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POZOR! DoËasn· ˙prava trasy malÈho autobusu
Upozoròujeme obèany, že po dobu opravy povrchu Masarykovy tøídy v Orlové-Lutyni bude doèasnì upravena
i jízdní trasa linky 505 – malý autobus. V dobì od 30. èervna (pondìlí) do 31. srpna bude tento autobus v Orlové
zaèínat a konèit svou jízdu nikoliv na zastávce „Pošta“, ale o stanici døíve, na zastávce „Polní“.
1. pø. Cestujete-li z Dolní Lutynì, ukonèíte v
Orlové svou jízdu na zastávce „Polní“. Dál
autobus nejede.
2. pø. Cestujete-li z Orlové, vyjede autobus z
„Polní“, objede kruhový objezd u gymnázia,
pokraèuje v cestì smìr nemocnice (zastáv-

ka), otoèí se na kruhovém objezdu u Billy
a odboèí na Okružní pod sídlištì smìrem
k zastávce „u Krùla“.
Dále zùstává trasa stejná.
Jízdní øád by mìl zùstat zachován, jen ve
smìru z Orlové smìr Rychvald a Dolní

Lutynì bude odjezd ze zastávky „Polní“
pravdìpodobnì uspíšen o cca 5 minut.
V dobì psaní tohoto èlánku 11.6. jsme
konkrétní úpravu ještì nemìli k dispozici.
Dìkujeme za pochopení.
Jan Fismol

DolnÌ LutynÌ opÏt znÏla kvalitnÌ ìmodr· tr·vaî

Už popáté se sjeli do naší obce muzikanti na další roèník Silesian Bluegrass Festivalu. Zúèastnilo se ho sedm špièkových BlueGrass kapel z Èech
a Moravy. Lont, Cvykr, Wind, The Jumper Cables, Red&White, 4 Pete´s Sake, Goodwill. Pøestože poèasí trochu zlobilo, lidé se dobøe bavili nejen
muzikou, ale také tøeba pøi vystoupení místní westernové skupiny Pedro & Bandidas.

LELKOV¡NÕ v knihovnÏ
Bìhem nastávajících letních prázdnin pøipravuje knihovna ve spolupráci
s Osvìtovou besedou v Dolní Lutyni velkou prázdninovou soutìž
„Lelkování v knihovnì“. Našim dìtem (at´ jsou ètenáøi knihovny, èi
nikoli) budeme v prázdninové pondìlky 7. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8.
a 25. 8. v 10 hodin pøedèítat z dìtské knihy Pavla Šruta - Dva Lelci ve
skøíni.
Po ètení bude následovat tvùrèí práce dìtí, které budou moci malovat
postavy a dìj, dle kapitol, které byly v daný den pøedèítány. Pro každého,
kdo pøijde s námi Lelkovat, bude pøipravena malá sladká odmìna.

Z každého dne budou porotou vybrány 3 vítìzné dìtské práce. Vítìze
naší prázdninové soutìže slavnostnì vyhlásíme a ceny pøedáme v sobotu
30. srpna na akci s názvem Lelkování (ne)konèí. Dìtem budou pøedány
diplomy a pìkné ceny. (Více informací uvnitø novin.)
Tìšíme se na všechny malé ètenáøe i neètenáøe, kteøí pøijdou s námi
Lelkovat.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách knihovny a obce
www.dolnilutyne.org/knihovna/, www.new.dolnilutyne.org/akce, popøípadì telefonicky 734 788 717, 734 788 719.
(mm)
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Pr·zdninov˝ v˝let po stop·ch Julese Verna
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni organizuje prázdninový výlet za dobrodružstvím, zábavou a poznáním do Dolní
Oblasti Vítkovic – Malý svìt techniky U6, pro zájemce, kteøí se nebojí výšek také prohlídku vysoké pece.
Výstava vkusnì využívá díla Julese Verna,
která se zde stávají synonymem pro urèitá
období vývoje techniky a prùmyslu. Rozdìlují
výstavu do logických celkù podle známých
knih „Cesta do støedu Zemì“, „Ocelové
mìsto“, Cesta kolem svìta za 80 dní“, „Robur
dobyvatel“, „Pán svìta“ „Ze Zemì na Mìsíc“,
„Plující mìsto“ a „Zmatek nad zmatek“.
V tomto interaktivním technickém muzeu je
pro návštìvníky pøipravena celá øada vynálezù,
které významnì poznamenaly vývoj prùmyslu
a technického pokroku na území èeských zemí,
ale i ve svìtì.
Návštìvníci mají možnost vidìt a na vlastní
kùži vyzkoušet nejen ukázku výroby elektrické
energie. Projdou se v ponorce kapitána Nema,
vyzkoušejí si øadu trenažerù – øízení autobusu,

tramvaje, automobilu, letadla. Pro návštìvníky
je pøipravena spousta zajímavých a interaktivních technických vynálezù, na které se

nemusejí jen koukat. Výlet je vhodný pro
všechny vìkové skupiny. Dìti v doprovodu
rodièù, èi prarodièù.

Kdy: pátek18. èervence 2014
V kolik: odjezd v 9 hodin od Kulturního domu
(Po domluvì budeme zastavovat ve Vìøòovicích, Neradì a Zbytkách. Je možné domluvit další místa nástupu)
Cena: doprava 120 Kè (dospìlí), 60 Kè (dítì)
Vstupné: Malý svìt techniky – 90 Kè (dospìlí), 50 Kè (dìti od 6 do 15 let, senioøi, studenti), 30 Kè (dìti od 3 do 6 let).
Vysoké pece – 150 Kè (dospìlí), 90 Kè (dìti od 6 do 15 let, senioøi, studenti), dìti od 3
do 6 let v doprovodu rodièù zdarma. V pøípadì zájmu je NUTNÁ REZERVACE do pátku
11. 7. 2014 a to osobnì v kanceláøi Kulturního domu, telefonicky 734 788 717.
Popøípadì e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org. Více informací naleznete na
webových stránkách obce.

