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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

NOVINY
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Za mÏsÌc p˘jdeme k volb·m do SnÏmovny
V pátek 25. øíjna 2013 v dobì od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. øíjna 2013 v dobì od 8 do 14 hodin se budou konat
pøedèasné volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Volit mùže každý obèan ÈR, který alespoò druhý den
voleb dosáhl 18 let. Voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.

Každý voliè musí pøedložit platný doklad
totožnosti - tj. obèanský prùkaz nebo cestovní
pas (doporuèujeme všem, aby si pøekontrolovali platnost svého prùkazu totožnosti).
Voliè, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, mùže požádat obecní úøad o vydání
volièského prùkazu – a to osobnì nebo písemnì (v tomto pøípadì musí být na žádosti
ovìøený podpis).
Žádost o volièský prùkaz musí být doruèena
nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb nebo
požádat osobnì nejpozdìji do støedy

23. øíjna 2013. Z dùvodu rekonstrukce
pøízemí v budovì Obecního úøadu v Dolní
Lutyni se volební místnost pro okrsek è. l
pøesouvá do kulturního domu – do
víceúèelové místnosti v l. patøe.
Ostatní okrsky s výjimkou Vìøòovic zùstávají
zachovány, tj.:
okrsek è. 2 – Budova školy v Neradì
okrsek è. 3 – Hasièská zbrojnice Nerad
okrsek è. 4 – Základní škola Zbytky
Z dùvodu rekonstrukce ZŠ a MŠ ve
Vìøòovicích dochází pøi výše uvedených vol-

bách ke zmìnì volební místnosti pro okrsek
èíslo 5 – sál kulturního domu èp. 165
Vìøòovice.
Pokud si nejste jisti a nevíte, kam máte jít volit,
nahlédnìte prosím do Oznámení o volbách do
Parlamentu ÈR, kde jsou uvedena všechna èísla
popisná obce Dolní Lutynì a jejich pøiøazení do
jednotlivých okrskù.
Tato vyhláška bude zveøejnìna i na webových
stránkách obce www.dolnilutyne.org nebo se
mùžete informovat na tel. èísle: 552 301 297
pí. Jarmila Vozárová.

PoboËka pozemkovÈho fondu v KarvinÈ konËÌ
Dne 2. ledna 2013 nabyl úèinnosti zákon è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù. Tímto zákonem došlo ke spojení soustavy pozemkových
úøadù a pozemkového fondu ÈR a vytvoøení nové organizaèní
složky státu s názvem Státní pozemkový úøad.
Na základì Organizaèního øádu Státního pozemkového úøadu
dochází ke dni 30. záøí 2013 k organizaèní zmìnì, spoèívající ve

