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V Ëervnu se bude konat prvnÌ LutyÚsk· tretra
Stále více lidí si v dnešní dobì uvìdomuje dùležitost pohybu jako základní lidské potøeby. Proto se nìkteøí
uèitelé a nadšenci pro atletiku rozhodli letos uspoøádat první roèník Lutyòské tretry pro dìti a rodièe nebo
prarodièe.
Soutìžit se bude ve 4 disciplínách, a to v bìhu
na 60m, skoku dalekém, hodu koulí (mladší
roèníky budou mít nìco lehèího) a závìreèné
štafetì rodièe a dítìte na 2x100metrù. Všechny
výkony se budou poctivì mìøit a zapisovat, jednotlivé výkony budou pøepoèítány dle metodických pokynù ÈSTV tak, aby výsledky byly
objektivní. Soutìžit se bude ve tøech kategoriích (pøedškolák, školák – I. stupeò a školák
– II. stupeò) vždy za úèasti jednoho z rodièù
nebo prarodièù.
Akce se uskuteèní v pøedveèer ostravské Zlaté

tretry ve støedu 26. èervna na høišti ZŠ A. Jiráska v centru obce od 16 hodin. Prezence bude
probíhat od 15.30 hodin. Pøihlásit se mùžete na
adrese atletikasport@email.cz, kam staèí poslat
jméno s pøíjmením svého dítìte a jeho roèník
narození.
Ten, kdo by se rozhodl na poslední chvíli,
necht´ prosím pøijde osobnì nejpozdìji 30
minut pøed startem.
Vítìzové všech kategorií budou ocenìní a
celkový vítìz pøevezme putovní pohár. Ceny
budou osobnì pøedávat Daniela Bártová, sedm-

náctinásobná svìtová rekordmanka ve skoku o
tyèi, a Pavel Maslák halový mistr Evropy a
úøadující halový mistr svìta, o kterých více
píšeme níže.
Doufáme, že naše závody navštíví i Jan
Železný nebo Roman Šebrle.
Zveme všechny, kteøí nepodceòují pohyb, aby
se nebáli pøijít. Obèerstvení bude zajištìno pro
dìti i dospìlé. V pøípadì nevlídného poèasí se
drobnì zmìní disciplíny a akce se uskuteèní
v tìlocviènì.
(org)

Na z·vod dohlÈdne
b˝val· olympioniËka B·rtov·

Vùbec poprvé se v obci bude konat atletický závod pro dìti
a rodièe, který organizátoøi nazvali Lutyòská tretra. Termín je
daný: støeda 26. èervna. Za vším stojí nejen vedení místní základní školy, ale také obec a slavná atletka a bývalá èeská reprezentantka v gymnastice a skoku o tyèi Daniela Bártová. Mnohonásobná reprezentantka a držitelka nìkolika rekordù pochází z
Ostravy, ale už nìkolik let žije v Dolní Lutyni. Své zkušenosti
pøedává dìtem, trénuje a rozvíjí jejich pohybové schopnosti na
kurzech, které organizuje a vede. A protože pohyb propaguje, kde
mùže, podílí se na pøípravách zmínìného závodu.
„Vìøím, že to bude skvìlý závod a že si všichni, kdo pøijdou,

odpoledne užijí. Chtìli jsme být netradièní, a proto jsme zvolili
kombinaci rodiè dítì, což nám pøišlo zajímavé. Moc se na to
tìším,“ øekla Daniela Bártová, která nedávno pøedávala ceny
vítìzùm Èokoládové tretry v Bohumínì.
S organizátory atletického mítinku Zlatá tretra je pochopitelnì
v kontaktu a tak se snaží na závod do obce získat i známé
sportovce. Pøijet by mìl každopádnì sprinter Pavel Maslák,
mluvila o tom i s Romanem Šebrlem a Janem Železným.
Ti jsou ale právì v té dobì tak vytížení, že jí prý nemohli stoprocentnì zaruèit, že budou mít èas. „Tøeba to vyjde,“ øíká
s úsmìvem Daniela Bártová.
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Do klubu d˘chodc˘ chodÌm r·da
V klubu se scházíme dvakrát mìsíènì v Kulturním domì v Dolní Lutyni. Èlenové v 15 hodin a výbor o hodinu døíve. Chodím tam ráda, a to už od roku 1997. Dìkuji tìm, kteøí klub zakládali. Mnozí již nejsou mezi
námi, ale nahradili je jiní a klub funguje úspìšnì dál.

