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Zima obËas potr·pÌ, ale zvl·d·me ji
Ladovská zima za okny je… zpívá ve své písnièce Jarek Nohavica a ta letošní zima je skuteènì krásná. Urèitì udìlá radost
našim dìtem, avšak starší lidé a hlavnì pracovníci, kteøí mají zimní údržbu na starosti, už takové nadšení nesdílejí.

Vždyt´ od 30. listopadu, kdy jsme se poprvé
probudili do bílého rána, se nám každý den až do
zaèátku ledna naskýtal stejný pohled na krásnì
zasnìženou obec. A nenapadaly jen tøi centimetry
snìhu a v centru ètyøi, ale mnohem více.
O zimní údržbu se dìlí nìkolik subjektù. Hlavní
silnici Karviná - Bohumín má na starosti Øeditelství silnic a dálnic, ale protože jsou daleko, svìøují odklízení snìhu Správì silnic MSK, kteøí se
starají o hlavní tahy v majetku kraje, od Vìøòovic
poèínaje a ulicí Rychvaldskou na Zbytkách konèe.
Všechny boèní cesty a cestièky má na svých
bedrech obec nebo vlastník komunikace, a že tìch
ulic a ulièek není málo, víme všichni. Protože obec
nemá potøebnou techniku, najímá si formou

výbìrového øízení firmy. V letošním roce se
o úklid snìhu starají firmy pana Galuse z Vìøòovic
a pana Juzaly ze Zbytkù. Obec mají rozdìlenou
a podle dostupných informací od vás dìlají svou
práci dobøe.
Samozøejmì, vždy se najde nìkdo, kdo by rád, aby
traktor jel v opaèném smìru a sníh nahrnul sousedovi. Osobnì si myslím, že všichni víme, že to tak
nejde. Rád bych proto podìkoval vám všem, kteøí
s lopatou v ruce si pøed svým domkem bez
zbyteèných øeèí udìláte poøádek a sníh odhrnete.
Obèas se taky stává, že nezodpovìdní øidièi místo
toho, aby si udìlali na kraji cesty kousek místa,
zaparkují v cestì a znemožní nejen další protažení
komunikace, ale i prùjezd svým sousedùm nebo

popeláøským vozùm. Prosím, buïte ohleduplní,
nikdy nevíte, jestli nìkdo nebude potøebovat sanitku.
Dalším drobným problémem je vstøícnost
k øidièùm odklízecích mechanismù. Každý chce,
aby mìl ráno odklizeno, ale nìkterým strašnì vadí,
když se traktor otáèí na jejich pozemku. Je tøeba si
uvìdomit, že když chumelí a traktory vyjedou
a budou jezdit nepøetržitì, trvá úklid všech komunikací minimálnì 8 hodin. O chodníky se pak
starají naší zamìstnanci.
At´ chceme èi nechceme, mráz a sníh k zimì patøí.
Nenadávejme proto, že snìží nebo mrzne a spíše
poèítejme s tím, že to bude trochu klouzat. Bylo to
tak vždy a bude i nadále.
Pavel Buzek, starosta obce

Obec má už více než pìt tisíc obyvatel
Že je Dolní Luynì dobrá adresa, se potvrdilo hned v prvních lednových dnech a obec pøekroèila poètem trvale pøihlášených hranici 5 000 obyvatel. Zatímco kraj i sousední mìsta se potýkají s poklesem obyvatel, u nás je tomu naopak.
Jestli to tak pùjde dál, mùžeme být jednou z nejvìtších vesnic v Èeské republice. A to ještì mnoho lidí, kteøí zde bydlí, si
nestaèilo zmìnit trvalé bydlištì. Prosím neváhejte, obec tím pøichází zbyteènì o nemalé peníze, které potom chybí jinde.
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PoËasÌ p¯eruöilo rekonstrukci kulturnÌho domu
Nad oèekávání døíve pøišla letošní zima se souvislým poklesem teplot i snìhem a pøerušila práce na další etapì
rekonstrukce kulturního domu. Ještì že se staèila provést výmìna všech oken a bourací práce na odstranìní pùvodního vstupního schodištì.
Dodavatelská firma od pøedání staveništì
poctivì dodržuje harmonogram prací,
dokonce se je snaží urychlovat. Pøesto se
nepodaøí (oproti našemu pøedpokladu)
zprovoznit schodištì do zaèátku letošní
plesové sezóny. Betonáøské práce nelze
provádìt v minusových teplotách.
Èásteènì dobrou zprávou ale budiž informace pracovníka investièního odboru radnice
Mariána Franka, že stavební spoleènost na
popud vedení obce pøed pár dny zhotovila
doèasné døevìné pøístupové schodištì.
Bezpeènost uživatelù sálu tak bude zachována.
Zahájení prací na rekonstrukci nešlo urychlit, pøestože vedení obce získalo neoficiální
informaci o úspìšném vyøízení žádosti
o dotaci z fondù EU už v prùbìhu 1. ètvrtletí.
Další èas jsme proto vìnovali složitým
administrativním úkonùm, které každou
dotaci provázejí. Poèínaje èekáním na oficiální potvrzení dotace a èekáním na výsledky kontroly výbìrového øízení dodavatelské
firmy Státním fondem životního prostøedí.
Teprve pak se mohlo pøedat staveništì.

