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Obec m· staronovÈho starostu
Ve støedu 5. listopadu 2014 se ve velké zasedací místnosti Obecního úøadu v Dolní Lutyni konalo první ustavující
zastupitelstvo obce v novém volebním období 2014 – 2018.

Na základì výsledkù voleb, o kterých jsme informovali v minulém èísle,
byl starostou obce již potøetí za sebou zvolen jednomyslnì Mgr. Pavel
Buzek (STAN) a místostarostou Bc. Jan Fismol (NEZAVISLÍ). Dalšími
èleny rady obce se stali Mgr. Jana Josieková (KDU – ÈSL), Mgr. Jan
Czapek (COEXISTENCIA) a Jan Wolf (STAN). Pøedsedou kontrolního
výboru bude opìt Ing. Miloslav Mžyk (KSÈM) a finanènímu výboru

bude pøedsedat Terezie Kantorová (ÈSSD). Znamená to, že obec Dolní
Lutynì bude mít staronové vedení a na øízení obce se budou podílet zástupci všech stran, což doufejme, je zárukou dalšího pozitivního
smìøování obce. Postupnì vám v Dolnolutyòských novinách pøedstavíme všechny zastupitele.
(red)

Kv˘li n·lezu leteck˝ch pum byli evakuov·ni lidÈ
Poèátkem listopadu bylo u nás
v Dolní Lutyni opìt trochu
rušnìji. V sobotu 1. listopadu
kolem poledne byl Policii Èeské
republiky
oznámen
nález
munice pøi kopání dešt´ové
kanalizace v blízkosti silnice
I/67
mezi
Karvinou
a Bohumínem.
Na místo okamžitì vyrazila motorizovaná jednotka místního oddìlení, která prostor zajistila
a pøivolala specializovanou jednotku z Frýdku-Místku vèetnì
pyrotechnické služby.
Pøi prvotním ohledání policisté
konstatovali, že se zøejmì jedná o
leteckou pumu z období 2. svì-

tové války, a proto pøistoupili
k dalším nezbytným krokùm.
Povolali posily z okresu Karviná,
které se podílely na uzávìrce
všech pøístupových cest a odklonu
dopravy.
Další hlídky neprodlenì zaèaly
informovat obèany z blízkého
okolí o doèasné nezbytné
evakuaci.
Na obecním úøadì
a v kulturním domì vedení obce zøídilo
evakuaèní místnosti pro ty obèany,
kteøí nemìli kam jít.
Po pøíjezdu pyrotechnika a bližším
ohledání místa nálezu bylo
rozhodnuto, že se nezbytná
evakuace dotkne více než 400

osob z pøibližnì 133 nemovitostí
vèetnì obèanù z domu s peèovatelskou službou.
To už byla povolána jednotka
místních dobrovolných hasièù
z centra, která s pomocí vlastní
techniky zajistila evakuaci tìchto
seniorù.
K likvidaci munice mohlo být
skuteènì pøistoupeno až po
úplném vyklizení prostoru do
vzdálenosti 500 metrù od nálezu.
Pak pyrotechnická služba pøistoupila k likvidaci munice, tj.
vyzvednutí a pøevozu letecké
pumy do vojenského prostoru
Libavá, kde došlo k jejímu
koneènému zneškodnìní.

A protože život nám pøináší
neustále nìjaké pøekvapení,
v úterý 4. listopadu se situace
opakovala znovu.
Rád bych proto podìkoval všem,
kteøí bez pøipomínek vyslyšeli
výzvy Policie Èeské republiky
k opuštìní domovù, a pøedevším
seniorùm a rodinám s malými
dìtmi.
Až na výjimeèné pøípady tak
všichni uèinili bez zbyteèného
otálení a v relativním poklidu.
Práce všech složek záchranného
sboru, které se podílely na
zneškodnìní munice, byla na
vysoké profesionální úrovni.
Pokraèování na stranì 3
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UctÏnÌ pam·tky padl˝ch v 1. svÏtovÈ v·lce
Sto let letos uplynulo od vypuknutí první svìtové války. Vyžádala si milióny padlých. Mezi všemi i 78 našich spoluobèanù, jejichž jména jsou vytesána do žulové desky na pomníku padlých u lékárny.
Toto smutné výroèí nezùstalo opomenuto.
Období uctívání památky zesnulých se jevilo
jako vhodná pøíležitost. V pátek 31. øíjna
položil starosta obce za všechny obèany k patì
pomníku vzpomínkový vìnec.
V nedìli 2. listopadu se u pomníku shromáždili
úèastníci bohoslužby k pietnímu a modlitebnímu aktu za všechny padlé.
Po jeho skonèení a zapálení svíèek se všichni
odebrali na høbitov, kde se pod širým nebem
konala nedìlní mše. Klidné a slunné poèasí
tomu pøálo.
Pøestože sto let se zdá být neskuteènì dlouhou
dobou a mlhavou minulostí, jsou jména
padlých na pomníku stále živým varováním
pøed hrùzami války.
Už s ohledem na úctu k padlým není válka
minulostí.
Jan Fismol