ZRUŠENÍ poboèky Karviná, se sídlem Zakladatelská 974/20,
735 06 Karviná – Nové Mìsto.
V souvislosti s touto organizaèní zmìnou pøecházejí veškeré
agendy Poboèky Karviná na Poboèku Opava, se sídlem Horní
námìstí 2, 746 01 Opava, tel.: 553 696 192, 553 696 193, e-mail:
opava.pk@spucr.cz.
(red)
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OZN¡MENÕ
O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR. Starosta obce Dolní Lutynì
podle § 15 odst. l zákona è. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ÈR a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù oznamuje:
l. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR se uskuteèní:
dne 25. øíjna 2013 od 14.00 - 22.00 hod.
26. øíjna 2013 od 8.00 - 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
ve volebním okrsku è. l
je volební místnost – Kulturní dùm èp. 211 – víceúèelová
místnost v l. patøe
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na tìchto èíslech popisných:
2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,44,45,46,47,48,50,52,64,72,80,85,90,93,102,109,129,
130,150,151,153,154,158,159,160,161,170,173,174,175,176,178,179,183,186,189,190,193,195,196,198,205,210,212,218,224,226,230,231,232,
234,237,238,245,247,248,250,254,255,256,259,261,262,264,265,266,273,276,279,282,283,284,287,288,298,300,304,305,308,309,310,312,317,318,
321,324,325,335,336,337,338,347,348,350,354,356,357,359,365,367,374,375,377,378,379,380,388,391,394,396,398,399,400,404,408,410,411,414,
415,418,425,430,435,439,440,453,455,459,462,463,465,468,471,472,473,474,475,476,477,482,483,487,493,497,512,515,516,521,522,523,527,528,
535,536,539,543,544,545,548,551,552,553,554,558,560,562,566,568,569,570,574,575,576,578,580,584,587,592,593,595,603,611,612,614,615,616,
618,619,627,628,630,633,641,644,648,652,656,657,658,659,661,666,674,679,683,693,705,706,709,712,713,715,718,719,726,729,730,732,733,734,
735,736,738,739,744,749,752,753,765,767,768,769,770,772,774,775,777,781,782,794,795,800,802,803,808,813,817,821,822,823,824,825,831,833,
836,838,841,842,843,844,852,856,857,860,862,867,869,880,884,885,886,887,893,896,900,901,902,903,908,909,910,913,918,921,932,933,
934,935,936,937,938,939,940,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,958,967,968,969,970,971,972,973,974,997,998,1002,1003,
1004,1005,1006,1013,1015,1016,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1036,1037,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,
1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1057,1058,1066,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1091,1092,1093,1094
1107,1108,1109,1110,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1135,1136,1137,
1138,1139,1140,1141,1142,1161,1162,1163,1167,1168,1169,1170,1171,1176,
1177,1178,1180,1183,1184,1185,1186,1187,1192,1193,1194,1195,1198,1199
1203,1208,1209,1211,1228,1237,1241,1243,1244,1250,1253,1265,1266,
1267,1277,1279,1285,1291,1294,1296,1297,1325,1348,1349,1350,1351,1352,
1353,1355,1371,1385,1390,1391,1392,1399,1400,1401,1408,1409,1416,1422,
1424,1425,1429,
ve volebním okrsku è. 2
je volební místnost: uèebna Základní školy v Neradì
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114,115,116,117,
118,119,120,122,123,124,125,126,139,144,147,148,171,184,187,197,199,201,217,235,236,243,260,270,275,277,280,285,289,295,296,299,301,303,
314,316,320,322,326,327,330,332,333,340,341,343,349,362,366,371,373,376,382,384,392,395,401,402,403,407,413,417,421,424,426,434,444,456,
461,467,478,479,480,484,488,489,492,494,496,501,502,507,508,509,513,514,518,526,540,541,542,546,555,559,561,567,571,573,600,613,623,624,
629,636,639,640,653,654,662,670,672,675,684,685,687,691,695,696,699,708,710,716,720,722,723,731,745,747,750,755,756,759,778,779,780,
783,786,790,797,805,807,809,819,827,828,839,847,853,861,864,866,871,874,875,879,881,882,883,890,895,899,906,907,914,926,941,942,959,985,
990,993,994,995,996,1010,1012,1056,1095,1102,1103,1104,1105,1106,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1145,1146,1147,1152,1156,1157,1159,
1164,1188,1197,1204,1205,1207,1213,1229,1230,1251,1273,1274,1282,1289,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1316,1317,1318,1319,1323,1356,
13581357,1364,1365,1369,1372,1373,1387,1388,1394,1395,1396,1397,1398,1405,1410,1411,1419,1439
ve volebním okrsku è. 3
je volební místnost - sál Hasièské zbrojnice Nerad
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,91,92,94,95,96,97,127,128,131,132,133,134,136,137,138,141,149,155,162,163,166,167,168,180,187,
188,200,202,206,207,208,213,239,240,244,252,290,291,302,306,311,313,315,319,339,342,351,352,358,364,370,372,381,383,389,390,397,406,409,
412,428,429,431,436,437,438,452,457,458,464,485,490,499,503,504,505,506,510,511,519,525,531,538,542,547,563,577,582,583,585,586,588,
589,590,591,594,596,599,604,605,606,608,609,610,617,620,621,625,626,631,632,634,635,637,638,642,645,646,647,650,655,660,663,667,668,669,
673,676,678,681,682,686,692,701,702,707,714,724,740,742,748,751,754,757,758,760,763,764,773,784,787,788,791,792,793,796,798,801,810,
811,826,840,846,851,854,865,873,891,894,905,911,917,919,920,923,943,961,962,963,964,965,966,976,984,986,987,988,991,992,1011,1014,
1017,1018,1019,1020,1021,1022,1067,1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082
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1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1096,1097,1099,1100,1143,1144,1148,1149,1150,1151,1153,1154,1155,1158,1173,1175,1189,1190,
1191,1196,1210,1214,1215,1224,1225,1226,1227,1233,1235,1236,1249,1264,1268,1280,1281,1290,1292,1293,1298,1302,1303,1304,1314,1315,
1326,1327,1328,1330,1360,1361,1362,1363,1370,1374,1375,1380,1381,1382,1384,1386,1407,1412,1413,1414,1441,1443
a evidenèní èísla 112,114
ve volebním okrsku è. 4
je volební místnost: tìlocvièna ZŠ Zbytky
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
18,68,73,81,87,140,142,152,156,165,169,172,177,181,182,191,203,204,209,214,215,219,220,221,222,223,225,227,228,229,233,241,246,249,251,
253,257,258,267,268,269,286,292,293,294,297,307,323,328,329,331,334,344,345,346,353,355,361,363,368,369,385,386,387,393,416,419,420,422,
423,427,441,442,443,445,446,447,448,449,451,454,466,470,481,486,491,495,498,500,517,520,524,529,530,532,533,534,537,549,550,556,557,564,
565,572,581,597,601,602,607,622,643,649,651,664,671,677,680,688,689,690,694,697,698,700,703,704,711,717,721,725,727,728,737,741,743,746,
761,766,771,785,789,799,804,806,814,815,816,818,820,829,830,832,834,837,845,848,849,850,855,858,859,888,863,868,870,872,876,877,878,889,
892,897,898,904,912,915,916,922,924,925,927,928,929,930,931,957,960,975,977,978,979,980,981,982,983,989,1007,1008,1031,1032,1033,1034,
1035,1038,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1160,1165,1172,1201,1206,1212,1216,
1217,1218,1219,1220,1231,1232,1238,1239,1242,1246,1248,1254,1255,1256,1257,1258,1260,1261,1262,1263,1271,1272,1275,1276,1278,1283,
1284,1287,1299,1305,1312,1313,1320,1321,1324,1331,1332,1333,1334,1335,1338,1339,1340,1341,1342,1344,1346,1347,1366,1367,1368,1383,
1389,1402,1403,1404,1406,1415,1421
ve volebním okrsku è. 5
je volební místnost – sál kulturního domu èp. 165 ve Vìøòovicích
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na è.p.
Dolní Lutynì èp. 835 a
všechna èísla popisná katastru obce èást Vìøòovice
3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní obèanství Èeské republiky (platný obèanským
prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ÈR anebo
cestovním prùkazem).
4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb do Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Dolní Lutyni dne 10.09.2013
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Rekonstrukce poldru na LutyÚce konËÌ
Probíhají poslední terénní úpravy a suchá nádrž na Lutyòce bude po
rekonstrukci opìt chránit pøed záplavami.
Spíše než o rekonstrukci šlo o novou stavbu na pùvodním místì, protože
hráz a související technické prvky jsou nové. Modernìjší, kvalitnìjší a
zvyšující bezpeènost. Dílo získalo i samostatnou pøíjezdovou cestu až na
hráz. Ta døíve chybìla. Teèkou nad celou stavební akcí je oprava povrchu
komunikace U Jiøinky.
Na kontrolním dnu 9. záøí byl za pøítomnosti vedení obce dojednán rozsah
opravy. Prùjezd nìkolika stovek tìžkých nákladních aut po dobu pùl roku
zanechal stopy. Povrch vozovky bude opraven souvislým asfaltovým
kobercem od mùstku u vyústìní ulice Polní až po pøíjezd k údolí polderu.
Protože stávající poškozený povrch nelze odfrézovat, navýší se profil cesty
o cca 4-5 cm. To si vynutí úpravu vjezdù k jednotlivým rodinným domùm.
Stejnì tak bude pamatováno i na vodní uzávìry umístìné v tìlese vozovky.
Stavební firma, která bude vozovku opravovat, bude tyto záležitosti
probírat s dotèenými obèany. Opravou komunikace bude celé dílo
dokonèeno. Dìkujeme nejen investorovi a dodavatelské firmì za dodržení
termínù, ale pøedevším obèanùm, kteøí trpìlivì po dobu témìø 8 mìsícù
snášeli negativní dùsledky stavby.
Jan Fismol
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HasiËi soutÏûili o poh·r starosty
Travnaté høištì TJ Sokol Vìøòovice, sobota 7. záøí odpoledne. Zaèíná soutìž dobrovolných hasièù v hasièském
útoku družstev, jejímž organizátorem je SDH Nerad.
Na start se pøipravují tøi kategorie soutìžících.
V kategorii mužù je pøihlášeno šest mužstev
vèetnì obou domácích (dolnolutyòských)
a družebního týmu z polského Skrzyszowa.
V kategorii žen jsou družstva dvì, v družstvu
„starých pánù“ rovnìž dvì. Družstvo po
družstvu vyráží do útoku. Nastartovat èerpadlo,
rozvinout hadice, bìžet a proudem vody zasáhnout terè. Elektronicky mìøený èas se zastavuje. Vítìzí družstvo s nejlepším èasem. V kategorii mužù Marklovice, družstvo žen SDH
Nerad a „staøí páni“ ze Skøeèonì. Poháry byly
rozdány, sluníèko høálo a obèerstvení bylo
dostatek. Co si víc pøát, než podìkovat organizátorùm za vydaøené odpoledne.
(red)

