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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

Na LutyÚskÈ tret¯e nechybÏl Pavel Masl·k

V pøedveèer ostravského atletického mítinku Zlatá tretra se na školním
høišti v Dolní Lutyni konal premiéra místního atletického klání, které
organizátoøi nazvali Lutyòská tretra.
Kromì závodìní a pøíjemnì stráveného odpoledne mohli pøítomní získat

podpis èi spoleènou fotografii se souèasným nejlepším ètvrtkaøem
Pavlem Maslákem, který si na pár chvil odskoèil od pøíprav na ètvrteèní
závody v Ostravì.
(Další informace na stranì 8.)

LidÈ v elektronick˝ch aukcÌch hodnÏ uöet¯ili
Desítky mìst a obcí, vèetnì Dolní Lutynì,
nabízejí možnost získat slevu na energii
v elektronické aukci. Èeši tak objevují
nový zpùsob, jak ušetøit na cenách za elektøinu èi zemní plyn. Po celé republice se
úèastní internetových aukcí, v nichž se
dodavatelé pøedhánìjí v akèních slevách.
A domácnostem se tak daøí ve velkém
snižovat úèty za energie. Do prvního kola
elektronických aukcí na sdružený nákup
energií se v naší obci pøihlásily desítky
domácností. „Výsledky jsou velmi dobré,
podaøilo se ušetøit v prùmìru na jedno
odbìrné místo 30,31 procenta za elektric-

kou energii a 30,58 procenta za zemní
plyn. Obèané Dolní Lutynì, kteøí se do
aukcí pøihlásili, na tom vydìlali,“ komentuje výsledky Vladimír Šmehlík ze
spoleènosti e-Centre, která aukce poøádá.
Ušetøená èástka je rovná tabulkovému
rozdílu nabídky dosavadního distributora
a toho, který aukci vyhrál a bude nadále
zajišt´ovat pøísun energií do tìch domácností èi firem, které se aukce zúèastnily.
Úspora je tedy více než patrná. Elektronických aukcí na odbìr elektøiny a plynu
se do dnešního dne zúèastnilo 6145
domácností z celé Èeské republiky, roèní

úspora vyjádøena v korunách èiní
19 007 269 korun za elektrickou energii
a 21 558 175 korun za plyn.
Vzhledem k úspìchu prvního kola aukcí
se chystá kolo další. Obèané Dolní Lutynì
budou mít možnost se do aukcí pøihlásit
opìt na kontaktním místì v kulturním
domì, a to v tìchto konkrétních termínech: vždy ve støedu 4., 11. a 18. záøí od
14 do 17.30 hodin. K pøihlášce do aukce
pro domácnosti a i podnikatele je tøeba
doruèit na kontaktní místo kopie smluv a
posledního roèního vyúètování za energie
– plyn èi elektøinu.

ZO ÈSCH Dolní Lutynì srdeènì zve 31. srpna – 1. záøí 2013 do areálu Jiøinka Dolní Lutynì na

Mezin·rodnÌ v˝stavu kr·lÌk˘, dr˘beûe a holub˘
-

chovatelé z ÈR, Polska a Slovenska
možnost nákupu kvalitních zvíøat
soutìže pro dìti, malování na oblièej
domácí kuchynì

- èepované pivo
- živá tombola
- prodej nosnic

csch-dolnilutyne.webnode.cz, info: pavel.siky@centrum.cz
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Obec uspÏla s projektem na kompostov·nÌ
Kam s posekanou trávou, listím, rostlinnými zbytky nebo slupkami z brambor, jablek a banánù. To byla velmi
èastá otázka našich obèanù. Vedení obce se touto problematikou podrobnì zabývalo a pøipravilo nìkolik projektù
a nyní koneènì pøišla dobrá zpráva pro obèany, projekty byly schváleny a budou se v nejbližší dobì realizovat.
Jeden z projektù, kterým chce obec øešit
zmiòovanou problematiku, je kompostování
pøímo tam, kde odpad vzniká, tedy pøímo
u rodinného domu. Jde o nejlevnìjší a nejefektivnìjší zpùsob likvidace biologicky rozložitelného odpadu, kteøí znají již naši pøedci a mnozí
z nás jej používají dlouhá léta a patøí jim za to
velké díky. Obec díky projektu získá 620 kvalit-ních kompostérù o objemu minimálnì 900
litrù z vysokohustotního polyetylénu, které
budou zájemcùm zapùjèeny zdarma po dobu
trvání projektu, tedy minimálnì na 5 let.
Dalších
20 velkoobjemových kontejnérù je
urèeno pro školy, domov s peèovatelskou
službou, bytové domy, sportovní areály a
podobnì. Do tìchto kompostérù by pak všichni
mìli podle návodu ukládat trávu, listí, ale taky
plevel, sáèky od èajù, kávové sedliny a další
bioodpad podle návodu, který obdrží spoleènì s