Nov˝ kalend·¯ je p¯ed dokonËenÌm
Do závìreèné fáze vstoupila výroba stolního
kalendáøe naší obce pro následující rok.
Obecnímu úøadu by mìl být dodán do
poloviny prosince. Každý kalendáø bude
opìt opatøen ochrannou fólií. Následovat
bude roznáška do domácností. Kalendáø je
pro naše obèany zdarma.
Podoba a obsah kalendáøe zùstávají stejné jako
v letošním roce. Pøidán je další kalendáøní list,
na kterém naleznete informace o sbìrném dvoøe
a kulturním domì. Grafickou úpravu zajistila

agentura FAINE, fotografie poøizoval Antonín
Wisniowski. Snímky zachycují pøírodní
scenérie naší obce a jsou opatøeny struènou
informací o místì, které zachycují. Zvláštì zajímavá je titulní strana kalendáøe, která poskytuje netradièní pohled na celou naši obec.
Dìkuji všem, kdo se na tvorbì kalendáøe
podíleli a také tìm, kdo sponzorským zpùsobem pøispìli na snížení finanèní nároènosti
jeho výroby.
Jan Fismol

NovoroËnÌ koncert Fleretu
Osvìtová beseda si dovoluje pozvat všechny
obèany nejen Dolní Lutynì na Novoroèní
koncert.
Pozvání k nám pøijala uznávaná hudební kapela
Fleret, která vystoupí v sále Kulturního domu
Dolní Lutynì v pátek 2. ledna 2015 v 16 hodin.
Zazní známé písnì této kapely, ale také vánoèní
písnì.
Kapela Fleret mnoho let vystupovala s Jarmilou
Šulákovou. Mezi nejznámìjší písnì patøí napø.
skladba Zafúkané, Sbohem, galáneèko, Èistá

jak Vizovice...
Pøijïte k nám do kulturního domu prodloužit si
slavnostní atmosféru vánoèních svátkù.
Pøedprodej vstupného probíhá do 15. prosince
2014 v kanceláøi kulturního domu.
Zarezervovat si vstupenky mùžete na tel.734
788 717, email: osvetovabeseda@dolnilutyne.org.
Cena vstupného k stání je 150 korun, k sezení
250 korun.
(mm)

RŸZN…
Setkání jubilantù
V sále kulturního domu se 3. øíjna konalo setkání jubilantù. V letošním roce bylo
pozváno 65 obèanù, kteøí se v roce 2014
dožili významného jubilea, a to 65, 70
a 75 let.
Veèer slavnostnì zahájil pan starosta
Pavel Buzek. Každý z jubilantù obdržel
malou upomínku tohoto slavnostního
veèera - vyšívaný ruèník a dámy také
rùži. Pro jubilanty a jejich hosty bylo
pøichystáno malé pohoštìní a pøípitek.
Veèerem provázela hudební kapela
Saxet a také vystoupil místní taneèní
soubor Berušky. Pevnì vìøíme, že se
toto setkání návštìvníkùm líbilo a pøíjemnì se pobavili. Do dalších let pøejeme
mnoho zdraví a životního elánu, abychom se s nimi mohli opìt setkat pøi
pøíležitosti jejich dalších významných
jubileí. (mm)
SELSKÝ RYNEK
Pátek 19. 12. od 10 do 16 hod. – nám.
T. G. Masaryka Bohumín, 0 Kè TRHY:
Trhy farmáøských výrobkù s doprovodným programem.
ZPÍVÁNÍ S OTOU MAÒÁKEM
Pátek 19. 12. v 18 hod. – kino Bohumín,
50 Kè KONCERT: Pøijïte si zazpívat
s bohumínským hudebníkem Otou
Maòákem a vychutnejte si pøedvánoèní
atmosféru.
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N·lez leteck˝ch pum
Pokraèování ze strany 1
To jsem mohl osobnì sledovat, nebot´ øídící
štáb zasedal pøímo v kanceláøi starosty, a to až
do veèerních hodin, kdy konvoj v doprovodu
policejních vozù vyrazil k Bohumínu smìrem
na Libavou.
Jedno staré pøísloví øíká: „Po bitvì každý generál,“ a protože po obci a pøedevším po
hospodách koluje hodnì historek, dovolím
uvést nìkolik skuteèností. Letecké pumy, které
se našly v hloubce pøibližnì 2 metry, byly
sovìtské výroby typu FAB 100 o hmotnosti 115
kg. Na našem území byly použity poprvé pøi
karpatsko-dukelské operaci a potom pøedevším
pøi ostravské operaci na jaøe 1945.
Rozhodnì se nejednalo o stejný typ, jenž se
našel v roce 2011 na pískovnì, a který spojenci použili pøi bombardování Ostravy a Bohumína dne 29. srpna 1944, ty vážily 500 liber, tedy
asi 227 kg.
Pøed zapoèetím stavby byl v lokalitì proveden
komplexní pyrotechnický prùzkum, který
kromì desítek železných pøedmìtù nic neodhalil. Dùvod, proè se nic nenašlo, mi sdìlil
pøímo vedoucí pyrotechnické služby. Bomby
byly v hloubce, kam bohužel nedosáhne
signál, i ty nejlepší pøístroje jsou schopny
detekovat kov pouze do hloubky 1 až 1,5 metru.
Pøi tomto nálezu se s nejvìtší pravdìpodobnos-

tí jednalo o pøípad, kdy podle pamìtníkù jedno
ze sovìtských letadel, na jaøe 1945, které zøejmì mìlo technické problémy, odhodilo nad
Adamèíkovým polem z pomìrnì nízké výšky
dvì bomby, které po dopadu nevybuchly.
Nìmeètí vojáci tehdy demontovali údajnì
roznìtky a spoleènì s nìkterými místními
obèany vykopali jámu, do které obì nevybuchlé pumy umístili a zakopali je. Této teorii taky
nasvìdèuje nález pyrotechnikù, kteøí potvrdili,

