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Majetkov· kriminalita v obci pov·ûlivÏ stoup·
Jako každý rok, tak zøejmì i letos se s pøíchodem jara zvýší trestná èinnost. V letošním roce navíc umocnìná pomìrnì rozsáhlou amnestií bývalého prezidenta. Když pøidáme celkovì velmi špatnou hospodáøskou situaci, vysokou nezamìstnanost, sociální složení obyvatel v aglomeraci a neustále se zvyšující ceny
energií a potravin, nemusí být èlovìk prognostikem, aby vìdìl, že je tøeba mít se na opatrnosti.

Nìkteøí lapkové se už probudili k èinnosti,
a tak první naši obèané již mají nepøíjemné
zkušenosti za sebou. Tak si myslím, že stojí za
pøipomenutí nìjaké to shrnutí a upozornìní na
nejbližší mìsíce.
V posledních týdnech došlo na území našeho
katastru k nárùstu trestné èinnost vloupáním
nejen do rodinných domù, ale taky napøíklad do
komerèních objektù. V následujícím období
lze oèekávat taky zvýšený zájem o sekaèky,
ruèní náøadí, které jsou v garážích nebo
hospodáøských budovách. V rámci okresù sice
patøíme k obcím, kde je statisticky tìchto pøípadù ménì, ale to je pro okradené velmi slabá
útìcha.
Jak zabránit trestné èinnosti a co mùžeme
udìlat? S trochou nadsázky si dovoluji tvrdit,
že nejlepší ochranou na rodinném domu je
tchýnì s tchánem v pøízemí nebo všímavá
sousedka „Kelišová“, jak ji známe
z Troškových filmù. Žádný alarm, byt´
sebelepší, nenahradí naší všímavost. Dovoluji
si proto požádat, abychom se sousedy komu-

nikovali, informovali se navzájem, že tøeba
týden budeme na dovolené, a požádali je o
takový drobný dohled s tím, že jim tuto službu
nìkdy vrátíme. Vím sice, že všude to nejde, ale
tento zpùsob ochrany považuji já i policie za
relativnì levný a velmi úèinný.
Nejsou všechny pøípady stejné, nìkdy došlo ke
vloupání v noèních hodinách, nìkdy ve
veèerních, ale zlodìji si zaèínají troufat i pøes
den. Spoleèný jmenovatel všech pøípadù není
žádný. Nezvaní návštìvníci si nejèastìji domy
tipují, proto pozor na stojící auta s neznámou
posádkou v blízkosti vašich domù nebo nenápadnì se procházející podezøelé osoby
s kapucí a telefonem u ucha.
Tzv. tipaøi se mohou taky vyskytovat
v hospodách a všude, kde je vìtší koncentrace
osob. Nedocenìným nebezpeèím jsou taky
sociální sítì, kde se pøedevším mladí baví se
svými pøáteli naprosto otevøenì. Informace
typu: musím zase s rodièi o víkendu na chatu,
naši si chtìjí koupit auto, na Vánoce jsem
dostala nový tablet a fot´ák apod. jsou pro

zlodìje velmi cenné. Co mùže udìlat obec pro
snížení trestné èinnosti? Není toho málo, ale
taky není toho moc. Vedení obce se pravidelnì
setkává se zástupci Policie Èeské republiky,
abychom se navzájem informovali o aktuální
situaci. Obec dává podnìty, na co ji upozoròují
obèané, co je trápí a kde cítí slabou stránku. Na
druhou stranu policie informuje o množství
trestných èinù, jakým zpùsobem se udály a co
by se dalo udìlat pro prevenci.
Obec taky pøispívá na èinnost policie. Protože
bezpeènostní situace v kraji je taková jaká je,
rozhodlo zastupitelstvo uvolnit finanèní
prostøedky na èinnost jednoho obecního
strážníka, který zaène sloužit od dubna. Je tøeba
si uvìdomit, že ani stovka strážníkù nezajistí
úplnou bezpeènost.
Svou náplní by se mìl náš strážník blížit
prvorepublikovému policajtovi, který dobøe zná
svùj rajón, umí lidem poradit a pomoci a je
takovou prevencí pøed pácháním trestné èinnosti.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Hr·z suchÈ n·drûe na LutyÚce se opravuje
V listopadu loòského roku byla zahájena pøípravnými pracemi rekonstrukce suché nádrže na potoce Lutyòka. Tato nádrž byla vybudována na jejím horním toku.

