. èervence 1930 projíždìl Nìmeckou Lutyní náš prezident T. G. Masaryk.
V roce 1946 jí nešt´astnì zahynul manžel, a od
té doby zùstala sama. Vychovala dvì dcery,
z nichž jedna, která bydlí v Karviné, za
maminkou každý den dojíždí a stará se o ní.
A o kom je øeè? Tou oslavenkyní je paní Marta
Bednáøová z Dolní Lutynì, která pøed Vánocemi, 9. prosince 2012, oslavila krásné kulaté životní jubileum.
Nohy jí už dnes sice neslouží jako kdysi, ale
mysl má poøád svìží a ráda vzpomíná na mladší
roky. Dokonce není v obci jediná stoletá, tìsnì
pøed Silvestrem oslavila své 101. narozeniny
paní Boženka Nawratová. Možná budeme
muset v obci založit klub stoletých.
Obìma dámám pøejeme pevné zdraví
a v novém roce a hodnì optimismu. (pb)

FarnÌ ples se letos odehr·l ve stylu Pir·t˘ z Karibiku
Poèátek ledna patøí v Dolní Lutyni již tradiènì farnímu plesu.
Letos se konal již poètvrté a jeho organizátoøi se nechali
inspirovat pøíbìhem filmových Pirátù z Karibiku.
Mladí lidé nejen z øad farníkù pro tuto pøíležitost secvièili vystoupení na hudbu právì z tohoto filmu a jejich èíslo pøítomní
odmìnili velkým potleskem. Bohatá byla tombola a bar dobøe
zásobený samotným rumem i karibskými koktejly.
Proè právì ples v pirátském stylu? „Každý rok vymýšlíme, jak
ples pojmeme. Loni jsme mìli ples v country stylu, rok pøedtím
v pohádkovém stylu. Nápadù máme spoustu a vybírat je hroznì
tìžké. Vždy musíme volit ten, který je nejlépe realizovatelný at´
už po stránce kostýmù, nebo hudebního doprovodu a podobnì.
Pøíprava trvá vždycky tak pùl roku,“ objasnil nám pøímo na plese
faráø Marián Pospìcha, pøevleèený za korzára Maroše.

Farní ples v Dolní Lutyni se mùže smìle øadit k nejúspìšnìjším
plesùm v obci. Jak potvrdil páter Pospìcha, zájem o nìj je
skuteènì obrovský. Vstupenky jsou vyprodány prakticky
okamžitì.
„Máme možná opaèný problém, než nìkteøí organizátoøi plesù
a zábav. Ani nemusíme vylepovat plakáty a vyprodáme vše do
poslední vstupenky. Samozøejmì jsme moc rádi, že si náš ples lidé
oblíbili a hlavnì, že se dobøe baví,“ øíká faráø.
Podle nìj už vìhlas farního plesu pøesáhl hranice obce. Nechodí
na nìj pouze místní.
„Naši farníci zvou na tento ples i své známé z okolí. Chtìjí se
pochlubit, ukázat pøíbuzným nebo kamarádùm, jak tady žijí a jak
se baví. To je pro všechny organizátory nejvìtší odmìna,“ dodává
faráø Marián Pospìcha.
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Rekonstrukce kuchynÏ
Stav obecních financí umožnil vedení obce rozhodnout o okamžitém zahájení rekonstrukce kuchynì kulturního domu.
Stávající zaøízení i vybavení pro svùj vìk
ztrácelo svou funkènost. Doba vymezená na
rekonstrukci byla doslova šibenièní, navíc zkrácená o vánoèní svátky. Termín dokonèení pøe-

stavby zahrnující nábytkáøské, zednické, instalatérské, elektrikáøské a úklidové práce byl dán
1. letošním plesem konaným 11. ledna.
Fotografie zachycuje stav novì instalované

kuchynì tìsnì pøed dokonèením v pondìlí
7. ledna, úklid o dva dny pozdìji. Dìkujeme
všem, kdo se na této bleskové práci
podíleli.(red)

ZastupitelÈ schv·lili rozpoËet na letoönÌ rok
Na posledním loòském jednání
zastupitelstva v prosinci 2012
byl schválen rozpoèet obce na
následující rok. Na podrobnosti
k rozpoètu jsme se zeptali
starosty obce Mgr. Pavla Buzka.
Dobrý den pane starosto, jak
v letošním roce obec hospodaøila?
Jsem pøesvìdèený, že hospodaøíme dobøe. Za velmi dùležité
považuji to, že i v dobì celosvìtové hospodáøské krize má obec
dostatek finanèních prostøedkù na
bìžný chod obce a spolufinancování projektù z evropských fondù,
není zadlužena tak, jako mnoho
mìst a obcí u nás. Máme dostatek
vlastních zdrojù, nemáme žádný
úvìr a ani ho neplánujeme. Jediným dùvodem pro pøijetí úvìru
by snad byla velká investièní akce,
napøíklad typu kanalizace, kterou
bychom s naším rozpoètem nebyli
schopni zvládnout. Je tøeba si uvìdomit, že patøíme mezi relativnì
„chudé“ obce, náš katastr je velmi
rozlehlý, velké podniky žádné a
tím taky daòové výnosy velmi
skromné.
Jak se díváte na krizi, kterou
celá Evropa prochází?
Hodnì se o krizi mluví, ale je spíše
cítit než vidìt, urèitì jednou
pomine a my chceme být na to

