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NejvÏtöÌ medaili v ûivotÏ dostal äebrle u n·s
Neèekanou návštìvou Dolní Lutynì spojené s besedou se žáky základních škol pøekvapil naše žáky nìkolikanásobný svìtový rekordman, držitel mnoha medailí a rekordù, Roman Šebrle.
Ve ètvrtek 13. èervna dorazil tento vìhlasný
sportovec s menším zpoždìním.
Za všechno mohla jeho neznalost místního
prostøedí. Cestou po dálnici od Ostravy
v Bohumínì totiž neodboèil do mìsta a pøejel
až do Polska.
Ve velkém sále kulturního domu na nìj zatím
netrpìlivì èekalo témìø 200 žákù našich dvou
základních škol a taky k nám vážily cestu
pìšky z Orlové dvì tøídy ze Základní školy
Školní.
Celou neèekanou návštìvu zorganizovala
Daniela Bártová, naše obèanka, bývalá atletka a
nìkolikanásobná svìtová rekordmanka a dnes
paní uèitelka MŠ Komenského, která Romana
Šebrleho dobøe zná napøíklad z olympiády
v Sydney.
Ta se taky s bravurou ujala moderátorské role,
která ji vyloženì sedìla, a bylo vidìt, že mikrofon nedrží v ruce poprvé.
Roman Šebrle byl velmi pøíjemný, odpovídal
trpìlivì nejen na otázky moderátorky, ale taky
na otázky z publika.
Na závìr celého setkání pøedal starosta Mgr.
Pavel Buzek Romanu Šebrlemu symbolickou
medaili za první návštìvu Dolní Lutynì
v podobì velkého chleba z lutyòské pekárny.
Jak øíká Roman Šebrle, byla to jeho nejvìtší
medaile, kterou kdy dostal a v pøípadì, kdyby
mu zachutnala, mùže klidnì pøijet zase. Rádi ho
u nás uvítáme.
Po skonèení setkání se jeden z našich
nejúspìšnìjších sportovcù ochotnì vyfotil se
všemi zájemci o spoleèný snímek, takže asi
každý, kdo byl pøítomen, bude mít alespoò
jednu fotografii ve svém albu.
Pøed odjezdem pak ještì spoleènì s Danielou

Bártovou navštívili mateøskou školu v centru
a pøekvapili nejen paní uèitelky, ale hlavnì naše
nejmenší.
Nejbližší pøíležitostí zazávodit si a setkat

se slavnými atlety budete mít ve støedu 26.
èervna od 16 hodin na školním høišti u velké
školy. Všichni jsou zváni, a kdo pøijede, to
necháme jako jedno velké pøekvapení.
(pb)

Nadace OKD pom·h· hasiË˘m z Neradu
Sbor dobrovolných hasièù v Neradì založil na podzim loòského
roku kroužek mladých hasièù. Bylo potøeba zajistit nezbytné technické vybavení. Hadicemi poèínaje a dìtskými pracovními stejnokroji konèe. Málokterá organizace disponuje takovým
dostatkem financí na okamžité pokrytí potøeb v nových zámìrech.
Díky poskytnutí nadaèního pøíspìvku z miniGrantu Nadace
OKD-Srdcovka jsme mohli realizovat zámìr ihned a èinnost
kroužku mladých hasièù zahájit. Na poèátku byla samozøejmì

žádost podle kritérii nadace. Podmínky jsme splnili. Naší žádosti
bylo vyhovìno. Nadace nám poskytla finanèní pøíspìvek ve výši
45 procent celkových nákladù. Dìkujeme. Díky této podpoøe se
dìti našeho kroužku mohou zaèít pøipravovat na svou budoucí
hasièskou èinnost a pomáhat v krizových situacích obèanùm i
obci. Podrobnìjší informace o naší èinnosti mohou ètenáøi nalézt
na internetové adrese: www.hasicinerad.wbs.cz
Vladimír Nemec
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Fotbalov˝ turnaj ve VÏ¯ÚovicÌch
„Sranda fotbálek pro amatéry“ bylo na plakátcích, které zvaly k úèasti na fotbalovém turnaji amatérských
družstev, jehož poøadatelem byl TJ Sokol Vìøòovice. Zúèastnilo se šest osmièlenných mužstev, která se
utkávala podle pøedem stanoveného klíèe.

Utkání se hrála na zmenšené rozloze høištì i s menšími brankami.
Už samotné názvy týmù slibovaly pìknou fotbalovou podívanou.
Posuïte sami: Vìøòovice, Hasièi Lutynì, Dolní Lutynì, Farníci, Bystroòáci a Vlci. Samotné výsledky nejsou dùležité. Vítìzem se stalo
družstvo Dolní Lutynì (hrající v dresech ÈEMAT).
Turnaj se obešel bez zranìní. Nejvìtší uznání patøí poøadatelùm. Samotný areál høištì doznal zásadních zmìn. Rekonstrukcí prošla jak travnatá
plocha pro volejbalové høištì, tak i novì vytvoøený dìtský areál.

Kdo navštívil prostor klubovny v budovì tribuny, nevìøil svým oèím,
k jakým kvalitativnì vyšším zmìnám se dá dojít, jestliže se dá dohromady parta nadšencù, kteøí jdou za svým cílem. Turnaji nevadil ani déšt´,
který zastihl fotbalisty v závìru turnaje. Výborné obèerstvení, dobrá
nálada všech, nejen fotbalistù, mùže vést k jedinému závìru - byla to
skvìlá akce. Mìla by mít napøesrok své pokraèování. Podìkování patøí
organizátorùm, hráèùm i divákùm.
Jan Fismol

