Nová vyhláška povoluje sekat trávu jen v sobotu - ètìte na stranì 2
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Lenka Filipov· vystoupÌ v dolnolutyÚskÈm kostele
Kostel v Dolní Lutyni rozezní pøi pøíležitosti Svatojánské pouti v nedìli 22.èervna v 15 hodin koncertní vystoupení
stálice naší populární i klasické hudební scény zpìvaèky a kytaristky Lenky Filipové v triu s irským harfenistou
Seanem Barrym a hudebníkem Jindøichem Koníøem.
Živý koncert má pøíjemnou komorní atmosféru, je velice pestrý a nabitý emocemi. Základem repertoáru je výbìr známých písní ze
všech dosud vydaných alb obohacený
o ukázky z kytarové klasiky a francouzského
šansonu.
Lenka Filipová, èeská zpìvaèka, kytaristka,
šansoniérka, hudební skladatelka a textaøka,
která pochází z umìlecké rodiny, je jednou ze
stálic na naší populární scénì.
O její popularitì svìdèí i to, že se umístila
v první desítce èeských zpìvaèek v anketì
Zlatý slavík.
Dostalo se jí i celé øady mezinárodních uznání
a ocenìní. V souèasné dobì se také novì
vìnuje høe na elektrofonickou kytaru a je stále
umìlecky aktivní.
Lenka Filipová studovala na pražské konzervatoøi a poté na Mezinárodní hudební
akademii v Paøíži obor Klasická kytara.
Dosud vydala 10 øadových alb, 4 klasická
kytarová, 3 výbìrová alba Best of a akustické

DVD/CD LIVE. Vìtšina z nich byla ocenìna
jako zlatá nebo platinová. Tato zpìvaèka koncertovala ve všech zemích Evropy, Japonsku,
USA a Kanadì, získala Grand Prix na
kytarovém festivalu v Nizozemských
Antilách, v roce 1997 èeskou Cenu Grammy
a podnikla dvì koncertní turné s Francisem
Cabrelem.
Hovoøí plynnì rusky, francouzsky a anglicky.
Lenka Filipová byla v roce 2008 hudebním
hostem koncertu Céline Dion. V souèasné
dobì se vìnuje hlavnì koncertování s projektem Concertino a pøipravuje další projekty.
Dovolujeme si tímto pozvat obèany nejen
Dolní Lutynì k poslechu unikátního koncertu
této charizmatické zpìvaèky.
Pøedprodej vstupenek:
V sakristii farního kostela a kanceláøi kulturního domu v Dolní Lutyni od 2.4.2014.
Cena vstupenek: 250,- Kè (sezení), 150,- Kè
(stání)
(mm)

VelikonoËnÌ jarmark poprvÈ v DolnÌ Lutyni
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni zve obèany nejen Dolní Lutynì na
Velikonoèní jarmark, který se bude konat na Zelený ètvrtek
17. dubna od 9 do 19.30 v sále kulturního domu.
Bìhem celého dne si budete moci prohlédnout tvorbu tradièních propriet
spojených s velikonoèními svátky.
Rùzné techniky malování, háèkování, drátkování a zdobení vajec, dále

pak pletení pomlázky, košíkù a dekorací z rùzných materiálù. Pamatujeme také na dìti.
Ve spolupráci s paní Kantorovou pøipravujeme pro dìti zajímavou tvùrèí
dílnu, kde si budou moci vyrobit vlastní velikonoèní ozdoby. K vidìní
budou také živá mláïátka - králíèci, kuøátka.
Tìšíme se na vaši návštìvu.
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SekaËky uû jen v sobotu!
A máme tady všemi dlouho oèekávané jaro a s ním spojené práce na zahradì a v okolí domù. Mnozí z nás
s radostí, nìkteøí z nutnosti, zaènou oprašovat zahradní stroje a jiná hluèná zaøízení.
A tady pozor! Jistì jste zaznamenali, že byla
loni pøijata nová Obecnì závazná vyhláška
obce Dolní Lutynì k ochranì noèního klidu
a regulaci hluèných èinností, která nabývá úèinnosti 1. dubna 2014. V sobotu od 18 hodin, po
celou nedìli a státem uznané svátky a v dobì

noèního klidu se nesmìjí používat hluèné stroje a zaøízení jako sekaèky, pily, brusky, køovinoøezy, obrábìcí stroje atd.
Za noèní klid se považuje doba od 22 hodin
veèerních do 6 hodin ráno. Vìøíme ve Vaši
vstøícnost, ohleduplnost a toleranci k Vašim

sousedùm a všem spoluobèanùm obce, ve které
žijete, aby nedocházelo ke konfliktùm èi
stížnostem a prožili jste pohodové klidné víkendy. Pøejeme všem krásné prožití jara
a hodnì sluneèných dnù.
Bc. Kateøina Kulová

