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ZDARMA

Setk·nÌ spoluû·k˘ po 60 letech
Sraz bývalých spolužákù, kteøí zažili II. svìtovou válku a byli vlastnì prvními pováleènými žáky tzv. bývalé
mìšt´anky, se uskuteènil 20. záøí v restauraci U Témù.

Velmi mne pøekvapilo pozvání a ještì více
poèet úèastníkù tohoto srazu. Pøišli všichni,
kterým to zdravíèko dovolilo, více než 30
bývalých spolužákù. Do lutyòské školy nastoupili tìsnì po válce a školu opustili po
závìreèných zkouškách v èervnu 1953.
Když si uvìdomím, že v tomto roce byl u nás
prezidentem Klement Gottwald, v Sovìtském
Svazu vládl Stalin, a já ještì nebyl na svìtì,
napadá mì, že historie je neustále nedílnou
souèásti našeho života. Nesmírnì mne pøekva-

pila vitalita a dobrá nálada, i když všichni zažili
válku, nikdo na to nemyslel. Spíše se vzpomínalo na kamarády, školu a uèitele, pana øeditele
Rusína a uèitele Hoøína, Kubálka, Pešku,
Ježkovou, Poláèka, Dvoøákovou nebo
Turnérovou. Ti všichni je vychovávali tak, aby
z nich vyrostli dobøí obèané, a to se jim povedlo. Nejvìtší pøekvapení pro všechny pak
pøipravil pan Václav Wojnar, který všem úèastníkùm srazu nechal na vlastní náklady ruènì
vyrazit pamìtní mìdìné mince s motivem

Nemoci se dnes dajÌ zjistit
mnohem d¯Ìv neû vypuknou naplno
Unikátní metodu, jak zjistit nemoci s velkým pøedstihem, vám
15. listopadu 2013 od 17 hodin v Kulturním domì v Dolní Lutyni
pøedstaví na pøednášce o termoregulaèní diagnostice Ing. Jiøí
Tomíèek a Lenka Bolková z karvinské firmy Animal Farm.
Jedineènou diagnostiku aktuálního zdravotního stavu založenou
na snímání teplot na povrchu lidského tìla vyvinuli vìdci
z nìmecké univerzity v Heidelbergu, aby tak nalezli úèinný
nástroj, jak vèas odhalit rakovinu a jiná chronická onemocnìní.
Ing. Jiøí Tomíèek a Lenka Bolková vám zároveò pøiblíží terapii
infraèerveným svìtlem, s nímž s velkými úspìchy experimentuje NASA pøi léèbì pacientù s mozkovými nádory.

Dolní Lutynì na stranì jedné a svatováclavským grošem a svým jménem na stranì
druhé. Tìchto mincí nechal vyrazit jen 40, 35
mìdìných a 5 støíbrných, protože jak sám øíká,
žádná doražba nebude.
Postupem èasu mince budou získávat na cenì.
Ale o to tady nejde, protože nejdùležitìjší je
setkat se pøíští rok zase, v plném poètu, ve
zdraví a pøedevším v dobré náladì. Takže
držím palce, pøeji pøedevším hodnì zdraví
a smékám.
Mgr. Pavel Buzek, starosta
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Zpr·vy z investiËnÌ komise
Na svém pravidelném øíjnovém jednání se èlenové komise zabývali následující problematikou.
1. Vzali na vìdomí informaci pøedsedy komise
o podpisu kupní smlouvy k prodeji areálu
budovy zámku a vkladu penìz kupujícím na
úèet obce ve smyslu dohodnutých smluvních
závazkù.
2. Èlenové komise byli informováni o stavu
plnìní investièních zámìrù, zejména stavu
stavebních prací na MŠ Zbytky, ZŠ Vìøòovice,
„staré èásti“ DPS a obecního úøadu.
3. Komise vzala na vìdomí výsledky šetøení
stížnosti obèanù na provoz tzv. malého autobusu typu IVECO-STRATOS na lince 878 505
MHD Orlová. Pøedmìtem stížnosti byl ztížený

pohyb osob se sníženou pohyblivostí uvnitø
autobusu. Pøíèinou takové situace je nepøíliš
vhodnì volená konstrukce autobusu výrobcem.
Závìry šetøení byly rovnìž sdìleny, vèetnì
návrhu opatøení, pracovnici odboru dopravy
MìÚ Orlová.
4. Komise projednala problematiku oznaèení
autobusových èekáren na trasách autobusových
linek v katastru obce. V souèasné dobì nejsou
èekárny oznaèeny názvem zastávky. Tato
skuteènost ztìžuje orientaci zejména cestujícím, kteøí používají autobusové spojení
výjimeènì.

5. Komise rovnìž projednala i varianty informaèních smìrových tabulek umístìných zejména v centru obce. Tyto tabulky usnadní a zrychlí orientaci návštìvníkùm obce.
6. Komise projednala návrh drobných
investièních akcí na rok 2014 s doporuèením
radì obce, aby náklady na jejich realizaci
zaøadila do finanèního plánu pøíštího roku.
7. Pøedseda komise informoval její èleny o reálné možnosti kladného posouzení žádosti obce
k získání dotace Evropské unie na výstavbu
kanalizace odpadních vod ve Vìøòovicích.
Jan Fismol

PÿIJMEME PRACOVNÕKY SBÃRN…HO DVORA
Obec Dolní Lutynì pøijme
pro obsluhu SBÌRNÉHO DVORA
do pracovního pomìru dva pracovníky
Základní èinnosti tìchto zamìstnancù :
- obsluha sbìrné dvora
- manipulace s odpady, tøídìní pøijatých odpadù
- vedení evidence odpadového hospodaøení na sbìrném dvoøe,
zpracovávání jednoduchých výkazù
- jednání s klienty sbìrného dvory
- úklid sbìrného dvora