Klub dùchodcù je velmi aktivní zásluhou naší obìtavé vedoucí paní
Lydie Èervencové, která dokáže organizovat nejrùznìjší akce. Jsou to:
Mikulášská besídka, vánoèní posezení s koledami, vepøové hody s hudbou, bohatou tombolou a vystoupením bøišních taneènic. Pøi vítání jara
nás pobavily Berušky, které v soutìži získaly zlatou medaili. Pøi návštìvì
v knihovnì jsme zhlédli film o památkách v Dolní Lutyni a besedovali
jsme o historii obce. Velmi úspìšnou akcí jsou také návštìvy divadla
v Ostravì, oslava MDŽ a Dne matek, sportovní den s opékáním špekáèkù
nebo tematické zájezdy Poznej svùj kraj, v jehož rámci jsme navštívili
hrady, zámky, jeskynì, arboretum, zoologickou zahradu a další zajímavá
místa.

Nesmíme zapomenout na náš výbor, který pøi všech akcích navaøí chutná jídla a napeèe koláèe nebo zákusky. Na každé úterní setkání nám
pøipraví malé pohoštìní s èajem nebo kávou.
Èlenové si mezi sebou vymìòují zkušenosti o vaøení, peèení a zahradnièení. Povídají si o zajímavých událostech, o radostech i starostech,
které je v životì potkávají.
Na vìtší akce s hudbou a tancem pøicházejí i dùchodci z okolí – Dìtmarovic, Orlové i Bohumína.
Velice oceòují naše zábavy a tìší se na další setkání.
Všichni èlenové dìkují vedoucí a výboru za jejich obìtavou práci.
Vìra Gavlasová

Rekonstrukce schodiötÏ na h¯bitov
V dubnu byly zahájeny stavební
práce na rekonstrukci schodištì na
høbitov. Stávající opìrné cihlové
sloupy, litinové plùtky i èelní
betonové desky po obou stranách
vstupní brány se dostaly do stavu,
který vyžadoval stavební zásah.
Zejména kamenný køíž i socha se
zaèaly naklánìt a jejich cihlové
základy se zaèaly bortit. Stav byl
oznaèen za havarijní. Betonové
prstence, sahající hluboko pod stávající základy, problém vyøešily.

Samotné
schody
zùstanou
v pùvodním stavu. Po stavebních
úpravách bude následovat výroba
a instalace nového kovaného plotu
i zábradlí. Vznikne urèitá èasová
prodleva, protože nový kovaný
plot musí být zhotoven na míru
a jeho výroba musí poèkat na
dokonèení stavebních prací.
Omlouváme se obèanùm, kterým
se po dobu opravy ztížil pøístup na
høbitov.
Bc. Jan Fismol

Obec pot¯ebuje vyhl·öku o z·kazu p·lenÌ na zahrad·ch
Asi každý se nemohl doèkat
okamžiku, kdy na zahrádky zasvítí
první sluníèko a probudí pøírodu
ze zimního spánku.
A koneènì se tak stalo. Smog je,
doufejme, na dlouhou dobu pryè, a
tak jsem se rozhodnul naèerpat
první jarní paprsky.
Chystal jsem se dát si nedìlní
kafíèko a trochu zapøemýšlet, co
všechno po zimì budu muset

udìlat. Dolní Lutynì je krásná od
jara do zimy, hlásají stránky naší
obce. Jenže asi ne pro mé sousedy.
Zapálit v tak krásný den staré
vìtve, snad nìjaké listí, kousek
døeva a starý papír, co se nevešel
do kotle v zimì, pøece nemùže být
problém. Ale pro mì je.
Mockrát už mì napadlo, jestli je to
normální, a aniž bych chtìl nìkoho
urazit, myslím, že nìkterým smog

a èerný dým z komínù prostì
chybí. Snad nejsem jediný, kdo to
vnímá podobnì jako já.
Je mi proti srsti opakovanì
sousedy upozoròovat. A je mi líto,
že s tím ani obec doposud nic
neudìlala.
Odpovìï: "Zavolejte na nì
hasièe", mi nepøijde férová
k hasièùm.
Pøesto vìøím v sílu rozumu. A kdo

