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P¯ispÏjte ke zlepöenÌ kvality ovzduöÌ
Romantiku zasnìžených vesnièek,
kde se z komínù line bílý kouø, už
nalezneme leda tak na Ladových
obrázcích. Dnešní realita je zcela
jiná, žijeme na okraji ostravskokarvinské pánve, která patøí mezi
dlouhodobì nejvíce zneèištìné
území v Èeské republice. Èásteènì je
to dáno prùmyslovým charakterem
aglomerace a tak trochu (možná
i dost), si za to mùžeme sami.
Zásadním problémem je v souèasnosti fakt, že
pokud se jedná o spalovací zdroj v soukromém
objektu, který neslouží k podnikatelským
úèelùm, nemùže si pøíslušný obecní úøad ani
Èeská inspekce životního prostøedí kontrolu
spalovacího kotle vynutit a jsou odkázáni na
ochotu majitele. Majitel kontrolu nemusí
povolit vùbec, nebo mùže trvat na tom, aby
byla nahlášena dopøedu, a v poklidu se na ni
pøipravit. Bohužel, i proto je nejúèinnìjší
metodou v souèasné dobì cesta komunikace a
domluvy. Slušnì a ráznì upozornit souseda, že
vás kouø obtìžuje.
Do ovzduší se pøi spalování dostávají pøedevším oxidy dusíku, síry a uhlíku, dále pak tuhé
a organické látky. Mezi nejnebezpeènìjší patøí
pøedevším oxid dusièitý, benzopyren a polétavý
prach a mnoho dalších rakovinotvorných látek,
jež na sebe vážou tøeba drobné èásteèky arsenu
a kadmia.
Topit by se mìlo kvalitními palivy plynem,
døevem, biomasou nebo uhlím. Do kotle
rozhodnì nepatøí døevo z demolic, rozbitý

nábytek nebo stará natøená okna èi prkna. Pálit
by se nemìly celobarevné letáky obsahující
množství tìžkých kovù z barev a o pálení PVC,
starých olejù, barev nebo polystyrenu radìji
nehovoøím, vznikají tím prudce jedovaté a karcinogenní látky, které nás postupnì zabíjejí.
Hodnì by obcím pomohl nový zákon, který
navrhuje, že autorizované osoby budou moci
provìøit kotel èi nechat udìlat rozbor, èím se
v kotli topilo. Vzhledem k souèasné situaci

Polétavý prach vzniká témìø výhradnì jako negativní produkt lidské
èinnosti. Oznaèení PM10 pochází z anglického názvu "particulate
matter", èíslo znaèí velikost èástic v mikrometrech. Èím menší
prùmìr èástice má, tím déle
zùstává zvíøená v ovzduší. Jen
pro zajímavost: zrnko písku
mìøí v prùmìru asi 90 a lidský vlas 40 mikrometrù. Èástice menší
než 10 mikrometrù se mohou usazovat v prùduškách a zpùsobovat
zdravotní problémy.
Ty menší èástice se mohou dostat pøímo do plicních sklípkù, a proto
jsou nejnebezpeènìjší. Nejvýznamnìjším zdrojem polétavého prachu

v poslanecké snìmovnì a spousty nejasností
ohlednì vstupu do nemovitostí, ochrany osobních údajù a dalších právních norem, nevidím
jeho pøijetí v brzké dobì moc reálnì.
Dovoluji si proto požádat všechny obèany
Dolní Lutynì a Vìøòovic, aby topili pouze
kvalitním palivem, omezili tím množství
jedovatých látek v ovzduší, které dýcháme my
všichni a hlavnì naše dìti.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

jsou spalovací procesy (v hutích, elektrárnách a dalších
prùmyslových provozech, ale také v automobilech nebo domácnostech). Na èásteèky polétavého prachu se velmi dobøe vážou toxické
tìkavé organické látky a dostávají se tak do našich dýchacích
cest.
Vdechování prachu poškozuje hlavnì kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku života.
Mùže zpùsobovat závažné plicní choroby a v dùsledku navázání
orga-nických látek s karcinogenními úèinky mùže expozice polétavého prachu zpùsobovat rakovinu plic.
(PB)

NebezpeËn˝ polÈtav˝ prach
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Poû·rnÌ bezpeËnost na vÏtöÌch akcÌch
S právì bìžící sezónou plesù
a ostatních podobných kulturních
akcí je vhodné si pøipomenout, co
musejí splòovat z hlediska požární
ochrany kulturní zaøízení, která se
nacházejí témìø v každé obci.
Kulturní akce se mohou konat jen ve stavbách,
které jsou k takovému úèelu urèeny, tj. ve
stavbách, pro které byl pøi jejich projektování
a realizaci øešen a zabezpeèen dostateèný poèet
a kapacita únikových cest a další požadavky
požární bezpeènosti, a které byly pro poøádání
plesù a podobných akcí zkolaudovány stavebním úøadem.
Další povinnosti provozovatelù spoleèenských
akcí s vìtším poètem osob jsou novì stanoveny
vyhláškou è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb (nabyla úèinnosti 1. 7. 2008).
Pøíloha è. 6 èást B uvedené vyhlášky
(v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad
místy, kudy unikají osoby, a v celém podhledu
a prostoru pod stropem shromažïovacího prostoru nesmí být použity hoølavé látky nebo látky,
které pøi hoøení nebo tepelném rozkladu
odkapávají nebo odpadávají.
V pøípadì, že prostor není urèen ke shromažïování vìtšího poètu osob, platí, že
v jiných prostorech, urèených pro více než 10
osob, nesmí být použity hoølavé látky na více
než 30 procent plochy pod stropem, pøièemž
tyto nesmí být instalovány v prostoru pøede
dveømi a za dveømi a to v ploše odpovídající
trojnásobku šíøky dveøí vymezené èástí kruhu
k ose dveøí. Rovnìž nad venkovním shromažïovacím prostorem nesmí být použity
hoølavé látky nebo látky, které pøi hoøení nebo
tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají.
Zde je nutné zdùraznit, že citovaná vyhláška je
nadøazena naøízením kraje nebo obecnì
závazným vyhláškám obcí, které nemohou
stanovit nižší úroveò bezpeènosti.
Stejnì jako v minulosti jsou organizátoøi
v prùbìhu akce povinni zabezpeèit pøedevším
zøetelné oznaèení smìru úniku osob, únikové
cesty musí být udržovány neustále volné, nesmí

