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Cestovatel, fotograf a novin·¯ Kubeö v DolnÌ Lutyni
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni zve širokou veøejnost na pøednášku uznávaného fotografa, cestovatele a novináøe
pana Tomáše Kubeše s názvem Srdce Afriky. Pøednáška bude doplnìna autentickými fotografiemi a filmovými
zábìry.

Tomáš Kubeš na pøednášce pøiblíží expedici
do støedu Afriky, hledání posledních Pygmejù, kteøí ještì žijí podle tradic pøedkù.
Kromì toho se s ním vydáte na prvosjezd
øeky Sanghy na raftu, projdete panenské
pralesy, potkáte tajemné obyvatele a poznáte
oblasti, které jsou dosud bílými místy na
mapách.
Navštívíme Kamerun, Støedoafrickou republiku i Kongo, tedy zemì, kam se bìžnì
nejezdí, a jen obyèejný pøejezd hranice znamená velké dobrodružství. Nìco málo o
cestì...Je støední Afrika posledním rájem? Dá
se projít pralesem bez prùvodce? Je
nebezpeèná øeka Sangha na své pouti k veletoku Kongo? Žijí Pygmejové ještì tradièním
zpùsobem života? Nezabijí nás pytláci, nebo
nezakousnou krokodýli?
To všechno jsou otázky, na které mìla
odpovìdìt odvážná expedice Srdce Afriky,
která vyrazila na svoji dva mìsíce dlouhou
pout´ v øíjnu 2009. Bìhem strastiplné cesty
plné dobrodružství, úplatkù a prùtrží mraèen
v období dešt´ù se expedice vydala do nitra
Afriky, kde se dosud rozprostírají panenské

pralesy. Mnoho míst není vùbec osídleno
a èasto jedinými obyvateli jsou pouze Pygmejové, kteøí se živí lovem. Tady musí každý
zapomenout na mobilní sít´, internet,
obchody, nebo jakékoliv výdobytky civilizace.
Zdejší lesy jsou skuteèným rájem, kde žijí
èetné populace goril nížinných, šimpanzù,
pralesních slonù, hrochù a mnoha dalších
živoèišných druhù.
Aby pronikli do tak obtížnì dostupné oblasti,
museli cestovatelé využít øeky Sanghy, která
protéká na pomezí Støedoafrické republiky,
Kamerunu a Konga. Cílem cesty bylo sjet
øeku, o které se toho moc neví, ale také zjistit,
zda je možné setkat se s Pygmeji, kteøí žijí
dosud stejnì jako jejich pøedci. A také zjistit
realitu s pytláctvím a kácením pralesù.
Kdo je to Tomáš Kubeš?
Tomáš Kubeš (1972)
fotograf, novináø a cestovatel. Fotografii se vìnuje
vášnivì již od dìtství stejnì
jako
cestování

a poznávání odlišných kultur. Nìkolik let
prožil putováním po Africe poznáváním tohoto stále tajemného kontinentu. Procestoval
také Asii, stopem se napøíklad vydal na pùlroèní cestu z Vladivostoku do Prahy.
Navštívil také Indii, Nepál a další desítky
zemí. V souèasnosti fotografuje pro mnoho
èasopisù. Jeho snímky a èlánky mùžete najít
v Èesku napøíklad v èasopisech Koktejl, Lidé
a zemì, Instinkt, Hospodáøské noviny
a mnoho dalších, vèetnì zahranièních médií.
(zdroj: www.tomaskubes.cz)
Zajímáte se o cestování, pøírodu nebo
poznávání nových kultur? Pokud ano, tak
právì pro vás je urèena tato pøednáška.
KDE: sál kulturního domu Dolní Lutynì
KDY: úterý 27. kvìtna v 16 hodin
VSTUPNÉ: 30 korun
Pøedprodej vstupenek v kanceláøi kulturního
domu a v knihovnì.
Více info: osobnì v KD a knihovnì, tel: 734
788 717, e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org, www.dolnilutyne.org/akce
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SbÏrn˝ dv˘r jiû velmi brzy
K otevøení sbìrného dvora chybí v tomto okamžiku, doufám, již dny. Poslední, na co èekáme, je kolaudaèní souhlas, bez kterého nemùžeme otevøít. V dobì, kdy vzniká tento èlánek (10. dubna), èekáme na poslední souhlasná
stanoviska nadøízených orgánù a okamžitì otvíráme. Bohužel v tomto okamžiku nejsme ještì schopni sdìlit pøesné datum, proto prosím sledujte webové stránky obce nebo informaèní tabule v obci.
Sbìrný dvùr obec vybudovala v èásti budovy
bývalého areálu šlechtitelské stanice, která se
nachází v èásti Nerad, 100 metrù za vlakovou
zastávkou smìrem na Vìøòovice, za výrazné
pomoci fondù EU. Obyvatelé obce Dolní
Lutynì tak budou mít možnost ve sbìrném
dvoøe odevzdávat vytøídìné složky komunálního odpadu a kompletní vyøazené elektrozaøízení.
Obèan, který musí mít zaplacen roèní poplatek
za odpad, pøi návštìvì sbìrného dvora prokáže
obsluze sbìrného dvora své bydlištì na území
obce Dolní Lutynì platným dokladem.
Ve sbìrném dvoøe nebude vybírána žádná úhrada. Sbìrný dvùr nesmí využívat podnikatelé
k likvidaci odpadù z podnikatelské èinnosti.
Podnikatelé mohou ve sbìrném dvoøe pøedávat
pouze kompletní vyøazené elektrozaøízení.
Protože chceme zabránit zneužívání sbìrného
dvora, pøistupujeme od poèátku, po vzoru
Bohumína, k omezení pro množství odevzdaného stavebního odpadu a pro množství
odevzdaných pneumatik. Tyto limity budou
pøísnì kontrolovány. Veškerá evidence bude
vedena v poèítaèové podobì.
Poèítaè pøi každé návštìvì vyhodnotí všechny
pøedcházející návštìvy jednotlivce, všechny
druhy a množství odevzdaných odpadù èi
vyøazeného elektrozaøízení a to podle èísel
popisných v pøípadì rodinných domù nebo
bytù v pøípadì bytové zástavby.
Stavební odpad nad stanovený limit odebrán
nebude, lze jej odvézt na komerèní povolené
skládky na vlastní náklady. Pneumatiky je
nejlépe bezúplatnì pøenechat tomu, od koho
kupujete nové.
Které konkrétní druhy odpadù lze ve sbìrném
dvoøe odevzdat?
a) velkoobjemové odpady - to jsou odpady,
které se svým objemem nevejdou do popelnice

