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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

Slovo starosty na z·vÏr volebnÌho obdobÌ
Vážení spoluobèané, ve dnech 10. a 11. øíjna si budeme v komunálních volbách volit nové vedení obce. Pøi této
pøíležitosti bych rád podìkoval všem, kdo jste pøišli pøed ètyømi lety k volbám a zvolili své zastupitele.
S nesmírnou pokorou musím konstatovat, že
napøíè politickým spektrem jste v Dolní Lutyni
vybrali z mnoha kandidátù skuteèné osobnosti,
se kterými byla èest spolupracovat a pøijímat
dùležitá rozhodnutí.
Velmi si vážím toho, že zastupitelé neøešili
stranickou pøíslušnost a vždy jednali racionálnì, bez emocí, dle svého pøesvìdèení a ve
prospìch obce.
Mnohokrát jim všem dìkuji a doufám, že se
s nìkterými budeme potkávat i nadále. Výz-

nam demokracie spoèívá v tom, že posouzení
a výbìr je opìt ve vašich rukou, a proto
doufám, že pøijdete zase.
Nejcennìjší, co obec má, jsou její obèané, ti,
kteøí zde žijí a hlavnì chtìjí žít. Mám rád lidi,
kteøí
pøicházejí
s dobrými
nápady
a pøipomínkami.
Na rovinu vám øeknou, to je špatnì, to je dobøe,
udìlejme to takto. Vážím si taky všech obyvatel, ale hlavnì tìch starších, kteøí mají krásnì
posekané zahrady, opravené domy a uklizené

dvory. Vím, že nìkomu ubývá sil a nìkdo zase
nemá dostatek financí na vše, ale pøesto
dobrého hospodáøe lze poznat. Díky vám.
Nebudu se rozepisovat, co všechno se udìlalo
a jestli šlo udìlat více, posouzení nechávám na
vás. Vím jen, že neslibuji nesplnitelné a nechlubím se cizím peøím.
Obec je i pøes rozsáhlé investice v dobré
finanèní kondici, bez dluhù a pøipravena rozvíjet se.
S úctou Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Slavn˝ mo¯eplavec obËanem DolnÌ LutynÏ

Richard Konkolski. Jméno, které je pro každého milovníka jachtaøského sportu pojmem. Moøeplavec, který byl pro své úspìchy
v plavbách pøes Atlantik a kolem svìta pøedmìtem obdivu a uznání.
Autor mnoha krásných publikací o svých cestách si se svou rodinou
zvolil naši obec jako místo svého trvalého pobytu.
Pøi své návštìvì obecního úøadu, kdy vyøizoval formality spojené
s trvalým pobytem, si našel èas na neformální besedu s vedením obce.
Debatovalo se o všem možném.
Øeè se stoèila nejen na problémy spojené se stìhováním, ale i na konání
možných budoucích besed s obèany, školáky nevyjímaje. Pan Konkolski

s naprostou samozøejmostí a rád takovouto aktivitu uvítal. Teï musíme
moøskému vlkovi a jeho rodinì dopøát èas. Stìhování pøes Atlantik do
Dolní Lutynì je nároèné nejen èasovì, ale i administrativnì.
Èlenové rodiny musí také dokonèit své závazky v USA a vyøídit potøebné formality. Držíme palce, at´ vše co nejdøíve a dobøe dopadne.
P. S. Nìkolik dnù po zmiòované besedì obdržel starosta od pana Konkolského písemné podìkování za milé pøijetí a pøání hodnì úspìchù a spokojenosti obèanùm. Rádi pøedáváme.
Jan Fismol
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V˝stava kr·lÌk˘, dr˘beûe a holub˘
Závìr srpna, sobota 30. a nedìle
31. srpna, patøila chovatelùm.
V areálu Jiøinky se konala okresní
výstava mláïat králíkù a místní výstava drùbeže a holubù.
Své exponáty vystavovali nejen místní, ale i chovatelé z okolních obcí, mìst a Polska.
Poèasí pøálo organizátorùm, vystavovatelùm,
živým exponátùm i dospìlým a dìtským
návštìvníkùm. Tìch platících bylo za oba dny
rovných 600.
Pro zajímavost nìkolik statistických údajù. Vystavovatelù bylo 71, dohromady vystavovali 564
živých exponátù: 215 králíkù, 235 ks drùbeže
a 114 holubù. Pøínosem byl i katalog výstavy
detailnì zpracovaný sourozenci Žylovými ze
Závady. Každý z exponátù byl posuzován
a oceòován odbornou komisí.
Závìr výstavy byl vìnován pøedávání pohárù,
diplomù a vìcných cen (krmiva), do kterého se
zapojil i pøítomný starosta obce Mgr. Pavel
Buzek.
Výstava se vydaøila. Podìkování patøí všem.
Organizátorùm, vystavovatelùm, výstavnímu

výboru, posuzovatelùm i ženám v kuchyni, které
po celou dobu výstavy pøipravovaly
návštìvníkùm obèerstvení.
Zvlášt´ dìkujeme sponzorùm, bez jejichž pøispìní by poøádání výstavy bylo daleko složitìjší.
Jme-novitì Obecnímu úøadu Dolní Lutynì,
hlavnímu sponzorovi výstavy, øeznictví Wojtas,
zahradnictví Wojcik, hasièùm z Neradu, firmám

VzpomÌnka na Jana Pavla II.

Osvìtová beseda a místní knihovna v Dolní
Lutyni vás zvou na pøednášku s dataprojekcí
pana Ing. Pavla Jajtnera – bývalého velvyslance ÈR ve Vatikánu: "Má setkávání se
svatým papežem Janem Pavlem II". Bìhem
pøednášky se seznámíme s životem a dílem
Jana Pavla II. od jeho zvolení v øíjnu 1978 do
návštìvy Èeskoslovenska v roce 1990.
Pan Jajtner povypráví, jak se stal diplomatem ve Vatikánu a pøiblíží osobní
setkávání s Janem Pavlem II., vyzdvihne
nejvýznamnìjší události a výsledky pontifikátu Jana Pavla II.
V závìru pøednášky bude probíhat auto-

gramiáda knihy „Zajisté, Excelence!“
vyhodnocené èeskými knihkupci jako jedna
z 10 nejzajímavìjších pùvodních èeských
knih roku 2007.
Pøednáška s dataprojekcí fotografií a autogramiádou se bude konat v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni v pátek 10. øíjna od 16
hodin. Vstupné 30 korun. Prodej vstupného
bude probíhat v kanceláøi kulturního domu
a v místní knihovnì do ètvrtka 9. øíjna 2014.
Více informací na tel.734 788 717, e-mail:
osvetovabeseda@dolnilutyne.org, www.dolnilutyne.org
(mm)

Fialka – potraviny, P. Halama – výroba brambùrek, HotJet – tepelná èerpadla, Gazda – prodej
drùbeže, Music club Alcatraz & bar Karviná
a firmì Energys, jež zajistila krmivo pro vystavená zvíøata. Dìkujeme a zveme na další výstavu, která probìhne v r. 2015 opìt poslední
srpnový víkend.
Pavel Twyrdy