Rekonstrukce domu s peËovatelskou sluûbou finiöuje
S urèitou rezervou se dá øíci, že rekonstrukce „staré“ èásti domu s peèovatelskou
službou vstoupila do své poslední tøetiny.
Zásadní cíl byl splnìn. Rekonstrukce sice
snížila poèet pùvodních bytù o dva, ale to
umožnilo vytvoøit byty s kompletním sociálním zázemím jako v èásti „nové“. V celém
domì je 6 bytù, na každém podlaží tøi. Zcela
nový jednopokojový byt byl vestavìn do prostoru nevyužité pùvodní haly. Tento byt bude
sloužit jako rezerva pro pøípad sociální nouze.
Nebude stabilnì obsazován. Jednotlivé byty
byly celkovì rekonstruovány. Nové omítky,
obklady, podlahy, podhledy i okna.
Na snímku je vidìt, že byla i zateplena fasáda.
Po ukonèení stavebních prací nastane èas, aby
sociální komise (SPOZ) pøedložila radì obce
návrh na obsazení bytù nájemníky.
Jan Fismol

Vod·ci z DolnÌ LutynÏ jezdÌ jako draci
Po loòském nultém roèníku závodu tzv. Draèích lodí, které se
jely na øece Odøe ve Starém Bohumínì, se letošní závod
uskuteènil 24. srpna.
V loòském roce naši obec reprezentovaly tøi posádky. Dolní
Lutynì-Nerad MUŽI, kteøí se umístili na 4. místì, a Dolní
Lutynì-Nerad ŽENY, které po urputném souboji s ostatními
úèastníky obsadily poslední pøíèku a „Vodáci Odry a Olše“
z klubu Posejdon, kteøí zvítìzili.
Letošního roèníku závodù Draèích lodí se zúèastnilo celkem 15
lodí a Dolní Lutynì nasadila do boje tøi 20-tièlenné týmy plus
bubeníky. Náš tým mužù z Neradu po s pøehledem vyhraných rozplavbách proplul až do vyøazovacích bojù, kde se postupnì probojoval až do finále.
Se silnìjším soupeøem prohráli, ale druhé místo z 15 zúèastnìných posádek je i tak obrovský úspìch. První ètyøi vítìzné týmy
poté na starobohumínském námìstí pøevzaly ceny. „Vodáci Odry
a Olše“ obsadili tøetí místo po krásném vyrovnaném souboji
s posádkou “Hasièi Šunychl”.
Náš tým žen nebyl tak úspìšný jako muži, ale užili si to i tak. Po

