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DobrÈ zpr·vy o pr·zdnin·ch
V minulých týdnech, po nìkolikaletém úsilí a dlouhém èekání, dorazily na obec hned ètyøi dobré zprávy. Týkaly se
projektù, které obec Dolní Lutynì pøipravila, a se všemi uspìla. Celková hodnota tìchto projektù pøesahuje 80 miliónù a potìšitelné je, že se nejedná jen o velké a nákladné projekty, ale taky o ty menší.
Prvním projektem, který byl doporuèen ke
schválení je propojení cyklostezek R 56
vedoucí z Bohumína pøes Zbytky do Orlové
s cyklostezkou podél Olše a dvìma cyklotrasami R 4 a C 2 na polské stranì. Propojení
je souèástí vìtšího projektu, který spoleènì
podaly nìkterá mìsta a obce okresu Karviná
spoleènì s polským partnerem. V tomto projektu se nebudou budovat žádné nové trasy,
ale cílem je provést cyklisty z okolí centrem
obce, zastavit se na nìco dobrého nebo u dìtského høištì a umožnit pøedevším mladým
rodinám s dìtmi kratší výletní trasy.
Takže pokud nìkdo pojede podél Olše do
Vìøòovic, narazí na novou odboèku
v lokalitì bývalého zemìdìlského dvora

v Bezdínku a mùže se vydat kolem dvou
pìchotních bunkrù, které v posledních letech
vyspravil Klub vojenské historie Dolní
Lutynì pod vedením Pavla Michálka dále
pøes trat´, po ulici K Pískovnì a K Penzionu
až do centra a poté ulicí Pod Kostelem a
U Jiøinky až na Orlovskou, kde se napojí na
R 56. Druhou možností bude odboèit ve
Vìøòovicích po Hlavní ulici k mostu a pak po
mírném stoupání podél polské èásti dálnice se
napojit na cyklostezky R 4 a C 2. Souèástí
projektu by mìla být taky jedna nová informaèní mapa v centru obce. Podíl naší obce na
celkových nákladech by mìl èinit 68 tisíc
korun, z èehož 90 procent èiní dotace.
Druhým projektem schváleným k profinan-

BÏhem pr·zdnin pat¯Ì knihovna dÏtem

cování je celková rekonstrukce bývalé školy
v Neradu. Jednalo by se o výmìnu všech
oken, zateplení a novou fasádu. V souèasné
dobì je v budovì mateøská škola, obvodní
doktor, rodinné centrum Beruška a další
mimoškolní aktivity. Celkové projektované
náklady byly vyèísleny na 10 milionù korun,
pøièemž dotace v tomto pøípadì èiní 40 procent, to znamená asi 4 miliony korun.
Rozhodnutí
o pøijetí dotace je nyní na zastupitelstvu. Nejvìtším projektem, se kterým
obec prozatím uspìla, je kanalizace Vìøòovic.
Každý prùmìrnì vzdìlaný èlovìk ví, že
rozvoj obce a její další fungování bez kanalizace není možné.
Pokraèování na stranì 2

V letních mìsících jsme v knihovnì v Dolní Lutyni pøipravili
prázdninové ètení s výtvarnou soutìží pro dìti „Lelkujeme
v knihovnì“. Naši malí ètenáøi (i neètenáøi) poslouchali
pohádkové ètení z knihy Pavla Šruta „Dva Lelci ve skøíni“.
Velký dík patøí našim mentorùm, kteøí dìtem pøedèítali, dále
pak rodièùm, jež své ratolesti k nám do knihovny pøivádìjí
a v neposlední øadì také našim malým, pozorným
posluchaèùm. Velké zakonèení této prázdninové akce vyvrcholí
v sobotu 30. srpna od 16 hodin v parèíku pøed pekárnou.
Zveme tímto širokou veøejnost k veselému zakonèení prázdnin
aneb „LELKOVÁNÍ (NE)KONÈÍ.
Pro dìti je pøipravena spousta atrakcí: skákací hrad, aquazorbing, simulátor 3G pøetížení, soutìžní disco show, divadlo
pod otevøeným nebem – Perníková chaloupka.
A to vše zdarma.