NOV› äKOLNÕ ROK
V pondìlí 1. záøí usedlo do lavic základní školy v Dolní Lutyni na ulici Komenského 35 prvòáèkù, na Zbytkách 8 a ve
Vìøòovicích 6. Na všechny èekaly jejich
paní uèitelky, které je provedou jejich
prvním rokem ve škole, nauèí se spolu
psát, budou umìt poèítat, orientovat se
ve svìtì kolem nás. Žáci dostali øadu
nových pomùcek, od barvièek, tužek,
sešitù, pastelek pøes pracovní sešity.
Každý se asi tìší na jiný pøedmìt, nìkdo
má rád matematiku, nìkdo rád ète, jiný
chce mluvit anglicky. Odpoledne mohou
dìti navštìvovat školní družinu, kde si
hrají, soutìží, malují, sportují. Protože
byl letos o družinu nebývalý zájem,
požádali jsme o navýšení kapacity
a otevøeme další oddìlení. Své dìti,
které se nedostaly do družiny v záøí,
mùžete zapisovat od øíjna. V loòském
roce usedalo do lavic naší školy 327
žákù, letos je to o desítku více. V našich
mateøinkách se poèet již tøetím rokem
nemìní, máme naplnìno všech 6 tøíd
v obci a poèet dìtí je 150. Nejvìtší
zájem je o školku na Zbytkách, protože
se do této èásti obce stìhují mladé
rodiny a chtìjí sem chodit dìti
z „Rozhraní“, z okrajových èástí Orlové
a Rychvaldu. Nabízíme jim školku ve
støedu obce, ale i ta je už plná.
(jos)
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OZN¡MENÕ
O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ. Starosta obce Dolní Lutynì podle § 29 zákona è. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù oznamuje:
l. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní:
dne 10. øíjna 2014 od 14.00 - 22.00 hod.
11. øíjna 2014 od 8.00 - 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí
ve volebním okrsku è. l je volební místnost Obecní úøad - zasedací místnost v pøízemí
adresa: Obecní úøad, Tøanovského 10 , Dolní
Lutynì pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na tìchto èíslech popisných
2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,2
8,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,44,45,46,47,48,
50,64,72,80,85,90,93,102,109,129,130,150,151,
153,154,158,159,160,161,170,173,174,175,176,
178,179,183,186,189,190,193,195,196,198,205,
210,212,218,224,226,230,231,232,234,237,238,
245,247,248,250,254,255,256,259,261,262,264,
265,266,273,276,279,282,283,284,287,288,298,
300,304,305,308,309,310,312,317,318,
321,324,325,335,336,337,338,347,348,350,354,
356,357,359,365,367,374,375,377,378,379,380,
388,391,396,398,399,400,404,408,410,411,414,
415,418,425,430,435,439,440,453,455,459,462,
463,465,468,471,472,473,475,476,477,482,483,
487,493,497,512,515,516,521,522,523,527,528,
535,536,539,543,544,545,548,551,552,553,554,
558,560,562,566,568,569,570,574,575,576,578,
580,584,587,592,593,595,603,611,612,614,615,
616,618,619,627,628,630,633,641,644,648,652,
656,657,658,659,661,666,674,679,683,693,705,
706,709,712,713,715,718,719,726,729,730,732,
733,734,735,736,738,739,744,749,752,753,765,
767,768,769,770,772,774,775,777,781,782,794,
795,800,802,803,808,813,817,821,822,823,824,
825,831,833,836,838,841,842,843,844,852,856,
857,860,862,867,869,880,884,885,886,887,893,
896,900,901,902,903,908,909,910,913,918,921,
932,933,934,935,936,937,938,939,940,944,945,
946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,
958,967,968,969,970,971,972,973,974,997,998,
1002,1003,1004,1005,1006,1013,1015,1016,1023
,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1036,
1037,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046
1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055
1057,1058,1066,1070,1071,1072,1073,1074,1075
1076,1091,1092,1093,1094,1107,1108,1109,1110,
1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1135,1136
1137,1138,1139,1140,1141,1142,1161,1162,1163,
1167,1168,1169,1170,1171,1176,1177,1178,1180,
1183,1184,1185,1186,1187,1192,1193,1194,1195,
1198,1199,1203,1208,1209,1211,1228,1237,1241
,1243,1244,1250,1253,1265,1266,1267,1277,1279
,1285,1291,1294,1295,1296,1297,1325,1348,1349
1350,1351,1352,1353,1355,1371,1385,1390,1391
1392,1399,1400,1401,14081409,1416,1422,1424,
1425,1426,1429
ve volebním okrsku è. 2 je volební místnost:
uèebna Základní školy v Neradì adresa: MŠ

T.G.Masaryka, U Školy 432, Dolní Lutynì pro
volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému
pobytu na èp.:
15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
66,67,69,70,71,95,96,97,98,99,100,101,103,104,
105,106,107,110,111,112,113,114,115,116,117,
118,119,120,122,123,124,125,126,139,144,147,
148,171,184,187,197,199,201,217,235,236,260,
270,275,277,280,285,289,295,296,299,301,303,
314,316,320,322,326,327,330,332,333,340,341,
343,349,362,366,371,373,376,382,384,392,395,
401,402,403,407,413,417,421,424,426,434,444,
456,461,467,478,479,480,484,488,489,492,494,
496,501,502,507,508,509,513,514,518,526,540,
541,546,555,559,561,567,571,573,600,613,623,
624,629,636,639,640,653,654,662,670,672,675,
684,685,687,691,695,696,699,708,710,716,720,
722,723,731,745,747,750,755,756,759,778,779,
780,783,786,790,797,805,807,809,819,827,828,
839,847,853,861,864,866,871,874,875,879,881,
882,883,890,895,899,906,907,914,926,941,942,
959,985,990,993,994,995,996,1010,1012,1056,
1095,1102,1103,1104,1105,1106,1120,1121,1122,
1123,1124,1125,1145,1146,1147,1152,1156,1157,
1159,1164,1188,1197,1204,1205,1207,1213,122
9,1230,1251,1273,1274,1282,1289,1306,1307,
1308,1309,1310,1311,1316,1317,1318,1319,1323
1356,1358,1357,1364,1365,1369,1372,1373,1387
1388,1394,1395,1396,1397,1398,1405,1410,1411
1419,1436,1439,1443,1452,1457
ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost - sál
Hasièské zbrojnice Nerad adresa: Dolní Lutynì,
Bezruèova 145 pro volièe podle místa, kde jsou
pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,91,9
2,94,95,96,97,127,128,131,132,133,134,136,137
,138,141,149,155,162,163,166,167,168,180,187,
188,200,202,206,207,208,213,239,240,244,252,
290,291,302,306,311,313,315,319,339,342,351,
352,358,364,370,372,381,383,389,390,397,406,
409,412,428,429,431,436,437,438,452,457,458,
464,485,490,499,503,504,505,506,510,511,519,
525,531,538,542,547,563,577,582,583,585,586,
588,589,590,591,594,596,599,604,605,606,608,
609,610,617,620,621,625,626,631,632,634,635,
637,638,642,645,646,647,650,655,660,663,667,
668,669,673,676,678,681,682,686,692,701,702,
707,714,724,740,742,748,751,754,757,758,760,
763,764,773,784,787,788,791,792,793,796,798,
801,810,811,826,840,846,851,854,865,873,891,
894,905,911,917,919,920,923,943,961,962,963,
964,965,966,976,984,986,987,988,991,992,1011
1014,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1067,
1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084
1085,1086,1087,1088,1089,1090,1096,1097,109
9,1100,1143,1144,1148,1149,1150,1151,1153,1154
1155,1158,1173,1175,1189,1190,1191,1196,1210,
1214,1215,1224,1225,1226,1227,1233,1235,1236