celou dobu závodù vládla naprosto úžasná atmosféra. Všichni si
navzájem fandili a ve vítìzném tažení mužù vytvoøili fanoušci
kotel, který nešlo pøeslechnout... Na tøetí roèník závodù se opìt
naše týmy tìší a budou obhajovat vybojované pozice.
Všichni tøi kapitáni by tímto rádi podìkovali všem zúèastnìným
za jejich houževnatý výkon a zároveò všechny zvou k úèasti
v následujícím roèníku závodu draèích lodí – 2014.
Vodáci z Dolní Lutynì-Neradu a Vìøòovic na konci srpna úèastní
také tradièního sjezdu Olše, který se letos konal 31. srpna. O dva
týdny pozdìji pak vodáci z klubu Posejdon uspoøádali ve
Vìøòovicích mezinárodní vodácký víceboj AjaCup – Posejdon,
což je závod dvojmístných kánoí v disciplínách: slalom, sjezd,
sprint a støelba ze vzduchovky.
Vodáci z Dolní Lutynì se významnì podíleli také na vydání
vodáckého prùvodce øekami Moravskoslezského kraje. Ten je od
èervna 2013 ke stažení na stránkách www.posejdon.cz/vodackypruvodce v èeské i polské verzi.
Miroslav Mièka ("Muži z Neradu"), Radka Mièková ("Ženy
z Neradu"), Roman Štolfa ("Vodáci Odry a Olše")
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Chovatelsk˝ sv·tek po roce v DolnÌ Lutyni
Víkend na pøelomu srpna a záøí letos v naší obci opìt patøil místním chovatelùm.

Šestapadesátiletý Rostislav Parwa z Neradu se vìnuje
chovu králíkù od svých osmi let. Letos získal na Mezinárodní výstavì králíkù, drùbeže a holubù, která se konala 31. 8.
a 1 . 9. v Dolní Lutyni ocenìní za chov èeských strakáèù.
Letošní výstava se opìt nesla v duchu rekordní
úèasti. Mezinárodní výstavy králíkù, drùbeže
a holubù se zúèastnilo 90 vystavovatelù z Èech,
Moravy, Slezska a Polska. Za hojnou úèast vystavovatelù vdìèíme dlouhodobé spolupráci,
kterou naše organizace navázala s okolními
spolky.
Rovnìž nesmíme zapomenout na úèast chovatelù z Polska, jejichž zvíøata se rok od roku
zlepšují a stoupá tím konkurence ve všech
odbornostech. Velkou ctí pro nás byla rovnìž
možnost delegovat polského posuzovatele
králíkù p. Wlodzimierze Klewina, který
v letošním roce vydal první jednotný vzorník
plemen králíkù v Polsku. Rovnìž v odbornosti
drùbeže byli povoláni posuzovatelé z jižní
Moravy, kteøí patøí ke špièce na naší chovatelské
scénì.
Králíkù bylo pøihlášeno 308 a z toho dodáno
306, což je o 28 ks ménì než v loòském roce.
Rozhodnì to ale nebylo znát na kvalitì této
expozice. Ve velké konkurenci pøespolních vystavovatelù, se naší chovatelé rozhodnì neztratili. Ba naopak dokázali, že králíkáøství
v Dolní Lutyni je na vysoké úrovni. Mezi
králíkáøe bylo rozdìleno 19 èestných cen a 6
pohárù.
Chovatelské úspìchy
Již tradiènì obstál v plemeni Velký svìtlý
støíbøitý náš dlouholetý chovatel Karel Lazar. Za
své ušáky obdržel 375,5 b a èestnou cenu. Kvalitu rovnìž potvrdil Ján Zušèák a na kolekci
Èinèil velkých získal 283,5 b a èestnou cenu. A
hned dalším ocenìným plemenem èestnou
cenou na výstavì byla kolekce Meklenburských
strakáèù (281,5 b) chovatele Vladislava Biernata. Pohár pro nejlepšího jednotlivce - mladého
chovatele obdržel Petr Žyla za samici Vídeòskou èernou 94,5 b. Mezi 33 vystavenými králíky

Burgundskými se nejlépe jevila kolekce
Lubomíra Slovíka, která obdržela 374,5 b
a èestnou cenu. Raritou na výstavách v našem
okolí jsou králíci Zemplínští. Toto slovenské
národní plemeno opìt vystavil náš chovatel
Josef Kubálek a na svou kolekci získal 283,5 b
a èestnou cenu. Zástupce našeho národního
plemene vystavil Rostislav Parwa, který
pøedvedl nádhernì kreslené Èeské strakáèe èernožluté ocenìné 283,0 b a èestnou cenou.
Králíci perloví
Perlové chová pøedseda naší základní organizace – Pavel Twyrdy, který vystavil vyrovnanou
kolekci sourozencù ocenìnou 376,5 b a èestnou
cenou. Velký pøíslib máme mezi mladými chovateli. Pohár pro nejlepší kolekci králíkù
mladého chovatele, získal Vojtìch Drobil na
králíky Støíbøité žluté (376,5 b).
Nejlépe hodnocenou kolekcí byli Tøísloví èerní
chovatele Jána Zušèáka, kteøí obdrželi 285,0 b a
pohár. Zpestøením naší výstavy je již tradiènì
expozice klubu chovatelù Saténových králíkù,
která je v Èeské republice naprosto unikátní.
Tìch letos bylo vystaveno rovných 50 kusù v
devíti barevných rázech.
Nejpoèetnìjší zastoupení mìli Saténový
slonovinoví èervenoocí. Za svou kolekci ocenìnou 284,5 b obdržel Pavel Sikora èestnou cenu.
Stejný chovatel obdržel rovnìž pohár pro
nejlepšího samce výstavy, kterému posuzovatelé pøisoudili 95,5b.
Drùbež
Ta byla vystavena ve 103 voliérách. To znamená, že bylo k vidìní okolo 300 kusù hrabavé
a vodní drùbeže. Vzhledem k nepøíznivým podmínkám na zaèátku letošní sezóny se málokomu
podaøilo drùbež vylíhnout vèas. Mohli jsme
proto pozorovat, že mnoho vystavených slepic a
kohoutù bylo dosud nedospìlých a obdrželi