ví, tøeba už nìkde na stole leží
rozpracovaná vyhláška zakazující
nejen v nedìli hluèet se sekaèkami, ale také omezující znepøíjemòovat pálením všeho, co se na
zahradì najde, život takovým,
kteøí opravdu vìøí v to, že naše
obec jednou bude nejen krásná, ale
také èistá pokud jde o to, co
dýcháme od jara do zimy.
M.P.
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ChovatelskÈ bilancov·nÌ roku 2012
První den mìsíce bøezna se sešli dolnolutynští chovatelé v prostorách pizzerie Balcanica, aby zhodnotili uplynulou chovatelskou sezónu, urèili si cíle a úkoly pro následující rok a zvolili si nové vedení základní organizace.
První pozitivní zprávou byla znovu rozrùstající
se èlenská základna. Svou èinností v naší organizaci v souèasné dobì provozuje 28 chovatelù, z toho je pìt mladých chovatelù a èestným èlenem byl zvolen dlouholetý chovatel
drùbeže Miroslav Parva. Bìhem uplynulé
sezóny se èlenové ZO ÈSCH Dolní Lutynì
aktivnì úèastnili pøehlídek a soutìží rùzných
úrovní, a to nejen na území ÈR. Naši chovatelé
vzornì reprezentovali svou mateøskou organizaci a pøedevším naší obec na 22 výstavách
králíkù, drùbeže a holubù. A to jsme zvládli
obsadit dvakrát i tøi výstavy bìhem jednoho
víkendu. Získaných ocenìní a úspìchù byla
celá øada.
Díky spolupráci s Okresní organizací Karviná
jsme rovnìž bodovali na Celostátní výstavì
mladých králíkù a mladé drùbeže v Hodonínì
Celostátní výstavy drobného zvíøectva v Lysé
nad Labem. Týmovým úspìchem bylo celkové
první místo v okresní soutìži organizací, kde
jsme ovládli všechny tøi kategorie. To, že
v okrese Karviná nemáme konkurenci, je
známý fakt posledních let. Ovšem síla našich
odchovù se opìt projevila pøi Slezské výstavì
v Hati. V konkurenci bezmála 30 týmù z celé
severní Moravy a Polska se naše organizace
umístila na celkovém druhém místì za domácí
Hatí. Kategorii králíkù jsme již druhý rok po
sobì vyhráli. Velice si rovnìž vážíme
spolupráce s chovateli z polského Radlina a
Knúrowa. Díky posuzovatelské misi našeho
jednatele na první výstavì mladých králíkù v
Polsku poblíž Varšavy, se podaøilo navázat kon-

takt i s chovateli z Mszczonówa a pøi letošní
dolnolutyòské výstavì se mùžeme tìšit i na
jejich návštìvu a odchovy. Jedním z cílù pro
následující rok bylo stanoveno navázání
spolupráce s chovateli ze Slovenska.
Máme za sebou rok, bìhem kterého se
uskuteènila na území naší obce nejvìtší výstava
za poslední desetiletí. Se ctí jsme tak oslavili
60. výroèí od založení naší ZO. Druhou akcí
poøádanou pro veøejnost, byl 1. chovatelský
ples, který se tìšil obrovskému zájmu a byl
vyprodán ještì pøed poøádnou medializací.
Jsme velice rádi, že akce poøádané naší základní organizací mají pozitivní odezvu. Závìrem

bych ètenáøe Dolnolutyòských novin rád
seznámil s novì zvoleným výborem. Pøedseda
ZO – Pavel Twyrdy, jednatel – Pavel Sikora,
pokladník – Ondøej Vavøíèek, èlen výboru –
Lubomír Slovík a pøedseda revizní komise –
Rostislav Parwa. Dìkujeme všem obèanùm za
pøízeò a tìšíme se na vás pøi další akci poøádané
naší ZO. Rovnìž nadšenì pøivítáme mezi sebou
nové zájemce o chov drobného zvíøectva,
kterým rádi poradíme, jak se v chovatelství
dobøe orientovat.
Pavel Sikora,
jednatel ZO ÈSCH Dolní Lutynì,
email: pavel.siky@centrum.cz

DolnÌ LutynÏ bude opÏt hostit bluegrassov˝ festival
Rok utekl jako voda a opìt se nám blíží termín
tradièního dolnolutyòského bluegrassového
festivalu. Letos se IV. roèník Silessian bluegrass festival, který opìt organizuje Osvìtová
beseda a Obecní úøad v Dolní Lutyni, koná v
sobotu 29. èervna od 14 hodin. Také letošní
roèník se uskuteèní v prostoru stylové westernové hospùdky u Mirka za úèasti špièkových
moravských a èeských kapel. Na co se mùžeme
tìšit? Tady je malá nabídka: Red and white,
Wind, Cvykr, Ptaèoroko, P + P, Bluegrass cambeck. Moderování se opìt zhostí Pavel Pedro
Michálek.
V odpoledním programu vystoupí taneèní
skupina Samira a Berušky z Dolní Lutynì.
Dolnolutyòská skupina Pedro and Bandidas
vystoupí se svým westernovým programem. Po
celou dobu bude zajištìna pro dìti a dospìlé
projížïka na koni. Všichni se mohou zapojit do
malé soutìže o drobné dárky. Po pøíjemnì
prožitém odpoledni èeká návštìvníky posezení
u veèerního táboráku.
(red)
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Beruöky jdou do fin·le!
Berušky se probojovaly do finále Mistrovství Èeské republiky v mažoretkovém sportu.
Ani v roce 2013 nepolevily Berušky ve svých
pøípravách na soutìže a pod vedením trenérky
Petry Šostokové, která má na úspìších týmu
hlavní podíl, pilují a zdokonalují své soutìžní
tance tak, aby na dalším klání opìt s pøehledem
pøedèily své soupeøky.
Skvìlého umístìní dosáhly na kvalifikaci pro
Mistrovství ÈR, které se konalo 6. dubna
v Hradci nad Moravicí. Zde se svým vystoupením s pompony opìt jasnì zvítìzily
a díky vysokému bodovému hodnocení si zajistily pøímý postup do finále Mistrovství ÈR
v mažoretkovém sportu, které se bude konat
8. èervna ve Vimperku. Aby úspìchù nebylo
málo, tak se z 1. místa a postupu do finále
mohlo radovat i duo s tøásnìmi ve složení
Klárka Pøibylová a Deniska Turková. Jako zaèínající soubor v této soutìži sklidily Berušky
velkou pochvalu od poroty a jako bonus navíc
získaly i sladkou cenu VIP poroty, na které si po
soutìži pochutnaly.
Berušky teï èekají ještì další soutìže a vystoupení, ale hlavnì tvrdý trénink, aby ve Vimperku pøedvedly skvìlé a bezchybné vystoupení a umístily se co nejlépe a aby i svým
výkonem výbornì reprezentovaly obec Dolní
Lutynì v rámci celorepublikové soutìže.
Narùstající poèet akcí a nutnost zdokonalovat
nejen vystoupení, ale i vybavení týmu, s sebou

