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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

ObËanÈ chtÏjÌ, aby DolnÌ LutynÏ p¯eöla pod BohumÌn
Dolní Lutynì zøejmì zmìní svou obec
s povìøeným obecním úøadem. Zatím
je to stále Orlová, ale v budoucnu by
to mohl být Bohumín. Pro zmìnu se
v anketì, kterou uspoøádala obec
Dolní Lutynì, vyslovily pøes tøi stovky
respondentù.
"Bylo odevzdáno celkem 303 anketních lístkù,
pøièemž nejvíce jich bylo vhozeno do schránky
v centru obce. Z výsledkù vyplývá, že vìtšinou
obèané bydlících ve Vìøòovicích a Neradu jsou pro
Bohumín, ve støedu a na Zbytkách tak napùl,"
prozradil starosta obce Pavel Buzek.
Celkovì pak pro Bohumín bylo odevzdáno 199
hlasù, což pøedstavuje 66 procent a Orlovou 104
anketních lístkù. Pro zaèlenìní Dolní Lutynì pod
správní obvod obce s rozšíøenou pùsobností
Bohumín se vyslovili i obecní zastupitelé.
"Pøi svém rozhodování bylo 13 zastupitelù z 15 pro
Bohumín. Jeden zastupitel se zdržel hlasování
a jeden byl pro nemoc z jednání omluven," objasnil
starosta. Zastupitelstvo vzalo v úvahu pøedevším
tyto dùvody a argumenty.
· výsledky ankety - obèané v anketì dali jasnì najevo, pod kterou obec s rozšíøenou pùsobností by chtìli
patøit, pøestože vzdálenost obou trojkových obcí je
pøibližnì stejná
· dostupnost služeb - zatímco v Orlové jsou úøady
roztøíštìné (pasy v centru, sociálka na autobusovém
stanovišti, vodoprávní úøad ve staré radnici, øidièské
prùkazy v MŠ za kinem), Bohumín má všechny
služby soustøedìné do jedné budovy Mìstského
úøadu pøímo v centru s dobrou možností parkování
· problematika zneèištìného ovzduší - Bohumín,
stejnì jako Vìøòovice leží ve smìru pøevládajících vìtrù a zde umístìné stanice vykazují
nejhorší hodnoty

· øeka Olše - èasté záplavy a protipovodòová
opatøení jsou spoleèným problémem obou obcí,
stejnì jako možné sportovnì-rekreaèní využití toku
· dálnice D 47 - negativní vlivy stejnì jako vysoký
využitelný logistický potenciál je pro oba katastry
velkou neznámou
· pøeložka silnice I/67 Karviná - Bohumín spoleèné úsilí na vybudování obchvatu odlehèí
a odkloní v budoucnu dopravu mimo centra mìst
a obcí Dolní Lutynì a Dìtmarovice, které patøí pod
Karvinou
· vlakové spojení obce - do Bohumína je to jedna
zastávka a nádraží je 300m od sídla Mìstského
úøadu, kde obèan vyøídí vše na jednom místì
· tìžba štìrkopískù - obec Dolní Lutynì má pøi
tìžbì v lokalitì Nerad obdobnou zkušenost jako
mìsto Bohumín pøi tìžbì na Kališovì jezeøe, vèetnì negativních vlivù

· autobusová doprava - autobusové spojení mezi obcí
a mìstem Orlovou je linkou 505, tzv. malý autobus
a linkou Orlová Bohumín, do Bohumína jede ještì
linka Karviná -Bohumín a vlak
· zamìstnanost - v Bohumínì sídlí nìkolik velkých
firem, které zamìstnávají podstatnì více našich
obèanù (ŽDB Group, Bonatrans, Bochemie, ÈD
a další) než firmy v Orlové. Ti pak nebudou muset za
úøedníky dojíždìt a hodnì vìcí si vyøídí po skonèení
pracovní doby
Jestliže i zastupitelé Bohumína vyjádøí svùj souhlas,
pak Bohumín a Dolní Lutynì zašlou spoleènou
žádost o zmìnu na Ministerstvo vnitra ÈR, to vše
posoudí a rozhodne. Zmìna trojkové obce je možná
vždy jen k 1. lednu, což znamená, že nejbližší možný
termín pøipadající v úvahu je 1. 1. 2012. V pøípadì,
že ministerstvo zmìnu neschválí, vše zùstává beze
zmìn tak jako doposud.
(red)

Centrum obce Ëek· gener·lnÌ oprava mostku
Už za pár týdnù zaène
generální oprava mostku pøes Lutyòku v centru obce.
Ta doèasnì znepøíjemní
život nejen obyvatelùm,
ale také podnikatelùm,
kteøí mají své provozovny v blízkosti stavby.
Pøesný termín zahájení

rekonstrukce zatím není
znám, ale podle mluvèí
kraje Šárky Vlèkové je
pøedpoklad, že rekonstrukce budou zahájeny
po ukonèení výbìrových
øízení pøibližnì v kvìtnu
nebo èervnu 2011. Protože majitelem mostu je
Správa silnic Moravsko-

slezského kraje, pøipravila a schválila plán
rekonstrukce Rada kraje.
Souèasný stav mostu
pøes Lutyòku, který
pøevádí dùležitou silnici
II/4712, pìší i cyklistický provoz, je velmi
špatný. Stavbaøi proto
most rozeberou a postaví

zcela nový. Mostem
prochází
kanalizace
a stávající telefonní vedení.
"Bourání mostu bude
probíhat po osazení jednosmìrného mostního
provizoria s øímsou pro
provoz chodcù a pøevedení dopravy do provizo-