kompostérem. Po roce by pak z bioodpadu v
kompostéru mìl vzniknout kvalitní humus,
který by mìl být využit na pøihnojení trávníkù,
zahrádky nebo do kvìtináèù. Všem, kterým
tento zpùsob vyhovuje, necht´ co nejdøíve
vyplní struènou žádost, která je k dispozici na
webových stránkách obce: ww.dolnilutyne.org
nebo si ji mohou vyzvednout natištìnou pøímo
na obci. Vyplnìnou ji pak staèí doruèit na obec.
Opakuji, kompostéry budou zdarma, obec si jen
vyhradí právo kontroly po dobu trvání projektu.
Jedinými podmínkami je, aby vlastník nemovitosti mìl v obci trvalý pobyt a nemìl vùèi obci
žádný dluh.
Komu by tento zpùsob nevyhovoval, bude mít
možnost dovézt trávu, listí, rostlinné pøebytky
a tentokrát i vìtve do komunitní kompostárny,
kterou obec buduje za sbìrným dvorem kousek
za nádražím v Dolní Lutyni smìrem na

Sanace zdiva budovy obecnÌho ˙¯adu

Z jedn·nÌ zastupitelstva a rady obce
Zastupitelstvo obce na svém
17. zasedání dne 19. 6. 2013
schválilo:
- prodej budovy bývalého
zámku a pøíslušných zastavìných parcel manželùm
Šmírovým
Jedná se o tytéž majitele, kteøí
jsou vlastníky budov bývalých
zámkù v Ropici a Rychvaldì
a provádìjí jejich rekonstrukci
- na témže jednání zastupitel-

stva byla schválena i obecnì
závazná vyhláška è. 1/2013
o zákazu požívání alkoholi-ckých nápojù na veøejném
prostranství
- zastupitelstvo vyslovilo
souhlas s celoroèním hospodaøením obce Dolní Lutynì
v roce 2012 a vzalo na
vìdomí zprávu o výsledku
pøezkumu hospodaøení rovnìž
za rok 2012.

Rada obce na své 39. schùzi
1. 7. 2013 jmenovala na základì výsledkù výbìrového
øízení a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2. písm.
b) zákona èís. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zøízení), ve
znìní pozdìjších pøedpisù, do
funkce øeditelky pøíspìvkové
organizace Osvìtová beseda
Ing. Marii Mynáøovou s úèinností od 1. 9. 2013.

Vìøòovice. Uložení bioodpadu bude pro všechny naše obèany zdarma. Taky na tento projekt
obec získala dotaci z Operaèního programu
Životní prostøedí.
Co øíci závìrem? Kompostovat se dá veškerý
rostlinný odpad ze zahrady i kuchynì, poseèená
tráva i listí, podrcené vìtve, zaschlé drny,
èajové sáèky i kávové sedliny a také plevele,
které dodají humusu množství cenných látek.
Nevhodné jsou rostliny nakažené chorobou
a hmota nasáklá chemií (napøíklad døevotøíska).
Bioodpad je vždy lepší využít k výrobì
humusu než platit èím dál dražší skládkovné.
Jedná se vlastnì o návrat ke kolobìhu v pøírodì,
který byl v minulosti samozøejmostí, nad kterou se nikdo nezamýšlel, a my se s pokorou
snažíme alespoò èásteènì k tomuto kolobìhu
vrátit.
Mgr. Pavel Buzek, starosta
Zaèátkem èervence byly zahájeny práce na
vysoušení zdiva budovy obecního úøadu. Po
konzultacích s odborníky byla zvolena
nejjistìjší technologie - podøezání
obvodových i vnitøních stìn s vložením izolaèních pásù.
Práce je technologicky nároèná nejen pro
šíøku zdiva, ale i rùznou skladbu použitých
zdících materiálù. V tomto pøípadì je dohromady použita cihla prokládaná kameny.
Moderní technologie vèetnì diamantových
øezných nástrojù si však poradí i s tímto problémem.
Vysoušení zdiva a zabránìní dalšímu vzlínání
vlhkosti je zásadním pøedpokladem pro další
vnitøní úpravy pøízemních prostor.
Vždyt´ klenbové stropy nejen zasedací sínì
oceòují jak laikové, tak i architekti.
Pøíští generace si zaslouží pøevzít tuto více
než stoletou budovu v dùstojném a reprezentativním stavu.
Jan Fismol