že obì pumy byly bez roznìtek a nìkdo s nimi
v minulosti manipuloval, protože bomby byly
relativnì blízko sebe a v pozici, která neodpovídá pøímému dopadu. Po této události si
mnozí zaèali dávat do souvislostí vzpomínky
svých dìdù a babièek. Obec bude ráda za každý
dokument, fotografii nebo ovìøenou informaci,
aby zmapovala historii, která je i po tolika
letech všudypøítomná. Dìkuji.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Senior slevenky pod k¯Ìdly kraje
Senior slevenka, ojedinìlý projekt pøinášející úspory starším lidem,
získal významného partnera. Nositelem projektu se stal
Moravskoslezský kraj, záštitu nad ním pøevzal námìstek hejtmana
Svatomír Recman.
„Partnerství kraje má pro senior slevenku zásadní význam. Lepšího partnera projekt získat nemohl. Vedení kraje ukazuje, že myslí na starší
obèany, zabývá se stárnutím populace a pamatuje také na aktuální trendy
v aktivitách seniorù,“ øekl autor projektu Ivan Sekanina.

Senior slevenka nabízí lidem od 55 let a držitelùm prùkazu ZTP/P systém
slev a výhod z mnoha oblastí. Zejména jde o zdravotnictví, lázeòství,
lékárny, služby, ubytování, stravování, cestování, kulturu a volný èas.
Slevenka ve formì karty stojí 100 korun (pro ZTP/P 30 korun) a platí do
konce roku 2015. Prodává se v osmnácti mìstech v kraji. Koupit ji
vìtšinou lze v mìstských nebo turistických informaèních centrech. Nyní
slevenka zastøešuje už na 400 poskytovatelù. Podrobnosti jsou na
www.seniorslevenka.cz.
V Bohumínì se slevenka
prodává na ètyøech místech a
výhody karty pravidelnì
využívají napøíklad èlenové
senior klubu. „Karta se nám
už nìkolikrát zaplatila. Byli
jsme na zámku, chodíme
pravidelnì ke kadeønici, na
masáže, pedikúru, kosmetiku
a všechno se Senior slevenkou,“ pochvaluje si Hana Práglová, pøedsedkynì Senior
klubu
Bohumín,
který
slevenku také nabízí.
V Bohumínì je dále v prodeji v infocentru mìstského
úøadu, provozovnì Wellness
pedikúra Papiorková v Šunychelské ulici a Kosmetickém
salónu Renata Le Syová ve
Starém Bohumínì (red)
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NedÏlnÌ veËery v KD pat¯Ì taneËnÌk˘m
Sálem Kulturního domu v Dolní Lutyni zní každou nedìli taneèní melodie, napø. cha-cha, jive, mambo, waltz, ale také polka èi
country.
Pod vedením pana Milana Kysuèana se uèí tanèit
30 studentských párù, kteøí svùj kurz u nás
zahájili v øíjnu. Studenti mají již za sebou
slavnostní Prodlouženou neboli „pùlkolonu“.
Pøíjemnì nás pøekvapil zájem zejména ze strany
dospìlých taneèních párù, kde se do kurzu pøihlásilo 34 taneèníkù. Tito taneèníci zahájili lekce
druhou nedìli v listopadu a budou s malou pauzou bìhem vánoèních svátkù pokraèovat ještì
v lednu 2015.
Své nabyté zkušenosti jistì mnozí z nich zúroèí
na taneèních zábavách a plesech, které se budou
konat nejen v sále kulturního domu. Termíny
plesù, které se uskuteèní v místním sále KD,
budou zveøejnìny na webových stránkách Dolní
Lutynì.
(mm)

Country b·l v obci sklidil ˙spÏch
V øíjnu poøádala Osvìtová beseda v Dolní Lutyni Country bál.
Celým veèerem provázela místní
country kapela Luthy band.
Návštìvníci tanèili od zaznìní
prvních tónù hudby, až do úplného
závìru v ranních hodinách.
Kapela hrála skvìle, s plným
nasazením a patøí jí veliký dík.
Bìhem veèera vystoupila westernová taneèní a umìlecká skupina
Pedro and Bandidas. Nechybìla
ukázka tance, show s bièem i
kolty. Chtìla bych tímto podìkovat úèinkujícím, kapele a všem
návštìvníkùm, bez nichž by veškeré akce, které poøádáme, nemìly
smysl.
(mm)

VinobranÌ v DolnÌ Lutyni
V sobotu 20. záøí se v sále Kulturního domu
Dolní Lutynì konalo Dolnolutyòské vinobraní.
Pro návštìvníky byl pøipraven kulturní program, kdy vystoupil taneèní folklorní soubor
Slezan z Èeského Tìšína v doprovodu cimbálové muziky. Následnì od deváté hodiny
veèerní provázela hosty taneèní kapela Dora
Band. Pro návštìvníky jsme pøivezli vynikající
moravský burèák a kvalitní víno z Pálavské
oblasti, k zakousnutí byly pøichystány drobné
pochutiny nejen k vínu.