DolnolutyÚskÈ VinobranÌ
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá v sobotu 20. záøí 2014 od 19.00 hod Dolnolutyòské vinobraní
v sále kulturního domu Dolní Lutynì. Zveme všechny pøíznivce kvalitního vína z Moravy, burèáku
a domácí kuchynì k pøíjemnì strávenému veèeru.
Vinobraní zahájíme taneèním vystoupením folklorního soubor SLEZAN v tradièních slezských krojích. Veèerem nás bude provázet hudební kapela DORA BAND a nebude chybìt ani pravá
CIMBÁLOVÁ MUZIKA.
VSTUPNÉ – 150,- Kè/osobu (s veèeøí), PRODEJ VSTUPNÉHO do 15. 9. 2014 v kanceláøi kulturního
domu. VÍCE INFO: tel: 734 788 717, e-mail:osvetovabeseda@dolnilutyne.org, w.dolnilutyne.org/akce
Pøijïte s námi strávit veèer plný zábavy, tance a hodování.
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DobrÈ zpr·vy o pr·zdnin·ch
Pokraèování ze strany 1
Proto jsem nesmírnì rád, že se obci podaøilo
dotaci získat. Nìkdo se mùže zeptat, proè
Vìøòovice a ne centrum, Nerad nebo Zbytky.
Odpovìï je velmi jednoduchá.
Pøipravovali jsme obì lokality soubìžnì,
Vìøòovice i Dolní Lutyni, ale bohužel podmínky Operaèního programu Životní
prostøedí jsou nastaveny tak, že centrum
Dolní Lutynì by nemìlo šanci uspìt, protože
historicky nastavená hranice tzv. „aglomerace“ nemá pøes 2 tisíce EO (ekvivalentních
obyvatel). Vìøòovice sice taky ne, ale v
poslední výzvì se objevila možnost žádat pro
lokality, které ovlivòují území NATURY
2000, a to je náš pøípad.
Proto jsme všechny síly zamìøili tímto
smìrem a vyplatilo se. Rád bych taky
v tomto okamžiku podìkoval všem, kteøí se

na projektu podíleli a pøedevším obèanùm
Vìøòovic, protože bez jejich vstøícnosti
a dobré vùle by to nešlo. Ten, kdo ví, jak
složité jsou všechny liniové stavby, jako jsou
chodníky, kanalizace nebo cesty, ví, co mám
na mysli.
Jsme teprve na zaèátku a pro úspìšné
dokonèení bude tøeba ještì hodnì úsilí.
Odhadované náklady tohoto projektu jsou pøibližnì 70 milionù korun, z èehož dotace je
asi 50 milionù. Konkrétní èísla budou ale
nejdøíve známa až po veøejné soutìži, která
právì probíhá. Spíše ale až po skonèení celé
akce.
Kanalizace Vìøòovic musí být zrealizována
do podzimu pøíštího roku, kdy konèí první
plánovací období. Rozhodující je nyní to, aby
se obci podaøilo vèas získat všechna nezbytná
povolení a souhlasy, na podzim pak zastupi-

VÏ¯Ì nadÏjnÈmu mladÈmu sil·kovi

telstvo definitivnì rozhodne, zda do toho
jdeme. Další plánovací období 2014 – 2020 se
pøipravuje a to je taky šance pro kanalizaci
v centru, která se pøipravuje.
Posledním projektem, který má velkou šanci
být zrealizován, je nákup zametacího vozu,
který by mìl sloužit na úklid pøedevším místních komunikací a který by si obec bez dotace
nemohla absolutnì dovolit.
Náklady projektu jsou pøibližnì 2,2 milionu
korun a dotace 90 procent, což je urèitì na
zváženou.
Nevýhodou tohoto projektu je, že musí být
zrealizován velmi rychle, protože peníze
v evropské kasièce rychle ubývají.
Všichni doufáme, že i tento projekt se podaøí
zrealizovat a pøispìjeme tak tøeba alespoò
kapkou k lepšímu životnímu prostøedí
v obci.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

KR¡TCE
Skáèeš pøes švihadlo?
...tak pøijï v pondìlí 25. srpna na
zábavné sportovní dopoledne, které
zaèíná v 9 hodin na prostranství pøed
pekárnou a v pøilehlém parèíku a za
špatného poèasí ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni. Celkem je
pøipraveno sedm disciplín – bìh v
gumácích, skákání v pytli, hod na cíl,
skákání pøes švihadlo. Soutìžit mohou
menší i vìtší chlapci a dìvèátka. Všichni
malí soutìžící budou odmìnìni. Tìšíme
se i na rodinné pøí-slušníky, kteøí jistì
budou s velkou vervou své dìti povzbuzovat. Toto již tradièní sportovní
dopoledne pøipravuje Èeský svaz žen.

Od svých 18 let se obecní strážník Pavel
Malina vìnuje silovému trojboji. V pracovní
dobì se stará o bezpeèí obyvatel a poøádek
v obci, ve volném èase tvrdì trénuje.
A výsledky døiny v posilovnì se dostavují.
Letos v Plzni na Mistrovství Evropy
Masters vytvoøil nový èeský rekord, když v
døepu zvedl 202 a pùl kilogramu. Ètyøiapadesátiletý závodník z Bohumína bojoval
ve váhové kategorii do 66 kilogramù.
Pùvodnì chtìl ostravský rodák dìlat kulturistiku, ale kvùli malému vzrùstu mu to trenéøi
rozmlouvali.
„Ovšem všiml si mì tehdy jeden trojbojaø,
pøiblížil mi tento sport a já si ho zamiloval.
A hned na prvních závodech jsem vytvoøil
èeský rekord v døepu,“ øíká muž, který
dlouhá léta žije v Bohumínì, a disciplínì,
která se oficiálnì nazývá silový trojboj, se
vìnuje už dobrých 35 let.
Kromì zdolání èeského rekordu si letos