ProhlÌdka budov v Ropici a RychvaldÏ
Poslední kvìtnový den se èlenové
zastupitelstva obce zúèastnili
prohlídky objektù bývalých zámkù
v Ropici a Rychvaldì. Oba pùvodnì zchátralé objekty procházejí
v souèasné dobì finanènì a
stavebnì velmi nároènou rekonstrukcí. Návštìva zastupitelù a
èlenù investièní komise nebyla
samoúèelná. Zastupitelstvo stojí
na svém èervnovém zasedání pøed
vydáním závažného rozhodnutí,
které se týká prodeje objektu našeho dolnolutyòského „zámku“. Už
na svém jednání 17. dubna 2013
schválili
zastupitelé
zámìr
odprodeje. V souèasné dobì je
znám jediný zájemce o koupi,
který
je
také
vlastníkem
zmínìných objektù v Rychvaldì
i Ropici.
Zastupitelé tak využili jeho nabídky k prohlídce, aby se sami na
vlastní oèi pøesvìdèili, jakým zpùsobem postupují práce na rekonstrukci. Vìdomi si pravdivosti
rèení, že jednou vidìt je lepší než

stokrát slyšet, pøímo na místì
zhlédli a uznali míru nároènosti.
Zatímco budova zámku v Ropici,
který se stavebnì blíží podobì
zámku našemu, dává možnost
srovnat, jak hluboce byla pùvodní
stavba devastovaná a jak pokraèuje uvádìní do „pùvodní“ podoby.
Zámek v Rychvaldì poskytl zastupitelùm jiný obraz. Jednak je

celý areál zámku daleko rozsáhlejší, jednak rekonstrukce už znaènì
pokroèila. Slova prùvodce svìdèila, zejména u rychvaldského komplexu, o cílevìdomých zámìrech
na využití opravovaných prostor.
Celková rekonstrukce Rychvaldského zámku má trvat ještì minimálnì 3 roky než bude pøedána
ke komerènímu využití. Vìøme, že

se doèká své obdoby revitalizace
i naše zámecká budova a stane se
dominantou støedu obce.
V dobì, kdy je psán tento èlánek,
ještì nejsou jednání o možném
prodeji ukonèena.
Jasno by mohlo být po èervnovém
jednání zastupitelstva. Ètenáøe
budeme informovat.
Jan Fismol
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Lutnia oslavila narozeniny kr·sn˝m koncertem
Opravdu ten nejkrásnìjší dárek ke svému 105. jubileu dostal Smíšený pìvecký sbor Lutnia v sobotu 18. kvìtna
v kulturním domì, když na „Koncert dla Lutni“ pøišlo široké publikum nejen z Dolní Lutynì a okolí, ale i z Polska.

Mezi pozvanými hosty byli pøítomni mezi jinými konzul PR v Ostravì Maria Kovacs, èlenka
zastupitelstva obce Pavla Petrová, pøedseda
Hlavního výboru PZKO Jan Ry³ko, starosta
Gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o, delegace
z Godowa, pøedseda Rady Powiatu
Wodzis³awskiego Eugeniusz Wala, delegace
sousedních skupin PZKO a pìveckých sborù.
Pìvecký sbor „Lutnia“ MS PZKO pod taktovkou dirigenta W³adys³awa Ruska zahájil koncert písní „Lutyñskie tango“, kterou napsali v
roce 1940 nìkdejší sboristé W³adys³aw Opio³a
a Emanuel Pastuszek. Pak zaznìly písnì
nejenom polských autorù. Po gratulacích program pokraèoval taneèním vystoupením folklorního dìtského souboru z Orlové-Lutynì.
Dìvèata a chlapci ve vìku od 2 do 12 let z kro-

jovaného taneèního souboru „Skotniczka“
pøedvedli pøedevším pùvodní dolanský folklor
Tìšínského Slezska.
Malí taneèníci prezentovali na scénì tance,
písnì, tradice a zvyky našeho regionu a tím
velmi potìšili všechny pøítomné. Dalším
úèinkujícím pìveckým souborem byli „Rychwa³dzianie“ s dirigentem W³adys³awem
Ruskiem. Sboristé z Rychvaldu dokazují, že
zpìv má blahodárný vliv na lidský organismus
a prospìšný úèinek na náladu.
Pøíjemným zpestøením pìveckých blokù bylo
vystoupení taneèního souboru Step up pod
vedením Petry Šostokové s pásmem
skupinových i sólových tancù, po nichž následoval dlouhotrvající potlesk. Na závìr koncertu
vystoupil soubor z polských £azisk, se kterým

dolnolutyòský sbor spolupracuje od roku 1997.
Krojovaní èlenové lidového souboru pøipravili
program „Vlak pøátelství“.
Posluchaèi i úèinkující byli nadšeni takøka
rodinnou uvolnìnou atmosférou, která na koncertì vládla a velmi pøekvapivé bylo spontánní
zapojení všech pøítomných v sále ke spoleènému zpìvu dojemné písnì „Ojcowski dom“.
Tato známá melodie znìla jistì mnoha
posluchaèùm v uších ještì dlouho po skonèení
koncertu.
Hudba má dar lidi spojovat a povznášet. Mluví
se o tzv. tøech P: pohlazení, poznání a poselství.
Doufáme, že toto se nám podaøilo pøinést asi
200 posluchaèùm, kteøí mìli možnost koncert
zhlédnout a naše výroèí oslavit spolu s námi.
Maria Sztwiertnia

Uczczenie Dnia Matki i Dnia Ojca
Dnia 3 maja zarz¹d MK PZKO
zaprosi³ cz³onków i sympatyków
do domu kultury na tradycyjn¹
wiosenn¹ œwietlicê, która tym
razem
poœwiêcona
by³a
najwa¿niejszym osobom w ¿yciu,
czyli mamom i tatom, zorganizowan¹ z okazji Dnia Matki, przypadaj¹cego na 26 maja i Dnia Ojca
(23 czerwca). Program artystyczny
przygotowa³y dzieci dolnolutyñskich pezetkaowców: Misia Gil i

