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NOVINY

Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

Obec m· schv·len˝ nov˝ ˙zemnÌ pl·n

Po ètrnáctidenním odkladu schválili
dolnolutyòští zastupitelé na svém
mimoøádném zasedání, které se konalo poslední bøeznový den, nový
územní plán obce.
Navazuje na dosavadní stavební vývoj obce,
stávající urbanistickou strukturu doplòuje
návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí
ji do nových ploch.
Nový územní plán obce odpovídá všem parametrùm, které musí splòovat coby souèást
Rozvojové oblasti Ostrava. Vytváøí tedy
územní podmínky pro regeneraci sídel,
zejména pro pøestavbu zastavìného území,
vytváøí podmínky pro rekultivaci a regeneraci devastovaných ploch a brownfields,
øeší zaèlenìní ploch rekultivovaných po
tìžbì a chrání pøed zastavìním plochy
nezbytné pro vytvoøení souvislých veøejnì
pøístupných zelených pásù vhodných pro
krátkodobou rekreaci a pro vznik lesních
porostù. "V územním plánu Dolní Lutynì
jsou vytvoøeny podmínky pro zlepšení životního prostøedí, a to zejména návrhem

rozšíøení kanalizace, podmínky pro posílení
hospodáøského pilíøe øešeného území, a to
návrhem zastavitelných ploch pro rozvoj
drobné výroby, výrobních služeb a návrhem
ploch pro rozšíøení tìžby a tím zvýšení poètu
pracovních míst v obci," konstatuje se v textu
nového územního plánu platného do roku
2020.
Schválený územní plán poèítá s rozšíøením
ploch pro individuální bytovou výstavbu
s ohledem na vysokou atraktivnost bydlení
v obci. "V øešeném území pøedpokládáme do
roku 2020 realizaci celkem 320 bytù, z toho
pøibližnì 25 procent bez nároku na nové
plochy vymezené v územním plánu formou
pøístaveb a nástaveb stávajících objektù,"
øíká starosta obce Pavel Buzek, který se
podílel na zpracování nového územního
plánu. Poèet trvale obydlených bytù se
výraznì zvýšil v èásti Dolní Lutynì, poklesl
ve Vìøòovicích.
Rozsah a kapacita novì navržených ploch
v územním plánu by však mìla být minimálnì o 50 procent (ještì lépe o 100 procent)
vyšší než je pøedpokládaný rozsah nové výs-

tavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu
fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby
nabídka stavebních ploch pøevyšovala potencionální poptávku.
Jediným zádrhelem byla záležitost týkající se
další tìžby v místní pískovnì. Obyvatelé pøítomní na zasedání zastupitelù se mylnì domnívali, že schválením územního plánu dá
obec automaticky souhlas s další tìžbou
štìrku, což však, jak všechny starosta Pavel
Buzek ujistil, není pravda. Jednání o další
tìžbì se vedou nezávisle na územním plánu.
"V oblasti pískovny platí stavební uzávìra,
tìžaøi mají vytýèené území, kde mohou tìžit
vèetnì oblasti vlivové. Jednání s jednotlivými majiteli pozemkù a nemovitostí
ovlivnìných èi ohrožených tìžbou, vede
tìžební organizace pøímo s jednotlivými
vlastníky. Do tohoto procesu obec nemùže
vstupovat," prohlásil starosta Pavel Buzek.
Nicménì hned druhý den absolvoval jednání
se zástupci spoleènosti Cemex, aby zjistil,
jak mají tìžaøi v plánu postupovat. O výsledcích jednání budeme informovat v následujícím vydání Dolnolutyòských novin. (red)
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V˝roËnÌ Ëlensk· sch˘ze myslivc˘ z VÏ¯Úovic
První kvartál kalendáøního roku je
obvykle obdobím výroèních èlenských schùzí. O mnohých z nich
jsme ètenáøe už informovali. Sobota
6. bøezna byla dnem, kdy svou
schùzi konali rovnìž myslivci MS
Borky Vìøòovice. Kde jinde, než ve
vlastním zaøízení - neradské
"hájence".
Program schùze byl tradiènì peèlivì pøipraven,
písemné materiály pøehledné a srozumitelné,
zprávy výstižné a úplné. Tradiènì nechybìl
pøehled povoleného odstøelu užitkové zvìøe
i odstøely škodné. Poèty škodné narùstají. Jak
jeden z diskutujících èlenù poznamenal, mùže
být tato skuteènost jednou z pøíèin klesajících
poètù nízké užitkové zvìøe.
Nutno podotknout, že lov zvìøe nebyl hlavním
pøedmìtem schùze.
Tím byla zejména starost o zvìø: mapování
jejího stavu, plán pøípravy krmení na pøíští
zimu, oprava loveckých zaøízení, proøezávka,
zkoušky adeptù, èištìní krmných zaøízení, lesní
a barváøské zkoušky malých plemen atd.
Pøehlednì pøipravený a èlenskou schùzí
schválený plán práce MS pro letošní rok obsahoval nejen aktivity zamìøené na vlastní mysliveckou èinnost, ale i tradièní spoleèenské
akce, hlavní finanèní zdroj místního sdružení.
Plesová sezóna sice už skonèila (mimochodem