být zastaveny žádným materiálem ani se nesmí
užívat k žádným jiným úèelùm. Dveøe na
únikových cestách musí umožòovat snadný
a rychlý prùchod, nesmí být zamèené nebo
jinak zajištìné. Je dùležité si uvìdomit, že
únikové cesty neslouží jako skladištì, ale mají
zajistit bezpeènou evakuaci osob ohrožených
požárem a rychlé a úèinné záchranné práce
zasahujících jednotek požární ochrany.
Dále organizátor musí mít dostatek hasebních
prostøedkù, proškolené preventivní požární
hlídky a poøadatele. Pokud jsou realizována
vystoupení s otevøeným ohnìm apod., musí
organizátor provést další bezpeènostní opatøení.
Je zakázáno plnìní balónkù plyny, které ve
smìsi se vzduchem tvoøí výbušnou nebo
hoølavou smìs (napø. vodík èi acetylén). Takto
naplnìné balónky nesmí být používány ani jako
výzdoba.
Povinnosti organizátorù akcí s vìtším poètem
osob (ve vìtšinì pøípadù jde o úèast více než
200 osob) jsou uvedeny v Naøízení
Moravskoslezského kraje è. 4/2006 a dále
v obecnì závazných vyhláškách obcí.
Pøi akcích, definovaných jako akce s vìtším
poètem osob, je organizátor povinen zpravidla
zøídit preventivní požární hlídku již pøed zahájením akce a zajistit prostøednictvím odbornì
zpùsobilé osoby na úseku požární ochrany
seznámení èlenù preventivní požární hlídky
s charakterem objektu, zejména s únikovými

východy, rozmístìním hasebních prostøedkù
(hasicích pøístrojù, hydrantù) a dalšími povinnostmi pro zabezpeèení požární ochrany poøádané akce. Doporuèujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli zaèleòováni pøednostnì èlenové profesionálních a dobrovolných
hasièských jednotek.
Provozovatel èinnosti, tj. organizátor akce,
nesmí zahájit akci pøi zjištìní nedostatkù
v dodržování podmínek požární bezpeènosti,
které nelze odstranit pøed jejím zahájením,
rovnìž musí akci pøerušit a ukonèit pøi
bezprostøedním nebezpeèí vzniku požáru,
zejména v pøípadì znemožnìní úniku nebo
evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátor akce má povinnost odpovídajícím zpùsobem a v potøebném rozsahu seznámit úèastníky akce i úèinkující se stanovenými opatøeními k zabezpeèení požární ochrany, zejména
s únikovými cestami, únikovými východy,
umístìním hasicích pøístrojù, vyznaèením
zákazù kouøení nebo kuøáckých koutkù, apod.
Úèastníci akce jsou povinni stanovené pokyny
respektovat.
Pokud se zúèastníte obdobné spoleèenské akce,
informujte se o základních bezpeènostních
opatøeních stanovených jejím organizátorem.
Chráníte život a zdraví vás i vašich blízkých…
Je pozdì se po vzniklém neštìstí ptát, zda bylo
vše v poøádku, zda se nìèemu nedalo pøedejít.
Odbor prevence

Zelen· ˙spor·m sn·ze a blÌû

Obec Dolní Lutynì ve spolupráci s odborníky organizuje dne 25.února
v 15:30 hodin v prostorách Kulturního domu v Dolní Lutyni setkání pro
naše obèany, kde zástupci obce, poradci stavební spoøitelny, zástupci
stavební firmy a auditora budou informovat o možnostech získání dotací
v rámci Zelená úsporám.
Dozvíte se cenné informace, jak dotaci získat, a na závìr budete mít
možnost se zeptat na vìci, které vás zajímají.
Na základì prùzkumu a velkého zájmu o chystanou akci vás tímto
prosíme o potvrzení vaší úèasti nejpozdìji do 23. února 2010 a to na tele-

fonním èísle 777 060 408 nebo na e-mailové adrese Gabriela.Adamcikova@mpss.cz. V návaznosti na tuto akci vám bude od 1. bøezna 2010
v prostorách kulturního domu (1. patro) každé pondìlí od 13 do 16 hodin
k dispozici pracovnice Centra bydlení, která vám pomùže vyøešit veškeré
náležitosti s podáním žádosti Zelená úsporám a se vším, co s tímto souvisí.
Kontaktní osoby: Kamila Krejèí, mobil: 777 588 084, e-mail:
Kamila.Krejci@mpss.cz, Gabriela Adamèíková, mobil: 777 060 408, email: Gabriela.Adamcikova@mpss.cz
(red)
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Klub naplÚuje senior˘m voln˝ Ëas
Ve støedu 6. ledna 2010 se v prostorách klubovny kulturního domu konala milá soukromá akce. Zakládající èlenka klubu dùchodcù a jeho první pøedsedkynì, paní Jaroslava Buryanová, pøijímala v kruhu svých klubových pøátel gratulace ke svému krásnému životnímu jubileu. Využil jsem této pøíležitosti a položil nìkolik otázek týkajících
se èinnosti tohoto klubu stávající pøedsedkyni paní Lydii Èervencové. Vìøím, že její odpovìdi ètenáøe zaujmou.

