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Silesian Bluegrass Festival letos pop·tÈ
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá již pátý roèník Silesian Bluegrass Festivalu. Tento roèník probìhne v prostorách „parèíku u pekárny“ v centru obce Dolní Lutynì v sobotu 14. èervna od 13.30 hodin.
Na festival pøislíbilo úèast sedm špièkových
BlueGrass kapel z Èech a Moravy - Lont,
Cvykr, Wind, The Jumper Cables,
Red&White, 4 Pete´s Sake, Goodwill.
I letos se mùžete tìšit na doprovodná vystoupení známé westernové skupiny Pedro &
Bandidas.
V roli modrátora se pøedstaví pan Michálek
(pøezdívaný Pedro).
První kapela vystoupí v 13.30, poslední pøibližnì v 19,30 hodin. Po oficiálním ukonèení
festivalu si mùžete zatanèit a zazpívat na
Country bálu, který hudebnì doprovodí místní skupina Luthy Band a bohumínská skupina
Lont.
Bìhem celého festivalu máte možnost vyhlídkové jízdy s koòským spøežením po Dolní
Lutyni a nebo se projet na koních.
Nezapomínáme také na dìti - bìhem celého

odpoledne bude probíhat výtvarná soutìž
s country tématikou o hodnotné ceny a také
mnoho dalších zajímavých atrakcí.

V pøípadì nepøíznivého poèasí se celý festival, vèetnì bálu pøesouvá do nedalekého Kulturního domu! Vstupné je dobrovolné.

Jak jsme si p¯ipomnÏli Den ZemÏ
V pátek 2. kvìtna
jsme si pøipomnìli
Den Zemì, druhý stupeò ZŠ tentokrát
netradiènì, a sice
procházkou ze støedu
obce do Vìøòovic.
Nìkteøí poprvé v životì
prošli pøes statek
v Dolní Lutyni a zjistili, že se dá projít až za pískovnou pøes železnièní pøejezd, kde objevili
dva bunkry.

Tam nás èekal pan Pavel Michálek s kolegyní a trpìlivì všem vysvìtlovali, kdy bunkry vznikly a proè, co patøí k jejich základní výbavì, nìkteøí si mohli i pùjèit zbranì a pøilby.
Podìkovali jsme a vydali se dál odlehlou èástí Lutynì k Bezdínku. Tam
už jsme statek nevidìli, je zbourán.
Po 15 minutách jsme došli k høišti ve Vìøòovicích, kde na všechny èekala
odmìna - uzená klobáska.
Na druhém lutyòském høišti Sokola se sešli žáci 1. stupnì naší školy.
Prožili zde spoleènì dopoledne plné soutìží a her.
Dìkujeme moc èlenùm Sokola Vìøòovice a Dolní Lutynì nejen za
dobroty, ale i za poskytnuté prostory pro naše hry.
Jana Josieková
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SbÏrn˝ dv˘r uû je otev¯en
Ve støedu 14. kvìtna mohli obèané poprvé odevzdat odpad v novém sbìrném dvoøe. Teï bude dùležité nauèit se
tøídit, proto opakovanì pøipomínáme, co lze na sbìrný dvùr dovézt. V souvislosti s otevøením nového sbìrného
dvora bude od 31. kvìtna 2014 ukonèeno odebírání tuhého komunálního odpadu ve dvoøe obecního úøadu.
Sbìrný dvùr, který obec vybudovala za výrazné
pomoci fondù EU v èásti budovy bývalého
areálu šlechtitelské stanice, se nachází v èásti
Nerad, 100 m za vlakovou zastávkou smìrem
na Vìøòovice.
Obèané Dolní Lutynì mohou ve sbìrném
dvoøe odevzdávat vytøídìné složky komunálního odpadu a kompletní vyøazené elektrozaøízení.
Obèan pøi návštìvì sbìrného dvora prokáže
obsluze sbìrného dvora své bydlištì na území
obce Dolní Lutynì platným dokladem.
Ve sbìrném dvoøe není 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 je odvézt na komerèní povolené
skládky na vlastní náklady. Staré pneumatiky
je nejlépe bezúplatnì pøenechat tomu, od koho
kupujete nové.
Které konkrétní druhy odpadù lze ve
sbìrném dvoøe odevzdat?
- velkoobjemové odpady, to jsou odpady, které
se svým objemem nevejdou do popelnice
(napø. skøínì, gauèe, koberce)
- separovaný odpad – plasty, papír, sklo (mimo
autoskla), nápojové kartonové obaly, plechovky od nápojù
- textil
- kovový odpad,
- pneumatiky - celkový poèet odevzdaných
pneumatik je omezen, maximálnì 5 ks na
jeden rodinný dùm nebo jeden byt v pøípadì
bytové zástavby za kalendáøní rok
- 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
- nebezpeèné odpady - napø. autobaterie,