(napø. skøínì, gauèe, koberce)
b) separovaný odpad – plasty, papír, sklo
(mimo autoskla), nápojové kartonové obaly,
plechovky od nápojù, textil, kovový odpad
c) pneumatiky (celkový poèet odevzdaných
pneumatik je omezen, maximálnì 5 ks na
jeden rodinný dùm nebo jeden byt v pøípadì
bytové zástavby za kalendáøní rok)
d) stavební odpad (zemina, beton, cihla,
demolièní odpady - je odebírán v omezeném
množství a to pouze 1 støednì velký vozík (o
rozmìrech 120 x 240 x 30 cm) na jeden
rodinný dùm nebo jeden byt v pøípadì bytové
zástavby za kalendáøní rok
e) nebezpeèné odpady - napøíklad autobaterie,
motorové oleje, zbytky barev, zbytky
chemikálií, olejové filtry, léèiva, obaly obsahující nebezpeèné látky)
f) elektrozaøízení, tj. vyøazené elektrospotøebièe (napøíklad televizory, lednièky, poèítaèe,
vysavaèe, praèky, žehlièky, el. hraèky, záøivky),

Den otev¯en˝ch dve¯Ì v peËovatelskÈm domÏ
Dne 29. kvìtna 2014
v dobì od 10 do 15
hodin se uskuteèní den
otevøených dveøí v Domì
s peèovatelskou
službou, K Penzionu
120, Dolní Lutynì, kde
bude umožnìna prohlídka domu a možnost
poskytnutí základních
informací
zájemcùm
o peèovatelskou službu.
(red)

vyøazené elektrospotøebièe musí být kompletní
g) odpad ze zelenì – poseèenou trávu, listí, rostlinné zbytky a taky oøezy keøù a stromù do
prùmìru 20 cm
Pro provoz sbìrného dvora obecnì platí, že
obèan pøivezený odpad sám uloží na místo,
které mu urèí obsluha sbìrného dvora.
V pøípadì likvidace pozùstalosti, vyklizení
bytu nebo rodinného domu si obèan zajistí
likvidaci tohoto odpadu samostatnì pøistavením velkokapacitního kontejneru pouze
pro svoji potøebu) a za tuto službu zaplatí.
Nejblíže je možno tuto službu objednat napø. u
BM servisu Bohumín (tel. 596 585 511) nebo
SMO Orlová (tel. 596 585 466).
Jaká je provozní doba ve sbìrném dvoøe?
V období od 1. dubna do 31. øíjna bude sbìrný
dvùr otevøen ve støedu a ètvrtek od 8 do 18
hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin, v zimním období pak jen do 16 hodin.
(pb)