Èím klub dùchodcù vlastnì je?
Dolnolutyòský klub dùchodcù je volným, dobrovolným
a otevøeným sdružením obèanù seniorského vìku. Jeho èlenem se
mùže stát každý obèan (pøedpokládejme plnoletý), nejen
dùchodového vìku.
Kdy byl klub založen?
Klub byl založen v èervnu 1988 z iniciativy Jaroslavy Buryanové
a Hildegardy Jelínkové. Na ustavující schùzi byla právì paní
Buryanová zvolena pøedsedkyní. V prùbìhu èasu byl dalším
pøedsedou krátkou dobu Vladimír Bajer, následovala Marie
Mazaèová. Od roku 2006 jsem pøedsedkyní klubu já.
Co je posláním tohoto klubu a kolik má èlenù?
V souèasné dobì klub sdružuje 84 registrovaných èlenù. Poslání
klubu mùžeme charakterizovat jako snahu poskytovat seniorùm
(ale nejen jim) prostor i program pro smysluplné naplnìní jejich
volného èasu. Èlenové se scházejí v prostorách kulturního domu
dvakrát mìsíènì nebo pøi spoleèenských akcích organizovaných
naším klubem.
Kdo kromì vás tento klub vede?
Klub vede volený jedenáctièlenný výbor, který zpracovává
a pøipravuje jeho program, organizuje a øídí plánované akce. Program klubu je pøipravován jako celoroèní. Z mìsíce na mìsíc
mùže být operativnì upravován, rozšiøován nebo jinak mìnìn.
Jak už jsem uvedla, èlenové klubu se scházejí dvakrát mìsíènì.
Pøed schùzkou èlenù se sejde výbor, pøipraví pro èleny malé
obèerstvení a pøípadnì ještì upøesní program setkání. Po neoficiálním zahájení následuje program. Úèast na každé schùzce se
pohybuje mezi 40 - 50 èleny klubu. Èlenové sami mohou
navrhnout, co by chtìli do programu dalších schùzek zaøadit.
Hovoøíte o programu, mùžete ho ètenáøùm více pøiblížit?
Tøeba konkrétními akcemi?
Ano, ráda. Kupøíkladu v loòském roce jsme uskuteènili 18 besed,
které jsme si pøipravili jednak vlastními silami, jednak ve
spolupráci s odbornými lektory. Èastou náplní besed jsou i vìdomostní kvízy, zpívání, vzpomínky, debaty apod. Odborné besedy
jsou zamìøeny na historická témata, životosprávu apod.

Velmi využívanou aktivitou jsou návštìvy pøedstavení
ostravských divadel. Sami si návštìvu organizujeme. Objednáme
vstupenky i dopravu autobusem pro zájemce a jedeme. Autobus
je vždy plný. Zájem je nejen o èinohru, ale i operetu, operu,
muzikál i balet! Názvy loòských pøedstavení to dokazují.
Posuïte sami: Podskalák, Ostrov milování, Veselá vdova, Fialka
z Montmartru, Prodaná nevìsta a Labutí jezero.
Mùžete ètenáøùm sdìlit, jaké další akce váš klub organizuje?
Jistì. Další aktivitou jsou spoleèenské akce, které organizujeme
pro své èleny i obèanskou veøejnost. Rok zahajujeme obvykle
spoleèenský veèírkem, který má charakter plesu. V období
Velikonoc uspoøádáme veèírek - vítání jara, setkání u pøíležitosti
Dne matek a smažení vajec. Poèátkem zimy se konají vepøové
hody. Každý z èlenù si mùže vybrat.
Další vyhledávanou aktivitou jsou zájezdy. Loni jsme se byli
podívat na Bouzovì a v Javoøických jeskyních. To byl jeden
zájezd. Druhý jsme smìøovali do Petrovic k tamnímu zámeèku
a jeho okolí. Bìhem tohoto zájezdu jsme navštívili i Rehabilitaèní sanatorium v Karviné-Hranicích. Pro letošní rok pøipravujeme rovnìž dva zájezdy.
Jste velmi èinorodý klub. Odkud na svou èinnost berete
peníze?
Peníze na èinnost získáváme ze tøí hlavních zdrojù. Prvním zdrojem jsou výtìžky z vlastních akcí, které organizujeme. Druhým
zdrojem jsou èlenské pøíspìvky, které èiní 50 korun na èlena
a kalendáøní rok. Tøetím zdrojem pøíjmu je pøíspìvek obce. Jsme
potìšeni, že nám vedení obce vychází vstøíc, stejnì tak jako pracovníci Osvìtové besedy.
Teï jedna otázka mimo klub. Jak se vám líbí rekonstrukce
horního patra kulturního domu a nové prostory knihovny?
Je to krásné, moc se mi to líbí.
Vaše pøání do budoucna?
Abychom se všichni ve zdraví tìšili a scházeli spolu na dalších
a dalších poøádaných akcích.
Dìkuji za rozhovor.
Bc. Jan Fismol
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MaökarnÌ ples dÏtÌ z mate¯skÈ ökolky Nerad
V pátek 22. ledna se ve vinárnì
U Bystroòù konal maškarní ples dìtí
z MŠ Nerad. Prostory vinárny byly
vyzdobeny úžasnými výtvarnými
pracemi dìtí, které spolu s uèitelkami
ve školce vyrobily.
Na stìnách visely plesové škrabošky, sál propletly
dlouhé barevné øetìzy a nemohly chybìt ani
balonky. Na parketu se promenádovaly malé
princeznièky, karkulky, poskakovala rùzná zvíøátka a své sítì rozhazovali spidermani, pirát,
kostlivec a èernoknìžník.
Po úvodním pøivítání a spoleèném fotografování
dìtí do sálu vplula princezna a chvíli za ní pøibìhl
klaun. Tyto dvì postavy bìhem odpoledne bavily
všechny ty úžasné pohádkové i filmové dìtské
celebrity. Dìti s nimi kouzlily, soutìžily a tanèily.
Povzbuzovací kulisu jim dìlali rodièe a ostatní
pøíbuzní, kterých se sešlo opravdu hodnì.
Za barem obsluhoval p. Bystroò v masce piráta,
který nám zdarma pronajal sál a který zaøídil
obèerstvení nejen pro dìti, ale rovnìž i dospìlí