To už se psal 8. øíjen 2010. Nic se v tomto
dotaèním procesu nedá obejít nebo zkrátit.
Zima však jednou stejnì skonèit musí a práce
budou pokraèovat. A pøíkoøí, které museli
snášet plesoví hosté i pracovníci Osvìtové

besedy, když museli obcházet celý objekt k
zadnímu vchodu do sálu, budou zapomenuta.
Dìkujeme všem návštìvníkùm za pochopení
a trpìlivost.
Jan Fismol, místostarosta

Cz≥onkowie PZKO v Lutyni Dolnej bilansovali rok 2010
Min¹³ kolejny rok w ¿yciu ka¿dego z nas. Jego koñcówka sprzyja ró¿nym
przemyœlaniom, podsumowaniom oraz planowaniom zadañ i poczynañ na
rok nastêpny. To wszystko dotyczy tak¿e MK PZKO w Lutyni Dolnej, które
swoje zebranie sprawozdawczo-wyborcze zorganizowa³o w ostatni poniedzia³ek 2010 roku a na które przybyli nie tylko cz³onkowie ko³a, ale równie¿
wielu sympatyków i ¿yczliwych przyjació³ oraz goœcie - wicestarosta gminy
Jan Fismol, radny Jan Czapek i ks.proboszcz Marian Pospìcha.
Rok 2010 przebiega³ pod znakiem Jubileuszu Klubu Kobiet, który powsta³ z inicjatywy Stanis³awy Dudowej w roku 1950, obecnie zrzesza 20 cz³onkiñ, które nie
spotykaj¹ siê regularnie, ale przygotowuj¹ wszystkie imprezy od strony kulinarnej,
organizuj¹ kursy ciastkarstwa, gotowania, przygotowuj¹ wystawy, prelekcje
i odczyty, pracuj¹ w zarz¹dzie ko³a i chórze mieszanym. Rocznicê 60- lecia istnienia Klubu Kobiet œwiêtowano podczas uroczystoœci majowej z prelekcj¹ Józefa Wierzgonia o cieszyñskiej pieœni ludowej, spotkania jesiennego z prelekcj¹
Cecylii Gilowej o znaczeniu wody, odwiedzin Stanis³awy Dudowej w bogumiñskim Domie Opieki z wystêpem chóru mieszanego Lutnia.
Dolnolutyñskie ko³o to jedna 84-osobowa rodzina, której wiêŸ umacnia chór
mieszany Lutnia z 102-letni¹ tradycj¹. Lutnia zrzesza 20 œpiewaków z Lutyni,
Wierzniowic, Rychwa³du i Or³owej. Dyrygentem jest W³adys³aw Rusek z Rychwa³du, który bezinteresownie kieruje chórem ponad 12 lat. W roku 2010 chór zaliczy³ 17 wystêpów u nas i w Polsce .
Jednym z zespo³ów ko³a jest Klub M³odych, który w roku 2011 obchodziæ bêdzie
swoje 40-lecie istnienia. Zarz¹d postanowi³ wiêkszoœæ imprez poœwiêciæ m³odym
i anga¿owaæ ich organizacyjnie. W paŸdzierniku zaplanowano spotkanie by³ych
i obecnych cz³onków klubów m³odych obwodu bogumiñskiego i or³owskiego.
Miejscowe ko³o nie posiada w³asnego lokalu, cotygodniowe próby chóru odbywaj¹ siê w teatrzyku szkolnym, na imprezy zarz¹d wynajmuje odp³atnie lokale
domu kultury. D³ugoletni¹ tradycjê ma wspó³praca z pezetkaowskimi ko³ami rychwa³dzkim i wierzniowickim, która wzbogaca pracê kó³ i przynosi obustronne