však nese i zvýšené náklady souboru, proto
bychom rádi uvítali nabídky sponzorù z øad
firem naší obce, kteøí by byli ochotni podpoøit
èinnost Berušek (napø. úhrada cesty na soutìže,
nákup cvièebních pomùcek, kostýmù atd.).
Kontakt najdete na webových stránkách
souboru: www.beruscinytanecky.estranky.cz.
Budeme vdìèni za každou podporu našich

malých taneènic. Za rodièe Berušek musím
také znovu vyjádøit obdiv a podìkování
trenérce Petøe, která vìnuje pøípravám na
soutìže témìø veškerý svùj volný èas a stojí ji
to hodnì úsilí a nervù. Pøejeme celému týmu
mnoho úspìchù na soutìžích a hlavnì at´ je
tanèení stále baví a dìlá jim radost!
Rodièe Berušek

P·lenÌ ËarodÏjnic ve VÏ¯ÚovicÌch se vyda¯ilo
Že se dìti bojí èarodìjnic? To teda ne!!! Jednu
krasavici si samy vyrobily a strávily s ní a se
spoustou jejích kolegyò veselé odpoledne na
školním høišti ve Vìøòovicích. Sletìly se pøesnì v 16 hodin a zahájily super jízdu. Nejprve

soutìžily v jízdì na koštìti. Pak si zdokonalily
zpùsob jízdy s koleèkem a hod kruhem na cíl.
Nakonec poznávaly hmatem v kouzelné bednì
drobná zvíøátka a uvaøily èarodìjnickou
polévku z ještìrek a paøátù.

Aby od nás všechno zlé odešlo, vyrobenou èarodìjnici jsme spoleènì spálili. Pak jsme si už
v klidu vychutnali výborné peèené buøtíky.
Za všechny z vìøòovické školy a školky
Hedvika Peøinová
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OhlÈdnutÌ za karnevalem
Ten letošní, který se konal v sobotu 16. bøezna, byl pro dìti ze Zbytkù skuteènì nároèný. Od chvíle, kdy se svými
nejbližšími èi známými zcela zaplnili velký sál kulturního domu, jim nedala velmi nápaditá a hravá Lena Freyová
odpoèinout ani minutku.

Se svými èipernými pomocníky zahltila dìti
odìné do nejrozmanitìjších kostýmù spoustou
taneèních, hopsacích, dokonce i kaskadérských
úkolù. A že se nebáli zapojit do tohoto
nekonèícího bìsnìní ani maminky a tatínky, za
to se na nì urèitì nikdo z pøítomných nezlobil.
A proè by mìl? Jednou byli také dìtmi a není to
tak dávno...
Nejspíš si na to mnozí vèas vzpomnìli a letošní

pøípravu na karneval vzali opravdu svìdomitì.
Neváhali a obstarali kostýmy i pro ty nejmenší,
kteøí se na nohou drželi èasto jen pár týdnù.
Pohled na nì potìšil i ty poslední, kteøí snad
nechali dobrou náladu doma.
S úsmìvem a oèekáváním jsme všichni
pøicházeli, s úsmìvem a nadšením zase
odcházeli. Mnozí z nás si ještì odnášeli i høejivý pocit ze skvìle odvedené práce. Upøímné

díky všem, kdo se jakkoli podílel na vytvoøení
krásného odpoledne a veèera pro ty naše „špuntíky“. Díky také obecnímu úøadu za finanèní
podporu a uzenáøství pana Wojtase za jako
vždy chutné výrobky. A to, že nám bylo
bájeènì, dokazují fotky na stránkách
www.zsdl.cz. Tak mezi nás vstupte...
L. Trembošová,
pøedsedkynì SRPŠ MŠ a ZŠ na Zbytkách