KR¡TCE
Národopisné slavnosti
Osvìtová beseda pøipravila na nedìli
15. záøí 2013 pro své spoluobèany
jednodenní zájezd na 44. Slezské dny v
Dolní Lomné. Odjezd autobusu od Kulturního domu v Dolní Lutyni je v 8.30
hodin. Cena zájezdu 160 korun. Bližší
informace podá Pavla Petrová osobnì
nebo na tel. 552 301 243, e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org
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⁄drûba pozemk˘ je opravdu velmi nutn·
Je léto, po dlouhé zimì pøišlo období dešt´ù a pøíroda se zazelenala, vše kolem kvete a bujnì se rozrùstá. Bohužel
neroste jen to, co bychom si pøáli. Pole, louky a zahrady se nezelenají jen trávou, ale i náletovými rostlinami
a škodlivými organismy, které zaplevelují pozemky a tím ohrožují zdraví lidí a zvíøat, dochází k pøemnožení nìkterých škùdcù polních plodin.
Neobdìlané pozemky jsou základnou pro
množení a výsev škodlivých plevelných druhù
rostlin a živoèichù a tím poškozují okolní
pozemky a zahrady, zaplevelují krajinu.
Rovnìž výraznì narušují vzhled obce.
Majitel neudržovaného pozemku poškozuje
práva majitelù sousedních pozemkù!
Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona è. 326/2004
Sb., o rostlinolékaøské péèi jsou vlastnicí
pozemku nebo objektu nebo osoba, která je
užívá z jiného právního dùvodu (napø. nájem),

zjišt´ovat a omezovat výskyt a šíøení
škodlivých organismù vèetnì plevelù tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k
poškození životního prostøedí anebo k
ohrožení zdraví lidí nebo zvíøat.
Žádáme proto vlastníky a uživatele pozemkù,
aby provedli pravidelnou údržbu pozemkù
(poseèení, vyhrabání) do poloviny èervence.
Poté provedou pracovníci Obecního úøadu
Dolní Lutynì kontrolu. V pøípadì zjištìní neudržovaného pozemku bude majitel vyzván

k nápravì a pokud tak neuèiní, bude spisová
dokumentace postoupena k zahájení správního
øízení pøestupkové komisi Mìstského úøadu
Bohumín.
Fyzické osobì, která se dopustila pøestupku dle
§ 3 Zákona è. 326/2004 Sb. o rostlinolékaøské
péèi, mùže být udìlena pokuta do výše 30tis.
Kè ( §79b). Právnické osobì mùže být udìlena
pokuta až do výše 500 tis. Kè (§79f).
Ing. Vìra Kabátková,
pracovnice zemìdìlského úseku

Rekonstrukce Zä Zbytky je v plnÈm proudu
V závìru èervna byla
pøedána budova Základní školy na Zbytkách vybrané stavební
firmì.
Pøedmìtem stavebních
prací byla výmìna všech
oken, zateplení vnìjšího
pláštì budovy a vytvoøení
nové fasády. Na finanèním krytí se podílí svou
spoluúèastí EU v rámci
operaèního programu životního prostøedí. Soubìžnì se stavebními pracemi byla provedena i generální rekonstrukce topného systému, která
zahrnovala výmìnu kotlù,
radiátorù i rozvodu topné vody. Cílem této rekonstrukce je snížení energetické nároènosti provozu
školy.
Jan Fismol