Z·jezd Miniarboretum
Osvìtová beseda v Dolní
Lutyni
poøádá
ve
spolupráci s Èeským
svazem žen zájezd do
Miniarboreta manželù
Holubových na Staøièi
s
návštìvou
Frýdku
Místku.
V arboretu mùžete obdivovat víc než dva a pùl tisíce
okrasných stromù, z nichž
mnohé nejsou k vidìní
nejen nikde jinde u nás,
ale v nìkterých pøípadech

ani nikde jinde na svìtì. K
velmi cenìným patøí sbírka
èarovìníkù. Tìmto neobvyklým výtvorùm v podobì zakrslých vìtvièek
v minulosti
pøipisovali
èasto magickou moc. Holubovi dokonce vyšlechtili
bezmála stovku nových
kultivarù èarovìníkù. Naši
pozornost si ale zaslouží
i další poklady v arboretu.
Patøí k nim i nejmenší
strom na naší planetì,

plazivý druh jalovce, který
se jmenuje Neumann. A ve
výètu
nejmùžeme
pokraèovat.
Jedním z nich je túje occidentalis, nejstarší exempláø
na svìtì. Kromì okrasných
stromù se v zahradì daøí
i vøesùm a vøesovcùm,
kaktusùm nebo masožravkám.
V
arboretu
budete mít možnost zakoupit si místní výpìstky.
(mm)

motorové oleje, zbytky barev, zbytky
chemikálií, olejové filtry, léèiva, obaly obsahující nebezpeèné látky…)
- elektrozaøízení, tj. vyøazené elektrospotøebièe
(napø. televizory, lednièky, poèítaèe, vysavaèe,
praèky, žehlièky, el. hraèky, záøivky...),
vyøazené elektrospotøebièe musí být kompletní
- 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 létì od dubna do øíjna bude otevøeno ve støedu a ètvrtek od 8:00 do 18:00 hodin
a v sobotu od 8:00 do 12.00 hodin
V zimì bude otevøeno ve støedu a ètvrtek jen
do 16 hodin, jinak se nic nezmìní
(mh)

KR¡TCE
Dovolená lékaøe
Dùraznì upozoròujeme obèany Dolní
Lutynì, že MUDr. Vladislav Sikora si
bude v tomto roce vybírat letní dovolenou ve dnech od 14. èervence do
1. srpna 2014. Z tohoto dùvodu nebude
ordinace vùbec v provozu, pøítomna nebude ani jeho sestra. Po dobu dovolené
bude našeho pana doktora zastupovat
MUDr. Tatiana Valicová ve své ordinaci
na dìtmarovické elektrárnì v Dìtmarovicích.

VÝDEJ KOMPOSTÉRU
Obèané, kteøí si podali žádost
o kompostér, si jej mohou vyzvednout v areálu sbìrného dvora, ulice
Neradská (za železnièním pøejezdem), a sice:
· každou støedu a ètvrtek od 8:00
do 18:00 hodin
· každou sobotu od 8:00 do 12:00
hodin
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éehn·nÌ soöky sv. Flori·na
11. kvìtna byli úèastníci nedìlní bohoslužby svìdky zajímavé události. Za hojné úèasti dobrovolných hasièù
obleèených do slavnostních uniforem, se konalo žehnání sošky sv. Floriána, patrona hasièù. Nápad umístit sošku
patrona na neradskou hasièskou zbrojnici vznikl v souvislosti s rekonstrukcí fasády.
Od nápadu k realizaci nebylo daleko. Pøi stavebních pracích byl v èelní venkovní zdi zbrojnice
vytvoøen výklenek pro sošku patrona.
Tu pøivezli neradským hasièùm kolegové dobrovolní hasièi z polského Skrzyszowa, kteøí se
bohoslužby a žehnání rovnìž zúèastnili.
Po ukonèení mše byla soška sv. Floriána za úèasti
veøejnosti, hasièù, zástupcù obce, žehnajícího
knìze a dalších hostù vyzdvižena a uložena na
své místo.
Dlužno podotknout, že sv. Florián je považován
za patrona profesí, které pracují s ohnìm –
hasièù, hutníkù, kominíkù, hrnèíøù èi pekaøù.
Vìøme, že „ochranná køídla“ sv. Floriána se
rozevøou nejen nad hasièi, ale celou naší obcí.
Jan Fismol

SbÏratelstvÌ st·le t·hne jako ûivotnÌ konÌËek
Ve støedu 2. dubna se v místní knihovnì Dolní Lutynì konala pøednáška na téma Mince, pohlednice, medaile a odznaky v Èechách a ve
Slezsku od roku 1600 až po souèasnost.
Zajímavé povídání, ukázku odznakù, pohlednic a mincí si pro nás
pøipravil pan Kubátko, který má sbìratelství jako koníèek.
Beseda byla plná podnìtných informací z historie numismatiky a sbìratelství, dále jsme si mohli prohlédnout tématicky zamìøenou sbírku
pohlednic napøíklad z Polské Lutynì, Nìmecké Lutynì a následnì Dolní
Lutynì. Z daných pohlednic jsme se snažili urèit pùvodní místa v souèasné Dolní Lutyni, která jsou vyobrazená na daných pohledech. Dìkuji

tímto panu Kubátkovi za ochotu
této pøednášky.

a vstøícnost pøi organizaci a pøípravì
(red)

JarnÌ ök˘dci na naöich zahrad·ch Senio¯i p¯ivÌtali jaro
Rez hrušòová
Po odkvìtu se mohou objevit na listech
oranžové skvrny. Postupnì mohou být napadeny všechny listy, což snižuje jejich asimilaèní
plochu. Plody a pøírùstky jsou podstatnì menší
a strom pøi každoroèním napadení postupnì
chøadne. Pokud jste tak neuèinili, ošetøete
napadené hrušnì fungicidem. Lépe pozdì, než
vùbec. Zpravidla i pozdní postøik houbu
zabrzdí. Správný termín postøiku už je za námi.
Je to pøed kvìtem a po odkvìtu, Je-li nepøíznivé
poèasí pak se provádí po 2 týdnech ještì jedno
ošetøení. Použít lze napø. Topaz, Delan, Talent,
Dithane. Pìstitel, který ošetøuje jádroviny proti
strupovitosti a padlí tak podstatnì sníží i riziko
napadení rzí.
Vrtule tøešòové
Letošní teplé jaro pøispíší i sklizeò tøešní. Ty co
zrají do 2 až 3 tøešòového týdne èervivé nebudou. Ty pozdìjší se však náletu vrtule tøešòové
(Rhagoletis cerasi) nevyhnou. Moucha má
žlutou hlavu s èerným týlem, èernou hruï se
žlutým štítkem, èerný zadeèek a prùhledná
køídla se ètyømi proužky. Pøezimuje kukla,
mìlce v pùdì, do hloubky 4 cm. Dospìlci létají

