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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

D˘m s peËovatelskou sluûbou v novÈm
Koneènì, oddychly si obyvatelky domu s peèovatelskou službou, když se mohly nastìhovat zpìt do svých bytù,
teï krásných, nových, zateplených, s vlastní koupelnou a sociálním zaøízením, novými okny...

Ano, nároèná rekonstrukce staré èásti domu
s peèovatelskou službou se povedla. Díky
rùzným okolnostem, které vyplývají na povrch
až když více „dloubnete“ do starého domu, se
trošku protáhla, ale výsledek stojí za to. Døíve
pokoje bez vlastního sociálního zaøízení
a koupelny se promìnily v samostatné byty
první kategorie. Jsou vybaveny sprchovým
koutem a WC, v pokoji je kuchyòská linka
vèetnì døezu a vaøièe se dvìma plotýnkami.
Z pùvodních 8 pokojù a kulturní místnosti

vzniklo šest bytù pro klienty peèovatelské služby a 1 byt, který bude sloužit obèanùm Dolní
Lutynì k doèasnému ubytování v pøípadì
nenadálých situací, jako požár, povodeò aj.
Slavnostní otevøení za pøítomnosti zástupcù
obce, stavební firmy, komise sociální a SPOZ
a samozøejmì samotných obyvatel domu se
uskuteènilo v polovinì øíjna. Rada obce na
návrh komise sociální a SPOZ schválila
pøidìlení bytù novým nájemníkùm. Osloveni
byli všichni, kteøí si v minulosti podali žádost

na sociálním úseku. Aè seznam tìchto žadatelù
dosahuje èísla 40, ne všichni projevili aktuální
zájem.
Pùvodní obyvatelky, které doèasnì pobývaly
v nové èásti nebo u pøíbuzných, se nastìhovaly
zpìt už v polovinì listopadu, ostatní nájemníci
pak do zaèátku prosince. Pøi stìhování byla
vidìt radost, s jakou se opìt vracejí do svých
domovù. Za trpìlivost a pochopení jim patøí
díky, stejnì jako jejich rodinám.
(V.K.)

UPOZORNÌNÍ
Sdìlujeme obèanùm, že od ledna 2014 se mìní svozový den tuhého komunálního odpadu (odvoz odpadu z popelnic). Svozovým
dnem bude po celý rok 2014 støeda!
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M·me v obci nov˝ bankomat
Po dlouhých letech se podaøilo obci vyjednat umístìní bankomatu v centru obce, v pøízemí kulturního domu.
Pøestože obec v minulosti opakovanì oslovovala velké i menší banky: Komerèní banku,
Èeskou spoøitelnu, ÈSOB a další, ty neprojevovaly dlouho o umístìní bankomatu zájem,
a když tak, za velmi nevýhodných finanèních
podmínek pro obec. Na možnost podílet se
finanènì na provozu bankomatu v øádech statisícù obec nechtìla pøistoupit, a proto vyjednávání trvala dlouho.
Nìkteré obce na tuto možnost sice pøistoupily,
avšak jak se ukázalo, vyplatilo se poèkat. První
banka, která nabídla obci férové podmínky
a nepožadovala finanèní spoluúèast, byla
Komerèní banka a.s.
Po nezbytných formalitách, dlouhém schvalovacím procesu, potøebných povoleních
a stavebních úpravách byl bankomat
zprovoznìn dne 7. listopadu 2013 v odpoledních hodinách. Z bankomatu mohou vybírat
majitelé
všech
typù
karet
(VISA,

MASTERCARD a další), a v provozu je non
stop. Od prvních chvil po instalaci je o výbìry
velký zájem a doufám, že touto službou získává
obec další benefit, který doposud v obci chybìl
a Komerèní banka další spokojené klienty.