ria," popsal starosta obce
Pavel Buzek.
Konstrukce mostu bude
bourána pomocí tìžké
techniky. V první fázi
z povrchu stávající vozovky, následné dobourávání
stávajících
konstrukcí ve dnì potoka
pak ruènì.
(red)
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Oprava povrchu vozovky na ulici Pod Kostelem
Povrch vozovky na zmínìné ulici je mnoha místech v havarijním stavu.
Po zvážení souvisejících okolností, zejména
k budoucí trase kanalizace v dané lokalitì
(kana-lizaèní potrubí má být dle projektu
uloženo do støedu tìlesa vozovky) Bylo
rozhodnuto o opravì pouze silnì poškozených
míst po celé délce ulice. Oprava bude provedena dvojí metodou. Trhliny a drobné prolákliny budou opraveny tryskovou metodou,
silnì poškozená krajnice bude odfrézována
a nahrazena asfaltovou smìsí. Oprava je
plánována na první polovinu mìsíce kvìtna
a po dobu cca tøí pracovních dnù podstatnì
omezí automobilový provoz na této komunikaci. V souèasné dobì jednáme s dodavatelskou firmou, aby nám nejménì tøi dny pøed
zahájením oprav sdìlila termín zahájení prací
tak, abychom mohli obèany, bydlící na této
ulici informovat (kupø. lístkem do poštovních
schránek) o harmonogramu oprav. Dìkujeme
za pochopení.
Jan Fismol

H¯bitovnÌ zeÔ nech· obec postavit zcela novou
Èást pùvodní cihlové høbitovní zdi se v bøeznu zaèala povážlivì naklánìt, ohrožovat stabilitu blízkých náhrobkù a
hrozit svým zøícením.
K havarijním stavu pøispìlo stáøí zdi, její
prudce se snižující kvalita a nepøíliš
pevné staré cihlové základy.
Protože oprava zdi byla pro její havarijní
stav vylouèena, rozhodla obec vystavìt
zeï novou. Protože høbitovní zeï
u hlavního vstupu byla rekonstruována
v loòském roce, bude provedena výstavba
ve stejném stylu, tj. z hladkých
betonových desek.
Nová zeï, která zaèíná u boèního vstupu
u smuteèní sínì, bude postavena v délce
cca 35 metrù. Bližší ohledání stavu zbylé
cihlové zdi ukazuje, že co nevidìt pøijde
na øadu i ona. Dìkujeme obèanùm, že
tolerují jistá omezení, zpùsobená stavebními pracemi.
(fis)

KR¡TCE
Prohlídka místní DPS
Den otevøených dveøí v domì s peèovatelskou službou poøádá v Dolní Lutyni komise
sociální a Sbor pro obèanské záležitosti.
Akce se uskuteèní v úterý 10. kvìtna od 14
hodin v domì s peèovatelskou službou v
ulici K Penzionu 120.
Na dotazy bude na místì odpovídat pracovnice sociálního úseku Mgr. Ivana
Ryšková. (red)

Podìkování
Tímto chceme srdeènì podìkovat èlenùm
Sboru dobrovolných hasièù Dolní Lutynì panu Pietrasinovi, panu Dinièovi a panu
Køenkovi za jejich obìtavou pomoc pøi
úpravì školní zahrady a zamìstnancùm
Obecního úøadu Dolní Lutynì - panu Pastuszkovi, panu Chodovi a panu Fiedlerovi
za ochotu pøi zajišt´ování prací a oprav
spojených s provozem naší mateøské
školy.
Dìkujeme.
Dìti a zamìstnanci Mateøské školy
Komenského 1009

Turnaj v ringu
Skautský oddíl Støelka Dolní Lutynì organizuje za podpory Obecního úøadu Dolní
Lutynì a ZŠ A. Jiráska pro všechny
šikovné lidièky tradièní Májový turnaj
v ringu.
Probìhne v sobotu 14. kvìtna na školním
høišti u skautské klubovny. Soutìž je pro
ètyøèlenná družstva.
Start pro kategorie 6 - 10 let a 11 - 15 let
je v 9 hodin, pro kategorii 14 - 99 let
odpoledne ve 14 hodin. Podrobnìjší informace na http://strelka.websnadno.cz/
nebo ve skautské klubovnì.
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LutyÚskÈ opevnÏnÌ t¯ic·t˝ch aû öedes·t˝ch let
dvac·tÈho stoletÌ aneb Jak to bylo, jak to jeÖ
Skupina nadšencù vojenské historie z Dolní Lutynì se rozhodla uspoøádat pøi pøíležitosti kvìtnového výroèí
osvobození od fašismu a k uctìní památky všech, kteøí pøežili, bojovali, trpìli nebo padli ve víru váleèných událostí
II. svìtové války výstavu.