Pevnì vìøím, že se návštìvníkùm první Dolnolutyòské vinobraní líbilo, a že se s mnohými
setkáme na druhém roèníku v roce 2015. (mm)

V·noËnÌ trhy v obci slibujÌ sv·teËnÌ atmosfÈru
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá v
pátek 12. prosince 2014 Vánoèní trhy.
Také na tìch letošních pøivítáme prodejce drobných dárkových pøedmìtù – napø. ruènì
vyrábìných mýdel, šperkù, háèkovaných dìtských èepic a hraèek, netradièních vánoèních
ozdob, dekorací, perníèkù, cukroví atd.
Doplnìny budou také o kulturní program.
V dopoledních hodinách zazní koledy v podání
dìtí z MŠ na Zbytkách. Pozvání k nám pøijalo
divadélko Ententýky s pohádkou pro naše nejmenší – Andìlská pohádka.
Sváteèní atmosféru nám pøiblíží smíšený sbor
Lutnia Dolní Lutynì v odpoledních hodinách.
Pro dìtského i dospìlého diváka bude
pøipraveno divadelní pøedstavení Betlém –

putování za hvìzdou, kdy se na podiu bude
odehrávat tradièní pøíbìh o hvìzdì zvìstující
pøíchod Mesiáše.
Po tomto klasickém vánoèním pøíbìhu slavnostnì rozsvítíme vánoèní stromeèek za zvuku
koled v podání dìtí ze základní umìlecké školy
Rychvald. Zveme tímto všechny obèany, aby k
nám pøišli naèerpat vánoèní atmosféru.
Vstupné na Vánoèní trhy je dobrovolné, v pøípadì, že si vstupné zakoupíte obdržíte slosovatelnou vstupenku. Pøed rozvícením
Vánoèního stromeèku cca 17.15 hod. vylosujeme výherce krásné, zdobné perníkové
chaloupky (viz.foto). Bližší informace
naleznete na plakátku uvnitø novin.
(mm)
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Na soust¯edÏnÌ odvedly Beruöky kus poctivÈ pr·ce
Dolní Lutynì, Krásná – poslední øíjnový víkend strávily Berušky na chatì v srdci Moravskoslezských Beskyd, kde
poctivì pøipravovaly choreografie na nadcházející soutìžní sezónu.
Turistickou základnu v obci Krásná propùjèil
taneènicím Dùm dìtí a mládeže Orlová, který
se snaží o smysluplné naplnìní volného èasu
dìtí a mládeže z celého regionu, a s taneèním
souborem Berušky spolupracuje již nìjaký ten
pátek.
Soustøedìní zaèalo v pátek 24. øíjna a rùznì
zamìøenými aktivitami bylo doslova nabité.
Jádro pobytu samozøejmì tvoøila taneèní
pøíprava a nácvik nových programù, dìvèata se
ale mohla oddávat i jiným radovánkám. Poèasí
Beruškám pøálo, a tak èasto vyrážely na
procházky do pøírody a mohly se kochat krásným babím létem v údolí hor.
Ani veèer nebyla nouze o zábavu. Vypouštìly
se lampiony štìstí a nechybìl ani poøádný
pyžamový veèírek s nejrùznìjšími soutìžemi.
Na tøídenním soustøedìní odvedly taneènice
pod vedením trenérky Petry Šostokové kus
poctivé práce a užily si i spoustu legrace
a dobrodružství.
Berušky se zase o nìco více sblížily a upevnily
svùj kolektiv. Všichni úèastníci zájezdu, vèetnì
nejmladší èlenky výpravy, které jsou teprve 4

LETEM DOLNÕ LUTYNÕ
Podzim ve školce
Dìti ve školce na Zbytkách si užívají podzim, tvoøí z pøírodnin, z keramické hlíny,
vydlabávají halloweenské dýnì aj.

roky, odjíždìli usmìvaví, spokojení a možná
i trochu smutní z toho, že víkend zase tak rychle utekl.
Závìrem je naší milou povinností podìkovat
paní doktorce Pavle Hasprúnové za sponzorství
v podobì finanèního daru. Díky její podpoøe

mají Berušky další motivaci snažit se co
nejvíce, vytrvat a vydat ze sebe pøi každém vystoupení maximum. Dìkujeme, paní doktorko,
že nás podporujete v tom, co nás baví a co nám
dìlá radost!
(red)

vydali na prohlídku strašidelnì osvìtlené
školy plné duchù a pøíšerek. Pak jsme se
vydali na koledu po vesnici. Mnozí rodièe
a kamarádi, které jsme navštívili, nás
poøádnì vystrašili. Vykoledovali jsme si
spoustu dobrot a zubní pastu pro lakomce
jsme skoro vùbec nepoužili. Páteèní veèer
byl prostì VÝBORNÝ!!!

mi.

Den Evropské unie na ZŠ
Jsme obèany Dolní Lutynì, jsme obèany
Èeské republiky a již deset let jsme také
obèany Evropské unie. Tuto skuteènost si
žáci 9. tøíd naší školy uvìdomovali 23.
øíjna v projektovém dni o Evropské unii.
Tento den nebyl obyèejným vyuèovacím
Halloweenská show ve Vìøòovicích
Letos jsme si poprvé vyzkoušeli, jak se
slaví Halloween. Všichni se aktivnì zapojili do pøíprav. Školu jsme vyzdobili dýnìmi, duchy, netopýry, pavouky a lampièkami. Každý si pøipravil hrùzostrašnou
masku a vyrobil lampión. Sešli jsme se
veèer v 18.00 hodin a spoleènì s rodièi se

dnem, ale žáci mìli tyto ,,pøedmìty": politické uspoøádání, zajímavosti, euroregiony
a státy Evropské unie. Po tøech hodinách
práce v uèebnách se všichni sportovnì
odreagovali a evropské týmy si zasoutìžily ve vybíjené. Na závìr žáci také
pøedvedli své prezentace o jednotlivých
státech Evropské unie. Nejlepší vystoupení byla odmìnìna drobnými cena-

Canisterapie v MŠ Zbytky
V pondìlí 3. listopadu probìhla na
zahradì MŠ na Zbytkách ukázka canisterapie. Dìti se seznámily s feneèkou australského ovèáka Sheenou, která je
velkým pomocníkem nemocných dìtí
i dospìlých. Dìti mìly možnost zhlédnout,
co všechno pejsek dokáže. Dìkujeme
paní Johance za novou zkušenost, pøíjemné dopoledne a tìšíme se zase pøíštì.