Kvalifikaèní pøedpoklady :
- první zamìstnanec - minimálnì støední vzdìlání s výuèním
listem, øidièský prùkaz skupiny. B, T, odborné znalosti
a zkušenosti v oblasti kompostování výhodou
- druhý zamìstnanec - støední vzdìlání s výuèním listem,
øidièský prùkaz skupiny B a C, odborné zkušenosti v oblasti
separace odpadù výhodou
Pøedpokládaný nástup: 1. ètvrtletí 2014
Více informací o probíhajícím výbìrovém øízení na obsazení
výše uvedených pracovních pozicí naleznete na úøední desce
Obecního úøadu v Dolní Lutyni a na www.dolnilutyne.org

Projekty a granty v plnÈm proudu
Kdo zkusil nìkdy napsat nìjaký projekt, ví, že to není jednoduché.
Na zaèátku stojí dobrý nápad, pak samozøejmì je nutné najít nebo
vyèkat na vhodný dotaèní titul. Mezitím následuje samotné sepsání
projektu, ve kterém musíte podrobnì zdùvodnit svùj zámìr a projekt
popsat, pøidat cíle a udržitelnost.
Nesmí samozøejmì chybìt ekonomické zhodnocení, všechna nezbytná
povolení a další stohy dokladù. I pøes vysokou administrativní nároènost
tìchto projektù jsou koneèné výsledky pro obec pøínosem. Letos se toho
sešlo nìjak více, a tak mi dovolte, abych vám projekty pøiblížil.
Sbìrný dvùr
V souèasné dobì se dokonèuje stavební èást a bìhem nìkolika týdnù
bude dvùr hotový. V následujících týdnech bude taky obci dodána technika a další vybavení sbìrného dvora. Drobnou komplikací je, že obec
stále ještì èeká na podpis smluv ze strany Státního fondu životního
prostøedí a napojení objektu na rozvodnou sít´ ÈEZ distribuce a.s.
Doufáme, že snad ještì v tomto roce bude vše pøipraveno ke kolaudaci
a pak už nebude nic bránit jeho otevøení. Provoz sbìrného dvora s sebou
pøináší taky vytvoøení 2 pracovních míst, na které obec vypisuje øádná
výbìrová øízení, o kterých informujeme na jiném místì zpravodaje.
Domácí kompostování
Už v pøíštím roce by obèané mìli mít možnost ukládat trávu, listí a vìtve
do komunitní kompostárny v areálu sbìrného dvora. Kromì toho mají
možnost požádat o pøidìlení kvalitního domovního kompostéru o objemu
900 litrù zdarma. Projekt z velké èásti spolufinancuje Evropská unie a ti,
kdo ještì nestihli podat žádost, tak mohou uèinit až do konce letošního
roku.
Zateplení veøejných budov
Obec v minulém období uspìla se 3 projekty. V minulém roce byl podpoøen projekt na zateplení ZŠ Zbytky, který už byl realizován. V další
výzvì, vyhlášené narychlo až v letošním roce pak obec ještì získala
dotace na zateplení ZŠ Vìøòovice a MŠ Zbytky, což je dùvod, proè se obì
akce realizují až v tìchto týdnech a doufám, že budou brzy dokonèené.

Všem rodièùm, kterým jsme trochu zkomplikovali logistiku, dìkujeme
za pochopení.
Dùm s peèovatelskou službou
Rekonstrukce je tìsnì pøed dokonèením, kdy z 8 bytových jednotek bez
sociálních zaøízení bylo vytvoøeno 7 malometrážních bytù I. kategorie
pro naše seniory. Souèasnì s tím byla vymìnìna okna, budova zateplena a provedena kompletní rekonstrukce rozvodù elektøiny vody
a odpadù.
Obecní úøad
Jak jste byli informováni, musela být budova obecního úøadu z dùvodu
vysoké vlhkosti zdiva podøezána a sanována. Pøi této pøíležitosti dojde
ještì k rekonstrukci vnitøních omítek a elektøiny. Z vnìjšku zùstane
budova trochu nevzhledná, aby vlhkost mìla kam odcházet a snad pøíští
rok by teprve mìla pøijít na øadu nová fasáda. Rád bych znal také váš
názor, zda staèí fasádu jen vyspravit a natøít nebo ji, vrátit její pùvodní
ráz, podobný jako má lékárna. Psát mùžete na adresu: starosta@dolnilutyne.org
Buková alej
Životní prostøedí je velmi diskutované téma pøedevším v našem regionu,
ale ne všechno pùjde zmìnit najednou. Díky finanèní pomoci Nadace
ÈEZ bude v Dolní Lutyni ještì na podzim podél ulice Na Farském, kde
ještì pøed nìkolika desítkami let jezdila tramvaj, vysazena nová buková
alej. Buky proto, že jsou to nádherné mohutné stromy a navíc mají ze
všech stromù jednu z nejvìtších schopností zachytávat prach, a proto
chceme i takovými menšími projekty postupnì zlepšovat životní
prostøedí pøedevším pro naše dìti.
Kanalizace
Asi nejsložitìjším projektem pøi realizaci jsou liniové stavby, tøeba
taková kanalizace. Protože s projektem na odkanalizování centra,
Neradu a Zbytek se Dolní Lutynì nemùže ucházet velké peníze z evropských dotací, zkusili jsme to alespoò s Vìøòovicemi. O tomto projektu
se rozhoduje v tìchto dnech, a tak držíme palce.
(pb)
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»ek· v·s v˝mÏna ¯idiËskÈho pr˘kazu?
Díky unikátní aplikaci v Bohumínì snadno zjistíte, jestli si musíte vymìnit øidièák.
Se žhavou novinkou, která by mìla usnadnit
povinnou výmìnu øidièských prùkazù, pøišla
bohumínská radnice. Øidièi z Bohumína,
Rychvaldu a Dolní Lutynì si mohou na webu
mìsta Bohumína díky
unikátní aplikaci snadno
zjistit, zda se jich výmìna
týká èi ne. „Na speciální
stránce jsme na našem
webu vytvoøili vyhledávací
pole, které jsme propojili
s aktuální databází øidièù
z odboru dopravy. Staèí tak zadat èíslo
øidièáku a jeho majitel se okamžitì dozví, jestli
si ho musí nebo nemusí vymìnit,“ prozradil
informatik Jiøí Rozsypal z bohumínské radnice. Aplikaci vytvoøenou speciálnì k výmìnì
øidièských prùkazù najdou lidé na internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz
v sekci Radnice, v kategorii Kontakt
s obèany, v záložce Výmìna øidièského
prùkazu.Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna
2001 do 30. dubna 2004 si musí jejich majitelé
vymìnit ještì letos, a to nejpozdìji do
31. prosince. Pokud to v tomto termínu nestihnou, jejich øidièák nebude od nového roku
platit a riskují tak, že už nebudou moci usednout za volant. V Bohumínì a jeho spádových
obcích Rychvaldu a Dolní Lutyni si prùkaz
musí vymìnit ještì témìø 1500 lidí.
„V Bohumínì se výmìna týká asi 900 øidièù,
v Rychvaldu zhruba 350 lidí a v Dolní Lutyni
jde pøibližnì o 200 lidí. Jednoduše øeèeno se

