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V˝sledky voleb do obecnÌho zastupitelstva
V pátek 10. a v sobotu 11. øíjna se v celé Èeské republice uskuteènily volby do obecních zastupitelstev. Podrobné výsledky i z jiných mìst a obcí mùžete nalézt na internetových stránkách www.volby.cz
Komunálních voleb v Dolní Lutyni
se mohlo zúèastnit celkem 4 260
oprávnìných volièù. K volebním
urnám jich pøišlo 1 623, což pøedstavuje 38,12 % úèast.
Volilo se celkem v 5 volebních
okrscích, nejvíce hlasù získali
Starostové a nezávislí (STAN).

Pøinášíme procentuální pøehled, jak
se volilo v jednotlivých okrscích
a dále pak seznam vámi zvolených
zastupitelù, za kterou stranu kandidovali a kolik hlasù získali.
Podìkování patøí všem obèanùm,
kteøí pøišli k volbám.
(red)

Z·jezd na prosincovÈ divadelnÌ p¯edstavenÌ
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni organizuje zájezd do Divadla Jiøího Myrona na èeskou klasiku
druhé poloviny 20. století v jevištní úpravì Jiøího Jankù a Petra Svojtky – Postøižiny.
Skrze postavu Maryšky – své matky – autor vzpomíná na dìtství, které strávil v nymburském pivovaru. Dramatizace lehce zpøítomòuje obrazy z období první republiky, které jsou ale hrabalovsky
poetické, humorné i smyslné. Èeská klišé jsou povýšena do sfér krásna – pivo, ženy, zabijaèka,
komín a øvoucí strýc Pepin. Pøedstavení se koná v pátek 5. prosince a vstupenka stojí 110 korun.
Autobus do Ostravy odjíždí z Vìøòovic v 17:15 hodin a z Dolní Lutynì v 17:30 hodin.
Prodej vstupenek je od 1. do 21.listopadu. Objednat je mùžete na e-mailu: osvetovabeseda@dolnilutyne.org nebo tel. 734 788 717
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Pomoc s odvozem odpad˘
Od kvìtna letošního roku mají obèané Dolní Lutynì možnost odevzdávat vytøídìné složky komunálního odpadu
v novì otevøeném sbìrném dvoøe, v areálu bývalé šlechtitelské stanice v místní èásti Nerad.
Obec nyní nabízí pomoc starším spoluobèanùm, kteøí nemají možnost pøepravy
velkoobjemového odpadu (napø. starých skøíní,
kobercù, sedaèek, lednic, televizí apod.) do
sbìrného dvora vlastním automobilem. Odvoz
bude zajištìn bezplatnì obèanùm s trvalým
pobytem v obci Dolní Lutynì, kteøí dosáhli
vìku 65 let a obèanùm se zdravotním
omezením, kteøí žijí osamocenì a nemají k dispozici osobní automobil.
Termín odvozu si mohou obèané vždy dohodnout v pracovních dnech individuálnì telefonicky nebo osobnì na obecním úøadì. Kontaktní osoba: Martina Handzlová, tel. 552 301 294
nebo Marta Twyrdá, tel. 552 301 290
Upozoròujeme, že služba není urèena
k
zajištìní vyklizení domù (napø. pøed prodejem
apod.).
OÚ Dolní Lutynì

Wycieczka pezetkaowcÛw
W tradycyjnej jesiennej wycieczce zorganizowanej przez dolnolutyñskie MK PZKO
wziê³o udzia³ 40 pezetkaowców i sympatyków w wieku od 3-89 lat.
Wycieczka rozpoczê³a siê od zwiedzenia miejscowoœci Chlebovice, w której znajduje siê
unikatowe muzeum i skanzen pszczelarstwa.
Mo¿na tutaj zobaczyæ ule od najstarszych s³omianych a¿ po najnowoczeœniejsze z
utwardzanego styropianu oraz mnóstwo innych
przedmiotów zwi¹zanych z pszczelarstwem.
Wycieczkowicze obejrzeli ciekaw¹ wideoprojekcjê edukacyjn¹ na temat roli i znaczenia
pszczó³ w ¿yciu cz³owieka i ca³ej przyrody.
W domie pszczelarskim z roku 1320 przebiegaj¹ kursy, wyk³ady, wystawy, znajduje siê tu
równie¿ sklepik z ró¿nymi wyrobami
pszczelarskimi
Nastêpnym punktem wycieczki by³a malownicza miejscowoœæ Sztramberk po³o¿ona na
przedgórzu Beskidów w centralnej czêœci
Wy¿yny Sztramberskiej. Ze wzglêdu na swój
urok bywa nazywana Betlejem Morawskim.
Nad miastem i szerok¹ okolic¹ dominuj¹ ruiny
zamku Strallenberg z okr¹g³¹ wie¿¹ zwan¹
Trúba. Uczestnicy wycieczki mieli okazjê