"Po dlouhé dobì se nám podaøilo témìø finálnì zrekonstruovat zhruba 3 kilometry. Pùjde se po obecních cestách, které jsou vhodpevnùstku v Dolní Lutyni. Proto jsme se rozhodli pøedstavit veøe- né i pro rodiny s dìtmi, staèí pouze dobrá obuv, pití a dobrá nálada
jnosti Malou pevnùstku v Dolní Lutyni, na jejichž osudech chceme Organizátoøi nyní veškeré své úsilí vìnují pøípravám a sestavení
lidem pøiblížit nìkteré události 2. svìtové války," øekl jeden z orga- expozice a chtìjí tímto poprosit obyvatele Dolní Lutynì a okolí o
nizátorù
výstavy
zapùjèení dobových
Výstava v Kulturním domì bude rozdìlena do ètyø tématických celkù:
Pavel Michalek.
pøedmìtù, dokumen1. Republika èeskoslovenská
3. Pováleèná reaktivace
Výstava probìhne ve
tù, fotografií a rùz1935 - 1938 Hitlerovská hrozba, výstavba 50. až 60. léta, kdy bylo opìt obnovováno
dnech 2. až 8. kvìtna
ných vìcí s vojenopevnìní obepínající hranice Èesko- ès. opevnìní a následné ztracení jeho
2011 a bude spojená
skou
tématikou
slovenska, (fotografie, dobové materiály, vojenského významu a posléze chátrání
se slavnostním zpøísv jakémkoliv stavu
výstroj a výzbroj ès. opevnìní)
objektù. (fotografie, dobové materiály,
tupnìním objektu vz.
(napø. rùzné èásti
výstroj a výzbroj ès. opevnìní a ÈSLA 37 typ D 1. Na závìr
výstroje, pøilby, od2. Okupace a osvobození
Èeskoslovenská lidová armáda).
výstavy (7. - 8. 5.)
znaky,
vojenské
1939 - 1945 Prùbìh okupace hitlerovskýbude expozice pøene- mi vojsky a následné osvobození 4. Oživení pevnùstek a vytvoøení Malého známky, èepice, vyzsena a nainstalována Èeskoslovenska a obce Dolní Lutynì spo- vojenského muzea obce Dolní Lutynì.
namenání, opasky,
pøímo v objektu, který jeneckými vojsky (fotografie, dobové 2005 - souèasnost proè jsme se rozhodli plynové masky, boty
bude v plné bojové materiály, výstroj a výzbroj armád 2. svì- oživit pevnùstku, prùbìh rekonstrukce a jiné drobnosti).
pohotovosti.
tové války a význam ès. opevnìní v (fotografie, vybavení, výstroj a výzbroj Každý pøedmìt, at´
"Veøejnost tak bude prùbìhu Ostravské operace)
už je jakýkoliv, pøisobjektu).
mít možnost zhlédpìje k obohacení výsnout dobové vybavení, výstroj a výzbroj vojsk armád 2. svìtové tavy. "Zapùjèené pøedmìty budou øádnì zaevidovány a uskladnìny,
války a Èeskoslovenské lidové armády, vojáky v dobové výstroji, na po ukonèení výstavy si je opìt vyzvednete," dodává Pavel Michálek.
vlastní kùži si vše vyzkoušet, samozøejmì s prùvodcem v dobové Pøedmìty mùžete pøinášet do kulturního domu úterý 26. 4. - ètvrtek
uniformì. Pro dìti bude pøipravena malá støelnice se vzduchovkami 28. 4. od 10 do 17 hodin. Pøebírat a evidovat pøedmìty budou osoba klid všech ostatních návštìvníkù bude støežit odstøelovaè Rudé nì organizátoøi výstavy Pavel Michalek a Pavla Petrová (Malé
armády s originální puškou z dob druhé svìtové války," vysvìtlil muzeum Vojenské historie Dolní Lutynì). V pøípadì dotazù volejte
Michálek.
na Pavel Michálek tel. 721 673 752 nebo Pavla Petrová tel. 552
Pochod na linii opevnìní bude organizován prùvodci o víkendu od 301 245
Kulturního domu v Dolní Lutyni v 10 a v 15 hodin. Délka trasy je
E-mail: mmbunkr@seznam.cz
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Slovan Z·blatÌ slavÌ pades·t let
Rok 1961 byl pro všestranný svìtový
vývoj velice významný.
Jurij Gagarin vyletìl do vesmíru; byla zahájena stavba berlínské zdi; z mauzolea na Rudém
námìstí v Moskvì Chrušèov vyhodil ostatky
Stalina; narodili se napøíklad Jiøí Kájínek,
Wayne Gretzky, princezna Diana, Rod Stewart, Barack Obama nebo Zuzana Bydžovská;
naopak zemøel Ernest Hemingway.
Všechny tyto události ale trumfl 4. èervenec,
kdy byl založen fotbalový klub Slovan
Záblatí. Do jeho historie záhy vstoupil i Sokol
Dolní Lutynì, který byl vùbec prvním
soupeøem nového záblatského mužstva. Zápas
se odehrál dne 30. èervence 1961 na turnaji o
pohár tragicky zesnulého Josefa Káni ve
Vìøòovicích. Zápas tenkrát vyhrál Sokol 4:0.
Letos poprvé si v Záblatí tuto významnou
událost pøipomnìli na tradièním sportovním
plese poøádaném Slovanem, když zde slavnostnì pokøtili Almanach vydaný u pøíležitosti 50.
výroèí vzniku kopané v Záblatí. (Na fotografii
ze køtu je pøedseda klubu pan Jan Gøíbek,
autor almanachu Ivo Sebera a kmotr

almanachu - místostarosta Bohumína pan
Lumír Macura.)
Oficiální oslavy 50. výroèí se uskuteèní
15. a 16. èervence a o jejich pøipravovaném
velice sportovnì i spoleèensky atraktivním
programu vás ještì budu vèas informovat.