Bombardov·nÌ obce
29. srpna 2014 to bude pøesnì 70 let od chvíle,
kdy v poledních hodinách zaèaly na nic
netušící obèany v lokalitách Zbytky a Nerad
dopadat bomby, které boøily a zabíjely.
K této tragické události shromažïujeme dostupný faktografický materiál, který chceme
doplnit autentickými výpovìïmi pamìtníkù.
Zámìrem vedení obce je nejen co nejúplnìjší
popis, ale jeho vložením do kroniky obce
a zveøejnìním v dolnolutyòských novinách
také uctít památku nevinných obìtí. Proto
uvítáme jakoukoliv informaci, zápis, ústní
sdìlení nebo fotografie, které pøedávejte místostarostovi obce Janu Fimolovi, tel.
777014301, email: fismol@dolnilutyne.org.
Návštìvy pamìtníkù v místì bydlištì jsou
možné. Dìkujeme.
(red)

LICITACE OBECNÕHO BYTU 1+1
1) Dolní Lutynì, ul. Komenského 1055, byt èís. 3;
2) Vel. 1+1, I. byt. kategorie, 1. patro, podlahová plocha
48,44 m2 (vèetnì balkónu a sklepa) ;
3) Vyvolávací cena: 46,- Kè/m2/mìsíc ;
4) Maximální poèet osob, které mohou byt užívat (3
osoby);
5) Prohlídka bytu: pondìlí 16. 9. 2013 v 10 a v 16
hodin;
6) Licitace se koná: ètvrtek 19. 9. 2013 v 15 hodin ve
víceúèelové místnosti kulturního domu v Dolní Lutyni,
ul. K Výšinì 211;
7) Podmínky pro úèastníky licitaèního øízení:
a) musí mít trvalý pobyt na území obce, a to
nepøetržitì po dobu minim. jednoho roku pøedcházejícího licitaènímu øízení, popøípadì minim. jeden rok
trvale pracují na území obce Dolní Lutynì;
b) nesmí být dlužníky vùèi obci Dolní Lutynì ani vùèi
jiným orgánùm veøejné správy (finanèní úøad, správa
sociálního zabezpeèení, celní úøad, apod.), a to
nepøetržitì po dobu jednoho roku pøedcházejícího
datu licitaèního øízení;

c) nesmí pobírat dávky hmotné nouze (netýká se
obèanù, kteøí pobírají dávky soc. péèe na ortopedické
pomùcky, na kompenzaèní pomùcky apod. a tìch,
kteøí pobírají dávky státní sociální podpory), a to
nepøetržitì po dobu šesti mìsícù pøedcházející datu
licitaèního øízení. Spoleènì posuzované osoby, které
žijí ve spoleèné domácnosti s osobou, která pobírá
tyto dávky, se mohou zúèastnit licitace po doložení
potvrzení o vlastním pøíjmu po dobu minimálnì 1 roku
pøed konáním licitace (zamìstnání, dùchod). Za
takový pøíjem se nepovažuje penìžitá pomoc
v mateøství èi rodièovský pøíspìvek ani pøíjem z veøejnì prospìšných prací;
d) licitace se nemùže zúèastnit zájemce, který je èlenem domácnosti s jediným zdrojem pøíjmù
rodièovského pøíspìvku èi obdobné dávky. Výjimkou
jsou osoby, které pøedtím, než zaèaly tyto dávky
pobírat, pracovaly nebo byly OSVÈ platícími si sociální pojištìní. Skuteènosti výše uvedené osvìdèí zájemci o licitaci bytu èestným prohlášením, jehož znìní
obdrží pøi licitaèním øízení.
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Radovali se vöichni, kdo dorazili
Pár dní pøed zaèátkem letních prázdnin (18. èervna) se v Bohumínì na odlouèeném pracovišti MŠ, ZŠ a SŠ
Slezské diakonie Èeský Tìšín konaly klasické èervnové Radovánky.
Žáci školy spolu s dìtmi ze stacionáøe Slezské
diakonie Salome a rodièi se radovali z pestrého
programu. Zábavu a hry pro nì nachystal
„Pepino Prcek“, další soutìže mohli vykonávat
na stanovištích. Za všechny absolvované
soutìže nakonec získali velkou sladkou
odmìnu. Odvážní si na školní zahradì vyzkoušeli jízdu na poníkovi „Máše“ z Rychvaldu. K tomu všemu hrála živá hudba svižné
køest´anské kapely „Duch Otce“. Nechybìlo
také bohaté obèerstvení a opékání párkù.
Rodièe a hosté si mohli také zakoupit originální výrobky školy. Poèasí nám nadmíru pøálo,
vše se vydaøilo, radostné úsmìvy dìtí, pedagogù i rodièù vyjadøovaly pohodu z dobøe
pøipravené akce.
Dìkujeme také všem našim hostùm, sponzorùm, kteøí se podíleli svou úèastí na zpøíjemnìní programu.
Mgr. Aneta Stanieková