Oprava kanalizace
Kanalizaèní øád podél pøízemí kulturního domu
se ocitl v havarijním stavu. Kamerová kontrola
stavu vnitøní stìny potrubí potvrdila, že potrubí
je natolik ve špatném stavu, že je nutný radikální krok. Odstranit pùvodní kameninové roury
a nahradit plastovým potrubím. Dle možnosti
ihned. Mírný prùbìh zimy to umožòoval.
Rekonstrukce se v krátkém èase na výbornou
zhostila firma Stababed. Bìhem týdne provedla
veškeré práce. Poèínaje výkopem a konèe
položením dlažby. Souèasnì se vydláždil i prostor pøed vývìsními skøíòkami. Zámková dlažba
podél budovy kulturního domu je položena tak,
že v pøíštím roce umožní plynulé navázání na
nový asfaltový koberec parkovištì. V souèasné
dobì je ve stadiu stavební pøípravy rekonstrukce pøístupového schodištì ke kulturnímu
domu.
Jan Fismol

V˝stava mincÌ a dalöÌho v knihovnÏ
Knihovna v Dolní Lutyni
pøipravila ve spolupráci
s odborníkem povídání na
téma Mince, pohlednice,
medaile
a
odznaky
v Èechách a ve Slezsku od
roku 1600 až po souèasnost.
Zveme tímto obèany nejen

Dolní Lutynì k pøíjemnì
strávenému odpoledni.
Kdy? Ve støedu 2. dubna
v 15.30 hodin.
Vstup je zdrama. V pøípadì
zájmu prosím kontaktujte paní
knihovnici na tel: 734 788
719, e-mail: mk-dl@rkka.cz,

popøípadì osobnì v místní
knihovnì.
Zároveò upozoròujeme obèany Vìøòovic, že v tento den
(2. dubna) bude knihovna ve
Vìøòovicích uzavøena. Dìkujeme za pochopení.
(mm)

ZmÏna otevÌracÌ doby v knihovnÏ
Od 1.dubna 2014 bude knihovna pro obèany otevøená také v pátky. V úterý a ètvrtek bude otevírací
doba prodloužena do 17.30.
Pùvodní otevírací doba:
Pondìlí: 13 – 17
Úterý: 9 - 12 / 13 - 17
Støeda: 12,30 - 17 (pouze Vìøòovice)
Ètvrtek: 9 - 12 / 13 - 17
Pátek: zavøeno
Sobota: zavøeno
Nedìle: zavøeno
Nová otevírací doba:
Pondìlí: 13.00 – 17.00
Úterý: 09.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
Støeda: 12.30 – 17.00 (Vìøòovice)
Ètvrtek: 09.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
Pátek: 09.00 – 12.00
Sobota: zavøeno
Nedìle: zavøeno