Sranda fotb·lek Ñpro amatÈryì
Milí
pøátelé
a
pøíznivci
rekreaèního sportu, rádi bychom
vás tímto pozvali na sportovní
odpoledne plné fotbalu, volejbalu,
zábavy, dobrého jídla, pití
a hudby… Akce se koná v sobotu
8. èervna odpoledne v rekonstruovaném areálu høištì TJ Sokola
Vìøòovice, které novì nabízí
vyžití jak pro malé dìti, mládež,
tak i dospìlé, zkrátka celou rodinu.
(red)
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SpoleËensk· kronika
Dne 19. kvìtna 2013
oslavila své první
narozeniny naše princezna
Adélka OCZADLA.
K tomuto prvnímu výroèí jí všichni pøejí
hodnì lásky. Rodina Oczadlych.
Veèer, když slunce zemi opustilo, Tvoje
srdce se navždy zastavilo. To, že èas rány
hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci
bolest a vzpomínání.
Dne 22. dubna 2013 jsme
vzpomnìli
2. výroèí úmrtí našeho
syna
Tomáše ORSZULIKA
a zároveò 2. kvìtna 2013 jeho nedožitých
22 let. S bolestí v srdci stále vzpomínají
rodièe, sestra a celá rodina.
To, že se rána zahojí je jen zdání. V srdci
nám stále zùstává bolest a vzpomínání.
Dne 29. dubna 2013 jsme
vzpomnìli 2. smutné
výroèí úmrtí pana

Odešla jsi tiše s noèní tmou.
Odešla jsi tiše s bolestí svou.
Odešla jsi tiše, jak osud si pøál,
ale v našich srdcích žiješ,
Renátko, s námi dál.
Kdo Tì znal, vzpomene,
kdo Tì miloval - nezapomene.
V našich srdcích Tì stále máme a není
dne, kdy na Tebe nevzpomínáme.
Dne 2. kvìtna 2013 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí naší
drahé a milované
Renáty ÈAPLOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel
Tomáš, syn Aleš, dcera Veronika, rodièe,
sestra Helena, neteø Adriana a tety s rodinami.
Kdo Tì znal, ten si
vzpomene.
Kdo Tì miloval, nikdy
nezapomene.
Dne 4. kvìtna 2013 jsme
vzpomnìli 20. výroèí úmrtí mého bratra
Františka KONKOLA.
Stále vzpomínají sestra Anna Svìtlíková
s rodinou a manželé Koøenovští.

S láskou vzpomíná otec Josef a sestra
Lenka s rodinou.

Jsou rány osudu,
které stále bolí.
Èasem se trochu
zacelí, ale nikdy
nezahojí

Jak krásné by bylo ti pøát,
jak tìžké je u hrobu stát a vzpomínat.

Dne 13. kvìtna 2013 jsme si pøipomnìli
smutné výroèí úmrtí pana

Romana HANÁKA.

Dne 2. kvìtna 2013 jsme
vzpomnìli 2. smutné
výroèí úmrtí paní
Marcely HANÁKOVÉ
a zároveò si 20. listopadu 2013 pøipomeneme její nedožité 60. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Josef
a dcera Lenka s rodinou.
Dne 25. kvìtna 2013 jsme si pøipomnìli
25 let od úmrtí paní

Tvùj život
byl starost a práce,
pro všechno dobré
mìl jsi cit.
Tvé dobré srdce ztichlo,
a pøece nezemøelo,
v pamìti bude stále žít.
Za život prožitý s Tebou,
za lásku, kterou jsi nám dal,
tvá památka
bude stále živá,
ta v srdci
zùstává dál.
Dne 19. kvìtna 2013 jsme vzpomnìli
1. bolestné výroèí, kdy nás navždy opustil
náš nenahraditelný syn, manžel, tatínek,
zet´, švagr a strýc, pan
Miroslav ŠOSTOK.
Co víc Ti v tento den mùžeme dát? Jen
kytièku se slùvky „chybíš nám“ a tiše
vzpomínat. Maminka, manželka Iveta,
dcery Martina a Petra.
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.

Oldøicha SERAFINA.

Dne 21. kvìtna 2013 jsme
si pøipomnìli nedožitých
56 let mého manžela, syna,
tatínka a dìdeèka pana

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

Rostislava SERAFINA.