pøipraveni a mít zdravé obecní
finance. Asi tak jako každý jiný
rozumný èlovìk, musíte zvážit
každou investici a trochu šetøit.
S pøíchodem krize zaèaly obci
klesat nìkteré daòové pøíjmy
pøedevším v kapitolách daò
z pøíjmu z fyzických a právnických osob, tento propad se již zastavil a další výrazné poklesy již
neoèekávám. Co nás loni mírnì
zaskoèilo, byl propad na dani
z pøidané hodnoty, která se sice
zvedla, ale nám do rozpoètu pøinesla asi o jeden milión ménì než
loni. Obec se s tímto propadem
docela
dobøe
vyrovnala
a nemusela nikomu ubírat.
Potvrdilo se, že rozpoèet obce byl
vedením obce ve spolupráci s
finanèním výborem dobøe nastaven, a tak jsme nemuseli
provádìt žádné výrazné škrty ve
výdajích. V dobì, kdy vzniká
tento rozhovor, neznáme ještì
pøesná èísla za rok 2012, pøes to
víme, že obec skonèí loòské
hospodaøení s výrazným kladným
pøebytkem. Naším cílem je nenadìlat dluhy, které by musely
splácet naše dìti.

jeme, nechtìli jsme obèany více
zatìžovat. Bohužel po 5 letech
jsme nuceni zvýšit poplatek za
sbìr a svoz tuhého komunálního
odpadu na 600 Kè na jednu osobu.
Reálné náklady se každým rokem
zvyšovaly a na likvidaci odpadu
a za rok 2011 èinily 622 Kè na
obèana. Obec sice mùže úètovat až
1.000 Kè, ale vedení obce navrhlo
zastupitelstvu schválit èástku 600
Kè. Do budoucna bychom ale rádi
více motivovali obèany k tøídìní,
chceme vybudovat sbìrný dvùr
a taky apelovat na lidi, at´ se pøihlásí se k trvalému pobytu, pokud
zde skuteènì bydlí. V obci žije
nemálo obèanù, kteøí zde koupili
nebo postavili dùm, produkují zde
odpad, chtìjí mít odhrnuté cesty,
posypané chodníky, ale tím, že zde
nejsou pøihlášení k trvalému
pobytu, neplatí kromì danì
z nemovitosti
žádný
další
poplatek a ani daò. O další nemalé
èástky pak obec pøichází na
rozpoètovém urèení daní, kdy
danì jdou do jiných mìst a obcí.
Rád bych všechny tyto obèany
požádal, aby se pøihlásili u nás
k trvalému pobytu.

Bude obec zvyšovat danì jako
v okolních mìstech a obcích?
V kompetenci obce je pouze daò
z nemovitosti a tu letos nezvyšu-

Jak tedy vypadá nový rozpoèet?
Daòové pøíjmy jsou letos
plánovány ve výši 45,37 mil. a
nedaòové ve výši 2,46 mil.Kè. Po

zapoètení zùstatku z minulého
roku tak obec bude hospodaøit asi
se 78 mil. Kè.
Kompletní
schválený rozpoèet pak naleznete
na našich internetových stránkách
www.dolnilutyne.org. Z vìtších
plánovaných akcí bych rád zmínil
kompletní rekonstrukci základní
školy na Zbytkách, dále pak
zateplení staré èásti domu s peèovatelskou službou, kde se nám
podaøilo získat dotace. V první
polovinì roku bychom taky rádi
zaèali s výstavbou sbìrného dvora,
i když zrovna tady se nám situace
velmi komplikuje, ne naší vinou.
Z dalších akcí bych rád zmínil
pokraèující rekonstrukci obecního
úøadu, novou fasádu by mìla
dostat
požární
zbrojnice
v Neradu, a spoustu dalších drobných rekonstrukcí a oprav. Pøípadné další akce budou záviset na
tom, jestli se nám podaøí získat
dotaèní podporu – kanalizace
Vìøòovice nebo stavební povolení,
to je pøípad chodníkù v centru, na
Zbytkách a v Neradu. Vìtší podporu budeme letos vìnovat taky
sportovcùm, pøedevším v žákovských a dorosteneckých kategoriích a taky volnoèasovým
aktivitám našich dìtí. Tam všude
pøidáváme a doufáme, že takto
vyèlenìné finance budou úèelnì
využity.
(red)