Kalend·¯ obce na rok 2014 je v tisku
Už tradiènì k Vánocùm obdrží obèané naší
obce stolní kalendáø. Aby posloužil uživatelùm
lépe než ty pøedchozí, provedli jsme zásadní
úpravy. Využili jsme rubové strany
kalendáøního listu a rozložili jsme mìsíc na dvì
ètrnáctidenní strany.
U každého dne tak vznikl prostor pro
poznámky uživatele. Další zmìnou jsou
reklamní vizitky firmy. Na kalendáøním listì je
pouze jedna menšího formátu. Pro ilustraèní
fotografie jsme zvolili téma „Nová tváø Dolní
Lutynì a její pøíroda“. Tu zmìnìnou tváø pøedstavují fotografie nových domù našich obèanù.
Pøírodní scenérie kalendáø doplòují.

Autorem všech fotografií, vèetnì titulní strany,
je Antonín Wisniowski. Samozøejmostí
kalendáøe jsou informace o nakládání s odpadem, ordinaèních a provozních dobách, telefonních èíslech, kulturních akcích apod.
Pozor! Od ledna 2014 se mìní svozový den pro
odvoz odpadu z popelnic. Místo dosavadního
ètvrtku se odpad bude svážet ve støedu! Rovnìž
dìkujeme firmám i jednotlivcùm, kteøí
umístìním reklamní vizitky v kalendáøi
pomohli pokrýt vìtší èást nákladù na výrobu
kalendáøe. Do domácností budou kalendáøe
dodávány zdarma.
Jan Fismol

Jedn·nÌ o cestÏ

DluûnÌci, uhraÔte
poplatek za psa

V úterý 5. listopadu probìhlo na obecním
úøadì první jednání mezi zástupci naší obce
a polského okresu Wodzislaw. Pøedmìtem jednání byla rekonstrukce povrchu cesty smìrem
od Vìøòovic na Polsko.
V délce asi 150 metrù je v prostoru od
bývalého hranièního pøechodu k polským
obcím dosud nezpevnìný povrch. Tato èást
místní komunikace je sice na polském území,
ale vlastníkem nìkterých parcel je naše obec.
Polská strana je pøipravena tento úsek cesty
opravit a pokrýt asfaltovým kobercem. Pøedem
však musí být vyøešeny všechny majetkoprávní
formality a právní úkony.
Na popisovaném jednání byly domluveny další
postupové kroky, které jsou podmínkou realizace stavby. Dojednána musí být i regulace
provozu i pøípadná obousmìrná dopravní
omezení, která vyplynou z možného zvýšení
dopravního ruchu.
Jan Fismol

V naší obci je k 15. listopadu t. r. evidováno
celkem 944 poplatníkù – majitelù, kteøí mají
dohromady 1031 psù. Ne všichni ovšem øádnì
platí poplatky.
Proto pøipomínám, že poplatek za jednoho psa
je 120 korun, za každého dalšího psa téhož
majitele je 400 korun, u dùchodcù 300 korun.
Z celkového poètu 944 poplatníkù neuhradilo
dosud poplatek 57 obèanù, a to v celkové
sumì 27.720 korun.
Žádáme obèany, kteøí dosud neuhradili
poplatek ze psù, aby tak uèinili nejpozdìji do
15. prosince 2013.
Pokud tak neuèiní, bude s nimi zahájeno
daòové øízení, kde mùže být poplatek
vymáhán i exekuèním pøíkazem a tím se
pùvodní èástka nìkolikanásobnì navýší.
Vìra Kabátková,
úsek zemìdìlství

Závìrem musím podìkovat pøedevším øeditelce
poboèky Komerèní banky v Karviné Ing.
Danuši Habrnálové a všem ostatním pracovníkùm za aktivní a velmi vstøícný pøístup.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