KR¡TCE
Velikonoèní výstavka
Jarní probuzení
Kroužek dìtí Šikulky vás srdeènì zve na
jarní výstavku spojenou s dìtskou
soutìží na téma Jarní probuzení ve
dnech 14. až 16. dubna od 8 do 16 hodin
v Kulturním domì v Dolní Lutyni.
Stavební výstava Stavíme Bydlíme
v Tøinci – Dùm kultury TRISIA
Výstava Stavíme Bydlíme v Tøinci
probìhne pøed Velikonocemi, a to
v úterý 15. a støedu 16. dubna 2014
v Domì kultury TRISIA. Otevøeno bude
pro veøejnost první den od 9 do18 hodin
a druhý den od 9 do 17 hodin. Vstup je
zdarma.
Škála vystavovatelù bude široká – od
výrobcù dveøí, garážových vrat, podlah,
støech až po nabídku interiérového
vybavení nábytku, nástrojù a náøadí pro
kutily. Dobøe zastoupena bude také
nabídka rùzných druhù vytápìní, izolací
a úspor energie. Vìtšina vystavovatelù
nabídne výrazné výstavní slevy. Více na
www.omnis.cz.
(red)
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MÌstnÌ knihovna v b¯eznu pat¯ila bylink·m a nejmenöÌm
Knihovna v Dolní Lutyni uspoøádala v bøeznu besedu na téma Bylinky a jejich praktické využití. Paní knihovnice Mgr.
Karin Anýžová si pøipravila pøednášku plnou zajímavých informací a nápadù jak využívat bylinky známe i ménì
známe napø. (kopr, èesnek medvìdí, bazalku, saturajku, bazalku a další).
Z pøednášky si úèastníci odnesli spoustu podnìtných informací, jak bylinky správnì pìstovat, nápady na využití v kuchyni a v neposlední øadì informace o jejich blahodárných
úèincích na lidský organismus. Souèástí besedy
byla také malá ochutnávka.
Z pøednášky: "Vìdìli jste napøíklad, že
majoránka mùže pomoci od bolesti hlavy
a migrény?
“Staèí 2 lžièky suché drcené nat´ì, pøelít 1/4
litrem vroucí vody, nechat 15 minut odstát,
zcedit a následnì vypít."
V mìsíci bøeznu jsme pro naše nejmenší v knihovnì pøipravili povídání o knihách a knihovnì. Paní knihovnice dìtem pøeèetla pohádu
a dìti si listovaly v ilustrovaných dìtských
knížkách.
Pevnì vìøíme, že se dìtem u nás líbilo, a že se
z nich v budoucnu stanou pravidelní ètenáøi,
kteøí rádi zavítají do knihovny.
Ing. Marie Mynáøová

N·ö nezapomenuteln˝ Ñlyû·kì
V nedìli 2. bøezna jsme, my ze 7. tøídy a naši
starší kamarádi, odjíždìli na lyžaøský
výcvik, který se konal ve skiareálu Kyèerka.
Lyžaøský výcvik trval pìti dní, do pátku
7. bøezna. Na hotel jsme pøijeli kolem tøi
ètvrtì na tøi. Rozdìlili jsme si pokoje. Kdo
s kým bude na pokoji, nechali uèitelé na
nás. Pokoje byly malé, ale s koupelnou, což
nám vyhovovalo. Nìkteøí mìly i balkón, na
nìmž jsme sušili vìci po lyžování.
Jakmile jsme se ubytovali, šli jsme si prohlédnout sjezdovky. Zaèali jsme u té nejbližší, èervené, na které lyžovali od zaèátku pokroèilí
lyžaøi. Pak jsme se šli podívat na sjezdovku,
kde se budou uèit lyžaøi a snowboardisté

zaèáteèníci. Skoro vždy jsme chodili na sjezdovku dvakrát dennì. Dopoledne na bez mála
ètyøi hodiny a odpoledne na pøibližnì dvì
hodiny. První den byl nároèný, tím víc pro ty,
kteøí teprve zaèínali. Snowboardisté už první
den vyjeli na pomì, lyžaøi zaèáteèníci museli
zatím šlapat. Veèer jsme mìli pøednášku
o výzbroji a výstroji na lyže, tak i na snowboard. Potom následoval program vymyšlený
skupinou pokroèilých lyžaøù.
Druhý den byl lepší než první. Snowboardisté
už šli na sjezdovku, kde jezdili i pokroèilí
lyžaøi.
Lyžaøi zaèáteèníci si vyjeli poprvé na pomì.
Sem tam nìkdo spadl. Veèer jsme mìli opìt