od poloviny kvìtna do druhé poloviny èervna.
Samièka naklade až 50 vajíèek do každého

plodu jedno. Ostrým kladélkem poškodí slupku
plodu a do dužiny vpustí vajíèko. V místì
nakladeného vajíèka zùstane málo zøetelná
prohloubeninka a malý otvùrek.Larvy si vrtají
chodbièky k pecce a živí se dužinou plodu. Jakmile dorostou, opouštìjí plody a zavrtávají se
do pùdy, kde se kuklí. Prevencí je dùsledné
odklízení zralých plodù višní a tøešní.
Obrýváním pùdy pod korunou stromù. Slepice
jako hrabavá drùbež znièí také mnoho jedincù
vrtule. Ne všichni pìstitelé jsou však v prevenci dùslední a tak je nutno použít chemické
ošetøení. Provádí se dle signalizace pomocí
žlutých lepových desek zavìšených na stromì,
zpravidla v období žloutnutí plodù (kvete bez)
napø. pøípravky Sumithion, Calypso.
Miroslav Nechvátal

Klub seniorù, již tradiènì pøipravil v dubnu
pro své èleny a širokou veøejnost zajímavou
spoleèenskou akci v sále kulturního domu, s
poetickým názvem „Vítání jara“.
Místní klub seniorù neponechal nic náhodì –
vše velmi peèlivì pøipravili: upekli vynikající
domácí koláèe, uvaøili chutnou veèeøi, zásobili
bar a pozvali muzikanta.
Nic tedy nebránilo zábavì, kdy si návštìvníci
mohli spolu popovídat, zatanèit, popøípadì
poslechnout pøíjemnou hudbu.
Odpoledne zahájil naš místní dìtský taneèní
soubor – BERUŠKY, který za své vystoupení
sklidil zasloužené ovace.
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Poh·dkovÈ putov·nÌ
Dìti z 1. oddìlení školní družiny se 12. dubna zúèastnily akce pod názvem Pohádkové putování. Sešlo se jich 18,
což je pøi sobotì docela úspìch. K družinì pøicházely pohádkové bytosti, kterým to úžasnì slušelo.
Byla tu skupinka zvíøátek, jejichž šéfem byl
kocour v botách, našla se vojenská síla v originálním odìvu, parta ostrých hochù složená
z kovbojù a jednookého piráta, Zorro, èertice se
zombíkem, èarodìj, princezna, vodnice
a Šmoula. V této sestavì nemohl chybìt ani
kouzelný dìdeèek, který o sobì dal vìdìt
prostøednictvím dopisu uschovaného v družinì.
V nìm stálo, že pokud budou mít dìti oèi
otevøené, doèkají se pøíjemného pøekvapení,
a tak nastalo putování, spojené s hledáním
dopisù a odpovídáním na rùzné otázky. Jména
aktivních se zapisovala a zaèal boj o body.
Druhý dopis byl pøipevnìn na brance na høišti
a zavedl dìti k žlutému domu, kde nechal
pohádkový dìdeèek psaní s dalšími pokyny.
Ale zadarmo ho nedostaly. Musely obyvatelùm
domu hezky zazpívat, což se myslím i povedlo.
Následovaly další pohádkové otázky a odpovìdi, které malé turisty zavedly k domu, kde pøebývají trpaslíci a Snìhurky. Všem bylo hned
jasné, že další zprávy budou u školky. Malé
šikulky vymyslely pro filmaøe i lokalitu, kde by
se mohla filmovat Malá moøská víla èi Nemo.
Rovnìž se zahájila tipovací soutìž, kolik

LETEM DOLNÕ LUTYNÕ
Jarní výstavka Šikulek
Jako každý rok se pøed Velikonocemi konala Jarní výstavka kroužku dìtí Šikulky.
Souèástí výstavky byla soutìž pro dìti na
téma Jarní probuzení. Vyhrál Velikonoèní
košík, který vyrobily dìti z 2. - 5. tøídy ZŠ
s pol. vyuè. jaz. Na druhém místì se
umístil stromeèek „vajíèkovník“ . Ten
vytvoøil Martin Cygán žák 1.tø. ZŠ A. Jiráska. O tøetí místo se dìlila MŠ støed III. od.
se svým „travnatým panáèkem“ a užitné
výtvarné èinnosti ZŠ A. Jiráska s výrobky

ze slaného tìsta a jarní výzdobou. Krásné
jaro a pøed vánocemi zase navidìnou.
Jarní koledování
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Tak jsme s pomlázkou a vlastnoruènì vyrobenými dáreèky šli pøát
všem, kdo se starají, aby nám ve školce

jedoucích aut dìti potkají, než dojdou do
družiny. A aby to bylo stylové, pøejmenovali
auta na létající koberce. Po návratu do družiny
se musel najít poslední vzkaz. V každém dopisu
bylo napsáno jedno heslo. Doba ledová, tuèòáci, Mrazík, Snìhurka a to byly ty správné indicie! Hledaèi zamíøili najisto ke sborovnì a na
mraznièce uvidìli napsáno: POKLAD. Nanuky
jim moc chutnaly :) Na posedávání ale vùbec
nebyl èas. Probíhala ještì diskotéka se soutìže-