Opraven· fas·da m·rnice

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 sestra. Po dobu dovolené bude
našeho pana doktora zastupovat MUDr.
Tatiana Valicová ve své ordinaci na dìtmarovické elektrárnì v Dìtmarovicích.

Fasáda budovy bývalé márnice na høbitovì prošla opravou. Místy zpuchøelá omítka byla
odstranìna, nahrazená novou a celá budova pak získala nový fasádní nátìr. Další drobné
úpravy souèasnì doznal i pøívod elektøiny a zdroj vody. (red)

DÏtskÈ h¯iötÏ v centru obce
Závazek, který na sebe zastupitelstvo obce
vzalo, je splnìn. Dìtské høištì v centru obce
je postaveno. Na poèátku byla petice obèanù,
kterou zastupitelstvo obce akceptovalo
a stavbu høištì zaøadilo pro letošní rok do
svého rozpoètu. Prostory v centru se jevily
jako nejvhodnìjší pro snadnou dostupnost
nákupních støedisek i služeb.
Jako materiál pro stavbu bylo vybráno akátové døevo pro svou odolnost povìtrnostním
vlivùm a vzhled, který zapadal do okolní
parkové úpravy prostøedí. Výbìr dodavatele
uzavøela svým usnesením rada obce.
Výbìr jednotlivých komponentù dìtského
høištì ovlivnila i otázka míry bezpeènosti

dìtských uživatelù. Celou sestavu, tak jak
byla postavena, lze samozøejmì rozšiøovat o
další prvky, ale v souèasné dobì není obec
vlastníkem dalších pozemkù, které se stávajícím dìtským høištìm sousedí. Na závìr
malá poznámka. Povìtrnostním vlivùm
høištì odolá. Odolá i vandalùm?
Jan Fismol

Oznámení
Oznamujeme obèanùm, že v období od
21. 7. 2014 – 27. 7. 2014 bude kulturní
dùm v Dolní Lutyni pro veøejnost uzavøen
z dùvodù èerpání dovolené. Dìkujeme
za pochopení. Dále v období od 14. 7.
2014 – 27. 7. 2014 bude UZAVØENA
knihovna. A zároveò oznamujeme našim
spoluobèanùm, že Dolnolutyòské
noviny vyjdou o prázdninách jen v mìsíci srpnu.
Kovy jen do mìstské sbìrny
Zastupitelé Bohumína jako první
v republice øekli „stop“ zlodìjùm kovù.
Schválili totiž úpravu své obecnì
závazné vyhlášky o odpadech tak, že
Bohumíòáci už nebudou moci odevzdávat kovy do komerèních sbìren, ale
pouze do mìstských sbìrných dvorù, a
to zdarma. Novinka zaène platit od
nového roku. S obdobnou vyhláškou se
poèítá rovnìž u nás v Dolní Lutyni. Bližší
podrobnosti pøineseme v srpnovém
vydání Dolnolutyòských novin.
(red)
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Jak je vyuûita klubovna u ÑHolub·¯˘ì na Zbytk·ch?
Klubovna se nachází vedle ZŠ na Zbytkách. Budova je majetkem obce, ale hlavní využití je v rukou „Svazu chovatelù
poštovních holubù“.
Jejich èinnost je zamìøená na registraci
a odesílání poštovních holubù k soutìžním letùm.
Dále se zde konají okresní konference chovatelù
s vyhodnocováním jedincù a rovnìž vynikajících
letcù. V klubovnì se scházejí nejenom holubáøi,
ale i jiné zájmové skupiny.
1. Senior klub zbyteckých dùchodcù
Èlenové v poètu 16-ti osob se pravidelnì, vždy
každé první úterý v mìsíci scházejí k pøátelskému
posezení. Poøádají akce: pøedvánoèní posezení,
smažení vajeèiny, jubilejní oslavy èlenù, poznávací zájezdy.
2. „Holubièky“
Druhá poèetná skupina zbyteckých žen –
seniorek. Obsazuje klubovnu každou první støedu
v mìsíci. Seniorky si bìhem pøátelského posezení
vymìòují zkušenosti v oboru vaøení a zahrádkaøení a oslavují spoleènì svá životní jubilea.
3. Jiná využití
Ke spoleèným pøátelským posezením využívají
klubovnu i bývalí zamìstnanci ŽDB Bohumín.

Každoroènì jsou prostory využity na pøedvánoèní a silvestrovské oslavy.
Nyní je budova „ U Holubáøù“ v èásteèné rekonstrukci.
Chtìli bychom tímto podìkovat vedení obce

Dolní Lutynì za kladný pøístup v této záležitosti.
Za „Svaz chovatelù poštovních holubù“ Himlar, za „Senior klub zbyteckých dùchodcù“ - Sivák, za „Holubièky“ - Krajèí

70 let od bombardov·nÌ naöÌ obce
29. srpna uplyne 70 let ode dne, kdy došlo k bombardování naší obce. Letecké pumy pùsobily zkázu a ztráty na
životech od lokality Zbytky až po pískovnu za statkem. Nejvíce zasaženy byly Zbytky, kde zahynulo 13 osob, z toho
6 dìtí. Ještì žijí pamìtníci, kteøí mají toto hrùzné úterní poledne v živé pamìti.
Domnívám se, že ani daleko mladším
obèanùm neuškodí pøipomenout událost,
která natrvalo zmìnila život tìm, kdo pøi
bombardování pøišli o své blízké i domy.
Pro pøesnost je nutno uvést, že naše obec
nebyla cílem leteckého útoku, šlo o nouzový
odhoz bomb, což však ve svém dùsledku
nemá pro obìti faktický význam.
Popisem události bych chtìl rovnìž pøispìt
k vyvracení dohadù o pøíèinách, se kterými