splnil ještì jeden sen – podaøilo se mu založit
nový oddíl, který sdružuje zájemce o tento
sport. Jmenuje se po svém zakladateli –
Powerlifting Rapsberry (PR) (rapsberry je
anglicky malina – pozn. aut.) – a má už deset
èlenù.
Šest z nich aktivnì trénuje a je mezi nimi
i jeden velmi nadìjný závodník – dorostenec
Michael Mul. „Má velmi dobré výsledky
a vìøím, že když na sobì bude pracovat, má
pøed sebou velkou budoucnost,“ øíká
Michaelùv trenér Pavel Malina.
Jak pøipomíná, klub PR pøijímá nové èleny,
muže i ženy všech vìkových kategorií.
„Chceme ale vyloženì závodníky, ne ty, kteøí
si chtìjí jen zacvièit,“ podotýká Pavel Malina, který je jako dlouholetý závodník
pøipraven pøedat svým svìøencùm nabyté
zkušenosti. Díky nim mohou závodnicky rùst
a rychle nastartovat svou kariéru.
(ad)

Fleret v Dolní Lutyni
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni
pøipravuje Novoroèní koncert hudební
skupiny Fleret. Koncert se bude konat
2. ledna 2015 v sále kulturního domu.
Pøedprodej vstupenek bude zahájen
v listopadu 2014. Bližší informace zveøejníme v øíjnovém vydání DL novin.
Výstava platidel v místní knihovnì
Ve spolupráci s místním numismatikem
pøipravujeme dne 22. øíjna v knihovnì
Dolní Lutynì veøejnou výstavu platidel
od dob Marie Terezie až po souèasnost.
V dopoledních hodinách probìhne
komentovaná prohlídka pro dìtské
posluchaèe. V odpoledních hodinách
pøipravujeme komentovanou výstavu pro
dospìlé. Více informací uveøejníme
v záøijovém vydání DL novin.
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DÏtsk˝ch ˙smÏv˘ nenÌ nikdy dost
Poslední den v mìsíci kvìtnu se v dolnolutyòském kulturním domì sešly na dvì stovky rodièù, prarodièù a hlavnì
dìtí ze zbytecké školky a školy, aby pak spoleènì oslavily Den dìtí.
Každý z dospìlákù rád a s dojetím sledoval vystoupení svých drobeèkù. Všichni si byli dobøe
vìdomi toho, že pøípravì a nácviku taneèkù
vìnovali mnoho úsilí, èasu a trpìlivosti nejen dìti
samotné, ale také paní uèitelky a paní vychovatelka.
Následovalo témìø tøíhodinové zábavné pásmo
vedené paní Lucií Semanèikovou. Jako o pøekot
se støídaly tance, soutìže a pohádkové vyprávìní
plné fantazie, èar a pøekvapení.
Nadšení projevovali nejmenší prcci i poèínající
pubert´áci, dokonce se mnohokrát ochotnì zapojili i rodièe. S veèerem se pøiblížilo velmi pùsobivé slavnostní pasování pøedškolákù na
prvòáèky. Ti se pak mohli projít dlouhatánskou
duhovou bránou vystavìnou všemi rodièi.
Závìreènou odmìnou dìtem byla slíbená tombola, rodièùm pak bájeèný pocit z pìknì prožitého
dne. Zvláštní podìkování náleží tìm, kteøí se

podíleli na pøípravách a organizaci radovánek.
Vždyt´ všichni víme, že tímto dnem si
pøipomínáme, že dìti jsou smyslem našeho ži-

vota, a je tedy dùležité postarat se o jejich radostné dìtství.
L. Trembošová,
pøedsedkynì SRPŠ pøi ZŠ Zbytky

Desatero pro dÏti nastupujÌcÌ do mate¯skÈ ökoly
Aneb maminko a tatínku, pomozte mi zvládnout toto základní „desatero“, pomùžete mi
tím zvládnout pøípadná úskalí nástupu a adaptace v mateøské škole.
1. Nauète mì dodržovat urèitý denní režim, tj.
pravidelnou dobu odpoèinku, jídla a hry.
2. Nauète mì, abych sám umìl jíst a pít z hrneèku
/láhve s dudlíkem jsou pro miminka/.
Nedávejte mi mixované jídlo, mám zoubky
a umím už kousat sám. Nauète mì u jídla sedìt
v klidu a nenechte mì s jídlem pobíhat po místnosti. Ve školce pijeme jen z hrneèkù a jíme lžící,
pøíborem.
3. Nevozte mì stále jen v koèárku, protože pak
nejsem zvyklý chodit a špatnì zvládám vycházky.
4. Nauète mì smrkat a správnì používat kapesník.
5. Nauète mì správným hygienickým návykùm
/plínky jsou taktéž pro miminka/,

nauète mì zajít si na WC, umýt si ruce, nechejte
mì, at´ si zkouším svlékání, oblékání, obouvání
sám!
6. Do školky mi kupte nazouvací baèkorky, ne na
tkanièku (výjimku tvoøí doporuèená zdravotní
obuv od lékaøe) a už vùbec mi nedávejte pantofle,
nemohu si v nich bezpeènì hrát, bìhat ani cvièit,
a pokud to ještì neumím, nedávejte mi obuv na
zavazovací tkanièky, ale na suché zipy – mám
radost z toho, když se mi podaøí zvládnout obutí
samostatnì – a zavázat si mašlièku, to opravdu
není legrace…
7. Lépe se budu ve tøídì cítit ve volném obleèení
na gumu v pase /tepláèky, legíny/, než v tìsných
riflích se zipem a kovovými knoflíky,
v zástìrkách, sukních na knoflíky.
Na pobyt venku potøebuji obuv /tøeba gumáèky/
a obleèení, které si mohu umazat, jdu si totiž