Máte-li zájem o rozsáhlý almanach, jehož
souèástí je i DVD se sestøihem reportáží
natoèených za posledních 23 let pøi zápasech
Slovanu, mùžete mi napsat na emailovou
adresu sebera@azgeo.cz.
Ivo Sebera, Slovan Záblatí

Archivy ve¯ejnosti budou opÏt otev¯enÈ
Ve ètvrtek 9. èervna probìhne od 9 do 18 hodin ve Státním okresním archivu Karviná již tradièní den otevøených
dveøí, tentokrát pod názvem Archivy veøejnosti otevøené.
Zájemci z ø a d v e ø e j n o s ti s e b u d o u mo c i p ro s tøe dnic tvím
komentovaných prohlídek seznámit s každodenní prací
a rchiváøe a n a h l é d n o u t d o z á k u lis í arc h iv u . D o zvíte s e ,
jakým zp ù so b e m a p r o è s e d o k u me n ty d o a rc h iv u d os tá va jí, jaký j e j e j i c h d a l ší o s u d . J ak js o u u k lád án y, z pra c ová vány a z p ø í st u p ò o v á n y v e øe jn o s ti. V b ad ate ln ì a rc hivu
p ro vás n a c h y st á m e u k á z k y n ejs ta rš íc h arc h iv á lií, kte ré s e
již bìžn ì k n a h l é d n u t í n ep øed k lá d ají. V p øe d n á š k o vé m s á le
z hlédnete a m a t é r sk é z á b ìry K arv in é 6 0 . let 2 0 . s tole tí
n ebo os u d k a r v i n sk é h o " k øiv éh o k o s tela " . V 1 6 h o din js me
p ro vás p ø i p r a v i l i p ø ed n á š k u v ì n o v an o u h is to rii ka rvin-

s ké ho a rc hivu a pøe ds ta ve ní ne jz a jíma vì jš íc h ar chi vál i í ,
kte ré js ou u ná s ulož e ny. V rá mc i a kc e A rc hivy veø ej nost i
ote vøe né s i rovnì ž mùž e te na pos le dy prohlé dnout výst avu
H øíš ní lidé mì s ta K a rviné ma pujíc í his torii èet ni ct va a
polic ie na K a rvins ku v le te c h 1850-1938.
S výstrojí a výzbrojí tìchto bezpeènostních sborù vás
podrobnì seznámí èlen Klubu policejní historie Brno
odìný v
uniformì prvorepublikového èetníka. První
prohlídka z a è ne v 9 hodin, ná s le dujíc í pa k ka ždou pùl hodinu, pos le dní v 18 hodin. D é lka prohlídky je pl ánována na
c c a 90 minut. V s tup je z da rma .
Skupiny o víc e ne ž 10 os obá c h (týká s e z e j m éna škol ) ,
pros íme , a t´ s e obje dna jí pøe de m na te l. 59 631 27 80.
Srde è nì z ve me vš e c hny pøíz nivc e his torie .
Pr ac ovníc i SOkA K arvi ná

DluûÌte obci za psa nebo za odpad?
V minulém roce nìkteøí obèané obdrželi

Zjišt´uje informace o dlužníkovi, aby mohl v

poplatku (danì). A tak napø. z nedoplatku ve

platební výmìry na nezaplacený místní

pøípadì nezaplacení platebního výmìru strhá-

výši 100 korun vám bude vèetnì exekuèních

poplatek

nebo

vat dlužnou èástku ze mzdy, dùchodu, nemo-

nákladù (tj. 500 korun) ze mzdy sraženo 600

poplatek ze psù. Každý nedoplatek je

za

komunální

odpad

cenských dávek nebo bankovního úètu, z

korun.

vymáhán jako nesplnìná daòová povinnost.

opakujících se sociálních dávek (napø. sociál-

Pøijmìte tímto dobrou radu: Pøijïte své dluhy

Po vystavení platebního výmìru se dlužná

ní pøíplatek, rodièovský pøíspìvek), z pod-

neprodlenì na obecní úøad zaplatit. Pøedejdete

èástka vymáhá a k vymáhání není tøeba soud-

pory v nezamìstnanosti. Výkon rozhodnutí

tak daòové exekuci. Uvìdomte si, že exekucí

ní øízení. Dlužníci se domnívají, že jim nic

neboli exekuce je pøípad, kdy zamìstnavatel

je ohrožena vaše solventnost jako zamìst-

nehrozí, ale jsou na omylu. Obecní úøad, jako

provádí srážky bez dohody se zamìstnancem

nance a zároveò i dùvìryhodnost u zamìstna-

správce pøedmìtného poplatku, podniká

o srážkách ze mzdy.

vatele a v neposlední øadì i dobrá povìst.

legální kroky, aby vymohl daòové dluhy,

Srážky provede zamìstnavatel na základì

Pracovníci správce danì Obecního úøadu

které jsou pøíjmem obecního rozpoètu.

rozhodnutí obecního úøadu jako správce

Dolní Lutynì
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Hodiny d¯iny se promÏnily ve vÌtÏznÈ ovace
Mažoretky - kadetky z dolnolutyòského RC Berušky vybojovaly
27. bøezna v Zábøehu na Moravì
postup na Mistrovství ÈR.
Dìvèata se soutìže zúèastnila poprvé, nicménì
jejich obrovská snaha a píle byla zúroèena krásným umístìním na 2. pøíèce, což pro nì znamenalo postup na Mistrovství Èeské republiky,
které se koná 12. èervna v Hustopeèích.
Dolní Lutyò reprezentovalo šest mladých
mažoretek ve vìku od 8 do 11 let: Lucinka
Krenželoková, Michalka Moroòová, Deniska
Turková,

Simonka

Viencková, Andrejka

Viencková a Silvinka Jurášová.
Ráda bych touto cestou podìkovala všem
soutìžícím a hlavnì rodièùm, kteøí své dìti
podporují a vedou k tomuto sportu.
Petra Šostoková, Nerad