PÿIPRAVUJEME
Podzimní vinobraní
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni bude
poøádat na podzim 2014 „Dolnolutyòské
vinobraní“ s živou hudbou, dobrým jídlem
a kvalitním vínem pro širokou veøejnost.
Vstupenky budou v pøedprodeji již na
konci mìsíce srpna. Více informací
naleznete na webových stránkách obce
Dolní Lutynì, plakátech a v srpnovém
vydání Dolnolutyòských novin.
Zájezdy se opìt rozjedou
Po prázdninách navážeme na tradici
zájezdù do divadel moravskoslezských.
Pro naše nejmenší jsme pozvali divadlo
D5 s pøedstavením Ètyølístek v pohádce,

jsem se v prùbìhu èasu, a nejen já, setkával,
a které jsou stále zamìòovány za fakta.
K získání faktografického materiálu mi
znaènou mìrou pøispìli nadšenci, kteøí mapují bombardování Ostravska za II. svìtové
války.
V neposlední øadì mi pamìtníci a èlenové
postižených rodin pøedali své osobní autentické zážitky.
Popis události, která vyvrcholila zmínìným
které za námi pøijede v prosinci. V knihovnì pøipravujeme povídání a besedy se
zajímavými lidmi. Opìt k nám pøijede cestovatel Tomáš Kubeš. Budeme se také
vìnovat zdraví – pohybový aparát,
bylinky, akupunktura. Jednáme s panem
Ing. Pavlem Jajtnerem – bývalým velvyslancem ÈR ve Vatikánu. Byli bychom
velmi rádi, kdyby pøijal naše pozvání
a vedl pøednášku na téma „Vzpomínky na
nového svìtce Jana Pavla II.“

odhozem bomb, pøinese prázdninové dvojèíslo Dolnolutyòských novin v srpnu. Pravdou
je, že spojenecká letadla, startující z italských letišt´ (Nìmci v srpnu 1944 stále
okupovali vìtšinu Evropy), mìla uvedeného
dne bombardovat na Ostravsku ètyøi cíle železárny
ve
Vítkovicích,
rafinérii
v Pøívoze, rafinérii firmy FANTO v
Bohumínì a bohumínské seøaïovací nádraží.
Jan Fismol

ChodnÌk na Zbytk·ch
Po více než dvou letech projekèních prací obec
získala stavební povolení pro stavbu chodníku
podél silnice Rychvaldská na Zbytkách. Je
nejvyšší èas. Dopravní situace se zejména
v úseku od prodejny potravin u Ïáblovy
kolonie k základní škole stále zhoršuje. Velkou
mìrou k tomu pøispívá skuteènost, že podél
vozovky jsou po obou stranách pøíkopy, které
ztìžují chodcùm v pøípadì nebezpeèí ustoupit
dál od vozovky. Chodci, zejména dìti a starší
obèané, jsou v bezprostøední blízkosti èasto
velmi rychle projíždìjících vozidel. Výstavba
chodníku tento stav vyøeší. Doba vypracování
projektu byla dlouhá. Tøikrát se kvùli vlastnickým vztahùm mìnila trasa chodníku, než došlo
ke shodì a koneènému øešení. Náklady na
stavbu chodníku jsou sice vysoké, ale
bezpeènost se penìzi mìøit nedá.
(fis)
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MistrynÏ »eska postoupily na MistrovstvÌ svÏta
Berušky pokraèovaly v úspìšném tažení na Mistrovství Èeské republiky v mažoretkovém sportu. Mají za sebou
dvì nároèná Mistrovství ÈR. Jedno se konalo v nedìli 25. 5. 2014 ve Zruèi nad Sázavou a druhé 7. – 8. 6. 2014
v Náchodì.

Ze Zruèe nad Sázavou si odvezly dvì zlata,
dvì støíbra a jeden bronz, vše za náèiní pom
pom.
Zlato a titul Mistrynì ÈR získala velká formace
17 kadetek a sólo Kateøinka Moroòová. Støíbro
a titul 1. vícemistrynì získala miniformace
juniorek a duo Lucinka Krenželoková
a Michalka Moroòová. Bronz a titul 2. vice-

LETEM DOLNÕ LUTYNÕ
KONÍKOVICE 2014
Na návštìvu Koníkovic se už dìti tìšily
a pøipravovaly delší dobu. Ve škole sušily
chléb a rohlíky, kreslily obrázky koní,
prohlížely si encyklopedické knihy, zpívaly
písnì a hrály rùzné pohybové hry.
A kde ty Koníkovice vlastnì jsou?
Koníkovice, to je takové místo v Orlové,
kde jsou konì. Konì - tedy Koníkovice,
tak to zcela logicky pojmenovaly naše
zbytecké dìti. Všechny ustájené koníèky
si dìti dùkladnì prohlédly a na tom nej-

menším, Cipískovi, se i povozily. Na
statku mìli i jiná zvíøátka - mladé býèky,
køepelky, králíèky, psa, koèku, kozu Hedviku a ve stájích mezi dìtmi poletovaly
vlaštovièky.
(red)
Klaun Pepino ve školce
Støedeèní kvìtnové poèasí nedovolilo

mistrynì ÈR si odvezla sólistka Vendulka Ožogová.
V Náchodì Berušky vybojovaly druhé místo
a titul 1. vicemistrynì Èeské republiky za formaci show s názvem Michelangelo Buonarroti.
Umístìní je pro Berušky o to cennìjší, protože
startovaly za kategorii juniorky (12 – 15 let),
ale více jak polovina holek bylo katedetek (dìti

do 11 let). Holky pøedvedly, že umí bojovat,
i když soupeøí proti starším dìvèatùm.
Velká formace pom pom a show postupují na
Mistrovství svìta, které se letos koná na konci
prázdnin v Praze.
Tímto bych chtìla podìkovat všem Beruškám
za vzornou reprezentaci souboru a obce.
Petra Šostoková

zbyteckým pøedškolákùm jít ven, a tak
velice uvítaly klauna Pepina s jeho show.