leden 2013

Dolnolutyòské noviny

strana 3

Poplatky ze ps˘ v roce 2013
Poplatky ze psù stanovuje obecnì závazná vyhláška obce Dolní Lutynì è. 3/2011, o místním poplatku ze psù.
Poplatník
Poplatek ze psù platí držitel psa, který má
trvalý pobyt (fyzická osoba) nebo sídlo
(právnická osoba) v Dolní Lutyni. Držitelem
psa je osoba, která má psa v držbì a chová se
jako by jí pes náležel.
Povinnost platit poplatek nenáleží cizincùm,
kteøí na našem území pobývají jinak než na
základì povolení k trvalému pobytu ve smyslu
§ 65 a násl. zákona è 326/1999 Sb. o pobytu
cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì
nìkterých zákonù.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáøí tøí mìsícù, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tøí mìsícù.
V pøípadì držení psa po dobu kratší než jeden
rok se platí poplatek v pomìrné výši, která
odpovídá poètu i zapoèatých kalendáøních
mìsícù. Pøi zmìnì místa trvalého pobytu nebo
sídla, tj. pøi pøistìhování do Dolní Lutynì, platí
držitel psa poplatek od poèátku kalendáøního
mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém
zmìna nastala.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním
nebo prodejem), pøièemž se poplatek platí i za
zapoèatý kalendáøní mìsíc, ve kterém taková
skuteènost nastala.
Ohlašovací povinnost
Jakoukoli zmìnu týkající se držby psa a s tím
spojené poplatkové povinnosti (vznik, zmìna,
zánik) je držitel psa povinen ohlásit do 15 dnù
ode dne, kdy nastala.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která
je od poplatku osvobozena.
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psù je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s tìžkým zdravotním postižením, které
byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod
podle zvláštního právního pøedpisu, osoba
provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu
tìchto osob, osoba provozující útulek zøízený

obcí pro ztracené nebo opuštìné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní pøedpis.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitel je zamìstnancem Policie ÈR nebo
orgánù Celní správy a používá psa ke služebním úèelùm,
b) držitel je èlenem lesní, myslivecké èi
rybáøské stráže,
c) držitel, jehož pes má služební výcvik a složenou výkonnostní zkoušku pro záchranáøské
práce,
d) držitel, kterému byla úøednì pøidìlena adresa
sídla ohlašovny Obecního úøadu Dolní Lutynì
Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
a) za prvního psa 120,- Kè
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 400,- Kè;
c) za druhého psa a každého dalšího psa, jehož
držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
dùchodu, který je jeho jediným zdrojem
pøíjmu, anebo poživatel sirotèího dùchodu
300,- Kè

Platba
Poplatek je splatný nejpozdìji do 31. kvìtna
pøíslušného kalendáøního roku.
Poplatek mùžete uhradit v hotovosti na Obecním úøadì v Dolní Lutyni – kanceláø è. dv. 6,
nebo bankovním pøevodem na úèet èíslo
2920791/0100, vedený u Komerèní banky, a.s.,
konstantní symbol je 179, variabilní symbol:
pro osoby s trvalým pobytem / sídlem v Dolní
Lutyni: 021210 x x x x (poslední 4 èísla = èíslo
domu, v pøípadì kratšího èísla doplòte zleva
0),
pro osoby s trvalým pobytem / sídlem ve
Vìøòovicích: 021220 x x x x (poslední 4 èísla
= èíslo domu v pøípadì kratšího èísla doplòte
zleva 0)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, tj. po 31. kvìtnu, je poplatek
splatný nejpozdìji do 15. dne mìsíce, který
následuje po mìsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Pokud nebude poplatek uhrazen ve stanovené
výši a lhùtì, mùže být držiteli vymìøen platebním výmìrem s možností navýšení poplatku až
na trojnásobek.
Vìra Kabátková, zemìdìlský úsek

Silvestr oslavilo v DolnÌ Lutyni mnoho lidÌ spoleËnÏ
Solidní poèasí o silvestrovské pùlnoci umožnilo
mnohým oslavujícím obèanùm vyjít ven z tepla
svých domovù.
Chtìli ve spoleènosti svých sousedù a známých
pøivítat spoleènì pøíchod Nového roku.
Jednu z mnohých takových skupin zachytil
i objektiv fotoaparátu na jedné ze zbyteckých
ulic. Údajnì byl zde pøekonán rekord. Najednou
si blahopøálo 42 osob. Tak „Na zdraví“!