s kamarády hrát a bìhat !!! A všechny vìci mi
podepište nebo oznaète – at´ je s mojí paní
uèitelkou poznáme!
8. Když chci slavit s ostatními kamarády své
narozeniny nebo svátek, dávejte mi pro nì mìkké
želatinové bonbóny, nikoliv tvrdé cucavé, které
jsou pro nás nebezpeèné.
Žvýkaèky do školky také nepatøí.
9. Nenechte mì do školky nosit øetízky, prstýnky,
náramky a jiné nebezpeèné pøedmìty.
Na odpoèinek mi staèí plyšáèek, kterého si mohu
s sebou vzít a pyžamko.
10. V dobì chladného poèasí mi dávejte na ruce
rukavice palèáky, prstové rukavièky si vezmu, až
si je budu umìt navléci sám.
Pomùžete-li mi zvládnout alespoò toto desatero,
bude mùj vstup do školky jednodušší, budu se cítit
lépe, protože jsem tak šikovný a velký.
ZŠDL
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Bombardov·nÌ DolnÌ LutynÏ, 2. Ë·st
Vážení ètenáøi, pokraèujeme v popisu váleèné události, která zasáhla 29. srpna 1944 èást naší obce. V tomto
prázdninovém dvojèísle pøedkládáme ètenáøùm popis letecké operace, která bombardování Dolní Lutynì pøedcházela.
Lze se domnívat, že se naše obec stala obìtí
nouzových odhozù leteckých pum. Takových
nouzových odhozù byla na Moravì celá øada.
Odhadem postihlo asi 15 obcí. Od Zlínska pøes
Vsetínsko až po Frýdecko. Pro úplnost uvádím
k následujícímu textu struèný popis stavu,
v jakém se váleèná Evropa v srpnu 1944
nacházela.
Západní fronta. Spojenecká vojska po vylodìní
v Normandii (6. èerven 1944) postupovala
Francií (25. srpna osvobozena Paøíž).
Východní fronta. Sovìtská vojska útoèila na
pøedmìstí Varšavy, Rumunsko, pobaltské státy.
Jižní fronta. Spojenecká vojska dosahují tzv.
Gótské linie (nad Florencií). Jižnì od této linie
je Itálie osvobozena a spojenci mají k dispozici všechna dostupná letištì. Z nich startovala
letadla mj. k útokùm na prùmyslové podniky
Ostravska a Tìšínského Slezska.
Útok na bohumínskou rafinérii
V úterý 29. srpna 1944 se rozhodlo velitelství
15. USA AF zaútoèit dvìma leteckými formacemi na prùmyslové objekty Tìšínského Slezska. Podle americké dokumentace tvoøilo první
formaci 84 bombardérù Boeing B-17 G Flying
Fortress (létající pevnosti) 97., 301. a 483.
bombardovací skupiny. Cílem byla bohumínská
rafinérie „Fanta Werke“.
Velká oblaènost nad cílem zpùsobila, že 483.
skupina bombardovala vítkovické železárny
metodou PFF a 301. skupina mìla na zpáteèní
cestì vizuální metodou bombardovat na území
Maïarska seøaïovací nádraží v Szegedu.
Jeden bombardér odhodil bomby nouzovì
a ètyøi bombardéry 1. formace se vrátily
pøedèasnì na své základny kvùli poruchám.
Rafinérii „Fanta Werke“ tak nakonec bombardovalo 26 bombardérù Boeing B–17 G z 97.
bombardovací skupiny. Svrženo bylo 416
dvìstìpadesátilibrových bomb (cca 47 tun)
z výšky 8 550 m v 10.56 hodin. Bombardování bylo synchronizováno pomocí metody
PFF. Poøízené fotografie potvrzovaly na zásahy
v blízkosti rafinérie a èerpací stanice jihozápadnì od ní. Pravdìpodobnì byla také zasažena
skladištì ve støední èásti stanice a byla pøerušena železnièní tra• do Ratiboøe na západ
o rafinérie. Vlastní ztráty skupina nemìla,
i když byla tato formace napadena nìmeckými
stíhaèi, kteøí však byli zahnáni silnou
doprovodnou eskortou amerických stíhaèù (102
mustangù a 27 lightningù). Flak nad cílem byl
vyhodnocen jako slabý. Nad cílem byly
pozorovány dvì Me109, ale ty se o útok ani
nepokusily. Cílem druhé formace bylo
bohumínské seøaïovací nádraží. Tato formace
byla tvoøena 56 bombardéry Boeing B-17 G