Øemesla nás opravdu baví
I takto by se dal nazvat tøídenní pobyt
žákù 8. tøíd naší školy v Jeseníkách,
kterého se zúèastnili ve dnech 5. - 7. kvìtna v rámci Projektu EU „ Øemesla nás
baví.“ Žáci se zde seznámili a vyzkoušeli
na vlastní kùži rùzné øemeslné obory.
V oblasti umìleckých øemesel se nauèili
plést košíèky, drátkovat džbánky a vyrábìt
krásné šperky z korálkù. Další obor práce se døevem - jim nabídl výrobu
hlavolamu a krabièky, do které hlavolam

Klaun opìt nezklamal! Uèil dìti rùzné hry,
taneèky, soutìžil s nimi a bavil je svou
nešikovností a upovídaností. Nechybìla
ani diskotéka a balónková zvíøátka.
Ve školce s dinosaury
Žáci osmých a devátých tøíd bìhem pobytu na Malé Morávce v rámci projektu EU
„Øemesla nás baví" vyrobili ze døeva tøi
nádherné dinosaury. Rozhodli se, že je
vìnují dìtem na hraní. V pondìlí 26. kvìtna navštívili mateøskou školu Støed
a veselé pøíšerky malým spolužákùm
pøedali. Spoleènì si pak povídali a hráli.
Velcí mìli radost, že se dìtem ve školce
jejich výrobky líbily.

uschovali. Krabièku zdobili vypalováním
ornamentù. V oboru zpracování kovù se
soustøedili na kovotepectví a ve vìtšinì
pøípadù zjistili, že støíhaní a tepání plechu
není jednoduchá záležitost. Všechny
výrobky si žáci odvezli domù. Nejen
øemeslná práce, ale i výlet do Karlovy
Studánky byl souèástí programu našeho
pobytu. Veèery jsme strávili soutìžemi
a kvízy. Také ovzduší v Jeseníkách
výraznì pøispìlo k lepšímu dýchání,
vždyt´ v Karlovì Studánce je nejèistší
vzduch ve støední Evropì. (red)
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55 let umÏleckÈho ökolstvÌ v RychvaldÏ
Letos je to již 55 let, co naše Základní umìlecká škola Rychvald vychovává mladé hudebníky, výtvarníky
a v posledních nìkolika letech i herce. Za tu dobu se zde vystøídaly témìø tøi generace žákù, uèitelù a správních
zamìstnancù.
Pro nìkteré dìti byla výuka jen další z nutných
povinností, pro jiné byla místem, kde mìli
možnost pod vedením zkušených uèitelù
pootevøít dvíøka a nahlédnout do složitého, ale
tak bohatého svìta umìní. V rychvaldské škole
pùsobím už 37 let a mám radost, když vidím,
že nìkteøí naši bývalí žáci k nám pøivedou své
dìti nebo dokonce i vnuky, že sledují a podporují jejich vývoj nebo že si s nimi dokonce
zahrají na koncertu Mámo, táto, hraj se mnou.
Cílem výuky u nás není ovšem jen ono „nauèit
se hrát na hudební nástroj“, snažíme se nauèit
žáka také tvoøit umìní, objevit v nìm talent,
nauèit jej radovat se z tvoøivé èinnosti, ale
souèasnì mu vštìpovat i takové vlastnosti,
jako je pracovitost, vytrvalost, zodpovìdnost,
samostatnost, sebekritiènost, tolerance k jinému názoru. Absolventi naší školy by mìli být
kultivovaní a tvoøiví lidé, kteøí si váží kulturních a umìleckých hodnot, vnímají je jako
dùležitou souèást lidské existence a aktivnì
pøispívají k uchovávání a pøedávání kulturních
tradic dalším generacím.
Podìkování za mnohdy nelehkou práci na
onom „klestìní zarostlého chodníèku“ k umìní
patøí uèitelùm, kteøí obìtují svému povolání
nejen volný èas, ale pøedevším své srdce.
V letošním jubilejním roce pøipravili se svými
žáky pro veøejnost neuvìøitelných 81 akcí.
A nyní nìkolik údajù z historie školy:
V záøí 1959 byla v Rychvaldì otevøena poboèka Lidové školy umìní v Petøvaldì. Vyuèovalo
se v prostorách Hasièské zbrojnice a v tzv.
"chudobinci", který stál na pozemku dnešního