Ochrana obyvatelstva a jejÌ z·kladnÌ ˙koly - varov·nÌ
Každý vyspìlý stát svìta vytváøí podmínky ke snížení následkù
mimoøádných událostí, které mohou kdykoliv ohrozit životy,
zdraví a majetek obyvatelstva. Jedním z prvoøadých opatøení je
vèas varovat obyvatelstvo pøed hrozícím nebezpeèím (pøed povodnìmi, pøed následky havárií s únikem nebezpeèných látek do životního prostøedí, pøed nebezpeèím velkých požárù, pøed zemìtøesením, pøed nebezpeèím sesuvu pùdy apod.).
To proto, aby obyvatelé v ohrožených místech mohli vèas pøijmout
opatøení, která by zachránila jejich životy a zdraví a co nejvíce snížila
následky tìchto mimoøádných událostí na jejich majetku. Jedním ze
základních úkolù ochrany obyvatelstva je tedy zabezpeèit vèasné
varování obyvatel pøed potencionálním nebezpeèím.
Varovný signál " Všeobecná výstraha"
Dnem 1. listopadu 2001 byl na území Èeské republiky zaveden jediný
varovný signál "Všeobecná výstraha" pro varování obyvatelstva pøi
hrozbì nebo vzniku mimoøádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény
po dobu 140 vteøin.
Vyhlašuje se v pøípadì, kdy mùže dojít nebo došlo k ohrožení životù
a zdraví obyvatel v dùsledku mimoøádných událostí - živelné pohromy
(napø. povodeò, snìhová kalamita, vìtrná smršt´), havárie s únikem
nebezpeèných látek do životního prostøedí (napø. havárie v chemickém
závodì, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém
zaøízení, ropná havárie), èi jiné mimoøádné událostí (napø. teroristický
èin, sabotáž, žháøství). Sirény mohou být použity podle potøeby místnì
nebo na území kraje i na území celého státu.
Co udìláte, když uslyšíte varovný signál?
Když uslyšíte kolísavý tón sirény (varovný signál), neprodlenì se
ukryjte kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevnì
jedná o povodeò). Nehledejte tìžké betonové kryty ani místa pod
úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plnì postaèí k ochranì života zdìná budova, kterou lze uzavøít. Nebojte se požádat o poskytnutí
úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, at´ už jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zamìstnání, pøi jednání na úøadech, ve škole atd.

Zvuk sirény nepøikazuje se okamžitì vrátit domù, ale neprodlenì se
ukrýt co nejblíže místu, kde se nacházíte. Právì tím si dost možná
zachráníte život.
Dìti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domù
nebo snažit se je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištìní jejich
bezpeèí na nezbytnou dobu postará a sdìlí jim, co mají dìlat dál.
Jestliže cestujeme automobilem a uslyšíme varování, je nejlepší
okamžitì automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budovì.
Co znamená rada "Neprodlenì se ukryjte"?
Jednoznaènì - vyhledejte úkryt v nejbližší budovì. Tou mùže být úøad,
kanceláøe, obchody, veøejné budovy i soukromé domy. Když lidé budou
klepat na vaše dveøe, dejte jim pøíležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že
nìkteøí zvuk sirény nezaslechli, varujte je, sdìlte jim, že hrozí
nebezpeèí a poskytnìte jim pøípadnou pomoc. Uslyšíte-li zvuk sirény,
nemìli byste nikam telefonovat. Váš pokus o získání telefonických
informací jenom zatíží telefonní sít´. Dále se v èlánku dozvíte, že
informace získáte jinak, aniž byste narušili øešení vznikající mimoøádné události.
Když se ukryjete v budovì, musíte zavøít dveøe a okna kvùli bezpeènosti osob uvnitø. Siréna mùže s velkou pravdìpodobností signalizovat
zrovna únik toxických látek, plynù, radiaèních zplodin a jedù. Uzavøením prostoru snížíte pravdìpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve
kterém se nacházíte. Více informací a podrobnosti, co se stalo a co se
doporuèuje, jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací
z Èeského rozhlasu, Èeské televize (je uzavøena dohoda o poskytování
tísòových informací), ale i obecního rozhlasu. V nìkterých lokalitách
jsou již instalovány elektronické sirény, které kromì akustického tónu
sirény mohou vysílat i verbální informace.
Ovìøování provozuschopnosti systému varování a vyrozumìní se
provádí zpravidla každou první støedu v mìsíci ve 12 hodin akustickou
zkouškou koncových prvkù varování zkušebním tónem (nepøerušovaný
tón sirény po dobu 140 vteøin).
mjr. Ing. Martin Jílek
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PeËovatelsk· sluûba v DolnÌ Lutyni
Máte v rodinì seniora nebo zdravotnì postiženou osobu, která nepotøebuje

komplexní péèi ve zdravot-

nickém zaøízení nebo v domovì
seniorù a

má sníženou sobìs-

taènost?
Peèovatelská služba obce Dolní Lutynì od
roku 1994 poskytuje na území obce Dolní
Lutynì a Vìøòovice terénní služby v domác-

nostech uživatelù v pracovní dny v dobì do
7.00 do 15 hod.
V èem vám mùžeme pomoci ?
- pøivezeme obìd v pracovní dny,
- vypereme a vyžehlíme prádlo,
- nakoupený nákup pøiveze k vám domù,
- vyzvedneme léky u lékaøe,
- zavezeme vás k lékaøi,
- zaplatíme složenku na poštì,
- pomùžeme s osobní hygienou (tento úkon
nerealizujeme
u
nepohyblivých
osob

upoutaných na lùžko)
Kontaktní telefony pro další informace:
Sociální pracovník (Obecní úøad, Tøanovského
10,735 53 Dolní Lutynì - è- dv. 6) Mgr. Ivana
Ryšková
telefon : 596 544 409/kl. 107
552 301 296
Peèovatelky (Dùm s peèovatelskou službou,
K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutynì) Milena
Randisová, Zdeòka Witová - telefon : 602 111
062 Vìra Kalembová - telefon : 724 031 829

