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NOVINY

Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

P¯ejeme v·m mnoho ûivÈ energie do roku 2014
Letošní paní zima si dává trochu na èas. Sice spadly první snìhové vloèky a ranní mrazíky nás pøi škrábání námrazy z okna auta dokonale probudí, ale na bílou peøinu, takovou tu ladovskou, poøád èekáme, tedy hlavnì dìti.
Støed obce, Nerad, Zbytky, Výšina a Vìøòovice vypadají, jako by jim ještì nìco k vánoèní náladì chybìlo, nìco
bílého, pøesto všichni víme, že paní zima je za dveømi a s ní blížící se konec roku.
Jaký vlastnì ten uplynulý rok byl? Pro každého
z nás asi trochu jiný. Pro nìkoho veselý, pro
jiného možná trochu smutný. Nìkdo se
pøistìhoval, jiný odstìhoval. Rád bych proto
chtìl pøivítat všechny, kteøí jste se rozhodli žít v
naší obci. Doufám, že Vám zde bude bydlet
dobøe a spoleènì se starousedlíky si vytvoøíte
dobré sousedské vztahy a navážete nová pøátelství.
S koncem roku se opìt blíží Vánoce, pro
mnohé z nás jedny z nejkouzelnìjších svátkù
v roce, což je pøíležitost udìlat trochu radosti
svým nejbližším a pøedevším dìtem. Tìm pøeji
hodnì dárkù pod stromeèkem. Dospìlým pak
spoustu rodinné pohody, osobních úspìchù
a dobrou náladu po celý nový rok 2014.
Lidský život má nejen své jaro, ale také svùj
podzim, a proto každého z nás èeká stáøí.
Období zasloužilého odpoèinku, radostí
z úspìchù svých dìtí èi prvních slovíèek
našich vnouèat a èastìjších návštìv u lékaøe.
Rád bych proto pøedevším seniorùm popøál
hlavnì pevné zdraví a životního optimismu pramenícího z Vašich životních zkušeností. Pøeji
Vám, at´ nezùstanete sami, at´ máte kolem sebe
své nejmilejší a nejbližší.

A tak, když se budete procházet po doufám zasnìžených lutyòských ulièkách nebo polních
cestách, vzpomeòte na ty, co už nejsou mezi
námi. Vìnujte jim krátkou vzpomínku,
pøipomeòte si veselé okamžiky, které jste
s nimi zažili. Vždyt´ to, že èlovìk nezapomíná

na minulost, mu umožòuje vytváøet lepší
budoucnost. Do nového roku 2014 pøeji všem
obèanùm Dolní Lutynì a Vìøòovic všechno
nejlepší, hodnì zdraví, dobré nálady a životního optimismu.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

UPOZORNÃNÕ
PRACOVNÕ DOBA OBECNÕHO ⁄ÿADU bÏhem v·noËnÌch sv·tk˘
Z dùvodu stále probíhající rekonstrukce bude provoz Obecního úøadu v Dolní Lutyni
na konci kalendáøního roku 2013 omezen takto:
23. prosince (pondìlí) - ZAVØENO

27. prosince (pátek) - ZAVØENO

31. prosince (úterý) - ZAVØENO

V pondìlí 30. prosince 2013 si mùžete své záležitosti vyøídit standardnì v dobì od 8 do 12 a 13 do 17 hodin
(s výjimkou stavebního úøadu). Dìkujeme za pochopení a pøejeme pøíjemné prožití vánoèních svátkù a v novém roce
2014 pevné zdraví.

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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Hlasujte pro bohumÌnsk˝ v·noËnÌ strom
Až do nedìle 29. prosince potrvá soutìž O nejhezèí vánoèní strom republiky, která probíhá pouze na internetu,
a to na adrese www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez.

V posledních dvou roènících soutìže skonèil
Bohumín na prvním a druhém místì. Pokud
by Bohumín v soutìži zase uspìl, rozšíøil by za
výhru vánoèní výzdobu. Vítìzné mìsto vyhraje
30 tisíc, mìsto na druhém místì 20 tisíc a na

tøetím pak 10 tisíc korun. Nejvìtším sokem
Bohumína byla vloni Karviná a zøejmì bude i
letos.
Pokud tedy chcete bohumínské vánoèní smrèky
podpoøit, zapojte se do hlasování. Z každé e-

mailové adresy mùžete hlasovat jen jednou.
Pokud ovšem máte více e-mailových adres, tak
mùžete hlasovat vícekrát.
Naše smrèky budou potøebovat každý váš hlas.
(red)