mi a malí umìlci pak sami vymysleli pohádku,
ve které si všichni zahráli. Poté si herci smlsli
na domácích vaflích, které jim napekla paní
vychovatelka. Pøed odchodem domù probíhal
na interaktivní tabuli turnaj v kuželkách mezi
dìvèaty a kluky.
Pohádkový den se vydaøil, dìti si odnesly
zážitky i nìjaké dáreèky, na jejichž zakoupení
pøispìl obecní úøad. Moc dìkujeme.
Pavla Filipová, vychovatelka ŠD

vùbec nic nechybìlo a také našim sponzorùm. Poèasí nám sice moc nepøálo, ale

Hurá, jede se plavat!
V mìsíci dubnu si i zbyteètí pøedškoláci
mohli
vyzkoušet
své
plavecké
a potápìèské schopnosti. Zúèastnili se
pøedplaveckého výcviku v Karviné.
Rodièe vybavili své dìti potøebnými vìcmi
a mohlo se zaèít. Pod vedením zkušených
lektorek absolvují dìti 10 vyuèovacích
lekcí ve vodì, zpestøených pomùckami
pro výuku plavání. Dìti se ve vodì cítí
jako doma, spolupracují a prokazují vel-

zvládli jsme to a dìkujeme za sladkou
koledu, kterou jsme si rozdìlili s našimi
kamarády ze školky.
Kluci a holky ze „sluníèkové" školky
Velikonoce v plném proudu
Pøed Velikonocemi mìly dìti ve zbytecké
mateøské škole plno práce. Jarní výzdobou rozveselily tøídy i celou svou
školku.
Prostì všechny dìti se moc tìšily a
vytváøely výzdoby s opravdovou radostí.
Velikonoce, to jsou svátky života, radosti
a barev, mìly by být veselé a pestré, stejnì jako pøíroda, která zaèíná po smutné
zimì
ožívat
veselými
barvami.
Velikonoèní pomlázka byla jen vyvrcholením celého snažení.
Námaha se vyplatila! Pøekvapení dne sladká odmìna v podobì „úžasného“
velikonoèního dortu, který pro dìti upekla
jedna hodná maminka, paní Míša Bøízová,
chutnala všem pøevelice. Moc dìkujeme.

kou míru samostatnosti, která je ke zvládnutí výcviku velmi dùležitá.
Pøedvelikonoèní odpoledne
ve Vìøòovicích
Poslední støedu pøed Velikonocemi jsme
se sešli na školní zahradì, abychom pøivítali jaro. Dìti si spoleènì zasoutìžilypomohly zajíèkovi najít ztracená vajíèka
a zvíøátka, navázat pentlièky na pomlázku, probìhnout dráhu s vajíèkem,
prostì si zadovádìt. Spoleènì jsme pøed
školou zasadili nové stromeèky. Pak už
jsme popadli Moøenu, odnesli ji k øece a
poslali pryè, at´už pøijde poøádné jaro.

kvìten 2014

Dolnolutyòské noviny

strana 5

Pod znakiem jubileuszy
Rok 2014 jest rokiem jubileuszowym dla naszej parafii œw. Jana Chrzciciela w Lutyni Dolnej. Powspominajmy
razem: Czerwiec: 5-lecie œwiêceñ kap³añskich Radoslava Skupníka z Wierzniowic; Lipiec: 10-lecie œwiêceñ
kap³añskich Mariána Pospìcha oraz 5 lat pasterskiej pos³ugi Ojca Mariana w naszej parafii; Wrzesieñ: jubileusz
255-lecia poœwiêcenia koœcio³a parafialnego œw. Jana Chrzciciela.
Nasza lutyñska parafia nale¿y do Dekanatu
Karwina, który jest czêœci¹ terytorialn¹
Diecezji Ostrawsko-opawskiej. Koœció³
œw. Jana Chrzciciela zosta³ zarejestrowany
3 maja 1958 roku do rejestru zabytków. Msze
œwiête odbywaj¹ siê w dwóch jêzykach
(czeskim i polskim). Parafia zarz¹dza równie¿
kaplic¹ œw. Izydora we Wierzniowicach. W tym
roku, dok³adnie 9 wrzeœnia, obchodzimy 255.
rocznicê poœwiêcenia naszej piêknej œwi¹tyni.
Po raz pierwszy o koœciele w Niemieckiej
Lutyni dowiadujemy siê ze spisu œwiêtopietrza
z 1447 roku. Od najstarszych czasów koœció³
by³ budowl¹ drewnian¹. Pierwsze dok³adniejsze opisy koœcio³a lutyñskiego pochodz¹
z XVII wieku. Wed³ug protoko³u wizytatorów
biskupich z 1679 roku wiadomo, ¿e w koœciele
znajdowa³ siê o³tarz g³ówny œw. Jana Chrzciciela oraz przenoœny relikwiarz z dat¹ 1645
oraz imieniem darczyñcy - wroc³awskiego
biskupa Johanna Balthasara Liesch von Hornau. Znajdowa³y siê w nim relikwie œw.
Celestyna i œw. Gaudentego. Drewniany koœció³ek zdemontowano w 1740 roku.
Obecny murowany koœció³ zbudowany zosta³
na miejscu drewnianego w latach 1740-1746
przez w³aœciciela Lutyni, hrabiego Nicholasa
Taaffego z ¿on¹ Mari¹ Ann¹ von Spindler.
Poœwiêcony zosta³ 9 wrzeœnia 1759 roku przez
biskupa wroc³awskiego Filipa Gottharda von
Schaffgotscha. Koœció³ jest budowl¹ barokow¹