korzyœci. Na zebraniach obwodowych opracowywany jest terminarz imprez tak,
by cz³onkowie mogli uczestniczyæ w imprezach s¹siednich kó³.
Po czêœci oficjalnej uroczyste spotkanie kolêdowe najpierw uœwietni³ wystêp
rodzeñstwa Dorotki i Henia Czapków, którzy przedstawili wi¹zankê wierszy,
piosenek i utworów na instrumentach muzycznych.
W œwi¹teczny nastrój wprowadzi³ obecnych tak¿e zespó³ œpiewaczy Rychwa³dzianie, który zaprezentowa³ typowe kolêdy i pastora³ki oraz znane piosenki
przepe³nione œwi¹teczn¹ atmosfer¹. Niepowtarzalnoœæ gwiazdkowego klimatu
podkreœli³o s³owo wi¹¿¹ce pani Heleny Hrnèíø.
Uwieñczeniem spotkania by³o wspólne kolêdowanie z chórzystami Lutni. Tradycyjna wigilijka po walnym zebraniu jest wspania³¹ chwil¹, w której mo¿na z³o¿yæ
¿yczenia osobom, z którymi dzieli siê swoje pasje i zainteresowania. Goœcie ¿yczyli
wszystkim obecnym wiele radoœci i odwzajemnionej ¿yczliwoœci i wszystkiego, co
najlepsze w ca³ym 2011 roku. Na zakoñczenie podano smaczn¹ kolacjê, któr¹
przygotowa³y panie £ucja Starzyczna i Renata Æmiel.
Maria Sztwiertnia
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V˝öe poplatku za odpad se nemÏnÌ
Každý obèan s trvalým pobytem na území obce Dolní Lutynì je povinen v souvislosti se svozem komunálního
odpadu splnit ohlašovací a poplatkovou povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
Zjednodušenì øeèeno: povinností každého je
uhradit v daných termínech a ve správné výši
pøíslušný poplatek, pokud od nìj není
osvobozen. Povinností každého poplatníka je
rovnìž ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti, její zánik a další
skuteènosti rozhodné pro výpoèet výše
poplatku.
V následujících øádcích naleznete potøebné
informace a vysvìtlení nìkterých dùležitých
pojmù.
Co je ohlašovací povinnost?
Je to povinnost obèana nahlásit správci
poplatku veškeré zmìny týkající se trvalého
pobytu (pøihlášení, odhlášení), zmìnu pøíjmení,
datum narození èi úmrtí èlenù spoleèné domácnosti, vznik nároku na osvobození a jiné informace potøebné ke správnému vymìøení výše
poplatku.
Do kdy je ji tøeba splnit?
Nejpozdìji do 15 dnù od jejího vzniku. Stejným
zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci
povinni oznámit i její zánik.
Co je tøeba nahlásit?
Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku
pøíjmení, jméno, datum narození, adresu
trvalého bydlištì nebo jinou adresu pro
doruèování. Ohlašovací povinnost za více osob
žijících v jedné domácnosti mùže splnit
spoleèný zástupce tìchto poplatníkù.
Jakým zpùsobem?
Osobnì na Obecním úøadì v Dolní Lutyni,
kanceláø è. 4, popøípadì lze vyplnìný formuláø
zaslat poštou nebo datovou zprávou opatøenou
zaruèeným elektronickým podpisem nebo jej
lze odeslat prostøednictvím datové schránky.
Co je poplatková povinnost?
Je to povinnost každého obèana s trvalým
pobytem v obci Dolní Lutynì a rovnìž povinnost každé fyzické osoby, která má ve svém
vlastnictví stavbu urèenou k individuální
rekreaci a tato se nachází na území obce Dolní
Lutynì. Znamená uhradit poplatek ve výši,
lhùtì a zpùsobem, který stanovuje Obecnì
závazná vyhláška obce Dolní Lutynì (v tomto
pøípadì vyhláška è. 5/2010, o místním poplatku
za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù), dále jen “vyhláška".
Kdy tato povinnost vzniká?
Vzniká dnem, kdy byl poplatník pøihlášen

k trvalému pobytu na území obce nebo dnem,
kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke
stavbì ve prospìch poplatníka do katastru
nemovitostí (u fyzických osob, které mají na
území obce Dolní Lutynì stavbu sloužící
k individuální rekreaci).
Je možné osvobození od této povinnosti?
Ano, ale osvobozeni mohou být pouze obèané,
u kterých nastaly skuteènosti rozhodné pro
udìlení osvobození, které jsou uvedeny ve vyhlášce. Tito obèané jsou povinni vznik nároku
na osvobození doložit správci poplatku, jinak
k nìmu nebude pøihlíženo.
Pokud jsou doklady (napø. soudní rozhodnutí,
doklad o studiu, cizinecká karta, pracovní povolení, potvrzení o umístìní v penzionu èi
domovì dùchodcù apod.) v jiném než èeském
nebo slovenském jazyce, je nutno pøiložit jejich
doslovný pøeklad.
Kdo mùže žádat o osvobození?
O osvobození mohou žádat poplatníci (zástupci
poplatníkù) pouze:
- po dobu výkonu trestu odnìtí svobody nebo
po dobu trvání vazby
- nezletilí, kteøí jsou soudnì svìøeni do ústavní
výchovy
- po dobu pobytu (minimálnì 6 mìsícù) v ubytovnách a zaøízeních sociálních služeb
(domovy pro seniory, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy se zvláštním
režimem, chránìné bydlení apod.)
- za poplatníky úøednì prohlášené za nezvìstné
- jimž byla úøednì pøidìlena adresa sídla
ohlašovny Obecního úøadu Dolní Lutynì
- studující, kteøí jsou ubytováni (minimálnì 9
mìsícù) mimo své trvalé bydlištì
- po dobu pobytu (minimálnì 6 mìsícù) mimo
území obce Dolní Lutynì
Kdy poplatková povinnost zaniká?
Dnem, kdy byl poplatník odhlášen z trvalého
pobytu na území obce, dnem úmrtí nebo dnem,
kdy byla do katastru nemovitostí zapsána
zmìna vlastníka rekreaèní stavby.
Jaká je v roce 2011 výše poplatku?
Výše poplatku zùstává nezmìnìna. Jedná se
o èástku 500,- Kè na osobu za kalendáøní rok.
U vlastníkù nemovitosti urèených k individuální rekreaci je to èástka 500,- Kè za objekt
a kalendáøní rok.
Je základní výše poplatku pro všechny stejná?
Poplatníkùm, kteøí mají povinnost donášky