strana 4

Dolnolutyòské noviny

leden 2013

Na imprezach PZKO zaúpiewa≥ takøe chÛr Lutnia
Ostatni¹ imprez¹ dolnolutyñskiego MK PZKO w roku 2012 by³o walne zebranie po³¹czone z wigilijk¹, na które przybyli goœcie – wicewójt gminy Jan Fismol oraz prezesowie zaprzyjaŸnionych kó³ Józef Tobo³a, W³adys³aw Rusek oraz
Leon Kasprzak.
Z treœci sprawozdania wynika, ¿e ko³o dolnolutyñskie ma 80 cz³onków. Najaktywniejszymi zespo³ami s¹ chór mieszany
„Lutnia” oraz klub kobiet.
Chór zrzesza 20 chórzystów nie tylko z
Lutyni Dolnej, ale równie¿ z Rychwa³du,
Or³owej i Wierzniowic. Dyrygentem jest in¿.
W³adys³aw Rusek. Chórzyœci zaliczyli 14
wystêpów, m.in. w koœcio³ach w Lutyni Dolnej, Rychwa³dzie, Starym Boguminie i
Olzie, œpiewali na akademii obwodowej z
okazji 65-lecia PZKO i 85-lecia zorganizowanego œpiewactwa polskiego na Zaolziu
pn. Œwiêtowanie ze œpiewaniem, wystêpowali na festynach, imprezach wiosennych oraz Zlocie Chórów.
Zespó³ kobiet przygotowa³ prelekcjê, kurs
gotowania i pieczenia ciastek, panie pomaga³y przy organizacji wszystkich imprez.
MK PZKO wiele zawdziêcza sponsorom i
sympatykom, bez wsparcia i pomocy których
wiele imprez nie dosz³o by do skutku. Bar-dzo dobrze uk³ada siê wspó³praca z Urzêdem
Gminnym i s¹siednimi ko³ami w Rychwa³dzie i we Wierzniowicach.
W planie pracy znalaz³y siê oprócz trady-

cyjnych imprez jakimi s¹ bal, obchody Dnia
Matek, œwietlica jesienna, wycieczka i wigilijka równie¿ akademia z okazji 105-lecia
œpiewactwa w Lutyni Dolnej 18 maja 2013 w
Domu Kultury w Lutyni Dolnej.
Mi³ym akcentem zebrania by³ wystêp
rodzeñstwa Dorotki i Henia Czapków, którzy
obecnym przedstawili zimowe wierszyki
oraz refleksja Radka Sztwiertni nt.
„Lutyñskie karpie”.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê wspólna
wigilijka. Atmosfera sta³a siê radosna, ¿yczliwa i rodzinna.
Taki nastrój wprowadzi³y piêkne kolêdy i
wiersze
zespo³u œpiewaczego Rychwa³dzianie. Potem by³a okazja, by podyskutowaæ o czasie minionym, o nadziejach
zwi¹zanych z nowym rokiem oraz z³o¿yæ
sobie ¿yczenia noworoczne.
Maria Sztwiertnia

MÌstnÌ PZKO drûÌ kulturnÌ ûivot v obci
Polský kulturnì-osvìtový svaz je obèanským
sdružením, které na území Tìšínska pùsobí
už 65 let. Èinnost sdružení schválil 26. èervna 1947 Zemský národní výbor v Ostravì.
Za dobu své èinnosti svaz PZKO vybudoval
rozsáhlou organizaèní strukturu.
Funguje patnáctièlenný Hlavní výbor, který se
volí na sjezdu PZKO, konaném jednou za 4
roky. Kromì toho pùsobí více než 80 místních
skupin skoro ve všech obcích na Tìšínsku.
Pøi hlavním výboru také funguje sekce historie
regionu, etnografická, sekce žen a Klub
mladých.
V rámci PZKO pùsobí mnoho folklorních,
pìveckých, divadelních a taneèních souborù.
Místní skupina Polského svazu kulturnì osvìtového v Dolní Lutyni byla založena
16. listopadu 1947.
Jejími pøedsedy byli Rudolf Pastuszek, Franciszek Filipek, Franciszek NiedŸwiedŸ, Rudolf
Ochman, Stanis³aw Wac³awik, Kazimierz
Woska, Józef Solich, Rudolf Sztwiertnia a od
roku 1997 Maria Sztwiertnia.
Èinnost PZKO zamìøená na udržování polského jazyka, tradic a zvyklostí, se odrážela
v mnoha akcích, které pravidelnì byly, a stále
jsou organizovány jeho èleny.
Jedná se o již tradièní plesy, oslavy Dne žen
a Dne matek, smažení vajec, letní slavnosti,

nejrùznìjší poznávací zájezdy po Èeské i Polské republice, podzimní setkání, která jsou
vždy spojena s nìjakou zajímavou pøednáškou,
vánoèní besídky a podobnì.
V rámci svazu PZKO pracovalo hned od jeho
vzniku nìkolik kroužkù. Byl to napøíklad dramatický kroužek a ochotnické divadlo, kroužek
taneèní, sportovní a hudební, klub žen
a mládeže.
Nejstarším souborem MS PZKO v Dolní
Lutyni je pìvecký sbor Lutnia, který vznikl v
roce 1908. Ze spousty rùzných vyznamenání
a ocenìní, která sbor obdržel, jmenujme ta
nejvyšší.
V roce 1978 obdržel sbor Lutnia Èestnou zlatou medaili s vavøínem od PZChiO (Polský
svaz sborù a kapel) ve Varšavì.
V roce 1998 získal nejvyšší vyznamenání
PZKO Za zásluhy pro svaz se zápisem do Zlaté
knihy PZKO.
V neposlední øadì se sbor Lutnia mùže pochlubit statusem nejstaršího slezského pìveckého
sboru, který obdržel v roce 2003.
Èlenové MS PZKO V Dolní Lutyni svým
pùsobením významnì pøispívají k udržování
kulturních tradic našeho regionu a spoleèenského života v obci.
V roce 2012 uspoøádali tradièní akce - ples,
oslavy Dne žen a Dne matek, zájezd, koncerty