jednonawow¹. Przylegaj¹ do niej boczne
kaplice i zakrystia, dobudowana dopiero pod
koniec XIX wieku. W œwi¹tyni znajduje siê
zabytkowy renesansowy dzwon z drugiej
po³owy XVI wieku, organy z lat 90-tych XVIII
wieku, g³ówny o³tarz z 1901 roku, czy te¿ ³awki
z 1902 roku. Darzymy i dziœ szacunkiem fundatorów naszej œwi¹tyni,
dziêki którym mamy siê
gdzie
spotykaæ
na
Liturgiê eucharystyczn¹.
Ze szczególn¹ wdziêcznoœci¹ myœlimy o tych,
którzy
dziœ,
przez
sk³adane ofiary i inn¹
pomoc, dbaj¹ o jej utrzymanie i piêkno. O tych,
którzy co tydzieñ j¹
sprz¹taj¹,
dekoruj¹,
jakkolwiek
wspieraj¹.
Wiemy, ¿e bez ich sta³ego
wsparcia
i
pomocy
wszystkie dotychczasowe
przedsiêwziêcia, remontowe i inwestycyjne,
by³by niemo¿liwe do zrealizowania.
Dnia 28 czerwca 2009
roku
prze¿yliœmy
wyj¹tkowe wydarzenie w
naszym koœciele parafialnym. Uczestniczyliœmy w

prymicyjnej mszy œwiêtej naszego rodaka
Radoslava Skupníka z Wierzniowic, po której
mogliœmy otrzymaæ b³ogos³awieñstwo prymicyjne. Nasz chór mieszany „Lutnia” z dyrygentem W³adys³awem Ruskiem zapewni³ oprawê
muzyczn¹ tej uroczystej Mszy œwiêtej. Œwiêcenia kap³añskie ks. Radoslav otrzyma³ dzieñ
wczeœniej wraz z siedmioma diakonami z r¹k
Ksiêdza Biskupa Františka Václava Lobkowicza w Katedrze Najœwiêtszego Zbawiciela
w Ostrawie.
W czerwcu 2013 roku ksi¹dz Radoslav
ukoñczy³ studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego, promocjê doktorsk¹
wrêczy³ mu rektor uczelni Stanis³aw S³awomir
Nicieja. Ks. dr Radoslav Skupník pe³ni pracê
duszpastersk¹ w koœciele pw. Bo¿ego Cia³a
w Jab³onkowie.
W lipcu br. nasz Ksi¹dz Proboszcz Marián
Pospìcha obchodzi³ bêdzie 10-lecie œwiêceñ
kap³añskich oraz 5. rocznicê pos³ugi duszpasterskiej w naszej parafii. Przez ten okres ks.
mgr Marián Pospìcha da³ siê poznaæ jako dobry
kap³an, opiekun S³u¿by Liturgicznej,
wychowawca dzieci i m³odzie¿y.
Czcigodnym Kap³anom, ks. Mariánowi i ks.
Radoslavowi, ¿yczymy na dalszych etapach
kap³añskiej drogi obfitoœci ³ask Bo¿ych, mocy
i darów Ducha Œwiêtego, a Najœwiêtsza Maria
Panna Matka Koœcio³a niech otacza Ich swoj¹
opiek¹, darzy zdrowiem i matczyn¹ mi³oœci¹.
Maria Sztwiertnia
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Optimalizace dopravnÌ obsluhy oblasti Rychvaldu
Od 15. èervna 2014 dojde k zásadním zmìnám v provozu pøímìstských linek v oblasti Rychvaldu, které se
èásteènì dotknou také obèanù Dolní Lutynì. Cílem projektu je pøedevším zefektivnìní dopravní obsluhy této
oblasti – odstranìní linek s nízkým vytížením a zavedení taktové dopravy v cestujícími podstatnì více využívaných relacích Orlová – Rychvald – Ostrava (linky 553 a 591) a Orlová – Rychvald – Bohumín (linky 557 a 558).
Taktová doprava znamená zpravidelnìní nabídky spojù v uvedených relacích, což umožní
také snadnìjší zapamatovatelnost odjezdù
a vytvoøení návazností mezi linkami na
zastávce Rychvald, mìstský úøad. Dále dojde
k podstatnému zlepšení návazností na dálkovou
železnièní dopravu smìrem na Prahu
v Ostravì, hlavním nádraží a èásteènì také
v Bohumínì. Linky 553 a 591 budou novì
jezdit ve spoleèné trase Orlová – Rychvald Ostrava-Pøívoz a vzájemnì vytváøet interval 30
minut v dobì dopravní špièky, 60 min. v ostatních obdobích pracovního dne a 120 minut
o víkendech.
V souladu s požadavkem statutárního mìsta
Ostravy budou s výjimkou nejvytíženìjších
spojù ostatní spoje ukonèeny v novì vybudovaném terminálu Hlavní nádraží.
V rámci optimalizace dojde z dùvodu potøeby
úspory nákladù veøejné dopravy ke zrušení
linky 592, na které je ve srovnání s minulostí
již velmi nízká pøepravní poptávka. Cestující
z Dolní Lutynì dojíždìjící v souèasné dobì
linkou 592 do Ostravy budou moci využít
následující náhradní spojení:
Místo dnešního spoje linky 592 v 6:11 ze
zastávky Dìtmarovice, EDÌ do Ostravy bude
možno využít spoj linky 546 v 6:15 ze
zastávky Dolní Lutynì, støed do Bohumína, aut.
st. s pøestupem na linku 555 novì uspíšenou na
6:48 s pøíjezdem v 7:07 do centra Ostravy

(zastávka Most Pionýrù) a v 7:15 na ÚAN.
Místo dnešního spoje linky 592 v 15:41 ze
zastávky Ostrava, hlavní nádraží do Orlové
bude možno využít spoj linky 555 15:15, pøíp.
16:00 z Ostravy, ÚAN do Bohumína, aut. st.
s pøestupem na linku 546 v 15:45, pøíp. 16:40
do Dolní Lutynì.
Cena dlouhodobé èasové jízdenky ODIS pro
cestování jmenovanými náhradními spoji
v relaci Dolní Lutynì – Ostrava a zpìt je shodná s cenou pro cestování stávající linkou 592,
je však nutné zakoupení zóny 14 (Bohumín)
místo zóny 16 (Rychvald).