pouze pøedpoklad bodù. Mezi vodní drùbeží se
nejlépe pøedvedl z našich drùbežáøù Miroslav
Žebrák, jehož kaèer plemena Kachna saská
obdržel 95,0 b a èestnou cenu. Mezi hrabavou
drùbeží hájilo naše barvy nìkolik chovatelù, ale
úspìšnì vyšel pouze Ján Zušèák, který získal
èestnou cenu na kohouta Hempšírky ocenìného
93,0 b. Z chovu pana Zušèáka byla rovnìž
nejlepší kolekce hrabavé drùbeže ocenìná
pohárem. Jeho zdrobnìlé Plymutky obdrželi
neuvìøitelných 288,5 b.
Holubi
Holubáøi v naší organizaci mají nejmenší zastoupení. Nicménì Pavel Twyrdy potvrdil
obdrženou èestnou cenou, že jeho holubi Lahore
patøí k nejlepším na všech výstavách. Letošní
výstava však patøila, dalo by se øíci celá, Jánu
Zušèákovi, který po titulech v odbornosti
králíkù i drùbeže, pøidal nejvyšší ocenìní i mezi
holuby. Jeho holub plemene King obdržel 95 b
a pohár pro nejlepšího holuba výstavy.
Na závìr mi dovolte, abych podìkoval všem
sponzorùm v èele s obecním úøadem v Dolní
Lutyni, èlenùm naší organizace, jejich rodinným
pøíslušníkùm a známým za obìtavou pomoc pøi
pøípravách a samotném konání naší výstavy.
Uspoøádat takovou podívanou stojí mnoho sil
a èasu. Nejvìtší odmìnou za naši èinnost jsou
spokojení návštìvníci a vystavovatelé. Vìøíme,
že se letošní roèník vydaøil a každý si na výstavì
našel to své.
Èinnost našich chovatelù však pokraèuje,
bìhem následujících mìsícù se budeme úèastnit
výstav v ÈR i Polsku. Intenzivnì pracujeme na
pøípravách 2. chovatelského plesu v Dolní
Lutyni, na který se naší pøíznivci mùžou tìšit
v pátek 14. února 2014.
Pavel Sikora,
jednatel ZO ÈSCH Dolní Lutynì
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Beruöky zakonËily sezonu ˙ËastÌ na mistrovstvÌ svÏta
Poslední srpnový víkend se konalo v Praze Mistrovství svìta v mažoretkovém sportu, kterého se úspìšnì zúèastnila i
naše Berušky. K zisku medaile jim scházely jen dvì desetiny bodu, což je pro dìvèata hnacím motorem pro nadcházející sezonu, do které vstupují s vìdomím, že i soubor z malé obce, který ještì nemá v soutìži mažoretek vybudované postavení a jméno, mùže díky snaze a poctivému pøístupu prorazit mezi absolutní špièku.
Soutìži pøedcházel samozøejmì intenzivní
trénink, kterému musela dìvèata obìtovat i èást
svých prázdnin. Soubor dokonce odcestoval na
týdenní soustøedìní v rámci letního
mažoretkového tábora, kde si dìvèata nejen
zdokonalila svá soutìžní vystoupení, ale užila
si spoleènì i spoustu zábavy a dobrodružství.
Soutìžním dnem byl pro dolnolutyòské
Berušky pátek 30. srpna. Na stadion
v pražském Edenu se již od brzkých ranních
hodin sjíždìly týmy jak z Èeské republiky, tak
ze zahranièí. Mistrovství bylo zahájeno
slavnostním nástupem všech soutìžících,
kterým zástupci zúèastnìných zemí pøednesli
zdravice ve své mateøštinì, a byly vztyèeny
jejich státní vlajky.
Naše dìvèata soutìžila v kategorii POM POMKADETKY, kde pøedvedla své týmové vystoupení a také se v této kategorii soutìže úèastnilo i duo ve složení Klárka Pøibylová
a Deniska Turková. Aè byly Berušky jednoznaènì poèetnì nejmenším týmem soutìže,
mezi ostatními se vùbec neztratily a se ctí
prezentovaly výsledky svého celoroèního
snažení.
Fanoušci z øad rodièù a dalších rodinných pøíslušníkù vytvoøili dìvèatùm hlasitým skandováním a povzbuzováním skvìlou atmosféru,
která je ještì více vybièovala ke snaze podat
bezchybný výkon a získat v soutìži co nejlepší
umístìní. Jejich snaha se vyplatila a Berušky se
mohly radovat ze 4. místa mezi týmy a duo se
umístilo na krásném 5. místì.
A je tøeba podotknout, že k zisku medaile

scházel opravdu jen krùèek. Po skonèení
soutìže zbyl èas i na prohlídku našeho hlavního
mìsta a veèer dìvèata vyrazila na veèeøi do
pizzerie, kam je pozvala jejich spokojená
trenérka.
Dosažené úspìchy však nenechávají Berušky
usnout na vavøínech a již se pomalu chystají na
zahájení nové sezony. Svùj nejvìtší handicap,
kterým je malý poèet dívek v soutìžním
souboru, se snaží odstranit velkým náborem
nových taneènic, který byl naplánován na
poèátek mìsíce záøí. Pøejeme stávajícím

i novým èlenkám Berušek, aby se jim pøi
soutìžích opìt daøilo a byly minimálnì stejnì
úspìšné, jako doposud a aby se jich koneènì
ujal vìtší sponzor, který finanènì zaštítí a podpoøí jejich snahu.
A trenérce Petøe Šostokové dìkujeme za
celoroèní práci s našimi dìtmi a pøejeme hodnì
sil a optimismu pro práci budoucí a také
nekonèící inspiraci pøi vymýšlení nových
taneèních sestav, které budou brát dech
divákùm a hlavnì sklízet uznání porotcù na
soutìžích.
rodièe Berušek