1249,1264,1268,1280,1281,1290,1292,1293,1298
1302,1303,1304,1314,1315,1326,1327,1328,1329
1330,1360,1361,1362,1363,1370,1374,1375,1380
1381,1382,1384,1386,1407,1412,1413,1414,1437
1441,1446 a evidenèní èísla 112,114
ve volebním okrsku è. 4 je volební místnost:
jídelna ZŠ Zbytky adresa: ZŠ Zbytky, Rychvaldská 405pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
18,68,73,81,87,140,142,152,156,165,169,172,
177,181,182,191,203,204,209,214,215,219,220,
221,222,223,225,227,228,229,233,241,246,249,
251,253,258,267,268,269,286,292,293,294,297,
307,323,329,331,334,344,345,346,353,355,361,
363,368,369,385,386,387,393,416,419,420,422,
423,427,441,442,443,445,446,447,448,449,451,
454,466,470,481,486,491,495,498,500,517,520,
524,529,530,532,533,534,537,549,550,556,557,
564,565,572,581,597,601,602,607,622,643,649,
651,664,671,680,688,689,690,694,697,698,700,
703,704,711,717,721,725,727,728,737,741,743,
746,761,766,771,789,799,804,806,814,815,816,
818,820,829,830,832,834,837,845,848,849,850,
855,858,859,888,863,868,870,872,876,877,878,
889,892,897,898,904,912,915,916,922,924,925,
927,928,929,930,931,957,960,975,977,978,979,
980,981,982,983,989,1007,1008,1031,1032,
1033,1034,1035,1038,1059,1060,1061,1062,
1063,1064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,
1130,1131,1132,1133,1134,1160,1165,1172,
1201,1206,1212,1216,1217,1218,1219,1220,
1231,1232,1238,1239,1242,1246,1248,1254,
1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,
1263,1271,1272,1275,1276,1278,1283,1284,
1287,1299,1305,1312,1313,1320,1321,1324,
1331,1332,1333,1334,1335,1337,1338,1339,
1340,1341,1342,1344,1345,1346,1347,1366,
1367,1368,1383,1389,1402,1403,1404,1406,
1415,1420,1421,1431,1432, 1433,1434,1445
ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost tìlocvièna ZŠ Vìøòovice adresa: ZŠ Vìøòovice,
Hlavní 80, Dolní Lutynì-Vìøòovice pro volièe
podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp. Dolní Lutynì èp. 835 a všechna èísla
popisná katastru obce èást Vìøòovice
3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské
republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
ÈR anebo cestovním prùkazem), pøípadnì
prùkazem o povolení k TP obèanù EU.
4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede
dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací
lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Dolní Lutyni dne 25.08.2014
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Bombardov·nÌ DolnÌ LutynÏ, 3. Ë·st
Tøetí èást èlánku o bombardování naší obce (tehdy Nìmecké Lutynì) je vìnována vyprávìní úèastnice této
události paní Drahuše Absolonové.
„V roce 1944 mi bylo 11 let. Tehdy jsem se
jmenovala Javorková a dodnes bydlím s rodinou v místech, kde pøed 70 lety padaly z nebe
bomby. Vše je ovšem jiné. Dùm, mnozí lidé
i okolí. Celou událost mám stále v živé pamìti
do nejmenších detailù, které mi nikdy nevymizí
z pamìti. V té dobì jsem žila v rodinném
domku spolu s rodièi, dvìma mladšími
sourozenci a dìdeèkem, hornickým dùchodcem.
Mùj tehdy šestatøicetiletý tatínek Dominik pracoval v Ostravì na šachtì, maminka vedla
domácnost. Náš dùm byl zdìný, pøízemní se
sedlovou støechou. Proti domu stála stodola,
bokem pak vìtrný mlýn.
V onen osudný den jsem se vracela spolu se
dvìma kamarádkami, Danou Adamèíkovou
a Rùženkou Hanuskovou, z neradské školy
domù. V centru obce jsme se chvíli zdržely,
protože jsme si v obchodì koupily limonádu,
nebo• jsme mìly žízeò.
Pak jsme pokraèovaly v cestì. Dana bydlela
nejblíže (nyní ulice U Jiøinky). Šly jsme s ní.
Došly jsme k jejímu domu, když se ozval zvuk
sirén oznamující nálet. Slyšely jsme sílící hukot
letadel a výbuchy. Najednou zaèaly padat
bomby do blízkého Waroschova lesa. Bìžely
jsme k Daninu domu schovat se do sklepa.
Mìla jsem strach a myslela na své dva
bratøíèky. Tøíletého Václava a tøímìsíèního
Ladislava. Plakala jsem...
Když sirény odhoukaly konec náletu, vracela
jsem se v doprovodu kamarádek na Zbytky
domù. Dùm však nebyl. Nebyly jeho zdi.
Sedlová støecha byla posazena na rozvalinách
a na jejím høebenu stál otec a nìco na mne
køièel. Mùj pøíchod jakoby ani nevnímal. Jen
jsem mu rozumìla, že Vašík a Ládík jsou
mrtvi…
Když zaèalo bombardování, nebyl otec doma,
ale o kus dál v domì svého bratra Josefa.
Maminka vaøila obìd. Vašíka s Ládíkem

odnesla do postele v ložnici. V kuchyni byla
s maminkou i sousedka, paní Nedìlová. Když
zaèaly padat bomby, utíkala domù k rodinì. To
se jí stalo osudným. Dùm Nedìlù byl pøímo
zasažen a v jeho troskách zahynuly tøi dospìlé
osoby (vèetnì ní) a dvì dìti. S prvními dopady
bomb utíkal zpìt domù varovat rodinu i tatínek.
Bomby však byly rychlejší. Letecké pumy
dopadly v blízkosti našeho domu. Tlaková
vlna demolovala dùm, vymrštila oba bratry z
ložnice ven a usmrtila je. Maminka mìla
obrovské štìstí. Výbuch ji odhodil na dveøe do
sklepa. Silné døevìné trámy zárubnì zachytly
padající zdivo a tím jí zachránily život. Následnì byla z trosek vyproštìna v šoku, ale živá.
Stožár vìtrného mlýna byl pøevrácen. Dìdeèek
sedìl na dvoøe pod lípou, kterou bomby nezasáhly. Èas se zastavil a všichni jsme zaèali vnímat hrùznou realitu… Obìti bombardování
byly následnì sváženy koòským povozem do
budovy márnice na místním høbitovì. Tam si
každá rodina pøipravovala své zahynulé èleny
ke smuteènímu obøadu. V místním kostele se
následnì konala, pro všechny obìti najednou,
pohøební mše…“.