InvestiËnÌ komise jednala
Ve støedu 7. kvìtna jednala investièní
komise, která mj.:
- vzala na vìdomí dopis Ministerstva životního
prostøedí ve vìci: Posuzování vlivù na životní
prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù – zahájení
zjišt´ovacího øízení zámìru. Zámìr se týká
rozšíøení dobývacího prostoru a tìžby v
lokalitì Dolní Lutynì – vrchy. Komise
doporuèuje radì obce, aby podrobnì zámìr
prozkoumala s ohledem na možné negativní
dopady na obec a obèany
- vzala na vìdomí usnesení rady obce o výbìru
dodavatelské firmy pro výstavbu dìtského
høištì v centru obce; komise se s výbìrem ztotožnila
- vzala na vìdomí informaci o opravì kanalizaèních vpustí na ulici Koperníkova v prostoru
od pošty smìrem k polské škole. Kanálové
vpusti jsou zatlaèeny do vozovky tak, že
vytváøejí dopravní riziko; oprava musí být
provedena co nejdøíve, protože správa silnic

chce položit na zmínìnou vozovku nový asfaltový koberec
- vzala na vìdomí stav prací na opravì fasády
budovy hasièské zbrojnice v Neradì a bývalé
márnice na høbitovì
- vzala na vìdomí informaci, že obec vyhlásila
veøejnou výzvu na zhotovitele zakázky malého
rozsahu „Chodník ul. Koperníkova – TJ Sokol
Dolní Lutynì“
- komise doporuèila obecnímu úøadu, aby zajistil
vodorovné i svislé dopravní znaèení zajišt´ující
zákaz zastavení i stání vozidel v prostoru pøed
garáží hasièské zbrojnice v Neradì
- komise vzala na vìdomí informaci o stavu
projekèních prací na rekonstrukci parkovací
plochy pøed budovou ZŠ v Neradì (v nejbližší
dobì bude projektová dokumentace pøedána
obci)
- komise žádá obec, aby provìøila, zda
zasypávání vodní plochy po vytìženém
štìrkopísku je v souladu s platným plánem
rekultivace dobývacího prostoru. Jan Fismol

Pro spojení z Dolní Lutynì na EDÌ je možno
využít linku 560 v 5:43 z Dolní Lutynì støed,
na níž bude možno pøípadnì pøestoupit z linky
505 uspíšené na odjezd 5:36 ze zastávky
Zbytky škola.
Ze smìny EDÌ je pro spojení do Dolní Lutynì
možno použít linku 560 ve 14:15 z EDÌ, pøípadnì linku 502 ve 14:12 z EDÌ, na níž
v Lutyni pošta navazuje ve 14:40 linka 505.
Vìøíme, že obèané Dolní Lutynì pøijmou realizaci zmìn provedených v rámci optimalizace
s pochopením.
Koordinátor ODIS s.r.o.

Pr·zdniny pro dÏti
Vážení rodièe, hledáte vhodný prázdninový
program pro své dìti?
Chcete, aby prožily volné dny se svými
kamarády, aby si mohly hrát, vyprávìt, malovat, plavat, prozkoumávat les a dìlat spoustu
jiných zajímavých vìcí, ale ještì je nechcete
nebo nemùžete poslat na klasický letní tábor?
Využijte nabídky skautského oddílu Støelka
Dolní Lutynì. Pust´te je s námi za Gumídky!
Kdy? 7. – 11. èervence 2014. Pøipravili jsme
pøímìstský tábor pro dìti od 5 do 8 let. Mùže
být prvním krokem k osamostatnìní vašich
dìtí a „pøípravkou“ na opravdové tábory bez
rodièù. Bude probíhat celý týden od 9.00 do
16.00 hodin. Po domluvì je možné èasy pøíchodu a odchodu upravit.
V cenì svaèina, obìd, pitný režim, jízdné
a vstupné vèetnì zabezpeèení programu a
dohledu. Cena tábora 750 Kè. Bližší informace najdete na www.strelka.websnadno.cz nebo
na tel. è. 603 729 600.
Anna Bukovská, vedoucí oddílu Støelka
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SpoleËensk· kronika
Dne 4. kvìtna 2014 oslavila své 70. narozeniny naše
maminka
Jiøina SOLICHOVÁ.
Hodnì štìstí, zdraví, lásky at´ starosti
nekreslí ti vrásky, at´ splní se Tvé tajné
sny a prožíváš jen št´astné dny.
Krásné narozeniny pøejí dcery Lenka
a Hanka s rodinami, vnouèata Martin,
Jakub, Míša a Barèa posílají pusinky.
Krásných kvìtù plnou
náruè k narozeninám Ti
chceme dát, hodnì zdraví,
štìstí, lásky k tomu pøát.
Dne 8. kvìtna 2014 oslavila naše maminka, tchýnì, babièka
a prababièka paní
Kvìtuše ADAMCZYKOVÁ
85 let. Hodnì zdraví a spokojenosti pøeje
syn Láïa s manželkou, vnuci Petra
a Pavel s rodinou a pravnuèky Nelinka,
Vaneska a Laurinka.
Tak jak Ti z oèí záøila láska a dobrota, tak
nám budeš chybìt do konce života.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout
nedovolí. Utichlo srdce, zùstal jen žal, ten,
kdo Tì miloval, vzpomíná dál.
Dne 2. kvìtna 2014 jsme vzpomnìli
2. smutné výroèí úmrtí naší
drahé a milované
Renáty ÈAPLOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel
Tomáš, syn Aleš s Janou, dcera Veronika,
rodièe, sestra Helena, neteø Adriana a tety
s rodinami.
Høbitov je smutná zahrada, kde tiše pìjí
ptáci, své drahé zde èlovìk ukládá,
vzpomínat se sem vrací. Kytièku
pøineseme, svíèku Ti rožneme, na Tebe
drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.
Dne 4. kvìtna 2014 by
oslavil 100. výroèí
narození náš tatínek,
dìdeèek, pradìdeèek pan