Aleksander Æmiel wzruszaj¹co
zarecytowali wiersz „Abecad³o“ a
na instrumentach muzycznych
zagrali Dorotka i Henryk Czapkowie oraz Sylwia Zuczek.
Prelekcjê o ¿yciu i twórzoœci poety
Juliana Tuwima w ciekawy sposób
wyg³osi³a emerytowana nauczycielka jêzyka polskiego Cecylia
Gilowa.
Poinformowa³a obecnych m. in. o
wierszach dla dzieci, które s¹

napisane dowcipnym jêzykiem,
jednak ¿ycie Juliana Tuwima
wcale nie mia³o charakteru i barwy
jego weso³ych wierszy. Osobiste
koleje losu poety pe³ne by³y
ró¿nego rodzaju przeszkód,
k³opotów i trosk. Na zakoñczenie
pani Cesia zarecytowa³a dwa wiersze - „SpóŸniony s³owik“ oraz
„Okulary“. Kolejnym punktem
spotkania by³a interesuj¹ca refleksja Renaty Ochman o pozytyw-

nym myœleniu i jego znaczeniu dla
naszego zdrowia. Oczywiœcie,
wszystkim obecnym mamom i
tatom zosta³y z³o¿one serdeczne
¿yczenia i wrêczone s³odkie
upominki. Po czêœci oficjalnej
publicznoœæ zaproszona zosta³a
tak¿e na tradycyjn¹ kawê i ciasto,
przy których w mi³ej atmosferze
up³ynê³a reszta tego wyj¹tkowo
sympatycznego wieczoru.
Maria Sztwiertnia
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ObecnÌ str·ûnÌk nachodÌ dennÏ nÏkolik kilometr˘
Už tøetí mìsíc slouží v naší obci obecní strážník. Èlovìk, který má øešit nastalé problémy, pøípadné sousedské
spory, porušování obecních vyhlášek a samozøejmì drobnou kriminalitu. Tøiapadesátiletý Pavel Malina pùvodnì
sloužil u Mìstské policie v Bohumínì, ale teï se zabydlel v Dolní Lutyni a nelituje.
„Vyhovuje mi, že dìlám jen samé ranní smìny,“
pøiznává. A aèkoli slouží v obci sotva dva
mìsíce, s místními už se trochu sžil. „Nìkteøí
už mì dokonce poznávají na ulici,“ øíká Malina.
Je jako jediný styèný dùstojník, který musí
spoléhat sám na sebe, nikdo jej nezastoupí, co
si nezaøídí, to nemá.
Protože bydlí v Bohumínì, nezná ještì obec
úplnì dokonale, a jeho prùvodcem pøi
obchùzkách se proto stává obyèejná mapa.
„Buï ji nosím celou, nebo mám okopírovanou
lokalitu, kam ten den vyrážím. A musím øíct, že
pak to místo projdu opravdu dùkladnì,“ øíká
s úsmìvem Pavel Malina.
Jelikož chodí pìšky, cesta do ponìkud
odlehlých Vìøòovic mu zabere témìø pùl
smìny. Obèas jej do Vìøòovic nìkdo sveze
autem a zpìt se vrací buï pìšky, nebo si nìjaké
auto stopne. Pìšky na služebnu prý cesta trvá
pøesnì hodinu. Kolik kilometrù nachodí, prý
nepoèítá. Ale za tìch pár týdnù, co v obci
slouží, už jich budou desítky.
A jak na nìj lidi reagují? „Urèitì pozitivnì.
Vlastnì se teprve seznamujeme. Ale lidi jsou
rádi, že jsem tu a v rámci svých možností
dohlížím na poøádek v obci. Právì ve
Vìøòovicích si mì pøed nìkolika dny pán fotil
se slovy, že tam policajta nevidìl už 20 let,“ líèí
dolnolutyòský strážník.

Kromì pochùzek a sledování, zda se nìkde dìje
nìco, co se dít nemá, každé všední ráno také
dohlíží na køižovatce v centru obce na školáky,
kteøí jdou do školy. Pak také asistuje na radnici
pøi platbách poplatkù. Žádný velký pøípad ani
konflikt zatím øešit nemusel. Jeden místní
domkaø si u nìj pouze stìžoval, že soused pálí
na zahradì listí, byt´ se to nesmí. „Tak jsem mu
øekl, že kdyby se to opakovalo, at´ mi urychlenì

volá, že další už bude na mì. Zatím nevolal,“
øíká Pavel Malina.
Párkrát už také musel domlouvat bezdomovcùm, kteøí obtìžovali lidi pøed prodejnou
potravin v centru. „Dali si øíct. Vysvìtlil jsem
jim, že takto se chovat nemohou a oni toho
poslušnì nechali a odešli. Pokud jde právì
o bezdomovce, je to tady klidnìjší než tøeba
v Bohumínì,“ dodává dolnolutyòský strážník.

Jak se kiejsi miyszka≥o
Jak co roku w Domu PZKO w Wierzniowicach
odby³a siê w dzieñ odpustu œw. Izydora wystawa, któr¹ zorganizowa³o miejscowe ko³o
PZKO.
Na wystawie pod nazw¹ „Jak se kiejsi
miyszka³o“ mo¿na by³o obejrzeæ przedmioty,
których u¿ywali nasi przodkowie, np. troki ze
œwin¹, cepy, gliniane garnki, narty, pami¹tki

zwi¹zane z karwiñskim browarem, dokumenty,
stare fotografie i widokówki oraz wiele innych
przedmiotów codziennego u¿ytku. Na wystawie znalaz³ siê tak¿e ma³y o³tarzyk udekorowany dawnymi chor¹gwiami z miejscowej
kaplicy. I jeszcze ciekawostka – po raz pierwszy zosta³o wystawione wielkoformatowe
zdjêcie Wierzniowic, gdzie zwiedz¹jacy mogli