Od roku 1996 zachycuje v pøívalových deštích
prudce narùstající množství vody. Po èervencových dešt´ových srážkách v roce 2011 došlo
již po nìkolikáté k ucpání spodní výpusti hráze
a tím i k naplnìní nádrže. Pøi této události pak
byly zjištìny silné prùsaky pøi vzdušné patì
hráze, které dosahovaly hodnot 10 až 15 litrù za
vteøinu.
Povodí Odry, které pøevzalo toto vodní dílo do
své správy po Zemìdìlské vodohospodáøské
správì, se rozhodlo provést kompletní rekonstrukci hráze.
Po provedeném geologickém prùzkumu,
kterým byla zjištìna rùznorodost materiálù
v násypu hráze, bylo jako nejvhodnìjší øešení
opravy vybráno návodní tìsnìní. Zároveò s tím
byla navržena k odstranìní stávající nekapacit-

ní spodní výpust´, která by mìla být nahrazena
novou výpustí s takovou úpravou nátoku, která
zabrání zanášení výpusti.
Souèástí rekonstrukce bude také pøemostìní
bezpeènostního pøelivu a vybudování
obslužných komunikací, které zde zcela chybìly. Pro zlepšení provozu nádrže bude dílo
osázeno zaøízením pro mìøení vodní hladiny
s pøenosem údajù na dispeèink státního podniku Povodí Odry. Ukonèení prací je plánováno
na záøí 2013. Náklady stavebních prací se
budou pohybovat okolo 13 mil. Kè.
Financování je zajišt´´ováno Povodím Odry
z programu Ministerstva zemìdìlství ÈR
„129120 Podpora prevence pøed povodnìmi
II“.
Rekonstrukce je opravdu rozsáhlá, jak ukazuje

InvestiËnÌ komise informuje
1. Povodí Odry bude vyzváno k jednání
o nápravì škod na místní komunikaci
U Jiøinky. Pøi pøepravì materiálu na rekonstrukci suché nádrže (viz samostatný èlánek)
dochází k poškozování povrchu zmínìné
cesty.
2. Øeditelství silnic a dálnic bude požádáno
o vysvìtlení, proè není dosud instalováno oplocení dálnice v místech migrace zvìøe. V této
souvislosti bude jednáno i o možném mìøení
hranice hluku zpùsobeným provozem na dálnici. Je však žádoucí, aby bylo provedeno až
v dobì, kdy bude dálnice využívána i nákladní
dopravou.
3. V mìsíci bøeznu, podle poèasí, provedou
urèení èlenové komise terénní šetøení
zamìøené na stav komunikací po zimním
období.

4. Komise vytipovala možná místa pro
umístìní fotopastí.
5. Komise se seznámila i s návrhem øešení
úprav chodníku podél obecního úøadu a napojením budovy na systém kanalizace. Obì tyto
stavební práce jsou podmínkou pro zahájení
prací na izolaci zdiva celé budovy úøadu proti
zemní vlhkosti.
Bez tìchto krokù nelze pokraèovat v dalších
stavebních úpravách, kupø. v zateplení pláštì
budovy s cílem snížit její stávající energetickou nároènost.
6. Komise vzala na vìdomí informaci pøedsedy
komise, že ve ètvrtek 11. dubna se na stavebním úøadì v Dolní Lutyni uskuteèní od
9 hodin veøejné ústní jednání ve vìci územního
øízení ke stavbì „Chodník podél komunikace
Rychvaldská na Zbytkách“. Bc. Jan Fismol

snímek. Nepøíjemnou stránkou této stavby je
poškozování povrchu pøístupových cest, zejména místní komunikace U Jiøinky.
O této záležitosti budeme jednat s Povodím
Odry. Jistota nenarušené, pevné a bezpeèné
hráze však zùstává prioritou.
Bc. Jan Fismol

RŸZN…
Sbìrný dvùr
V prvních bøeznových dnech obec koneènì
vyhlásila výbìrové øízení na výstavbu sbìrného
dvora. Podrobnosti jsou zveøejnìny na profilu
zadavatele, jak ukládá obci zákon. Pøihlásit se
mohou všichni, kdo splní podmínky
a rozhodovat bude nejnižší cena. Podrobnosti
o výstavbì sbìrného dvora a jeho otevøení
budou prùbìžnì zveøejòovány stejnì jako informace o výbìrovém øízení na pracovníky dvora.
Zájemci prosím ètìte naše noviny.
Výzva
Obec Dolní Lutynì Tøanovského 10, 735 53
Dolní Lutynì vyzývá zájemce o veøejnì
prospìšné práce, aby se pøihlásili na obecním
úøadì tel.è. 552 301 298 (Dana Kawanová,
tajemnice), obec@dolnilutyne.org v termínu
nejpozdìji do 8.4.2013. Jedná se o práce (tj.
úklid a seèení veøejných prostranství, èištìní
místních komunikací, pøíkopek a vodoteèí
a jiné obdobné pomocné práce provádìné ve
všech lokalitách obce Dolní Lutynì) pro
uchazeèe o zamìstnání evidované u úøadu
práce minim. 6 mìsícù. Takto vytvoøená pracovní místa jsou podporována z Evropského
sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské
republiky.
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Okrskov· valn· hromada hasiË˘
V pátek 15. února se konala výroèní valná hromada Okrskového sdružení dobrovolných hasièù Karviná. Bylo to
poprvé, kdy se takovéto rokování konalo v prostorách klubovny hasièské zbrojnice v Neradì.