Jak tìžko
je bez Tebe žít,
když nemá
kdo poradit,
potìšit.
Dne 31. kvìtna 2013
si pøipomeneme nedožité
86. narozeniny pana

Jenovefy TÉMOVÉ
Pavla MAZÁÈE
a zároveò v prosinci 2013
vzpomeneme její nedožité
105. narozeniny. S úctou
vzpomínají syn Otakar s rodinou a snacha
Marta s rodinou.

kvìten 2013

a zároveò dne 28. èervence 2013
vzpomeneme 2. smutné výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, dcery Pavla a Jana s rodinami.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka,
maminka, dcera, syn s rodinami
a vnouèek Adámek.
Tvé oèi se zavøely,
srdce pøestalo bít.
Vzpomínky na Tebe
budou stále s námi žít.
Dne 15. kvìtna 2013 jsme
vzpomnìli 3. smutné
výroèí úmrtí pana
Antonína KOKOTKA.
S láskou vzpomíná manželka Jarmila,
dcery s rodinami.

kvìten 2013
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Dne 24.kvìtna 2013 by se
dožila 90 let paní
Amálie SALAMONOVÁ
a vzpomeneme 13. výroèí od jejího úmrtí.
Zároveò vzpomeneme
nedožitých 91 let pana
Josefa SALAMONA
a pøipomeneme si 32 let od
jeho úmrtí. S láskou vzpomínají dcera
Zdeòka, synové Jiøí a Lumír s rodinami.
Dne 21. kvìtna 2013 by se
dožila 100 let paní
Albína VOZNICOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají synové Vilém s rodinou, Josef
s rodinou a dcera Alena s rodinou.
Jen kytièku
na hrob
mùžeme dát
a tiše stát
a vzpomínat.
Dne 27. kvìtna 2013 by se dožil 85 let
pan
Emil RYBA.
S láskou vzpomíná manželka, dcery Dagmar a Eva s rodinami.
Nezemøel jsem,
nebot´ vím, že žiji stále
v srdcích tìch, kteøí mì
milovali.

Dne 13. 04. 2013 jsme pøivítali nové obèánky: Tereza Halíøová, Karolína Buchtová, Dominik Nedomlel, Beáta Oršulíková, Jana Ptošková.

V˝roËÌ
V mìsíci dubnu oslavili 85. narozeniny:
Jaroslav Kursa a Marie Królová
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Zlatá svatba
Dne 20. 4. 2013 oslavili zlatou svatbu
manželé Evžen a Zdenka Škutovi z Dolní
Lutynì. K výroèí pøejeme ještì hodnì
spoleènì strávených let ve zdraví
a pohodì.

RozlouËili jsme se

Alberta SUCHÁNKA.

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Miroslav Siuda, Ladislav Pardubicky,
Anna Adamèíková, Teodor Bystroò, Jiøí
Zrostlík, Anežka Oršulíková, Helena
Mišolajová, Erich Köllner, Vlasta
Ptošková, Oldøich Moravec

S láskou vzpomíná maminka a bratr Ota
s rodinou.

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji všem známým, pøátelùm
a sousedùm za úèast a projev soustrasti,
kvìtinové dary na pohøbu
našeho zesnulého pana

KR¡TCE

Dne 29. kvìtna 2013 si
pøipomeneme 7. smutné výroèí úmrtí pana

Ericha KÖLLNERA.
Zarmoucená rodina.

Pozvání
Srdeènì zveme všechny pøíznivce tance na
koncert Berušek, a to v nedìli 16. èervna
v 15 hodin v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Srdeènì zvou dìti.