mìli z èeho vybírat. Vystoupení klauna
a princezny bylo zakonèeno rozdáním karnevalových balíèkù dìtem. Dìti byly nadšeny: našly
nìm vše, co medvídek Pú na karnevalu potøebuje.
A pak pøišla na øadu opravdu bohatá tombola.
Ceny do ní vìnovali rodièe, SRPŠ a hlavní cenu

daroval p. Ladislav Nawrat. A pak následovala
volná zábava.
Podìkování patøí všem rodièùm i babièkám, které
pekly a balily zákusky, zdobily sál, pøipravovaly
tombolu a organizovaly celé zábavné odpoledne.
Za výbor SRPŠ Šárka Mesiariková

Co se dÏlo v Klubu senior˘ v roce 2009
V loòském roce se opìt konaly schùzky dle plánu èinnosti dvakrát mìsíènì. Do klubu na besedy docházelo
v prùmìru 48 èlenù. Bìhem roku pøibylo 7 nových
seniorù. Dva muži zemøeli. Souèasný stav èítá 87 èlenù.
Výbor zabezpeèoval chod klubu.
Pøipravoval zábavné programy na
schùzky a pohoštìní pro ostatní
èleny. Rok 2009 byl na èinnost
bohatý. Uskuteènilo se 15 besed
s programem a 13 kulturních
i spoleèenských akcí. Na besedách si
ženy vyslechly ètyøi rùzné pøednášky: O zdraví - úèinnost produktù
z Aloe Vera na lidský organismus lektor pan Drobil, léèivá káva s obsahem výtažkù z houby REISHI,
mající pozitivní vliv na zlepšení

kvality zdraví - lektor pan Gil,
nauèná pøednáška o historii rùží
a jejich pìstování - paní V. Gavlasová,
zábavná
pøednáška
o pøíbìzích a povìstech z našeho
regionu - lektorka paní Libuše
Kolková. U pøíležitosti MDŽ pøišel
mezi nás pan Emil Rusek, aby nám
popøál a ocenil naši práci pro
spoleènost. Na Nadaci Naše dítì
jsme pøispìli finanèní èástkou 1100
korun. Uskuteènily se 2 zájezdy za
poznáním - celodenní zájezd na hrad

Na poradì øeditelù ZŠ byla vyhodnocena soutìž ve sportovní
aktivitì škol za školní rok 2008/2009, kterou vyhlásil Dùm dìtí
a mládeže Orlová.
Pohár za 3. místo v kategorii II. stupeò ZŠ pøevzala Mgr. Jana
Josieková, øeditelka MŠ a ZŠ Dolní Lutynì.
Je to velký úspìch této, poètem žákù, menší ZŠ. Ale rozhodnì
není náhodný.
Školnímu sportu pøeje nejen
vedení školy, ale také obec.
Proto je venkovní sportovištì na takové úrovni, že se tam konají
lehkoatletické závody pro celý okrsek Orlová.
Podmínky pro sportování má škola dobré, ale nìkdo musí dìti pro
sport získat, pak je sportovní dovednosti nauèit a dle možností
zdokonalovat. A tady již mluvím o Marcelu Figurovi, uèiteli na
škole. Pod jeho vedením nechybí Dolní Lutynì na témìø žádné