Sbor neradských dobrovolných hasièù se stal
v záøí loòského roku èlenem okresního
sdružení Karviná. Po hasièích z Dolní Lutynìstøed se i náš druhý sbor dobrovolných hasièù
zaøadil do hasièské struktury okrsku.
Jednání bylo vìcné a ryze pracovní, jak bývá
zvykem u roèního bilancování byla pøednesena
zpráva o èinnosti, hospodaøení i plán práce na
letošní rok. Došlo i na pøedání medaile sv.
Floriána, patrona hasièù, zasloužilé èlence

hasièského sboru. Pro úplnost uvádíme, že
v loòském roce se v rámci okrsku dobrovolní
hasièi zúèastnili zásahù u 76 požárù a 49 technických havárií. 7 poplachù bylo planých.
V okrskovém sdružení je zaèlenìno 10 dobrovolných hasièských sborù s 520 èleny.
Potìšitelné je, že dobrovolní hasièi pamatují i
na výchovu hasièského dorostu. Jak na svém
krátkém vystoupení zdùraznil místostarosta
obce, v mnohých situacích, které se nemusí

výhradnì týkat hlavní hasièské èinnosti, je èinnost dobrovolných hasièù nezastupitelná.
At´ už máme na mysli jejich pomoc pøi kácení
vyøazovaných døevin, likvidaci èerných
skládek, požárního dozoru pøi spoleèenských
akcích, protipožární osvìtì nebo živelných
pohromách. Pøejme všem hasièùm, aby jejich
hasièské støíkaèky byly uvádìny v èinnost jen
pøi výcviku a soutìžích. Hodnì sil jejich práci.
Bc. Jan Fismol, Vladimír Nemec

Myslivci ze sdruûenÌ Borky z VÏ¯Úovic bilancovali
V sobotu 2. bøezna v 10 hodin zahájili ve své
hájence v Neradì myslivci MS BorkyVìøòovice svou výroèní schùzi. Organizaènì
dobøe pøipravený program zahrnoval vše, co

má výroèní schùze mít. Zprávu o èinnosti,
hospodaøení, výèet odstøelené zvìøe vèetnì
škodné, plán èinnosti na letošní rok atd. Nic
mimoøádného, obvykle podle takovéhoto

scénáøe, probíhají všechny výroèní schùze
(kromì výètu odstøelené zvìøe, pochopitelnì).
Na programu té sobotní, myslivecké, bylo
i nìco slavnostního.
Dva ze èlenù sdružení byli pøedsedou Ing.
Václavem Kadìrou a hospodáøem Josefem
Halfarem pasováni za „lovce èerné zvìøe“.
Pasovanými byli Ing. Jan Jonáš a Jan Giecek
ml. Rituálu ve stoje pøihlíželi všichni úèastníci
schùze.
Jen oba pasováni myslivci se v pokleku pøed
pøedsedou a hospodáøem podrobovali obøadu.
Pøedseda pronášel oficiální promluvu v duchu
loveckých zásad a pøitom pøikládal kleèícím
obøadní lovecký tesák støídavì na jejich pravé
rameno.
Následovalo pøedání diplomu a gratulace
èlenù.
Pasování za lovce je dopøáno každému novému
èlenovi sdružení, když uloví svou první zvìø.
Gratulujeme i my a pøejeme „Lovu zdar!“
Bc. Jan Fismol
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Rychvaldsk˝ Koncert v mask·ch
Již nìkolikrát se svému publiku pøedvedli žáci základní umìlecké školy (ZUŠ) v Rychvaldì, kterou v oborech
hudebním, pìveckém, literárnì-dramatickém a výtvarném navštìvuje 247 žákù. Její šestnáctièlenný kolektiv pedagogù vede øeditelka paní Vlasta Matonogová.
V úterý 26. února se publiku, tvoøícím zejména rodinné pøíslušníky, žáci pøedstavili svým
„Koncertem v maskách“. Takže sedmnáct
žákù, koncertujících na housle, zobcovou flétnu, klavír èi kytaru, tématicky pøedstavovali tu
masku, o níž zpívali èi hráli.
A tak mìli hosté tohoto radostiplného koncertu
opravdu problém vybrat ty nejlepší. Šestiletý
Pét´a Venera hrál na klavír skladbu o batolících
se káèátkách, a tak ji na jeho klávesy vyt´ukávalo káèátko.
A právì Pét´a Venera (na snímku se svým
uèitelem Karlem Koláskem) byl v kategorii
nejmladších žákù na 1. místì. Druhými z té
plejády výborných výkonù byli klavíristé, sourozenci v širácích na hlavách, Eva a Petr
Bìhalovi a moc hezké tøetí místo obsadil místní ma-lý èechoanglièan, kytarista Casey Long
s hezkým provedením melodie Vodìnka studená.
Opìt však zvítìzili všichni úèinkující, o èemž
svìdèily i dlouhotrvající ovace. Uznání tedy