KR¡TCE
Plán zimní údržby schválen
Rada obce Dolní Lutynì na svém jednání
schválila plán údržby cest v zimním
období. Pøedchozí zima, zvláštì snìhová
nadílka na pøelomu bøezna a dubna sice
zvýšila èerpání financí z rozpoètu obce,
ale jinak vìtší komplikace nepøinesla.
V prùbìhu zimy nebyly zaznamenány
žádné vážnìjší nedostatky. Podnìty
obèanù se daøilo øešit operativnì. Z tohoto
dùvodu byl plán zimní údržby ponechán ve
stejném rozsahu jako loòský, beze zmìn.
Zateplujeme školy i školky
Další dvì školní budovy jsou pøed
ukonèením stavebních prací. Nová okna,
zateplené zdivo a barevná fasáda. Na
budovì mateøské školy na Zbytkách se
navíc provádìlo vysoušení zdiva, protože
se objevila v nìkterých vnitøních prostorách plíseò. Zjištìných nedostatkù bylo
více, ale pracovníci stavebních firem si
dokázali poradit. Náklady na rekonstrukce
obou budov byly z 90 procent uznatelných nákladù hrazeny dotací z operaèního programu Ministerstva životního
prostøedí.
Šikulky vystavují
Blíží se adventní èas a kroužek dìtí
ŠIKULKY vás všechny již tradiènì zve na
Vánoèní výstavku spojenou s ukázkou
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.
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Na n·vötÏvÏ u hejtmana
Èlenové a pøíznivci MS PZKO z Dolní Lutynì a Vìøòovic navštívili ve støedu 30. øíjna sídlo Moravskoslezského kraje.
Na akci „Jak funguje Moravskoslezský kraj:
seznamte se s chodem krajského úøadu“ je
pøivítali krajští radní v èele s hejtmanem
Moravskoslezského
kraje
Miroslavem
Novákem.
Návštìvu kraje uspoøádala Univerzita Palackého, Katedra politologie a Evropských studií
v rámci projektu „Sblížení politikou – výchova
k aktivnímu obèanství a lokální demokracii“
za finanèního pøispìní z Evropských strukturálních fondù. Její souèástí byla:
- popularizaèní pøednáška na téma „Proè máme

kraje“- setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem- workshop na téma „Obèan a politika“.
Souèástí byly praktické ukázky, jak se zapojit
do veøejného života v obci, ve které žiji, èinnost výboru pro národnostní menšiny- prohlídka krajského úøadu vèetnì pracovny hejtmana
Jedineèné setkání se zástupci kraje a krajského
úøadu Moravskoslezského kraje mìlo za cíl pøiblížit fungování krajské samosprávy a poskytnout prostor pro diskusi o aktuálních problémech v otázce postavení národnostních

menšin v MSK. Všichni úèastníci srdeènì
dìkují koordinátorce projektu Mgr. Danì
Hellové za možnost absolvovat tuto zajímavou
vzdìlávací akci.
Workshop byl dobøe zvládnut organizaènì, mìl
spád a švih. Informace byly podány logicky,
jasnì a srozumitelnì.
Velmi oceòujeme pøedanou publikaci „Manuál
obèana”, která zahrnuje podstatnou èást obsahu
workshopu a umožòuje návrat k podstatným
informacím.
Marie Sztwiertniová

Podzim prop˘jËil barviËky pro zbyteckÈ dÏtiËky
Pro mnohé dospìláky nepatøí
podzim mezi nejoblíbenìjší
období v roce.
Pøesto i on pøináší s sebou spoustu nádherných tradic plných
kouzel a pùsobivých barev. Poprvé
použil svou paletu na vymalování
drakù a jiných létavcù, které dìti
ze školky a školy ze Zbytkù

pøedvedly v pátek 4. øíjna na
tradièní akci zvané „Drakiáda aneb
jak nám draci odnášejí léto“. Nádherné sluneèné poèasí pøilákalo
hromadu nadšených dìtí a jejich
rodièù. Ti se ochotnì alespoò na
chvíli vrátili do dìtství a pøestože
nefoukalo, s ohromnou vytrvalostí dokázali vìtšinu barevných

krasavcù vyzvednout až k nebesùm.
Podruhé pøedstavil podzim své
barevné nadání pøi vyzdobení dìtských
lampionkù,
svìtýlek
a lucernièek. A tak se desítky
svìtlušek vypravily v pátek
1. listopadu do ulic. Posilnìné
sladkými odmìnami prozáøily

nejobydlenìjší èásti Zbytkù. Že se
akce všem moc líbila, se mùžete
pøesvìdèit z fotografií na stránkách školy: www.zsdl.cz.
A tam, kde jsme nedošli pro velkou únavu letos, urèitì zavítáme za
rok.
Lenka Trembošová (SRPŠ na
Zbytkách)

listopad 2013

Dolnolutyòské noviny

strana 4

P¯edstavenÌ chirurgie bohumÌnskÈ nemocnice
Historie nemocnice v Bohumínì sahá až do konce 19. století, kdy v r. 1896 byla otevøena První bohumínská
nemocnice se 4 pokoji a 17 lùžky, v následujících letech byly postupnì postaveny další pavilony a vždy bylo jejím
základem chirurgické oddìlení.