Závìr
Zdaleka ne všechno, co mi paní Drahuše
Absolonová vyprávìla, jsem uvedl v tomto
èlánku. Skuteènost byla pøíliš apokalyptická
a drastická.
Detaily dokazovaly, že osudový okamžik jí
navždy zùstal v pamìti uchován.
Jak už jsem uvedl v minulém èísle novin, obìtí
bomb se stalo 7 dospìlých a 6 dìtí.
Pro pøesnost musím uvést, že v postižené
lokalitì Zbytek zahynulo 6 dospìlých a 6 dìtí.
Jedna dospìlá osoba zahynula toho dne pøi
bombardování Bohumína v lokalitì Martinov,
který patøí ke katastru naší obce.
Tou osobou byla paní Viktorie Russová, babièka Miloslava Absolona, o mnoho let pozdìji
manžela paní Drahuše....
Závìrem dìkuji všem, kdo mi pøi sbìru informací pomohli, at´ už vyprávìním, fotografiemi
nebo hledáním v dokumentech.
Jmenovitì paní Drahuši Absolonové, Leontinì
Jarošové a Miladì Gellnarové.
Dìkuji i matrikáøce obce paní Jarmile Vozárové
za kompletaci jmen obìtí bombardování.
Jan Fismol

Informace k volb·m do zastupitelstev obcÌ
Dne 10. a 11. øíjna 2014 se budou v obci konat
volby do zastupitelstva obce dle zákona
è. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Kdo mùže volit?
Volit mùže každý obèan ÈR, který alespoò druhý
den voleb dosáhl vìku 18 let. Pøekážkou ve
výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené
omezení osobní svobody z dùvodu ochrany
zdraví lidu a omezení zpùsobilosti k právním
úkonùm.
Voliè musí být zapsán ve stálém volebním seznamu. Každý obèan si mùže ovìøit, zda je v tomto

seznamu zapsán, a to do 8. øíjna 2014 do 16 hodin
v kanceláøi è. 7 na Obecním úøadu v Dolní
Lutyni.
Ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost
a státní obèanství ÈR (tj. platným obèanským
prùkazem nebo cestovním pasem).
Volí se v 5 volebních okrscích (viz oznámení o
dobì a místì konání voleb). Volit lze i mimo
volební místnost ze závažných, zejména zdravotních, dùvodù. V takovém pøípadì je tøeba se
obrátit se žádostí na obecní úøad, pøípadnì ve
dnech voleb pøímo na volební komisi.
Hlasovat na volièský prùkaz ve volbách do zastupitelstev obcí však nelze! Volit mohou i obèané

jiného èlenského státu Evropské unie, kterým toto
právo pøiznává mezinárodní úmluva.
Takový obèan musí mít alespoò druhý den voleb
18 let a je v obci pøihlášen k trvalému pobytu.
Takový voliè musí být zapsán do dodatku stálého
seznamu volièù, a to na základì jeho vlastní
podané žádosti o zapsání do tohoto seznamu.
Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu lze
podat nejpozdìji do 8. øíjna 2014 v kanceláøi è. 7
na Obecním úøadu v Dolní Lutyni.
Tito volièi se ve volební místnosti prokazují
prùkazem o povolení k trvalému pobytu obèanù
Evropské unie.
(red)
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HravÈ zakonËenÌ pr·zdnin v DolnÌ Lutyni
V sobotu 30. srpna 2014 se v parèíku pøed pekárnou konalo hravé odpoledne. Pro dìti byl pøipaven zábavný poøad
plný her, soutìží, taneèkù a atrakcí.
Parèík se v jednu chvíli promìnil také
v divadelní kulisu. Divadlo Koráb z Brna
zahrálo pohádku Perníková chaloupka v
netradièním pojetí a zapojilo také naše malé
ratolesti...

Nejmenší dìti si mohly posléze zaskotaèit ve
skákacím hradì, pro odvážnìjší byl pøipraven
aquazorbing a pro opravdu odvážné simulátor
3G pøetížení. Bìhem hravého odpoledne jsme
vyhlásili vítìze naší prázdninové soutìže

„Lelkujeme v knihovnì“, kdy dìti obdržely
diplomy a knižní publikace. Dìkujeme tímto
rodièùm, prarodièùm a hlavnì dìtem, že se
zapojili do naší prázdninové soutìže a pøišli
s námi vesele zakonèit prázdniny.
(mm)

Divadelní zájezd - Bratránek z Betávie
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni organizuje zájezd do divadla Jiøího Myrona na operetu Bratránek z Betávie. Známá opereta plná
osobitého humoru, sladkých melodií a lásky, která pøetrvává vìky! Evžen Zahradník je nápadník k pohledání, jenže srdce sleèny
Julie je již sedm let zadané. Ten, který jí pøísahal city nejpevnìjší a slíbil vìrnost nejvìrnìjší, odplul do dalekých dálek. Možná se
i vrátil, ale není jisté, jestli to je Alois, nebo Vendelín. Kdo ví, jak to všechno dopadne. Záleží jen, èemu chcete vìøit. KDY: úterý
14. 10. 2014 V KOLIK: odjezd z Dolní Lutynì – 17:30 CENA VSTUPNÉNO: 140 Kè a 160 Kè PRODEJ VSTUPNÉHO: do 10. 10.
2014 v kanceláøi Kulturního domu odjezd z Vìøòovic – 17:15 cena jízdného z Dolní Lutynì 120 Kè, cena jízdného z Vìøòovic 120
Kè, e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org, tel. 734 788 717

záøí 2014

Dolnolutyòské noviny

strana 6

Maûoretky Beruöky p¯ivezly titul I. vicemistr svÏta!
Praha, Dolní Lutynì – Mažoretky Berušky si na své soutìžní konto pøipsaly další obrovský úspìch. Dolnolutyòské
šikulky tentokrát bodovaly na mistrovství svìta v mažoretkovém sportu, které se konalo 28. až 30. srpna v Praze.
Ze svìtového šampionátu si Berušky dovezly støíbrnou medaili a skvìlé páté místo.