zaslouží koncertující dìti, ale velký podíl na
uznání žákù i divákù na pøedvedených
výkonech mají i jejich pedagogové.
K dalším chloubám dovednosti patøí mj. dílka
zdejších výtvarných umìlcù, která jsou pre-

zentována na výstavce, a také pøipravovaný
bøeznový žákovský koncert Mámo, táto, hraj si
se mnou.
Text: (bø)
Foto: Archiv ZUŠ Rychvald

V˝roËÌ 400 let Bible kralickÈ
Støední škola praktická Slezské diakonie ve
Starém Bohumínì uspoøádala dne 27. února
besedu na téma 400 let výroèí Bible kralické.
Besedou provázel pan faráø mgr. Roman
Brzezina. Hlavním tématem byl vznik Bible
kralické a virtuální prohlídka památníku Bible
kralické v Kralicích nad Oslavou. Besedy se
zúèastnili žáci s rodièi støední školy, pracovníci odlouèených pracovišt´ škol Slezské

diakonie, senioøi z domu s peèovatelskou
službou a bohumínská veøejnost.
Beseda pøispìla k poznání „knihy knih“, která
v 17. století znamenala pro køest´any nekatolického vyznání studnici moudrosti
a vzdìlanosti.
Pro mnohé z nich byla Kralická bible nejcennìjší vìcí, kterou vlastnili a pøedávali ji jako
nejcennìjší poklad následujícím generacím.

Povídání s panem faráøem bylo velmi zajímavé, žáci støední školy se aktivnì zapojovali
a spontánnì ukazovali, co se v hodinách
nauèili.
Probìhlá beseda byla jednou z mnoha akcí,
které mateøská škola, základní škola a støední
škola slezské diakonie bude v letošním roce
400 let výroèí Bible kralické poøádat.
Mgr. Iveta Koštialiková
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Policista roku ujede roËnÏ 7 tisÌc kilometr˘ na kole
Už tøináct let mùžete v Dolní Lutyni, Dìtmarovicích èi Petrovicích u Karviné potkat v uniformì praporèíka Martina Kolka z Bohumína (37). Pracuje totiž na obvodním oddìlení PÈR v Dìtmarovicích jako inspektor. Na konci
února byl mezi sedmnácti policisty z okresu, kteøí byli v karvinském zámku za svou práci ocenìni a získali titul
Policista roku 2012.

Èím se ve své práci zabýváte?
Pracuji ve skupinì dokumentace, což znamená,
že sbírám støípky, které by vedly k usvìdèení
pachatele tìch nejzávažnìjších trestných èinù,
které se stanou v našem „rajónu“ a ještì spadají pod naše obvodní oddìlení. Jedná se pøedevším o majetkovou trestnou èinnost jako jsou
složitìjší krádeže a rùzné podvody, ale i násilné
trestné èiny èi trestné èiny spojené s dopravou.
V praxi to vypadá tak, že pátrám po faktech,
sháním dùkazy, vyslýchám podezøelé i svìdky
a kousek po kousku tak skládám mozaiku, která
pak usvìdèí pachatele.
Je s tím spojena spousta papírování a mravenèí
práce, ale mnohdy jsou k odhalení
nejdùležitìjší fakta, která zjistím pøímo
z terénu. Protože jsme ale malé oddìlení, tak se
kromì toho dìlím s kolegy o èinnost, která je