Aloe je pln· zdravÌ
Knihovna ve spolupráci s paní Jarmilou
Bazalovou poøádá ve støedu 14. kvìtna 2014 od
15.30 hodin pøednášku na téma – Úèinky aloe
vera na lidský organismus. Paní Bazalová bude
vyprávìt o úèincích této léèivé rostliny na lidský organismus. Souèástí pøednášky bude
ochutnávka aloe vera – gelu, dále pak ukážeme,
jak mùžeme peèovat o plet´ prostøednictvím
aloe vera. Zveme tímto obèany nejen Dolní
Lutynì k poutavì strávenému odpoledni. Vstup
zdarma. V pøípadì zájmu prosím kontaktujte
paní knihovnici na tel: 734 788 719, e-mail:
mk-dl@rkka.cz, popøípadì osobnì v místní knihovnì.
(mm)
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ElektronickÈ aukce snÌûily n·klady na energii
Témìø ètyøi tisíce domácností Moravskoslezského kraje se v roce 2013 zapojily do elektronické aukce, aby snížily
své náklady na energie. Po sdružení poptávky do e-Aukce jim byl vysoutìžen ten nejvýhodnìjší dodavatel. Obèané
díky tomuto zpùsobu výbìru dodavatele v pøíštích dvou letech ušetøí pøes 38 milionù korun.
„Jen v Moravskoslezském kraji se zapojilo více
než 50 mìst a obcí, napøíklad Orlová, Dolní
Lutynì, Petøvald, Petøkovice, Tøinec, Èeský
Tìšín, Šenov, Havíøov, Nový Jièín, Opava,
Frýdek-Místek, Dìhylov, Kravaøe a mnohá
další,“ uvedla Alice Mazurková, marketingová
manažerka spoleènosti eCENTRE. „At´ už mají
dodavatelé jakékoliv ceníkové ceny, v pøípadì,
že mohou získat celou skupinu klientù a tím
velký objem poptávky, jsou schopni jít s cenou
ještì níž,“ sdìlil Vítìzslav Grygar, øeditel
spoleènosti eCENTRE.
V posledním bøeznovém týdnu se konala letos
již ètvrtá aukce pro domácnosti. Symbolická byla
tím, že právì pøed rokem realizovala spoleènost
eCENTRE první e-Aukci pro domácnosti
v Èeské republice. Od té doby bylo realizováno
pro domácnosti pøes 14 aukcí a skvìlou zprávou
je, že za pouhý rok ušetøilo 22 tisíc domácností
s eCENTRE celkem 225 milionù, zejména na
zemním plynu a elektrické energii.
(red)

Rekonstrukce schodiötÏ
ke kulturnÌmu domu

Po opravì kanalizace pøed kulturním domem pøišla na øadu i oprava pøístupového schodištì.
Dosavadní terasové se dostalo do stavu, který lze oznaèit jako havarijní, hrozící úrazem. Svùj
podíl na tom mìla i voda, která vytékala na stávající schody a èinila je kluzkými. Staré schody
i asfaltový povrch pøístupové cesty z chodníku u lékárny byly odstranìny a nahrazeny
zámkovou dlažbou. Prostor pod schodištìm byl pøed pokládáním dlažby odvodnìn.
(jf)

OËkov·nÌ ps˘ proti vzteklinÏ

Jako každoroènì bude obec Dolní Lutynì ve spolupráci s veterinárním lékaøem doc. MVDr. Ivo Šimoníkem, CSc. z veterinární
ordinace Ostrava–Michálkovice provádìt hromadné oèkování psù
proti vzteklinì. Oèkují se zdraví psi starší 3 mìsícù.
Hromadné oèkování se koná v úterý 13. kvìtna 2014. Z bezpeènostních
dùvodù doporuèujeme, aby se na oèkování dostavila osoba starší 15 let
se psem opatøeným náhubkem. U oèkování je tøeba pøedložit oèkovací
prùkaz. V pøípadì, že pes nemá vystaven oèkovací prùkaz, je možné po
dohodì s veterinárním lékaøem vystavit nový. Vakcinace se provádí na
náklady majitele zvíøete. Za oèkování bude vybírána èástka ve výši 100
Kè. Na vyžádání mùže být provedeno oèkování i proti ostatním nemocem psù (nutno se pøedem telefonicky domluvit s veterináøem – tel.: 596
231 040). V rámci oèkování si mùžete zakoupit veterinární pøípravky
proti vnìjším a vnitøním parazitùm.

Oèkování probìhne na tìchto stanovištích:
8.00 – 9.00 hodin
Parkovištì pøed kulturním domem v centru obce
9.30 – 10.30 hodin
Høištì u ZŠ na Zbytkách
11.00 – 12.00 hodin
Na nádvoøí u è.p 77, ul. Bezruèova (Nerad)
13.00 – 14.00 hodin
Ve Vìøòovicích u zastávky
14.30 – 16.00 hodin
Parkovištì pøed kulturním domem v centru obce
Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má možnost nechat si
naoèkovat zvíøe u kteréhokoliv veterinárního lékaøe.
Kateøina Kulová, referent úseku zemìdìlství
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Beruöky vybojovaly ˙Ëast na mistrovstvÌ republiky
V sobotu 29. bøezna se dolnolutyòské Berušky zúèastnily své první letošní postupové soutìže v mažoretkovém
sportu. Ta se konala v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí a naše dìvèátka v ní bojovala o kvalifikaci na mistrovství republiky. Zisk ètyø zlatých a dvou støíbrných medailí napovídá, že ani tentokrát Berušky v tvrdé
konkurenci nezapadly a k úèasti na mistrovství si našláply výbornì.

Nejdøív se ale vrat´me zpìt na zaèátek. Je sobota ráno a naše Berušky se
chystají k odjezdu do Hradce nad Moravicí, a to vèetnì svého fanklubu,
který tvoøí hlavnì rodièe a další milovníci tohoto sportu. I pøes mlhavé
poèasí panuje skvìlá nálada. Cesta autobusem je poklidná, pøesto
v oèích dìvèátek vidíme velké napìtí a oèekávání. A není divu, vždyt´
jde pøece o postup na domácí šampionát!
Když pøed sedmou hodinou dorazil autobus na místo, naše Berušky z nìj
vyskákaly celé natìšené. Pak už koneènì odbila devátá hodina a soutìž
byla slavnostnì zahájena. Souèástí slavnostního aktu byl i bohatý kulturní program, který všechny dobøe naladil.
První kvalifikaèní kolo na MÈR bylo rozdìleno na skupinu A a B
a v obou skupinách se soutìžilo ve ètyøech kategoriích a v sekci baton,
pom-pom, mix a show. Soutìžit pøijelo 17 týmù s celkovým poètem 575
mažoretek.
I v této sezónì naše dìvèátka pilnì trénují a je vidìt, že nároèné tréninky
a velká snaha nesou své ovoce. Berušky opìt prokázaly soutìžního ducha