výmìna týká tìch øidièákù, které ještì nemají
logo Evropské unie,“ øekl vedoucí odboru
dopravy Pavel Vavreèka. Zájemci o nový
øidièák o nìj mohou žádat v pondìlky a støedy
na odboru
dopravy
bohumínské radnice od
7:30 do 12 hodin a od 13
do 17 hodin. V úterky je
ovšem možné využít rezervaèní systém a objednat si
výmìnu
øidièáku
na
konkrétní termín a hodinu.
Zarezervovat si termín je možné minimálnì
jeden den pøedem a až na jeden mìsíc dopøedu. Rezervace najdou lidé na internetových
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci

Radnice v kategorii Rezervaèní systém. Povinná výmìna øidièského prùkazu je ze zákona
bezplatná. Jeho výroba trvá standardnì tøi
týdny. Lidé k vyøízení potøebují doklad
totožnosti (obèanský prùkaz èi cestovní pas),
fotografii v èelním pohledu o velikosti 35 x 45
mm a stávající øidièský prùkaz.
Pokud budou mít øidièi v rámci povinné
výmìny zájem o rychlejší výmìnu (do 5 pracovních dnù), zaplatí za tuto službu správní
poplatek ve výši 500 korun. Informace
k povinné výmìnì i se vzory fotografií lze najít
také
na internetu,
a to
na adrese
www.vymentesiridicak.cz.
Lucie Balcarová,
tisková mluvèí mìsta Bohumín

Fotografie z·mku

Pozor na podvodnÌky!

Jak jste byli informováni, lutyòský zámek
v minulých dnech zmìnil majitele. Vzhledem
k tomu, že majitelé, kteøí vlastní mimo jiné
taky Rychvaldský zámek, se chystají pustit do
záchrany tohoto objektu, žádají o poskytnutí
fotografie této budovy, tøeba i na pozadí. Pøi
rekonstrukci by velmi pomohly pøedevším
starší fotografie poøízené pøed rokem 1940.
Pokud vlastníte takové fotografie, prosím zastavte se na úøad, dokumenty naskenujeme
a opìt vám je vrátíme. Mùžete tak pomoci
k záchranì této kulturní památky a navíc vlastník nejstarší fotografie bude odmìnìn. Dìkuji.
Pavel Buzek, starosta

V minulých dnech došlo na katastru obce
k velmi rafinovanému podvodnému jednání.
Cizí firma vnutí pøedevším starším lidem provedení urèitých prací, napø. výmìnu svodù. Poté co
práce provedou, místo reálné hodnoty vám za
práce naúètují desetkrát více. Tuto èástku poté
okamžitì nevybíravým zpùsobem vymáhají.
Prosím všechny starší obèany, aby se v pøípadì
jakéhokoliv podezøení obrátili na policii, na pozemek ani do bytu nikoho nepouštìli a nic nepodepisovali. Dále bych vám chtìl pøipomenout, že
obecní zastupitelstvo pøijalo vyhlášku o zákazu
podomního prodeje, takže by vám nikdo nemìl
zvonit na zvonek a cokoliv nabízet.
(pb)

SbÏr öatstva pro charitu
Oznamuje,
že
se
dne
9. listopadu (sobota) v dobì od
8 do 10.30 hodin poøádá MO
KDU-ÈSL v budovì Farního
úøadu v Dolní Lutyni sbìr šatstva a obuvi, ložního prádla
a ruèníkù urèený pro Charitní
šatník, Denní centrum pro
osoby bez domova a Noclehárnu sv. Martina v Bohumínì.
Prosíme o vìci plnì funkèní,

èisté a vzhledovì pøijatelné pro
použití.
Sbíráme:
dámské a pánské obleèení a i
obuv, zimní kabáty, zimní
bundy, bundy, vìtrovky, svetry,
košile, trièka, mikiny, halenky,
obleky, kalhoty, rifle, suknì,
tepláky.
Potýkáme
se
s velkým
nedostatkem:

všeho dìtského obleèení, dámského i pánského spodního
prádla,
ponožek,
pyžam,
noèních košil, pánské, dámské i
dìtské obuvi, ložního prádla,
prostìradel, utìrek
Nepøijímáme:
kožichy, ošacení z krimplenu,
diolenu, dederonu a ze starých
umìlých vláken, poškozené ošacení.

Vybrané ošacení a obuv jsou
urèeny pro potøeby Charitního
šatníku v Bohumínì, který
slouží sociálnì slabým rodinám,
víceèìtným rodinám, osobám
bez pøístøeší, lidem v krizi.
Šatník spolupracuje se støedisky
humanitární pomoci v rámci
celé Èeské republiky a pomáhá
také s humanitární pomocí na
Ukrajinì.