právì zapotøebí, napøíklad dozorèí èi hlídkovou
službu.
Máte pro lidi nìjaký recept na to, jak se vyhnout zlodìjùm?
Nebýt lhostejný a všímat si lidí i dìní kolem
sebe. Náš „rajón“ je specifický v tom, že jsme
v podstatì „na vesnici“, kde není taková
anonymita jako ve mìstì a lidé znají své
sousedy.
Proto by v pøípadì, že ve svém okolí vidí cokoliv podezøelého, nemìli váhat a ihned kontaktovat policii. Buï na linku 158 nebo pøímo na
naše oddìlení 596 550 144. Nevýhodou Dolní
Lutynì i Dìtmarovic totiž je, že jsou blízko
vìtších mìst a vìtšinu trestných èinù páchají
pøespolní, napøíklad z Karviné èi Orlové, kteøí
tady nebydlí, a to nám práci ztìžuje.

Co dìláte, když zrovna nepracujete?
Sportuji, studuji Ostravskou univerzitu, chodím
do divadla èi na koncerty. Dvacet let jsem hrál
závodnì fotbal za Bohumín a ètyøi roky
i v reprezentaci PÈR. Po úraze s kolenem
jsem s fotbalem bohužel skonèil a dal se na
cyklistiku. Nehledì na poèasí, jezdím dennì na
kole, a to i do práce, roènì to je asi 7 tisíc kilometrù.
Nìkolikrát týdnì mìním kolo za badmintonovou èi tenisovou raketu. Mám rád
vodáctví a turistiku. Letos se už zase tìším na
extrémní Beskydskou sedmièku. Vloni jsem si
ji úspìšnì vyzkoušel a letos do toho chci jít
zase. Trénovat budu opìt v Beskydech, ale
v plánu mám i „kopeèky“ v Tatrách a Norsku.
Dìkuji za rozhovor.
Rùžena Hudlerová
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Charita BohumÌn dÏkuje vöem d·rc˘m
K poslání Charity patøí nejen „velká“ mezinárodní pomoc, ale i pomoc v malých osobních tragédiích, skupinám
lidí ohrožených sociálním vylouèením a nouzí v rùzných podobách, lidem bez pøístøeší, seniorùm, dìtem.
Právì pro tyto projekty byla urèena i letošní
Tøíkrálová sbírka 2013; v našem pøípadì je to z
65 procent konkrétnì podpora støedisek:
- Domov pro seniory sv. Františka
- Odlehèovací pobytová služba
- Pùjèovna ošetøovatelských pomùcek
- Obèanská poradna, tedy bezplatné odborné
sociálnì-právní poradenství
- Denní centrum pro osoby bez pøístøeší
- Noclehárna sv. Martina
- Charitní šatník
Další èást z výtìžku poputuje do rodin
z nejchudší èásti Zakarpatské Ukrajiny. Zbývající èást pak pomùže v ostatních humanitárních

projektech Charity ÈR. Charita Bohumín letos
vyslala 76 skupinek koledníkù v obcích
Doubrava, Dolní Lutynì, Dìtmarovice, Rychvald, Orlová a Bohumín. Celkový výnos letošní
sbírky byl nejvyšší za celou její existenci. Jedná
se o èástku 272.167 korun.
Pro srovnání, v loòském roce to byla èástka
241.294 korun.
V samotné Dolní Lutyni byla vykoledována
èástka 58.511 korun, z toho ve Vìøòovicích se
pak z této èástky vykoledovalo 21.166 korun.
Tøíkrálová sbírka je za námi.
Peníze jsou vybrány, spoèítány a nezbývá než
podìkovat. Moc si vážíme pomoci i náklonnos-

ti pracovníkù Obecního úøadu Dolní Lutynì. Za
pomoc pøi organizaci sbírky a koledování
v Dolní Lutyni upøímnì dìkujeme paní Annì
Bukovské a ve Vìøòovicích paní Barbaøe
Svierèinové.
Dìkujeme za dary všem dárcùm, kteøí podle
svých možností pøispìli do kasièek Tøí králù.
Každý pøíspìvek, i ten nejmenší, je pro nás
výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, ale
také dùvìry, že každá koruna darovaná Charitì
pøijde tam, kde mùže pomáhat a sloužit. A této
dùvìry si vážíme nejvíce.
S úctou Monika Vavreèková,
øeditelka Charity Bohumín