pìveckého sboru Lutnia, spoluorganizovali
22. Letní slavnost èesko-polského pøátelství ve
Vìønovicích.
Naše organizace má 80 èlenù. V rámci MS
PZKO aktivnì pracuje pìvecký sbor Lutnia
a Klub žen.
Smíšený pìvecký sbor Lutnia má 20 èlenù
a umìleckým vedoucím je už 13 let ing.
Vladislav Rusek z Rychvaldu.
Sbor vystupoval na rùzných akcích, které se
konaly jak v Dolní Lutyni, tak i v okolních
obcích a v Polsku.
S duchovními písnìmi, velikonoèními zpìvy
a koledami vystoupil v kostelech v Dolní
Lutyni, Rychvaldì, Starém Bohumínì. Èlenky
Klubu žen jsou velkou oporou místní skupiny
PZKO.
Bez jejich obìtavé práce a pomoci si nelze
pøedstavit žádnou z akcí spolku.
Dìkujeme všem našim èlenùm a sympatizantùm, kteøí se v roce 2012 podíleli na pøípravách
i samotném prùbìhu všech slavností.
Dìkujeme èlenùm pìveckého souboru za
pìknou reprezentaci nejen naší organizace, ale i
celé naší obce.
A v neposlední øadì dìkujeme obecnímu úøadu
za poskytnutí dotace na naši kulturní èinnost
a vedení polské školy za pøízeò a spolupráci.
Maria Sztwiertnia
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PoslednÌ hon roku 2012
V sobotu 29. prosince ukazoval
v 7 ráno teplomìr mínus 6°C.
Hájenka mysliveckého sdružení
Borky – Vìøòovice, byla plná myslivcù a honcù. Všichni s èervenými stuhami na èepicích.
Sešli se k poslednímu honu konèícího roku.
Lovnou zvìøí byl bažantí kohout. Soubìžnì
také škodná, pokud se ten den rozhodla vkroèit
myslivcùm do rány. 28 lovcù i honcù si pøed
hájenkou vyslechlo nezbytná pouèení a informace k lovu. S pøáním pøedsedy sdružení Ing.
Václava Kadìry „rovné broky“, nasedli na
pøipravený traktor, který je odvezl za øeku Olši
do vytýèeného lovného prostoru.
Odpoledne hon skonèil. Èekal se možná vìtší
úlovek, ale o ten snad ani nešlo. Družná
spoleènost a nároèný pohyb ranì zimní
pøírodou mají také svou cenu. V hájence je po
návratu èekal horký guláš, myslivecké ragú
i nìco pro zahøátí. Závìr celodenní akce se pøiblížil. Všichni se louèili a pøáli si k novému
roku všechno nejlepší.
Tak tedy „Lovu zdar“ a „rovné broky“.(red)

ÑA s≥owo cia≥em siÍ sta≥oÖî
Wigilia Bo¿ego Narodzenia jest jednym z najwa¿niejszych i najpiêkniejszych dni w roku.
Na ka¿dym kroku spotykamy siê z ¿yczliwoœci¹,
ciep³em, radoœci¹.
Bo¿e Narodzenie zwi¹zane jest z wieloma

piêknymi tradycjami, które
przekazuje siê z pokolenia
na pokolenie.
Sam zwyczaj dzielenia siê
op³atkiem jest momentem
magicznym, gdzie zanikaj¹
wszystkie spory.
W naszej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w

Lutyni Dolnej podtrzymujemy tradycjê wigilijn¹, a
poniewa¿ panuje u nas
bardzo rodzinna atmosfera,
spotykamy siê by wspólnie
prze¿ywaæ zbli¿aj¹ce siê
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
W tym roku uczniowie

PSP i Przedszkola zaprosili
rodziców,
dziadków,
by³ych nauczycieli i przyjació³ szko³y na przedstawienie bo¿onarodzeniowe
pt." A s³owo cia³em siê
sta³o…"
Przedstawienie to by³o
bardzo udane, po czym jak

tradycja nakazuje by³
op³atek, ¿yczenia, prezenty, kolêdy i czerwony
barszczyk z uszkami…
Dla dzieci, dzieñ ten by³
magiczny i nadzwyczajny!
Magdalena Majzner,
Dolní Lutynì