a bojovaly opravdu s vervou. Nejvíc se daøilo velké formaci pom-pom
v kategorii B, show formaci v kategorii A, kadetce sólistce v kategorii
B Kaèence Moroòové a duu juniorek v kategorii B Míši Moroòové a
Lucce Krenželokové. Všechny tyto bojovnice si z Hradce nad Moravicí
pøivezly zlaté medaile. To však ještì není vše. Kadetka sólistka v kategorii B Vendulka Ožogová a miniformace juniorek v kategorii B dosáhly na pøíèky støíbrné. Všechny Berušky jely s plným nasazením a
pøedvedly krásné choreografie. Ne náhodou tak získaly VIP cenu poroty
v podobì krásného a sladkého dortu.
Na závìr je nutno podìkovat trenérkám Berušek Petøe Šostokové a Barèi
Ciché za skvìlé a trpìlivé vedení celého soutìžního týmu a samozøejmì
fanklubu rodièù, kteøí opìt hlasitì fandili a povzbuzovali, což našim
mažoretkám vždy pøidá na síle. A teï nám držte palce, na MÈR, které se
koná ve Zruèi nad Sázavou a v Náchodì, kam naše Berušky postoupily.
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V druûinÏ se st·le nÏco dÏje
2. oddìlení školní družiny pøi ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni poøádalo 8. dubna další ze svých úspìšných
a oblíbených akcí pod názvem „Družina má talent“.
Akci zahájila paní vychovatelka Anna
Szeligová, která na úvod spoleènì s dìtmi
provedla vyhodnocení èinnosti družiny za
poslední období a pøipomnìla všechny jejich
aktivity. Probìhlo také vyhlášení bodování dìtí
za vzorné chování, a tak mìli rodièe podle
získaných bodù své ratolesti hned jasno, jak na
tom jejich dítko je a zda si zaslouží pochvalu
nebo pokárání. Mezitím bylo rodièùm a dalším
hostùm servírováno obèerstvení, které pøipravily dìti pod dozorem paní vychovatelky a které
se jim skvìle povedlo a všem moc chutnalo.
Samozøejmì nejvíce si však na nìm pochutnaly
hlavnì samotné dìti a pustily se do nìj v duchu
hesla: „Co jsme si napekli, to si i sami sníme!“
Hlavním bodem programu byla soutìž pro dìti,
do které se mohl pøihlásit každý, kdo se nestydìl prezentovat svùj talent pøed publikem,
složeném z ostatních dìtí oddìlení a jejich
rodièù. Výkony pak posuzovala nezávislá porota, která mìla opravdu tìžké rozhodování.
Odvahu vystoupit našlo 6 dìtí, které se
pøedvedly ve zpìvu, recitaci, høe na kytaru
a ukázce bojového umìní. Každé vystoupení
mìlo nìco do sebe a bylo ocenìno bouølivým
potleskem obecenstva. Pøesto musela porota
vybrat toho nejlepšího a po dlouhém
dohadování se nakonec rozhodla 1. místem
ocenit Kryštofa Sasonì, který pøednesl báseò
z vlastní tvorby s názvem „Tulák“. 2. místo
obsadil Adam Rozbroj za hru na kytaøe a na 3.
místì se spoleènì umístili: Zdenìk Adámek
(ukázka bojového umìní KATU), Vojtìch Kostial (zpìv), Markéta Šeredová (recitace) a Denis

Michalèík (zpìv). Po krátké pøestávce následovala další soutìž „Vtipnìjší vyhrává“, která
spoèívala ve vyprávìní vtipù a zapojit se mohli
dìti i dospìlí. Rodièe však zklamali a vtipy se
jim vyprávìt nechtìlo. Dìti to však zachránily
a zaznìlo nìkolik vtipù, z nich byl opìt vybrán
a vyhodnocen ten nejlepší, u kterého se všichni
nejvíce zasmáli. Nejlepším vypravìèem vtipù
byl zvolen Adam Rozbroj. Za úèast v soutìžích
dìti obdržely dáreèky, na které pøispìl Obecní
úøad Dolní Lutynì, za což je tøeba vyslovit
podìkování.
Po soutìžích akce pokraèovala diskotékou, o
kterou se postarala školní celebrita, pøedseda

Karneval Mä Nerad se velmi vyvedl
Druhý bøeznový pátek jste mohli potkat v centru naší obce témìø všechny pohádkové
postavièky, zvíøátka, ale i malého policistu.
Neradská školka totiž poøádala karneval. Nešlo pøehlédnout, že nìkteøí rodièe strávili nad výrobou
masek spoustu èasu, který se vyplatil. Odpolednem nás provázel klaun „Pepino prcek“. Dìti vyhrály spoustu drobných
dáreèkù
v tombole,
zasoutìžily si, smlsly si
na zákuscích upeèených
maminkami a babièkami
a potom si zatanèily
v rytmu disco s panem
Vilèkem.
Dìkujeme všem rodièùm
dìtí MŠ Nerad, kteøí se
na pøípravì karnevalu
podíleli, protože s nimi
vše klaplo na jednièku.
Bylo to moc hezky
strávené
odpoledne,
všichni jsme si to bezva
užili a už teï se tìšíme na
karneval pøíští.
(pv)