Rekonstrukce pokraËuje
Pøelom listopadu a prosince patøil pokládání
sanaèní štukové omítky. Souèástí rekonstrukce
je i úprava klenby velké zasedací sínì. Patøí
k ní i broušení sádrových omítek. Unikající
prach znaènou mìrou ztìžuje pracovní
prostøedí úøadu nejen úøednicím, ale
i obèanùm. Dìkujeme za pochopení. Ilustraèní
foto zachycuje právì popisovanou fázi rekonstrukce.
Jan Fismol

V˝sledky e-aukce
Druhé možnosti zúèastnit se elektronické aukce
na nákup energií pro domácnosti využilo
celkem 21 domácností s celkem 34 odbìrnými
místy na elektøinu nebo plyn.
Celková prùmìrná dosažená úspora pro naše
domácnosti èinila 25,39 procenta, což pøedstavuje úsporu 228 319 korun za rok oproti
pùvodním cenám.
Pokud budou mít další domácnosti zájem,
mohou kontaktovat p. Vladimíra Šmehlíka (tel.
603 805 586), zástupce firmy e-centre, která
elektronické aukce pro domácnosti i živnostníky poøádá.
(red)
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V·noËnÌ trhy v DolnÌ Lutyni
Kulturní dùm Dolní Lutynì se promìnil v pátek 6. prosince na vánoèní trh. Sálem znìly známé koledy, vonìlo
cukroví, koláèe a tradièní výzdoba nám pøipomnìla blížící se Vánoce.
Ke koupi i k podívání bylo mnoho drobných
dáreèkù a dekorací spjatých s tìmito tradièními
svátky. Zmíním zde napøíklad voòavé
perníkové chaloupky, cukroví, dále pak
vánoèní ozdoby z pentlí, ruènì malované
baòky, patchworkové výrobky (prostírání,
ubrousky, kabelky, hraèky...), voòavá mýdla
s pøímìsí pøírodních bylin, šperky s kameny,
v neposlední øadì produkty zájmové dílny MŠ
a ZŠ Slezské diakonie – Bohumín a chránìné
dílny Sociálních služeb – Bohumín.
Návštìvníci si mohli posedìt u voòavé kávy
a jableèného závinu, popøípadì se zahøát
teplým svaøeným vínem v naší vánoèní
minikavárnièce. Pro dìti zde byl pøipraven
malý tvoøivý koutek - „Ježíškova dílna“.
Vìøím, že se návštìvníkùm vánoèní trhy
v Dolní Lutyni líbily. Do budoucna se chystáme
tyto trhy rozšíøit a èást pøesunout do
venkovních prostor.
Za Osvìtovou besedu v Dolní Lutyni bych
chtìla popøát všem obèanùm Dolní Lutynì
št´astné a veselé vánoèní svátky a pohodový
rok 2014.
Marie Mynáøová

OhlÈdnutÌ za v·noËnÌ v˝stavkou naöich öikulek
Už po patnácté se v tento adventní èas konala vánoèní výstavka Šikulek. I tentokrát
byla spojená se soutìží dìtí. Tématem byly
„Vánoce našich prababièek“.
Dìti ve svých soutìžních exponátech pøedvedly
svou fantazii i své šikovné ruce. Za to jsou také
odmìnìny.

První místo získal krásný Snìhulák a andìl
z polské školy, druhé Lesní domek bratrù
Cygánových a tøetí Mikuláš v Dolní Lutyni
opìt z polské školy. Povedené byly i práce
ostatních soutìžících. Také dìti z kroužku
Šikulek pøedvedly, co od poèátku školního roku
dokázaly vytvoøit. I když jsou všechny ještì na