uzupe³niæ dawniejsze nazwy miejscowe pól i
czêœci wioski.
V den pouti ve Vìøòovicích se konala každoroèní výstava poøádána místní skupinou
PZKO. Letošní téma výstavy znìlo „Jak se
kiejsi miyszka³o - Jak se kdysi bydlelo“. V
místním Domì PZKO byly vystaveny vìci
denního i nevšedního užitku, které používali
naši prarodièe. Návštìvníci mohli zhlédnout
necky s prasetem, starý koèárek, rùzné dokumenty, malý oltáø s prapory svatých ze zdejší
kaple, staré fotografie, pohlednice a mnoho
dalších exponatù. Byla zhotovena a poprvé
vystavena velkorozmìrná fotografie Vìøòovic,
do které návštìvníci výstavy mohli doplnit už
zapomenuté názvy polí a místních èástí obce.
(mb)
MK PZKO Wierzniowice serdecznie
zaprasza na FESTYN OGRODOWY, który
odbêdzie siê w niedzielê 30. 6. 2013 od godz.
15,00 w ogrodzie przy Domu PZKO.
MS PZKO Vìøòovice srdeènì zve na
FESTYN – ZAHRADNÍ SLAVNOST, a to v
nedìli 30. 6. 2013 od 15 hod. v zahradì u
Domu PZKO.
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Pot¯ebujeme vyhl·öku o p·lenÌ na zahrad·ch?
Reakce na pøíspìvek z minulého èísla Dolnolutyòských novin od autora M.P.
Zkusme se prosím zamyslet znovu nad pálením
bio odpadù, které produkují naše zahrady nebo
veøejná prostranství.
Jistì budete všichni souhlasit, že se jedná
o samotný spodek pyramidky v nebezpeènosti
odpadù obecnì a takovýto odpad nemùže za
ideálních podmínek, kromì kouøe, oxidu
uhlièitého, uvolnìné energie pøi spalování
a pod., vyprodukovat žádnou jedovatou látku.
Pokud mulèuji, èi kompostuji trávu, a to mohu
dìlat i v pøípadì podzimního listí, nashromáždí
moje zahrada za sezónu pouze hromádku
klacíkù z vlastních døevin, døevin souseda,
nebo ze stromù rostoucích jako veøejná zeleò.
Pokud si poèkám na okamžik, kdy je hromada
relativnì suchá a vane vhodný vítr, mohu se
odpadu zbavit naprosto ekologicky a to
spálením, pøi kterém kolikrát nevyprodukuji ani
tolik kouøe, jako pøi rozdìlávání zahradního
grilu.
Co by znamenala platnost této vyhlášky.
Pokud bychom všichni takovou vyhlášku
dodržovali, musí se obec pøipravit buï na velký
pøísun bio odpadu ve sbìrném dvoøe, pøièemž
by mìl dvùr kapacitnì sloužit pro sbìr
závažnìjších forem odpadu, a nebo na následujících pár eventualit, jelikož odvézt odpad do
sbìrného dvora je vìtší problém:
Lidé budou vozit bio odpad, kde se dá, napøíklad do blízkých stromoøadí, terénních
nerovností, nebo tøeba do Lutyòky.
Nìkteøí budou usilovat o kácení vzrostlejších
døevin rostoucích poblíž jejich pozemkù.

Jiní budou dále pálit, ale po setmìní, a v tu
chvíli za daleko nepøíznivìjších rozptylových
podmínek, než jsou pøes den, což bude mít za
následek zhoršování sousedských vztahù
a zvýšení výskytu “udání”.
Další eventuality jsou jistì nasnadì a výše
zmínìné nejsou mým výmyslem, jen se staèí
sem tam porozhlédnout.
Pokud se tedy nebavíme o spalování komunálního odpadu a každý bude èinit dle nejlepšího

svìdomí, je vìtším pøínosem, než ustanovit
novou vyhlášku, jasnì øíci, že takovýmito
banalitami se zabývat nebudeme!
Uvìdomme si my všichni “ekologové”, co spálí
a vypustí, èi koho ohrozí, naše auta cestou
s klacíky do sbìrného dvora a kolik øidièù si v
tu chvíli nemùže dát odpolední pivo, nebo
osekat zahradu, což pak zbyde akorát tak na
nedìli. S úctou k M.P.
Jan Hock

Starosta vÌt· diskusi ohlednÏ chystanÈ vyhl·öky
Jsem rád, že se na stránkách Dolnolutyòských novin rozproudila
diskuze k pøipravované vyhlášce o
zákazu pálení. Obec ji dlouho
zvažovala a je si plnì vìdoma
všech aspektù.
Na jedné stranì nesoudnost nìkterých obèanù, kteøí vypalují
starou trávu, spalují od mokrého
listí pøes èerstvì oøezané vìtve až
po neproschlé listí kdykoliv se jim
to hodí, bez ohledu na rozptylové
podmínky. Na druhé stranì víme,
že na každé zahradì se nìjaké ty

oøezy vždy objeví. Ti velmi zodpovìdní mají zahradní štìpkovaèe
a v rozích zahrad kompost na
ukládání trávy a listí. Zastupitelstvo si je vìdomo, že ne každý má
tu možnost a lidem musí být dána
možnost, kam vìtve, trávu a listí
odvézt.
Rád bych všechny ujistil, že obec
pøipravuje takovou vyhlášku, která
míøí pøedevším na ty, kteøí nám
znepøíjemòují život. Tìm zodpovìdným by život komplikovat
nemìla. Pøipravovaná vyhláška by

mìla být èasovì omezena, všichni
víme, že obec má problém pøedevším v dobì podzimních inverzí,
takže zvažujeme zákaz pálení od
øíjna do dubna.
Tìm, kteøí nechtìjí èekat, až døevo
proschne, bude dána možnost
odvézt pøebytky na sbìrný dvùr,
jehož vybudování musíme skloubit
s úèinností vyhlášky. Poslední
nabízenou alternativou je pak projekt kompostování pøímo na
zahradì, kdy by se obec podílela
spoleènì s EU na za-koupení kval-

itních kompostérù
a jejich
následnému
bezplatnému
zapùjèení obèanùm, kteøí budou
mít zájem. O tomto projektu více
až v pøíštím èísle, prozatím je ve
stadiu schvalování, tak snad nám
to vyjde.
S úctou Pavel Buzek, starosta
Dìkuji za pøíspìvky, a pokud
chcete vyjádøit svùj názor nebo
dát podnìt k vyhláškám, napište
prosím na adresu: starosta@dolnilutyne.org.