Matice školské, pan Jiøí Vlèek. Dìti si mohly
zatanèit v rytmu aktuálních hitù a poøádnì si u
toho zaøádit.
Akce se opravdu vydaøila a všem se moc líbila,
jen byla škoda, že si nenašlo èas více rodièù,
aby se pøišli podívat na své dìti a dozvìdìt se,
èím se v družinì baví, jak jsou šikovné, co
všechno už vyrobily a jak jsou na tom
s chováním v rámci hodnocení všech dìtí.
Hlavnì je však tøeba podìkovat paní vychovatelce za pevné nervy s našimi dìtmi a za
chut´ organizovat tato veselá odpoledne pro
dìti i rodièe.
Za rodièe dìtí Kováøová

V˝tvarnÈ dÌlniËky
povzbudily v mamink·ch
kreativitu
Dne 19. bøezna jsme uspoøádali výtvarné dílnièky pro maminky dìtí Mateøské školy,
základní školy a støední školy Slezské
diakonie Èeský Tìšín, pracovištì Bohumín.
Dílnièku vedla paní uèitelka Ing. Jana Raèková
ze Základní školy Aloise Jiráska Dolní Lutynì.
Pøedvedla nám, jak z mechové pryže lze
vytvoøit hezké a rozmanité jarní ozdùbky. Do
výtvarné èinnosti zapojila maminky, praktikantky SOŠ Bohumín a asistentky pedagoga. Touto
cestou bychom chtìli paní uèitelce podìkovat
za poutavou ukázku zruènosti a nápaditosti pøi
práci s tímto výtvarným materiálem, stejnì tak
všem zúèastnìným, kteøí se do akce aktivnì
zapojili. Vytvoøili tak hezké jarní dekorace,
které budeme prezentovat na semináøi v Silberbachu v Nìmecku a na velikonoèních výstavách.
Mgr. Maria Galuszková
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N·stup jara a setÌ kuku¯ice v Netisu
Kvùli mírné zimì, která se zemìdìlcùm letos projevila kladnì i zápornì, se letos zaèalo s pracemi na polích o
mnoho døíve než tøeba minulý rok. Plusem bylo to, že napøíklad se nemusely øešit problémy s vymrznutím porostù
ozimých obilovin kvùli tomu, že nebyly žádné holomrazy.

Na druhou stranu kvùli témìø žádnému tajícímu
snìhu byl nedostatek vláhy v pùdì, a tak se
zemìdìlci nejen u nás, ale v celé ÈR tìšili
z toho, že zaprší.
Mezi první letošní jarní práce patøilo vláèení
luk, což se provádí každoroènì po zimì a tato
operace vede k tomu, že se odstraní vyschlé
drny trávy a pùda se provzdušní a koøeny mají
tak vìtší pøístup vzduchu, což se projeví na lepším rùstu rostlin. Poté zaèaly chemické ochrany
ozimých porostù pšenice, ovsa a tritikále a to
jak postøiky, tak pøihnojováním umìlým hnojivem.
V polovinì bøezna se pokraèovalo v obnovì
luk, kdy byla na další pozemky setá jetelotrávní
smìs. Soubìžnì s tìmito prácemi byla po zimì
aplikována také kejda, která se dávala na
pozemky, kde bude seta kukuøice a také na
porosty travin. Skoro o mìsíc døíve než minulý

rok se 22. bøezna sela cukrová øepa na výmìøe
okolo 40 hektarù. V dalších týdnech se rozmetal hnùj, který byl následnì zaoráván a na tato
pole pøijde kukuøice. Mezitím jsme se 2.4
vydali na výlet do Brna, kde probíhal na výstavišti mezinárodní veletrh zemìdìlské techniky TECHAGRO, kde se na ploše pøes 75.000
m3 pøedstavily firmy z Èeské republiky
a zahranièí prodávající techniku do zemìdìlství
a lesnictví.
Na druhý den se opìt vrátilo do práce a zaèalo
se s pøípravou pozemkù na setí kukuøice, která
je letos oseta na cca 500 hektarech.
Na fotce mùžete vidìt naši secí soupravu traktoru FENDT s pøedním zásobníkem na hnojivo,
který pojme 1500 litrù hnojiva a je to letošní
nová vìc u nás. Vzadu na traktoru je zavìšen
osmiøádkový secí stroj na kukuøici.
Kukuøice je seta tak, že ještì pøed samotným

setím je pole po orbì pøipraveno pøejezdem
traktoru. Poté už dochází k samotnému setí, kdy
z èelního zásobníku vede potrubí, kterým
proudí hnojivo a ukládá se takzvanì "pod patu"
(do drážky, která je níže, než je uloženo
semínko kukuøice) a to proto, aby si rostlina
mohla brát pøí rùstu živiny pøímo od koøenového systému. Poté vlastnì už jen secí botka
zapraví do zemì semínko, která následnì utlaèí
a mùže se èekat na rùst.
V dobì, kdy píšu tento èlánek, máme zaseto
206 hektarù a venku se poèasí daøí, takže
pokraèujeme dále. Veškeré pøípravy a setí
probíhalo 24 hodin dennì kromì toho, když
pršelo. Takže veškerá technika a lidé byli v non
stop nasazení.
Díky za ochotu pøi letošních jarních pracích
všem zamìstnancùm úseku rostlinné výroby.
Ondøej Adamèík