Návštìva keramické dílny
V úterý 4. listopadu navštívili žáci
devátých tøíd v rámci projektu Øemesla
nás baví keramickou dílnu v Havíøovì.
A bavila je i keramika. Dozvìdìli se
mnoho vìcí z této oblasti, tøeba o historii
keramiky a keramických technikách.
Zkusili si práci na hrnèíøském kruhu a také
vyrábìli keramické misky. Všichni mìli
radost ze svých výrobkù a z krásnì
stráveného dopoledne v pøíjemném
prostøedí se zajímavými lidmi. (mm)
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PokojovÈ rostliny v zimnÌm obdobÌ
Krátké zimní dny s velmi slabou intenzitou svìtla v kombinaci s vysokou teplotou v místnosti zpùsobí, že vìtšinì
pokojových rostlin narostou nezdravì protáhlé výhony, rostliny jsou vysílené a tedy i náchylnìjší k napadení
chorobami a škùdci.
Aby pokojové rostliny dobøe prospívaly,
musíme znát alespoò jejich základní nároky.
Snažíme se je umístit co nejblíže k oknu.
Rostliny z oken orientovaných na jiné svìtové
strany pøesuneme na jižní okno. Rostliny na
parapetu okna jsou však více vystaveny teplotním rozdílùm, kdy na nì z jedné strany proudí
horký suchý vzduch z radiátorù (listy nuceny
více odpaøovat vodu) a z druhé strany jsou
pìstební nádoby silnì ochlazovány chladným
vzduchem od okna (koøeny v chladnu ménì
aktivní). Proto rostliny umístíme na vhodnou
vyšší podložku kousek od okna tak, aby studený vzduch mohl proudit pod kvìtináèi a poté
ochladit horký vzduch od radiátorù.
Ještì vhodnìjší je umístìní kvìtináèù s rostlinami na vrstvu oblázkù nebo keramzitu. Mezi
oblázky nalejte vodu, která ale nesmí zasahovat
nad úroveò dna kvìtináèe, protože koøeny
nemohou trvale stát ve vodì. Rostliny pak mají
vhodnìjší mikroklima k pøežití.
Pravidelnì kontrolujeme vlhkost substrátu
a rostliny zalijeme až po jeho proschnutí.
Hlavnì nepøelévat! Vodu v misce nenecháváme
déle než dvì hodiny.
V pøelité zeminì rostlinám zahnívají koøeny,
což se projeví hnìdnutím a opadáním listù
a následnì i uhynutím rostliny. Èím je místnost
k pøezimování chladnìjší, tím více omezte
zálivku. Nìkdy staèí listy pouze rosit vlažnou
vodou, otírat vlhkým hadøíkem a radìji nezalévat vùbec.
Naproti tomu zvláštì v suchých panelových
bytech všemi dostupnými prostøedky zvyšujeme vlhkost vzduchu. Ústøední topení snižuje
v pøetopených místnostech vzdušnou relativní
vlhkost èasto i pod 40 procent. Vìtšina rostlin
však vyžaduje vzdušnou vlhkost alespoò 60
procent.
Suchý vzduch neprospívá ani našemu zdraví.
Bìžnì to øešíme umístìním odpaøovacích
misek (èi vlhkým ruèníkem) a èastým rosením
nároènìjších rostlin. Co se stane, pokud svým
rostlinám patøiènou vzdušnou vlhkost nezajistíte? Nejdøíve jim zaènou zasychat koneèky
listù a ty pozdìji celé opadnou, protože rostlina
se v takovém pøípadì snaží redukovat odpaøovací plochu. Nejbìžnìjším zpùsobem
zvyšování vzdušné vlhkosti je rozprašování
vody buï pøímo na listy rostlin, nebo do prostoru mezi rostlinami. Drobné kapièky vody se
odpaøují pøímo ze vzduchu, èi postupnì, po
ulpìní na povrchu listu. Toto opatøení musí být
pravidelné, protože má jen krátkodobý efekt.
Rozprašování se nehodí pro druhy, jejichž listy
jsou pokryté chloupky, jako je tøeba africká
fialka (Saintpaulia) – delší ulpívání vodních
kapièek by vedlo k zahnívání listù