Bouzov a do krápníkových Javoøických jeskyní. Druhým byl polodenní výlet s prohlídkou zajímavostí
Petrovic a rehabilitaèního ústavu
v Karviné-Hranicích. Z kulturních
akcí to byly návštìvy divadel
v Ostravì. Pøíjemným umìleckým
zážitkem byly pro nás dvì opery
v divadle A. Dvoøáka - Rusalka
a Prodaná nevìsta. V divadle
J. Myrona nás zaujaly krásné
melodie operet - Ostrov milování,
Podskalák, Fialka z Montmartru
a Veselá vdova. Milovníci hudby
a tance si pøišli na své na zábavných
akcích - spoleèenský veèírek, vítání
jara, Den matek (vystupovaly
Berušky a dìti z MŠ Nerad), vepøové

hody se uskuteènily v Jiøince. První
pololetí jsme ukonèili smažením
vajec. Poslední setkání v roce bylo
rovnìž veselé. Paní Horká napekla
vánoèní perníèky. Rok jsme slavnostnì zakonèili zpìvem koled
a vánoèních písní. Závìrem náleží
podìkovat všem, kteøí se podíleli na
organizaci akcí pro naše èleny a
pøíznivce. Èlenkám výboru za
pøípravu pohoštìní, paní Petrové,
panu Mazáèovi a èlenùm Èeského
svazu zahrádkáøù za vstøícnost
a pomoc, obecnímu úøadu za
finanèní podporu. A nakonec pøání
všem seniorùm i ostatním obèanùm:
At´ radost a svìtlo prozáøí všechny
dny roku 2010! Lída Èervencová

sportovní akci. Jeho svìøenci jsou ukáznìní a on je vždy ochoten
organizovat soutìže.
Úspìšnì sportuje také I.stupeò této školy pod vedením Daniely
Vaškové.
Jen málo škol je schopno se úèastnit dlouhodobé soutìže, kterou
organizuje ÈSTV. Marcelovo volejbalové družstvo žaèek se stalo
2x pøeborníky okresu Karviná. Ètyøi dìvèata z tohoto
kolektivu pokraèují v krajské soutìži v barvách Slezanu Orlová.
A s volejbalem pokraèuje škola dál. Volejbalovou pøípravku vede
Daniela Vašková a spolupracuje s pøípravkami na ZŠ Školní,
Mládí a K. Dvoøáèka.
Pøejeme škole mnoho úspìchù v dalších sportovních soutìžích.
Jiøí Drobek, DDM Orlová

Na Zä DolnÌ LutynÏ se sportuje
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Projekt "Cyklotrasa podÈl ¯eky Olöe"
Jak mnozí jistì víte, pøipravuje Svazek mìst a obcí okresu Karviná projekt Cyklotrasa podél øeky Olše. Naše obec se
spoleènì s Bohumínem, Karvinou, Dìtmarovicemi a Chotìbuzí podílí na tomto velmi zajímavém projektu.
Cyklotrasa by mìla zaèínat u archeoparku
v Chotìbuzi, pokraèovat podél øeky Olše
pøes Karvinou, Dìtmarovice a Dolní
Lutyni, èást Vìøòovice až do Bohumína.
Celkem se plánuje vybudovat pøes 50 km
cyklistických tras.
Ve Starém Bohumínì pak naváže na cyklotrasu Greenway Odra - Morava - Dunaj
a v Chotìbuzi na pøipravovanou cyklotrasu Chotìbuz - Èeský Tìšín. Na polské
stranì mìsto Racibórz a obec Krzyzanowice pøipravují výstavbu nových a modernizaci stávajících cyklotras spojujících
Bohumín s Ratiboøí. Cyklostezky na
katastru mìsta Karviné nabídnou navíc
vhodné komunikace pro in-line bruslaøe.
V posledních dnech Svazek mìst a obcí
okresu Karviná obdržel finanèní podporu
ve výši 300 tisíc korun od Nadace OKD,
za což patøí velké podìkování. Tato èástka
je urèena na zpracování projektové dokumentace a zajištìní stavebního povolení,
které bude souèástí dokumentace, jež byla
mimo jiné použita k pøípravì žádosti
o dotaci z Operaèního programu Pøeshranièní spolupráce Èeská republika Polsko ve spolupráci s polskými mìsty
Racibórz a Krzyzanowice.
V rámci tohoto programu je možné získat
dotaci na vybudování cyklotras ve výši 90
procent.
Vyhodnocení programu se oèekává v

dubnu a v pøípadì poskytnutí dotace
budou mít cyklisté již v nejbližších letech
možnost projet mnohé turistické zají-

mavosti obcí a mìst na èesko-polském
pøíhranièí po nových trasách.
(red)

ObecnÌ knihovna ve zcela novÈm kab·tÏ
Stìhování knih do nových prostor knihovny šlo rychleji, než jsme všichni oèekávali. Dobrá pøíprava a ochotné ruce sehrály svou roli, èehož
dùkazem jsou pøiložené fotografie.
Nové prostory nabídnou registrovaným zájemcùm nejen knihy, ale novì
zøízenou èítárnu a zdarma pøístup k internetu. Z poèátku, než kni-