InsolvenËnÌ poradna je otev¯ena pro vöechny
Od roku 2008 je úèinný zákon o úpadku a zpùsobech jeho øešení (insolvenèní
zákon), jehož obsahem je mimo jiné zcela nové ustanovení týkající se oddlužení dlužníka, který není podnikatelem, lidovì oznaèováno jako “osobní
bankrot.“ Oddlužení je jediná možná forma v rámci které za splnìní zákonných podmínek mùže dlužník dosáhnut osvobození od zbytku dluhu, a to až
ve výši 70%.
Jaké listiny pøedkládá dlužník, který má zájem o oddlužení?
Dlužník pøedkládá návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenèním
návrhem.
Kdo mùže podat návrh na povolení oddlužení?
Dlužník, který není podnikatelem. Jiná osoba než dlužník není oprávnìna
návrh na povolení oddlužení podat.
V jakém stádiu mùže dlužník podat návrh na povolení oddlužení spolu
s insolvenèním návrhem?
Dlužník musí podat souèasnì oba návrhy, a to tehdy když se nachází v úpadku nebo ve stádiu hrozícího úpadku.
Komu dlužník pøedkládá návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenèním návrhem?
Dlužník podává návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenèním návrhem
vìcnì a místnì pøíslušnému soudu. V pøípadì, kdy má dlužník bydlištì v

Dolní Lutyni jedná se o Krajský soud v Ostravì.
Existují rùzné zpùsoby oddlužení?
Ano. Dlužník mùže soudu navrhnout oddlužení plnìním splátkového
kalendáøe nebo zpenìžením majetkové podstaty tj. majetku dlužníka.
Kdo rozhoduje o zpùsobu oddlužení?
Tato pravomoc je svìøena schùzi vìøitelù.
Jaká èástka ze mzdy zùstane dlužníkovi?
V pøípadì plnìním splátkového kalendáøe zùstává dlužníkovi nezabavitelná
èástka.
Jak dlouho trvá insolvenèní øízení v pøípadì oddlužení dlužníka?
Doba oddlužení závisí od výše úhrady pohledávek dlužníka. V pøípadì
plnìním splátkového kalendáøe se jedná maximálnì o dobu 60-ti mìsícù.
Avšak mùže nastat situace, že dlužník napø. po 10-ti mìsících uhradí 100%
svých pohledávek, za této situace již insolvenèní øízení nepokraèuje, je
skonèeno po tìchto 10-ti mìsících.
Musí dlužník po skonèení oddlužení uhradit zbývající èást jeho dluhu?
Dlužník nemá povinnost neuhrazenou èást dluhu uhradit respektive vìøitel se
nemùže u soudu domáhat zaplacení zbývající dlužné èástky.
Pøípadné dotazy k tématu zasílejte na e-mail: ucto@ferencikova.cz nebo
prostøednictvím mobilu: 602 755 179.
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SpoleËensk· kronika
Dne 5. záøí 2013 oslavili diamantovou
svatbu 60 let spoleèného života manželé
Bohuslav a Helena KWIECINSKI.
Do dalších let hodnì zdraví, lásky, štìstí
a rodinné pohody pøejí dcera Jarmila, syn
Vlastik a vnuk René s rodinami a sestra
Alice.
Dìkujeme touto cestou panu starostovi
Pavlu Buzkovi a èlenkám SPOZu paní
Annì Bednáøové a Kvìtì Šmídové za
milou návštìvu, gratulaci a kytici u
pøíležitosti naší zlaté svatby.
Dìkují manželé Wronkovi
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 12. srpna 2013 jsme
vzpomnìli 25. výroèí úmrtí
pana
Evžena TOMALÍKA
a zároveò dne 30. èervna 2013 jsme si
pøipomnìli jeho nedožitých 86 let.
S láskou vzpomínají manželka Andìla,
dcera a syn s rodinami.
Jak krásné by bylo Ti pøát,
jak tìžké je u hrobu stát
a vzpomínat.
Dne 4. záøí 2013 jsme
vzpomnìli 3. smutné
výroèí úmrtí pana
Bertka HANUSKA
a zároveò 13. záøí 2013 jeho nedožitých
88 let. S úctou a láskou vzpomíná manželka, synové Vláïa, Erich s rodinami a celá
rodina.
Jsou rány osudu,
které stále bolí,
èasem se trochu zacelí,
ale nikdy nezahojí.
Dne 19. záøí 2013 jsme si
pøipomnìli nedožité
65. narozeniny pana
Benedikta ZEMBOLA
a zároveò 6. øíjna 2013 vzpomeneme
5. smutné výroèí jeho úmrtí. Stále
s láskou vzpomíná manželka Alena, syn
Martin a dcera Lenka s rodinou.
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Po pilné práci klesla Tvoje hlava. Tys
úkol svùj již dokonala.Teï mùžeš
jenom klidnì spáti a vdìènì budou
vzpomínati ti, kterés tolik milovala.

KR¡TCE

Dne 23. záøí 2013
jsme si pøipomnìli smutné
2. výroèí úmrtí paní
Sidonie PIKOLOVÉ.
S láskou vzpomínají synové a dcera s rodinami.
Dne 26. záøí 2013 si pøipomeneme
4. smutné výroèí úmrtí
pana
Rudolfa RYBY.
S láskou vzpomínají vnuk
Martin a vnuèka Petra s rodinou.
Dne 4. øíjna 2013 si pøipomeneme
25. výroèí úmrtí pana
Lea HUBERA.
S láskou vzpomínají dcera
s rodinou a vnouèata s rodinami.
Prázdné zustává
místo mezi námi,
chybíš nám
a nic Tì nenahradí.
Teï jenom kytièku na hrob
Ti mùžeme dát,
a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínat.