rychvaldského sídlištì. V záøí 1971 byla stará
budova bývalé ZŠ nákladem 1.200.000,- Kè
adaptována a pøidìlena LŠU. Z Petøvaldu se
sem pøemístilo øeditelství a rychvaldská LŠU se
stala školou kmenovou.
V záøí 1990 byla LŠU v Rychvaldì rozdìlena
na dvì samostatné školy - rychvaldskou a petøvaldskou. Dochází také ke zmìnì názvu na
"Základní umìlecká škola Rychvald". V lednu
1995 vstoupila ZUŠ Rychvald do právní subjektivity.
V záøí 1995 byla provedena plynofikace ZUŠ
a o dva roky pozdìji byla kompletní rekonstrukcí koncertního sálu dokonèena estetizace a
pøestavba celé školy (výmìna oken, podlahových krytin, stropù, rekonstrukce tøíd kolektivní výuky). V záøí 1997 byla zahájena výuka
na odlouèeném pracovišti v ZŠ Dolní Lutynì.
Od 1. 7. 2001 je zøizovatelem Moravskoslezský
kraj.
Následuje série nìkolika zmìn, které naznaèují
cestu nového rozvoje: v roce 2004 se rozšíøila
nabídka nástrojové výuky na poboèce v Dolní
Lutyni, na kmenové škole v Rychvaldì bylo
bìhem dalších let provedeno odhluènìní tøíd,
vybudování nových a úpravy stávajících
hygienických zaøízení, renovace støechy
a zlepšilo se i vybavení hudebními nástroji,
moderními technologiemi a ICT (pracovní
stanice pro uèitele, multimediální uèebna s dataprojektorem, koncertní sál s projekèní technikou a audiotechnikou). Od roku 2006 se
tøemi rozhodnutími MŠMT zapisují do školského rejstøíku tyto zmìny:

Pedro and Banditas v BoskovicÌch
V sobotu 24. kvìtna se naše westernové
seskupení, Pedro and Bandidas spoleènì
s Luckou Pìèonkovou a jejím konìm Šakerem zúèastnilo soutìžního vystoupení za
mezinárodní úèasti - Open Horses Show ve
westernovém mìsteèku Boskovice.
V konkurenci 50 úèinkujících z Polska,
Slovenska, Rakouska a Èeska jsme postoupili do semifinále, kam nás dostala
odborná porota a diváci.
Open Horses Show je talentová soutìž – to
znamená, že hlavním kritériem je zaujmout a
pobavit publikum. Dùležitý je pøíbìh, hudba,
kostýmy, nápaditost, akce a samozøejmì
práce èlovìka s konìm.
Semifinále probìhne bìhem prázdnin a my
bychom rádi pøedvedli své westernové
dovednosti s konìm. Ve finále vystoupí 6
nejlepších a o vítìzi se rozhodne poslední
víkend v srpnu.
Držte nám pìsti.
Naïa Michalková

1. 9. 2006 – otevøení dalšího místa poskytovaného vzdìlávání v budovì ZŠ v Dìtmarovicích
1. 9. 2007 – otevøení literárnì - dramatického
oboru
1. 9. 2008 – otevøení dalších míst poskytovaného vzdìlávání (dvou v Dìtmarovicích
a jednoho v Rychvaldì)
Škola je od roku 2003 jednou ze dvou základních umìleckých škol v Èeské republice, které
jsou pøidruženými školami UNESCO, dále je
èlenem Asociace ZUŠ a sdružení ZUŠ
Moravskoslezského kraje Múza.
Podtitul Školního vzdìlávacího programu ZUŠ,
který vstoupil v platnost 1. záøí 2012, je
„Škola pro život. Vzdìlání pro všechny. Najít
cestu je umìní. Umìní je cesta.“. Hlavním
a podstatným bodem koncepce dalšího rozvoje
školy je postupné uvádìní tohoto nového
kurikulárního dokumentu do života školy.
V souèasné dobì má škola kapacitu 289 žákù,
vyuèuje se zde ve tøech umìleckých oborech –
hudebním, výtvarném a literárnì dramatickém
a pracuje zde 21 zamìstnancù.
K jubileu školy se 17. èervna v koncertním
sále v Rychvaldì uskuteènil Slavnostní koncert
uèitelù a žákù, jehož souèástí byla vernisáž výstavy prací žákù výtvarného oboru s názvem
„Krása kamene“. A co popøát škole do dalších
let? Pracovité a nadané žáky, spolupracující
rodièe, kultivované, vzdìlané a kreativní
uèitele a vstøícné partnery ke spolupráci.
Vlasta Matonogová,
øeditelka ZUŠ Rychvald

ZakonËenÌ pr·zdnin aneb
Lelkov·nÌ (ne)konËÌ
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá v sobotu 30. srpna od 16 hodin v parèíku pøed
pekárnou akci s názvem Lelkování (ne)konèí.
Pøi této pøíležitosti vyhlásíme výherce naší
prázdninové soutìže Lelkujeme v knihovnì.
Pro veøejnost bude pøipraven zábavný program:
program zahájíme veselým divadélkem (nejen
pro dìti) Perníková chaloupka, po divadélku
bude následovat zábavná diskotéka se soutìžemi.
Jako doprovodný program je zajištìn aquazorbing, skákací hrad, simulátor 3G pøetížení, v
pøípadì pøíznivého poèasí si budeme moci
prohlédnout a pohladit opravdového živého
hada.
Více inforamcí naleznete na webových
stránkách Dolní Lutynì a uvnitø DL novin.
Vstup je zdarma.
(mm)
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Zahr·dk·¯ radÌ
Tøásnìnka na paprice
Škody zpùsobené sáním larev a dospìlcù.
Zpoèátku napadená pletiva získávají bìlavou
a støíbøitou barvu a pozdìji dochází k jejich
ztmavnutí dohnìda a jakoby zkorkovatìní
plodù. Kvìtní poupata a kvìty jsou pokroucené,
deformované. Typickým pøíznakem na silnì
napadených rostlinách je pøítomnost drobných
èerných kapièek trusu tøásnìnek. Ochrana:
Mospilan, Talstar, Vertimec, Karate Zeon

rozrùstá, žilnatina zùstává zelená až pokrývá
celý list. Listy nabývají svìtlého až støíbøitého
zbarvení, pozdìji rezavì hnìdnou a pøedèasnì
usychají. Kdo použije lupu, najde na spodní
stranì listu drobné pohybující se "pavouèky", a
to je právì sviluška. Pozdìji jsou pokryty jemnou pavuèinkou, pøedevším na spodní stranì
listù. V tomto stádiu již bývá vìtšinou pozdì na
záchranu porostu. Sviluška má ráda teplo
a sucho, proto je velmi èastá ve sklenících, a tak
se s ní na rozdíl od plísnì okurkové mùžeme