ZemÏdÏlsk˝ rok 2012 v NETISu DolnÌ LutynÏ
Stejnì jako v minulém roce, kdy jsem psal o období žní mi dovolte
pøiblížit zemìdìlský rok 2012 na støedisku Dolní Lutynì firmy Netis.
S loòskými prvními jarními pracemi se u nás zaèalo už nìkdy koncem
bøezna jen co odmrzla pùda a vyschla pole. Protože loòská rutá zima
napáchala znaèné množství škod na porostech ozimé pšenice vlivem
holomrazù, bylo proto nutné èást oseté plochy, témìø 200 hektarù, pøesít
znova. To se vèas stihlo a tak byl správný pøedpoklad k dalšímu rùstu.
Poté v kvìtnu pøišlo na øadu setí kukuøice, která byla oseta na cca 350
ha. Zaèalo se orat, aplikovat kejda, rozmetat a pøipravovat na setí. Selo
se den a noc, a tak za necelých 9 dnù bylo hotovo.
Dále následovaly první senáže a poté období aplikace kejdy a ochrany
porostù. Na konci èervna pøišlo druhé kolo, ale jelikož v té dobì celkem
pršelo a v zemìdìlství se nedá nikdy s nièím úplnì poèítat, muselo se
vyjet do polí i v den obecní pouti. Letošní žnì jsme zaèínali v sobotu 29.
èervence a hotovo bylo okolo 10. srpna. Kvùli holomrazùm, ale i velkému suchu, nebylo letos co sklízet, ale nebyli jsme na tom zas až tak špatnì jako napøíklad na jihu Moravy, kde sklízeli s výnosy pod jednu tunu
nebo se nesklízelo vùbec, protože nebylo co. Pšenice dávala z hektaru
4,8 tuny a triticale (zkøížené žito a pšenice) 4,5 tuny z hektaru. Kvùli
nedostatku slámy jsme jí letos vozili až od Opavy.
Následovaly podmítky, sušení sena a nastalo období kukuøice. Tu jsme

loni sklízeli na tøi èásti ve tøech mìsících. První na pøelomu srpna – záøí
metodou silážování. V porostu kukuøice jede øezaèka, která øeže kukuøici v urèité výšce nad zemí a veškerá hmota potom proudí pøes nože
a bubny, odkud vychází ve formì øezanky o velikosti 2 cm, odváží se na
jámu a dusá. Koncem záøí a na pøelomu øíjna jsme sklízeli metodou CCM
neboli ve formì vlhkého kukuøièného zrna. Mlátí se kukuøice s urèitou
vlhkostí, kdy do kombajnu putují pouze palice.
Vymlácené zrno je odváženo k drtièi, který z kukuøice dìlá šrot, dodává
konzervant, mísí hmotu a lisuje do vaku. V období listopadových žní
jsme mlátili kukuøici na zrno, která se poté odvážela kamiony na Slovensko a odtud popu-tuje k dalšímu zpracování do Rakouska, napø. pro
potravinové úèely.
V letošním roce se podaøilo uskuteènit jeden projekt, a to vybudovat
novou porodnu a odchovnu telat. Se stavbou se zaèlo v bøeznu a
dostavìno bylo v polovinì listopadu. Celá stavba probíhala podle plánu
a tak doufejme, že bude nová stáj dobøe sloužit.Tohle je jen pár rychlých
vìt o celém uplynulém zemìdìlském roce, a proto bych rád na závìr opìt
podìkoval za ochotu všem traktoristùm a agronomùm ze statku v Dolní
Lutyni a hlavnì agronomovi, který nás letos opouští, že mì od mého dìtství ve svìtì zemìdìlství vedl.
Ondøej Adamèík
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Maûoretky p¯ivezly bronzovÈ a zlatÈ medaile
Mažoretky Berušky zahájily další úspìšnou soutìžní sezónu. V sobotu 8. prosince se zúèastnily soutìže Tornádo 2012 Ostrava, a to rovnou se dvìma tanci.
Opìt dokázaly, že tvrdý trénink pøináší ovoce.
Za tanec s hùlkou získaly 3. místo, tanec
s pompomy (tøásnìmi) ohodnotila porota jako
nejlepší a udìlila dìvèatùm krásné 1. místo.
Berušky i doprovázející rodièe prožívali dvojnásobné umístìní s obrovskou radostí
a pýchou. Velký podíl na úspìchu má samozøejmì velice schopná a energická trenérka Petra,
která dokázala natrénovat soutìžní tance
i s novými, zaèínajícími malými taneènicemi.
V nedìli 9. prosince se malé i velké Berušky
opìt sešly v lutyòském kulturním domì, aby
svým pøíbuzným a kamarádùm pøedvedly vše,
co nacvièily, a hlavnì aby si vysloužily
mikulášskou nadílku. Tanèilo se, soutìžilo
o medaile, mlsalo a dovádìlo, než dorazil
oèekávaný Mikuláš s milým andílkem
a ponìkud nabruèeným èertem. Nadìlování
dárkù tolika hodným dìtem dalo Mikuláši
a andìlovi opravdu zabrat. Nakonec byl spokojen i èert, mohl si totiž s malými taneènicemi
vesele zatrsat svùj oblíbený taneèek. Akce se
velice povedla pøedevším zásluhou Petry Šostokové, která s pomocí své obìtavé maminky
vše dokonale pøipravila a zorganizovala.
Dìkujeme! Rodièe Berušek

P¯ivÌtali jsme novÈ obË·nky DolnÌ LutynÏ

Dne 6. øíjna 2012 jsme pøivítali nové obèánky: Hana Školová, Juliet Moraga Delgado, Adéla Kubátková, Šimon Pavlík, Matyáš Bystroò, Adéla
Oczadlá (horní snímek). Dole s maminkami Karel Füle, Marek Ježo, Jan Drla, Nela Stanieková, Pavel Vicherek, Nicolas Krzak, Ellen Šeligová.
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Milá babièko, maminko,
vìk není to, v èem poznává
se stáøí, když Tvé oèi záøí,
když se Tvé srdce umí
smát, pak vìø nám, ten vìk
není znát.