V neradskÈ ökolce ¯inËely zbranÏ
Ještì vypuknutím prázdnin nás ve školce
navštívil opravdový rytíø. Povykládal nám
nìco o historii, hradu, rytíøských zásadách a
zbraních støedovìku. Mohli jsme si osahat
brnìní a nìkteré další zbranì. Potìžkali jsme si
drátìnou košili a nasadili pøilbici. Zkoušela se
i støelba z dìtské kuše a šikovnost s historickými hraèkami. Na závìr jsme pak na rytíøi
vyhráli v hádankách jeho poklad, na kterém si
všichni po obìdì smlsli. Podìkování patøí
spolku historického šermu ODERBERG z
Bohumína za vytvoøení hezkého a pouèného
dopoledne pro naše nejmenší.
P.V.

MladÌ vod·ci sjÌûdÏli Olöi

Každoroènì se koná ve Vìøòovicích na
bøehu Olše vodácký tábor pro dìti, jehož
organizátorem je vodácký oddíl Posejdon.
V tomto táboøe se v nìkolika turnusech
pod vedením zkušených vodáckých
instruktorù støídají dìti nejen z naší obce,
ale z širokého okolí i Polska. (fis)
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RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Pavel Šeliga
Edvard Œliwka
Stanislav Vašíèek
Libuše Botorová
JUDr. Alois Matušek
Vìra Holešová
Zuzana Slobodová
Zdenìk Hrbotický
Olga Witová
Ing. Zdenìk Juchelka, MBA
Jozef Èimbora,
Zdeòka Tomalíková
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.

Dolnolutyòské noviny

V˝roËÌ
V mìsíci èervnu oslavili svá výroèí:
80 let – Marie Maroszová, Marie Pøibilová
90 let – Milan Garba, Helena Adamèíková
92 let – Angelika Bedravová
V mìsíci èervenci oslavili svá výroèí:
80 let – Zdenka Sviderová
85 let – Irena Zamarská, Rudolf Kramný
90 let – Božena Koláèková
91 let – Vladislav Stwiertnia
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85 let - Helena Garbová
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Výroèí zlaté svatby, tj. 50 let spoleèného
života, oslavil 14. èervence 2013 manželský pár Rudolf a Alena Zivalovi z Dolní
Lutynì
Pøejeme ještì hodnì spoleènì strávených
let ve zdraví a pohodì.

V mìsíci srpnu oslavili :

Výroèí zlaté svatby si rovnìž pøipomnìli
dne 17. srpna 2013 manželé Ladislav
a Jiøina Wronkovi z Dolní Lutynì

94 let - Amálie Králová
90 let - Emil Rusek, Alois Semik
80 let - Adamèíková Vìra

Zlatému manželskému páru pøejeme pevné
zdraví a ještì další spoleènì prožitá léta
v rodinné pohodì.
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Naöi mladÌ kulturistÈ na mistrovstvÌ ostudu neudÏlali
V pùli kvìtna si dali dostaveníèko nejlepší kulturisté Moravy a Slezska ve Frenštátì pod Radhoštìm. O postup na mistrovství Èeské republiky, které se konalo o týden pozdìji v Ostravì, bojovali v nìkolika kategoriích dorostenci
a junioøi. Fitnesscentrum Šembi mìlo hned tøi „želízka v ohni“.