odpadní nádoby nad 50 m (mìøeno od hranice
pozemku) k místu svozu z dùvodu nesjízdnosti
místní komunikace svozovým vozidlem, je
poskytnuta úleva ve výši 50 Kè na osobu
z roèní sazby poplatku.
Do kdy a jakým zpùsobem je tøeba poplatek
uhradit?
Poplatníci, kteøí hradí poplatek v hotovosti,
složenkou nebo pøevodem z úètu jsou povinni
provést jeho úhradu nejpozdìji do 31. 3. 2011.
Výjimku tvoøí pouze poplatníci, kteøí si zvolili
zpùsob úhrady prostøednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva), pouze zde se totiž
nabízí i možnost hradit poplatek na splátky (od
jednorázové platby po úhradu ve ètyøech stejných splátkách).
Úhrada v hotovosti
Pro úhradu poplatku v hotovosti jsou v roce
2011 vyhrazeny následující dny:
pondìlí 21. 2. 2011, od 8:00 do 12:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì,
od 13:00 do 16:30 hod. - malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
úterý 22. 2. 2011 od 8:00 do 13:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
støeda 23. 2. 2011 od 8:00 do 12:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì, od
13:30 do 16:00 hod. - Kulturní dùm ve
Vìøòovicích
Pokud nemùžete z vážných dùvodù poplatek
uhradit v tìchto termínech, lze jej zaplatit na
Obecním úøadì v kanceláøi è. 4 nejpozdìji do
31. 3. 2011!
Úhrada složenkou
Složenky budou poplatníkùm zaslány bìhem
mìsíce ledna a února. Na základì doruèené
složenky lze provést úhradu i pøevodem z úètu.
POZOR! Platbu je tøeba identifikovat
pøidìleným variabilním symbolem! Úhradu
poplatku je nutno provést jednorázovì,
nejpozdìji do 31. 3. 2011.
Úhrada inkasem (SIPO)
Úhrada inkasem probíhá dle zadaných ètvrtletních, pololetních nebo roèních plateb.
Vìøíme, že tímto èlánkem jsme srozumitelnì
vysvìtlili základní povinnosti poplatníkù a nebude docházet k nedorozumìním a nepøíjemnostem spojeným s následným vymáháním
poplatkù.
Martina Handzlová, životní prostøedí
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Uplynulo 42 let od smrti Jana Palacha
1158 - Vladislav II. èeským králem
Dne 11. ledna roku 1158 byl v øíšském
mìstì Øeznì korunován èeským králem
Pøemyslovec Vladislav II. Dosavadní kníže
byl teprve druhým v øadì v historii èeských
panovníkù, kdo získal královskou korunu.
Tu mu propùjèil øímský císaø Fridrich Barbarossa, který tak vyjádøil své díky za
Vladislavovu podporu a zároveò si zajistil
pøízeò pøemyslovského krále v nadcházejících dobách.
1409 - Tøi hlasy pro èeský národ
Dne 18. ledna roku 1409 nechal èeský
panovník Václav IV. vydat listinu, která
znaènì omezila vliv cizincù na Pražské
univerzitì. Dekret kutnohorský stanovil,
že èeský národ, tedy spolek èesky mluvících studentù a jejich uèitelù, bude
napøíštì disponovat hned tøemi hlasy,
zatímco národy polský, saský a bavorský
dohromady všehovšudy jedním. K reformì pražského uèení došlo v souvislosti
s novými myšlenkovými proudy, které se
na pùdì Pražské univerzity zaèaly hlasitìji ozývat od poèátku 15. století.
1888 - Zaèal vycházet Ottùv slovník
nauèný
Od 22. ledna roku 1888 mohli èeští
vzdìlanci kupovat sešitové vydání Ottova
slovníku nauèného. Kniha plná hesel
doplnìných obrázky se brzy stala základem knihovny každého intelektuála,
pøestože nakladatel Jan Otto, který
s fenomenálním nápadem vyrukoval pøed
akademickou obcí, byl zprvu považován
za snílka. Teprve po vydání prvního dílu
zaèali nìkdejší oponenti opouštìt svùj
dosavadní názor a vìøit v pøínos nového
slovníku. Vydávání však pokraèovalo
pomalu. Zpracování slovníkových hesel
bylo zadáváno nejvìtším uèencùm oné
doby a rozsah knihy se nadále rozrùstal.
Poslední díl vyšel až v roce 1908. Ve
tøicátých letech 20. století byl Ottùv
slovník ještì doplnìn tzv. Ottovým
slovníkem nauèným nové doby.
1894 - Založení národní filharmonie
Dne 4. ledna roku 1894 se sál Rudolfina
rozeznìl zvukem zcela nového hudebního
tìlesa, které pod taktovkou samotného
Antonína Dvoøáka pøedvedlo nìkolik
jeho skladeb. Èeští filharmonici však v té
dobì ještì nebyli samostatnou jednotkou,