program, tentokrát ho navrhovali lyžaøi
zaèáteèníci.
Tøetí den jsme byli poprvé všichni na stejné
sjezdovce. Zaèáteèníci zde absolvovali svou
první jízdu na kotvì. S pády to bylo o nìco
horší než na pomì, která byla oproti kotvì
pomalá. V tento den jsme ale byli na sjezdovce
jen dopoledne, protože tøetí den bývá kritický,
dopadá na nás únava a tím se zvyšuje riziko
úrazu. Odpoledne jsme mohli jít na procházku
do mìsta nebo být na høišti a hrát rùzné hry.
Po veèeøi byla pøednáška o první pomoci
a pozdìji do tøetice program snowboardistù.
Ètvrtý den na sjezdovce nebyl nièím zvláštní.
Veèer jsme mìli diskotéku. Byla legrace.
Diskotéku jsme mìli spoleènì se školou
z Vítkova.
Pátý den jsme se všichni sbalili, protože
odpoledne se jelo domù. To nás pøesto neodradilo a my jsme vyrazili na sjezdovku asi na
dvì a pùl hodiny. Posledních ètyøicet pìt minut
jsme mìli volné ježdìní. Každý toho, jak se
patøí, využil. Po volném ježdìní následovalo
skupinové focení.
Jídlo bylo výborné. Pokoje, i když byly malé,
byly pìkné a bydlelo se v nich dobøe. Uèitelé
se snažili, abychom mìli pestrý program, a to se
jim podaøilo. Zaèáteèníci, jak lyžaøi tak
i pokroèilí, se nauèili nìco nového. Pokroèilí
vypilovali a zdokonalili to, co už umí. Lyžaøský
výcvik byl podaøený, sníh mohl být i mimo
sjezdovky. To je ale jediné, co se tomu dá vytknout.
Nela Klusová, žákynì 7. tøídy
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Beruöky p¯ivezly z Ostravy bronzovÈ medaile
Je nedìlní ráno 9. bøezna. Dolní Lutynì se probouzí do krásného sluneèného dne a s ní i sedmnáct Berušek, které
odjíždí do Ostravy na svou první letošní soutìž. Tou je každoroèní OSTRAVSKÝ POM POM. Dìvèata doprovází
poèetná skupina fanouškù z øad rodinných pøíslušníkù.
Po loòském roce, kdy se dìvèata dostala na
výsluní mažoretek díky umístìní na Mistrovství
svìta, bylo oèekávání a napìtí veliké. A to
proto, že do soutìžního týmu Berušek (Lucka
Krenželoková, Míša a Kaèka Moroòovy, Saška
Škovroòová, Deniska Turková, Klárka
Pøibylová, Vendulka Ožogová, Anetka Makovcová, Natálka Vozdecká) se pøipojily malé
Berušky (Linduška Getlerová, Karolínka
Fujtíková, Kristýnka Ondrášková, Verunka
Válková, Linduška Gallusová, Julèa Sternadlová, Barèa Stoklasová) a o nìco málo starší
Berušky (Renátka Knìžíková a Terka Schnörchová). Obstojí dìvèata v takové konkurenci
jako jsou týmy z Hradce Králové, Pøerova,
Opavy, Vyškova èi dokonce ze Slovenska?
Je devìt hodin a soutìž zaèíná. Nejprve nastupují dìvèata na sóla a dua. I když Kaèenka,
Vendulka a Míša s Luckou pøedvedou skvìlé
výkony, na stupnì vítìzù nedosáhnou. Euforie
z krásného 3. místa v kategorii velká formace
kadetky, kterou pøedvedou všechny Berušky,
pøichází pøed polednem. Další vlna štìstí ze
3. místa v kategorii malá formace juniorky zalije Lucku, Míšu, Klárku, Sašku a všechny
fanoušky tìsnì po poledni.
Domù do Lutynì doprovází tým Berušek pýcha
a radost. V konkurenci obstály a nechaly za
sebou i tak silné týmy jako jsou Pøerov, Hradec
Králové èi Opava. Prostøednictvím Berušek se

jméno Dolní Lutynì opìt dostalo do povìdomí
širší veøejnosti.
Velký dík patøí trenérkám Petøe Šostokové
a Barèi Ciché. Petra opìt dokázala skloubit
nové i ty starší a dovést je k umístìním na stupních vítìzù. Trenérce Barèi patøí ocenìní za to,

KarnevalovÈ ¯·dÏnÌ

V pátek 24. ledna se všechny
dìti z Mateøské školy Støed,
jejich rodièe a prarodièe sešli v
Kulturním domì v Dolní
Lutyni
a pøivítali
spoleènì Ledovou královnu.
Ta dìtem se svými pomocníky
pøipravila odpoledne plné her,
zábavy, tance, prostì karnevalový
rej jak se patøí! Dìti si ze soutìží
a tomboly odnesly i pìkné výhry.
Za mìsíc, v únoru se konal

podobný rej i v našem druhém
kulturním domì ve Vìøòovicích. I
tam si dìti v perfektních
maskách užili spoustu zábavy,
malovali, soutìžili, tancovali a
zahráli si bambulkovou válku
proti dospìlým.
Dìkujeme všem rodièùm a
pøátelùm školy za organizaci a už
teï se tìšíme na další spoleèné
akce!
Dìti z mateøinek