Karnevalov˝ rej vyvolal obrovskou radost dÏtÌ

Už celý leden jsme se tìšili na karneval. Pøipravili jsme si krátkou promenádu s taneèkem, abychom všem hostùm
pøedvedli své masky. A opravdu se bylo na co dívat – bavila se tady rùzná zvíøátka, kovbojové, sportovci, èertíci, víly,
princezny a další pohádkové bytosti. Procházku pohádkami Tisíce a jedné noci se spoustou soutìží pro nás pøipravila
pohádková víla Lucka Semanèíková. Hráli si s námi i naši rodièe a moc nás to všechny bavilo. Zkusili jsme si také bojový
tanec Kapuera. Všichni jsme si nakonec odnesli i krásnou cenu z tomboly a spoustu hezkých zážitkù. Dìkujeme všem za
pøípravu a už teï se tìšíme zase za rok….
(red)

Jak to vypadalo v knihovnÏ v roce 2012
Knihovna evidovala 304 registrovaných ètenáøù z toho mládeže
do 15 let 76. Knihovnu navštívilo
5 101 uživatelù, internet v knihovnì
využilo 248 uživatelù, kteøí na nìm
strávili 175 hodin. Webovou stránku
navštívilo
1496
uživatelù.
Vypùjèeno bylo 24 308 knih
a èasopisù. V knihovnì se nachází
20 628 knih, z toho v polském originálu je 1 144 knih. Do knihovny
bylo zakoupeno 300 nových titulù.
Nejètenìjšími autorkami knih pro
ženy byly: L. Lanczová, T. Kubátová, H. Howelová, H. Longinová,

M. Váòová, N. Robertsová, B.
Smallová, J. Fieldingová, B.
Woodová.
Nejètenìjší autoøi knih pro muže
jsou V. Vondruška, W. Smith, R.
Cook, J. Deaver, J. Patterson.
Dìti nejradìji èetly knihy T. Breziny
a J. Kinneye. Nejžádanìjší dìtské
knihy byly Deníky malého
poseroutky od J. Kinneye. Knihovna
má ve fondu všech šest dílù.
Mezi nejžádanìjší knihy pro dospìlé
patøily historické detektivky Vlastimila Vondrušky a romány Jeffreye
Deavera a Nory Robertsové.

Regionální knihovna v Karviné nám
zapùjèila 100 knih v polském jazyce
a 80 knih v jazyce èeském. Knihovna odebírá 13 titulù èasopisù, z toho
dva tituly pro dìti - Ètyølístek a Tom
a Jerry.
Nejvíce se ètou èasopisy Reflex,
Vlasta, Tina a Kvìty. Dále je zájem
o èasopisy Receptáø, Flóra na
zahradì, Maminka, Praktická žena.
Novì jsme zaèali odebírat èasopis
Fajn Život.
V prosinci byl v knihovnì zøízen
dìtský koutek. Byla zakoupena
hrací podložka Èlovìèe, nezlob se!,

plastové kostky a další hraèky pro
dìti. V rámci tematických výstavek
mohli obèané ve studovnì zhlédnout
kroniky obce, další výstavky byly
vìnované dìjinám knihy, dìjinám
lidstva, výletùm s dìtmi, svìtu
a lidem, kouzlu vánoc.
V prosinci ve studovnì uspoøádal
vánoèní výstavku kroužek Šikulek.
Knihy a èasopisy si ètenáøi mohou
pùjèit rovnìž v knihovnì ve
Vìøòovicích, kde je pùjèovní doba
každou støedu od 12,30 – 17 hodin.
Mgr. Karin Anýžová,
MK Dolní Lutynì
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Miloval svou rodinu,
chtìl žít, pøišla nemoc,
a musel odejít. Dík za to,
èím jsi pro nás byl, za
každý den, jenž jsi pro nás
žil. Utichly kroky, umlkl
hlas, ale Tvùj obraz zùstává navždy v nás.

Kdo lásku a dobro
rozdával, ten neodešel,
žije v našich srdcích
dál.

Dne 26. února 2013 jsme vzpomnìli
nedožité 75. narozeniny našeho manžela,
tatínka, dìdeèka pana

Jarmily HARGAŠOVÉ.

Dne 12. bøezna 2013 jsme
vzpomnìli 5. výroèí úmrtí paní
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Kdo Tì znal, ten si vzpomene. Kdo Tì mìl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 21. bøezna 2013 jsme
vzpomnìli nedožitých
100 let paní
Alžbìty SZOSTOKOVÉ.

S láskou vzpomíná manžel Timo a syn
Martin s rodinou.