Nejmladším závodníkem našeho týmu je sedmnáctiletý Dominik Mušzynský, který ve své
premiérové sezonì ukázal svùj velký potenciál
a vybojoval výborné 4. místo, jež mu
zajišt´ovalo postup na mistrovství ÈR.
Je tøeba podotknout, že ve své kategorii dorostencù do 65 kg bojoval s dalším zástupcem
našeho mìsta a v pøímém souboji se mu podaøilo dalšího talentovaného závodníka Jirku
Judase z SK Slávie Orlová porazit. Díky
výborné formì se však oba nominovali na mistrovství ÈR, kde svedou další boje o koneèné
umístìní. V této kategorii bude mít tedy mìsto
Olová dva závodníky z konkurenèních oddílù.
Dalším bojovníkem o postup byl dvacetiletý
David Lefnar. Pøes výbornou formu, kterou se
prezentoval na závodech, se nedokázal
v obrovské konkurenci 17 startujících závod-

níkù ve své kategorii prosadit a obsadil 13.
místo. Svým pøístupem a nasazením však patøil
po celou dobu k tahounùm týmu a jeho disciplína a poctivý pøístup k tréninku dává velký
pøedpoklad pro výborné výsledky do dalších
období.
Tøetím závodníkem fitnesscentra Šembi byl
Vojta Galosz (19 let), který v obrovské
konkurenci vybojoval postup na mistrovství
ÈR v kategorii juniorù do 70 kg a svým
9. místem jistì potìšil nejednoho fanouška
našeho centra. Je nutné zdùraznit, že díky
zmìnì pravidel SKFÈR startují junioøi ve vìku
18 až 23 let, a tudíž naši mladí borci si v premiérové sezonì vzhledem k svému nízkému
vìku vybojovali výborná umístìní. Možnost
startu v juniorské kategorii mají tedy ještì po
nìkolik sezón a bude záležet jen na samotných

Bojov· v˝prava byla opÏt ˙spÏön·
V sobotu 27. dubna se v polském mìstì Bieruñ konalo
mistrovství Evropy v bojových sportech. Ani tento rok
zde nechybìli žáci z oddílu
Chan Shaolin Si & Dju Su
Kung Fu pod vedením Pavla
Trošáka. Z lutyòského oddílu
jsme mìli zástupce ve dvou

disciplínách, a to formace kata
a semi-kontakt. V konkurenci evropských týmù z Ukrajiny,
Polska,
Nìmecka,
Maïarska a Èeské republiky
se našim bojovníkùm podaøilo
získat dvì medaile v disciplínì semi-kontakt. Støíbro
vybojoval desetiletý Patrik

Krošèen a bronz 16letý Patrik
Field. Ostatní, pro které to
byly první závody, sice
nezískali cenné kovy, ale
umístili se na velmi slušných
místech. Všem gratulujeme
a pøejeme další úspìchy.
Aneta Mìøínská, dlouholetá
èlenka oddílu

závodnících, zda pøíští rok sáhnou na mety
nejvyšší.
Podìkování patøí nejen závodníkùm samotným
za pøíkladnou reprezentaci sportovního centra
mìsta Orlová, ale i jejich trenérovi Ladislavu
Škrkoòovi, který dohlížel na celkový trénink
všech tøí našich závodníkù po celou dobu jejich
pøípravy.
Za sportovní oddíl Fitnesscentra ŠEMBI
Martin Šembera, pøedseda oddílu
Koneèné výsledky:
David Galosz - 11. místo v kategorii juniorù do
70kg
Dominik Mušzynský - 8. místo v kategorii
starších dorostencù do 65 kg
Jiøí Judas (SK Slávia Orlová) - 6. místo rovnìž
v kategorii staršího dorostu do 65 kg.

KR¡TCE
Na podzim, když kvetou jiøiny
Je název hudebního pøedstavení nastudovaného pod vedením Zdeòka Èernohouze, které se uskuteèní v nedìli
6. øíjna v 15 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni. Cena vstupenky je 80 korun. Pøedprodej v KD.
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SpoleËensk· kronika
Základní organizace KSÈM v Dolní
Lutyni pøeje svému dlouholetému
a zasloužilému èlenu
a bývalému pøedsedovi organizace
Emilu RUSKOVI
k jeho 90. narozeninám hodnì zdraví,
štìstí a životní energie do dalších let.
Dne 16. èervence 2013
jsme vzpomnìli smutné
6. výroèí úmrtí paní
Jany NAVRATOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel a syn s rodinou.
To, že se rána zahojí, je jen
zdání.
V srdci nám zùstává bolest
a vzpomínání.
Dne 16. èervence 2013
uplynuly 3 roky od úmrtí mého manžela
pana
Evžena KOZIELA.
S láskou vzpomíná manželka Danuše
a syn Libor s rodinou.
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát.
Jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 20. èervence 2013
jsme si pøipomnìli nedožité
80. narozeniny a 6. listopadu 2013
8. výroèí úmrtí pana
Bohuslava KANII.
S úctou vzpomíná manželka a dcera
s rodinou.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dne 6. srpna 2013 by se
dožila 90 let.naše maminka
paní
Božena DUDOVÁ
S láskou vzpomínají dcera Alena
s manželem, dcera Rùžena, vnuèka
Jiøina s rodinou a vnuci
Roman a Daniel s rodinami.
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Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dne 24. èervence 2013
jsme vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní

Dne 16. srpna 2013 jsme vzpomnìli
2. smutné výroèí
úmrtí pana

Lidušky MADRONOVÉ.

S úctou a láskou
vzpomíná manželka.

S láskou a úctou vzpomínají manžel
Oldøich, dcery Jana a Ludmila s rodinami.
Milovala jsi bezmeznì svou rodinu,
chtìla jsi jen pro rodinu žít,
ale pøišla zákeøná nemoc
a ty jsi musela od nás odejít...
Dìkujeme za to, èím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Jak tìžké je bez Tebe žít,
když nemá kdo poradit, pohladit èi
potìšit.
Utichly Tvé kroky, umlkl tvùj hlas,
ale na vždy zùstaneš v nás...
Dne 21. èervence 2013 uplynul rok, co
nás navždy opustila pan
Pavla FERDOVÁ
z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, maminka a dìti s rodinami.

Štìpána BORTLIKA.

Jak krásné by bylo Ti pøát,
jak tìžké je u hrobu stát
a vzpomínat.
Dne 23. srpna 2013 by se
dožil 80 let pan
Josef BUKOWSKI
a zároveò jsme si 27. èervence 2013
pøipomnìli 6. smutné výroèí jeho úmrtí.
Stále vzpomíná manželka Anna, dcera
a syn s rodinami.
Èas utíká a nevrací,
co vzal. Jen vzpomínka
na Vás zùstává dál.
Dne 25. záøí 2013
vzpomeneme nedožitých
100 let pana
Rudolfa RICHTERA

Kdo poznal Tì,
ten mìl Tì rád.
Umìl jsi pomoci
potìšit
i rozesmát.
Takoví lidé
by nemìli umírat.
Dne 12. srpna 2013 jsme vzpomnìli
2. smutné výroèí tragického úmrtí pana
Jaromíra ÈEMPÌLA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Milada, syn Vladan a dcera Kateøina
s rodinami.
Èas bìží a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka
na Tebe
zùstává dál.
Dne 14. srpna 2013 jsme si pøipomnìli
7. výroèí úmrtí pana
Oldøicha KOLARÈÍKA.
S láskou vzpomínají dcery Iva, Marcela
a Tamara s rodinami,
syn Oldøich a pøítelkynì Lidka.

a 13. øíjna 2013 nedožitých 95 let paní
Leontiny RICHTEROVÉ.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Vìra
a vnuèka Marie s rodinou.
Dne 29. srpna 2013 si pøipomeneme 10.
výroèí, kdy nás navždy v 60 letech opustil
pan
Vilém LUKAŠTÍK.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina Lukaštíkova.