Mistrovství svìta v mažoretkovém sportu se
kromì tuzemských souborù zúèastnili i taneèníci z Polska, Chorvatska, Slovinska, Maïarska
a Ruska. Pøes tøi tisíce úèastníkù soutìžilo v 16
kategoriích.
Pro Berušky zaèalo mistrovství v pátek
29. srpna. V sedm hodin ráno opustily vlakem
Bohumín, aby do hlavního mìsta dorazily ještì
pøed polednem. Po pøíjezdu do Prahy se soubor
ubytoval v hostelu a poté vyrazil na Petøínskou
rozhlednu, dále následovalo hledání haly Folimanka, kde se tøídenní klání odehrávalo. Ve
Folimance èekaly Berušky prostorové zkoušky
a tréninky. Po návratu do hostelu si taneènice
peèlivì nachystaly kostýmy, piškoty i pompomy a odebraly se na kutì.
V sobotu nastalo to pravé vzrušení, protože

Berušky èekala hlavní soutìž. Úderem deváté
hodiny ranní byla soutìž zahájena krásným kulturním vystoupením a už zanedlouho se
Berušky radovaly poprvé. Velká formace
s tancem Hledá se Nemo se totiž v kategorii
pom-pom kadetek umístila na krásném
5. místì. Na zisk bronzové medaile jí pøitom
chybìly pouze ètyøi desetiny bodu. Berušky si
ale radost zkazit nenechaly a z dosaženého
úspìchu se hlasitì radovaly. A to ještì netušily,
jaká sláva se odehraje odpoledne!
V 15.30 hodin zaèala soutìž juniorských formací v kategorii show, ve které se skupina dolnolutyòských mažoretek pøedstavila s choreografií nazvanou Michelangelo Buonarroti.
Ladné a pøesné pohyby oživlých soch zaujaly
odbornou porotu natolik, že Beruškám pøiøkla

støíbrnou pozici. To byl pro naše taneènice
obrovský úspìch, který jaksepatøí oslavily. Dìtské šampaòské teklo proudem a nechybìla ani
slavnostní veèeøe.
A slavilo se i následující den. Ještì pøed odjezdem z hlavního pražského nádraží se Berušky
vydaly do nejvìtšího zábavního centra v Èeské
republice, kde se i pøes nehezké poèasí poøádnì
vyøádily. Pak už nezbývalo než se s èeskou
metropolí rozlouèit. V osm hodin veèer už
stály Berušky na perónu v Bohumínì.
Velké díky patøí všem fanouškùm a rodièùm,
kteøí se výjezdu zúèastnili, a samozøejmì nelze
opomenout ani trenérku Mgr. Petru Šostokovou, která má na skvìlých výsledcích
Berušek lví podíl.
(ps)
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»esk· folkrockov· kapela FLERET v DolnÌ Lutyni
Vizovická folkrocková hudební
skupina Fleret vystoupí v Kulturním
domì Dolní Lutynì na Novoroèním
koncertì v pátek 2. ledna 2015
v 16 hodin.
Trocha historie kapely Fleret
Fleret má velkou zásluhu o èeský folk nejen tím,
že hraje, ale také proto, že se ujal v polovinì
osmdesátých let, tehdy tápajícího Vlasty Redla.
Odmìnou mu bylo vítìzství na Portì 87
(v autorské soutìži vyzpívali Redlovi vítìzství
s Letištìm) a písnièky jako Veèer køupavých
srdíèek, Sbohem galáneèko, Holky z Utopie èi
zmínìné Letištì. To bylo v dobì, kdy si kapela
zmìnila jméno ze Šperhák na Fleret, a tak trochu
jí chybìli texty. Hudbu odjakživa obstarával
zejména kapelník Zdenìk Hrachový. První
nahrávka kapele vyšla v roce 1989. V té dobì již
hrál Fleret bez Redla.
Ve Fleretu se za 30 let vystøídala øada muzikantù, ale po všech tìch letech je podle zvuku
a nasazení lehce rozpoznatelný a èitelný. Fleret
vznikl díky chuti dvou mladých lidí hrát i po
návratu z vojny. Jedním z nich byl právì

kytarista Zdenìk Hrachový. Nejslavnìjším
stálým hostem po Redlovi byla Jarmila Šuláková,
která s nimi zpívala od roku 1995 do roku 2011,
kdy v 82 letech odešla do dùchodu. Zpívala
nejen lidové písnì, ale i jejich skladby, které v
jejím podání na první poslech vypadaly jako
lidové. Zveme tímto všechny pøíznivce
folkrokové hudby na Novoroèní koncert hudební

Výstava platidel od dob Marie Terezie až po souèastnost
V místní knihovnì Dolní Lutynì budou ve støedu 22. øíjna vystavena platidla od dob
Marie Terezie až po souèasnost. Místní sbìratel si pro veøejnost pøipravil ukázku
z jeho sbírky doplnìnou o poutavé vyprávìní z historie vzniku daných platidel.
Zveme všechny obèany nejen Dolní Lutynì, kteøí se zajímají o historii k poslechu
pøednášky a prohlídce výstavy platidel.
V pøípadì zájmu prosím kontaktujte paní knihovnici na tel: 734 788 719,
e-mail: mk-dl@rkka.cz, popøípadì osobnì v místní knihovnì.
Kdy: støeda 22. øíjna v 16 hodin Kde: Knihovna v Dolní Lutyni
Vstup: ZDARMA
Upozoròujeme obèany Vìøòovic, že v tento den bude
knihovna ve Vìøòovicích uzavøena. Dìkujeme za pochopení. (mm)

Country bál v Dolní Lutyni
Kulturní dùm v Dolní Lutyni poøádá v pátek 17. øíjna 2014 od
19.00 hod Country bál v sále kulturního domu Dolní Lutynì.
Zveme všechny pøíznivce country hudby, dobrého jídla a kvalitní
zábavy do kulturního domu v Dolní Lutyni. Celým veèerem bude
provázet kapela Luthy band. O taneèní vystoupení se postará taneèní
a westernová skupina Pedro and Banditas.
Vstupné je 100 Kè/osobu (s veèeøí)
Prodej vstupenek bude zahájen 22. záøí a potrvá do 15. øíjna 2014
v kanceláøi kulturního domu.
VÍCE INFO: tel: 734 788 717
e-mail:osvetovabeseda@dolnilutyne.org
www.dolnilutyne.org/akce
Pøijïte s námi strávit veèer plný zábavy a tance.

skupiny Fleret do sálu Kulturního domu v Dolní
Lutyni.
Pøedprodej vstupenek: Prodej vstupenek od
15. 10. 2014 do 15. 12. 2014 v kanceláøi Kulturního domu v Dolní Lutyni. Cena vstupenek:
250,- Kè (sezení), 150,- Kè (stání)
Tel:734 788 717
email:osvetovabeseda@dolnilutyne.org.