Dne 11. ledna 2013 oslavila své krásné
životní jubileum 87 let naše babièka,
maminka, prababièka
paní

Milovala svou rodinu,
chtìla žít, pøišla nemoc zlá
a musela odejít.
Dík za to, èím jsi pro nás
byla. Za každý den, jenž jsi
pro nás žila.
Jak tìžké je bez tebe žít,
když nemá kdo poradit, potìšit.
Utichly kroky,
umlkl hlas,
ale Tvùj obraz zùstává
navždy v nás.

Vìra HOLEŠOVÁ.
Hodnì štìstí, zdraví a pohody do dalších
let ze srdce pøeje vnuk David
s pøítelkyní Lucií, dcery
Inka a Marie s rodinou.
Dne 23. ledna 2013
oslavila své
70. narozeniny naše
maminka, paní
Alenka KIJONKOVÁ.

Dne 6. ledna 2013 jsme vzpomnìli
nedožité 45. narozeniny paní
Renáty ÈAPLOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel Tomáš, syn
Aleš, dcera Veronika, rodièe, sestra Helena, neteø Adriana a tety s rodinami.
Jen kytièku na hrob
mùžeme dát
a tiše stát a vzpomínat.
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Èas utíká a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka
na Tebe
zùstává dál.
Dne 23. ledna 2013 vzpomeneme
7. výroèí úmrtí paní
Marie KURSOVÉ
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Dáša a syn Zdenìk s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Otto, Štefánia Šmídová, Anežka
Kvapilová, Halina Seberová, Zdenka
Mosná, Vítìzslav Stuchlík.
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

Pevné zdraví, veselou mysl a stálou chut´
k lumpárnám jí pøejí její nejbližší: dcera
Radomíra s manželem Bohdanem, pro
kterého se stala druhou maminkou.

Dne 10. ledna 2013 by se
dožila 100 let paní
Gisela ROSÍKOVÁ z Vìøòovic

Dolní Lutynì má již 2 obèanky starší
100 let!

Dne 12. prosince 2012 by se dožila paní

a zároveò 27. bøezna 2013 vzpomeneme
10. výroèí jejího úmrtí.
Stále vzpomínají dcera Olga, Štìpánka
a zet´ s rodinami.

Krásné 101. narozeniny oslavila naše nejstarší obèanka paní Božena Nawratová
z Dolní Lutynì dne 29. 12. 2012.

Antonína PEŠKOVÁ,
roz. Šmídová
82 let.
Dne 24. prosince 2012 by
se dožil pan
Boøivoj PEŠKA
90 let.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Bohumila
a syn Jan s rodinami.
Dneska máme smutný den,
kdy na Tebe myslíme.
Jenž opustils nás hroznì
mlád. Bavil ses, smál ses,
teï se bavíš nahoøe.
Sbohem zlato, buï tam
št´astný, my tu budem plakat a vzpomínat.
Sbohem
Dne 4. ledna 2013 jsme si vzpomenuli
3. smutné výroèí úmrtí
pana
Jiøího BORTLIKA.
Vzpomínají maminka a pøítelkynì.

Jen svíci hoøící a hezkou
kytici
Ti na hrob mùžeme dát,
chvíli postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.
Dne 17. ledna 2013 s bolestí v srdci
vzpomínáme smutné 4. výroèí úmrtí pana

V˝roËÌ

Pøipojujeme se s gratulací a pøejeme
hlavnì pevné zdraví, rodinnou pohodu a
stále dobrou mysl.
Další dolnolutyòskou stoletou obèankou se
stala dne 9. 12. 2012 paní Marta Bednáøová.

Jana KURTIHO.

Blahopøejeme a pøejeme rovnìž stálé
zdraví, životní elán a osobní pohodu.

S úctou vzpomíná manželka Eva s dcerami Pet´ulou a Karin.

Další oslavenkyní v mìsíci prosinci byla

Kdo Tì znal, ten si
vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 19. prosince 2013
jsme si pøipomnìli
30. výroèí úmrtí paní

Anežka Pøibylová, která oslavila 92 let.
Gratulujeme a pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne

Marty ABSOLONOVÉ.

- 29. 12. 2012 manželé Oskar a Vanda
Lukašèíkovi z Dolní Lutynì.

S láskou vzpomínají manžel Ervín, švagrová Marie, syn Ludìk a dcera Milena
s rodinami.

Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let ještì mnoho spoleènì prožitých let ve
zdraví a rodinné pohodì.
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LetoönÌ novoroËnÌ vod·ck˝ sjezd se vyda¯il
Jako už tradiènì se vodáci hned v prvních dnech nového roku vydali na øeku na VI. Novoroèní sjezd Olše, který uspoøádalo
Obèanské sdružení Posejdon z Vìøòovic.
Poèasí jim pøálo, teplota dosahovala k šesti
stupòùm a slunce zpoza mrakù na nì vykukovalo slunce.
Letošního sjezdu se zúèastnilo témìø pìt
desítek milovníkù sjíždìní øek a vodní turistiky,
z toho asi 20 pøijelo z Polska. Nechybìli
pøíznivci vodních radovánek z Dolní Lutynì,
Bohumína, Karviné, Èeského Tìšína i Cieszyna, Ostravy i z dalších míst.
Jak poznamenal pøedseda vodáckého oddílu
a o.s. Posejdon Josef Tobola, novoroèní sjezd
ve Vìøòovicích se už stává tradicí. A navíc letos
mìli vodáci pro splavení øeky nejlepší možné
podmínky. „Nepršelo a bylo dost vody. Metr
dvacet, to je ideální stav. Za takových podmínek to nikde nedrhne a je to rychlé,“ uvedl
Josef Tobola.
Po vylodìní v Zabe³kowì vodáci pøevezli lodì
zpìt do Vìøòovic. V klubovnì pak na nì èekal
poctivý guláš, teplý èaj i nìco ostøejšího na
zahøátí. Program pøešel v kulturní èást, která se
nesla v duchu živé konverzace, promítání
videí, zachycujících vodácká dobrodružství na
èeských i zahranièních øekách, a zpívání pøi
kytaøe.
Kromì novoroèního sjezdu bude letos Posejdon
opìt poøádat brigádu na lodìnici, vodácké
kurzy a tábory, výstavy, besedy a celou øadu
dalších akcí.
(red)

KR¡TCE
Dovolená místního lékaøe
MUDr. Vladislav Sikora tímto sdìluje svým
pacientùm, že ordinace v Dolní LutyniNeradu (bývalá škola) bude k vùli èerpání
dovolené uzavøena od 11. do 15. února
2013. Zástup zajišt´uje MUDr. Tat´jána
Valicová na elektrárnì v Dìtmarovicích.
Spoleèenský veèírek
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve všechny
své èleny a pøíznivce v pátek 1. února v 17
hodin do sálu Kulturního domu v Dolní
Lutyni na spoleèenský veèírek. Hudba,
obèerstvení a bohatá tombola zajištìna.
Pøijïte se pobavit a zatanèit.
Pozvání k prázdninovému luštìní
Luštíte rádi køížovky a osmismìrky? Vyplòujete a dokreslujete obrázky? Tak pøijïte,
kluci a holky, do naší knihovny o jarních
prázdninách, a to v úterý 12. února od 9 do
12 hodin. Tìší se na vás knihovnice.

Dìtský karneval
Osvìtová beseda zve všechny dìti
a rodièe na tradièní Rej masek, který se
uskuteèní v nedìli 3. února v 15.30 hodin
ve velkém sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Karneval zahájí krátkým vystoupením naše Berušky, pak již budou
následovat soutìže a dìtská diskotéka.
Vstupné dìti 30 korun, dospìlí 60 korun
Pozvání
Ve dnech 6. a 11. února 2013 od 13 do 17
hodin se uskuteèní v klubovnì Kulturního
domu v Dolní Lutyni pro zájemce individuální konzultace, rady a informace – jak
spoøit na dùchod, (dùchodová reforma) pro
dìti a mládež (stavební a investièní
spoøení), o pojištìní úrazovém, životním a
majetkovém. Na setkání se tìší Marie
Rusková.
Máte všichni dolnolutyòský kalendáø?
Poèátkem ledna byla ukonèena roznáška
dolnolutyòského kalendáøe. Pracovníci,
kteøí tuto roznášku provádìli, nás však
upozornili, že mnoho rodinných domkù

není oznaèeno èísly popisnými, pøípadnì
nemají schránku, nebo mají schránku tak
malou, že se tam kalendáø nevešel.
Proto se mohlo stát, že kalendáø byl
vložen do plotu, a tudíž si ho mohl kdokoliv vzít. Apelujeme proto na majitele rodinných domù, aby si svùj dùm øádnì oznaèili
a opatøili dostateènì velkou poštovní
schránkou. V opaèném pøípadì si budou
muset v pøíštím roce kalendáø vyzvednout
na obecním úøadì. V omezeném
množství jsou kalendáøe ještì k dispozici,
takže pokud máte v domì více domácností, mùžete si kalendáø ještì vyzvednout
v kanceláøi è. 7 na Obecním úøadì
v Dolní Lutyni. (red)
Divadlo pro dìti
Osvìtová beseda pøipravila pro dìti
a jejich rodièe o jarních prázdninách ve
støedu 13. února v 10 hodin ve velkém sále
Kulturního domu v Dolní Lutyni pohádku
O Èervené karkulce a jiné pohádky
v podání loutkohereèky z Divadla loutek
v Ostravì. Vstupné dìti 30, dospìlí 60
korun.
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