KompostÈry jsou p¯ipraveny
Koneènì! Po delší dobì pøicházím s pozitivní zprávou týkající se
domácího kompostovaní. Celý projekt sice nabral drobné zpoždìní,
ovšem nikoliv vinou obce, ale protože pro fyzické vydávání kompostérù
bylo nutné mít na obci smlouvu podepsanou SFŽP (Státní fond životního
prostøedí).
Ta bohužel dorazila až 4. dubna. Bez tohoto dokumentu obec nemohla
obèanùm zaèít nic vydávat, pøestože kompostéry byly již od ledna fyzicky v Dolní Lutyni. Rád bych se tímto všem, kteøí netrpìlivì od ledna
èekali, omluvil a podìkoval za trpìlivost a vyjádøil „podiv nad rychlostí“
a pøehnanou byrokracií nìkterých státních institucí.
A teï k vydávání již konkrétnì. Nikdo, kdo øádnì vyplnil žádost, nemusí
mít strach, že by na nìho nevyšlo. Nejdøíve se kompostéry zaènou vydávat tìm, kteøí jsou již nedoèkaví, a mohou si pøijet na nový sbìrný dvùr.
Vydávat se bude každou støedu a ètvrtek od 8 do 18 hodin a každou sobotu od 8 do 12hodin, a to od støedy 16. dubna 2014.
Vydávání by nemìlo být komplikované, zájemci doplní a podepíšou 2x
jednoduchou smlouvu, dostanou kompostér, pravidla pro kompostování,
vše si naloží do auta a odjíždìjí domù. Kompostéry jsou poskládány, ve-

jdou se snad do každého auta a jejich montáž urèitì zvládne každý.
Ti, kteøí to nestihnou v dubnu, budou od kvìtna kontaktováni e-mailem
nebo telefonicky a domluví si, kdy a jak si kompostér pøevezmou. Kompostéry budou majetkem obce 6 let, do té doby musí být umožnìna pøípadná kontrola ani tak ne ze strany obce, jako spíše z EU.
Doufám, že tento zpùsob ekologické likvidace bioodpadu lidé pøivítají
a v popelnicích ubude smìsného odpadu.
Komu nebude témìø kubíkový kompostér staèit, má možnost jakékoliv
množství trávy, listí, vìtví nebo rostlinných zbytkù pøivézt do kompostárny na sbìrný dvùr. Tyto možnosti jsou pro obèany Dolní Lutynì
zdarma.
Sbìr a svoz prostøednictvím hnìdých nádob obec z dùvodu vysoké
finanèní nároènosti zavádìt nebude, pøesto obèané mají možnost tuto
službu poptat napø. u firmy BM servis Bohumín.
Roènì vyjde ètrnáctidenní svoz asi na tisíc korun plus poøízení nádoby
a záleží, v které lokalitì zájemce bydlí a jestli je v dosahu svozových
tras.
Pavel Buzek, starosta obce
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Dne 14. dubna 2014
uplynulo 20 let od úmrtí
naší milované maminky,
babièky a prababièky paní

SpoleËensk· kronika
Vše nejlepší, hodnì zdraví, štìstí, životního elánu a božího požehnání naši
kamarádce paní
Lilii WOSKOVÉ
pøeje u pøíležitosti jejího krásného životního jubilea bývalý kolektiv kulturního
domu.
PODÌKOVÁNÍ
Dne 15. února se konal v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni tradièní ples PZKO.
K tanci hrála skupina Dora Band
z Albrechtic a ukázkové tance pøedvedl
taneèní pár z TK Domino Orlová. MS
PZKO v Dolní Lutyni dìkuje všem svým
èlenùm, kteøí se aktivnì podíleli na
pøípravì plesu i všem sponzorùm, kteøí
tuto akci nejrùznìjší formou podpoøili –
Obecní úøad v Dolní Lutyni, textil Junior
Šimèíková, zahradnictví Kleèka, smíšené
zboží Herman, pekaøství Koperníèek,
Zahrady Wójcik, Zverimex Orlová
Gasiorová, MaxiHam Bìleš, firma Akuna,
paní Marie Ligocká a øada dalších.
Marie Sztwiertniová
Èas plyne, ale bolest
a smutek zùstávají.
Dne 6. dubna jsme vzpomnìli 20. výroèí úmrtí našeho manžela, tatínka, dìdeèka, bratra a strýce
pana
Ladislava KØENKA
z Dolní Lutynì.
Všem, kteøí si na nìj vzpomenou, dìkuje
manželka, synové s rodinami a celá rodina.
Díky za to,
èím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

Albiny SEKEROVÉ.

strana 7
Jen svíci hoøící a krásnou
kytici na hrob Ti mùžeme
dát a s láskou
a slzami na Tebe
vzpomínat.

S láskou a úctou vzpomínají synové
Miroslav a František s rodinami.