Na zaèátku 20. století mìla nemocnice až 150
chirurgických lùžek. Tak jako ostatní nemocnice v 21. století, prošla i ta naše rekonstrukcí
a nyní poskytujeme péèi v oborech chirurgie,
interna, gynekologie, LDN, rehabilitace a komplement laboratoøí a radiodiagnostického oddìlení.
V souèasné dobì poskytujeme chirurgickou
péèi na 24 lùžkách standartních,
4 lùžkách JIP a 2 lùžkách intermediární péèe.
Souèástí chirurgického oddìlení jsou dvì
ambulance.
První je umístìna v areálu nemocnice, zajišt´uje
24 hodinový nepøetržitý provoz a je koncipována jako pracovištì prvního kontaktu. Její
souèásti jsou mimo bìžnou èinnost poradny
traumatologická, kýlní a poradna pro nádorová
onemocnìní.
Chirurgická ambulance II na poliklinice ve
støedisku zdravotních služeb v Èáslavské ulici
v centru Nového Bohumína je zamìøena mimo
jiné na mamologii, je zde stomická poradna
a poradna pro onemocnìní hemeroidy. Jsou zde
provádìny plánované chirurgické výkony
v místním znecitlivìní.

Onemocnìní, která nevyžadují akutní hospitalizaci na lùžku, léèíme ambulantnì na našem
infúzním stacionáøi v nemocnici. Zde odesílají
k léèbì své pacienty i praktiètí lékaøi a specialisté z našeho regionu.
Dvakrát týdnì je v prostorách chirurgické
ambulance provozována ortopedická ambulance ve spolupráci s Karvinskou hornickou
nemocnicí, a to vèetnì ultrazvukového
vyšetøení dìtských kyèlí.
Na oddìlení poskytujeme pacientùm chirugickou péèi pøi onemocnìních žaludku, žluèníku,
slinivky bøišní, slepého støeva, pacientùm
s nádory tlustého støeva a koneèníku, dále operujeme pacienty s tøíselnými a bøišními kýlami,
pacienty s onemocnìním prsu, štítné žlázy,
s køeèovými žilami, hemeroidy vèetnì tzv.
Longovy operaèní metody.
Pøi operacích využíváme nejnovìjších operaèních postupù a pøístrojù v souladu s aktuálními medicínskými poznatky.
Standartem pøi operacích v dutinì bøišní je
využití harmonic-kého skalpelu a samozøejmostí pøi støevních operacích využití staplerù,
mechanických šicích nástrojù. Všechny tyto

postupy a pøístroje urychlují a zkracují dobu
operace a tím i komfort pacienta. Pøi operacích
zlomenin využíváme moderní instrumentária,
vèetnì høebování zlomenin dlouhých kostí,
uzamykatelných dlah a k ošetøování drobných
kostí ruky a zápìstí jsme v posledním roce zakoupili speciální ministrumentárium.
V terapii chronických ran aktivnì používáme
metody vlhkého hojení ran. V souèasné dobì
na našem oddìlení využíváme k podpoøe
hojení ran hit posledních let – podtlakovou terapii.
Na našem chirurgickém oddìlení zajišt´ujeme
vysoce kvalitní a erudovanou péèi.
Klademe dùraz na informovanost pacientù jak
v ambulancích, tak pøi pobytu na lùžku.
Vìøíme, že pacienti, kteøí využijí našich chirurgických služeb, budou s péèí a kolektivem
lékaøù, sester a dalšího personálu spokojeni.
V pøípadì hospitalizace na našem oddìlení pak
pøejeme pøíjemný pobyt a brzké uzdravení bez
komplikací.
MUDr. Tomáš Sobalík,
primáø chirurgického oddìlení
BMN, a.s.
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Karavana sn˘ se zastavila v DolnÌ Lutyni
1. lispopadu zaparkovala na parkovišti pøed pekárnou v Dolní Lutyni – Karavana snù.
Zábavné páteèní odpoledne plné netradièních
atrakcí pøichyslala skupina nadšencù z øad
"Sdružení pøátel Jaroslava Foglara" financována nadaèním fondem Telefonica O2.
Dìti si vyzkoušely jak sportovní aktivity, jako
napøíklad bungee – running (bìhání na
gumových lanech), skákací boty a støílení
z luku, tak logické a tvùrèí – vytahování ježka
v kleci nebo tvorbu vlastních namalovaných
odznakù.
Troufám si øíci, že se dìtem akce líbila a dìkuji vychovatelkám ze školní družiny v Dolní
Lutyni za spolupráci na propagaci a doprovod
dìtí.
Marie Mynáøová
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Ich pasjπ jest sport