Beruöky p¯ivezly cennÈ kovy z mistrovstvÌ republiky
O víkendu 1. – 2. èervna se dìvèata souboru
Berušky zúèastnila soutìže POM POM
v sólech a duetech. Vytrvalý déšt´, který doslova ochromil celou Jaromìø, se na výkonu
našich dìvèátek nijak negativnì nepodepsal.
Malé berušky podaly obdivuhodné výkony.
Nejvíce se jim daøilo v duetech, kde porazily

své silné soupeøe a pøivezly si kovy nejcennìjší.
V kategorii DUO POM POM DÌTI dosáhla na
støíbro dvojice Kateøinka Moroòová a Pavlínka
Linkovová a ze soutìže si odvážejí titul
vicemistr Èeské republiky. Z kategorie starších
dìtí DUO POM POM KADETKY si odvezla
Deniska Turková s Klárkou Pøibylovou do

Dolní Lutynì pro soubor historicky první titul
mistra Èeské republiky. V sólových kategoriích už to dìvèata mìla v obrovské
konkurenci složitìjší, ale pøesto si z Jaromìøe
vezou krásná umístìní. Velký dík patøí jejich
trenérce Petøe Šostokové, která Berušky opìt
skvìle pøipravila.
(rod)
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Beruöky jedou na mistrovstvÌ svÏta!
Ve finále Mistrovství Èeské republiky v mažoretkovém sportu se Berušky umístily ve velké konkurenci nejlepších týmù
republiky na 5. místì a postoupily na Mistrovství svìta, které se bude konat v termínu 30. srpna – 1. záøí 2013 v Praze.
O víkendu 8. - 9. èervna se konalo finále MÈR
ve Vimperku, kde se soutìžilo v kategorii
POM (vystoupení s tøásnìmi – pom pomy).
Úèasti na tomto klání pøedcházel intenzivní
trénink, protože dìvèata musela nejen zdokonalit své pódiové vystoupení, ale hlavnì se
musela nauèit zcela nový prvek, kterým bylo
pochodové defilé. Aè byla doba na pøípravu
krátká, díky témìø každodennímu tréninku se
vše stihlo vèas nacvièit, i když se bìhem
pøíprav objevilo nìkolik komplikací, kdy to již
vypadalo, že na soutìž tým vùbec nepojede.
Soubor napø. neèekanì opustila jedna
z taneènic a náhradnice Verunka Motáková se
musela soutìžní sestavy nauèit bìhem 14 dnù,
za což jí musíme velice pochválit. Dále se také
nìkterá dìvèátka potýkala s rùznými zdravotními problémy, ale nakonec vše dobøe dopadlo
a mohlo se vyrazit do Vimperku.
Cestování vlakem se spoustou zavazadel trvalo
10 hodin a pro dìti i dospìlý doprovod bylo
únavné. Jen jsme tiše závidìli týmùm, které
mají velkou sponzorskou podporu a na soutìž
dorazily vlastními autobusy. Ubytování bylo
zajištìno v uèebnì fyziky na jedné z místních
základních škol, kde se spalo na zemi na karimatkách. Ani pøes tyto spart´anské podmínky
však nikdo neztrácel dobrou náladu a užili jsme
si spoustu legrace.
V sobotu se konala soutìž sóloformací, ve
které nás reprezentovalo duo ve složení
Deniska Turková a Klárka Pøibylová. Se svou
sestavou se umístily na krásném 5. místì
a rozšíøily tak svou sbírku úspìchù v celorepublikových soutìžích.
Nedìlní den patøil soutìži skupin. Dopoledne
Berušky zabojovaly v pochodovém defilé, kde
se jim podaøilo pod pøísným a bedlivým okem
poroty urazit povinných 80 metrù po asfaltové
ulici a pøedvést krásnì nacvièenou choreografii.
Za svùj výkon se v prùbìžném hodnocení
dostaly na 5. místo, ale ještì je èekalo pódiové
vystoupení v odpoledních hodinách v pros-

torách Zimního stadionu. Zde je fanclub rodièù
podpoøil hlasitým skandováním a potleskem.
Dìvèata opìt nezklamala a umístila se ve druhé
èásti soutìže na 4. místì. Po seètení získaných
bodù se sice celkovì umístily na 5. místì, ale za
vítìzem zaostávaly jen o pár bodù a je nutno
øíci, že výkony týmù v první šestici byly velice
vyrovnané.
Pøi vyhlašování výsledkù a zjištìní, že naše
Berušky postoupily na MS, se v oèích pøítomných rodièù sem tam zaleskly i slzy dojetí
a potlesk nebral konce.
Cesta ze soutìže byla opìt úmorná a namáhavá,
do cílové stanice Bohumín vlak dorazil až ve tøi
hodiny ráno, ale protože byli všichni plni
dojmù, dobrou náladu to nikomu nezkazilo.
Dívky tedy èeká úèast na Mistrovství svìta, kde
budou reprezentovat nejen svùj talent, ale také
svou domovskou obec v rámci mezinárodní

soutìže. Vzhledem k vysokému startovnému
bude pro tým úèast finanènì nároèná, proto
doufáme, že si dosažených úspìchù dolnolutyòských taneènic koneènì všimne sponzor,
který by jim svým finanèním pøíspìvkem
usnadnil cestu k úspìchùm.
Na závìr opìt musíme podìkovat trenérce Petøe
Šostokové, že své svìøenkynì skvìle pøipravila
na soutìže, že vytvoøila choreografii, která zaujme a sklízí uznání porotcù a že mìla odvahu
zorganizovat cestu s dìtmi pøes celou republiku a postarat se, aby vše klapalo. A protože
celý tým èekají prázdniny plné tréninkù, aby se
co nejlépe pøipravil na soutìž, pøejeme Petøe
pevné nervy a našim šikovným dìvèátkùm
hodnì sil. Všichni vìøíme, že ani v mezinárodní konkurenci se holky neztratí, protože
„Berušky jsou nejlepší“.
Rodièe Berušek