podziwiaæ zespó³ wo³oskich cha³up drewnianych z XVII i XIX wieku, skosztowaæ s³ynne
wyroby cukiernicze
"uszy sztramberskie",wypiekane od wielu stuleci na pami¹tkê
legendarnego zwyciêstwa chrzeœcijan sztramberskich nad najezdnikami mongolskimi
w roku 1241. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y Mistrzowstwa Czeskiej Republiki ochotniczych
dru¿yn stra¿ackich, które przebiega³y wokó³
rynku sztramberskiego i dostarczy³y zgromadzonej publicznoœci œwietnej zabawy. Czteroletnia wycieczkowiczka Karolina Æmiel
wypróbowa³a swoje si³y w biegu ma³ych
stra¿aków, dzielnie pokona³a wszystkie
przeszkody i otrzyma³a ciekawe nagrody.
Po smacznym obiedzie w restauracji Plesenska
kafrarna wycieczka skierowa³a siê do Bolatic.
W tutejszym barokowym koœciele z 1703 roku
pos³ugê duszpastersk¹ od lipca br. pe³ni rodak
dolnolutyñski ks.dr Radoslav Skupník. Œwiêcenia kap³añskie ks. Radoslav otrzyma³ w roku
2009, w roku 2013 obroni³ pracê doktorsk¹ i
ukoñczy³ studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego. Ks. dr Radoslav
Skupník pracowa³ jako wikariusz w koœciele
pw. Bo¿ego Cia³a w Jab³onkowie. Przed
nabo¿eñstwem w bolatickim koœciele chórzyœci
wrêczyli ksiêdzu skromny podarunek, bukiet
kwiatów i z³o¿yli mu szczere gratulacje z okazji
5-lecia pos³ugi kap³añskiej. Niektórzy uczestnicy zd¹¿yli nawet zwiedziæ zabytek wojskowotechniczny w Darkowiczkach. Po dniu pe³nym
atrakcji i wra¿eñ wycieczkowicze wracali do
domów zadowoleni, planuj¹c ju¿ kolejny
wyjazd w przysz³ym roku.
Maria Sztwiertnia

KR¡TCE
Burza podzimního odívání
V mìsíci záøí již tradiènì pøipravil Èeský
svaz žen v Dolní Lutyni burzu prodzimního odívání, která se konala v sále kulturního domu. Lidé ve støedu 15. záøí
pøinášeli vìci k prodeji a zároveò již
mohli nakoupit kousky obleèení, které se
jim líbily. Ve ètvrtek 16. záøí mohli také
nakupovat a k veèeru již pak probíhalo
vyúètování. Další burzu odívání bude
Èeský svaz žen organizovat na jaøe
2015.
(red)
Setkání po 61 letech
Každý rok se setkávají bývalí spolužáci
a první pováleèní absolventi Mìšt´anské
školy v Neradu, kteøí ukonèili studium
v roce 1953, na spoleèném srazu, aby si
popovídali a zavzpomínali na školní
roky. Ten letošní se uskuteènil 19.záøí v
restauraci U Hermanù a pøišli všichni,
kteøí mohli. Na poèátku se minutou ticha
uctila památka tìch, kteøí se srazu
nedoèkali, a to pøedevším p. Wojnara,
který sraz ještì pøipravoval, moc se nìho
tìšil, ale bohužel nìkolik dní pøed
setkáním mu vypovìdìlo srdce. Vzpomínají na nìj všichni, nebot´ jako nadšený
numismatik a odborník nechal všem
svým spolužákùm minulý rok vyrazit
pamìtní medaili k 60. výroèí ukonèení
mìšt´anské školy, což všechny pøekvapilo a mile zaskoèilo. Poté probìhlo
nezbytné fotografování a pak se už jen
vzpomínalo a vzpomínalo. (pb)
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InverznÌ obdobÌ se blÌûÌ
Máme zde opìt podzim a než se
nadìjeme, bude tu zima. Pro náš kraj
zøejmì nejménì pøíjemná roèní
období a to pøedevším proto, že
pøichází èas inverzí a zhoršených
rozptylových podmínek.
Rád bych požádal všechny naše obèany, aby v
tomto období pokud možno nic nespalovali na
otevøených ohništích, pøedevším listí, trávu nebo
cokoliv jiného. Všechny rostlinné pøebytky, které
podzim pøináší, mohou buï odvézt na sbìrný
dvùr, nebo uložit do domácích kompostérù.
Dále bych rád požádal všechny, kteøí topí tuhými
palivy, aby používali ve svých kotlích pouze
suché døevo a kvalitní uhlí. Lidé s cílem ušetøit
nakupují èasto uhlí nebo uhelný prach z Polska,
který obsahuje vìtší množství sirnatých látek, a ty
se uvolòují pøedevším pøi nedokonalém
spalování a projevují se nažloutlým kouøem.
K tomu nejèastìji dochází právì na zaèátku
spalovacího procesu a pøi používaní nekvalitního
paliva. Každý víme, že nejvíce se z komína
kouøí právì pøi zatápìní, i když se èlovìk bude
snažit zatápìt sebelíp, tento proces trvá u bìžného

kotle podle poèasí, použitého materiálu a kvality
komína pøibližnì 30minut až hodinu. Dále platí,
že èím vìtší kotel, tím to trvá déle, proto prosím
vìnujte tomuto procesu èas, používejte suché
døevo nebo speciální podpalovaèe. I staré noviny
nebo letáky obsahují barvy, které jsou karcinogenní a zdraví velmi škodlivé.
Úmyslnì jsem nezmínil možnost, a vùbec si
nedovedu pøedstavit, že by nìkdo topil tovými
láhvemi, starým olejem, døevotøískou nebo nìèím
podobným. Doufám, že u nás v obci bydlí pouze

rozumní lidé, kteøí zde chtìjí bydlet a myslí na
zdraví své a svých dìtí. Pokud znáte nìkoho, o
kom pøesto máte pochybnosti, tak mu to prosím
øeknìte z oèí do oèí a doporuète mu prohlídku
místního høbitova.
Na závìr mi dovolte podìkovat vám všem, kteøí
topíte plynem, poøídili jste si automatické kotle,
máte zabudovaná tepelná èerpadla nebo instalované solární panely èi používáte suché døevo
nebo kvalitní uhlí. Dìkuji.
Mgr. Pavel Buzek, starosta