Uczniowie Polskiej Szko³y Podstawowej
w Lutyni Dolnej zd¹¿yli ju¿ w tym roku szkolnym zaliczyæ kilka udanych startów w
imprezach sportowych i odnieœæ w nich
sukcesy. Tradycyjnie bior¹ udzia³ w wyœcigu
rowerowym „O Puchar Szkó³ Or³owskich“ .
Jest to jazda indywidualna na czas pod górkê.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o ósmiu zawodników. Wszyscy zdobyli punkty w punktacji

generalnej a szeœcioro z nich stanê³o na podium. Po podliczeniu wyników dru¿yna zdoby³a
puchar.W œrodê 2 paŸdziernika na basenie
w Or³owej Lutyni nasi p³ywacy brali udzia³
w p³ywackiej rywalizacji miast.
Po zaledwie kilku dniach swe umiejêtnoœci
mogli pokazaæ
tenisiœci sto³owi. Dru¿yna
starszych ch³opców oraz dwie dru¿yny dziewcz¹t – starsza i m³odsza – rywalizowa³y

w turnieju or³owskich szkó³. Ch³opcy wygrali
w swej kategorii i tym samym reprezentowali
miasto w rozgrywkach powiatowych w Karwinie.
Na pocz¹tku grudnia czeka naszych sportowców wyjazd do Gorzyczek na tradycyjny
“Miko³ajkowy Turniej Pi³ki Halowej“.
Trzymamy kciuki!
Z. Letocha, nauczyciel WF

Pozor, po obci se pohybujÌ faleönÌ klempÌ¯i
Varujeme obèany pøed podvodnými putovními klempíøi.
Dne 11. øíjna 2013 bylo opakovanì oznámeno
na OO PÈR Dìtmarovice, že se po služebním
obvodu OOP ÈR Dìtmarovice pohybuje osobní motorové vozidlo Ford Galaxy, èerné barvy,
RZ P3709AT (MPZ Bulharsko), kdy jeho osádku tvoøí osoby maïarského a rumunského
pùvodu.

Tito muži se prokazují maïarským živnostenským listem, vedeným na jednoho z nich,
opravòující svobodnì vykonávat øemeslo
putovního klempíøe. Uvedené osoby bez pøedchozího pozvání vstupují na soukromé
pozemky, kde bez pøedchozí smlouvy èi ústní
dohody demontují okapové svody a nahrazují

je svými. Následnì po majiteli nemovitosti,
pøedevším pak po seniorech, požadují za vykonanou práci nepøimìøenou sumu. V žádném pøípadì nepouštìjte dané osoby na váš pozemek,
provedení jakékoli práce striktnì odmítnìte
a na místo neprodlenì pøivolejte hlídku OO
PÈR Dìtmarovice – tel. 596 550 144
(pol)