Na podzim, když kvetou jiøiny
Osvìtová beseda Dolní Lutynì srdeènì
zve na hudební pøedstavení s názvem „Na
podzim, když kvetou jiøiny“, ve kterém
zazní písnì Karla Hašlera, Jaromíra
Vejvody, Karla Vacka a lidové písnì ze
všech koutù naší vlasti. Dané pøedstavení
se koná 6. øíjna ve velkém sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni v 15 hodin. Cena
vstupenky je 80 korun. (Pøedprodej v KD)
Burza
Èeský svaz žen poøádá v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni podzimní burzu dìtského odívání, sportovních potøeb
a hraèek. Úterý 8. øíjna sbìr 8.00 – 17.00
hodin, prodej 10.00 – 17.00 hodin, støeda
9. øíjna prodej 8.00 – 15.00 hodin,
vyúètování 15.00 – 17.00 hodin.
Muzikálová bible v rytmu rokenrolu
Na 27. øíjna pøipravila Osvìtová beseda
v Dolní Lutyni zájezd do Divadla Jiøího
Myrona na muzikálové pøedstavení Josef
a jeho úžasný pestrobarevný plášt´. Toto
dílo pochází od autorù zvuèných jmen,
kterými jsou Andrew Lloyd Webber a Tim
Rice. Námìtem se stal starozákonní
pøíbìh o patriarchovi Jákobovi a jeho
dvanácti synech. Jedná se o pojetí klasického pøíbìhu v netradièním kabátku.
Kvalitní hudba a skvìlé herecké i pìvecké
výkony dìlají toto pøedstavení divácky
velmi atraktivní. Cena vstupenky je 110
korun. Cena jízdného z Dolní Lutynì je
110 korun a z Vìøòovic 130 korun. Odjezd
autobusu je z Vìøòovic ve 15 hodin,
z Dolní Lutynì (od kulturního domu) ve
15.15 hodin. Bližší informace a objednávky osobnì v kanceláøi kulturního
domu, popøípadì na tel. 552 301 243, email:osvetovabeseda@dolnilutyne.org

Dne 26. záøí 2013
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní

Dne 17. záøí 2013 by se dožil 90 let pan

Heleny ŠOSTOKOVÉ.

S láskou vzpomínají dcera
Vlasta s manželem, vnuk
Tomáš,
syn Libor s manželkou
a vnuèky Marcela a Jana.

S láskou a úctou vzpomínají manžel
Vladislav, dcera Pavla
a syn Václav s rodinami.

Evžen ORŠULÍK

Dne 15. 6. 2013 jsme pøivítali tyto nové obèánky:
Tobiáš Klusek, Pavel Liszok, Sára Kožuszniková
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Start novÈ sezony hr·Ë˘m Sokola vyöel
Skvìlý obrat zažili pøi úvodním utkání nového roèníku I. A tøídy fotbalisté Dolní Lutynì. Aèkoliv prohrávali 0:2, v 90. minutì
ještì kapitán Vaneèko stihl vystøelit svému týmu výhru! Po prvních ètyøech zápasech, dvou výhrách, jedné prohøe a jedné
remíze drželi se sedmi body pátou pøíèku tabulky.
Dolní Lutynì – Petøvald na Mor. 3:2 (0:2)
Domácí tým èekal nepøíjemný protivník
z Petøvaldu na Novojièínsku. „Je silný a hraje
i zákeønì. Nebylo to vùbec jednoduché," oddechl si trenér domácího mužstva Lubomír
Begany. Než skonèil poloèas, dostali se jeho
svìøenci do dvougólového manka, pøièemž si
za nìj mohli sami.
„Mohli jsme jít do vedení po faulu na Pìgøima,
ale Vávra zahodil penaltu. Gólman mu vystihl
smìr," zalitoval Begany. Pak jeho svìøenci
smolnì inkasovali. „O pøestávce jsem kluky
v kabinì seøval, aby se vzpamatovali. Už na
jaøe jsme od Petøvaldu dostali naprosto laciné
góly," vybavil si Begany. Hráèùm vyèetl hlavnì
to, že v létì nechodili na tréninky, což bylo
proti Petøvaldu vidìt.
„Vázla souhra, nìkteøí kluci nemìli
natrénováno, prostì to nebylo ono. Kdyby ano,
Petøvald by nemìl šanci," vysvìtloval trenér
Sokola. Hráèi si jeho slova vzali k srdci a celý
druhý poloèas se hrál na jednu bránu. Nakonec
se jim zlepšený výkon vyplatil. „Musím jim
podìkovat, jak druhý poloèas odmakali. Brzy
se nám zranil Aksteiner, nebylo to snadné,
prohrávalo se.
A to tøeba Vaneèko s Havláskem byli po
noèní. Opravdu klobouk dolù," chválil své
mužstvo nakonec trenér Dolní Lutynì.
Branky: 53. a 90. Vaneèko, 79. z pen.
Havlásek – 40. Gaži, 42. z pen. Válek.
Sestava Dolní Lutynì: Šajer – Bartoš, Szkuta, Hanusek, Vávra – Kudlík, Velký,
Vaneèko, Pìgøim – Aksteiner (13. T. Fismol), Havlásek. Trenér: Lubomír Begany.
Bystøice – Dolní Lutynì 0:0
Být v kompletní sestavì, odvážela by si Dolní
Lutynì z Bystøice vítìzství. Ale i remíza se
v I.A tøídì poèítá, zvlášt´ z cizího høištì.
Fotba-listé Dolní Lutynì jeli v nedìli do Bystøice s cílem navázat na své premiérové
vítìzství nad Petøvaldem na Moravì. Nakonec
si odvážejí ze høištì oslabené Bystøice bod.
„Škoda, že jsme postrádali Szkutu, Twrdého
nebo zranìného Aksteinera. Troufnu si øíct, že v
plné síle bychom tu zvítìzili," prohlásil po
zápase trenér Dolní Lutynì Lubomír Begany.
Do hry tak nasadil tøeba sedmnáctiletého dorostence M. Fismola, rychlostnì vybaveného
hráèe, který mìl spolu s Havláskem táhnout
hostující brej-ky. „Chtìli jsme hrát na kontry,
takže Bystøice vypadala v první pùli opticky