OËkov·nÌ ps˘: nezapomeÚte na svÈho mil·Ëka
Obec Dolní Lutynì ve spolupráci s
veterinárním lékaøem Doc. MVDr.
Ivo Šimoníkem, CSc. z veterinární
ordinace Ostrava-Michálkovice
bude provádìt hromadné oèkování
zdravých psù proti vzteklinì.
Oèkování proti vzteklinì je preventivním opatøením proti šíøení
nákazy zvíøat.
Hromadné oèkování psù starších
tøí mìsícù probìhne v úterý 17.
kvìtna 2011. Z bezpeènostních
dùvodù doporuèujeme, aby se na
oèkování dostavila osoba starší 15

let se psem opatøeným náhubkem.
U oèkování je tøeba pøedložit
oèkovací prùkaz. V pøípadì, že pes
nemá vystaven oèkovací prùkaz, je
možné po dohodì s veterinárním
lékaøem vystavit nový. Pozvánky
na oèkování psù již obèané nebudou dostávat poštou.
Vakcinace se provádí na náklady
majitele zvíøete. Za oèkování bude
vybírána èástka ve výši 100 korun.
Na vyžádání mùže být provedeno
oèkování i proti ostatním nemocem psù (nutno se pøedem telefo-

UpozornÏnÌ chovatel˘m
Na
základì
plemenáøského
zákona
è. 154/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù
je chovatelem každý, kdo hospodáøská zvíøata
vlastní nebo drží, anebo je povìøen se o nì
starat, at´ již za úplatu nebo bezúplatnì, a to
i na pøechodnou dobu. Povinností chovatelù je
evidovat svá hospodáøství a zvíøata
u povìøené osoby, kterou je Èeskomoravská
spoleènost chovatelù, a.s. se sídlem
v Hradišt´ku pod Medníkem (www.cmsch.cz).
Chovatelé, kteøí nemají zaevidováno své
hospodáøství a zvíøata, necht´ se pøihlásí na
obecním úøadì v místì bydlištì nebo na telefonu 775 921 185, Ing. Petr Rubina.

nicky domluvit s veterináøem tel.: 596 231 040). V rámci
oèkování je možné zakoupit veterinární pøípravky proti vnìjším
vnitøním a parazitùm.
Oèkování probìhne na tìchto
stanovištích:
8.00 - 9.00 hod. Prostranství pøed
kulturním domem ve støedu obce
9.30 - 10.30 hod. Høištì u ZŠ na
Zbytkách
11.00 - 12.00 hod. Na nádvoøí
u è.p 77, ul. Bezruèova (Nerad)

13.00 - 14. 00 hod. Ve Vìøòovicích u zastávky
14.30 - 16.00 hod. P r o s t r a n s t v í
pøed kulturním domem ve støedu
obce
Pokud majitel psa nevyužije této
hromadné akce, má možnost
nechat si naoèkovat zvíøe
u kteréhokoliv veterinárního
lékaøe.
Mgr. Ivana Ryšková,
Obecní úøad Dolní Lutynì
tel. èísle: 596 544 409/kl. 107
nebo 552 301 296
e-mail: ryskovai@dolnilutyne.org

Slavnosti pÌsnÌ zaËnou uû za p·r dnÌ

Pìvecký sbor Lurnia a MS PZKO v Dolní Lutyni
spolu s Pìvecko-hudebním sdružením organizuje
pøehlídku pìveckých sborù polské oblasti Unie
èeských pìveckých sborù - Slavnosti písní.
V sobotu 7. kvìtna se v Kulturním domì v Dolní
Lutyni pøedstaví pìvecké soubory z Èeského Tìšína,

Karviné, Horní Suché, Orlové, Bohumína, Rychvaldu
a Dolní Lutynì.
Každý sbor bude mít k dispozici 10 minut, v nichž
mùže pøedvést díla bez jakéhokoli omezení. Vzhledem k množství sborù v naší oblasti UCPS je tato
pøehlídka putovní: 1. roèník se konal v Jablunkovì,
druhý ve Stonavì a letošní 3. roèník v Dolní Lutyni
bude vìnován vzpomínce na hudebního skladatele
Paw³a Kaletu k 20. výroèí úmrtí.
Smyslem Slavnosti písní není pouze setkávání se
sborù, ale také seznamování obyvatel mìst a obcí
s èinností pìveckých sborù, s rozmanitými hudebními
žánry i rozdílnými zpùsoby jejich interpretace.
Maria Sztwiertnia