KULTURA BOHUMÕN
NA STOJÁKA
Úterý 7. 10. v 19 hod. – kino, 130 Kè
STAND UP SHOW: Pobaví vás sestava:
Arnošt Frauenberg, Lukáš Pavlásek,
Marek Daniel a Karel Hynek.
ÈTVERO ROÈNÍCH OBDOBÍ
Sobota 11. 10. v 18 hod. – Evangelický
kostel Bohumín, 60 Kè KONCERT:
V rámci koncertu „Podzim“ Zemlinského kvarteto a Igor Františák zahrají
Mozartùv Kvintet A dur KV 581 a
Brahmsùv Kvintet h moll op. 115.
SELSKÝ RYNEK
Pátek 17. 10. od 10 do 16 hod. – nám.
T. G. Masaryka, 0 Kè TRHY: Výrobky
èeských
regionálních
zemìdìlcù
a øemeslníkù vèetnì doprovodného
programu nabídne Selský rynek na
námìstí.
BOHUMÍNSKÁ SUPERSTAR
PØIHLÁŠKY DO PÁTKU 31. 10. 2014
IV. roèník pìvecké soutìže pro žáky
základních a støedních škol. Další informace v kinì K3 Bohumín, na
www.k3bohumin.cz nebo emailem kultura@k3bohumin.cz èi na telefonu 731
130 717.
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Modernizace uËebny
fyziky, RESTART
Základní a mateøské školy v obci prošly
v posledních letech øadou rekonstrukcí
nejen budov samotných, ale i vybavení
uèeben. Za to patøí velké podìkování
panu starostovi a celému obecnímu úøadu,
že dokázali sehnat množství financí na
zateplení, výmìnu oken, topení, opravy
støech aj. pro všechny naše budovy. A že
jich není málo!
Základní škola ukonèila v minulém školním
roce dva velké projekty – Jiranet, kde jsme
získali 2,3 mil. Kè k vytvoøení výukového
serveru a prostøedí ICT pro výuku žákù
i mimo vyuèování, a projekt Škola – základ
života, s èástkou 1,77 mil Kè, kde jsme
vytvoøili velké množství interaktivních
materiálù pro výuku, mohli jsme nadstandardnì dìlit hodiny èi využít nové metody
výuky.
Využíváme moderní techniku, interaktivní
tabule, dataprojektory, pøipojení na internet,
výukový systém Moodle, 2 poèítaèové uèebny
s množstvím výukových programù
zejména pro jazyky, pøírodní vìdy, dìjepis,
obèanskou výchovu, matematiku, ale již
dlouho nám chybí uèebna s funkèními
pomùckami pro výuku fyziky, chemie
a pøírodovìdných pøedmìtù. Situace se
zlepší poèátkem roku 2015, získali jsme více
jak 2,5 miliónù korun na její modernizaci
z regionálního
operaèního
programu
Moravskoslezsko, oblast podpory Rozvoj
infrastruktury pro vzdìlávání.
Uèebna by mìla vzniknout rekonstrukcí, kde
hlavním cílem našeho projektu je zkvalitnit
a zpestøit výuku pøírodních vìd, zejména
fyziky a chemie, s dùrazem na laboratorní
práce a experimenty za využití moderních
pomùcek. Naši žáci se seznámí s moderními
metodami mìøení, s experimenty podporovanými poèítaèi.
Doufáme, že je mùžeme tímto zpùsobem
nasmìrovat ke studiu na gymnáziích a støedních školách s technickým zamìøením.
Druhým projektem, do kterého se letos
zapojíme jako partneøi, je projekt Uèíme se
podnikat, úspìšným pøedkladatelem je
Spoleènost pro kvalitu školy Ostrava.
Projekt je zamìøen na zvýšení kvality a efektivity vzdìlávání žákù v oblasti podnikání,
založení fiktivní firmy a orientace v tržním
prostøedí s cílem zlepšení klíèových kompetencí u žákù a zvýšení jejich motivace
k dalšímu vzdìlávání a získání praktické
zkušenosti v této oblasti.
Projekt je primárnì urèen pro cílovou
skupinu žákù 2. stupnì základních škol
Moravskoslezského kraje a Kraje Vysoèina.
Tøetím projektem je projekt RESTART,
jehož pøedkladatelem je Krajské zaøízení pro
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ObecnÌ h¯bitov a ûiv˝ plot?
Titulek èlánku v sobì nese spornou otázku.
Dokážeme na ni ihned s jistotou odpovìdìt?
Pravdìpodobnì ze všeho nejdøíve budeme
k øešení tohoto problému pøistupovat ze
strany negativ. Je to pochopitelné, zejména
nájemci hrobových míst právì v této èásti
høbitova velmi dobøe ví, co taková blízká
pøítomnost zeravu, nebo chcete-li túje,
obnáší.
Povinnost témìø každodenního úklidu nepoøádku, který jim tato døevina hojnì dopøává
v podobì opadu svých nadzemních èástí, jistì
není to nejhorší, mnohem vážnìjší dopad má
práce koøenù stromu pod zemí. Nešt´astným
dokladem tohoto soužití bývá vznik nemalé
škody na majetku v podobì naklonìných
náhrobkù, popraskaných desek i samotné
vyzdívky hrobek. Takového „souseda“ opravdu
nemùže mít nikdo rád, a pokud se právì teï
vrátíme k otázce, kterou jsme si v úvodu
položili, odpovíme: „Tento živý plot
nechceme!“ Než se však definitivnì rozhod-

neme a pøípadným kácením nelítostnì a nevratnì zasáhneme, posuïme, prosím, i druhou
stranu vìci. Zeravy, které po desetiletí tvoøí
jakési zelené odclonìní tohoto pietního místa
od komunikace, kde panuje pomìrnì rušný
provoz, v sobì pøece nesou i jistou krásu
a užiteènost. Umíme si opravdu dost dobøe
pøedstavit, jak by na nás následnì pùsobil pøímý
vjem hluku z komunikace nebo tøeba obyèejná
absence stínu, který nám tyto døeviny nyní
poskytují? Pùvodním zámìrem obce bylo
provedení kácení tohoto živého plotu s následnou náhradní výsadbou v podobì navázání na
novou habrovou alej, která se nachází vnì oplocení areálu høbitova. Realizace tohoto plánu
však není možná s ohledem na dodržení
bezpeènostního pásma podzemního vedení
telekomunikaèních sítí a výsadbou by došlo k
jeho zasažení, což není pøípustné. Obec tedy
hledá náhradní možnosti øešení a uvítá
vyjádøení a názory nájemcù hrobových míst,
kterých se tato vìc bezprostøednì týká. (ožp)

další vzdìlávání pedagogických pracovníkù
a informaèní centrum Nový Jièín. Cílem
projektu je posílit efektivní využívání
nových technologií ve výuce a jejich
celkovou integraci do základních a støedních škol, a to zejména v regionu
Moravskoslezského kraje.
Škola obdrží za dobu realizace projektu výši
dotace 258 tisíc Kè na nákup nových technologií – konvertibilních notebookù.
Kromì tìchto tøí nových aktivit škola
spolupracuje napø. s Gymnáziem a obchodní akademií Orlová v rámci projektu
NatTech, kde gymnázium poøádá pro naše
žáky
kroužky
robotiky,
technické
a pøírodovìdné exkurze, napø. do Dolní
oblasti Vítkovic.
Tøídenní pobyt žákù osmých tøíd naší školy

v Jeseníkách završil naši úèast v 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 uschovali.
Krabièku zdobili vypalováním ornamentù.
V oboru zpracování kovù se soustøedili na
kovotepectví.
Získat finance není v dnešní dobì vùbec
jednoduchá záležitost, za každou korunou je
kus práce pedagogù i žákù samotných.
Pokud se nám všechny projekty podaøí
dotáhnout do zdárného konce, mùžeme být
spokojeni.
Mgr. Jana Josieková
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Prázdné zùstává místo
mezi námi, chybíš nám
a nic Tì nenahradí.
Teï jenom kytièku na hrob
Ti mùžeme dát a s bolestí
v srdci na Tebe vzpomínat.