UPOZORNÌNÍ
Èísla hrobù na pohøebišti v Dolní Lutyni, jejichž majitelé nemají
ke dni 10.10.2013 zaplacen poplatek za pronájem hrobových
míst a uzavøenou platnou nájemní smlouvu.
7, 27, 54, 82, 88, 89, 104, 116, 144, 163, 207, 211, 212, 213, 225,
270, 303, 396, 499, 514, 517, 543, 561, 562, 574, 575, 581, 612,
655, 664, 701, 722, 723, 773, 774, 795, 824, 830, 831, 832, 837,
866, 869, 964, 972, 1050, 1064, 1081, 1137, 1170, 1195, 1201,
1236, 1239, 1286, 1303, 1329, 1501, 1675, 1677, 2013, 2022,
2029, 2034, 2039, 2044, 2047, 2067, 2076, 2081, 2098, 2106, 2111,
2120, 2144, 2146, 2201, 2207, 2209, 2220 a 2226.
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Den se zvÌ¯·tky se vyda¯il
U pøíležitosti Mezinárodního dne zvíøat jsme v Bohumínì na odlouèeném pracovišti MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
Èeský Tìšín, zorganizovali akci nazvanou Den se zvíøátky.
Pozvali jsme i kamarády z Denního stacionáøe
Salome a žáky z jiných tøíd Základní školy
Slezské diakonie. Dìti nejprve na demonstraèních obrázcích poznávaly domácí zvíøátka
a pøiøazovaly k nim mláïátka. Následnì imitovaly zvuky a pohyby zvíøat. Velkým zážitkem
pro nì bylo, když do tøídy pøišel pejsek
a kot´átka. Dìti byly nadšené, když si pejska
mohly vodit na vodítku a pohladit hebouèký
koèièí kožíšek. Na závìr si vybarvily omalovánky, aby se mohly pochlubit rodièùm, které
zvíøátko se jim líbilo nejvíce.
Mgr.
Maria
Galuszková,
vedoucí
odlouèeného pracovištì MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
diakonie Bohumín

HudebnÌ p¯edstavenÌ ÑNa podzim, kdyû kvetou Ji¯inyì
V sále Kulturního domu Dolní Lutynì zaznìly
v nedìli 6. øíjna písnì uznávaných autorù
dechové hudby, jakými jsou Karel Hašler,
Jaromír Vejvoda, Karel Vacek a další. Hudebním poøadem provázeli, hráli, zpívali a publikum bavili pánové Zdenìk Èernohouz
a Jaroslav Šolc. Celé hudební pøedstavení se
neslo v duchu milé a nevtíravé zábavy. Autoøi
poøadu hudební vystoupení prokládali vtipnými bonmoty a zajímavými glosami
z „hanáètiny“. Nezùstalo pouze u pasivního
poslechu, publikum se živì zapojilo a spolu
s hudebníky si pobrukovalo známé melodie.
Tímto bych chtìla podìkovat všem
návštìvníkùm hudebního pøedstavení. Pevnì
vìøím, že se všem zúèastnìným produkce líbila a že se s mnohými budu setkávat u dalších
projektù, které pro vás pøipravuje Osvìtová
beseda v Dolní Lutyni. Ing. Marie Mynáøová
Jednou z uživatelek služeb Obèanské poradny
Orlová byla sleèna Marcela, mladá žena, která
potøebovala urgentnì øešit svoji obtížnou rodinnou i finanèní situaci. Po ukonèení studia v
oboru prodavaèka zboží ji její otec zaèal agresivnì slovnì napadat, vyhazovat z bytu a
požadovat, aby se živila sama. Situace se
vyhrotila až do fyzického
útoku, který však nebyl
ohlášen ani na polici èi u
lékaøe. Zájemkynì mìla z otce strach, matka s
ní nekomunikovala, a proto pøestávala postupnì
bydlet doma a zaèala pøespávat u kamarádky. Ta
má však ètyøi dìti, a tak ani toto øešení nebylo
nejideálnìjší. V té dobì pracovala brigádnì v
drogerii, kde její pøíjem èinil cca 2.000 Kè
mìsíènì, což nepostaèovalo na pokrytí bìžných
nákladù, natož k zaplacení jakéhokoliv nájemního bydlení. Po uzavøení smlouvy o poskytnutí služby tak zakázkou uživatelky bylo prioritnì vyøešit ubytování a v závislosti na tom také

najít si pracovní uplatnìní s pravidelným
mìsíèním pøíjmem.
Poradkynì uživatelce poskytla pracovní
poradenství, v prùbìhu kterého byl konzultován zpùsob oslovování potencionálních
zamìstnavatelù, dále projednáno, kde lze hledat
vhodné nabídky pracovního uplatnìní (napø.
portal.mpsv.cz, internetové
stránky úøadu práce, portál
www.prace.cz atd.) a jaké
jsou podstatné náležitosti životopisu. Pracovnice rovnìž pøedala kontakty na azylový dùm
pro ženy Hannah Orlová, azylový dùm Sára v
Petrovicích u Karviné a Dùm na pùli cesty
Heømánek v Karviné. Kromì toho byla informována, komu jsou služby jednotlivých zaøízení
urèeny, jaký je postup pøi pøijímání žadatele a o
cenách za ubytování. Poradkynì pak na pøání
uživatelky telefonicky kontaktovala Dùm na
pùli cesty Heømánek v Karviné, kde byl domluven termín pohovoru uživatelky s možností