Topn· sezÛna: »Ìm budeme topit, co budeme d˝chat?
I když se spálení odpadu mùže jevit
jako bezstarostná a rychlá forma
jeho likvidace, v žádném pøípadì
tomu tak není. Pálením odpadních
materiálù vytváøíme množství velmi
jedovatých látek, které následnì
ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel.
V žádném domácím topeništi se
nevytváøí teploty dostateènì vysoké,
aby se toxické látky bezpeènì zlikvidovaly. Toxické látky v ovzduší nikam
"nezmizí", ale èasto (obzvlášt´ za špatných rozptylových podmínek) doslova
sedí nad zemí jako „deka“ a ohrožují
vás, vaši rodinu a sousedy. Pozor!
Spalování odpadu v topeništích je nejen
zdraví škodlivé, ale také nezákonné!!!
Co vzniká spalováním rùzných
druhù materiálù?
Pøi spalování plastù vzniká nejvíce
jedovatých
látek.
Napøíklad
spalováním PVC unikají do ovzduší
dioxiny, které již ve velice malých
dávkách zpùsobují hormonální
poruchy, ohrožují reprodukci živoèichù
vèetnì èlovìka, mají na svìdomí
poškození imunitního systému a nìkteré z nich zpùsobují rakovinu.
Spalováním polystyrenu vzniká mimo
jiné jedovatý plyn styren, který má pøi
vysokých krátkodobých koncentracích

v ovzduší vliv na nervový systém projevující se výskytem depresí, problémy
se soustøedìním, svalovou slabostí,
celkovou únavou, nebo žaludeèní
nevolností.
Spalováním plastových fólií a PET
láhví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky, k jejichž nejzávažnìjším vlivùm na zdraví patøí jejich
vysoká karcinogenita. Pøímo poškozují
genetickou informaci bunìk! Plastové
obaly a výrobky patøí do kontejneru na
plasty!
Staré palety, døevo z demolice, rozbitý
nábytek nebo chemicky ošetøené døevo
pøi spalování uvolòují dioxiny
a formaldehyd, jehož nižší koncentrace
dráždí oèi a dýchací cesty, se
zvyšováním koncentrace nastává kašel,
slzení, kýchání, bolesti hlavy, nucení na
zvracení a dušnost. Vyšší koncentrace
mohou vést i k podráždìní kùže,
ekzémùm, poškozena mùže být centrální nervová soustava, játra a ledviny.
Chemicky ošetøené døevo, nábytek,
døevotøíska apod. patøí do sbìrného
dvora!
Spalování nápojových kartonù (obalù
od mléka, džusù apod.) produkuje
chlororganické látky a tìžké kovy, které
se ukládají v organismech (i v rostlinách, jejíchž následnou konzumací se

pøíjem tìžkých kovù dále zvyšuje).
Tyto obaly patøí do žlutých pytlù
spoleènì s plasty!
Rovnìž celobarevné letáky a èasopisy
obsahují v tiskaøských barvách èasto
velké množství tìžkých kovù. Papír
patøí do tøídìného odpadu nebo do
sbìrného dvora. Kousek novin použitý
pøi rozdìlávání ohnì neškodí, pálení
stohù novin a èasopisù však ano!
Spalováním papíru navíc nièíme cennou surovinu. Papír patøí do modrých
pytlù!
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté
látky. Staré pneumatiky patøí do
sbìrného dvora!
Tráva, listí a zbytky potravin mohou
být také zdrojem nebezpeèných a dráždivých látek, pokud je pálíme na
zahradì. Zbytky rostlin patøí na kompost. Kompostováním mùžeme snížit
množství smìsného komunálního
odpadu až o 40% (pøedcházíme
zvyšování èástky poplatku „za
odpad“), vyrobíme si kvalitní kompost
a jeho využitím vrátíme do pùdy to, co
z ní bereme a tím pádem v ní chybí.
Uvažujete o kompostování? Informace najdete napøíklad na stránkách
obèanského sdružení Ekodomov.
Nebezpeèné odpady (zbytky lékù,