že za velmi krátkou dobu staèila pøipravit
dìvèata na malou formaci.
A tak skonèil jeden krásný proslunìný den, kdy
se ukázalo, že píle, vytrvalost a trocha námahy
má své výsledky a stojí za to.
Fan club Berušek
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BlÌûÌ se kvÏten, kdy si p¯ipomÌn·me v·leËnÈ ud·losti
S pøicházejícím jarem opìt ožívají objekty lehkého opevnìní v Dolní Lutyni. Pomalu se pøipravujeme na novou
sezónu, kdy budou pøístupné naše bunkry od dubna do záøí, vždy poslední nedìli v mìsíci. Sezonu zahájíme opìt
jarní vzpomínkovou akcí dne 3. kvìtna spojenou s pietním aktem u pomníku padlých rudoarmìjcù v parku
konaným u pøíležitosti 69. výroèí vítìzství nad fašismem a osvobození naší obce od nìmecké okupace.
Následnì se vydáme k bunkrùm, kde probìhne
malá ukázka pøestøelky mezi rudoarmìjci
a nìmeckými vojáky. Bude možné prohlédnou
si bunkr obsazený nìmeckými vojáky, také vystroj, zbranì a uniformy pøíslušníkù ruské
a nìmecké armády, kteøí se støetli na jaøe 1945
v posledních dnech války na území naší obce.
Jako novinku pøipravujeme bìhem letních
prázdnin akci Den v jehlièkách, vìnovanou
všem, kteøí sloužili v ÈSLA (Èeskoslovenská
lidová armáda) a také pøíslušníkùm PS
(pohranièní stráž). Otcové a dìdové si jistì
vzpomenou na svou povinnou vojenskou
službu. V záøí již tradiènì ukonèíme sezónu
vzpomínkou na záøijovou mobilizaci, kdy jsme
pøes naše odhodlání bojovat, museli opustit
pevnosti a hranice bez boje.
Toliko k letošní sezónì. Rádi bychom podìkovali všem dobrým lidem, rodinám, èlenùm
KVH Dolní Lutynì a také obci Dolní Lutynì za
podporu a pomoc v naší snaze zachovat
kousek historie našeho národa. Prostøednictvím
tohoto èlánku, bych chtìl také uvézt jeden svùj
poznatek - za celou dobu, co se staráme
o bunkry, v mém pøípadì je to již nìco pøes 10
let, jsem pøišel na jednu vìc: bunkry byly
postaveny k ochranì naší vlasti a lidem v ní
žijících. Bohužel dnes je musíme chránit pøed
nìkterými lidmi, jedinci, kteøí si neváží historie, dobøe odvedené práce ani cizího majetku.
Jejich potìšením je nìco poškodit, znièit nebo
odcizit. Naštìstí stále pøevažují lidé, kteøí jsou
rádi a váží si naší práce a my si vážíme jich,

když mùžou navštívit naše objekty nebo se s
nimi mùžeme setkat pøi akci, výstavì nebo
spoleènì zavzpomínat.
Jako pøedseda našeho klubu, bych chtìl
pøipomenout jedno staré heslo používané již za
první republiky, které je zároveò názvem písnì
Josefa Václava Sládka – “Byli jsme a budem...”
KVH Dolní Lutynì
10:00 -17:00 Expozice na bunkrech u cesty za
železnièním pøejezdem smìrem k Bezdínku za
pískovnou.
13:30 v centru obce probìhne pietní akt

u památníkù padlých v parku za úèasti KVH
Dolní Lutynì a ZO KSÈM. Srdeènì zveme
širokou veøejnost.
14:00 Pro zájemce pochod z parku na linii
opevnìní s uniformovanými pøíslušníky KVH.
15:00 malá ukázka pøestøelky mezi rudoarmìjci a nìm. vojáky na bunkrech u Bezdínku.
Pøedseda KVH Bc. Pavel Michalek
kontakt: mmbunkr@seznam.cztel: 721 673
752 najdete nás také na Facebooku ( KVH
Dolní Lutynì).