SpoleËensk· kronika
Dne 16. záøí 2014 oslavil
pan
Bedøích TRUCHLÝ
významné životní
jubileum 70 let. Všechno nejlepší, hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti pøejí
manželka Janina, dcery Marcela, Jitka,
zet´ové Martin a Pavel, vnouèata Martin,
Adélka a Terezka.
Jsou dny
v životì,
na které se
nezapomíná.
Vzpomínka
je trvalejší,
nežli kvìty
nejkrásnìjší.
Kvìty uschnou,
uvadnou, vzpomínky
však zùstanou.
Dne 30. srpna 2014 by se dožil 80 let pan
Antonín PLESCHNER
z Vìøòovic. Manželka Vlasta a dcera
Helena s rodinou.
Díky za to,
èím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi
pro nás žila.
Dne 8. záøí 2014 jsme
vzpomnìli 1. výroèí, kdy nás navždy
opustila naše maminka a babièka
Otillie CHECHELSKÁ.
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.
Až umøu,
nic na tomto svìtì
se nestane
a nezmìní,
jen srdcí nìkolik
se zachvìje v rose
jak k ránu kvìtiny.
Dne 23. záøí 2014 jsme
vzpomnìli
10. výroèí úmrtí pana
Vladislava BORTLÍKA
z Dolní Lutynì. Vzpomíná manželka a
dcery s rodinami.

Dne 26. záøí 2014 vzpomeneme
2. smutné výroèí úmrtí paní
Heleny ŠOSTOKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Vladislav, dcera Pavla a syn Václav
s rodinami.
Dne 23. záøí 2014 by se
dožil 100 let
pan
Josef SRBA,
jemnomechanik a dlouholetý chovatel
poštovních holubù. Skromný ve svém životì, velký ve své dobrotì a laskavosti ke
svým bližním. S úctou vzpomínají Jan,
Jaroslav a Bøetislav s rodinami a èlenové
spolku chovatelù poštovních holubù
z Dolní Lutynì-Zbytky.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Pavel Sakáè, Lubomír Mohaè, Marie
Celecká, Eva Stošková, Erich Kempný
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

Od smrti historika uplynul rok
Právì pøed rokem, v nedìli 1. øíjna 2013,
zemøel náhle ve vìku 89 let pan Jeroným
Mazurek z Vìøòovic. Narodil se 28. listopadu
1923, vyuèil se typografem a dlouhé roky pracoval v tiskárnì v Ostravì. Jeho životním
koníèkem a láskou mu byla historie Vìøòovic a
Tìšínského Slezska. Napsal mnoho èlánkù,
vedl si kroniky a podílel se na psaní nìkterých
publikací. Nejdùležitìjším dílem, které vytvoøil
je „Kronika Vìøòovic“, ze které èerpala mimo
jiné taky Ing. Irena Hajzlerová, souèasná
øeditelka Okresního archivu v Karviné, když
psala knihu k 700. výroèí založení obce Dolní
Lutynì. Pan Mazurek dovedl jako málokdo
pøesnì popsat nejen historické události, ale taky
pøírodu a okolí svého bydlištì, které v nìm
vždy vzbuzovaly obdiv. Když ještì mohl, staral
se o svoji zahrádku a exotické rostliny, které
byly jeho chloubou. Poslední roky svého života
pak strávil v Domì s peèovatelskou službou v
Orlové. Kdo jste ho znali, vzpomeòte si na
nìho, nebo• jeho dílo bude s námi poøád.
Mgr. Pavel Buzek
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V˝roËÌ
V mìsíci srpnu oslavili naši spoluobèané:
91 let Alois Semik, Emil Rusek
90 let Marie Holeszová, Emilie Kaniová
85 let Ludmila Konvièková
80 let Marie Kubiková, Helena Janoszowská
Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme
hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.
Dne 28. srpna.2014 oslavili manželé
Jan a Anna Pastvovi z Vìøòovic krásné
výroèí diamantové svatby – tj. 60 let
spoleèného života.
Výroèí zlaté svatby oslavili také tyto
manželské páry:
l. 8. 2014 manželé Zdenìk a Lydie Szpilovi
a manželé Josef a Helena Flössnerovi
22. 8. 2014 manželé Václav a Drahomíra
Káòovi
Všem manželským párùm k jejich významnému životnímu jubileu upøímnì
gratulujeme a pøejeme hodnì zdraví, osobní pohodu a ještì hodnì spoleènì prožitých
let

U VÏ¯Úovic utonul v Olöi muû
Ve Vìøòovicích utonul v Olši asi pìtadvacetiletý vodák. Neštìstí se stalo v nedìli
24. srpna krátce po poledni kousek pod
mostem.
„Na tísòovou linku jsme pøijali hlášení, že u nìj
došlo k tonutí poté, co se s ním na jezu u
Vìøòovic pøevrátila loï,“ uvedl za Záchrannou
službu Moravskoslezského kraje Ladislav
Lang. U muže zahájili nepøímou srdeèní masáž
svìdkové události.
„Po pøíletu našeho vrtulníku v oživovacích
pokusech pokraèovali leteètí záchranáøi ve
spolupráci s pozemní posádkou ze stanovištì
z Karviné. S použitím pøístrojù a lékù
provádìli rozšíøenou kardiopulmonální resuscitaci,“ informoval Lang. Dodal, že po 45 minutách resuscitace u pacienta bohužel nevedla
k obnovení srdeèní èinnosti a lékaø byl nucen
konstatovat mužovu smrt. Pøípadem se zabývá
Policie Èeské republiky.
Výstava platidel od dob Marie Terezie
až po souèasnost
Kdy: støeda 22. øíjna v 16 hodin
Kde: Knihovna v Dolní Lutyni
Vstup: ZDARMA
Upozoròujeme obèany Vìøòovic, že v
tento den bude knihovna ve Vìøòovicích
uzavøena.
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FotbalistÈ Sokola: zatÌm dobr˝
Osm bodù z 15 možných. Taková je bilance fotbalistù Sokola Dolní Lutynì po pìti kolech podzimní èásti soutìže.
Tým pøivezl dvakrát bod z venku, ovšem zbyteènì ztratil doma s celkem Paskova. Zápas v sobotu 13. záøí hráèi
Sokola D. Lutynì vyhráli, když na domácím høišti porazili tým z Èeladné 1:0.
Dolní Lutynì – Brušperk 1:0 (0:0)
Správnou nohou vykroèili do nové sezony
v I. A tøídì fotbalisté Dolní Lutynì. Na svém
høišti porazili silný Brušperk, v minulé sezonì
ještì úèastníka krajského pøeboru. „Musím
uznat, že soupeø byl opravdu kvalitní, v první
ètvrthodinì nás zatlaèil. Teprve pak jsme
vyrovnali hru," pøibližoval první dìjství trenér
Lutynì Lubomír Begany.
Obì mužstva se musela vypoøádat s tìžkým
terénem. „Pøed zápasem dost sprchlo, terén byl
mokrý a hráèi se boøili," dodal Begany, jehož
tým postupnì pøebíral otìže zápasu do svých
rukou. Už v první pùli mìl slibnou šanci
Macháèek, ještì se však neradoval.
To mohl až v 86. minutì, kdy se postavil
k pøímému kopu a ranou na
zadní tyè vsítil vítìzný gól.
Podobnì rozhodoval zápasy i na
konci
minulého
roèníku.
„Vzpomnìli jsme si na to. Ještì
jsme si dìlali legraci, že na jeho
pomìry dal ten gól moc brzy.
Poslednì rozhodoval v devadesáté minutì," smál se Lubomír
Begany.
Branka: 86. Macháèek.
Stonava – Dolní Lutynì 2:2
(1:2)
Hosté z Lutynì pøekvapovali
herním umem a v první pùli byli
kombinaènì lepší. Domácí se
sice ujali brzy vedení po krásné
trefì Febera, který poslal balon
z 20 metrù do šibenice, ale pak
hráli hlavnì hosté.Havlásek
z dorážky po standardní situaci nejprve srovnal, a pak po chybì stoperù pøeklopil misky vah
na stranu Dolní Lutynì.
„V obou pøípadech jsme vzadu strašnì zaspali.
Bohužel je vidìt, že se tam ještì hledáme, na
stoperských pozicích to není ono. Nebyl to jen
pøípad tìchto obdržených branek, Lutynì nám
v zápase do šancí hodnì chodila støedem,"
všiml si trenér Stonavy Dušan Kohut.
Hosté ve druhé èásti dlouho drželi tìsné vedení,
které ale nepojistili tøetí brankou. „To bylo asi
klíèové. Tìsný stav nahrával domácím
a nakonec se doèkali penalty. Nìco podobného
jsme èekali. Když se nemohla Stonava prosadit
ze hry, pomohl jí rozhodèí, který si vymyslel
penaltu," rozèiloval se po zápase trenér Lutynì