Humanit·rnÌ sbÌrka
Obyvatelé obce myslí na potøebné.
Desítky kilogramù prádla, obuvi, ložního
prádla a pøedevším dìtského obleèení se
nashromáždily v sobotu 9. listopadu
v areálu dolnolutyòské fary, kde se konala
humanitární sbírka.
Vìci, které využijí potøební, organizátoøi
pøedali pracovníkùm Charity Bohumín,
kteøí je pøedají potøebným, mezi kterými
jsou napøíklad svobodné matky nebo
postižení lidé.
Tradièní sbírka se konala letos už po osmnácté.
(red)
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SpoleËensk· kronika
Dobrý èlovìk nikdy neumírá v srdcích
tìch, kteøí ho milovali.
Dne 31. øíjna 2013 by se
dožil 92 let mùj dìdeèek
Vilém HOLEŠ.
S láskou a úctou vzpomínají vnuk David
a dcery Inka a Marie s rodinami
Èas bìží a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka na Tebe
zùstává dál.
Dne 7. listopadu 2013 jsme
vzpomnìli 17. výroèí, kdy
nás opustil náš drahý otec, pan
Josef LUKŠA,
který by se 18. èervence dožil 89 let.
Vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 15. listopadu 2013 uplynulo
50 let úmrtí pana
Karla BØEZINY
a zároveò 21.12.2013
vzpomeneme jeho
nedožitých 75 let.
Stále vzpomínají sestry Zdeòka a Anna.
Ruku Ti už nepodáme, abychom ti mohli
pøát, jen kytièku na hrob dáme a budeme
na tebe vzpomínat.
Dne 19. listopadu 2013 by
se dožila 65 let paní
Štefánia ŠMÍDOVÁ
a zároveò 15. prosince 2013 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Renáta
s manželem, syn Jaroslav a vnouèata
Tomáš, Jakub, Lucie.
Jsou rány osudu, které stále bolí,
èasem se trochu zacelí, ale nikdy nezahojí.
Dne 24. listopadu jsme si
pøipomnìli 1. výroèí úmrtí
pana
Jaroslava KNÌŽÍKA.
Vzpomínají manželka Zdenka s rodinou
a bratr Ladislav s rodinou.
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Dne 28. listopadu
vzpomeneme 1. smutné
výroèí mé dcery
Evy GRIBKOVÉ
(rozené Plutové)
S láskou a úctou vzpomíná maminka Jiøina, dìti Žanetka s Pét´ou, Michal s rodinou, bratr Dalibor s rodinou a pøítel
Tonda.
Roky plynou, jak tiché øeky
proud, jen bolest trvá
a nedá zapomenout.

Dne 5. øíjna 2013 jsme pøivítali tyto nové
obèánky: Dagmar Beòová, Alexandr Böhm,
Vojtìch Bém, Magdaléna Turáková, Natálie
Oslizloková, Filip Štefanka

Dne 29. listopadu 2013
vzpomeneme 10. smutné
výroèí úmrtí pana
Jaroslava ŠMÍDA.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Renáta,
syn Jaroslav, zet´ Karel a vnouèata Lucie,
Tomáš a Jakub.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Viktorie Lukašèíková,Tadeáš Rataj, Daniel
Sztula, Jan Pietraszek, Barbara Pavlorková

Saunov·nÌ v sudu

Kazimír Branny, Oldøich Koziel, Jozef
Mièko, Božena Nawratová, Marta
Jeleñová, Ladislav Wencel
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili svá výroèí:
80 let - Miroslav Sekera
85 let - Marie Mazáèová, Otilie Gonsiorová
92 let – Stanislava Galusková
Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní
pohodu.
Výroèí 50 let spoleèného života oslavili:
dne 5. 10. 2013 manželé František a Emilie Zeisbergerovi z Dolní Lutynì
dne 19. 10. 2013 manželé Miroslav a Anna
Šostokovi z Dolní Lutynì
dne 26. 11. 2013 manželé Stanislav a Dagmar Žurkovi z Dolní Lutynì
Pøejeme všem manželským párùm další
spoleènì strávená léta ve zdraví a rodinné
pohodì.