Jen ten, kdo ztratil,
pochopí, jak prázdné jsou
dny, kolik smutku zùstává
v nás.
Dne 13. kvìtna 2014
uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil
manžel a tatínek pan
Oldøich SERAFIN
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Dìkujeme za cestu, kterou
jsi s námi šel, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Dìkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi
s námi žil.
Dne 31. kvìtna 2014 uplyne rok, co nás
navždy opustil bratr a strýc pan
Eduard SLIVKA.

z Dolní Lutynì. Stále vzpomínají
manželká a syn Jiøí.
V životì jsou chvíle,
se kterými se èlovìk nesmíøí.
Dne 21. kvìtna 2014 jsme
uctili tichou vzpomínkou
nedožité 57. narozeniny
mého syna
Rosti SERAFINA.
Maminka a bratr Jiøí.
Už nevzbudí
Tì slunce jarní,
ani krásný den,
na tichém høbitovì
sníš svùj vìèný sen.
Dne 15. kvìtna 2014 by se dožil 95 let
pan
František ŠELONG.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku. Dcera Anna s rodinou.
Nejsmutnìjší louèení je
s mámou, maminkou,
mámou milovanou.

S láskou vzpomínají sestry Marta
a Eli s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Milan Sikora, Daniel Cága, Ing. Josef
Woznica, Antonie Chroboková, Emilie
Pietrová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

V˝roËÌ
Vmìsíci dubnu oslavili naši spoluobèané:
90 let Josefa Faberová
85 let Andìla Dudová
80 let František Vrkoè, Liana Wosková,
Josef Holuša
Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme
hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

VÌt·nÌ obË·nk˘

16. kvìtna 2014 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Milady KOLLÁROVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Marcela,
syn Martin s rodinou, manžel Lubomír,
sestra Anna s rodinou a vnouèata Marek
a Jitka.
Dne 19. kvìtna 2014 jsme vzpomnìli
30. smutné výroèí úmrtí pana

Florián SKØIŠOVSKÝ.

Františka
LIGOCKÉHO.

Vzpomínají synové Vilém
a Jan s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají neteø Jana s rodinou.

V mìsíci dubnu jsme pøivítali nové
obèánky Dolní Luytnì, kteøí tak tvoøí
novou mladou krev, tolik potøebnou ke
vzkvétání naší obce.
Zleva Iva Karkošková, Klára Šimonová,
Kateøina Salomonová, Tomáš Kubošek,
Pavlína Cestrová, Adéla Votková, Markéta
Gavlasová
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Fotbalist˘m Sokola se neda¯Ì
Ètyøi body z patnácti možných. Takový je výsledek snažení dolnolutyòských fotbalistù v posledních pìti
zápasech 1. A tøídy. V posledním zápase, který Sokol prohrál v Albrechticích, trenér Begany dokonce hráèe
podezíral ze sabotáže.
Dolní Lutynì - Stonava 0:3 (0:1)
Po vítìzství v Datyni jsme doma chtìli naplno
bodovat proti Stonavì. Soupeø na nás vyrukoval se zataženou obranou a spoléhal na rychlé
brejky. Už ve druhé minutì jsme inkasovali
smolnou branku, když pøímý kop Hanèina
propadl na první tyèce do branky - 0:1. Od
tohoto okamžiku se hosté ještì více zatáhli
a dopøedu se moc nepouštìli. Naší hráèi v silném vìtru se snažili o støelbu, ale ta byla vìtšinou velice nepøesná, a co prošlo, pochytal hostující brankáø. Domácí mìli nìkolik gólových
šancí, ale všechny spálili. Snaha o vyrovnání
byla obrovská, ale marná. Druhý poloèas jsme
zaèali náporem, do šestnáctky lítal jeden centr
za druhým, bohužel hosté vždy byli u míèe døív
a nebezpeèí staèili odvrátit. V 54. minutì pøišel
rychlý brejk hostù a po prùniku zleva a centru
pøed branku, kde si nabìhl hostující hráè, jsme
již prohrávali 0:2. Koneèné skóre bylo
stanoveno v 72. minutì, když po rychlém brejku a pøihrávce na zcela volného nabíhajícího
útoèníka vsítili tøetí branku.
Branky: Hanèin, Kisel, Zoller
Veøovice - Dolní Lutynì 5:1 (1:0)
Utkání ve Veøovicích zaèalo nešt´astnì, když
jsme inkasovali hned v 1. minutì. Pøed naší
brankou zùstal opuštìný domácí hráè Beneš
a s pøehledem poslal domácí do vedení. Po této
brance jsme se sice snažili držet míè na
kopaèkách, ale do šancí jsme se nedostávali.
Domácí hrozili z rychlých brejkù a støelami ze
støední vzdálenosti.
Za celý poloèas jsme si nevytvoøili žádnou
poøádnou šanci, støely z dálky lítaly vedle, a co
šlo na bránu, pochytal domácí gólman. Do
druhého poloèasu jsme šli s cílem pokusit se
zvrátit nepøíznivý vývoj utkání.
V 55. minutì se v dobré pozici ocitl Havlásek,
ovšem místo nahrávky na volného spoluhráèe
volil støelu, která šla vysoko nad. V 62. minutì
jsme inkasovali po ztrátì míèe ve støedu høištì,
domácí podnikli rychlý brejk, nakopli míè
dopøedu, domácí Hanko s míèem obešel našeho brankáøe Šajera a skóroval do prázdné
branky. Po této brance se naše hra úplnì rozsypala a další góly na sebe nenechaly dlouho
èekat – v 70., 84. (z penalty) a v 87. minutì byl
stav hrozivých 5:0. Hosté snižovali v 89. minutì z penalty, kterou promìnil Macháèek.
Branky: Beneš 2x, Hanko, Košelík, Satek Macháèek