Lubomír Begany.
Domácí na to mìli pochopitelnì zcela rozdílný
pohled. „Myslím, že to byla hloupost toho
hráèe (Vávry), který šel ke konci zápasu ve
vlastní šestnáctce do skluzu," prohlásil stonavský kouè Kohut.
Zkušený Aniol situace využil. „Ale Vávra mu
skluzem nejprve míè odebral," protestoval
Begany.
„Z tìch tøí situací, které zavánìly penaltou,
byla tato nejslabší," pøipustil Kohut. Už
pøedtím se totiž domácí domáhali dvou penalt
za zákroky hostù ve vápnì. „Já žádné takové
nevidìl," oponoval Begany.
Tak jako tak, Hanèin z pokutového kopu srovnal na 2:2 a diváci mohli po utkání pøi pivu
vášnivì debatovat o tom, jestli
to remíza zasloužená byla,
anebo ne.
Branky: 10. Feber,
89. z
pen. Hanèin – 24. a 32.
Havlásek
Dolní Lutynì – Sedlištì 2:3
(0:1)
Po slibném zaèátku soutìže se
fotbalisté Dolní Lutynì doèkali
první porážky. Pøišla pøekvapivì doma od Sedlištì.
„Vùbec to nechápu. Nechci
snižovat kvality soupeøe, ale
byl polovièní než tøeba
Brušperk, který jsme doma
porazili. Pøišlo mi, jako by
hráèi soupeøi body doslova nabídli. Hráli úplnì odevzdanì,"
nechápal promìnu svého týmu
trenér Lutynì Lubomír Begany.
I když, jak pøipomnìl, jeho svìøenci se dostali
do rozmíšky s rozhodèími už pøed zaèátkem
zápasu.
„Na lajnách byli zrovna Bednáø s Pasterèákem,
kteøí nás minule ve Stonavì zaøízli. Zápas ještì
nezaèal a už se s nimi kluci hádali. Úplnì je to
vykolejilo, nebyli ve své kùži," popisoval.
„Fakt nechápu. Na tom svazu snad musí sedìt
úplní blázni, když nám rozhodèí, na které si
stìžujeme, delegují hned na další náš zápas,"
poznamenal Begany.
„Dneska ale musím uznat, že ze strany
rozhodèích bylo vše v poøádku," dodal férovì.
V poøádku ale nebyl výkon domácích hráèù,
kteøí nabrali tøígólové manko. „Zaèali jsme hrát

až v posledních deseti minutách. Nevím, jestli
byli hráèi tak rozladìní, ale nehráli jsme svou
hru. Ale vìøím tomu, že kdyby se hrálo ještì pìt
minut, tak vyrovnáme," pousmál se Begany pøi
vzpomínce na divoký závìr utkání.
Branky: 89. Macháèek, 90 (+2) Velký –
31. a 73. Krejèok, 67. z pen. Sekanina.
Vratimov - Dolní Lutynì 2:2 (0:1)
Nejvìtší posilou týmu Vratimova je bývalý
ligový hráè Martin Lukeš. Utkání zaèali lépe
hosté a už ve 4. minutì šli do vedení, když
chybu brankáøe domácích potrestal Macháèek 0:1.
V 10. minutì to zkoušeli domácí, ale Šajer
støelu z dálky vyrazil na roh. Ve 13. minutì
zahrávali hosté rohový kop, míè prolétl až na
zadní tyè, kde byl Twrdý, ale jeho støela šla
bohužel nad branku.
I nadále se hrál vyrovnaný zápas, šance se støídaly na obou stranách. V 19. minutì mìli
domácí šanci vyrovnat, ale hostující obránce
Vávra nedal domácímu útoèníkovi prostor
k pøesnému zakonèení.
Poté hosté spálili dvì šance, naèež je domácí
tým zatlaèil pøed jejich branku.
Naštìstí pro hosty domácí nepromìnili dvì
velké šance, druhou støelu vyškrábl brankáø
hostí na roh.
Druhý poloèas se hrál vìtšinou pøed brankou
hostí. Domácí vyvinuli velký tlak, ale zradila je
koncovka.
V 64. minutì zahrávali domácí pøímý kop, technická støela z 20 metrù však skonèila na
bøevnì.
O chvíli pozdìji mìli poprvé ve druhém
poloèase šanci hosté, dostali se k brance
domácích a s pøispìním domácího obránce,
který chtìl míè odkopnout na roh, to bylo
rázem 0:2.
Od této chvíle se hosté zamìøili pouze na
bránìní a vyráželi k ojedinìlým brejkùm.
Domácí laèní po korekci skóre zahrozili v 79.
a 82. minutì, ovšem bez úspìchu.
Domácí zachránili bod v poslední pìtiminutovce. Nejprve v 85. minutì snížili a pak v
1. minutì nastavení, kdy domácí zahrávali standardku a míè smìøující do pokutového území
usmìrnil mimo dosah Šajera domácí útoèník,
vyrovnali.
Bìhem zbylých minut domácí ještì zahrozili
z rohu, ale skóre se už nemìnilo.
Branky: Pešek, Hrdý - Macháèek, vlastní
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