Odrazit se ode dna

prohlídky. Uživatelka se se schùzky zúèastnila a
ihned si podala žádost o pøijetí. Ta byla vyhodnocena kladnì a uživatelka se mohla v
prùbìhu nìkolik dnù pøestìhovat. Po nìkolika
mìsících se mladá žena do obèanské poradny
vrátila, aby pracovníkùm sdìlila, jak se její situace vyøešila. Nyní již bydlí ve „startovacím
bytu“ v Havíøovì (projekt DPC Heømánek) a
na základì úspìšného výbìrového øízení nastoupila do nového zamìstnání s øádnou pracovní smlouvou na pozici prodavaèky sportovního
zboží. Rozhodla se také, že zkusí dále studovat,
a podala si pøihlášku na studium angliètiny,
která ji vždy bavila. Uživatelce dle jejího názoru
obèanská poradna pomohla nejen v øešení její
složité rodinné situace, ale pøedevším v uvìdomìní si vlastní síly a možností, co dále se
svým životem udìlat a kam smìøovat své kroky.
Bližší informace o poradnì získáte na e-mailu
poradna@muor.cz nebo telefonicky na èísle 596
512 973.
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Niezapomniane wraøenia z wycieczki krajoznawczej
Wycieczki krajoznawcze nale¿¹ do tradycyjnych imprez dolnolutyñskiego MK PZKO i ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ i uznaniem uczestników.
W sobotê 21 wrzeœnia br. cz³onkowie i sympatycy Ko³a zwiedzili najpierw Wadowice miejsce urodzenia polskiego papie¿a b³. Jana
Paw³a II. Tam obejrzeli wystawê „Skarb
mojego ¿ycia“, która mieœci siê w Domu
Katolickim przy Bazylice, kilka kroków od
domu rodzinnego Ojca Œwiêtego. Mogli ogl¹dn¹æ m.in. œwiadectwo maturalne wzorowego
ucznia Karola Wojty³y, narty, na których jeŸdzi³
podczas górskich wypraw oraz liczne zdjêcia i
pami¹tki z ¿ycia papie¿a. Bêd¹c w Wadowicach
koniecznie trzeba wst¹piæ do jednej z cukierni i
spróbowaæ kremówki - ciastka, które w roku
1999 rozs³awi³ Papie¿ Jan Pawe³ II podczas
pielgrzymki do rodzinnego miasta.
Po przyjeŸdzie do Kalwarii Zebrzydowskiej
wycieczkowicze udali siê do Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnego, dok¹d przyby³a równie¿ w
tym dniu liczna Pielgrzymka Rodzin Diecezji
Bielsko-¯ywieckiej. W bazylice podziwiano
wizerunek Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej z roku
1641, który nale¿y do najbardziej czczonych
obrazów maryjnych w Polsce.
Kolejn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ w Beskidzie
¯ywieckim
by³
renesansowy
zamek
Komorowskich, zwany te¿ "Ma³ym Wawelem"
w miejscowoœci Sucha Beskidzka. Pierwsza
wzmianka o tej osadzie pochodzi z 1405 roku.

W zamku znajduje siê muzeum dla dzie³ sztuki
pochodz¹cych z Wawelu, galeria, w której
odbywaj¹ siê wystawy sztuki wspó³czesnej i
tradycyjnej, ale przede wszystkim prezentowane s¹ pami¹tki zwi¹zane z rodami
szlacheckimi, histori¹ miasta i zamku.
W „Zbójnickiej Chacie“ w ¯ywcu czeka³a na
dolnolutyñsk¹ wycieczkê dziewczyna w stroju
góralskim i stara³a siê odwiedzaj¹cym przybli¿yæ prawdziw¹ gwarê góralsk¹, prawdziw¹
muzykê i wszystkie tradycje, które tak mocno

by³y zwi¹zane kiedyœ z ludŸmi zamieszkuj¹cymi ¯ywiecczyznê. Ka¿dy, kto chcia³, móg³
spróbowaæ pracy na dawnym m³ynku do mielenia m¹ki, zasi¹œæ za ko³owrotkiem do
przêdzenia we³ny czy te¿ spróbowaæ jak to
dawniej dar³o siê pierze.
Uwiecznieniem wycieczki, która dostarczy³a
wszystkim niezapomnianych wra¿eñ, by³
spóŸniony obiad w stylowej restauracji
zbójnickiej "Dêbina".
Maria Sztwiertnia

,,Tam PrzyjaciÛ≥ wielu mam od 20 latíí
We wtorek dnia 15. paŸdziernika t. r. odby³a siê Konferencja Rad Pedagogicznych z okazjii 20-lecia wspó³pracy
pomiêdzy Zespo³em Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach a Szko³¹ Podstawow¹ i Przedszkolem z Polskim
Jêzykiem Nauczania w Lutyni Dolnej.

Punktualnie o godz.13 uczennice w strojach
ludowych staropolskim obyczajem przywita³y
chlebem i sol¹ oraz pieœni¹ ,,P³yniesz Olzo’’
zaproszonych goœci i uczestników uroczystego
spotkania.
Po zwiedzeniu okolicznoœciowej wystawy
w sali gimnastycznej, klasopracowni w szkole i
sal przedszkolnych, wszyscy udali siê do sali
reprezentacyjnej Domu Kultury.
Tam rozpoczê³a siê uroczysta Rada Pedagogiczna w obecnoœci Pani Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Anny

Olszewskiej, Pani Eustasii Mrákavovej, Pani
Petry Okenicovej z wydzia³u Szkolnego
w Boguminie, Pana Starosty Pavla Buzka, Pana
Wicestarosty Jana Fismola, cz³onka Rady
Gminy Jana Czapka, Pana Wójta Piotra Oœliz³o
z cz³onkami Rady i Samorz¹du Gminy Gorzyce
oraz nauczycieli z obydwu placówek edukacyjnych.
Wszystkim wymienionym Goœciom i Nauczycielom decyzj¹ Rady Pedagogicznej wrêczono
dyplomy ,,Przyjaciel Szko³y i Przedszkola’’.
Wspólna Rada Pedagogiczna oceni³a doty-

chczasow¹ 20-letni¹ wspó³pracê miêdzy szko³ami i 10-letni¹ dzia³alnoœæ przedszkoli nie tylko
na polu sportowym, ale równie¿ w dziedzinie
kultury, oœwiaty i wyjazdów edukacyjnych
naszych uczniów.
Ca³oœæ prowadzi³a mgr. Alicja Berki, dyrektor
Szko³y i Przedszkola w Lutyni Dolnej. Uroczysta konferencja wytyczy³a równie¿ dzia³ania do
dalszej wspólnej wêdrówki w ramach realizowanego projektu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z Warszawy ,,Tam Przyjació³
wielu mam od 20 lat’’, w którym uwzglêdniono
lekcjê jêzyka polskiego, lekcjê historii na ,,Moœcie PrzyjaŸni w Cieszynie’’, warsztaty plastyczno-muzyczne dla przedszkoli, zwiedzanie
Muzeum Sl¹skiego w Opawie oraz VIII
Miêdzynarodowy Turniej Tenisa Sto³owego.
W trakcie jubileuszowego spotkania nie
zabrak³o pozytywnych s³ów dotycz¹cych
owoców tej wspó³pracy, która mamy nadziejê
bêdzie trwa³a przez nastêpne lata. Najbli¿sze
spotkanie uczniów z obydwu stron granicy
odbêdzie siê w listopadzie.
Maria Stwiertnia
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T·bor·k pod Dymbinou