Beruöky opÏt bodovaly
Úspìšné tažení Berušek soutìžemi pokraèuje
a na regionální soutìži pro Mistrovství Èeské
republiky mažoretek 2013 (MAC) získaly 8
medailí a 9 postupù.
Soutìže Region cup v Brušperku se v sobotu 4.
kvìtna zúèastnila naše šikovná dìvèata se svou
sestavou s pom pomy v kategorii Show
majorettes kadetky, kde jim tìsnì o 2 desetiny
bodu uniklo první místo. I pøesto byla radost ze
støíbrných medailí obrovská a soubor postoupil
na Mistrovství Moravy, které se koná 18. kvìtna
ve Vyškovì.
V kategorii DUO a SÓLOFORMACE s pom
pomy dosáhlo také skvìlých výsledkù a umístìní
i šest èlenek souboru, které doslova zazáøily a
podaøilo se jim celkem získat 4 zlaté, 2 støíbrné,
jednu bronzovou a 1 bramborovou medaili a
zároveò si tímto všechny zajistily postup do
finále soutìže, které probìhne 1. - 2. èervna v
Jaromìøi.
A zde jsou výsledky jednotlivcù (sóloformací):
Za sóloformace Berušky startovaly ve dvou kategoriích a to dìti (3 – 8 let) a kadetky (8 – 11 let).
V dìtech sólo Kaèenka Moroòová (1. místo) a
Pavlínka Linkovová (2. místo) holky spolu tancovaly také duo, se kterým vyhrály krásné 1.
místo. Za kategorii kadetky v sóle soutìžily
Klárka Pøibylová (1. místo), Deniska Turková
(2. místo), Michalka Moroòová (3. místo) a
Lucinka Krenželoková (4. místo s postupem). V
kadetkách se pøedvedlo duo ve složení Klárka a
Deniska, které s pøehledem vyhrálo 1. místo.
Berušky se opìt pøedvedly ve skvìlé formì a je
tøeba je velice pochválit za perfektní výkon a
výbornou reprezentaci.
Rodièe Berušek
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ZmÏna trenÈra muûstvu Sokola prospÏla
Pod novým trenérem zaèali dolnolutyòští fotbalisté, stejnì jako témìø všichni soupeøi opoždìnì, jarní sezonu. Pøes nìkterá
zaváhání se zdá, že zmìna na postu trenéra nese ovoce a mužstvo pomalu stoupá tabulkou vzhùru. Snad to nezakøikneme.
Smilovice - Dolní Lutynì 3:1 (0:1)
K prvnímu mistrovskému utkání po dlouhé
zimní pøestávce jsme nastupovali s cílem
hrát ze zabezpeèené obrany a spoléhat na
rychlé brejky. První pùlhodina byla pøehlídkou nepromìnìných šancí a až ve 35. minutì
jsme svou pøevahu korunovali brankou,
když støelu Malíka brankáø pouze vyrazil
pøed Vaneèka, který se již nemýlil - 0:1. Do
druhého poloèasu jsme šli s jasným cílem udržet domácí co nejdál od naší branky
a pokusit se vstøelit druhý gól. Bohužel se to
nepodaøilo. Domácí sice pøidali na tempu,
zpoèátku bez šancí, až nakonec skórovali po
hrubých chybách hostí.
Domácí vyrovnali zhruba po 15 minutách
druhého poloèasu, když hosté nepokryli
nabíhajícího domácího hráèe, který hlavou
vyrovnal. V 73. minutì se situace opakovala
- Havlásek šel opìt sám na brankáøe, ale
opìt nedal, a domácí hned o minutu pozdìji
zvýšili, když skóroval hrající trenér Goj
a nedal Šajerovi šanci. Po tomto gólu
domácí již v pohodì kontrolovali utkání a
vyráželi do naší otevøené obrany k brejkùm.
Skóre uzavøeli domácí promìnìnou penaltou po faulu Kudlíka.
Branka Dolní Lutynì: Vaneèko
Dolní Lutynì - Stonava 3:4 (1:3)
Porážka ve Smilovicích hráèe Sokola
bohužel
dostateènì
nemotivovala,
a v okresním derby doma podlehli Stonavì.
Od úvodních minut jsme soupeøe zatlaèili
pøed jeho branku a již v 10. minutì po
pøihrávce Aksteinera pøekvapil hostujícího
brankáøe Baèo - 1:0. Poté dvì šance spálili
Vávra a Aksteiner a opìt se ukázalo, že platí
nedáš - dostaneš! Ve 14. minutì hosté podnikli rychlý brejk. První støelu náš brankáø
vyrazil, ale nepokrytý Frait uklidil míè do
sítì - 1:1. Po nìkolika nepromìnìných
šancích na obou stranách nedoskoèil ve 30.
minutì Kudlík centr a za ním volný hráè
pohodlnì skóroval - 1:2. Jen o dvì minuty
pozdìji se po rohu prosadil hlavou opìt Frait
a hosté vedli o dvì branky. Po této brance
trenér vystøídal Kudlíka a poslal na høištì
tøetího útoèníka. Do druhého poloèasu jsme
šli s cílem pokusit se ještì s výsledkem nìco
udìlat. V 52. minutì poslal Szkuta centr na
hlavu Vaneèka a ten snížil na 2:3. Po této
brance jsme soupeøe zamkli na jeho polovinì, ale hosté bránili v devíti lidech a

Vendrynì - Dolní Lutynì 0:0
Na høišti lídra tabulky jsme odehráli dobré
utkání, bohužel jsme opìt nevyužili šance,
a když ani domácí nedokázali své šance
promìnit, skonèilo utkání bezbrankovou
remízou. První poloèas byl ve znamení
nepromìnìných šancí na obou stranách. Ani
jedna však neskonèila gólem.
Druhý poloèas také mnoho fotbalové krásy
nepøinesl. Domácí sice mìli èastìji míè na
svých kopaèkách, ale naše obrana fungovala
dobøe a domácí do žádné šance nepouštìla.
V 77. minutì jsme dokonce pøestáli
(neprávem naøízenou) penaltu, když støelu
Sostøonka k pravé tyèi Šajer vyrazil. V 89.
minutì se velké šanci ocitl Èief, kdy se
zjevil sám pøed brankáøem domácích, ale
støílel vedle.