jejich pùsobení bylo totiž zaštítìno
Národním divadlem. K odlouèení obou
subjektù tak došlo teprve po rozmíšce
mezi hráèi a jejich nadøízeným Karlem
Kovaøovicem, který se rozhodl odbojné
hudebníky propustit. Rebelující umìlci
sestavili nový symfonický orchestr, který
se záhy stal nejpøednìjším hudebním
tìlesem v zemi.
1919 - Založení brnìnské univerzity
Dne 28. ledna roku 1919 byla zákonem
èíslo 50 zøízena èeskoslovenská státní
Masarykova univerzita.
Nové vysokoškolské zaøízení se coby
vznikající centrum vzdìlanosti na Moravì
mìlo stát protipólem a konkurencí univerzitì
v Praze. Své brány mìla univerzita otevøít zejména mládeži z okolí
Brna, postupem èasu se však mezi Moravany objevovalo èím dál více tváøí ze
všech koutù Èeskoslovenska.
O založení druhého (netechnického)
vysokého uèení se zasloužili pøedevším
Alois Jirásek a Karel Engliš, poslanci
národnìdemokratického klubu. Hlasy
volající po zøízení další univerzity
v moravském prostoru se z èeské strany
ozývaly už nìkolik desetiletí, rakouská
vláda však odmítala pøáním Èechù
vyhovìt. Jedním z dùvodù této záporné
reakce bylo národnostní složení Brna.
Podstatnou èást mìsta totiž obývali
Nìmci, kteøí se k nápadu zøídit èeskou
univerzitu stavìli jen s krajní nelibostí.
Její otevøení se proto stále odsouvalo do
budoucnosti a skuteèností se stalo teprve
za pøíznivìjších politických podmínek po
první svìtové válce, kdy se Èeskoslovensko stalo samostatným nástupnickým
státem.
1934 - Vybuchl dùl v Oseku
Zaèátkem roku 1934 zažil severoèeský
Osek u Duchcova nejèernìjší den své historie. V mrazivém odpoledni otøásl dne
3. ledna zemí v širokém okolí výbuch
uhelného dolu Nelson III, kde v témže
okamžiku zahynulo 142 horníkù vèetnì
jedné ženy. Nìkolikakilometrové šachty
rozsáhlého dolu se promìnily v hoøící
peklo, které na místì sežehlo celou
smìnu pracujících. Pøestože se nìkolika
málo horníkùm podaøilo z epicentra uniknout, v sesypaných chodbách plných
sutin a kouøe se nedokázali zachránit

a byli pozdìji rovnìž objeveni mrtví. Jen
jediná jáma, do níž ještì hodinu po
výbuchu proudil èerstvý vzduch, dovolila
díky náhodì ètyøem lidem pøežít. Pùvodnì se šestice mužù pokoušela jámou
vylézt k povrchu, dva z nich však
zahynuli pøi namáhavém výstupu po
žebøících vyèerpáním.
Pøíèiny katastrofy se pouze odhadovaly.
Pravdìpodobnì vybuchnul plyn buï na
otevøeném požáøišti, nebo na lampì,
zapálil uhelný prach a zpùsobil detonaci.
Nebezpeèí dalších výbuchù zabraòovalo
rozsáhlejší záchranné akci. Do dolu bylo
spuštìno nìkolik vln záchranáøù, kteøí
vytahovali nahoru první mrtvá tìla. Záhy
se navzdory zoufalé nadìji rodin
postižených potvrdila nejtragiètìjší pøedpovìï. Nikdo další v dole Nelson III
katastrofu nepøežil.
1943 - Zemøel uèitel etikety
Ve druhém týdnu roku 1943, dne 8. ledna,
zemøel zastánce pravidel slušného chování
Jiøí Guth-Jarkovský. Støedoškolský profesor vždy uznával pøesvìdèení starovìkých
Øekù o tom, že krása ducha se odráží i na
tìle. Tento princip kalokagathie dovedl
Jarkovského až do Mezinárodního olympijského výboru, který se zasloužil
o obnovení olympijských her. Jiøí GuthJarkovský
sepsal
nìkolik
spisù
o spoleèenských normách a etiketì, která
by se dle jeho slov mìla stát bìžnou
souèástí lidského života. Pøehled pravidel,
jejichž znìní se nám dnes mùže zdát spíše
úsmìvné, si však v dobách první republiky
získalo neobyèejnou pozornost a oblibu.
Díky své nonšalanci
a grácii ozdobil
Jarkovský rovnìž kanceláø prezidenta
republiky, kde se po zvolení T. G. Masaryka stal jeho ceremoniáøem.
1989 - Palachùv týden
Patnáctý lednový den roku 1989 zaèaly
v Praze mohutné demonstrace vyjadøující
odpor vùèi vládnoucímu komunistickému
režimu. Nepokoje zaèaly uctìním obìti
Jana Palacha, které vyvolalo celou øadu
dalších dílèích demonstrací a díky nìmuž
byl celý týden neklidu pojmenován jako
Palachùv týden. Dav lidí pøicházejících
na Václavské námìstí byl nìkolikrát
brutálnì rozehnán a øada osob byla zatèena. Pøesto se Palachùv týden stal jakousi
pøedzvìstí budoucího pádu komunismu.
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Pevn˘stka po vÌce neû 70 letech opÏt oûÌv·
Jedná

se

o

Èeskoslovenského

lehký

objekt

pohranièního

opevnìní, neboli lidovì zvaný øopík
(podle Øeditelství opevòovacích
prací) vz. 37 typ D 1, Z (zesílený).
Z historie víme, že takovéto bunkry byly
budovány v 30. letech minulého století
jako opevnìná linie podél hranic tehdejšího Èeskoslovenska, na které si mìla
vylámat zuby hitlerovská vojska, a tím
zpomalit postup v pøípadì napadení naší
republiky.
Bohužel s odstoupením Sudet Nìmecku
jsme také pøišli o tyto pevnosti, které byly
za války i po jejím skonèení drancovány.
Nejprve nìmeckou armádou pro jejich
potøeby války a dále po skoèení 2. sv.
války rùznými sbìraèi kovù a nièeny vandaly.
Vìtšina bunkrù chátrá dodnes, nebo byly
úplnì

vydrancovány

a

jsou

takøka

bìžný

vace. Ta probíhala po válce v 50. a 60.

nepoužitelné. To ovšem není pøípad objek-

bunkr). A také je to jeden z nejmenších

letech minulého století, kdy objekty byly

tu, který se nachází v Dolní Lutyni

objektù našeho opevnìní a vyskytuje se

reaktivovány, tj. znovu vybaveny a uvede-

nedaleko železnièního pøejezdu na ulici K

velice vzácnì, v našem kraji se nachází

ny do bojeschopného stavu.