barev, baterie a další): tyto odpady
rovnìž patøí do sbìrného dvora, prošlé
léky mùžete k likvidaci odevzdat bezplatnì v lékárnì!
„SMOKEMANovo desatero správného topièe“:
1. Nebuï lhostejný k sobì ani ke
svému okolí, zajímej se o to, co jde
z tvého komína.
2. Suš døevo minimálnì jeden až dva
roky - více se ohøeješ a bude z toho
ménì kouøe.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulaèní klapky tak, aby
vzduch mohl k palivu, oheò nedus.
5. Pøikládej èastìji menší dávku paliva
než jednu velkou dávku za dlouhý èas
(neplatí pro automaty a zplyòovací
kotle).
6. Pravidelnì èisti kotel a komín (najdi
si svého kominíka na stránkách
spoleèenstva kominíkù ÈR).
7. Dle svých možností používej moderní kotel èi kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi
150 až 250 °C.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepøetápìj
a top jen tam, kde potøebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil tvùj
soused.
Martina Handzlová,
životní prostøedí
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Den dÏtÌ a hasiË˘ se vyvedl
Tak by se dala nazvat sobota 13. záøí. Místem konání byl fotbalový areál TJ Sokol Vìøòovice. Program zaèíná dopoledne a patøí
dìtem. Organizátorem je Sdružení dobrovolných hasièù Nerad.
Zábavné pøedvádìní dovedností pejskù (tzv.
agility), malování masek na dìtské tváøe, støelba
ze vzduchovky o ceny, jízda na koni aj. Výbìr je
bohatý a dìti se ochotnì zapojují. V poledne se
zaèínají na odpolední soutìž, hasièský útok o
pohár starosty, pøipravovat podle vìkových kategorií soutìžní družstva. Ale už od 12 hodin postupnì startují žákovská družstva. Soutìžit pøijeli
nejen hasièi z okolních sdružení, ale i polského
Skrzyszowa.
Každý èlen soutìžního družstva zná svou úlohu.
Nastartovat èerpadlo, rozvinout hadice, bìžet
s ní a proudem vody sestøelit terè. Vše na èas.
Poèasí pøináší i drobné pøeháòky, ale nikdo si
nestìžuje. Dìtem oèividnì nevadí a hasièi
s vodou jsou pøece pøátelé. Poèetní diváci se
baví. Soutìž konèí, starosta pøedává vítìzùm jednotlivých kategorií poháry a ceny.
Zábava pokraèuje. Pøijeli i profesionální hasièi
z Bohumína. Ti sice nesoutìžili, ale pøivezli na
ukázku hasièskou cisternu a tøicetimetrovou

výsuvnou plošinu a vše pøedvedli v praxi.
Výteèné obèerstvení a skvìlé prostøedí protáhlo
zábavu do noci. Den se vydaøil. Podìkování patøí
každému, kdo pøispìl k prùbìhu akce. Pøíští rok

nashledanou, pøijïte se pøesvìdèit osobnì.
Výsledkovou listinu a další fotografie naleznete
na www.hasicinerad.wbs.cz. Jste zváni.
Vladimír Nemec

Puchar dla PSP Lutynia Dolna
Jak co roku uczniowie polskiej podstawówki
w Lutyni Dolnej rywalizowali w tradycyjnym
wyœcigu kolarskim - indywidualnej jeŸdzie na
czas pod górkê " O Puchar Szkó³ Or³owskich
2014 ", którego organizatorem by³ klub
kolarski CK Orlík Orlová.
Reprezentanci naszej szko³y pokazali, ¿e jazda
na rowerze, to ich pasja. O tym fakcie przekona³y wszystkich wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych. Kat. wiekowa 2002 - 2003
ch³opców: 2. Adam Wanieczek, 3. Andrzej
Grabowski, 4. Jakub Ligocki Kat. wiekowa 2000
- 2001 dziewczyn: 1. Weronika Liszok, 2. Valerie
Valachová, 3. Jolanta Iwanuszek, 4. Karolina
Gvuzd Kat. wiekowa 2000 - 2001 ch³opców: 1.
Pawe³ Möhwald, 3. Jakub Kempny, 5. Robert
Sikora. Zawodnicy naszej szko³y zdobyli
najwiêcej punktowanych miejsc i tym samym
zwyciê¿yli w klasyfikacji generalnej.
Zbyšek Letocha,
uèitel ZŠ s pol.jaz.vyuè. v Dolní Lutyni
Léto pomalu zavøelo za sebou vrátka a zlehounka vešel barevný podzim.
Na Zbytkách jej umíme pøivítat s velkou parádou a nadšením. Každým
rokem se schází na zdejších polích stále více rodièù s dìtmi. Pøestože
obèas moc nefouká, pokoušejí se spoleènými silami vytáhnout draky co
nejvýše k oblakùm. A kdo jen kráèí kolem, mùže žasnout nad pøehlídkou létavcù nejrùznìjších tvarù, barev i velikostí. Zahlédne také spokojenost v oèích dospìlých, kteøí snad zavzpomínali na své jistì nedávné
dìtství a zároveò uvidí také radost našich dìtí.
Lenka Trembošová,
pøedsedkynì SRPŠ pøi ZŠ Zbytky