hovnický systém nabìhne na plný provoz, což oèekáváme zhruba do
konce února, bude výpùjèní doba omezena na dva dny v týdnu (zpravidla úterý a ètvrtek).
Vìøíme, že toto krátkodobé omezení nijak nezmenší potìšení z nových
prostor naší knihovny.
(red)
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V˝bÏr poplatku za odpad v roce 2010
Výše poplatku
500 Kè osoba/kalendáøní rok
450 Kè osoba/kalendáøní rok - sleva pouze v pøípadì "donáškové"
vzdálenosti vìtší než 80m od prùjezdné komunikace (donášku nádob ke
svozu provádí obèan)
Úhrada v hotovosti
Pro úhradu poplatku v hotovosti jsou v roce 2010 vyhrazeny následující
dny:
pondìlí 8. 3. 2010
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 8:00 do 12:00 hod., od 13:00 do 16:30 hod.
úterý 9. 3. 2010
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 8:00 do 13:00 hod.
støeda 10. 3. 2010
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì od 8:00 do 12:00 hod.
- Kulturní dùm ve Vìøòovicích, od 13:30 do 16:00 hod.
* v tomto èasovém rozmezí je rovnìž možné uhradit poplatek za psy
(pouze støeda)
Úhrada složenkou
Složenky budou poplatníkùm zaslány bìhem mìsíce dubna. Úhradu
poplatku je nutno provést jednorázovì, nejpozdìji do 15. 5. 2010. Po
odeslání èástky se dostavte na obecní úøad do kanceláøe è. 4 s dokladem
prokazujícím provedení platby pro samolepku k oznaèení své popelnice.
Úhrada inkasem
Úhrada inkasem probíhá dle zadaných ètvrtletních, pololetních nebo
roèních plateb. Po odeslání první splátky se dostavte na obecní úøad do
Jakoukoli nemovitost, at´ už byt, rodinný dùm nebo pozemek,
si prohlédnìte za asistence architekta nebo stavebního
inženýra. Poznají skryté vady, náklady nutné rekonstrukce
atd.
V
praxi
èasto
dochází k tomu, že
napøíklad pozemek
je nìkterými realitními kanceláøemi inzerován jako stavební,
aèkoliv na takovém pozemku z dùvodu rùzných ochranných
pásem, záplavových území a podobnì stavìt nemùžete. Proto se
na všechno ptejte, abyste pøedešli možným komplikacím pøi
plánované výstavbì na kupovaném pozemku, kontaktujte pøíslušný stavební úøad a požádejte o vydání tzv. územnì plánovací
informace, ve které vám stavební úøad poskytne podrobné informace.
K podobným nepøesnostem jako u "stavebních" pozemkù rovnìž
dochází napø. pøi nabízení tzv. ateliéru. Prodávající by mìl
zájemce upozornit nejen na to, že takový ateliér není urèen
k bydlení, ale rovnìž i na skuteènost, že budoucí zájemce si toto
místo nemùže zvolit jako místo trvalého bydlení.
Vìnujte peèlivou pozornost existenci a rozsahu záruk uvedených
v kupních smlouvách, otázce, kdo tyto záruky poskytuje, a zpùsobu jejich reklamace. I sebedelší seznam záruk je zcela bez
efektu, pokud prodávající spoleènost po rozprodání bytù zanikne.
Realitním kanceláøím peníze do úschovy nesvìøujte. Pokud se v
prùbìhu transakce objeví pøekážky, ocitnete se v nevýhodném
postavení, nebot´ na vás mùže být vyvíjen tlak ze strany realitní
kanceláøe, která však již má v úschovì vaše peníze.
Realitní kanceláøe nejsou pojištìny. Mùže se tak stát, že své
celoživotní úspory svìøíte do úschovy nepojištìné spoleènosti
s ruèením omezeným, která následnì zmizí i s vašimi úsporami.

kanceláøe è. 4 s dokladem prokazujícím provedení platby pro samolepku
k oznaèení své popelnice.
Popelnice, které nebudou do 31. 5. 2010 oznaèeny samolepkou prokazující úhradu poplatku pro rok 2010, nemusí být po tomto termínu
vyvezeny.
Pokud si pøejete zmìnit dosavadní zpùsob úhrady ( hotovost, složenka )
na úhradu poplatku inkasem, dostavte se na obecní úøad do kanceláøe è.
4 s platebním dokladem SIPO. Po navedení vašeho spojovacího èísla do
evidence lze nastavit zpùsob úhrady až na ètyøi roèní splátky ( dle
dohody ).
Martina Handzlová, životní prostøedí
Najmìte si specializovaného právníka. Pomùže vám nejen pøi
uzavírání všech nezbytných smluv a pøi následném katastrálním
øízení, ale provede i detailní ovìøení vlastnického práva prodávajícího k nemovitosti.
(Zdroj: CMS Cameron McKenna)