Bezdínku. Jelikož jsme s kamarádem

pouze dva tyto bunkry, a to právì v Dolní

A právì ve stavu reaktivace dnes mùžete

nadšenci vojenské historie, rozhodli jsme

Lutyni, kdy jeden z nich je již takøka

obnovený bunkr vidìt. Neslouží však

se toho využít a bunkr, který byl v celkem

úplnì zrekonstruován.

k boji, ale pøedevším jako vzpomínka na

vhodném stavu, zrekonstruovat.

Témìø po roce nároèné práce, èištìní, vy-

naši vojenskou historii.

Linie opevnìní se táhne pøes celou obec,

klízení,

natírání

Pokud by mohl bunkr promluvit, urèitì

tak proè jsme si vybrali právì tento bunkr?

a shánìní dobového vybavení a výstroje se

bychom se podivili, èím vším prošel.

Jedná se o objekt, který je, co se týèe

nám díky pøátelùm, rodinám, ale také díky

Vždy• ještì dnes má v sobì zaryté kulky

našeho opevnìní, rarita, je to typ D 1

podpoøe Obecního úøadu v Dolní Lutyni

pøipomínající 2. sv. válku, která se

(bunkr s jednou støeleckou místností)

v èele s panem starostou Pavlem Buzkem

prohnala také naší obcí.

a navíc Z (zesílený - dokázal více odolávat

podaøilo bunkr uvést do stavu tzv. reakti-

Pavel Michálek, Lukáš Gibiec

dìlostøeleckým

zásahùm

omítání,

než

malování,

VystoupenÌ v domovÏ d˘chodc˘ se vyda¯ilo
Dne 8. prosince 2010
vystoupily Berušèiny
taneèky se svým
Vánoèním
koncertem v Domovì
dùchodcù v Neradì.
Vystoupení
se
souboru povedlo, bylo
ocenìno nejen velkým
potleskem, ale i vìcnými a penìžními
dary.
Chtìla bych tímto
podìkovat paní Margitì Halatkové, panu Josefu Otto a obyvatelùm penzionu za jejich
dary. Za Berušky Petra Šostoková, Nerad
Více o nás se dozvíte na našem webu : www.beruscinytanecky.estranky.cz

OhlÈdnutÌ za v·noËnÌ v˝stavkou
Jako už tradiènì se na zaèátku prosince konala
v poøadí už dvanáctá "Vánoèní výstavka"
kroužku dìtí Šikulky. I tentokrát jsme vystavovali práce dìtí od poèátku školního roku do výstavky.
Kromì toho jsme pro dìti pøipravili soutìž na
téma "Pøírodní vánoce", které se zúèastnilo
celkem 22 dìtských exponátù. Tentokrát vyhrál
sádrový betlém od církevní Mateøské školy
z Bohumína.
Na velmi autenticky naaranžovaných stolech
jsme dìtem ukázali, jak se slavily Vánoce
v minulých stoletích a také jsme si øekli, jak
slaví vánoèní svátky v cizinì. Vystavovali jsme
krásné medové perníèky. Každý z 305
návštìvníkù na závìr jeden dostal.
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ZdravotnÌ a ûivotnÌ pojiötÏnÌ i pro o¯Ìöka
Od záøí 2007 Èeská podnikatelská
pojišt´ovna
pojištìní,

nabízí

nový

zdravotní

a

druh
životní

pojištìní pro psy bez rozdílu èistokrevnosti " Mazlík".
Pojištìní zahrnuje 3 typy produktù: náklady na
veterinární výkony spojené s ošetøením psa
s urèitým vìkovým limitem, jeho léèbou v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem a odpovìdnost za škodu zpùsobenou psem. Nezbytnou pod-

mínkou je pøedevším jednoznaèná identifikace.
Pes musí být registrovaný u pøíslušného orgánu
státní nebo obecné správy a musí mít evidenèní
známku nebo být èipovaný èi oznaèený
tetováním tak, aby nedošlo k zámìnì tøeba s jinými dalšími psy stejného majitele. Musí být
zdravý a oèkovaný proti vzteklinì. Pojistka se
nevztahuje na úhradu léèiv v zahranièí. Roèní
výše pojistného se pohybuje od 600 korun, záleží
na stáøí a hmotnosti psa. Pojišt´ovna hradí jen
nutné, úèelnì vynaložené léèebné náklady až do
70 procent. Každý majitel si sám stanoví roèní

limit pojistného plnìní (rozmezí od 15 do 30 tisíc
korun) a po jehož vyèerpání si náklady na léèení
hradí sám. Èeská podnikatelská pojišt´ovna dále
nabízí i možnost pojištìní psù pro Horskou
službu, osobní asistenci a canisterapii (terapie
pomocí psù). Obdobný produkt nabízí i Èeská
pojišt´ovna (Mazlíèek). ÈSOB Pojišt´ovna
v rámci pojištìní domácnosti Varianta Standard
vám pojistí i náklady na léèení domácích zvíøat
(psi, koèky, ptáci nebo jiné zvíøe chované za
jiným než výdìleèným úèelem).
Ivana Ryšková, zemìdìlský úsek