Doslova s horkou novinkou pøicházejí v
tìchto dnech v Bohumínì. Areál zdejšího
aquacentra se totiž rozrùstá o odpoèívárnu
a venkovní sudovou saunu nazvanou prozaicky Diogenés podle staroøeckého filozofa.
Rozšíøení stálo mìstskou spoleènost Bospor
asi 300 tisíc korun.
„Jedná se o venkovní saunu, která má tvar
obrovského sudu postaveného naležato. Když
jsme ho vidìli na mezinárodním mistrovství
ÈR v saunování, okamžitì se nám zalíbil
a rozhodli jsme se rozšíøit tak náš saunový svìt.
Saunování se totiž tìší u lidí stále vìtší oblibì
a obzvlášt´ na podzim a v zimì míváme plno.
Namísto nákladného rozšíøení saunového svìta
za miliony korun jsme se proto pustili do levnìjší alternativy,“ uvedl vedoucí aquacentra
v Bohumínì Jaromír Voráè.
Saunový sud je vyrobený z cedrového døeva,
které má výborné tepelnì-izolaèní vlastnosti.
Teplota v jeho útrobách je kolem 80 stupòù
Celsia. Dohromady se v nìm bude moci vyhøívat a potit až šest lidí.
(red)

strana 8

Dolnolutyòské noviny

listopad 2013

Z·vÏr podzimu byl dobr˝, ale je t¯eba zabrat
Fotbalisté Sokola pøezimují ve støedu tabulky, ale klidný støed zatím nehrají. Po dobrém rozjezdu zkraje sezóny zaèal nìkdy ve
ètvrtém kole pád tabulkou a zimu stráví naše mužstvo na osmé pøíèce. Aby se vyhnulo sestupovým starostem, bude muset
na jaøe pøidat.
Pražmo-Raškovice - Dolní Lutynì 1:0 (0:0)
Naše obavy z neoblíbeného høištì v Raškovicích se do puntíku vyplnily. Domácí na
hrbolatém terénu pouze nakopávali míèe dopøedu. My jsme se snažili kombinovat, bohužel na
nerovném høišti to nebylo možné.
V 5. minutì domácí útoèník centroval z pravé
strany pøímo do branky, ale Šajer míè vyrazil na
roh. V 11. minutì centroval náš Szkuta z rohu
do pokutového území, ale Twrdého hlavièka šla
nad. Ve 20. minutì se do velké
šance dostával Vávra, když
dostal skvìlou pøihrávku do
sóla. Brankáø domácích byl ale
u míèe døív a odkopl jej do
bezpeèí. Ve 23. minutì se
odraženého míèe zmocnil
domácí útoèník, sám pøed
Šajerem ale neuspìl - náš gólman jeho pokus vèasným
vybìhnutím vyrazil do pole.
V prvním poloèase se hrál
nezáživný fotbal bez šancí,
obì mužstva pozornì bránila
a nakopávané míèe nemìly
šanci na úspìch. Až ve
44. minutì rozhodèí pustil
jasný ofsajd: domácí hráè postupoval sám na Šajera, který
ale vèasným vybìhnutím jeho
pokus vyrazil.
Druhý poloèas zaèal s nìkolikaminutovým zpoždìním,
ponìvadž se rozhodèí zapomnìli v šatnì. Ve 48. minutì
jsme zbyteènì ztratili na
polovinì høištì míè, domácí se
dostali do brejku, ale naštìstí domácí útoèník
v dobré pozici støílel vysoko nad. Pak spálili
naše šance Twrdý a Kudlík. Nezáživná hra
pokraèovala a jako by se nemohli dívat ani ti na
nebi - zaèalo se stmívat a posledních 20 minut
se odehrálo v neregulérních podmínkách.
V 73. minutì padl jediný gól utkání, když standardku z pùlky høištì lízl hlavou domácí hráè
pøesnì k tyèi Šajerovy branky.
Této brance ovšem pøedcházela neodpískaná
penalta v náš prospìch, když domácí hráè ve
snaze odkopnout míè ve vlastním pokutovém
území promáchl a míè odehrál rukou, což
rozhodèí bohužel nevidìl. Po inkasované
brance jsme se snažili vyrovnat, zatlaèili jsme
domácí pøed jejich branku, ale vyrovnat se nám
nepodaøilo.