K podzimu pat¯Ì draci
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V˝sadba ovocn˝ch stromk˘
Zpravidla po 20. øíjnu zaèíná v ovocných školkách prodej ovocných stromù. Vysadit by se mìly nejpozdìji 20 až
25 dní pøed prvními stálými mrazíky.
Pøi výsadbì pozdì na podzim se stromy špatnì
ujímají a èasto uhynou pro namrznutí koøenù
i nadzemní èásti. Pøi vèasné podzimní výsadbì
ještì pøed pøíchodem mrazù naroste ve vyhøáté
pùdì ještì nìkolik nových koøínkù a na jaøe se
rychle probouzejí k rùstu. Je lepší nakupovat
pøímo ve školkách, kde poradí vhodný kultivar
i podnož do vašich pùdních a klimatických podmínek. Pøi dopravì sazenic v autì nebo pøívìsu
k místu výsadby musíme koøeny zakrýt.
Po celou dobu pøípravy sazenic k výsadbì
musíme chránit jejich koøeny pøed zaschnutím.
Koøeny musí být vždy zakryty pùdou nebo
pokryty vlhkými pilinami. Ještì než stromky
vysadíme, je dùležité zakrátit jim koøeny.
Zaschlé a jinak poškozené koøeny zakrátíme až
po zdravé pletivo. Zakrátíme i pøíliš dlouhé
nebo velmi slabé koøeny a celkovì se snažíme
dodržet, pokud možno, pravidelný tvar koøenové soustavy. Nepoškozené koøenové pletivo
poznáme podle bílé barvy. Poškozené je
hnìdé až èerné. Øezy dìláme hladké, kolmé na
osu koøene. Pøed samotným uložením
stromkù na vybrané místo je velmi vhodné
vložit zkrácené koøeny do nádoby s vodou
nebo je namoèit do zemité kaše. Pak stromek
ihned vysadíme.
Pøi hloubení jámy urèené k výsadbì stromkù
dáváme ornici stranou a na další hromadu pak
ukládáme spodní vrstvu zeminy. Jáma musí
být tak velká a také široká, aby se rozprostøené
koøeny stromku nedotýkaly okrajù jámy.
Obvykle se rozmìry jámy pohybují v rozpìtí
0,5 x 0,5m až po 1,0 x 1,0m. Hloubka jámy
bývá mezi 0,3 až 0,6m. Správná hloubka výsadby je zvláštì dùležitá u nízko štìpovaných
stromkù. Pokud chceme vysadit strom na místì,
kde pøedtím rostl jiný, pak je vhodné vymìnit
veškerou zeminu.
Na správné výsadbì závisí dobré ujmutí
a úspìšný rùst ovocných stromù. Doprostøed
pøipravené jámy zarazíme oblý, hladký kùl
zbavený kùry, silný 5 cm a dlouhý 120 – 130
cm. Kùl zarazíme do dna jámy 15 až 20 cm
hluboko, stromek k nìmu po výsadbì
pøipoutáme. Døevìné opory nebo kùly je vhodné ochránit pøed hnilobou namoèením ve fungicidním pøípravku nebo opálením, a to hlavnì
v té èásti, která bude ve styku se zeminou.
Opora èi kùl by mìl konèit ve výšce asi 10 cm
pod korunou stromku. Pak zasypeme jámu asi
do poloviny kyprou zeminou z vrchní vrstvy
pùdy. Zeminu sypeme do jámy tak, aby se u
kùlu utvoøil kopeèek tvaru kužele.
Pøi výsadbì se doporuèuje na dno jámy pøidat
zásobní hnojivo, napøíklad granulované hnojivo, humus nebo kompost. Do vykopané jámy
nesmíme dávat èerstvou nezetlelou chlévskou
mrvu, protože by mohla pøi styku s øeznými

plochami vyvolat popálení nebo onemocnìní
koøenù.
Na kopeèek nasypané zeminy
postavíme ke kùlu stromek. Pøitom má být kùl
z té strany, odkud vanou silné vìtry nebo z jižní
strany stromu, abychom uchránili kmínek pøed
výkyvy teplot za jasných a mrazivých dnù
v zimì. Koøeny stromkù rozložíme stejnomìrnì
na všechny strany, aby se nekøížily a vzájemnì
nedotýkaly.
Pøi výsadbì drží jeden èlovìk stromek a jeho
koøeny rozloží na kopeèku. Druhý zároveò
zasypává jámu zeminou z vrchní vrstvy pùdy.
Pøi zasypávání jámy musíme dbát, aby zemina
ke koøenùm pevnì pøilnula, aby se mezi nimi
neutvoøily dutiny. Pøi zasypávání jámy
stromkem nìkolikrát mírnì potøásáme. Jakmile
jsou všechny koøeny dobøe zasypány, pøišlápneme pevnì pùdu, pøi èemž zaèínáme u okrajù
jámy.
Musíme pøitom opatrnì postupovat, abychom
nepoškodili koøeny stromku. V kypré, neztužené pùdì, s dutinami mezi koøeny se stromy
špatnì ujímají. Stromy musíme vysázet tak
hluboko, aby byl koøenový krèek po sednutí
pùdy v úrovni jejího povrchu. Platí pravidlo, že
správnì vysazený stromek je ten, který je
zasazen ve stejné hloubce, jak rostl ve školce.
Dobré je poèítat pøi výsadbì s tím, že poté, co
slehne pùda, stromek klesne hloubìji, než byl
pùvodnì. Hlubší výsadba zaviní slabý vývoj
stromù a pozdní plodnost. Ty stromky, které
jsme vysadili pøíliš hluboko, pravdìpodobnì
zakoøení z naštìpované èásti a tím se oddálí
plodnost stromku, protože vliv podnože se
v takovém pøípadì neuplatní. Pøi mìlké
výsadbì se koøeny obnažují, zasychají

a stromky odumírají. Kyprou zeminou pak
doplníme jámu a již nepøišlapujeme. Pro první
zimu navršíme ke koøenùm stromku hrùbek zeminu smìøující ke kmínku, aby chránila jeho
koøenový systém pøed mrazem. Až pomine po
zimì nebezpeèí mrazù, hrùbek rozhrneme.
Aby se stromky lépe ujaly, zalijeme je po
výsadbì bez ohledu na vlhkost pùdy a na dobu
výsadby, a to 2 až 3 konvemi na každý stromek.
Pøi suchém poèasí na jaøe a v létì závlahu dle
potøeby opakujeme.
Po zalití pokryjeme povrch mísy 8 – 10 cm silnou vrstvou suché zeminy, humusu nebo kompostu, abychom zachovali vláhu.
Po zalití a slehnutí pùdy pøivážeme vysazený
stromek ke kùlu, aby jej vítr nevyvrátil. Úvazek
pøiložíme na horní èást kmínku, pod spodní
vìtev koruny, stoèíme ve tvaru osmièky mezi
kùlem a kmínkem stromu. Takový úvazek je
nejpevnìjší a zároveò nebrání pøi sedání pùdy
sesednutí stromku. Kmen je vhodné v místì,
které je volnì dostupné pro okolní zvìø, chránit
pletivem (chránièkou) proti okusu, pøípadnì
i repelentním nátìrem.
Vysázené stromky mají koøenový systém, který
byl pøi dobývání silnì zkrácen, kdežto nadzemní èást zùstala plnì zachována. Je pøirozené, že
takový koøenový systém nemùže zásobit živinami a vodou nadzemní èást rostliny. Abychom koøenùm odlehèili, zkrátíme èásteènì
hlavní vìtve korunky tak, že je seøízneme pøibližnì o tøetinu roèního pøírùstku. Øez
vysazených stromù se musí øídit požadavky
vytvoøení korunní kostry. Pøitom zachováme
základ koruny, jak byl vytvoøen ve školce.
M. Nechvátal