1. stupni základní školy a všechno se teprve uèí,
svým nadšením a chutí tvoøit každý týden
potvrzují, že práce s nimi pøináší radost celému
okolí. Zvláštní podìkování patøí paní Zlatce
Šeligové za její krásné medové perníèky.
Klidný adventní èas pøeje
Terezie Kantorová
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O V·nocÌch opatrnÏ, abyste se na konci roku neotr·vili
Opìt se pøiblížily Vánoce, které mnozí z nás mají zakódované jako svátky dobrého jídla a pití a èasto se také podle
toho chováme. Jako každý rok opìt plánujeme festival pøejídání, množství cukroví, bramborový salát, øízky, alkohol, atd.
Vždyt´ Vánoce jsou jednou roènì, tak proè si je
neužít. K tomu pak ta sváteèní pohoda u televizních obrazovek, kdy pasivnì sledujeme televizi s pøedstavou smysluplnì strávených
sváteèních dnù.
Pøitom už bìhem svátkù se vlastnì tìšíme na to,
až toto pøejídání skonèí. Každoroènì si pak
klademe nesplnitelná novoroèní pøedsevzetí
a nový rok zahajujeme nesmyslnými dietami.
Ale pøejídání a fyzická inaktivita nám opravdu
neprospívá. Cítíme se slabí, unavení, malátní,
bez energie.
Èasto pak jsou svátky doprovázeny zažívacími
potížemi. Tu se ozve žluèníkový kámen,
v horším pøípadì pak spojený s akutním
zánìtem slinivky bøišní, jindy zase z nadmíry
jídla nastávají potíže s pálením žáhy èi
vyprazdòováním. Prakticky se jedná o manifestaci døíve prokázaných zdravotních potíží,
které odkládáme na pozdìjší øešení, vždyt´ do
Vánoc to již nemá smysl a pak ty dobroty na
stole a všechny ty investované peníze.
Pøíèinou potíží, ale nemusí být jen pøejídání. Na
vinì mohou být i rychle se kazící potraviny,
jako jsou majonézové saláty, nadbytek uzenin,
chlebíèky, smažené pokrmy.
Chcete-li si udržet o Vánocích dobrou náladu
a pevné zdraví jezte s mírou, po menších porcích, pomalu, sousta nehltejte, nejezte do pocitu plnosti. Nesnažte se ochutnat všechny
dobroty na stole, nechte si nìco na následující
dny, dodržujte dostateèný pøíjem tekutin,
omezte spotøebu alkoholu. Pivo a tvrdý alkohol
užívejte jako pomocné digestivum, ne jako
prostøedek k vyplavení škodlivých látek.
Nezapomeòte ani na dostatek pohybu, bìžte si
zaplavat, zabruslit, zalyžovat, dìlejte cokoli, co
vás tìší, postaèí i procházky na èerstvém
vzduchu.

Místo chipsù, slaných oøíškù a tyèinek a
podobných lákadel dejte na stùl èerstvé ovoce
nebo rùzné druhy sušeného ovoce.
Pokud máte potøebu oèistit tìlo od nezdravého
jídla, pijte dostatek tekutin, vhodný je zelený
èaj, udìlejte si zeleninový salát a bìžte ven.
Nekupujte pøed Vánoci zbyteènì mnoho jídla,
radìji se vrat´te k duchovnímu odkazu
vánoèních svátkù, které nespoèívají v pøejídání
a rozdìlování drahých dárkù.
Pokud se u vás dostaví nevolnost v souvislosti
s nadmìrným požíváním jídla nebo alkoholu,
a pokud krátká domácí léèba nezabírá, navš-

tivte svého obvodního lékaøe èi lékaøskou
pohotovost již bìhem svátkù.
Nezapomeòte, že odkládání øešení vašich
zdravotních potíží mùže mít pro vás v budoucnu následky ve smyslu komplikací v léèbì.
Pìkné Vánoce a vše nejlepší v novém roce
2014 Vám všem pøeje kolektiv chirurgického
oddìlení Bohumínské mìstské nemocnice.
Jsme ti, kteøí se o vás vždy rádi, ochotnì, dobøe
a profesionálnì postarají.
prim. MUDr. Tomáš Sobalík,
chirurgické oddìlení
BMN, a.s.

»innost Charity BohumÌn
V lednu 2014 to bude již ètrnáct let, co
v rámci celorepublikové charitativní akce
zaklepou koledníèci Tøíkrálové sbírky na
vaše dveøe. Chtìli bychom využít této
možnosti a podat o naší sbírce více informací.
Tøíkrálová sbírka je od svého zaèátku zamìøena
na pomoc lidem, kteøí si sami poradit nedovedou. Jedná se o seniory, osoby bez domova,
maminky s dìtmi v nouzi, sociálnì slabší
rodiny, zdravotnì znevýhodnìné obèany èi
osoby v krizových situacích.
Z loòské Tøíkrálové sbírky byly uhrazeny náklady spojené s provozem Denního centra pro
osoby bez pøístøeší v Bohumínì, uhrazena
výmìna podlahových krytin a nákup topných
tìles do koupelen v Noclehárnì sv. Martina,

financováno zhotovení elektrického pojezdu
brány do Charitního domu pokojného stáøí
sv. Františka a vybudován nový anténní systém
v této budovì. Byly podpoøeny oblasti
postižené povodnìmi v roce 2013. Zbývajících
35 procent sbírky jde jako každý rok na podporu celorepublikových projektù Charity Èeské
republiky a na mezinárodní humanitární
pomoc. V rámci humanitární èinnosti Diecezní
charity ostravsko – opavské podporujeme
sociálnì-spoleèenský rozvoj na Ukrajinì, která
daleko zaostává nad minimálním standardem
evropských zemí.
A malé pøipomenutí, jak poznáte ty pravé
koledníèky.
Nemusíte se obávat toho, že by vaší dobré vùle