KR¡TCE
Výzva k pamìtníkùm
Spoleènost Javor Morava, s.r.o., shromažïuje materiál pro knihu o tìšínských
zámcích a høebèínech. Pøitom narazila na
nepotvrzenou informaci o høebèínu na
panství Larisch-Mönnichù v Nìmecké
Lutyni (nyní Dolní Lutynì). Nejedná se o
chov hospodáøských koní, ale koní
ušlechtilých. Pokud nìkdo z obèanù mùže
k této informaci nìco sdìlit, podejte
zprávu místostarostovi obce Janu Fismolovi. Dìkujeme.
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CÌl naöich fotbalist˘: hr·t st¯ed tabulky
Pøíprava na novou sezónu zaèala 12. èervence prvním tréninkem. Tréninková docházka v èervenci byla trošku slabší z dùvodu dovolených, rùzných brigád, ale taky díky velkému horku.
Osa týmu zùstala beze zmìn, jen Baèovi skonèilo
hostování a odešel do Brušperku a Malík zanechal
aktivní èinnosti z rodinných dùvodù. Jinak bylo
prodlouženo hostování brankáøi Šajerovi a hráèùm
Szkutovi, Pìgøímovi a Vávrovi. Novou posilou se
stal Velký ze Slávie Orlová, který k nám pøichází na
pùlroèní hostování. Další hráèi jsou ještì v jednání.
V pøípravných zápasech jsme se utkali s Muglinovem, který jsme porazili 9:3. Pak jsme odehráli
domácí turnaj k 80. výroèí založení TJ Sokol Dolní
Lutynì, kde jsme nejdøíve porazili Záblatí 2.1 a ve
finále sousední Vìøòovice 3:1 a turnaj vyhráli. V
dalším utkání jsme hostili mužstvo Horní Suché a
zápas skonèil remízou 3:3. V posledním pøátelském utkání jsme v neúplné sestavì podlehli Interu
Petrovice 0:3. Trenér Begany je s pøípravou na

sezónu témìø spokojen, jen tréninková docházka u
nìkterých hráèù by se mohla zlepšit. Cílem letošní
sezóny bude vyhnout se zachranaøským starostem
a pohybovat se v klidném støedu tabulky.
Rozpis zápasù podzimní èásti sezóny 2013/2014
2. kolo 17. 8. 17 h. (so) TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ
Petøvald na Moravì
3. kolo 25. 8. 17 h. (ne) TJ Bystøice - TJ Sokol Dolní
Lutynì
4. kolo 31. 8. 17 h (so) TJ Sokol Dolní Lutynì - SK
Beskyd Èeladná
5. kolo 7. 9. 16:30 h. (so) SK Šenov - TJ Sokol
Dolní Lutynì
6. kolo 14. 9. 16:30 h. (so) TJ Sokol Dolní Lutynì TJ Havíøov-Dolní Datynì

7. kolo 21. 9. 16 h. (so) SK Stonava - TJ Sokol
Dolní Lutynì
8. kolo 28. 9. 16 h. (so) TJ Sokol Dolní Lutynì AFC Veøovice
9. kolo 5. 10. 15:30 h. (so) FC Biocel Vratimov - TJ
Sokol Dolní Lutynì
10. kolo 12. 10. 15:30 h. (so) SK Beskyd Frenštát
pod Radhoštìm - TJ Sokol Dolní Lutynì
11. kolo 19. 10. 15 h. (so) TJ Sokol Dolní Lutynì FK Baník Albrechtice
12. kolo 27. 10. 15 h. (ne) TJ Pražmo-Raškovice TJ Sokol Dolní Lutynì
13. kolo 2. 11. 14:30 h. (so) TJ Sokol Dolní Lutynì
- TJ Sokol Sedlištì
1. kolo 10. 11. 14 h. (ne) TJ ÈSAD Havíøov - TJ
Sokol Dolní Lutynì

PremiÈra LutyÚskÈ tretry se vyda¯ila
Témìø stovka dvojic tvoøených dítìtem
s nìkterým z rodièù se zapsala na startovní
listinu prvního roèníku atletického klání
nazvaného Lutyòská tretra.
Konalo se v pøedveèer Zlaté tretry na školním
høišti v Dolní Lutyni a podle odhadu starosty
obce Pavla Buzka pøišlo závodit, podívat se i
povzbudit kamarády a rodinné pøíslušníky

dohromady na 250 lidí. Soutìžilo se ve ètyøech
disciplínách, a sice v bìhu na 60 metrù, ve
skoku do dálky, v hodu koulí (dìti házely
míèem).
Závìr obstarala štafeta rodièe a jeho potomka
na 2x100 metrù.
Pøekvapením pro všechny pøítomné byla úèast
èeského bìžce Pavla Masláka, který druhý den

závodil v Ostravì.
Mile pøekvapena úèastí byla i organizátorka
akce Daniela Bártová, bývalá èeská reprezentantka ve skoku o tyèi.
„Mìli jsme asi 100 soutìžních dvojic, což je
super. Pøíští rok bychom akci rádi zopakovali,“
øekla Daniela Bártová.
(red)
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