èerven 2014

SpoleËensk· kronika
At´ sluníèko na Tebe svítí,
pod nohama Ti kvete kvítí,
barevní motýlci kolem lítají, až se z té krásy dech
tají.
Dne 28. kvìtna 2014 oslavila naše
maminka, tchýnì, babièka a prababièka,
paní
Malvína HANUSKOVÁ
85 let. Hodnì zdraví, spokojenosti
a Božího požehnání pøejí synové Vladimír
a Erich s rodinami.
Krásných kvìtù plnou
náruè k narozeninám Ti
chceme dát, hodnì zdraví,
štìstí, lásky k tomu pøát.
Dne 11. èervna 2014
oslavila paní
Marie ADAMÈÍKOVÁ
vzácných 80 let. Blahopøejí synové
Jaromír, Albert a Rudolf s rodinami.

Sviluška na okurkách
Na líci listových èepelí jsou svìtlé skvrny, které
se zvìtšují. Listy jsou mramorované, pak žloutnou, hnìdnou a zasychají. Na spodní stranì
listù a pozdìji celých rostlinách pavuèina.
Ochrana: Omite, Vertimec, Talstar, Nissorun,
sirnaté fungicidy také mají vedlejší akaricidní
úèinek.
Velmi èasto se zamìòují pøíznaky plísnì
okurkové s napadením sviluškou. Na lícní
stranì se objevují skupinky svìtlých skvrnek s
vpichem uprostøed. Skupinka skvrnek se

setkat v mnohem èasnìjším období. Ochrana:
postøik akaricidy (Omite, Vertimec, Talstar,
Nissorun), sirnaté fungicidy také mají vedlejší
akaricidní úèinek.
Plíseò okurková se projevuje tak, že na horní
stranì listù vznikají hranaté, svìtle zelené až
žlutozelené skvrny ohranièené listovými žilkami. Ojedinìlý výskyt tìchto skvrn postupnì
narùstá, na spodní stranì listù se vytváøí šedofialový porost plísnì. Napadené listy hnìdnou,
postupnì usychají až dojde k úhynu celé rostliny. K šíøení plísnì okurkové je potøeba ovlhèení listù, infikovány mohou být pouze vlhké
listy. Pøi silném infekèním tlaku a teplotì 20 25 °C staèí pouze dvouhodinové ovlhèení listù.
Pokud jsou teploty nižší, nezbytná doba ovlhèení listù se mnohonásobnì prodlužuje.
K ochranì používáme fungicidy. O mšicích se
zámìrnì nezmiòuji s tìmi mají pìstitelé
zkušenosti.
S uvedenými škùdci je to horší. Jeden postøik
zpravidla nezabere, pro jistý úèinek jsou nutné
tøi postøiky v 5-7 denních intervalech a prostøídat dva pøípravky s rozdílnou úèinnou látkou.
K zabránìní vzniku rezistence neaplikujte Vertimec (na svilušku a tøásnìku) nebo jiný, který
obsahuje úèinnou látku typu avermektin 2x po
sobì, bez pøerušení ošetøením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem úèinku.
Bob Veget´ák

Když se Ti život nìkdy
bude smutným zdát,
možná i slzu Tì bude
úsmìv stát, když nikdo
nepochopí, co znamená
bolest v srdci mít, že mùžeš
žít a rodinu mít, útìchou Ti musí být.
K Tvým narozeninám Ti chceme hlavnì
štìstí, zdraví, cit a lásku pøát, nebot´ to
jediné Ti život mùže darovat.
Dne 23. èervna 2014 oslavila
naše babièka a prababièka, paní
Daniela FISMOLOVÁ
z Vìøòovic své krásné 85. narozeniny.
Všechno nejlepší pøeje celá rodina.
Èas plyne, ale bolest a smutek zùstávají.
Dne 8. èervna 2014 vzpomínáme nedožité
78 narozeniny našeho
manžela, tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka, pana
Zdenka PETRÝDESE
z Dolní Lutynì. Zároveò
12. èervence 2014 jsme vzpomnìli
20 let od jeho úmrtí. Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

èerven 2014
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Odešel, ale zùstal v srdcích
tìch, kteøí ho mìli rádi.
Dne 18. èervna jsme
vzpomnìli 4. výroèí úmrtí
pana

Jiøího ÈEMPÌLA.
Stále vzpomínají manželka Vanda a syn
Pavel s rodinou.
Jak tiše letí vánek do polí a lesù, které jsi
mìl tolik rád, tak smutnì bìží léta, co jsi
odešel navždy vìèný spánek spát.
Dne 4. èervna 2014 by se
pan
Vladislav PILCH
dožil 70 let a zároveò si 8. èervence 2014
pøipomeneme 7. výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Danuše
s rodinou, sestra Vìra s rodinou a ostatní
pøíbuzní.
Když zemøe maminka,
sluníèko zajde, v srdci se
uhnízdí smutek a chlad. Po
celém svìtì se sotva najde,
kdo by jak maminka umìl
mít rád.
Dne 19. èervna 2014 jsme vzpomnìli
6. smutné výroèí úmrtí paní

Rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.
Chtìl se radovat, s námi
zde být, osud však
nedopøál mu dále žít.
Dne 15. èervence 2014 vzpomeneme
11. výroèí úmrtí pana
Petra SZELIGY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Jitka, synové Jan a Karel, bratr Václav
s rodinou, rodiny Niezgodova a Šeligova.
Neplaète, že jsem odešla, ten klid mi pøejte, jen v srdcích vìènou vzpomínku si na
mne zachovejte.
Dne 16. èervence 2014 by
se dožila 80 let paní
Jiøina SZELIGOVÁ.
Zároveò dne 29. ledna 2014 jsme vzpomnìli 7. smutné výroèí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomínají nevìsta Jitka,
vnuci Jan a Karel Szeligovi, rodiny
Šeligova a Niezgodova.
Navždy se zavøela kniha Tvého života, zùstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota.
Dne 16. èervence 2014
vzpomeneme 7. výroèí
úmrtí naší milované
manželky, maminky
a babièky, paní

Vandy HURHOTOVÉ.

Jany NÁVRATOVÉ.

S láskou vzpomínají dcera Libuše, vnuèky
Marcela a Gabriela s rodinami.

Vzpomínají manžel a syn s rodinou.

Již není mezi námi, již není slyšet známý
hlas, nám zùstalo jen vzpomínání na
toho, kdo rád žil a mìl nás tolik rád...

Dne 2. èervence 2014 uplyne 35 let od
úmrtí našeho milovaného tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka, pana
Františka SEKERY.

Dne 14. èervence 2014
vzpomeneme nedožitých
85 let paní
Marie FISMOLOVÉ.
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Dne 27. èervence 2014
vzpomeneme nedožitých
77 let naší milované
maminky a manželky paní
Emílie JAROŠOVÉ.
Vzpomínají manžel a syn.

S láskou a úctou vzpomínají synové Miroslav
a František s rodinami.
Bolest v srdci neutichá,
když odejde navždy nejdražší,
co máte.. Maminka.
Dne 3. srpna 2014 by se dožila 90 let paní
Leontina SZELIGOVÁ
z Vìøòovic a zároveò 21. èervence
vzpomeneme 15. výroèí úmrtí. Vzpomíná
syn Vladislav s rodinou.
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PodÏkov·nÌ
Dìkujeme Všem
pøíbuzným, známým,
sousedùm a spolupracovníkùm, za úèast a kvìtinové dary pøi posledním
rozlouèení s naší milovanou
Vìrkou GREGOROVOU.
Dìkuje zarmoucená rodina.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Štefan Novelinka, František Novák,
Jaroslav Kursa, Helena Adamèíková, Vìra
Gregorová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci kvìtnu oslavili naši spoluobèané:
92 let Stanislav Ochman
85 let Kvìtuše Adamczyková, Rùžena
Uhrová, Malvína Hanusková
80 let František Višòák
Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme
hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

MauglÌho stezka
Unikátní lanová atrakce pro dìti i dospìlé
vyrùstá v tìchto dnech v Bohumínì.
Ve zdejším Hobbyparku už totiž zaèali
øemeslníci s výstavbou adrenalinové Mauglího
stezky. Náklady na její vybudování jsou pìt
milionù korun. Slavnostní otevøení je
naplánováno na sobotu 19. èervence.
„Nápad vytvoøit Mauglího stezku v Bohumínì
vznikl v desetihektarovém parku Mirakulum u
Prahy, který je plný atrakcí ze døeva. Museli
jsme ji však pøizpùsobit na naše pomìry.
Nìjakou dobu jsme hledali i místo, kde by
mohla vyrùst, až nakonec vyhrál Hobbypark, a
to kvùli zázemí i vzrostlým stromùm v jeho
areálu. Ty jsme se rozhodli pro stezku také
využít,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor
Bruzl.
K nebi se už v Hobbyparku tyèí šest osmimetrových døevìných vìží o dvou patrech.
Ty tvoøí základ pro celou lanovou atrakci
bohumínské radnice.
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Deset bod˘ z dvan·cti moûn˝ch
Fotbalistùm Sokola se v závìru sezony daøilo, když ani v jednom ze ètyø zápasù neprohráli a docela si vylepšili
pomìr vstøelených gólù.
Dolní Lutynì - Pražmo Raškovice 2:1 (1:0)
Po nepovedeném utkání v Albrechticích jsme
na domácím høišti hostili mužstvo Raškovic.
Od úvodních minut jsme se tlaèili pøed branku
soupeøe a již ve 3. minutì se v obrovské šanci
po pøihrávce Vaneèka ocitl Macháèek. Jeho
støela však byla pøíliš slabá, a tak hostující
brankáø ji s pøehledem zneškodnil. V 18. minutì jsme se ujali vedení, když se Macháèek
uvolnil na pravé stranì høištì a jeho pøihrávku
pod sebe promìnil støelou z první Szkuta ve
vedoucí gól.
Hosté toho v prvním poloèase moc neukázali,
jejich pokusy z dálky bezpeènì pochytal Šajer.
Domácí mìli nìkoli šancí, které však
nepromìnili.
Do druhého poloèasu hosté vstoupili
s odhodláním pokusit se s výsledkem nìco
udìlat. První pokus pøišel ve 48. minutì, ale
støela šla vedle. V 58. minutì pronikl po levé
stranì Pìgøím, našel ve vápnì Macháèka, který
na sebe vylákal obránce i brankáøe, a poslal míè
pøed prázdnou branku, kde si nabìhl Velký
a v pádu míè usmìrnil do branky.
Od této branky zaèali domácí nepochopitelnì
bránit výsledek a hosté si zaèali vytváøet šance.
Nejprve zahrozili v 64. minutì po rychlém brejku. V 67. minutì pøišel kontaktní gól hostù,
když se u rohového praporku nechal obehrát
Šimek, následný centr na nabíhající hráèe Šajer
vyrazil, bohužel další hráè míè dorazil do sítì 2:1.
Od tohoto okamžiku hosté ještì víc pøidali, ale
bojovný a obìtavý výkon domácích již další
komplikace nedovolil. Nejvìtší šanci vyrovnat
mìli hosté v 82. minutì, kdy byl po druhé žluté
kartì vylouèen Vaneèko, a za tøi minuty zahrávali pøímý kop, který Šajer vyrazil na roh.
Branky: Szkuta, Velký - Škola
Sedlištì - Dolní Lutynì 1:1 (0:0)
Hráèe Sokola v Sedlištích neèekal jednoduchý
zápas, ponìvadž domácí potøebovali vyhrát za
každou cenu. Sice jsme hned v 1. minutì zahrávali volný pøímý kop z nebezpeèné vzdálenosti, ale technický pokus Velkého brankáø vyrazil
a obránci míè odkopli do bezpeèí.
První dvì šance mìli domácí, v 18. minutì se
pøipomnìli hosté Macháèkovou støelou z úhlu,
která šla ovšem vedle. Domácí i nadále hráli
jednoduchý fotbal na malém høišti, nakopávali
balóny smìrem k brance hostí, kde si dobøe
nabíhali útoèníci. Do konce poloèasu si ani
jedno mužstvo nevytvoøilo nìjakou vìtší šanci.