Poplatník
psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoby provozující
Poplatek ze psù platí držitel (osoba, která má psa v držbì útulek zøízený obcí pro ztracené nebo opuštìné psy nebo
a chová se jako by jí pes náležel), který má trvalý pobyt v obci osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštDolní Lutynì, anebo sídlo (právnická
ní právní pøedpis.
osoba). V pøípadì držení psa po dobu
ZmÏny ve v˝öi poplatku ze ps˘ (2) Od poplatku se dále osvobozují:
kratší než jeden rok se platí poplatek
a) držitel je zamìstnancem Policie ÈR
v pomìrné výši, která odpovídá i poètu zapoèatých mìsícù. nebo orgánù Celní správy a používá psa ke služebním úèelùm,
Povinnost platit poplatek nenáleží cizincùm, kteøí na našem b) držitel je èlenem lesní, myslivecké èi rybáøské stráže,
území pobývají jinak než na základì povolení k trvalému poby- c) držitel, jehož pes má služební výcvik a složenou výkonnostu ve smyslu § 65 a násl. zákona è. 326/1999 Sb., o pobytu tní zkoušku pro záchranáøské práce,
cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých d) držitel, kterému byla úøednì pøidìlena adresa sídla
zákonù. Pøistìhuje-li se obèan do Dolní Lutynì nebo sídla, ohlašovny Obecního úøadu Dolní Lutynì,
platí držitel poplatek až od poèátku následujícího mìsíce.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil Sazba poplatku
stáøí tøí mìsícù, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tøí mìsícù.
Držitel psa je povinen do 15 dnù oznámit správci poplatku Za prvního psa 120 Kè
(Obecní úøad Dolní Lutynì, è. dveøí 6) vznik poplatkové povin- Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kè
nosti. Podobným zpùsobem postupuje pøi zániku poplatkové
povinnosti. Povinnost oznámit držení psa má i poplatník, který Zpùsob platby
je od poplatku osvobozen. Poplatník je rovnìž povinen Poplatek mùžete zaplatit v hotovosti na Obecním úøadì
oznámit správci poplatku každou skuteènost uvedenou v pøih- v Dolní Lutyni (kanc. è. dv. 6), nebo na poštì prostøednictvím
lašovacím lístku do 15 dnù od jejího vzniku (napø. úmrtí, poštovní poukázky, kterou obdržíte poštou, nebo bankovním
zabìhnutí psa, zmìna rasy psa, zmìna trvalého bydlištì pøevodem z úètu na náš úèet è. 2920-791/0100, který je
držitele psa, èipování psa, darování nebo prodej psa).
vedený u Komerèní banky a.s., Karviná, konst. symbol 179,
variabilní symbol 0220111341. Poplatek je splatný do 31. kvìtOd poplatku jsou osvobozeni tito držitelé:
na 2011. Pokud nebude zaplacen poplatek ve stanovené lhùtì,
(1) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tìžkým zdravotním mùže být držiteli vymìøen platebním výmìrem s možností
postižením, kterým byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod navýšení poplatku až na trojnásobek pùvodní výše.
podle zvláštního právního pøedpisu, osoby provádìjící výcvik
Ivana Ryšková, zemìdìlský úsek
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SpoleËensk· kronika
Milá maminko, babièko, vìk není to,
v èem poznává se stáøí, když Tvé oèi záøí,
když se Tvé srdce umí smát,
pak vìø nám, ten vìk není znát.
Dne 11. ledna 2011 oslaví své krásné životní jubileum 85 let naše
maminka, babièka,
prababièka, paní
Vìra HOLEŠOVÁ.

Tvé oèi se zavøely,
srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe
budou stále s námi žít.
Dne 27. prosince 2010
jsme vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí
paní
Anny MENCNEROVÉ z Vìøòovic.
S láskou vzpomíná maminka, dcery Jana a
Kvìtoslava s rodinami. Kdo jste ji znali,
vzpomínejte s námi.

Hodnì štìstí, zdraví a pohody do dalších
let ze srdce pøeje vnuk David s pøítelkyní
Lucií, dcery Inka a Marie s rodinami.

Kdo Tì znal, ten vzpomene.
Kdo tì mìl rád, nikdy
nezapomene.

Dne 20. ledna si pøed 60 lety øekli své
"ANO" manželé

Dne 31. prosince 2010
uplynuly 2 roky od úmrtí

K jejich diamantové svatbì srdeènì blahopøejí a do dalších spoleèných let hodnì
zdraví, lásky, rodinné pohody a radosti z
vnouèat a pravnouèat pøejí synové
Lubomír a Milan s rodinami a další
nejbližší rodina.
Dne 19. ledna 2011se
dožívá krásného životního
jubilea naše maminka,
babièka a prababièka paní
Vlasta PTOŠKOVÁ.
75 let není dùvod ke smutku, je to jen
jeden z hloupých skutkù.
Za lásku a starostlivost dìkují a vše
nejlepší pøeje dcera Vìra, vnuèky Andrea
a Renáta s rodinami.
Odešel jsi noèní tmou,
odešels s nemocí svou.
Tak jak osud si to pøál,
v mých vzpomínkách
však žiješ dál.
Dne 25. prosince 2010 byly tomu 3 roky,
co nás navždy opustil pan
Zdenìk SEBERA.
Se smutkem v srdci stále vzpomíná
manželka Halina s rodinou.