Na co d·t pozor p¯i koupi nemovitosti
S vìøiteli je lepší se dohodnout
Co má dìlat obèan nebo firma, pokud nejsou schopni splácet
dluhy?
Je nezbytné si dobøe zmapovat situaci a sepsat veškeré finanèní
závazky. Je tøeba pøipravit vhodnou strategii pro vyjednávání
s vìøiteli. Právník specializovaný na finanèní restrukturalizace
významnì pomùže v hledání øešení.
Jaké jsou možnosti?
Existují dvì cesty - mimosoudní dohoda s vìøiteli, nebo øešení
prostøednictvím soudního insolvenèního procesu. Dohoda
s vìøiteli bývá ménì bolestná.
A pokud dojde na soud?
Insolvenèní proces nemusí znamenat katastrofu. Mùže dát firmám možnost pokraèovat v hospodáøské èinnosti. Obèané mohou
prostøednictvím soudního oddlužení snížit výši dluhù a splácet je
v období nìkolika let.
Máme nový insolvenèní zákon. Je vyhovující?
Zákon pøedstavuje velký pokrok. Vìøitelùm umožnil uplatnit
vìtší vliv na zpùsob prodeje majetku dlužníka. Firmám dává
novou možnost øešení jejich finanèních problémù prostøednictvím reorganizace. Pro zamìstnance znamená šanci na rychlej
ší nalezení nového majitele podniku v rámci insolvenèního
øízení.
(pøevzato z deníku MfDNES)
(red)
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SpoleËensk· kronika
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 14. ledna 2010
jsme vzpomnìli
15. smutné výroèí úmrtí pana
Kvìtoslava ABSOLONA.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Odešla jsi, jak osud si pøál.
Však v našich srdcích žiješ
dál.
Dne 23. ledna 2010 jsme
vzpomnìli smutné
4. výroèí úmrtí paní
Marie KURSOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel Jaroslav, dcera
Dáša a syn Zdenìk s rodinami.
Dne 5. února 2010 jsme
vzpomnìli nedožitých
85. narozenin paní
Ilony HUBEROVÉ
a zároveò 19. bøezna 2010 vzpomeneme
25. výroèí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 17. února 2010 by se náš tatínek,
dìdeèek, pan
Milan KRAMNÝ
dožil 80 let. Stále vzpomínají manželka Helena
a dcera.
Rodzina œp.
Marii OCHMANOWEJ
z Lutyni Dolnej, zmar³ej 29. 10. 2009
a pochowanej 2. 11. 2009, serdecznie
dziêkuje wszystkim krewnym, s¹siadom
i znajomym za wyrazy wspó³czucia,
kwiaty oraz liczny udzia³ w pogrzebie
naszej Drogiej Zmar³ej. Szczególne
podziêkowania kierujemy do Pani Prezes
MK PZKO w Lutyni Dolnej, Mgr Marii
Sztwiertnia, za wzruszaj¹ce s³owa
przemówienia przy trumnie Zmar³ej. Za
zasmucon¹ rodzinê Stanis³aw Ochman.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim
krewnym, s¹siadom i znajomym za
wyrazy wspó³czucia, kwiaty oraz liczny
udzia³ w pogrzebie naszej Drogiej
Zmar³ej pani
Wandy WAJDOWEJ.
Szczególne podziêkowanie kierujemy
ksiêdzowi Rados³awowi Skupnikowi za
dostojny obrzêd pogrzebowy i s³owa
pociechy oraz podziêkowanie dla chóru
Lutnia za œpiew przy obrzêdzie.
Za zasmucon¹ rodzinê m¹¿ Miros³aw
i córki z rodzinami.
Odešel náhle,
nikdo to neèekal.
Osud tak chtìl?
Proè jen to uspìchal.
Byl plný života,
mysl plná snìní
a nikdo se nenadál,
jak rychle se vše zmìní
Dne 18. února 2010 vzpomeneme
l. smutné výroèí úmrtí
pana
Zdeòka VOTKY.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn
Martin, dcera Ivona a maminka Lidie.
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KR¡TCE
Plesová sezóna zaèala
Letošní plesová sezóna v naší obci
zaèala ve velkém stylu. V sobotu 16.
ledna se najednou konaly hned ètyøi
plesy. V kulturním domì zahajovali
sezónu sportovci z TJ Sokol Dolní Lutynì,
v neradské hájence mìli svùj tradièní ples
myslivci ze sdružení Vìøòovice-Borky,
v Kulturním domì ve Vìøòovicích se sešli
rodièe a pøátelé místní školy a v Jiøince se
konal první Dolnolutyòský farní ples.
Pøestože plesù bylo najednou hodnì,
sehnat vstupenky na nìkteré z nich bylo
témìø nemožné.
Obec byla úspìšná
s projekty na zateplování
Pøestože období mezi Štìdrým dnem
a Novým rokem vybízí k aktivní dovolené,
na Statním fondu životního prostøedí
zasedala hodnotící komise, která z 952
podaných projektù doporuèila k realizaci
450, z nichž dva projekty jsou z naší
obce. Protože pan ministr hned 4. ledna
rozhodnutí podepsal, mùže se obec tìšit
na dvì nové a zateplené budovy. Jedním
je kulturním dùm a druhým budova malé
školy. Další projekty obec bude podávat,
tak doufejme, že uspìje.
Citrony ze skleníku

V˝roËÌ
V mìsíci lednu oslavili:
75 let - Františka Šostoková
80 let - Libuše Kramná, Eliška Dadoková,
Aloisie Šostoková,
85 let - Adéla Giecková, Josef Sztwiertnia
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu
v kruhu rodinném.
Do svazku obce jsme dne 23.1.2010
pøivítali tyto novì narozené dìti:
Samuel Kajfoš, Jiøí Macura, Anna
Kožušníková, Adéla Humlíèková, Lukáš
Duda, Nikola Grygarová, Jana Kastlová,
Nela Adamèíková
Rozlouèili jsme se s:
Jiøí Bortlik, Ladislav Chrušè
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast s úmrtím svých nejbližších.