Obecnì platí, že hrnkové rostliny mají pøes
zimu rády spíše chladnìjší prostøedí, dokonce i
teplomilným rostlinám vyhovuje teplota kolem
dvaceti stupòù. Nejideálnìjším prostøedím je
bytový skleník nebo zimní zahrada. Pìstujete-li
rostliny za oknem, snažte se je nedávat pøímo
nad radiátor. V pøedjaøí pozor na prudké slunce,
mohlo by popálit listy. Rostliny reagují na
pøemokøení žloutnutím a opadem listù. Prùvan
nebo chladný vzduch pøi vìtrání v mrazivých
dnech ohrožuje rostliny (reagují opadem listù a
zahníváním koøenù).
Vìtší rostliny ve velkých kvìtináèích (napø.
palmy, banánovník, kávovník, monstera) nestavte v zimì pøímo na dlažbu. Koøeny jsou
velice citlivé na chlad (zvláštì jsou-li pøelité).
Podložte jim dno polystyrenem, korkem nebo
jiným izolaèním materiálem. Suchý a teplý
vzduch je rovnìž ideálním prostøedím pro
škùdce, jako jsou svilušky, molice, tøásnìnky,
mšice a èervci. Proto rostliny pravidelnì
prohlížejte, všímejte si zmìn barvy a lesku listù
a nezapomeòte se dívat na rub listù, kde se
škùdci vìtšinou skrývají.
Podle vegetaèních nárokù na svìtlo a teplo si
mùžeme pokojové rostliny rozdìlit zhruba do
dvou velkých skupin, rostliny pùvodem ze subtropického pásma a rostliny pùvodem z tropù.
Rostliny ze subtropù
Sušší, horké léto, ale chladnìjší a vlhèí zima.
Pøeèkávají zimní období pøi nízkých teplotách
(nìkdy klesajících i k nule) a bìhem vegetace
od bøezna do záøí vyžadují hodnì svìtla. Jsou to
napøíklad fuchsie, myrta, oleandr, citrusy,
fíkovník smokvoò, vavøín. Tìmto rostlinám
bychom mìli zajistit prùmìrné zimní teploty od
4 do 8 °C max. 12 °C, a rovnìž odpovídající
osvìtlení a pøimìøenou zálivku. Èím nižší je
teplota, tím mùže být nižší i intenzita osvìtlení.
Vìtšina opadavých rostlin (fíkovník smokvoò,
granátovník, klerodendron) se spokojí i s velmi
nízkou intenzitou osvìtlení. Stálezelené rostliny (oleandr, citrusy, vavøín, kamélie) vyžadu-

jí umístìní na svìtle, nebot fotosyntéza probíhá
v listech neustále i pøi vynuceném vegetaèním
klidu.
Rostliny z pralesù a stepí
Vyžadují vyšší teploty 15 – 18°C, jejich nároky
v zimì se pøíliš neliší od nárokù v jiná roèní
období.
Tyto rostliny rovnìž vyžadují vyšší vzdušnou
vlhkost, ideálnì mezi 50 - 70 procentý, èehož
ale v bytì nedocílíme. Nebylo by to vhodné pro
lidi, ani pro bytové zaøízení. Je to napøíklad
toulitka, begonie ozdobná listem, bromélie,
cykas, difenbachie, vánoèní hvìzda (Poinsettia), fíkusy, kapradiny, maranta, monstera èi
filodendron.
Kultivary
se
zeleným
jednoduchým listem jsou vìtšinou odolnìjší
a ménì nároèné než kultivary s panašovanými,
rùznì tvarovanými listy a než kvetoucí rostliny.
Sukulentní rostliny
Tvoøí zvláštní skupinu, která vyžaduje velmi
intenzivní osvìtlení. Také sukulenty prochází
v zimì vegetaèním klidem a spokojí se s nižšími teplotami kolem 15°C. Potøebují svìtlo,
proto je dejte k oknu. Nemusíte je témìø zalévat, shodí-li listy, pøestaòte se zálivkou úplnì.
Nìkteré sukulenty i v zimì zakvetou. Kaktusy
staèí pøenést do místnosti, kde se netopí a nemrzne.Pøíjemnou ozdobou bytu v zimì jsou azalky, bramboøíky, vánoèní kaktusy a hvìzdy,
které kvetou od podzimu do jara. Pøíèinou
èastého neúspìchu pøi pìstování je pøíliš
vysoká teplota a nevhodná zálivka. Zvlášt´ azalky jsou chladnomilné.
Potøebují stále vlhký (nepøemáèený) koøenový
bal, jinak shazují poupata i listy. Bramboøík
dokáže kvést od øíjna do dubna, pokud má
teplotu kolem šestnácti stupòù. Pøi vyšších
teplotách odkvete mnohem rychleji. V dobì
kvìtu potøebuje zálivku vlažnou vodou a spodem nádoby, voda na hlíze je pøíèinou hniloby
srdéèka.
M. Nechvátal
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SpoleËensk· kronika
Ruku ti už nepodáme, abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 18. listopadu 2014 by
se dožil 70 let náš manžel, tatínek,
dìdeèek a pradìdeèek pan
Antonín KOKOTEK.
S láskou vzpomínají
manželka Jarmila, dcery Šárka
a Martina s rodinami.
Díky za to,
èím jsi pro nás byla,
za každý den,
který jsi pro nás žila.
Dne 21. prosince 2014
vzpomeneme 2. smutné výroèí úmrtí paní
Haliny SEBEROVÉ.
Vzpomínají dcera Zdeòka s manželem,
vnuèka Simona s manželem, vnuk Tomáš
a pravnouèata Jaroušek a Vanesska.
Dne 1. listopadu 2014 jsme vzpomnìli
nedožitých 80 let paní
Jiøiny PÌCHOVIÈOVÉ
a dne 18. ledna 2015
uplyne 18 let od jejího
úmrtí.