Kulturista Judas skvÏle reprezentoval
Když se mladí lidé vìnují sportu, je to vždy
dobøe. O vlivu sportu na rozvoj mladých lidí
není nutno pochybovat.
Vždy nás potìší, když se nìkterý ze sportovcù
prosadí na vrcholové úrovni a obsadí èelná
místa na úrovni Èeské republiky. V minulých
dnech se to podaøilo zástupci oddílu kulturistiky SK Slávia Orlová.
Pod vedením Ladislava Vicherka se v našem
oddílu vìnuje druhým rokem kulturistice patnáctiletý Jiøí Judas z Dolní Lutynì. Již
v druhém roce dosáhl na Mistrovství ÈR
dobrých výsledkù, které zlepšil v letošním roce.

18. kvìtna se zúèastnil ve Frenštátì pod Radhoštìm Mistrovství Moravy, kde v kategorii
starších žákù (sám je mladší žák, ale pro
nedostatek úèastníkù byl zaøazen mezi starší
žáky) obsadil velmi hezké 5. místo, což jej
nominovalo na Mistrovství ÈR.
Toto se konalo dne 25. kvìtna 2013 v Ostravì.
Reprezentant našeho sportovního klubu byl
zaøazen do kategorie mladších žákù do 70 kg,
aèkoliv splòuje podmínky do 60 kg.
Pøes tento handicap obsadil ve finále Mistrovství Èeské republiky nádherné 3. místo.
Jirka Judas udìlal radost nejen rodièùm,

trenérovi a kamarádùm, ale také vzornì
reprezentoval svùj orlovský klub a zejména
oddíl kulturistiky, jakož i svou Základní školu
A. Jiráska, kde chodí do 9. tøídy, obec Dolní
Lutyni a mìsto Orlová.
V souèasné finanènì nelehké dobì je nutno
podìkovat sponzorovi, který umožnil pøípravu
a úèast Jirky Judase na obou mistrovstvích.
Za finanèní podporu podìkování zaslouží
orlovský advokát JUDr. Vladimír Farana.
Ladislav Vicherek,
pøedseda oddílu kulturistiky
SK Slávia Orlová
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SpoleËensk· kronika
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dne 3. èervna 2013 by se
dožila 90 let paní
Štìpánka ŠKOVRONOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera Helena s rodinou a syn Rudolf s rodinou.
Èas utíká a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka na Tebe zùstává dál.
Dne 12. èervna 2013 jsme
si pøipomenuli smutné
8. výroèí úmrtí pana
Miloslava TESAØE
a zároveò 1. èervence 2013 80.výroèí jeho
narození. S láskou vzpomíná manželka
Lidie a dìti s rodinami.
Jen kytièku na hrob mùžeme dát
a tiše stát
a vzpomínat.
Dne 17. èervna 2013 by se
dožil 100 let pan
Josef KOLARCZYK
a zároveò si pøipomeneme
smutné 43. výroèí od jeho úmrtí. S láskou
vzpomínají dcera Jaroslava, syn Andìlín
s rodinami.
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 18. èervna 2013 jsme
vzpomnìli 3. výroèí úmrtí
pana
Jiøího ÈEMPÌLA.
Stále vzpomínají manželka Vanda a syn
Pavel s rodinou.
Dne 4. srpna 2013
vzpomeneme nedožité
45. narozeniny pana
Romana VROŽINY.
S láskou a úctou vzpomínají rodièe, dìti,
sestra a rodina Janèarova.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Dne 18. èervna 2013 jsme
si pøipomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Boženy RYBOVÉ
a 29. èervna 2013 vzpomeneme 8. smutné
výroèí úmrtí její dcery
Aleny CHOROVSKÉ.
S láskou vzpomínají vnuk
a syn Martin, vnuèka a
dcera Petra s rodinou.
Odešla…
zhasly oèi,
které jen s láskou
na nás hledívaly,
umlkla ústa,
jenž nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce,
maminky nejlaskavìjší.
Dne 19. èervna 2013 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí mé nejdražší
maminky, paní
Vandy HURHOTOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Libuše,
vnuèky Marcela a Gabriela s rodinami.
Odešel náhle a tiše,
jak pokynul mu osud.
Ve vzpomínkách však žije
mezi námi dosud.
Dne 15. èervence 2013
vzpomeneme 10. výroèí úmrtí pana
Petra SZELIGY
a zároveò 16. èervence 2013 vzpomeneme
nedožitých 79 let jeho
maminky
Jiøiny SZELIGOVÉ.
S láskou vzpomínají
manželka Jitka, synové Jan a Karel,
rodiny Šeligova a Niezgodova.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Ervín Absolon, Milada Kollárová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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V˝roËÌ
V mìsíci kvìtnu oslavili
91. narozeniny – Stanislav Ochman
a Otilie Chechelská
85 let – Žofie Figurová
80 let – Dorota Bieliková a Rudolf Jaroš
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu v
kruhu rodinném.