„Flying Fortress“ 99. a 463. bombardovací
skupiny.
99.
bombardovací
skupina,
pravdìpodobnì kvùli tomu, že oblast bombardování byla pokryta mraky a radary vedoucích
letadel mìly poruchu, volila alternativní cíl na
zpáteèní cestì – seøaïovací nádraží v Szolnaku
v Maïarsku, které bombardovala vizuálnì.
Šest bombardérù druhé formace odhodilo
bomby nouzovì nebo se s nimi vrátilo na základnu, jedna B-17 se vrátila na základnu kvùli
poruše pøedèasnì.
Bohumínské nádraží se nakonec stalo cílem 27
bombardérù B-17 463. bombardovací skupiny
složené ze 772., 773., 774. a 775. bombardovací sqvadrony. Svrženo bylo 170 dvìstìpadesátiliberních bomb a 200 tøistaliberních
bomb (cca 70 t) z výšky 8300 m. Celá oblast
bohumínského seøaïovacího nádraží byla
pokryta mraky. Proto bylo bombardování synchronizováno PFF i vizuálnì. Letecké snímky
ukázaly, že byl dvakrát zasažen most
v severovýchodní èásti železnièního nádraží.
Zasaženo bylo rovnìž okolí døevìného
skladištì ve stejné èásti nádraží. Pravdìpodobnì byl zasažen prùmyslový podnik severnì od
nádraží a nádražní budova. Velká koncentrace
kráterù vznikla ve støední a severozápadní èásti
nádraží a poblíž depa. I tato formace se vrátila
na základnu beze ztrát.
Mrtví a materiální škody
Váleèný deník katovické Zbrojní inspekce
oznámil svržení 15 bomb støední ráže (vèetnì
dvou s pozdním zapalováním) na ocelárnu
v Novém Bohumínì; lehce bylo poškozeno
zaøízení hutì; personální ztráty - jeden mrtvý
a dva lidé vážnì a pìt osob lehce ranìných.
Skuteèné škody nicménì byly vìtší, napøíklad
byla zcela znièena zinkovna a bylo nutné
postavit novou budovu; ocelárna po dobu 8 dní
zcela pozastavila výrobu, což mìlo za následek
ztráty v lisování nábojù (10 000 kusù dìlostøe-

leckých granátù a 100 speciálních nábojù ráže
21 cm) a 400 – 500 tun plechových polotovarù
pro pìchotu.
Spoleènosti Fanto vznikly škody na sklenìných
plochách v dùsledku svržení bomb na sousední
podniky a železnièní zaøízení. Jedna bomba
spadla na správní budovu chemických závodù
v Bohumínì, v úkrytu bylo zabito 7 zamìstnancù a 7 osob bylo ranìno. Kromì toho vážné
škody vznikly v ubytovnách zamìstnancù Drátovny v Bohumínì, kde zemøely 2 osoby; sám
závod nebyl zasažen.
Další podrobnosti uvádí list opolského
železnièního øeditelství ze dne 30. srpna.
Bomby svržené v areálu vlakového nádraží
v Bohumínì pøerušily železnièní tratì smìrem
na Chalupki, do Hrušova a Tìšína. Bomby
poškodily hlavní budovu, pøekladištì, elektrickou stanici a kolejištì. V dùsledku pøímého
zásahu na protiletecký úkryt bylo zabito
13 osob, další byli ranìni. Pøedpokládalo se, že
k obnovení komunikaèních tras dojde do
veèera 30. srpna; odstranìní všech zpùsobených škod potrvá delší dobu. Znaèné škody
vznikly také na telefonní síti, s výjimkou linky
na Ratiborz, Karvinou a Gorzyc Velkých,
všechny ostatní byly pøerušeny…
Pozn. autora èlánku: Oficiální záznam z bombardování (odhozu bomb) Dolní Lutynì nebyl
dohledán. Nìmecká strana bezprostøednì po
bombardování Bohumínska, resp. okresu Tìšín,
uvedla v tisku, že pøi této akci zahynulo 63
osob. Zda je do tohoto poètu zahrnuto
i 7 dospìlých a 6 dìtí naší obce nelze potvrdit.
Obecnímu úøadu jsou jména všech dolnolutyòských obìtí známá.
Závìrem chci podìkovat Mgr. Radovanu Freitovi za nezištnou pomoc pøi sbìru faktografického materiálu a Mgr. Marii Sztwiertniové za
pøeklad polských textù. Závìreènou èást,
vzpomínky pamìtníkù, pøineseme v záøijovém
vydání novin.
Jan Fismol
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PrvnÌ skliznÏ sen·ûÌ v roce 2014
Jelikož je místní zemìdìlský podnik NETIS, a.s významným chovatelem skotu v regionu je dùležité, aby byla
zajištìna kvalitní krmivová základna po celý rok - dùležitou souèástí krmné smìsi je také senáž. A o tom, jak
jsme letos sklízeli travní hmotu z prvních seèí, vám napíši v tomto èlánku.
Letošní první skliznì senáží u nás jako témìø
každým rokem zaèaly v mìsíci kvìtnu. Senáž
je složkou krmné dávky a dùležitá je pro ni
správná sušina (nemìla by být tedy pøíliš mokrá
a ani suchá, ale takový støed). Samotná výroba
senáže spoèívá v pìti krocích. A to tak, že pole
je nejdøíve pokoseno. K tomu využíváme dva
traktory s dvojkombinacemi, kdy dohromady
obì soupravy vytvoøí zábìr 12,8 m. Poté je
nakosená hmota ponechána k zavadnutí (tedy
k tomu, aby získala správnou sušinu). Mezi
tím je ještì jednou až dvakrát obracena