Ladislava ÈOPÍKA z Vìøòovic
a zároveò dne 19. bøezna 2013 jsme si
vzpomnìli 20. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Anièka, dcera Jana
s manželem, vnuèky Sandra a Míša
s manželem, pravnuci Adámek a Kamilek.
Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo
z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na nìj vìènì
vzpomínat.
Dne 9. bøezna 2013 jsme si pøipomnìli
7. výroèí úmrtí paní
Blaženy KRYSKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná manžel s rodinou.
Jen kytièku na hrob
mùžeme dát
a tiše stát a vzpomínat.
Dne 11. bøezna 2013 by se
dožil 71 let pan
Bruno OCZADLY .
S láskou vzpomínají synové Martin
a Štìpán s rodinami.
Utichlo zlaté srdce tvé,
které nás tolik milovalo.
Jak ti z oèí záøila láska
a dobrota, tak nám
budeš chybìt
do konce života.
Dne 18. bøezna 2013 jsme si vzpomnìli
1. smutné výroèí od úmrtí paní
Marie LUKŠOVÉ
z Dolní Lutynì.

Tak jako Ti z oèí
záøila láska,
radost a dobrota,
tak nám budeš scházet do
konce života.
Dne 13. bøezna 2013 uplynulo 11. smutné
výroèí úmrtí pana

Dotlouklo srdce drahé
maminky, odešlo na
vìènost spát. Maminko
zlatá, zùstáváš s námi ve
vìèných vzpomínkách.
Dne 22. bøezna 2013 jsme vzpomnìli
5. smutné výroèí úmrtí paní
Anny TWARDZIKOVÉ

Františka KØEMENA
a zároveò 5. dubna 2013 vzpomeneme
jeho nedožitých 97 let.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Syn Karel s rodinou.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dne 14. bøezna 2013
uplynulo 10 let od úmrtí
pana

a zároveò 4. bøezna 2013
jsme vzpomnìli 25. výroèí
úmrtí pana
Rudolfa TWARDZIKA,
který by se 11. bøezna 2013 dožil 95 let.
S láskou vzpomíná dcera, vnuci a pravnuci.
Dne 11. bøezna 2013 by se
dožil 85 let bývalý starosta obce pan
Ladislav BURYAN.

Boøivoje PEŠKY
a 29. kvìtna 2013 vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Antoníny PEŠKOVÉ
roz. Šmídové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Bohumila a syn Jan s rodinami.
Už nevzbudí
Tì slunce jarní,
ani krásný den,
na tichém høbitovì
sníš svùj
vìèný sen.
Dne 21. bøezna 2013 vzpomeneme
2. smutné výroèí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka
a dìdeèka pana
Antonína PLESCHNERA.

Zároveò dne 14. dubna 2013 si pøipomeneme její nedožité 85. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

S láskou a úctou vzpomíná syn Emil
a dcera Danuše s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vlasta, dcera Helena s rodinou.

Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku. Vzpomínají synové s rodinami.
PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji rodinì, kamarádùm, sousedùm,
známým a hasièskému sboru Nerad za
hojnou úèast a kvìtinové dary pøi posledním rozlouèení s panem Vladislavem
KOTASEM.
Marie Pavlù

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Marie Dudová, Alena Viktorová, Ivona
Štìrbová, Josef Skupien, Anna Oršuliková,
Vladislav Kotas, Štìpánka Lukšová, Anežka Pøibylová. Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci únoru oslavili 93 let – Jiøina
Mžiková, 91 let – Otilie Solichová, 85 let
– Štìpánka Klusková. Všem oslavencùm
pøejeme hlavnì hodnì zdraví, spokojenost
a osobní pohodu v kruhu rodinném.
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VÏ¯Ìm, ûe nespadneme, ¯Ìk· trenÈr fotbalist˘
Víc tréninku a nechybovat, to je recept na dobré výsledky.
Zodpovìdný trénink, hráèská disciplína
a vyvarování se herních chyb. To jsou podle
nového trenéra fotbalistù Sokola Dolní Lutynì
pøedpoklady, které mužstvo musí v jarní èásti
splnit, aby zachránilo úèast v 1. A tøídì.
Po podzimní èásti skonèilo mužstvo na tøetím
místì od konce. Mimo jiné proto se vedení
klubu odhodlalo ke zmìnì trenéra a od nového
roku vede tým dosavadní asistent Lubomír
Begany.
Jak poznamenal, zimní pøíprava byla tvrdá.
„Zapracovali jsme na zlepšení fyzické kondice,
obratnosti, posilovali jsme,“ popsal èást
pøípravy Lubomír Begany.
Pøípravných zápasù sehrál tým celkem sedm.
Pìtkrát zvítìzil, dvakrát remizoval. „Dokonce
jsme vyhráli zimní turnaj v Orlové,“ pochlubil
se trenér Begany
Hráèský kádr podle nìj nemá, pokud jde o
obsazení jednotlivých postù, výrazných slabin.
„Samozøejmì je to jako na vesnici – hrajeme
s tím, co máme. Na nákupy nových hráèù nejsou peníze,“ øíká Begany.
Vyzdvihl dlouhodobì dobré výkony brilantního
støelce Honzy Hanuska, ale také bratøí Radima
a Dominika Huòaøù a také Reného Antoše. Co
ho však trápí, je disciplína zejména mladých
hráèù a obèas také pøístup k tréninku. „Nebudu
jmenovat, oni všichni budou vìdìt, o kom je
øeè. Bohužel jsem se setkal s ležérním pøístupem k tréninku, což mì mrzí. Ti kluci zøejmì
nechtìjí nièeho dosáhnout. Chybí jim snaha
zlepšovat se, makat na sobì,“ konstatuje smutnì trenér.