záøí 2014
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SpoleËensk· kronika
PODÌKOVÁNÍ

Místní knihovna v Dolní Lutyni
pøipravila pøednášku na téma „Základy tradièní èínské medicíny“.

Dìkujeme všem
pøíbuzným, známým,
sousedùm a spolupracovníkùm za úèast a kvìtinové dary pøi
posledním rozlouèení s naší maminkou
Lydii Damcovou a tatínkem Leo Damcem.

Bìhem pøednášky se seznámíme s principy
léèby tradièní èínské medicíny, pøiblížíme
akupunkturní léèbu a popíšeme akupunkturní
dráhy. Souèástí pøednášky bude malá ukázka
akupunktury v praxi.
V závìru budeme diskutovat o možnostech
aplikace tradièní èínské medicíny na rùzné
nemoci pohybového a zažívacího ústrojí, problematice kožních onemocnìní atd., dle požadavkù posluchaèù.
V pøípadì zájmu je nutná rezervace. Tel: 734
788 719, e-mail: mk-dl@rkka.cz, popøípadì
osobnì v místní knihovnì.

Dìkuje zarmoucená rodina.
Dìkujeme všem
pøíbuzným, sousedùm
a známým za úèast
a kvìtinové dary pøi
posledním rozlouèení
s paní Marií Celeckou.
Rovnìž dìkujeme otci Marianovi
za dùstojný pohøební obøad.
Zarmoucená rodina.
Když léto hýøilo kvìtem,
ty ses louèil s tímto svìtem.
Když probouzel se nový den,
ty jsi v bolestech usnul svùj vìèný sen.
Odešel jsi, jak osud si pøál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 21. èervna jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí umrtí pana
Zdenka USZKA
a zároveò dne 1. øíjna jsme vzpomnìli
jeho nedožitých 60 let.
S láskou vzpomínají manželka Irena,
maminka Anna, syn Petr a dcera Lucie
s rodinami.

Dne 20. záøí 2014 jsme pøivítali tyto nové obèánky: Ondøej Matula, Karolína Figurová, Ondøej
Opolka, Daniel Bukowski, Pavel Radiòák, Marek Komoò, Vít Kocián

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jiøí Navrat
Josef Kubica
Leo Damec
Lydie Damcová
Zbigniew Bielesz
Marie Sosnová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

Prázdný je domov,
smutno je v nìm,
cestièka k høbitovu zùstala jen.
Èas plyne dál,
nevrátí co vzal,
jen bolestné vzpomínky
nám zanechal.
Kdo tì znal, ten si vzpomene,
kdo tì mìl rád, nezapomene.
Dne 18. øíjna 2014 uplynul rok od úmrtí
pana
Jozefa MIÈKY
a zároveò 1. prosince 2014
vzpomeneme jeho
nedožitých 77 let.
Vzpomíná manželka s rodinou.

záøí 2014
Jen svíci hoøící,
jen krásnou kytici
na hrob položíme.
Tiše se zastavíme,
tichounce pomodlíme,
na Tebe zavzpomínáme.

Dolnolutyòské noviny
Co ti mùžeme dát, jen svíci
a kytici a tiše vzpomínat.
Dne 17. øíjna 2014 by se
dožil 77 let pan
Milan ŠOSTOK

Dne 23. záøí 2014 jsme si pøipomnìli
3. smutné výroèí úmrtí paní

a zároveò jsme vzpomenuli 20. smutné
výroèí jeho úmrtí.

Sidonie PIKOLOVÉ
a zároveò jsme vzpomnìli nedožitých
70 let.
S láskou vzpomínají synové a dcera
s rodinami.
Když zemøe maminka,
sluníèko zajde,
v srdce se uhnízdí
smutek a chlad.
Po celém svìtì se sotva
najde,
kdo by jak maminka umìl mít rád.
Dne 3. øíjna 2014 uplynuly 2 roky, co nás
navždy opustila paní
Tonka WODECKÁ.
S láskou a úctou za celou rodinu dcera.
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 7. øíjna 2014 jsme vzpomnìli
10. výroèí úmrtí pana

S láskou vzpomínají manželka Vlaïka,
dcera Danda, syn Radek a vnuk Tomáš.
Navždy se zavøela kniha
Tvého života,
zùstaly jenom krásné
vzpomínky a prázdnota.
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Marnì Tì naše oèi
hledají,
marnì nám slzy
po tváøí stékají,
chtìl ses radovat,
s námi tu být,
osud však nedopøál
ti déle žít.
Dne 30. øíjna 2014 jsme vzpomnìli
10. výroèí úmrtí našeho syna a bratra
Petra ŠOSTOKA.
Vzpomínají rodièe a bratr s rodinou.
Již není mezi námi,
už není slyšet známý hlas,
nám zùstalo jen
vzpomínání na nìj,
co rád žil a miloval nás.