LETEM DOLNÕ LUTYNÕ
Radovánky ve Vìøòovicích
V sobotu 14. èervna patøila školní zahrada
dìtem a jejich rodièùm. Spoleènì jsme

pøivítali léto vystoupením Berušek, koèek
a kocourkù z MŠ a námoøníkù ze školy.
Pøedškoláèky jsme slavnostnì vyøadili ze
školky a popøáli jim hodnì úspìchù a jednièek v pøíštím roce. Toèilo se kolo štìstí,
soutìžili jsme a kouzlili s Radanou, hráli
fotbal, tanèili a zpívali karaoke. Pøestože
jsme nìkolikrát zmokli, domù jsme

a rozhozena a to proto, aby docházelo k
rovnomìrnému zavadání. Když má senáž
správnou sušinu, pøijíždí na pole souprava traktoru se shrnovaèem. Jednoduše by se tento stroj
dal pojmenovat jako "velké hrábì", protože
dokáže vytvoøit øádek píce až z 12,5m. Teï již
na øadu pøichází samotný sbìr. K tomuto slouží
samochodný stroj tzv. øezaèka, která dosahuje
výkonu 510 koní a prùmìrný výkon tohoto
stroje se pohybuje v závislosti na odvozu
hmoty apod. okolo 50-70ha/den. Øezaèka je
vybavena sbìrákem, který sbírá hmotu z øádku

a ta dále prochází pøes øezací ústrojí, tam se z ní
tvoøí øezanka, do které je ještì v celém tomto
procesu pøidán konzervant, který urychluje
konzervaci a všechna hmota konèí v soupravì
traktoru s návìsem, který jí odváží na jámu. Na
jámì je poté hmota rozhrnuta nakladaèem
a dusána. Celkovì jsme v prvních senážích
sklidili 1090 t hmoty ze 106 ha.
Za doplnìní èíselných údajù díky hlavnímu
agronomovi a za ochotu všem obsluhám strojù,
které se prvních senáží úèastnili.
Ondøej Adamèík

odcházeli spokojeni a št´astni až po setmìní.

tajnou zprávu, støíleli z luku, jezdili na
koni, prohlédli jsme si indiánské ohništì
i teepee. Indián Lišák nám vyprávìl o životì Indiánù a zahrál si s námi hry.

Závìr školního roku ve školce
Závìr roku ve školce je ve znamení
mnoha akcí, spoleènì jsme stihli výlet do
Zoo v Ostravì, zašli jsme na „zmrzku“,
byli jsme na koncertì, v kinì na Oggyho,
svým vystoupením jsme potìšili maminky
a babièky ze svazu žen, ve volných
chvílích jsme si hráli na naší zahradì,
která se zaplòuje herními prvky, máme
novou pergolu a lanové houpaèky. Ani my
nejmenší se nebojíme vody, i my jsme
chodili na lekce plavání! Taky jsme se
zúèastnili školy v pøírodì a po pøíjezdu si
zazávodili na Lutyòské tretøe.
ZŠ Vìøòovice – Výlet za indiány
Cílem našeho letošního výletu byla
indiánská osada Lišèí mlýn ve Frenštátu
pod Radhoštìm. Vyzdobili jsme se
èelenkami, nakreslili si váleèné oblièeje
a dobrodružství mohlo zaèít. Luštili jsme

MŠ Zbytky za zvíøátky v Zoo
Úterý 20. kvìtna se zbytecké dìti rozjely
za zvíøátky do nedaleké ostravské Zoo.
Sluníèko jim svítilo na cestu, zvíøátka se
vyhøívala a lenivì pokukovala po okolí.

Dìti se tìšily nejen na zvíøátka, ale hlavnì
na dobrùtky, které jim jejich maminky
pøibalily do bat´ùžkù, a na veselou cestu
vláèkem.
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LÈto na zahr·dce
Léto je pomalu za vrcholem, pokraèujeme
v sklizni plodù, je èas vysazovat okrasné
cibuloviny, øízkovat jehliènany, množit
trvalky.
Rostliny nyní zaèneme vyživovat hnojivy
vhodnými pro podzim, z prvkù pøevládá draslík
a hoøèík, které napomùžou k zpevnìní a vyzrání
pletiv rostlin, èímž se zajistí lepší ochrana pøed
mrazem.
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Nìkde již zrají, ale na mnoha zahrádkách se
teprve zaèínají vybarvovat. Mùže se snadno
stát, že první mrazíky zastihnou ještì poslední,
nevyzrálá rajèata. Proto je lepší teï seøíznout
vrcholky rostlin, které èasto ještì kvetou, a
donutit je tak, aby svou energii investovaly do
již dozrávajících plodù. Nad posledním dobøe
vyvinutým kvìtenstvím nechte jen jeden list.
Použitelná úroda tak bude vìtší. Pravidelnì