Dne 20. dubna 2014 si pøipomeneme
nedožitých 90 let a zároveò v èervnu 2014
páté výroèí úmrtí paní

Kdo tì znal, Ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nezapomene.

Marie WODECKÉ
z Vìøòovic.

Dne 17. dubna 2014 by se dožil 70 let pan

Stále vzpomíná dcera Lidie a syn Jiøí
s rodinami.

Vladislav KOTAS
a zároveò jsme 12. února
vzpomnìli 1. výroèí jeho
úmrtí.

V kvìtnu 2014 si pøipomeneme 20. výroèí
úmrtí paní
Olgy ŠENKOCOVÉ,
rozené Macháèkové

Pøítelkynì Marie, rodina
Šostokova a rodina Pavlù.
Dne 20. dubna jsme
vzpomnìli nedožité
47. narozeniny pana
Jiøího BORTLÍKA
S láskou a úctou vzpomínají maminka
a pøítelkynì.
Moje ruce dávaly Tì spát, v 19 letech
musely Tì pochovat. Byl jsi mladý, chtìlo
se Ti žít, Pán Tì však povolal a Ty jsi
musel odejít. Místeèko v srdci zaplnil žal,
ale v našich srdcích, Tomáši, žiješ dál.
Dne 22. dubna 2014 jsme
vzpomnìli
3. výroèí úmrtí
našeho syna
Tomáše ORSZULIKA
a zároveò 2. kvìtna jeho nedožitých
23 let. S láskou a velkou bolestí stále
vzpomínají rodièe, sestra a celá rodina.
Èas utíká a nevrací, co
vzal, jen vzpomínka na
Tebe zùstává dál.

Dne 11. dubna 2014 jsme vzpomnìli
1. výroèí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babièka paní

Dne 26. dubna 2014 jsme
vzpomnìli 5. výroèí úmrtí

Helena MIŠOLAJOVÁ

a zároveò 20. výroèí úmrtí jejího manžela
pana
Josefa ŠENKOCE.
Kdo jste je znali, vzpomeòte si prosím
s námi. Za celou rodinu dcera
Zdenka Skotnicová.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jiøina Kufová, Zdenka Kolísková, Otakar
Stibor, Erich Ciasnocha
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci bøeznu oslavili naši spoluobèané:

a zároveò 21. bøezna jsme
vzpomnìli její nedožité
84. narozeniny.

pana
Milana STRNADELA.

90 let Andìla Kwasná
85 let Anna Uszková, Marie Szyroká
80 let Karel Šafránek

S láskou vzpomíná dcera Alena, vnouèata
Martin a Lenka
s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka Marcela,
syn Marek, bratr Mirek a sestra Milada
s rodinou.

Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme
hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.
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FotbalistÈ Sokola rozjeli jaro naplno
Po zimní tréninkové pøípravì a øadì pøípravných utkání zahájili fotbalisté Sokola jarní èást soutìže v prakticky
nezmìnìné sestavì oproti podzimu. Do mateøského klubu se vrátil Bartoš a na hostování pøišel Mirek Macháèek,
který v týmu už pùsobil.
SK Beskyd Èeladná - TJ Sokol Dolní
Lutynì 3:2 (1:0)
Utkání v Èeladné zaèalo velice opatrnì. V 9.
minutì centroval Havlásek, domácí jeho centr
odvrátili pouze k Twrdému, ovšem jeho støelu
brankáø vyrazil na roh. Ve 21. minutì se
osmìlili také domácí a hned z toho byla branka,
kdy se po centru z pravé strany prosadil na
malém vápnì nekrytý domácí hráè - 1:0.
Po inkasované brance se hosté probudili, zaèali
si vytváøet šance, které ale nedokázali
promìnit. Nejvìtší šance prvního poloèasu
pøišla ve 40. minutì, kdy po centru Macháèka
promáchl pøed prázdnou bránou Havlásek.
Domácí mohli ve 45. minutì zvýšit po faulu na
hranici pokutového území, ale pøímý kop
naštìstí letìl tìsnì vedle pravé tyèe Šajerovy
branky.
Tlak hostù pokraèoval i po pøestávce
a vyrovnání se doèkali v 56. minutì. To Twrdý
nastøelil tyè a odražený míè poslal do sítì
Dominik Huòaø. Hosty tato branka ještì více
nakopla a snažili se strhnout vedení na svou
stranu.
Šancí jsme na to mìli nìkolik a ta úspìšná
pøišla v 75. minutì, když se na pravé stranì
skvìle uvolnil Kudlík a pøesným centrem našel
v pokutovém území Macháèka, který ránou
z první nedal brankáøi šanci - 1:2.
Od tohoto okamžiku jako by se hosté zalekli
pøípadného vítìzství a zaèali dìlat neuvìøitelné
chyby.
Domácí, kteøí byli do té doby úplnì bezradní,
vycítili šanci a taky hosty za jejich
lehkovážnost potrestali. V 78. minutì jsme
udìlali chybu ve støedu høištì, domácí se dostali
do pøeèíslení, které domácí útoèník sám pøed
Šajerem využil, když našeho brankáøe pìknì
obstøelil na vzdálenìjší tyè - 2:2.
V 83. minutì domácí zahrávali dlouhý aut do
pokutového území hostí, brankáø na míè nevybìhl, ten propadl na zadní tyè, kde byl úplnì
volný domácí hráè, pro kterého nebyl problém
napálit míè do sítì - 3:2. Hosté už se do konce
zápasu nezvedli.
Branky: Liška (2), Petr - Huòaø D., Macháèek
Sestava: Šajer - Kudlík, Vávra, Hanusek,
Šimek - Pìgøím, Velký, Huòaø D., Twrdý (84.
min.Vaneèko) - Macháèek, Havlásek (63.
min.Szkuta)