Dolní Lutynì - Brušperk 1:1 (1:1)
Ve vloženém kole jsme pøivítali na domácím
høišti druhé mužstvo tabulky z Brušperku.
Hosté se netají postupovými ambicemi, ale
naši hráèi utkání zvládli a pøi troše štìstí
jsme mohli favorita porazit. Od úvodních
minut se hosté tlaèili pøed naši branku
a støíleli z každé pozice, ale naštìstí støely
míøily buï mimo, nebo je chytil brankáø
Šajer.
Vedení se ujali domácí v 11. minutì, kdy
míè z rohu poslal pøed branku Szkuta a našel
pøesnì hlavu Vaneèka, který míøil pøesnì. Po
této brance se hosté snažili o brzké
vyrovnání, ale naše obrana v èele
s brankáøem všechna nebezpeèí zažehnala.
Až ve 25. minutì se hosté po sérii narážeèek
dostali po levé stranì pøed Šajera
a Šlesinger se nemýlil - 1:1. Do konce
poloèasu pak následovala pøehlídka
zmaøených šancí.
I ve druhém poloèase pokraèoval fotbal
nahoru - dolù. Domácí tlaèili, mìli nìkolik
vyložených šancí, skórovat ale mohli hosté,
když v 66. minutì nastøelili bøevno. Záhy
pak domácí Jantoš pøehodil brankáøe i
branku. Domácí se pak blýskli nìkolika
šancemi, které ale zùstaly nepromìnìny.
Branka Dolní Lutynì: Vaneèko

Dolní Lutynì - Vratimov 5:0 (3:0)
Zápas s Vratimovem jsme mìli od úvodních
minut pod kontrolou a taky jsme promìòovali šance. Branky za domácí v prvním
poloèase støíleli Havlásek, Vávra (z penalty)
a skvìlý úvod podtrhl v 10. minutì støelou
z tøiceti metrù Twrdý, který pøehodil špatnì
postaveného brankáøe hostù - 3:0.
Druhý poloèas jsme zaèali opìt skvìle
a v 50. minutì po úniku Havláska a následné nahrávce na Aksteinera, který udìlal
klièku brankáøi a støílel do prázdné branky 4:0. Domácí pak mìli neustálou pøevahu.
Hosté se pøipomnìli v 63. minutì støelou z
hranice pokutového území, která ovšem šla
nad branku. V 66. minutì se do pokutového
území proklièkoval Malík a levaèkou
vymetl pravý horní rùžek hostující branky
a uzavøel skóre zápasu. V 76. minutì ještì
naøídil rozhodèí po faulu na Havláska druhý
pokutový kop, míè si postavil brankáø Šajer,
ale branku pøestøelil.
Branky Dolní Lutynì: Havlásek, Vávra,
Twrdý, Aksteiner a Malík

Dolní Lutynì – Raškovice 2:0 (0:0)
Tým z Raškovic svìøenci trenéra Lubomíra
Beganyho zdolali, ale nemìli vùbec snadnou
práci. „Navíc jsme v první pùli nehráli moc
dobøe. Pøedtím proti Brušperku jsme
pøedvedli lepší výkon. Spíš mi to pøipadalo,
že hráèi vyklusávají únavu z pøedchozího
duelu. Brušperk nás stál opravdu dost sil,"
konstatoval trenér dolnolutyòského Sokola.
Hráèe musel v kabinì trochu probrat
a jeho svìøenci si vzali poloèasovou kritiku
k srdci a do druhé pùle vpadli aktivnì jako
hrdinové akèních filmù. Dva bleskové góly
v rozmezí ètyø minut nastartovaly obrat v
utkání. O oba se postarali útoèníci po kombinaèních akcích. „Herní projev se zlepšil,
už to bylo více
v pohybu a dalo se na fotbal dívat," pochvaloval si kouè Sokola.
Po utkání chválil zejména obranu.
„V obranì jsme ale pracovali znovu
spolehlivì. Musím hráèe pochválit," øekl
spokojenì Begany.
Branky Dolní Lutynì: Havlásek a
Aksteiner

vyráželi do rychlých protiútokù. V 64. minutì se však hosté dostali do pøeèíslení
a Zoller s pøehledem zvýšil náskok hostù na
2:4. V 67. minutì støílel Aksteiner pouze do
bøevna a odražený míè poslal do sítì
Havlásek - 3:4. Po této brance jsme hosty
zatlaèili pøed jejich branku, ale zkušení
zadáci hostù nás do vìtších šancí nepouštìli.
Branky Dolní Lutynì: Baèo, Vaneèko
a Havlásek
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