Po nìkolikaleté odmlce opìt vzplanul táborak
na louce pod Dymbinou nedaleko èesko-polské
hranice ve Vìøòovicích. Místní skupina PZKO
tam 7. záøí 2013 pøipravila nejen pro své èleny,
ale také pro své pøíznivce z Dolní Lutynì, polských pøihranièních vesnic a kolegy z místních
skupin PZKO bohumínského a orlovského
okrsku setkání u ohnì. Pivo bylo èeské, klobásy
polské a „pìèoki” (brambory upeèené v ohništi
z bramborové natì) pocházely z Vìøòovic.
K dobré náladì hrála na akordeon nejprve
Janka Jarnotowa, vìøòovská rodáèka, dnes
bydlící v Žukovì, a pak ètyøèlenná gorolská
kapela Smyki z Tìšínských Beskyd. Mezi sedmdesáti úèastníky byl m.j. místostarosta Jan

Fismol a ve sportovním duchu nás pøivítal
starosta Pavel Buzek, pozvání pøijali také
redaktoøi gorzyckých obecních novin „U
NAS”. Pozdì veèer se uèastníci akce vraceli
domù s nadìjí, že napøesrok se zde opìt setkají.
Ognisko pod Dymbinóm
Po kilku latach przerwy zap³onê³o ognisko
(7 wrzeœnia 2013) na ³¹ce pod Dymbinóm,
w po³owie drogi miêdzy Wierzniowicami a polskimi £aziskami. MK PZKO Wierzniowice
przygotowa³o tu piknik dla pezetkaowców
obwodu bogumiñskiego i or³owskiego oraz sympatyków z obydwu przygranicznych gmin. By³y
polskie kie³basy, czeskie piwo i wierzniowskie

ziemniaki na pieczenie pieczoków. Na akordeonie przygrywa³a Janka Jarnot, obecnie
cz³onek ko³a w ¯ukowie, która podobnie jak
kilku innych dzia³aczy, pamiêta³a pikniki na
granicy urz¹dzane przed laty przez uczniów
i wychowanków tutejszej szko³y. Œwietnym
pomys³em okaza³o siê zaproszenie na zaolziañskie „do³y” m³odej gorolskiej kapeli Smyki,
której piosenki nios³y siê daleko po polach a¿ do
póŸnego wieczoru, wabi¹c do ogniska tak¿e
przypadkowych przejezdnych, jako¿e ³¹ka pod
Dymbinóm le¿y niedaleko œcie¿ki rowerowej.
Oko³o siedemdziesiêciu uczestników pikniku
wraca³o do domu, w nadziei, ¿e miejscowe ko³o
znów powtórzy imprezê.
(t)

AjaCup-POSEJDON
Vodácký víceboj AjaCup-Posejdon se konal za sychravého poèasí.
V Dolní Lutyni-Vìøòovicích dne 14. záøí. Vlastní závod zajišt´ovali
instruktoøi a dobrovolníci klubu Posejdon. Na plastových kánoích
závodilo celkem deset posádek ve tøech disciplínách. Slalom, sjezd
a sprint. Putovní pohár AjaCup-Posejdon si odvezla karvinská posádka
„Šakal-Fipo“ (Lukáš Kroupa a Filip Korn). V kategorii do 30 let zvítìzila dvojice „Chosé-Jogurt“ (Josef Feres a Adam Egri).
Doprovodný program organizovala reklamní agentura Grafik Aja
z Bohumína. Dìti vybarvovaly grafiku kánoe, støílely ze vzduchovky atd.
Výstavu fotografií „Posejdon-akce 2013“ dìvèata naaranžovala spoleènì
s kresbami dráèkù, odmìnami pro soutìžící a vodáckými kronikami
v sále PZKO MS Vìøòovice.
Poøadatelé dìkují touto cestou Marii Mynáøové z Osvìtové Besedy Dolní
Lutynì za zorganizování kreslení draèích obrázkù. Kreslily je dìti
z Dolní Lutynì a Dìtmarovic. Výstavu doplnily obrázky dráèkù dìtí
z Bohumína, které kreslily dìti o prázdninách v knihovnì K3 pøed závodem Draèích lodí.