Dolnolutyòské noviny
Maminky neumírají,
maminky jen usínají, aby
se probouzely
v srdcích svých dìtí.
Dne 13. listopadu 2014
uplynulo 1. výroèí úmrtí naší maminky
paní
Ludmily BÖHMOVÉ,
rozené Kolarèíkové.
Stále vzpomínají dcery Pavla a Marcela
s rodinami.
Kdo v životì ztratil
to nejdražší,
ví kolik bolesti
a smutku v srdci
zùstává.
Samota teï
jde cestou bolu,
jež vodí za Tebou
k hrobu.
Dne 4. listopadu 2014 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí pana
Romana KULINSKÉHO.
Vzpomínají manželka Marie, syn Roman,
dcera Jana, bratøi Josef, Jan, sestry Marie,
Vìra s rodinami a maminka.
Kdo Tì znal,
ten si
vzpomene.
Kdo Tì
mìl rád,
nikdy nezapomene.

S láskou vzpomínají dcera Šárka
s rodinou
a syn Bøetislav.

Dne 6. listopadu 2014 jsme
vzpomnìli 10. smutné
výroèí úmrtí paní

Dìkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce,
které nám
tolik pomáhaly.
Dìkujeme za to,
že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.

Marie LIGOCKÉ.

Dne 24. listopadu jsme vzpomnìli
4. smutné výroèí úmrtí pana
Jana STANICZKA
a zároveò dne 15. prosince vzpomeneme
jeho nedožitých 70 let.
Vzpomíná manželka, dìti a vnouèata.
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V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili naši spoluobèané:
93 let Stanislava Galusková
80 let Valter Nemec,
František Marcalik,
Oldøich Madron
Oslavencùm gratulujeme a pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.
Dne 24. øíjna 2014 oslavili tyto manželské páry výroèí zlaté svatby – tj. 50 let
spoleèného života:
Jaroslav a Josefa Návratovi z Vìøòovic
Valter a Jiøina Zahrajovi z Dolní Lutynì
Jan a Helena Bobrekovi z Dolní Lutynì
a 25. øíjna 2014 manželé Ervín a Anna
Moèidlanovi z Dolní Lutynì
Všem manželským párùm pøejeme hodnì
zdraví, rodinnou pohodu a ještì další
spoleènì prožitá léta.
UPOZORNÌNÍ
Na omezení pracovní doby Osvìtové
besedy a knihovny v Dolní Lutyni
mezi svátky
KULTURNÍ DÙM (bude uzavøen)
19. prosince (pátek)
22. prosince (pondìlí)
23. prosince (úterý)
29. prosince (pondìlí)
30. prosince (úterý)
31. prosince (støeda)

S úctou vzpomínají manžel Vilém,
dcera Vìra, vnuèka Andrea
a vnuk Lukáš s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

KNIHOVNA (bude uzavøena)
22. prosince (pondìlí)
23. prosince (úterý)
29. prosince (pondìlí)
30. prosince (úterý)

Lubomír Miždoš
Eva Kiczmerová
Hedvika Giecková
Vlasta Kaletová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

31. prosince (støeda)
2. ledna (pátek)
Dìkujeme za pochopení.
Pøejeme pøíjemné prožití vánoèních
svátkù.
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Nevyda¯en˝ podzim fotbalist˘ Sokola
Katastrofální výkony dolnolutyòských fotbalistù v podzimní èásti stály post trenéra Lubomíra Beganyho, kterého
vystøídal Jiøí Skála. Ani pod jeho vedením se mužstvu hned nedaøilo, ovšem podzimní èást soutìže nakonec tým
zakonèil pøekvapivou výhrou v Petøvaldu na Moravì. V tabulce ale pøezimuje na pøedposledním místì, když má
s posledním týmem z Èeladné stejný poèet bodù.
Bystøice - Dolní Lutynì 2:1 (2:0)
V Bystøici poprvé s novým kouèem, ale pøesto
si fotbalisté Dolní Lutynì pøipsali pátou
porážku v øadì. Svìøenci Jiøího Skály byli
v Bystøici hernì lepší, propadli ale pøi bránìní
brejkù. „Nadìlali jsme pár chyb v útoèné fázi,
které nás stály body, už to ale nebylo takové, že
by nám uprostøed høištì zela ètyøicetimetrová
díra jako poslednì,“ upozornil Skála. Hosté
zahrozili hned v 6. minutì Pìgøimem, který ale
v dobré pozici volil místo støely pøihrávku
a hned v 8. minutì pøišel gól. Po rohu hostí se
míè dostal k Nogovi a ten si poradil v situaci
jeden na jednoho. Hosté Lutynì dobývali
bystøickou bránu marnì.
Kudlík sám pøed gólmanem nastøelil jen jeho
nohy, ve 23. minutì provedl Havlásek neuvìøitelnou vìc, když místo dorážky do prázdné
brány balon vykopl pryè. Hosté korigovali
výsledek po pøestávce poté, co Macháèek balon
z voleje napral do sítì.
„Tím gólem jsme hodnì ožili, sevøeli jsme
soupeøe, ale bušili do jeho obranných vrat
marnì,“ zhodnotil trenér Skála.
Branky: 8. a 20. Noga 53. Macháèek.
Rozhodèí: Klimek. ŽK: 0:1.
Dolní Datynì – Dolní Lutynì 3:1 (2:0)
Souboj o tøi body v dohrávce I. A tøídy
zvládli daleko lépe fotbalisté havíøovských
Datyní.
Dolní Lutynì prohrála pošesté v øadì. Trenér
domácího celku Radek Nešpor si pochvaloval,
že na kluzkém terénu si jeho hráèi poèínali
nanejvýš zodpovìdnì a nenechali hosty hrát.
Naopak dolnolutyòský trenér Jiøí Skála nemohl
být spokojen. „Zase jsme se vrátili k té naivní
høe. Pøitom pøedešlé utkání s Bystøicí už mìlo
dobré parametry. Proti Datyním nám nešlo
zhola nic," pøipustil Skála.
Aktivita vynesla domácím v první pùli dvì
branky, když po rohu Tomašáka skóroval
Vlèek, který pak pøipravil šanci Kubienovi.
Lutynì se dostala do hry v 55. minutì, kdy
Tomašák zbyteènì pøidržel protihráèe ve vápnì
a Macháèek z penalty korigoval.
Tomašák ale vzápìtí svou chybu napravil a precizním pøímákem pøidal tøetí gól, který rozhodl.
Branky: 24. Vlèek, 27. Kubiena, 59.
Tomašák – 55. z pen. Macháèek. Rozhodèí:
Moravec. ŽK: 3:2