Jak majÌ vypadat kominickÈ pr·ce podle MfDNES
Z deníku MF DNES (mimoøádná pøíloha 1. bøezna 2011 - èlánek
"Kominíci zdražují, èištìní a kontrola stojí i 2000") pøinášíme zkrácený výòatek.
…..Jak tedy poznat pravého a solidního øemeslníka? Ovìøte si na obecním úøadì, zda ho tam znají. Na webu www.skcr.cz si zjistìte jméno krajského cechmistra, a když ho kominík nezná, nevìøte mu. Dobré kominíky si lidé pamatují a stejnì se šíøí i špatná povìst.
Podle Jiøího Janouška, cechmistra jihoèeských kominíkù, poctiví
a odbornì znalí kominíci pùsobí jen ve své oblasti a zákazníky získávají
pouze na doporuèení. "V pøípadì návštìvy nezvaného kominíka žádejte
kopii živnostenského listu a obèanský prùkaz" radí Emil Morávek, prezident Spoleèenstva kominíkù ÈR. Podle jména si ho mùžete provìøit
i v živnostenském rejstøíku na www.rzp.cz

Èlenové Spoleèenstva kominíkù ÈR mají prùkazy zalisované ve folii,
kromì osobních údajù je tu logo, èárový kód a informace o tom, zda je
kominík i revizním technikem èi má nìjakou autorizaci.
Zemské spoleèenstvo mistrù kominických má prùkazy pro revizní techniky od Institutu výchovy bezpeènosti práce. Solidní kominík by mìl být
dobøe vybavený náøadím.
Tøeba inspekèní kamera je drahá a podvodník by ji tìžko kupoval. Mìl
by mít i úètenky a formuláø. Kominíci používají tiskopisy se svým logem
nebo propisovací formuláøe "Zpráva o provedení kontroly - èištìní spalinové cesty dle NV è. 91/2010".
"Každý kominík by také mìl mít u sebe Technická pravidla ve formátu
A5, v nichž je popsáno, co je tøeba provést pøi kontrole", øíká František
Jiøík, viceprezident SKÈR.
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SpoleËensk· kronika
Dne 24. bøezna 2011 oslavila své
88. narozeniny paní
Gabriela
STERNADLOVÁ.

Kdo lásku a dobro
rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
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V˝roËÌ
V mìsíci bøeznu oslavili:

Dne 2. kvìtna 2011 by se
dožil 80 let pan

75 let - Josef Marcalík, Miroslav Šostok,

Kvìtoslav ABSOLON.

Josef Raèek,
80 let - Marie Janèarová, Aleš Meky

Do dalších let jí pevné
zdraví, energii, životní optimismus
a pohodu pøejí pøátelé a známí.
Dne 4. bøezna 2011 oslavil osmdesáté
narozeniny manžel, tatínek, dìdeèek pan

S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Tvé oèi se zavøely
a Tvé srdce pøestalo bít.
Vzpomínky na Tebe však
budou s námi stále žít.

Jaroslav BEDNÁØ.
Do dalších let hodnì zdraví
a rodinné pohody pøejí
dcera a syn s rodinami.
Buï ještì dlouho mezi
námi, tatínku náš milovaný.
Život je doba krátká
a Tobì se pøihlásila osmdesátka.
Chvíle je teï mimoøádnì vhodná,
vypít na Tvé zdraví sklenièku až do dna.

Dne 9. dubna 2011 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí pana
Emila KRAJÈYHO.
S láskou vzpomíná manželka Jiøina, dcera
Danka, synové Vítìzslav a Kamil
s rodinami.
Maminka neumírá, jen spí,
aby mohla dále žít v srdcích svých dìtí a blízkých.

Dne 20. dubna 2011 se dožívá 80 let pan
Miroslav ADAMÈÍK.
Všechno nejlepší, hodnì
štìstí, zdraví a mnoho
dalších spokojených let
pøejí pravnuk Sebastiánek,
manželka, syn Jan s Janou,
dcera Iveta s Pavlem,
vnuci Ondøej s Katkou a Honza s Ladou.
Kdo tì znal,
ten vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 26. dubna 2011
uplynou 2 roky od úmrtí pana
Milana STRNADELA.
Stále vzpomíná manželka Marcela a syn
Martin.
Dne 1. kvìtna 2011 vzpomeneme
5. smutné výroèí úmrtí paní
Marie
SKRZESZOVSKÉ.
S láskou vzpomíná sestra
Štìpánka, synovec Jan s manželkou
Jiøinou, prasynovec David s manželkou
Blankou a jejich dìti Martin a Lukáš.

Dne 24. dubna 2011 by se
dožila 100 let naše maminka a babièka paní
Štìpánka WIJOVÁ
z Dolní Lutynì. Vìnujte jí s námi tichou
vzpomínku. Dcery Eliška, Zdeòka a vnuèka Jarmila s rodinami.
Dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm,
kamarádùm a známým za
projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast na
posledním rozlouèení s
panem
Josefem GIECKEM
dne 12. bøezna 2011. Za zarmoucenou
rodinu manželka, syn a dcera.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jarmila Opolková, Anna Pardubická,
Amalie Galoczová, Libuše Rusová, Anna
Šufliarská, Oldøich Javorek, Josef Giecek,
Antonín Pleschner
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

85 let - Vincencie Suchanková, Zdenka
Littnerová, Marta Klimová
98 let - Emilie Malcharková
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a pøíjemnou rodinnou
pohodu.