mohl zneužít nìjaký „nepravý koledník“. Lze je
totiž velmi jednoduše poznat. Jen praví koledníèci budou mít ve svých „tøech darech“ cukr,
jehož celý obal je potištìn logem a informacemi o Tøíkrálové sbírce 2014.
Tyto cukry jsou vyrobeny speciálnì na objednávku pro potøebu sbírky, mùže je tedy od
koledníèkù získat pouze dárce pøíspìvku do
Tøíkrálové sbírky 2014.
Tøíkrálová sbírka 2014 probìhne v Dolní
Lutyni ve dnech od 1. 1. do 14.1.2014.
Dìkujeme vám obèanùm za to, že nejste lhostejní k potøebám dalších lidí, soucítíte
s komplikovanými lidskými osudy a zùstáváte
této sbírce i pro rok 2014 naklonìni.
S úctou Charita Bohumín
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SpoleËensk· kronika
Dne 16. prosince 2013 jsme si pøipomnìli
1. výroèí úmrtí paní
Anežky KVAPILOVÉ
a zároveò 2. dubna 2014
by se dožila 92 let.
S láskou vzpomínají dcera Mirka
s Mirkem, syn Vláïa s Majkou, vnuci
Ludìk s Jarkou, Radka, Katka
s Romanem, Lukáš a pravnuci Michalka,
Klárka, Filípek a Kubíèek.
Tìžko se s tebou, maminko, louèilo,
tìžko je bez tebe žít,
prázdný je domov,
smutno je v nìm,
cestièka ke høbitovu zùstává jen.
Dne 21. prosince 2013
uplynul rok, co nás navždy
opustila paní
Halina SEBEROVÁ.
Nikdy nezapomenou dcera Zdeòka s rodinou, vnuèka Simona s rodinou a vnuk
Tomáš.
Èas utíká a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka na Tebe
zùstává dál.
Dne 27. prosince by se
dožil 90 let pan
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Jen jedno srdce na svìtì
jsme mìli,
které dovedlo nás zcela
milovat.
Kdybychom láskou vzbudit
je chtìli,
neozve se vícekrát.
Utichlo, zmlklo, odešlo už v neznámý svìt
spát.
Co vdìkem za lásku a péèi ti mùžeme
k narozeninám dát?
Jen kytici krásných kvìtù na hrob,
tiše postát, poplakat a stále vzpomínat…
Dne 29. prosince 2013 by oslavila naše
milovaná maminka, dcera, manželka
a babièka, paní
Pavla FERDOVÁ z Vìøòovic

Gymn·zium po¯·d·
Den otev¯en˝ch dve¯Ì

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

nìny budou veškeré prostory školy, novì vybu-

poøádá v sobotu 18. ledna 2014 od 9 do 12

ZŠ, jejich rodièe a širokou veøejnost. Zpøístup-

dované odborné uèebny, laboratoøe, posilovny,

Radan Valeèek
Miroslav Jaskmanicki
Roman Kulinski
Dominik Bøezný
Karel Knìžík
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ

multimediální pøednáškový sál, tìlocvièna
a zázemí, relaxaèní zóny pro žáky apod.
Zájemcùm o studium budou zodpovìzeny pøípadné dotazy, zejména ohlednì pøípravných
kurzù k pøijímacím zkouškám z matematiky
a èeského jazyka, které škola v letošním roce
poøádá jak pro žáky pátých, tak pro žáky
devátých tøíd.
Na vaši návštìvu se tìší pracovníci gymnázia.

Bedøicha PLUTY.

S láskou a úctou vzpomínají maminka
a pøítelkynì.

Pøejeme pøíjemné prožití vánoèních
svátkù a úspìšné vkroèení do nového
roku 2014.

hodin Den otevøených dveøí pro žáky 5. a 9. tøíd

85 let
Marie Stuchlíková
Evžen Adamèík
Marie Škutíková
90 let
Adéla Hanusková

Jiøího BORTLÍKA

23. prosince (pondìlí)
ZÁVØENO
27. prosince (pátek)
ZAVØENO
30. prosince (pondìlí)
08.00 – 14.00 hod.
31. prosince (úterý)
ZAVØENO

RozlouËili jsme se

a zároveò si pøipomeneme 29. kvìtna
2014 jeho druhé výroèí úmrtí.