Sníh se sype z nebe, závìje po kolena,
silnièáøi hlásí kalamitní stav. Pøekroèením
prahu do skleníku pana Orlity se však
ocitám v jiném svìtì. Známý dolnolutyòský pìstitel citronù mì pozval do
svého žlutého království právì v èase skliznì. A ta bude vskutku vydatná. Krásné
žlut´ouèké citrony, velké jako pìst poøádného chlapa, táhnou svou váhou k zemi
vìtvièky dvou citronovníkù. Pan Orlita se
s nimi laská jako s kuøátky. "Sám je
vypìstuji, sklidím a vlastoruènì i rozdám",
smìje se král citronù a dává mi jich pár do
rukou. Jejich kùra není chemicky ošetøena a já už se tìším, jak ji nastrouhám do
tìsta na bábovku. "Céèko" v citronech
obsažené zoceluje náš organismus. Jeho
zvýšená konzumace se doporuèuje právì
teï, v dobì chøipek. Vitamin C mimoto
produkuje v našem mozku také hormony
štìstí a euforie, tedy noradrenalin a
betaendorfin. Výsledek je nasnadì: Ve
zdravém tìle zdravý duch!
Renata Marcolová
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Vod·ci z Posejdonu zah·jili letoönÌ sezonu
Dne 9. ledna zahájil vodácký oddíl Posejdon letošní vodáckou sezónu. Novoroèní sjezd se konal již potøetí a je poøádán u
pøíležitosti otevøení Schengenského prostoru, co v našem pøípadì má symbolický význam, jelikož øeka Olše je øekou hranièní.
Pøes mrazivé poèasí se akce zúèastnilo 21
vodákù nejenom z Dolní Lutynì, ale
i z Orlové, Karviné, Èeského Tìšína
a hosté z Polska z Cieszyna, Ratiboøe,
Gorzyc a Opole,
pro které teplota
vzduchu nebyla pøekážkou a ostatní podmínky byly vynikající, tj. nepršelo ani
nesnìžilo a byl dostatek vody, což
umožnilo proplout 10 km úsek z Vìøòovic
do polského Zabelkova za necelé dvì
hodiny.
Po skonèení vodácké èásti a pøesunu zpìt
do Vìøòovic se konalo v Klubovnì PZKO
spoleèné posezení úèastníkù splavu
a ostatních èlenù obèanského sdružení
Posejdon s teplým èajem a gulášem. Na
této èásti akce, která mìla rovnìž formu
valné hromady Posejdonu, byla hodnocena
loòská vodácká sezóna, vèetnì promítání
filmù a fotografií z akcí a prezentovány
plány na letošní rok. Èinnost našeho
vodáckého oddílu byla kladnì hodnocena
Poradním sborem pro vodáctví pøi MSK
a øada akcí byla zaøazena do vodáckého
kalendáøe na letošní rok.
Kromì již zmínìného III. novoroèního
sjezdu Olše, Posejdon bude poøadatelem
splavnìní Horní Odry ve dnech 28. - 29.
bøezna 2010, dále ve dnech 8. a 9. kvìtna
se bude konat ve Vìøòovicích II. roèník
školení zaèínajících vodákù, 11. až 13.
èervna Plavadlo z Vìøòovic a z Bohumína
do Ratiboøe a hlavní akcí budou ve dnech
5. - 30. èervence, èesko-polské letní
vodácké tábory. Zakonèení sezóny je
naplánováno na den 3. øíjna - Zamykání
Olše. Tuto akci naši vodáci pøipravují na
úseku z Karviné do Vìøòovic spoleènì
s vodáckým oddílem Hranièáøi Karviná.
Kromì tìchto akcí se bude zúèastòovat
sjezdù Moravice a jiných akcí poøádaných
ostatními vodáckými oddíly v Moravskoslezském kraji.

Pro existenci vodáckého oddílu je nezbytné technické vybavení, tj. lodì, vesty,
pádla apod. a taktéž zázemí pro uskladnìní lodí. Výbor Posejdonu napsal nìkolik
žádostí o pøidìlení grantu a žádosti
o sponzorské dary a lze øíci, že se nìkolik
tìchto žádostí ujalo a bylo možno
nakoupit alespoò èást z plánovaného
vodáckého vybavení. Kromì technického
vybavení novou kvalitou je spolupráce
s Domem dìti a mládeže z Orlové, kde
vznikl vodácký kroužek, který bude využívat naši základnu ve Vìøòovicích a bude

se úèastnit našich vodáckých akcí.
Obdobnì nabízíme zájemcùm z naší obce,
aby využili velmi dobré podmínky na øece
Olši, technické zázemí Posejdonu
a zkušenosti našich instruktorù a zapojili
se do èinnosti našeho sdružení. Nábor
nových èlenù se bude konat u pøíležitosti
školení zaèínajících vodákù ve dnech
8. a 9. kvìtna. Bližší informace uvedeme
v dubnových Dolnolutyòských novinách.
Veškeré informace jsou na našich
webových stránkách www.posejdon.cz.
Josef Tobola, pøedseda Posejdon, o.s.

FotbalistÈ Sokola ladÌ formu na jaro
Po nepøíliš úspìšné podzimní èásti sezóny zahájili naši muži

Poslední lednovou sobotu jsme sehráli první pøátelské utkání. Na

zimní pøípravu již 5. ledna.

umìlé trávì v Karviné jsme podlehli místnímu B týmu 2:8.

Tréninky probíhají v útery v tìlocviènì a ve ètvrtek a v pátek venku

O výsledek vùbec nešlo, trenér vyzkoušel nìkteré nové hráèe.

na høišti. Do jarních boju pùjdeme s obmìnìným kádrem, ale zmìn

Do zaèátku jarních bojù zbývá ještì dost èasu na hledání optimální

nebude mnoho. Nìkteøí hráèi odejdou, jiní pøijdou. Budeme se snažit

sestavy a všichni pevnì vìøíme, že noví hráèi, kteøí pøijdou, ukážou

posílit na všech postech, ale hlavnì potøebujeme nìjakého kvalitního

svou kvalitu a pomùžou jedinému cíli, kterým je záchrana v soutìži.

útoèníka, který bude promìòovat šance.

(av)
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