lépe, ale do vyložené šance jsme ji pustili až pár
minut pøed koncem," líbila se Beganymu defenzivní èinnost jeho týmu. Jenže ani jeho svìøenci se v útoku neprosadili, a tak utkání skonèilo
remízou.
Sestava Dolní Lutynì: Šajer – Kudlík,
Vávra, Bartoš – Hanusek – Pìgøim,
Vaneèko, Velký, T. Fismol – Havlásek, M.
Fismol
(75. Korè). Trenér: Lubomír
Begany.
Dolní Lutynì - Èeladná 2:0 (2:0)
Po remíze v Bystøici v domácím zápase na tým
Sokola jeden z velkých favoritù soutìže –
mužstvo Èeladné. Do utkání jsme vinou dovolených a zranìní opìt nastoupili v jiné sestavì
než minule. Od zaèátku nastoupil Dominik
Huòaø a Lumír Šimek, staronová posila ze
Slávie Orlová. Zejména na Huòaøovi nebyla

jeho pauza vùbec znát a odvedl velice dobrý
výkon. Už ve 2. minutì se v šanci ocitl Pìgøím,
ale pøestøelil branku. Hosté od zaèátku pùsobili
fotbalovìjším dojmem, ale jejich profesorská
hra na náš bojovný výkon neplatila. Ve 20. minutì po zbyteèné ztrátì ve støedu høištì se do
šance dostali hostující hráèi, ale støela z hranice
velkého vápna šla nad branku. Ihned z protiútoku se za obranu dostal Havlásek, hlavou si
obhodil brankáøe, který ho fauloval a rozhodèí
naøídil penaltu.
Míè si postavil Velký a poslal brankáøe na
druhou stranu než míè 1:0. Tato branka hosty
trochu zchladila a ve 25. minutì po pøihrávce
Vaneèka postupoval z úhlu sám na brankáøe
Pìgøím, jeho pøihrávku na nabíhající
spoluhráèe však hosté odvrátili na roh. Ve 28.
minutì se ke slovu dostali také hosté a po

zbyteèné ztrátì míèe støílel hostující hráè
v èisté šanci hodnì zbrkle a navíc vedle. Pak se
hra odehrávala vìtšinou uprostøed høištì. Hosté
mìli míè èastìji na kopaèkách, ale pøed naši
branku se nedostávali. Domácí obrana v èele
s Vávrou pracovala na 100 procent. Ve 40. minutì jsme pøedvedli krásnou akci, kdy se po sérii
narážeèek mezi Vaneèkem a Huòaøem dostal
sám pøed hostujícího brankáøe Velký a nadvakrát ho dokázal pøekonat - 2:0. Do konce
poloèasu jsme již opaøené hosty k nièemu
nepustili.
Druhý poloèas zaèali hosté hrát vabank a my
jsme spoléhali na rychlé brejky. V 61. minutì
jsme vyrobili zbyteènou chybu ve støedu høištì,
hostující hráè ale naštìstí støílel nad branku.
Hosté dál tlaèili, ale nìjaké vyložené šance si
nevypracovali. Støely z dálky pochytal brankáø
Šajer. Hostùm nepomohly ani dvì nebezpeèné
standardky pøed naším pokutovým územím
první šla do zdi a druhá nad branku.
Branky: Velký 2
Sestava Dolní Lutynì: Šajer - Bartoš, Vávra,
Šimek, Hanusek - Huòaø D. (75.min. Korè),
Velký, Vaneèko, Fismol T. (67.min.Fismol
M.) - Havlásek (89.min. Jantoš), Pìgøím
Šenov – Dolní Lutynì 4:1 (2:0)
V pøípadì vítìzství mohli fotbalisté Dolní
Lutynì atakovat vedoucí pozici v tabulce I. A
tøídy. K tomu ale mìli na pùdì Šenova hodnì
daleko. Cestovali tam totiž pouze v jedenácti
lidech, a to rozhodlo. „Chybìli nám z rùzných
dùvodù Hanusek, Bartoš, Velký, který dal minule dva góly, i Dominik Huòaø, který proti
Èeladné zahrál výbornì. A první dva jsou základní stavební kameny obrany," pokrèil rameny trenér Begany. Lutynì tak byla hendikepována hned po pøíjezdu, nutno ale dodat, že
Šenov si vítìzství zasloužil. „K prvnímu gólu
mu sice pomohl rozhodèí, když neodpískal faul
na našeho hráèe a nekoncentrovaní kluci
inkasovali, ale celkovì byl Šenov lepší a
nepustil nás prakticky do žádné šance," uznal
férovì Lubomír Begany.
Branky: 16. Bednáø, 45. Štìpán, 84. R.
Beránek, 86. Hanauer – 72. z pen.
Havlásek.
Sestava Dolní Lutynì: Šajer – Kudlík,
Škuta, Šimek, Vávra – Twrdý, Pìgøim,
Vaneèko, T. Fismol (85. Posel) – Korè (80.
M. Fismol), Havlásek. Trenér: Lubomír
Begany.
(ave)
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