KR¡TCE
Travesti show opìt v Dolní Lutyni
Osvìtová beseda poøádá ve ètvrtek
2. èervna v 19 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni excelent travesti show - Divoké koèky a jejich nový
dvouhodinový zábavný program Vstupenky jsou v pøedprodeji v KD a stojí 180
korun.
Pozvání
Základní organizace KSÈM v Dolní Lutyni
u pøíležitosti 66. výroèí osvobození obce
sovìtskou armádou zve obèany na pietní
akt, který se uskuteèní v pátek 29. dubna
2011 v 16.00 hodin u pomníku padlých
rudoarmìjcù.
Oslavy 90. výroèí
vzniku bohumínského gymnázia
Øeditelství Gymnázia Františka Živného
Bohumín oznamuje, že v rámci oslav 90.
výroèí vzniku školy uskuteèní dne
15. øíjna 2011 (sobota) celodenní Den
otevøených dveøí pro všechny vyuèující,
žáky, absolventy a širokou veøejnost.
"Jelikož hodláme uspoøádat rovnìž výstavu fotografií a dokumentù vztahujících
se k dìjinám gymnázia, žádáme zdvoøile
všechny majitele tìchto materiálù o
laskavé zapùjèení," øíká PaedDr. Miroslav
Bialoò, øeditel gymnázia. Kontaktní telefon je 596 014 560.
Pozvánka
MS PZKO Vìøòovice zve na výstavu
starých fotografií (od konce 19. století) a
jiných historických pøedmìtù, kterou organizujeme u pøíležitosti letošní poutì ve
Vìøòovicích v nedìli 8. kvìtna. Výstava
se bude konat v sále v Domì PZKO od 8
do 20 hodin.
(red)
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FotbalistÈ si brousÌ zuby na jarnÌ Ë·st
Do jarních bojù vstoupilo mužstvo Sokol Dolní Lutynì s minimalními zmìnami v kádru "A" mužstva.
Všichni hráèi z podzimu, které jsme mìli na
hostování, svá angažmá prodloužili do konce
sezóny. Novou tváøí je pouze Martin Papuga ze
Slávie Orlová a z dorostu jsme si vytáhli Jakuba Krèe. Velice nás tìší, že se nám podaøilo
prodloužit hostování do konce sezóny
nejlepšího støelce podzimní èásti Miroslava
Macháèka z Baníku Ostrava.
V zimním období jsme se zúèastnili zimního
turnaje na umìlé trávì v Orlové, který jsme
vyhráli s plným poètem bodù. Soupeøi byli
vìtšinou z okresních soutìží, takže nás moc
neprovìøili.
V dalších pøípravných utkáních jsme dokázali
porazit vedoucí mužstvo 1. A tøídy SK Šenov
5:4 a zvítìzili jsme i nad úèastníkem krajského
pøeboru FK Bohumín 5:2. V zimním období
jsme prohráli pouze dvakrát a to odvetu s SK
Šenov a taky nás v pøípravì porazila SK Stonava.
Do jarních bojù jsme vstoupili s cílem udržet se
na prvních tøech místech tabulky.
V prvním jarním zápase jsme na svém høišti
pøivitáli mužstvo Tìrlicka a po prohraném
prvním poloèase jsme ve druhém poloèase
soupeøi nasázeli ètyøi branky a zvítìzili 4:1.
Naše branky støíleli Posel (2) a Macháèek (2).
Spoustu dalších šancí jsme nepromìnili, ale
vstup do jarních zápasù nám vyšel na 100 procent.
Ke druhému zápasu jara jsme zajíždìli na høištì
mužstva TJ Dobrá a na toto utkání bychom
chtìli co nejdøíve zapomenout. Po katastrofálním výkonu celého mužstva jsme totiž prohráli

2:0. A to díky laxnímu pøístupu celého mužstva!
Po nepovedeném utkání v Dobré jsme zajíždìli
opìt ven a to na horkou pùdu mužstva TJ Vendynì. V silném vìtru jsme utkání zvládli a od
prvních minut jsme si vytvoøili spoustu šancí,
ale dokázali promìnit pouze jedinou, když se
po rohovém kopu prosadil Petr Vaneèko. Další
šance jsme bohužel nepromìnili, a tak na konci
pøišel trest v podobì vyrovnání na 1:1 z penalty za ruku v pokutovém území.

Do druhého poloèasu jsme šli s cílem strhnout
vedení na svou stranu a to se nám podaøilo
v 58. minutì støídajícím Havláskem po
pøihrávce Macháèka.
Do konce utkání jsme domácí moc do šancí
nepouštìli a sami jsme mohli vedení pojistit,
ale opìt jsme selhali v koncovce.
Tímto výsledkem, ale hlavnì zlepšeným
výkonem, jsme dali zapomenout na porážku
v Dobré.
(ave)

Sil·k Turek sbÌr· body "ostoöest"
Titul vicemistra republiky vybojoval v únoru závodník oddílu
silového trojboje TJ Viktorie Bohumín Tomáš Turek na 7. mistrovství ÈR v bench-pressu dorostencù na Vysoèinì. V konkurenci 14
dorostencù se mu podaøilo v kategorii dorostu do 93 kg vytvoøit
osobní rekord výkonem 122,5 kg.
Koncem bøezna pak dolnolutyòský rodák vybojoval na 19. otevøeném
mezinárodním mistrovství ÈR juniorù a dorostencù v Kuøimi bronzovou
medaili. Tomáš Turek se na soutìži zapsal tìmito výkony - 230 kg
v døepu, 125 kg v benchpressu a 220 kg v mrtvém tahu. Celkovým
souètem 575 kg získal první výkonnostní tøídu v kategorii dorostu do 93
kg.
V objektivním hodnocení dle pøepoètu Wilkse se Tomášovi podaøilo
umístit mezi dorostenci z Èech, Moravy a Slovenska na ocenìném
6. místì. Zároveò dostal nabídku reprezentovat Èeskou republiku na
Otvorených majstrovstvách Slovenska dorostencov, které probìhnou
30. dubna v obci Èastá nedaleko Bratislavy.

(red)
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