Druhý poloèas zaèali lépe hosté, ovšem v 53.
minutì jim nebyl uznán regulérní gól Havláska
pro domnìlý ofsajd. Pak se nic nedìlo. Domácí
hráli v køeèi, nebyli schopni nìco vymyslet
a hru kontrolovali hosté. Domácí se ujali vedení
v 75. minutì, kdy promìnili naøízenou penaltu,
která padá na vrub hostujícího Kudlíka, který
zahrál v pokutovém území rukou. Hosté však
ožili a srovnání zaøídil v 90. minutì Macháèek,
který si postavil míè 25 – 30 metrù od branky
a nechytatelnou støelou o bøevno vyrovnal.
Branky: Kovalík - Macháèek
Dolní Lutynì - Havíøov 3:1 (1:1)
Domácí pøehrávali hostující tým od prvních
minut a vytváøeli si i šance. Hosté zamìstnávali
domácího gólmana Šajera pouze støelami
z dálky, se kterými si poradil. Dlouho se šance
støídaly na obou stranách, až ve 34. minutì
Twrdý èeskou ulièkou našel nabíhajícího
Havláska, který pøehodil vybíhajícího brankáøe

hostù, a domácí se ujali vedení.
Co se ale nestalo? Domácí pøestali hrát a dovolili soupeøi dostat se zpìt do zápasu. Trest za to
pøišel v 41. minutì, kdy domácí nechali volného hráèe ve støedu høištì, jeho støelu Šajer
vyrazil pøed sebe, kde však byl další hostující
hráè, který doslova míè dotlaèil do branky.
Druhý poloèas byl pøehlídkou nepromìnìných
šancí domácích. Hosté se sice snažili strhnout
vedení na svou stranu, ale vyloženou šanci si
nevypracovali. Šance mìli spíše domácí,
bohužel jim nešlo zakonèení. V 89. minutì zaútoèili hosté ve vìtším poètu hráèù ve snaze
strhnout vedení na svou stranu. Pøišla však
nepøesná pøihrávka, míè se dostal k Šimkovi,
ten vysunul do otevøené obrany Havláska, který
míè zatáhl po pravé stranì, pøesnou pøihrávkou

našel nabíhajícího Macháèkaa ten nemìl problém trefit prázdnou branku - 2:1. Do konce
utkání jsme si již výsledek pohlídali
a zaslouženì vyhráli.
Branky: Havlásek, Macháèek - Klus
Dolní Lutynì – Bystøice 3:2 (2:2)
Po ÈSAD Havíøov poslali fotbalisté Dolní
Lutynì o tøídu níž také Bystøici. „Jenže zase to
bylo drama. Zaplat´pánbùh, ale se št´astným
koncem pro nás," oddechl si trenér Sokola
Lubomír Begany, který si na zaèátku zápasu
málem pøivodil infarkt. To když jeho svìøenci
prohrávali po pár sekundách 0:1. A bylo hùø.
Bystøice byla aktivní, dala druhý gól, nastøelila
bøevno. Domácí se ale nevzdali a ještì do
pøestávky srovnali. Významnou roli hrál pøedevším gól Vaneèka na 2:2 ze 45. minuty. Bystøice tím pøišla o náskok, dostala gól do šatny
a to ji nahlodalo. „Nám to naopak pomohlo, ale
musím pøiznat, že jsem byl i za toho stavu 0:2

docela klidný. Bylo ve mnì skálopevné
pøesvìdèení, že to zvládneme. Šance jsme si
vypracovávali a hosté byli nervózní. Zbrkle
útoèili," pøibližoval trenér Begany.
Po pøestávce vrhli hosté všechny síly do útoku
a museli hrát na riziko. Mìli však dost smùly, a
nakonec se radovali domácí, kteøí dali vítìzný
gól na konci utkání. Trefil se „nezmar"
Macháèek, pro nìhož to byla tøetí branka na
konci utkání z posledních tøí zápasù.
Branky: 25. a 88. Macháèek, 45. Vaneèko – 1.
a 24. Žubor.
TJ Sokol Dolní Lutynì poøádá nábor hráèù do
našich mládežnických mužstev. Informace u
pana Václava Šostoka tel.731 363939 nebo u
pana Luïka Absolona tel. 731 510648.
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