I pøes nepøízeò poèasí se akce zúèastnilo 50 osob. Pøijely z Orlové, Karviné, Bohumína, polských Gorzyc, atd.
První roèník se konal za podpory Nadace OKD, OÚ Dolní Lutynì,
Grafik Aja, Moravskoslezského kraje, klubu Meander Chalupki, PZKO
MS Vìøòovice, Annabel Lee Cafee a sdružení Pøátel bohumínské historie. Druhý roèník AjaCup-POSEJDON bude v sobotu 13. záøí 2014
a pøípravy už zaèaly.
Na øece Olši a Odøe vodáci organizují hned nìkolik veøejných závodù.
Klub Posejdon aktuální situaci monitoruje a informuje o tìchto akcích na
www.posejdon.cz/akce
Vodácký klub Posejdon z Vìøòovic je správcem vodácké stezky „Slezské
Benátky“. Po úspìšné studii proveditelnosti z roku 2005 Posejdon, která
dala zelenou rozvoji vodní turistiky na Odøe a Olši, se Posejdon podílí na
dalších projektech se zamìøením na vodáky. Èinnost financuje z fondù
EU, kraje, obcí a za pomoci sponzorù. O projektech klubu více na
www.posejdon.cz
Roman Štolfa
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SpoleËensk· kronika
Dne 13. øíjna 2013 oslavil 65 let pan
Zdenek GODULA.
Do dalších let pøejeme
hodnì zdraví, lásky
a rodinné pohody.
Ze srdce pøeje pøítelkynì
Vìrka s dìtmi a vnouèaty, dcera Monika
s rodinou a rodina Veselá.
Jak tìžko je bez tebe žít,
když nemá kdo poradit,
potìšit.
Dne 25. øíjna 2013 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Štefana SEDLÁKA.
S láskou vzpomíná manželka Kvìta
s rodinou.
Jsou rány osudu, které stále bolí,
èasem se trochu zacelí, ale nikdy nezahojí.
Dne 3. øíjna 2013 by se
Bohumil ŠOSTOK
dožil 80 let. S láskou
vzpomíná manželka Vlasta
s rodinou.
Èas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka na Tebe zùstává dál.
Dne 18. øíjna 2013 jsme si pøipomnìli
5. výroèí úmrtí pana
Jaroslava
JENDRYŠÈÍKA
a zároveò 2. záøí 2013
jsme vzpomnìli jeho nedožitých 63 let.
Vzpomínají manželka Alice s rodinou
a bratr Rudolf s rodinou.
Dne 15. øíjna 2013 jsme vzpomnìli
nedožité 60. narozeniny pana
Josefa HARWOTA z Vìøòovic
a zároveò 6. listopadu
2013 si pøipomeneme
4.výroèí úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají manželka, syn Patric s
Radkou a dcera Táòa s rodinou.

Jedno srdce
na svìtì jsme mìli,
jež dovedlo nás
milovat.
Kdybychom láskou
vzbudit je chtìli,
neozve se už vícekrát.
Utichlo,
zmlklo,
šlo spát.
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V˝roËÌ
V mìsíci záøí
narozeniny:

oslavili

80.

a

85.

80 let – Vìra Pijáèková
85 let – Mária Kokošková, Marie
Opolková

Dne 3. øíjna 2013 uplynul rok, co nás
navždy opustila paní

Všem oslavencùm pøejeme co nejvíce
zdraví, štìstí a osobní pohody

Tonka WODECKÁ z Vìøòovic.

Významné životní jubileum – 60 let
spoleèného života – tzv. diamantovou
svatbu – oslavili 5. záøí 2013 manželé
Bohuslav a Helena Kwiecinští z Dolní
Lutynì

S láskou a úctou za celou rodinu dcera.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Július Brej
Emil Kocur
Emilie Malcharková
Marie Vokùrková
Emilie Wrožynová
Rudolf Skulina
Ladislav Sosna
Otilie Chechelská
Antonín Orlík
Miroslav Odoj

KR¡TCE
Vánoèní výstava
Blíží se adventní èas a kroužek dìtí
ŠIKULKY vás všechny již tradiènì zve na
Vánoèní výstavku spojenou s ukázkou

a 5O let spoleèného života – zlatou svatbu – oslavili manželské páry:
24. 8. 2013 Štefan a Ingrid Sivákovi
z Dolní Lutynì
14. 9. 2013 Jiøí a Eliška Sikorovi
z Vìøòovic
29. 9. 2013 Roman a Aloisie Pastuškovi
z Dolní Lutynì
Všem manželským párùm pøejeme hlavnì
stálé zdraví a pohodu do dalších spoleènì
prožitých let.
vánoèního medového peèiva a betlémù.
Zároveò uvidíte exponáty dìtské soutìže
„Vánoce našich prababièek“. Výstavka se
bude konat v Kulturním domì v Dolní
Lutyni v pondìlí 2. prosince od 8 do 17
hodin, v úterý 3. prosince od 8 do 16 hodin
a ve støedu 4. prosince od 8 do 16 hodin.
Tìšíme se na vaši návštìvu.
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Druh· p˘le podzimu se nevyvedla
Nekoneèná neúspìšná série zápasù. Asi tak lze popsat poslední zápasy dolnolutyòských fotbalistù, kteøí z posledních šesti
zápasù získali sedm bodù. Jenže tøikrát hráli doma…
STONAVA - DOLNÍ LUTYNÌ 2:3
Úvod utkání nám ve Stonavì vyšel skvìle. Už
ve 2. minutì se po centru Vaneèka prosadil
v pokutovém území domácích úplnì volný
Havlásek a bylo to 0:1. Tato branka nás
ukolébala a hráèi se zcela bezhlavì vrhli do
útoku a pøestali bránit. Vyrovnání pøišlo záhy:
ve 13. minutì pøišel centr na úplnì volného
domácího hráèe, ten mìl spoustu èasu si míè
zpracovat a pak z hranice šestnáctky trefit pøesnì k tyèi. Po nìkolika zmaøených šancích
výkon hostí klesal a soupeø toho využíval
k rychlým brejkùm. Ve 38. minutì po špatné
pøihrávce ve støedu høištì domácí Zoller po
klièce Šimkovi nedal Šajerovi šanci 2:1. Ve 42.
minutì se po pøihrávce Vaneèka ocitl sám pøed
brankáøem Aksteiner. Trefil ale pouze jeho
nohy a okamžitì z protiútoku úplnì volný hráè
na levé stranì høištì vstøelil tøetí branku
domácích. Místo abychom v poloèase vedli
rozdílem tøi branek, prohráváme o dvì branky.
Druhý poloèas se hrál vìtšinou na polovinì
domácích, ale naše koncovka je žalostná.
Domácí ovšem celý poloèas pouze bránili
a nám se podaøilo v 85. minutì snížit, když po
pøihrávce Szkuty pøehodil domácího brankáøe
Twrdý 3:2.
Branky: Kisel, Zoller, Feber - Havlásek, Twrdý
DOLNÍ LUTYNÌ - VEØOVICE 1:1 (0:1)
Nováèek z Vìøovic se na našem høišti prezentoval pozornou obranou a rychlými brejky. Ze
zaèátku utkání jsme se nemohli poøádnì dostat
do tempa. Ani jedno mužstvo nechtìlo udìlat
chybu, tak se hrálo vìtšinou uprostøed høištì.
Až ve 23. minutì jsme propadli na pravé stranì
høištì, naèež pøišel centr pøed branku, kde byl
úplnì volný hostující hráè, který do protipohybu brankáøe Šajera skóroval. Hosté i nadále
pùsobili fotbalovìjším dojmem a nepouštìli
naše hráèe na dostøel své branky.
Ve druhém poloèase se hrál fotbal nahoru-dolù
a šance byly na obou stranách. Naše chvíle
pøišla v 73. minutì, kdy jsme se doèkali
vyrovnání. To když hostující brankáø podcenil
centr do vápna, Vaneèko jej pøeskoèil, míè se
odrazil k Velkému a ten nemìl problém trefit
prázdnou branku. Obì mužstva mìla ještì
nìjaké šance, ale nevyužila je, a tak zápas
skonèil remízou.
Branky: Velký - Beneš
VRATIMOV - DOLNÍ LUTYNÌ 2:2 (1:1)
Ztrátu bodù na domácím høišti jsme chtìli
napravit ve Vratimovì, což se nám èásteènì