Dne 15. øíjna 2014 by se
dožil 61 let pan
Josef HARWOT
a zároveò 6. listopadu vzpomeneme
5. výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka, syn Patrik
s Radkou a dcera Táòa s rodinou.
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potìšit.
Díky za to, èím jsi pro nás
byla,
za každý den, který jsi pro
nás žila.

Dne 31. øíjna 2014 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí, kdy nás navždy opustil pan
Ladislav WENCEL.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Ilona, syn Saša, dcera
Mirka s Tiborem, vnuk Filípek, celá rodina, pøátelé a kamarádi.
Dne 31. øíjna jsme vzpomnìli 1. výroèí
úmrtí pana
Ladislava WENCELA.

Dne 23. øíjna 2014 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babièka,
prababièka a teta paní

Vzpomíná rodina Stwiertniova Olga, Vladislav,
Robert, Richard, Lucka,
Zoe, Ondra a švagr Erich.

Božena NAWRATOVÁ.

V˝roËÌ

Josefa DYNAMUSE.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Margita, dcery Danuše, Milada a Pavla
s rodinami.

S láskou vzpomíná dcera Zdeòka, vnuèka
Ilonka a manželem Jiøím a pravnuci
Radim a Hynek.

V mìsíci záøí oslavili naši spoluobèané:
80 let

V srdci Tvém byla jen
láska a dobrota,
teï nám budeš chybìt.
Rána v srdci hodnì bolí,
zùstal už jen žal,
navždy bude vzpomínat
ten, kdo Tì mìl rád.

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snìní
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše zmìní.
Utichly kroky
i Tvùj hlas,
ale Tvùj obraz,
zùstává v nás.

Dne 14. øíjna uplynul rok, co nás navždy
opustil pan

Dne 31. øíjna 2014 jsme vzpomnìli
nedožitých 93 let pana

Oldøich KOZIEL.

Viléma HOLEŠE.

Dne 6. záøí 2014 oslavili manželé Josef
a Anna Moravcovi z Dolní Lutynì výroèí
zlaté svatby – tj. 50 let spoleèného života.

S láskou vzpomínají manželka Štìpánka,
dcera Jiøina s manželem Karlem, snacha
Jana a vnuci s rodinami.

My, kteøí jsme ho milovali, nezapomeneme, a ti, kteøí ho mìli rádi, vzpomenou.
Vzpomíná dcera Inka a vnuk David.

Manželùm Moravcovým pøejeme hodnì
zdraví, osobní pohodu a další spoleènì
prožitá léta.

Helena Vybraòcová
Regina Szkatulová
Miroslav Malcharek
Jan Pastva
Oslavencùm gratulujeme a pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

øíjen 2014
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FotbalistÈ Sokola majÌ slaböÌ obdobÌ
Jen jedna výhra, ètyøi porážky, tøi navíc doma. Skóre 3:12. Taková je bilance dolnolutyòských fotbalistù z posledních pìti utkání. Také proto došlo ke zmìnì trenéra.
Dolní Lutynì – Èeladná 1:0 (1:0)
Kvalitním prvním poloèasem zvládli tìžké
utkání s Èeladnou fotbalisté Dolní Lutynì.
Domácí se v prvním dìjství uchýlili k celoplošnému fotbalu a vysokému „presinku“, který
jim vynesl gól Hanuska a další tøi tutovky.
„Ty jsme ale nepromìnili, a tak to bylo poøád
jen 1:0, a tudíž nervy až do samého konce," pøiblížil trenér Lutynì Lubomír Begany.
Po zmìnì stran už totiž domácím došly síly,
které vydali v aktivním prvním poloèase, a
soupeø se zvedl.
Lutynì ale srdnatì bojovala, brankáø Šajer si
poradil se všemi zapeklitými situacemi a uhájil
èisté konto.
„Ve druhé pùlce jsme byli trochu stáhnutí
a èekali na brejky.
Nìco se nám i naskytlo, ale pojistku jsme
nepøidali a museli se vìnovat pøedevším
bránìní tìsného vedení. Nakonec to dobøe
dopadlo," oddechl si Begany.
Branka: 18. Hanusek.
Dolní Lutynì – Veøovice 0:3 (0:2)
Ani Dolní Lutyni neprospìl týden volna, který
vinou odloženého zápasu v havíøovských
Datyních hráèi Sokola získali. „Nemohli jsme
se dostat do zápasu.
Hodnì nám uškodila brzká penalta už v sedmé
minutì. Veøovice se pak zatáhly a do jejich
obrany jsme se už neprosazovali.
Taková hra nám nesedí, jsme spíš brejkové
mužstvo a útoèit do plných nám nejde," popisoval trenér Lutyòských Lubomír Begany.
Ani tìžký terén domácím nepomohl. „Pršelo,
balony nám odskakovaly, nedovedli jsme si
poøádnì pøihrát. Prostì špatné," pokyvoval
hlavou Begany.
Domácím bylo po dvaceti minutách ještì hùø.
„Snažili jsme se, to zase ano. Ale na pohodì
vám zrovna nepøidá, když se soupeø dostane
dvakrát pøed naši bránu a dá nám z toho dva
góly," pokrèil Begany rameny.
Domácí sice mìli tlak, ale bezzubý. „Soupeø si
to hrál zkušenì, nepouštìl nás do šancí, tu
nejvìtší mìl Hanusek, nedal ji a zbylé støely
pochytal gólman," popisoval kouè Sokola.
Obrázek hry se moc nezmìnil ani po pøestávce.
Domácí tlaèili, Veøovice peèlivì bránily
a nepouštìly Lutyni do šancí.
Navíc pøidaly po rohu další gól a bylo
vymalováno.
Branky: 7. z pen. Košelík, 19. Valošek, 68.
Èernoch.