Dne 4. ledna 2014
vzpomeneme 4. smutné
výroèí úmrtí pana

Osvìtové besedy Dolní Lutynì
MEZI SVÁTKY

Gymnázium Františka Živného v Bohumínì

V mìsíci listopadu oslavili svá výroèí:

Vzpomíná manželka Jiøina, syn Dalibor
s rodinou, vnuci Žanetka, Michalka
a Michal s rodinou.

OZNÁMENÍ O ZMÌNÌ
OTEVÍRACÍ DOBY

65 let. S úctou a láskou vzpomínají
manžel, maminka, dcera Dája a syn Pepík
s rodinami.

Vladimír KVAPIL

Dne 28. prosince zpomeneme 22. smutné výroèí
úmrtí mého manžela pana
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Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní
pohodu.

PaedDr. Miroslav Bialoò, øeditel gymnázia

Výroèí 50 let spoleèného života oslavili:
dne 16. listopadu 2013 manželé Lubomír
a Žofie Babiarèíkovi z Dolní Lutynì
Manželùm Babiarèíkovým pøejeme další
spoleènì strávená léta ve zdraví a rodinné
pohodì.
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FotbalistÈ po podzimu: spokojenost jen nap˘l
„S podzimem jsme spokojeni tak napùl. Na dvacet bodù jsme mohli v pohodì dosáhnout,“ rekapituluje podzimní èást soutìže
trenér dolnolutyòských fotbalistù Lubomír Begany. A ví, o èem mluví. Jeho svìøenci mohli mít 22 bodù, jenže skuteènost je
taková, že se 17 body pøezimují na osmé pøíèce tabulky v I. A tøídì.
Tým skvìle rozehrál podzim, ovšem, jak se
øíká, nic netrvá vìènì. V Šenovì dostal tým
ètyøi góly a od té doby se trápil. Nešlo mu
promìòování šancí. Na zahazování gólových
šancí ostatnì jeho tým doplácel v mnoha
utkáních. „Tøeba ve Frenštátì pod Radhoštìm
jsme vedli 1:0, Aksteiner mohl zvýšit na 2:0,
jenže nedal a nakonec jsme prohráli. Myslím,
že za stavu 2:0 pro nás by se už soupeø
nezvedl,“ mínil Begany. Podobné to bylo ve
Stonavì. Nejhorší výkon podzimu jeho tým
pøedvedl ve Vratimovì.
„Je to hrozná škoda. Máme kvalitní tým, jaký tu
už dlouho nebyl. Nepochybuji o tom, že mužstvo má rozhodnì na to hrát do pátého místa,“
myslí si kouè Dolní Lutynì. Nakonec dolnolutyòští fotbalisté vylepšili bilanci dvìma
závìreènými výhrami, což trenér ocenil. Za
podzimní výkony pochválil zejména dvojici
Vaneèko - Velký, která také táhla tým støelecky.
Oba borci dali po pìti gólech.
Bìhem zimní pøestávky se vyøeší další
pùsobení letní posily z Polanky – Bartoše,
který hrál výbornì! K nelibosti trenéra
i spoluhráèù se zøejmì vrátí do Polanky. „Bylo
by to pro nás velké oslabení,“ poznamenal
trenér Begany. Na otázku, kde vidí rezervy
souèasného týmu, odpoví: v útoku! Prý by tam
neškodila vìtší konkurence. Dívá se však na
situaci realisticky a ví, že fotbal na takovéto
úrovni se odvíjí od toho, jak hráèùm pracovní

povinnosti dovolí trénovat. „Jak jsem øekl,
kvalitu tým má, jenže bez fyzièky toho moc
nezmùžete. Rád bych s týmem hrál celý zápas
tøeba vysunutý presink, ale když nemají kluci
natrénováno, tak si to dovolit prostì nemùžu. O

žádný nátlakový fotbal se v našem pøípadì mluvit nedá, hrajeme hlavnì ze zabezpeèené
obrany a v tom budeme nejspíš i pokraèovat,“
dodává Lubomír Begany.
(red)

Vod·ci zvou na NovoroËnÌ sjezd Olöe
Vodácký oddíl Posejdon z Vìøòovic zve všechny vodáky na VII. Novoroèní sjezd Olše. Konat
se bude v sobotu 4. ledna 2014 a startuje se na
tradièním místì u mostu ve Vìøòovicích. Registrace úèasntíkù je v 10 hodin, poté nástup a

vyplouváme! Na 13. hodinu je plánovánö
obèerstvení pro úèastníky sjezdu. Ve 14 hodin
probìhne novoroèní setkání Posejdonu spojené
s valnou hromadou organizace.Vyhodnocení
roku 2013 a plány pro roky 2014 a 2015.
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