KR¡TCE
Osvìtová beseda informuje
Osvìtová beseda pøipravila na jarní a letní
mìsíce dva zájezdy do divadla v Ostravì.
V nedìli 21. dubna spoleènì navštívíme
operetu Èardášovou princeznu v Divadle
Jiøího Myrona. Cena vstupenky je 140 korun.
V nedìli 16. èervna navštívíme kouzelnou
operetu Johana Strausse Noc v Benátkách
v Divadle Antonína Dvoøáka. Cena vstupenky
je 120 korun. Odjezdy autobusù pro obì
pøedstavení jsou z Vìøòovic ve 14 hodin
a z Dolní Lutynì od kulturního domu ve 14.15
hodin. Jízdné z Vìøòovic 120 korun a z Dolní
Lutynì 100 korun. Objednávky a informace
podá p. Pavla Petrová osobnì nebo na tel.
552 301 243, e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org.

Pøipouští, že je složité koncepènì s mužstvem
pracovat, když se hráèi scházejí na tréninku
kompletní málokdy, vìtšinou jedinì o víkendu.
Øada hráèù pracuje mimo obec a nebývají pøes
týden doma.
„Je to daò dobì, ale musíme se s tím nìjak
vyrovnat a nahradit absenci tréninku bojovností v zápasech,“ øíká Lubomír Begany.

Už o tomto víkendu fotbalisté Sokola poprvé
zasáhnou do jarních bojù v domácím zápase
proti Brušperku. Jak na soupeøe? Begany má
jednoduchý recept: „Kluci musí hrát s plným
nasazením a vyvarovat se školáckých chyb
napøíklad v pøihrávkách,“ dodává Begany,
který vìøí, že se mužstvu podaøí 1. A tøídu
v Dolní Lutyni udržet.

Burza dìtského obleèení
Èeský svaz žen poøádá v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni Jarní burzu dìtského
odívání, sportovních potøeb a hraèek.
V úterý 23. dubna sbìr od 8 do 17 hodin,
prodej od 10 do 17 hodin.
Ve støedu 24. dubna prodej od 8 do 15 hodin,
vyúètování od 15 do 16.30 hodin.

Knihovna uzavøena
Knihovna informuje, že ve dnech 2. 5. - 30. 5.
2013 bude knihovna v Dolní Lutyni i ve
Vìøòovicích z dùvodu revize knih uzavøena.
Mgr. Karin Anýžová - knihovnice

Humanitární sbírka
Ve ètvrtek 25. dubna se koná od 9 do 17
hodin v sále Kulturního domu v Dolní Luyni
sbírka použitého ošacení.
Sbírá se letní i zimní obleèení / dámské, pánské a dìtské/, lùžkoviny, ruèníky, utìrky,
záclony, domácí potøeby, vatové a péøové
pøikrývky, obuv a hraèky.
Nepøijímají se lednièky, televize a jiná elektronika, matrace, koberce, nábytek, jízdní
kola a dìtské koèárky.

Pozvánka
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve své èleny
a pøíznivce do sálu kulturního domu na
zábavnou akci Vítání jara, které se uskuteèní
v pátek 12. dubna 2013 v 17 hodin. Hudba,
program a domácí kuchynì zajištìna.
Pozvání
ZO KSÈM v Dolní Lutyni poøádá u pøíležitosti
68 letého výroèí osvobození naší obce Rudou
armádou pietní akt. Sraz spoluobèanù je
v úterý 30. dubna v 17 hodin u pomníku
padlých rudoarmìjcù.
(red)
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