Frenštát p. R. – Dolní Lutynì 5:2 (2:1)
Fotbalistùm Lutynì se v I. A tøídì nepovedlo
pøekvapit vedoucí tým soutìže a ve Frenštátì
inkasovali nepopulárního „bùra“.
Pøitom svým ofenzivním pøedstavením byli
domácím více než vyrovnaným soupeøem.
„Bohužel jsme nepromìòovali šance, to je celé.
Za stavu 4:2 šel Macháèek sám na bránu, mohl
snížit a byli bychom ve høe.
Pak zase Velký – z pìtky nedá do brány. Šance
jsme nìjaké mìli," pøibližoval trenér Lutynì
Lubomír Begany.
Lídr tabulky šel ale cílevìdomì za svým. „Bylo
vidìt, že mají nabìháno.
Balon si taky umí dát. Brzy jsme museli
dohánìt.
Pak jsme sice snížili na 1:2 a bylo to hratelné,
ale na zaèátku druhého poloèasu už to bylo o
ètyøi.
A to jsme si v kabinì øíkali, jak to ještì
zkusíme, že stav 2:1 nic neznamená. Pak jsme
tam ale stáli jako panáci," poznamenal Begany
k odskoèení Frenštátu na 4:1.

Lutyòští se sice snažili a znovu dokázali
korigovat, ale na obrat už pomýšlet nemohli.
„Vždycky než se rozehrajeme, tak skonèí
poloèas. Je to ale i otázka tréninku.
Kluci na tréninky nechodí a to se pak na høe
projevuje," konstatoval dolnolutyòský trenér,
jehož tým èeká o víkendu zápas o šest bodù
v Raškovicích.
Branky: 12. a 49. Špaèek, 20. Plachký,
50. Matuš, 85. Èuport – 35. Twrdý,
70. Macháèek.
Pražmo Raškovice – Dolní Lutynì 2:0 (0:0)
Fotbalisté Dolní Lutynì se po další porážce
propadli na pøedposlední místo v tabulce, a to
nenechalo klidným vedení klubu.
Odvolalo trenéra Lubomíra Beganyho.
Jeho nástupcem by se mìl stát Jiøí Skála. Trenér
Begany každopádnì ještì vedl svùj tým
v nedìlním utkání v Raškovicích.

„Zase ty zpropadené nedìle. Už jsem v klubu
hodnì dlouho, ale nepamatuji, že by se nám
v nedìlních zápasech kdy daøilo, ještì k tomu
venku," kroutil hlavou.
Obecnì se v Raškovicích nehraje soupeøùm
moc dobøe, tentokrát to ale bylo jinak.
„Porazili jsme se sami, rozhodèí pískal perfektnì," uznal kouè dolnolutyòských fotbalistù.
Hosté promrhali šanci zajistit si bezproblémové
tøi body v prvním poloèase.
„Nepromìnili jsme snad pìt tutovek," bìdoval
Begany. „Kdybychom vedli 3:0, nikdo by se
nedivil.
Takové šance musíme promìòovat," vybavil si
Begany jasné možnosti Heráka, Havláska,
Aksteinera èi Hanuska.
Po pøestávce to byli domácí, kdo mìl více ze
hry.
Raškovice daly gól, hosté se více než útoèení
vìnovali diskusím s rozhodèími.
Cítili frustraci z nepøíznivì se vyvíjejícího
zápasu. Pøi závìreèné høe vabank inkasovali
podruhé, a to stálo Beganyho trenérskou židli.
Branky: 63. Kacíø, 86. Vochta.
Dolní Lutynì – Dobratice 0:2 (0:2)
Fotbalisté Dolní Lutynì už pod novým
trenérem Jiøím Skálou prohráli na domácím
høišti s Dobraticemi.
Nový kouè se mohl pøesvìdèit, co momentálnì
nejvíce trápí mužstvo Sokola - nepromìòování
šancí a neukáznìnost.
V první pùli si vypracovalo dvì vyložené
pøíležitosti, ovšem Velký, ani Pìgøim z pìti
metrù nedokázali skórovat.
Dobratice, které se mohly opøít o podporu
svých fanouškù, takže to vypadalo, že hrají
doma spíše ony, se dostaly v první pùli ke
dvìma brejkùm, ale oba promìnily. Dobratiètí
své šance s pøehledem využili.
„U obou gólù nás vyšachovali, asi to mají dobøe
nacvièené,“ uznal Skála.
Po pøestávce to byl opìt jeho tým, který držel
èastìji balon.
A opìt mìl vyložené šance. Kudlík hlavou ze tøí
krokù nevmìstnal balon mezi tyèe, v 67. minutì bìžel na brankáøe Macháèek, staèilo dát
balon kdekoliv do strany, ale Macháèek
nastøelil jen brankáøovy nohy.
Postupem èasu domácí hráèi ztráceli nervy
a zaèali chyby hledat všude, jen ne u sebe. „To
bude další vìc, na které musíme zapracovat,“
pøesvìdèil se Skála.
Branky: 27. a 34. Marián Causidis
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