KR¡TCE
Skáèeš pøes švihadlo?
Tak pøijï v pondìlí 26. srpna na zábavné
sportovní dopoledne, které zaèíná
v 9 hodin na prostranství pøed pekárnou
a v pøilehlém parèíku a za špatného
poèasí ve velkém sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni. Celkem je pøipraveno sedm
disciplín – bìh v gumácích, skákání v pytli,
hod na cíl, skákání pøes švihadlo. Soutìžit
mohou menší i vìtší chlapci a dìvèátka.
Všichni malí soutìžící budou odmìnìni.
Tìšíme se i na rodinné pøíslušníky, kteøí
jistì budou s velkou vervou své dìti
povzbuzovat. Toto již tradièní sportovní
dopoledne pøipravila Osvìtová beseda
s Èeským svazem žen.
Dovolená místního lékaøe
MUDr. Vladislav Sikora sdìluje tímto svým
pacientùm, že ordinace v Dolní LutyniNerad (bývalá škola) bude kvùli èerpání
dovolené od 5. do 23. srpna 2013 uzavøena. Zastupovat bude MUDr. Tat´jána Valicová na elektrárnì v Dìtmarovicích.
Knihovna informuje
Otvírací doba v knihovnì: V období letních prázdnin od 1. do 14. èervence 2013
je knihovna uzavøena v Dolní Lutyni
i Vìøòovicích. Od 15. èervence do 30.
srpna bude knihovna otevøena v úterky
a ètvrtky od 9 do 12, od 13 do 17 hodin.
Pùjèovní doba ve Veøòovicích zùstává stejná, tj. støeda 12.30 – 17 hodin.
Oznámení
Sdìlujeme našim spoluobèanùm, že Dolnolutyòské noviny o prázdninách vyjdou
jen v mìsíci srpnu.
Pytláctví
Pøed nìkolika dny byl zaznamenán pøípad
lidského hyenismu ve Waroschovì lese.
Obìtí se stal malý srneèek, kterého zøejmì pytlák zasáhl malorážkou pøímo do
hlavy, maso na místì vykuchal a zbytky
nechal pohozené v lese. Podezøelý pytlák
mìl u sebe zbraò a maso si odnesl zøejmì
v batohu. Opìt i v tomto pøípadì
prosíme, aby si lidé všímali podezøelých
osob a volali v tìchto pøípadech policii.
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FotbalistÈ Sokola se zachr·nili v soutÏûi!
Zachránìni! S úlevou si toto mohou opakovat fotbalisté Sokola Dolní Lutynì už po vysokém vítìzství v pøedposledním kole,
kdy doma rozdrtili Starou Bìlou 9:2.
SK Beskyd Èeladná - TJ Sokol Dolní Lutynì
3:1 (2:0)
Toto utkání nám vùbec nevyšlo a od zaèátku jsme
tahali za kratší konec. Domácí na nás vlétli a už
v 6. minutì vyrobili naši obránci chybu ve støedu
høištì, po které osamocený domácí útoèník pøekonal Šajera v naší brance a my prohrávali 1:0. I pøes
následné zlepšení domácí s pøehledem zachytávali
naše útoky a nepouštìli nás do šancí. Našim hráèùm
se nedaøilo, støíleli vedle, nebo do brankáøe a v podstatì si nevytvoøili žádnou velkou šanci. Naopak.
Ve 37. minutì jsme opìt propadli ve støedu høištì
a osamocený domácí hráè nedal Šajerovi šanci
a bylo to 2:0.
Do druhého poloèasu jsme šli s cílem pokusit se
ještì s výsledkem nìco udìlat, ale už v 51. minutì
zvýšili domácí vedení na 3:0. I pøes následné zmìny
v sestavì jsme se stále neprosazovali. Naopak
nìkolik šancí mìli domácí, ale už neskórovali.
V 74. minutì se prosadili hosté, když si míè
vymìnili Vaneèko s Pìgøímem a poslednì jmenovaný snížil na 3:1. Stejným výsledkem skonèil i
celý zápas. Branky: Kunz 3x - Pìgøím
TJ Sokol Dolní Lutynì - SK Šenov 4:2 (2:1)
Hosté z Šenova byli od zaèátku nebezpeèní, potvrzovali roli favorita a nepouštìli nás do blízkosti své
branky. Hrálo se vìtšinou uprostøed høištì a nikdo
nechtìl udìlat chybu. V 9. minutì jsme propadli na
levé stranì høištì a po následném centru do pokutového území se k míèi dostal úplnì volný hostující
hráè a nemìl problém poslat míè pod bøevno naší
branky - 0:1. Nutno podotknout, že této brance
pøedcházelo podklouznutí Hanuska, a tak zùstal
volný hráè v našem pokutovém území.
Po dvou neúspìšných pokusech skórovat jsme ale
zaèali pøebírat otìže zápasu do svých rukou a zaèali
se tlaèit pøed branku hostí. Ve 33. minutì byl
v pokutovém území faulovaný Malík a rozhodèí
naøídil pokutový kop. Míè si postavil uzdravený
Vávra a poslal míè pøesnì k levé tyèi - 1:1. Hned za
dvì minuty poslal krásnou nahrávku Malík na
Baèu, ten si míè zasekl, obránce položil na zem
a levou nohou obstøelil hostujícího brankáøe - 2:1.
Poloèas jsme dohráli v klidu a do druhého poloèasu
jsme šli s cílem podnikat brejky do otevøené obrany
soupeøe.
První ètvrthodina druhého poloèasu byla v naší
režii a v 60. minutì zvýšil Aksteiner po špatnì
zahraném ofsajd systému a následném samostatném úniku na 3:1. A aby toho nebylo málo, v 63.
minutì vysunul Aksteiner ulièkou Vaneèka, ten své
sólo zakonèil klièkou brankáøi a støelou do prázdné
branky. Hosté se snažili s výsledkem ještì nìco
udìlat, ale proti byl zejména domácí brankáø Šajer.