Dolní Lutynì – Albrechtice 1:1 (0:1)
Okresní derby v I. A tøídì mezi celky Dolní
Lutynì a Albrechtic skonèilo zaslouženou dìlbou bodù. Ani jeden tábor však po zápase nebyl
spokojen, protože oba potøebovaly plnì
bodovat. „Bod je málo, ale poøád lepší než nic,“
poznamenal po utkání trenér Lutynì Jiøí Skála.
Jeho tým prohrával od 9. minuty po trefì Jana
Kociolka.
Albrechtice byly v první pùli lepší, hrozily
akcemi z levé strany, odkud si vytváøely šance.
Za domácí mohl bìhem pùle skórovat snad jen
Macháèek, jehož pøímý kop se tìsnì nevešel
mezi tyèe. To se však s nástupem do druhé pùle
zmìnilo a více šancí si vypracovali domácí.
Dlouho ale nemohli pøesnì zakonèit.
V 69. minutì spálil gólovku Velký, Pìgøimovu
ránu zablokovali obránci Baníku. Hosté se ve
druhé èásti soustøedili na brejkové situace.
Domácí v posledních minutách tlaèili
a Albrechtice se už jen bránily. Velký v další
šanci nedotlaèil míè skluzem do brány a Šimek
na pìti metrech minul úplnì prázdnou bránu.
Domácí nakonec vysvobodil Macháèek, který
využil centru Hanuska a vyrovnal.
Branky: 86. Macháèek – 9. Jan Kociolek.
Rozhodèí: Šamárek. ŽK: 1:1. Diváci: 80.
Petøvald na Mor. - Dolní Lutynì 2:5 (0:3)
Aspoò poslední podzimní utkání fotbalistù
mSokola vyšel, když na høišti Petøvaldu z

Novojièínska vysoko vyhráli. „Byl jsem hodnì
pøekvapen,“ pøiznal dolnolutyòský kouè Jiøí
Skála. „Ale hráli jsme fakt dobøe. Soupeø si
nejspíš myslel, že nás hladce pøejede, ale zápas
se vyvíjel v náš prospìch,“ líèí trenér Skála.
Hosty nastartovala už 6. minuta a gól Havláska,
který dostal prùnikovou pøihrávku do vápna
a obešel i brankáøe 0:1. Za chvíli mohl pøidat
pojistku Hanusek, ale po rohovém kopu netrefil
v jasné pozici. Ale nevadilo to. Ve 24. minutì
vyvezl Pìgøim míè pomalu až z pùlící èáry,
napøáhl a vymetl šibenici! „Levaèkou jsem ho
snad nevidìl støílet ani na tréninku,“ divil se
Skála. Následnì pøišly momenty brankáøe
Šajera, který domácím zneškodnil dvì tutovky
a nedovolil jim dostat se do kontaktu. Hosté do
poloèasu skórovali ještì jednou, když v závìru
pøedvedli akci jako z uèebnice a míè putoval po
ose Macháèek Velký M. Fismol až do sítì.
Konsternovaní domácí provedli ve druhé pùli
hned ètyøi zmìny v sestavì a zaèali tlaèit.
Domácí tým hrál vabank, nechával hosty èíhat
na brejkové situace ve støedovém kruhu a hrnul
se nákopy do vápna, což se mu stalo osudným.
Macháèek s Velkým v závìru soupeøùm utekli
a peèetili strhující vítìzství svého týmu.
Branky: 74. Marek Hýl, 86. R. Huvar - 6.
Havlásek, 24. Pìgøim, 45. M. Fismol, 88.
Macháèek, 90. Velký. Rozhodèí: Beran. ŽK:
1:0
(red)

Redakce: e-mail: zpravodaj_dlutyne@volny.cz, webová adresa obce: www.dolnilutyne.org, tel. OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395, e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org. Na pøípravì novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Ing. Marie Mynáøová, Mgr. Eva Šipulová.
Pøíspìvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce, nebo osobnì pøedávejte paní Mynáøové, tel: 734 788 717, osvetovabeseda@dolnilutyne.org. Uzávìrka
každého èísla je do 20. dne v mìsíci, noviny vycházejí do 20. dne mìsíce následujícího. Redakce si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení pøíspìvkù.
Typografie a tisk: Tiskárna Propis Dolnolutyòské noviny jsou vydávány jako periodický tisk územního samosprávného celku, v poètu 1750 výtiskù.