V˝roËÌ
Omlouváme se manželùm Krajczovým za
tiskovou chybu v minulém èísle novin, kde
jsme chybnì uvedli výroèí diamantové
svatby místo výroèí zlaté svatby. Doufáme,
že tìch "pøidaných l0 let" spoleènì ve
zdraví prožijí a další výroèí v novinách už
bude uvedeno správnì.
V mìsíci prosinci oslavili
99 let - Božena Nawratová
98 let - Marta Bednáøová
90 let - Anežka Pøibylová
85 let - Vìra Bulawová, Ludmila Káòová,
Polykarp Kaleta
80 let - Lidie Votková, Štìpánka
Kubátková

pana

75 let - Adolf Bielesz

Jana MARCOLA.

Pøipojujeme se s gratulací a pøejeme do
dalších let hlavnì hodnì zdraví, štìstí a
osobní pohodu.

S láskou vzpomínají maminka Vanda a
sourozenci Marcela a Boleslav s rodinami.
Milada a Rudolf OPOLKOVI.
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Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme na Tebe
vzpomínat.
Dne 9. ledna 2011 by se dožil 100 let pan
Adolf ROSIK z Vìøòovic
a zároveò jsme 8. prosince 2010 vzpomnìli 14. výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají dcery Olga, Štìpánka
a zet´ Josef s rodinami.

KR¡TCE
Senioøi budou mít veèírek
Klub seniorù v Dolní Lutyni poøádá
Spoleèenský veèírek v pátek 4. února
2011 v 17 hodin v sále Kulturního domu v
Dolní Lutyni. Hudba, program, domácí
kuchynì, bohatá tombola zajištìna.
Tìšíme se na vaši úèast.

Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne
- 25. 12. 2010 manželé Ing. Robert a
Valerie Honkovi z Dolní Lutynì a
- 31. 12. 2010 manželé Josef a Erika
Holušovi z Dolní Lutynì
Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let hlavnì hodnì zdraví a ještì mnoho
spoleènì prožitých let.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jan Staniczek, Marta Sembolová, Emil
Køístek, Jaroslav Havlíèek
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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Vod·ci p¯ivÌtali nov˝ rok splutÌm Olöe
Èlenové vodáckého oddílu Posejdon mají za sebou IV. novoroèní sjezd øeky Olše. Pøestože zima poèátkem nového roku
polevila, vodákùm z Vìøòovic poèasí v sobotu 8. ledna pøálo. Zimní romantika a zasnìžené okolí øeky se sice nekonaly, ale "pøi
té bídì" aspoò nepršelo.

"N a s je z d d o r a z i l o as i 4 0 lid í, v š e
v yšlo n a j e d n i è k u . Z p o d mo s tu v e
Vìøòovi c í c h j sm e se j a k o k a ž d o ro èn ì
v ydali d o p o l sk é h o Za b e³k o w a, " p øiblížil pøedseda vodáckého oddílu
Pos ejdon Jo se f To b o l a.
Ze Zabe ³ k o wa se si c e v o d ác i mu s eli
dostat zpìt do Vìøòovic osobními
a u t y, p r o t o ž e p ø i p r a v e n ý m i k r o b u s

n eš e l n a s ta rtova t. "To nic mé nì nikomu n a d o b ré ná la dì ne ubra lo a mohli s
potìšením konstatovat první letošní
vodáckou akci za vydaøenou," øekl
je d en z v o dá kù R oma n Štolfa .
O d p o le d n e s e pa k v klubovnì kona lo
setkání se zástupci obcí participujíc íc h n a proje ktu Sle z s kýc h B e ná te k.
" S e š li s e t a m s ta ros tové a mís tos ta ros -

tové D olní Lutynì , O rlové, Bohum í na,
G odow a a G orz yc a ujis til i nás, že se
jim a ktivity, kte ré klub v yví j í , l í bí a
ž e s e pos ta ra jí o to, a by pokr aèoval y,"
øe kl J os e f Tobola .
Už v bøeznu by se mìlo ve Vìøòovicích
zaèít budovat profesionální nástupištì
lodí, stejnì tak v Zabe³kowì. To vše
v rámci projektu Slezské Benátky II.

V z·pase rodiË˘ proti dÏtem neölo o vÌtÏzstvÌ
Pár dní pøed vánoèními svátky se
uskuteènilo historicky první utkání na
území Dolní Lutynì mezi rodièi
a dìtmi ve florbalu.
Utkání probìhlo pod záštitou kroužku
florbal z DDM Rychvald a odehrálo se
v tìlocviènì pøi ZŠ A. Jiráska v Dolní
Lutyni ve veèerních hodinách, kde naše
dìti pravidelnì v úterky a pátky trénují.
Zápas skonèil 18.16 pro rodièe a dìtem
bohužel nepomohly ani støely do prázdné brány (náhrada za samostatné
nájezdy). Dìti ale slíbily, že se
v prùbìhu roku zlepší a utkání pøíštì
rozhodnou ve svùj prospìch už v úvodních minutách zápasu a rodièùm nedají
šanci.
Chtìli bychom tímto èlánkem podìkovat

všem zúèastnìným, že se dostavili
a vytvoøili pro všechny nezapomenutelnou atmosféru a zážitky. Dìkujeme všem
rodièùm za celoroèní podporu a vìøíme,

že v nadcházejícím roce se sejdeme
v ještì vìtším poètu. Pøejeme všem
mnoho
štìstí
a
úspìchù,
nejen
sportovních, v novém roce.
(spo)
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