povedlo. A to pøesto, že nám opìt chybìlo
nìkolik hráèù. Pøíležitost proto poprvé od
zaèátku dostal dorostenec Wita a nevedl si
vùbec špatnì. Samotné utkání moc fotbalové
krásy nepøineslo, byl to vìtšinou boj uprostøed
høištì. Pøesto oba týmy do poloèasu skórovaly.
Domácí se ujali vedení v 18. minutì po
autovém vhazování, centru pøed naši branku,
kde stál na zadní tyèi úplnì osamocený domácí
hráè, pro kterého nebyl problém trefit hlavou
branku. Hostùm se podaøilo vyrovnat ve 45.

minutì, kdy po rohu hlavièkoval Bartoš a míè
poslal mezi nohama brankáøe do branky Wita 1:1.
Druhý poloèas byl kopií prvního, s tím
rozdílem, že ve 47. minutì jsme se dostali do
vedení gólem Velkého ze šestnáctky. Domácí se
po této brance vrhli do útoku a v 78. minutì se
jim podaøilo vyrovnat. Poslední šanci jsme si
vypracovali my. Tomáš Fismol ale pøihrávku
Vaneèka nezúroèil.
Branky: Nováèek, Bilas René - Wita, Velký
FRENŠTÁT - DOLNÍ LUTYNÌ 2:1 (1:1)
Ve Frenštátì jsme se do vedení dostali už
v 6. minutì, když pøímý kop Bartoše vrátil
hlavou pøed branku Vaneèko a Aksteiner trefil
pøesnì k tyèi. V 19. minutì jsme mohli pøidat
druhou branku, ale Aksteiner sám pøed

brankáøem trefil pouze jeho nohy. Trest pøišel
záhy, když Havlásek nezpracoval autové vhazování, míè mu odskoèil, soupeø podnikl rychlý protiútok a po centru zprava trefil na zadní
tyèi míè pøesnì domácí hráè - 1:1. Úplnì
zbyteèný gól. Do konce poloèasu se šance
pøelévaly ze strany na stranu, ale bez gólového
vyjádøení. Z naší strany to byla velká škoda.
Místo, abychom vedli, šlo se do kabin za
nerozhodného stavu. Druhý poloèas se vìtšinou
odehrál uprostøed høištì, ani jedno mužstvo
nechtìlo udìlat chybu. Brankáøi zlikvidovali po
jedné vyložené šanci a gól pøišel v 79. minutì.
Na polovinì høištì propadli oba støední záložníci, domácí podnikli rychlý protiútok a po sérii
neš•astných odrazù se míè dostal k úplnì volnému domácímu útoèníkovi, který obstøelil
Šajera - 2:1. Do konce zápasu jsme vytvoøili
tlak, ale domácí pozornì bránili a nepouštìli
nás na dostøel. V poslední minutì po rohu se
v jasné šanci ocitl Kudlík, ale hlavièkou ani
neohrozil domácího brankáøe. Pak již rozhodèí
utkání ukonèil.
Branky: Marek, Klimpar - Aksteiner
DOLNÍ LUTYNÌ - ALBRECHTICE 1:1 (0:0)
Okresní derby v prvním poloèase moc fotbalové krásy nepøineslo. Naši hráèi vstoupili do
zápasu aktivnìji a v 9. minutì po pøihrávce
Aksteinera støílel z dobré pozice vedle
Vaneèko. Pak se hrálo vìtšinou uprostøed
høištì, nikdo nechtìl udìlat chybu. Domácí
mìli více náznaku šancí, ale nedokázali je
promìnit. Ve 37. minutì hosté vsítili branku,
ale ta pro ofsajd neplatila. Druhý poloèas zaèal
pìknì zostra. Hned ve 47. minutì vysunul
Vaneèko do sóla Havláska, ten obstøelil
brankáøe, ale bohužel netrefil branku. Opìt se
potvrdilo pravidlo: Nedáš-dostaneš. V 50. minutì jsme inkasovali gól, když Schimke po
nedùrazném odkopu Šimka napálil míè k levé
tyèi naší branky - 0:1. V 52. minutì rozhodèí
kvùli ofsajdu sporným rozhodnutím neuznali
branku zase nám. Od inkasované branky jsme
hráli v køeèi, nebyli jsme schopni si pøihrát
a hosté zkušenì drželi míè na svých kopaèkách
a nikam se nehnali. Na vyrovnání jsme èekali
dlouhých 25 minut Po nìkolika nepromìnìných šancích si v 84. minutì nabìhl
Vaneèko na centr Twrdého, a vyrovnal na 1:1.
V 86. minutì hosté opìt vsítili branku z ofsajdu. Vítìzný gól se nepodaøilo vstøelit ani
Vaneèkovi, jehož støela ovšem nemìla pøesnost
a ni tvrdost a gólman ji v pohodì chytil.
Branky: Vaneèko – Schimke.
(ava)
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