Dolní Lutynì - Vratimov 2:0 (1:0)
Úkol v tomto zápase byl jasný - vyvarovat se
hrubých chyb a vycházet ze zabezpeèené
obrany do rychlých protiútokù. Hostující hráèi
od zaèátku drželi míè více na svých kopaèkách,
ale do zakonèení se nedostávali. Jejich útoky
konèily vìtšinou pøed šestnáctkou. Naši hráèi
vyèkávali na chyby soupeøe a vyráželi do rychlých brejkù.
Po nìkolika pokusech o zmìnu skóre se to
povedlo až ve 31. minutì, kdy zleva centroval
Szkuta, jeho centr našel pøesnì hlavu Macháèka a ten míè usmìrnil k tyèi - 1:0.
Druhý poloèas moc krásy nepøinesl. Hosté se
snažili o vyrovnání, ale obrana našeho mužstva
pracovala velmi dobøe a hosty k nièemu
nepustila. V 66. minutì jsme rychlé rozehráli
standardku na Šimka ten køížným pasem našel
nabíhajícího Macháèka, který z první prostøelil
hostujícího brankáøe 2:0. Zbytek zápasu
v chladném poèasí se již pouze dohrával.
Branky: Macháèek 2x
Dolní Lutynì - Frenštát p. R. 1:1 (0:1)
Po výhøe v pøedchozím zápase jsme i v tomto
chtìli naplno bodovat. Hosté k nám pøijeli
s hodnì defenzívní taktikou, bránili nìkdy
i v devíti lidech a vepøedu spoléhali na brejky.
Našemu mužstvu moc hra do plných nesedí,
takže jsme se nebyli schopni propracovat
k nìjaké šanci. Utkání moc fotbalové krásy
nepobralo, hrálo se vìtšinou mezi šestnáctkami
a šance nepøicházely ani na jedné stranì. Až ve
37. minutì pøišel dlouhý nákop na naši polovinu, Vávra míè nezpracoval a hostující útoèník
s pomoci tyèe pøekonal domácího Šajera - 0:1.
Od tohoto okamžiku se hosté ještì víc zatáhli
a do útoku se vùbec nehnali.
Do druhého poloèasu nastoupil místo Twrdého
Pìgøim se snahou oživit naši hru. Snaha

domácích o vyrovnání byla obrovská. Doèkali
se v 53. minutì, když hostùm nevyšel ofsajd
systém a po pøihrávce Macháèka se sám pøed
brankáøem ocitl Havlásek a poslal míè do sítì.
Zbytek zápasu se vìtšinou odehrával na polovinì hostù.
Branky: Havlásek - Plachký

Albrechtice – Dolní Lutynì 2:0 (1:0)
Utkání bylo v úvodní èásti vyrovnané, pak
pøevzali otìže zápasu do svých rukou domácí
a zaslouženì vyhráli. První poloèas se hrál ještì
nahoru dolù, dolnolutyòský Macháèek se pokoušel pohnout s bezbrankovým skóre, leè
neúspìšnì. „Tady jsme ještì hráli vyrovnanì,"
pøipustil trenér Sokola Lubomír Begany.
Po zmìnì stran Albrechtièní suverénnì jasnì
režírovali osud zápasu. Hostující trenér naopak
své mužstvo nepoznával. „Hráèi to normálnì
odchodili. Jediní, kdo snesli nìjaké mìøítko,
byli Macháèek a gólman Šajer," zlobil se
Begany.
Domácí nejprve sice pøežili tutovku Vaneèka,
který hlavou netrefil odkrytou bránu, ale pak si
pøed soupeøovou šestnáctkou dìlali, co chtìli.
Úvodní gól zaøídil bojovný Dorozlo. Kociolek
pak zaøídil druhou branku, když proti pøesile
vybojoval penaltu, kterou Tomáš Vìèorek, hrající netradiènì na stoperu vedle svého bratra
Aleše, promìnil.
„Takhle odevzdaný výkon jsem už dlouho nevidìl. Vždyt´ ty Albrechtice byly doposud trapné. Ale druhý poloèas jako by nás nìkdo vypnul. Soupeø se potøeboval chytit a zase jsme to
odnesli my. Nevím, co to mìlo znamenat, jestli
to snad byla nìjaká sabotáž na trenéra? Nevím.
Doufám, že nìco podobného se už nebude
opakovat," zlobil se Begany.
Branky: 56. Dorozlo, 62. z pen. T. Vìèorek.
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