Dolní Lutynì - Sedlištì 2:0 (1:0)
V posledním domácím utkání podzimní èásti
soutìže jsme hostili nováèka soutìže - mužstvo
Sedlištì. Po porážce v minulém kole byla výhra
povinností. Hosté pùsobili od úvodních minut
klidnìjším dojmem, na našich hráèích byla
patrná nervozita po sérii neúspìchù v minulých
kolech. Již ve 2. minutì hosté zahrávali rohový
kop a hlavièku hostujícího hráèe Šajer vyškrábl
na bøevno. Pak pøišla série našich zmaøených

šancí. Vedení jsme se ujali ve 24. minutì, když
Vaneèko nevìdìl, co s míèem, tak se prostì
otoèil smìrem k brance, vystøelil a pøekvapil
hostujícího brankáøe. Míè skonèil pøesnì
v pravém horním rohu branky - 1:0.
Hosté od tohoto okamžiku znervóznìli a více
než hráli, se hádali s rozhodèím. Naši hráèi
drželi míè na svých kopaèkách, ale nìjakou
šanci jsme si do konce poloèasu již nevypracovali. Ani hosté neohrozili naši branku.
Druhý poloèas jsme zaèali aktivnì. Šance mìli
ve 49. minutì Velký a v 53. a 57. minutì Twrdý.
Žádnou však nepromìnili. Hosté se v druhém
poloèase pouze bránili a bylo otázkou èasu, kdy
pøidáme druhý gól.
Stalo se tak v 75. minutì, kdy se k sólu vydal
stoper Hanusek, pøihrál Velkému, ale ten sám

pøed brankáøem neuspìl. Vyražený míè však
Martin Velký zpracoval a jeho centr uklidil do
prázdné branky Havlásek - 2:0.
V 80. minutì se do další šance opìt dostal
Velký, když ho pìknì uvolnil uzdravený
Pìgøím, ovšem Martin poslal míè vedle. Hosté
mìli ve druhém poloèase jen pár náznakù
nìjakých šancí.
Jejich støely z dálky konèily vìtšinou vedle
branky. V 88. minutì dostal hostující Krejèok
za faul druhou žlutou kartu a šel se
sprchovat o dvì minuty døív.
Branky: Vaneèko, Havlásek
Havíøov - Dolní Lutynì 1:3 (1:1)
K poslednímu podzimnímu utkání
jsme odjíždìli s jasným cílem - získat
tøi body a pøezimovat uprostøed tabulky. Za stálého deštì a na rozbahnìném høišti se nedal hrát kombinaèní fotbal, nìjaké pøihrávky po
zemi
na
hrbolatém
terénu
nepøicházely v úvahu. Domácí zaèali
utkání lépe a dostávali se pøed naše
pokutové území. Nìjaké šance si
ovšem ani jedno mužstvo nevypracovalo.
Ve 24. minutì šli domácí po naší
chybì do vedení, když centr z pravé
strany dorazil do branky úplnì volný
domácí hráè. Od tohoto okamžiku
jsme pøidali na bojovnosti a zaèali
domácí pøehrávat.
Vytvoøili jsme si dvì šance: nejdøíve
po pøihrávce Pìgøima neuspìl v
dobré pozici Vaneèko a pak sám pøed
domácím brankáøem mohl skórovat
Havlásek. Vyrovnání jsme se doèkali ve 38.
minutì. Po rozehrané standardní situaci se ve
vápnì nejlépe zorientoval Bartoš a v pádu nedal
domácímu brankáøi šanci.
Druhý poloèas se hrál vìtšinou uprostøed høištì
a èekalo se na chybu. Domácí to zkoušeli vìtšinou z dálky, ale všechny jejich pokusy pochytal
Šajer. V 67. minutì udìlali domácí chybu,
kterou po centru Pìgøima potrestal hlavou
Vaneèko - 1:2.
Od tohoto okamžiku jsme kontrolovali vývoj
utkání, domácím postupnì docházely síly.
Poslední zmìnu skóre pøinesla 86. minuta, kdy
se pøesnì k tyèi trefil z hranice pokutového
území Szkuta. Zbytek utkání jsme si již pohlídali a pøipsali si zasloužené tøi body.
Branky: Sobek - Bartoš, Vaneèko, Szkuta
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