V 86. minutì ale kapituloval poté, když míè
odražený od tyèe vlastní branky nešt´astnì srazil
Baèo.
Branky: Vávra, Baèo, Aksteiner, Vaneèko - Biela,
Baèo (vlastní)
TJ Petøvald na Moravì - TJ Sokol Dolní
Lutynì 5:0 (2:0)
Toto utkání se nám vùbec nepovedlo, pøestože jsme
po dobrém výkonu v posledním utkání èekali, že se
koneènì pøiblížime vytoužené záchranì. Od
zaèátku nám hoøela celá levá strana.
První gól jsme inkasovali v 15. minutì, kdy domácí
zahrávali pøímy volný kop z vlastní poloviny, míè se
dostal na naší levou stranu høištì, kde se nechal
lehce obehrát Twrdý a domácí hráè našel pøihrávkou zcela volného hráèe v našem pokutovém území
a propálil Šajera - 1:0. Ve 28. minutì místo odkopu
si Szkuta s Twrdým dávali tak dlouho pøednost, kdo
odkopne míè, až se ho zmocnil domácí útoèník
a zvýšil na 2:0. Naši hráèi mìli do konce poloèasu
dvì šance korigovat, ale ani jednu nepromìnili.
Ve druhém poloèase jsme zaèali hrát na tøi obránce
a tøi útoèníky ve snaze s výsledkem ještì nìco
udìlat. V 56. minutì støílel z dálky Pìgøím, ovšem
domácí brankáø jeho støelu vyrazil na roh.
V 59. minutì se domácí dostali do brejku ètyøi na
jednoho a zvýšili na 3:0. Hosté od tohoto okamžiku
úplnì pøestali hrát a domácí podnikali jeden brejk za
druhým. Výsledek zpeèetili bìhem dvou minut.
Branky: Jaroš 3x, Huvar J. 2x.
TJ Durman Staré Mìsto - TJ Sokol Dolní
Lutynì 0:1 (0:0)
Zápas ve Starém Mìstì byl utkáním o šest bodù,
ponìvadž domácí mìli náskok jednoho bodu. Naši
hráèi šli do utkání s cílem podat lepší výkon a získat
tøi body. Od poèátku utkání jsme pozornì bránili
a nepouštìli domácí na dostøel naší branky. Vìtšinou se hrálo uprostøed høištì a ani jedno mužstvo
nechtìlo udìlat chybu. Domácí sice mìli míè èastìji
na kopaèkách, ale pøed naší branku se nedostávali.
Za celý poloèas prakticky nevystøelili na naši
branku. Ve 42. minutì opìt zaúøadovali rozhodèí,
kteøí nám neuznali regulérní gól Havláska pro
vymyšlený ofsajd.
Druhý poloèas jsme zaèali náporem, který byl po
nìkolika nepromìnìných pokusech korunován v
68. minutì, kdy se na levé stranì uvolnil Vaneèko,
poslal pøesný centr na Havláska, jenž uklidil míè do
sítì. Domácí se poté ve snaze srovnat vrhli do útoku,
který jsme však ustáli vèetnì pìtiminutového nastavení a ze Starého Mìsta jsme pøivezli plný poèet
bodù.
Branka: Havlásek

TJ Sokol Dolní Lutynì - FK Baník Albrechtice
4:2 (2:0)
Abychom mìli jistotu záchrany, potøebovali jsme
i tentokrát bodovat, a proto se hráèi Sokola od úvodních minut tlaèili pøed branku soupeøe a již ve
3. minutì se po pøihrávkách Korèe a Havláska
prosadil støelou pod bøevno Pìgøím - 1:0.
Hosté sice pùsobili fotbalovìjším dojmem a drželi
míè na svých kopaèkách, ale nìjaké šance si
nevytvoøili. Hra se odehrávala vìtšinou uprostøed
høištì. Po zmaøených šancích na obou stranách jsme
ve 35. minutì jsme podnikli rychlý protiútok a po
skvìlé pøihrávce Vávry se oblouèkem pøes vybíhajícího brankáøe prosadil Havlásek a bylo to 2:0. Do
druhého poloèasu hosté pøidali, zaèali hrát pouze na
tøi obránce a vytváøeli si šance. Naši hráèi spoléhali
na rychlé brejky do otevøené obrany hostù.
V 54. minutì støílel nebezpeènì jeden z hostujících
hráèù Šajer reflexivnì vyrazil na roh. Hned o minutu pozdìji hosté po pøeèíslení naší obrany a gólem
do prázdné branky snížili. Hosté rázem ožili a zaèali
se ještì více tlaèit pøed naši branku. Domácím se ale
podaøilo zvýšit vedení až na 4:1, naèež hosté
v 85. minutì po hrubé chybì Malíka korigovali na
koneèných 4:2.
Branky: Pìgøím 2x, Havlásek, Korè - Kociolek,
Žyla
Sokol Dolní Lutynì – Sokol Stará Bìlá 9:2 (4:1)
Tak tohle byla prvotøídní rozluèka s domácím
prostøedím! Fotbalisté Dolní Lutynì rozstøíleli
poslední Starou Bìlou 9:2, èímž definitivnì
potvrdili záchranu v I.A tøídì. Domácí nastupovali
do utkání s vìdomím, že jen oni sami se mohou
porazit. Chtìlo to nic nepodcenit a odevzdat stoprocentní výkon. To si nejspíš všichni uvìdomili,
hlavnì støelci Havlásek a Pìgøím. Oba dali hattrick,
prvnì jmenovaný navíc ètvrtý gól. Svùj první dal
hned v úvodní minutì.
„Ale takových dvacet minut jsme nehráli ideálnì.
Kluci asi vyklusávali únavu z nároèného souboje
s Albrechticemi," pøipomnìl støedeèní dohrávku
s okresními sousedy trenér Lutynì Lubomír
Begany. Na druhou stranu ocenil výkon svých
svìøencù, kteøí si uvìdomovali aktuální situaci
a døeli. „Pochválit je tøeba celý tým, ètveøice
Havlásek, Pìgøím, Vaneèko a Hanusek to ale táhla,"
uznal Begany. Domácí nakonec Ostravany
vyslovenì pøejeli jako parní válec. Hosté nehráli
špatnì, ale propadli z taktiky. „Chtìli s námi poøád
hrát otevøenou partii. Nám pak staèilo chodit do brejkù a promìòovat je. Dokud stav nebyl jasný, drželi
se," pøibližoval Begany. Branky: 1., 39., 43. a 55.
Havlásek, 33., 77. a 85. Pìgøim, 58. Aksteiner, 61.
Kudlík – 12. a 50. Jiøièný
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