Dne 14. èervence 2014 oslavili manželé
Cecylia a František GILOVI
65. výroèí trvání svého manželství.
Svou pracovní èást života prožila paní
Cecylia jako uèitelka a pan František jako
inženýr ekonomie v rùzných pracovních
pozicích, který se desítky let rovnìž
angažoval ve veøejných funkcích. Obecní
úrovní poèínaje a Svazem protifašistických bojovníkù konèe.
Naše obec po zásluze ocenila Ing. Františka Gila u pøíležitosti oslav 700. výroèí
založení Dolní Lutynì støíbrnou medailí.
K významnému spoleènému výroèí obou
manželù pøišli osobnì blahopøát i zástupci
obce.
J. Fismol, místostarosta
Okrasné trávníky
Dny a hlavnì noci jsou chladnìjší a je více
vláhy, proto je vhodná doba na zakládání
trávníku jak výsevem, tak kobercovou technikou. I když je vláhy již více, nespoléháme na
pøírodu a radìji novì založený trávník øádnì
zaléváme. Starší trávník po srpnové pauze opìt
zaèíná dobøe rùst. Ošetøíme ho herbicidem proti
dvoudìložným plevelùm a pøípravkem proti
mechu. Konec záøí je také nejlepší doba pro
provzdušnìní trávníku vertikutací. Ostrými
hrábìmi nebo vertikutátorem trávník proøežeme
a vyhrabeme, umožníme koøínkùm pøed zimou
se nadechnout, to platí hlavnì tehdy, jestli byly
problémy s plísní snìžnou. Tráva bude chtít
urèitì ještì posekat, už ale nehnojte dusíkem.
Neponechávejte posekanou trávu na trávníku,
naopak ho peèlivì vyhrabejte a holá místa dosejte, aby pìknì zarostla.
Zabraòte šíøení rzi hrušòové
Rez hrušòová, houbové onemocnìní hrušní,
které znaènì snižuje plodnost a vitalitu stromù,
se projevuje oranžovohnìdými, okrouhlými
skvrnami na listech. Tato choroba potøebuje
dva hostitele – hrušnì a jalovce, na které se
stìhuje na zimu. V srpnu proto staré jalovce
proøezejte a ošetøete fungicidem, ochráníte tak
nejen je, ale i hrušnì v celém okolí.
Pro pìknì vyzrálá rajèata
Rajèata mají pomìrnì dlouhou vegetaèní dobu.

ošetøujeme fungicidy proti plísním, ale volíme
již ty s kratší ochrannou lhùtou (OL – doba od
postøiku ke sklizni) napø. Bravo, Ridomil Gold.
Zdravé angrešty pøíští léto
Úrodu angreštù a rybízu v posledních letech
zcela znièí hnìdé padlí (americké). Pokud tato
nemoc postihla i vaše keøe, zachraòte alespoò
úrodu pøíští. Angrešt po sklizni ošetøete.
Z chemických pøípravkù je osvìdèený Beaton,
ale pomáhají i biologické, zcela neškodné
pøípravky Bioton èi Bioan. Dùležitou prevencí
je proøezání hustých korun a odstranìní
napadených vrcholkù hned po sklizni, støih na
4–6 oèek.
Proøezání peckovin po sklizni
V dobì skliznì peckovin (nebo krátce po ní) je
vhodná doba k proøezání nebo proklestìní
peckovin. Výhodou vèasného øezu je, že strom
lépe regeneruje a neplýtvá výživou na vìtve,
které by byly na jaøe stejnì odstranìny. Pøednostnì odstraòte všechny poškozené vìtve, pak
ty, které vytváøejí pøíliš hustou splet´, jdou
napøíè ostatním, vlky a vìtve smìøující dovnitø
koruny. Zkrácené letorosty pak už neporostou
a pupeny, které jsou na nich, dokonale vyzrají.
Stromy také kontrolujeme a odstraòujeme
napadené a poškozené èásti i plody.
Nenechávejte plody na stromì ani pod ním,
jsou zdrojem chorob a škùdcù.
M. Nechvátal

Kde je moje máma, kde je, kdo ji zná, zùstala
jsem sama, na ni jen vzpomínám. Vzalo mi ji
nebe, už se nevrátí. Musím žít bez Tebe,
maminko nejdražší. Nikdo nám neøekne,
nikdo nám nepoví, èím byla maminka každému z nás. Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 26. èervence 2014 jsme si pøipomnìli
10. výroèí úmrtí naší maminky, babièky,
manželky a prababièky paní
Jiøiny
CZERWIONKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Romana a Jana,
manžel Josef, zet´ Antonín,
vnuci Vlastimil, Radim
a Richard s rodinou.
Ti, kteøí jsme Tì milovali, Tì milujeme
stále a nikdy nezapomeneme.
S bolestí v srdci vzpomínáme 1. smutné
výroèí úmrtí naší milované maminky
a babièky
Vìry HOLEŠOVÉ.
Vzpomínají vnuk David
a dcera Inka.
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Jak tìžké je bez Tebe,
maminko, žít, láska však
smrtí nekonèí, odešla jsi,
jak si to osud pøál,
v našich srdcích
a vzpomínkách ale