TJ Sokol Dolní Lutynì - SK Šenov 3:0 (0:0)

Branky: Vaneèko, Macháèek, Twrdý

Do prvního domácího utkání šli domácí s cílem
navázat na hru, kterou tým pøedvádìl na Èeladné, a vyvarovat se hrubých chyb v obranì. Na
soupeøe vyrukovali s osobní obranou jejich
nejlepšího hráèe Bednáøe a snažili se eliminovat útoènou sílu hostí. Tento úkol dostal od
trenéra Hanusek a zhostil se ho na výbornou.
První minuty pøinesly opatrný fotbal, ani jedno
mužstvo nechtìlo udìlat chybu. Ve 24. minutì
zahrával Velký rohový kop, k hlavièce se dostal
Vaneèko, ovšem jeho pokus pod bøevno hostující brankáø vyrazil na roh. Po høe bez pøíležitostí skonèil poloèas bez branek.
Druhou pùli domácí zahájili náporem, mìli
nìkolik šancí, ale úvodního gólu se doèkali až

Sestava: Šajer - Kudlík, Vávra, Hanusek,
Šimek - Twrdý, Velký, Huòaø D.(69. Szkuta),
Pìgøím (90. Fismol T.) - Macháèek (83.
Havlásek), Vaneèko

v 64. minutì. Macháèek se pøi rychlém protiútoku na pravém køídle zbavil klièkou obránce,
pøedložil míè pod sebe nabíhajícímu Dominiku
Huòaøovi, který støílel „z první“. Jeho støelu
ještì pøed brankou teèoval patièkou Vaneèko
mimo dosah hostujícího brankáøe - 1:0.
Po této brance byli hosté otøesení a nebyli
schopni se dostat pøed domácí branku. Domácí
zvýšili skóre v 70. Minutì, kdy si faulovaný
Macháèek postavil míè 25 metrù pøed brankou
a krásnì obstøelil polovysokou støelou zeï.
I když se hostující brankáø natahoval, na míè
nedosáhl a ten skonèil pøesnì u pravé tyèe - 2:0.
Po této brance se hosté snažili, ale domácí
obrana pracovala skvìle, a co prošlo, pochytal
spolehlivý brankáø Šajer. V 79. minutì domácí
definitivnì rozhodli o osudu utkání, když se po
nákopu Hanuska a hlavièce Vaneèka dostal
v pokutovém území k míèi Twrdý a doslova
míè dotlaèil do sítì - 3:0.

TJ Havíøov Dolní Datynì - TJ Sokol Dolní
Lutynì 0:2 (0:2)
Domácí na hostující tým „vlítli“ hned od
zaèátku a už ve 3. minutì si vytvoøili první
šanci, která však skonèila vedle branky.
Domácí útoèníci napadali rozehrávku hostù už
na jejich polovinì a ti nebyli schopni dostat se
na dostøel domácí branky.
Až ve 14. minutì po pøihrávce Havláska støílel
nebezpeènì Twrdý, jeho pokus ale brankáø
vyrazil. Ovšem v 16. minutì hosté využili
zaváhání domácí obrany a po pøihrávce
Macháèka se køížnou støelou prosadil Havlásek
- 0:1. Po této brance se hosté opìt nechali zatlaèit pøed svou branku.
Ve 40. minutì udìlali hosté zbyteènou chybu na
vlastní polovinì, naèež pøišel nebezpeèný centr
do pokutového území, kde byl volný domácí
hráè. Jeho hlavièka naštìstí skonèila na bøevnì
Šajerovy branky.
Ve 43. minutì vystihl rozehrávku domácích
Macháèek a jeho støela skonèila pøesnì u pravé
tyèe domácí branky. Gólman se natahoval
marnì - 0:2. Ve druhém poloèase vrhli domácí
všechny síly do útoku, zatímco hosté spoléhali
na rychlé brejky do otevøené obrany domácích.
Šance se støídaly na obou stranách, ale bez
gólového vyjádøení.
Závìr zápasu ovšem nezvládl domácí hráè
Kodenko a ani rozhodèí, který nejprve nechal
bez povšimnutí faul domácího Kodenka na
Radima Huòaøe (zùstal ležet na zemi s
vyraženým dechem) a ještì udìlil žlutou kartu
Pìgøímovi.
V poslední minutì opìt hrubì fauloval Pìgøíma
Kodenko, ten si to nenechal líbit a po vzájemné
potyèce byli oba hráèi vylouèeni.
Záhy zaznìl závìreèný hvizd.
Branky: Havlásek, Macháèek
Sestava: Šajer - Kudlík, Vávra, Hanusek,
Šimek (46. Szkuta) - Pìgøím, Velký, Vaneèko,
Twrdý - Havlásek (68. Wita), Macháèek (8.
Radim Huòaø)
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