ZbyteckÈ dÏtiËky stylovÏ ukonËily masopustnÌ veselÌ
Dìti z mateøské školy na Zbytkách si užily príma den.
Paní uèitelky pøipravily program plný veselí, her a sladkých odmìn. Dìti
si vybraly masky, krásnì se nastrojily a parádnì se vyøádily - tanèily, zpí-

valy a skotaèily, tak jak se na poøádný masopust sluší.
Tímto dnem dìti ukonèily karnevalové veselí a tìší se zase na pøíští rok.
dìti z MŠ na Zbytkách
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Z·jezd na muzik·l Evita uû podruhÈ
Pro velký zájem poøádá Osvìtová beseda opìtovnì zájezd na toto velkolepé pøedstavení do divadla Jiøího Myrona.
Ostrava spatøí další muzikál legendární
autorské dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd
Webber a vy mùžete být u toho! Soubor operety
a
muzikálu
Národního
divadla
moravskoslezského pøipravuje slavný muzikál
Evita. V roli Che se pøedstaví finalista první
øady Èesko hledá Superstar Tomáš Savka.
Autobus do Ostravy odjížní v pátek 9. kvìtna
v 17.15 hodin z Vìøòovic a z Dolní Lutynì
v 17.30 hodin (jízdné v obou pøípadech je 120
Kè). Cena vstupenky je 120 Kè. Objednávky se
pøijímají do 21. dubna v kanceláøi KD, e-mail:
osvetovabeseda@dolnilutyne.org, tel. 734 788
717
(mm)

15. ˙nora 2014 jsme p¯ivÌtali novÏ narozenÈ obË·nky

NOVÍ OBÈÁNCI DOLNÍ LUTYNÌ: zleva Lukáš Grejták, Matyáš Ciesarik, Petr Mieszczak, Boris Škuta, Jan Hefner

bøezen 2014
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SpoleËensk· kronika
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten odešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 22. února 2014 jsme
vzpomnìli 5. výroèí úmrtí
pana
Josefa ABSOLONA
z Dolní Lutynì.
S láskou a úctou vzpomínají syn Josef,
manželka Marie s dcerou Miluší a její
rodinou.
Èas mizí v nenávratnu,
zùstaly vzpomínky...
Je tomu již 25 let, kdy nám
5. bøezna 1989 odešla naše
maminka a babièka, paní

Vzpomínka je trvalejší,
nežli kvìty nejkrásnìjší.
Kvìty uschnou a uvadnou,
vzpomínky navždy zùstanou.
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Jak tiše žil, tak tiše zemøel.
Skromný ve svém životì,
velký ve své lásce
a dobrotì.

Dne 13. bøezna 2014 jsme vzpomnìli
12. výroèí úmrtí pana

Dne 15. dubna 2014
vzpomeneme na 1. smutné výroèí úmrtí
pana

Františka KØEMENA,

Ericha KÖLLNERA.

který by 5. dubna oslavil 98 let.

S láskou a úctou vzpomínají družka Helena s rodinou.

Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku.
Syn Karel s rodinou.
Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich srdcích
dál.

PodÏkov·nÌ
Dìkujeme otci Marianu
Pospìchovi za dùstojný
pohøební obøad paní
Libušky NAWRATOVÉ

Olga STERNADLOVÁ.

Dne 15. bøezna jsme vzpomìli 5. výroèí
úmrtí paní

Rovnìž dìkuji všem zúèastnìným za
kvìtinové dary, projevy soustrasti a
útìchy.

Vzpomínají Lubomír, Dagmar a Martin
Sternadelovi.

Ireny WODECKÉ.

Zarmoucená rodina.

Jen svíci hoøící a hezkou
kytici Ti na hrob mùžeme
dát, chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 7. bøezna jsme se
rozlouèili s naší milovanou maminkou,
babièkou, prababièkou, tetou, švagrovou,
sestrou a tchyn, paní
Jiøinou KUFOVOU.
Vzpomíná zarmoucená rodina.
Už nevzbudí Tì slunce
jarní, ani krásný den,
na tichém høbitovì
sníš svùj vìèný sen.
Dne 11. bøezna 2014 by se
dožil 72 let pan
Bruno OCZADLY.
S láskou vzpomínají synové Martin
a Štìpán s rodinami.

S láskou vzpomínají dcera Vìra
s manželem, vnouèata Boris a Táòa
s rodinami.
Ruku Ti
už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob
dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 19. bøezna 2014 by se dožil 85 let
pan
Miroslav ŠOSTOK

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Božena Èopíková, Libuše Nawratová,
Hildegarda Dudová, Milan Garba
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V únoru se oslavili naši jubilanti:

a zároveò jsme 3. února 2014
vzpomnìli 18. výroèí jeho úmrtí.