zùstáváš dál.
Dne 21. èervence 2014 uplynuly 2 roky,
co nás navždy opustila
paní
Pavla FERDOVÁ z Vìøòovic
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
maminka a dìti s rodinami.
Rovnìž 17. srpna oslavil náš tatínek pan
Josef Ferda významné životní jubileum
65 let.Všechno nejlepší, hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a Božího požehnání pøeje
celá rodina.
Dny, týdny,
mìsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu
bolestivou.
Dne 19. èervence 2014
uplynul rok, co nás navždy
opustil náš milovaný syn,
bratr, otec a vnuk, pan
Zdenìk HRBOTICKÝ.
Zároveò dne 29. bøezna 2014 jsme
vzpomnìli jeho nedožitých 50 let.
Vzpomíná rodina Hrbotických.
Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše na Tebe vzpomínat.
Dne 30. èervence jsme
vzpomnìli
39. výroèí úmrtí mého
tchána, pana
Antonína
VODECKÉHO.
S láskou vzpomínají zet´ Václav a vnuci
Pepa a Ruda s rodinami.
Dne 12. srpna by se dožil 100 let pan
Adolf GELLNAR,
kameník a terasáø
drobných provozoven naší
obce. S láskou vzpomínají
manželka Milada a dcery Rùžena a Anna
s rodinami.

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 3. srpna 2014 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí pana
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Rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.Osud
mu však nedopøál tu dál
žít.
Dne 16. srpna 2014 sme
vzpomnìli 3. smutné výroèí úmrtí pana
Štìpána BORTLÍKA.
S láskou vzpomíná manželka.

Emila KOCURA,
rodáka z Rychvaldu, který by se 3. záøí
2014 dožil 72 let. S láskou vzpomínají
manželka Zlatica, syn Ivan s manželkou
Anièkou.
Jak tiše žil, tak tiše
zemøel.Skromný ve svém
životì, velký ve své lásce
a dobrotì.
Dne 8. srpna 2014 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí pana
Jozefa ÈIMBORY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové a dcery s rodinami, vnouèata,
pravnouèata a blízká rodina.
Odešel, jak si osud pøál,
ale v našich srdcích žije
dál.
Dne 12. srpna 2014 jsme
vzpomnìli 3. smutné
výroèí tragického úmrtí pana
Jaromíra ÈEMPÌLA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Milada, syn Vladan a dcera Kateøina
s rodinami a Míša.
Když léto hýøilo kvìtem,
ty ses louèila s tímto
svìtem.
Když probouzel se nový
den, ty jsi v bolestech
usnula svùj vìèný sen.
Odešla jsi, jak zlý osud si to pøál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 22. srpna jsme vzpomnìli 1. výroèí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a maminka, paní
Maruška VOKÙRKOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Václav
a synové Véna, Pepa a Ruda s rodinami.

Èas plyne, vzpomínka zùstává. Kdo Tì
mìl rád, ten si vzpomene, kdo Tì miloval,
ten nezapomene.
Dne 6. záøí si pøipomeneme
25. výroèí úmrtí pana
Josefa CHOBOTA.
Vzpomíná manželka Eva, syn Pepa
a dcera Toni s rodinou.
Kdo byl milován není zapomenut.
Dne 10. záøí 2014 uplyne
20 let od úmrtí našeho
tatínka, pana
Miroslava NAWRATA.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Soòa
a syn Ladislav s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Edvard Filip, Marta Bednáøová, Marta
Fišerová, Olga Kijonková, Libuše Témová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

V˝roËÌ
V mìsíci èervnu a èervenci oslavili naši
spoluobèané:
93 let Angelika Bedravová
92 let Vladislav Stwiertnia
90 let Herta Rosiková
85 let Daniela Fizmolová
80 let Marie Adamèíková,
Milada Lukaštíková, Anna Nawratová,
Karel Drobil
Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
Vzácné výroèí – 65 let spoleèného života,
železnou svatbu – oslavili manželé
Ing. František Gil a Mgr. Cecilia Gil.
K významnému životnímu jubileu co
nejsrdeènìji blahopøejeme, pøejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a stálý životní optimismus.
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OhlÈdnutÌ za 2. roËnÌkem DolnolutyÚskÈ tretry
Ve støedu 25. èervna probìhl ve sportovním areálu Základní školy Aloise Jiráska 2. roèník atletického ètyøboje
Lutyòská tretra.
Týmy tvoøené dítìtem a rodièem, pøípadnì
dítìtem a sourozencem nebo strýcem èi tetou
závodily v bìhu na 60 metrù, hodu do dálky,
skoku do dálky a štafetovém bìhu. 30 poøa-

datelù se perfektnì staralo o všechny závodníky
a jejich fanoušky, startovali, mìøili, zapisovali,
vyhodnocovali, pekli buøty, vaøili kafe.....
Všem jim patøí ze strany zúèastnìných velké

podìkování. Dìkujeme rovnìž všem sponzorùm, jejichž peníze byly urèitì výbornì
využity - pro sport dìtí a dospìlých.
(red)
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