92 let
Otilie Solichová

Stále vzpomíná rodina Šostoková
a Sternadelová.

85 let
Alois Nierychel a Zdenka Helisová

Nejsmutnìjší
louèení
je s mámou,
maminkou,
mámou milovanou...

Dne 9. dubna 2014
vzpomeneme 4. smutné
výroèí úmrtí pana

Pøed 65 lety zemøela po dlouhé a tìžké
nemoci ve vìku 42 let moje
nenahraditelná maminka, paní

Emila KRAJÈYHO.

Štìpánka KUBINIOKOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Jiøina, dcera a synové s rodinami.

Za vzpomínku dìkuje dcera Ilona
s rodinou.

Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme
hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
Výroèí zlaté svatby si dne 8. února 2014
pøipomnìli manželé
Jozef a Valeria KOLÈÁKOVI z Dolní
Lutynì
Pøipojujeme se s gratulací a pøejeme jim
hlavnì dobré zdraví a spokojenost
do dalších spoleènì prožitých let.

bøezen 2014
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MusÌme zlepöit koncovku, ¯Ìk· trenÈr fotbalist˘
Spokojenost se zimní pøípravou, nové posily a z toho pramenící víra v dobré výkony v jarní èásti sezony. Takto
„nažhaven“ je pøed prvním jarním mistrovským utkání trenér dolnolutyòských fotbalistù Lubomír Begany.

Ke spokojenosti má hned nìkolik dùvodù: Havlásek èasto vychází naprázdno. Tak napøíkskóre v posledních pøípravných zápasech je lad v posledním pøípravném zápase spálil hned
sice nerozhodné, nicménì tým všechny hernì nìkolik tutovek,“ pøipomíná Begany.
zvládl v pohodì, i když
Tým
Záp
+
0
nìkteré prohrál. „Nikdy
1.
Šenov
13
9
1
3
jsme ale nehráli v nejsil2. B. Albrechtice
13
8
3
2
nìjší sestavì,“ pøipomíná
3.
Èeladná
13
6
5
2
trenér Begany.
4. Stonava
13
6
2
5
Radost má také z posil,
5.
Vìøovice
13
5
5
3
které se na jaøe v jeho
6. Frenštát p. R.
13
5
4
4
týmu objeví. V prvé øadì
7.
Dolní
Datynì
13
5
4
4
to
bude
Miroslav
8. Dolní Lutynì
13
4
5
4
Macháèek, který pøichází
9.
Sedlištì
13
5
2
6
na hostování z Baníku
10. Vratimov
13
4
4
5
Ostrava. „Už u nás kdysi
11.
Raškovice
13
3
5
5
hrál a je to solidní støelec,
12. Petøvald n. M.
13
3
3
7
takže si od nìj slibuju, že
13.
Bystøice
13
1
6
6
je bude støílet i u nás,“ øíká
14. ÈSAD Havíøov
13
1
3
9
trenér.
Koncovka je podle nìj vùbec velká slabina dol- Kromì støelce Macháèka se do týmu vrací také
nolutyòského týmu. „Vytváøíme si docela dost sourozenecké duo Dominik a David Huòaøové.
šancí, ale neumíme je promìnit. I špílmachr Na co si však trenér opìt postìžoval, je

tréninková morálka. „Hráèi nechodí na
tréninky. Scházíme se ve vìtším poètu akorát
pøi tréninku na “umìlce” v Orlové.
Vím, že to nejsou profeSkóre Body sionálové, chodí do práce
28:16 28
a mají i jiné zájmy, ale èekal
25:14 27
bych zodpovìdnìjší pøístup,
24:13 23
chtìjí-li hrát slušný fotbal
31:23 20
a v tabulce vìènì nebojovat
18:11 20
o záchranu,“ øíká Lubomír
20:19 19
Begany.
19:19 19
Jarní èást soutìže pro zaèíná
19:18 17
poslední bøeznovou sobotu
25:34 17
a dolnolutyòský tým jede na
23:24 16
høištì favorita do Èeladné.
13:24 14
„Jarní los máme hroznì tìžký.
21:20 12
Bude tøeba zabrat, nechceme-li
15:26 9
padat ke dnu. Vìøím ale, že si
13:33 6
to kluci uvìdomí a zaberou,
a ty tìžké zápasy zvládneme se ctí,“ dodává
trenér dolnolutyòských fotbalistù.
(red)
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