ten letošní myslivecký ples byl hodnocen jako
jeden z nejzdaøilejších), ale èekají akce další.
A také práce se stálým udržováním budovy
hájenky. Poøád je co zlepšovat, opravovat,
rekonstruovat. Penìz nebude nikdy dost… Ale
to znají všechny zájmové organizace.
Ve svém krátkém diskusním pøíspìvku to
shrnul pøítomný starosta obce Mgr. Pavel
Buzek, když prohlásil, že vedení obce bude

OËkov·nÌ proti vzteklinÏ
Obec Dolní Lutynì ve spolupráci s veterinárním lékaøem Ivo Šimoníkem
z Ostravy-Michálkovic bude provádìt hromadné oèkování psù proti vzteklinì.
Oèkování proti vzteklinì je preventivním
opatøením proti šíøení nákazy zvíøat. Hromadné
oèkování psù starších 3 mìsícù se koná dne 11.
kvìtna 2010. 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 telefonicky domluvit s veterináøem - tel.: 596 231 040) V rámci oèkování je
možné zakoupit veterinární pøípravky proti
vnìjším vnitøním a parazitùm.

vždy, i pøes ekonomickou krizi, spoleèenským
organizacím na jejich èinnost podle možnosti
finanènì pøispívat.
Závìreèná slova pøedsedy MS Ing. Václava
Kadìry byla pøedevším podìkováním za práci
v uplynulém roce, ale i výzvou k pracovní
úèasti èlenù na realizaci plánovaných
investièních akcí v letošním roce. Myslivosti
zdar!
Jan Fismol
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. Prostranství pøed kulturním
domem ve støedu obce
Pokud majitel psa nevyužije této hromadné
akce, má možnost nechat si naoèkovat zvíøe
u kteréhokoliv veterinárního lékaøe.
Ivana Ryšková, OÚ Dolní Lutynì, tel. èísle:
596 544 409/kl. 107 nebo 552 301 296

Starosta obce se setkal s d·rci krve
Èeský èervený køíž, oblastní spolek Ostrava a Karviná, ocenil naše
obèany, dárce krve.
Podle poètu bezplatných odbìrù získali v roce 2009 následující ocenìní:
bronzovou plaketu MUDr. J. Jánského Jiøí Foltýn; støíbrnou plaketu za 20
odbìrù Jarmila Oršulíková, Radek Štolfa, Martin Dadák a David Radiòák; zlatou plaketu za 40 odbìrù Zdenìk Duda, Alan Staniczek, Tadeáš Janiczek a
Tadeáš Niemczyk; zlatý køíž za 80 odbìrù získal Tomáš Knìžík. Na neformální schùzce s dárci, která se uskuteènila v pondìlí 22. bøezna 2010 na obecním
úøadì, starosta obce tento významný obèanský poèin ocenil a všem zúèastnìným za jejich aktivitu podìkoval. (Pozn. Uvádìna jsou pouze jména dárcù
poskytnuta obecnímu úøadu do 4. 1. 2010.)
Redakce
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PrvnÌ v okrese a t¯etÌ v MoravskoslezskÈm kraji
Žákynì 8. tøídy ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni Lucie Hotová se zúèastnila konverzaèních soutìží v nìmeckém jazyce
a pøivezla dva diplomy. Za 1. místo v okrese Karviná a 3. místo v Moravskoslezském kraji.
A co pøi soutìžích prožívala? Pøeètìte si úryvek z její slohové práce:
"…Nìmèinu, která mì zaèala hned od zaèátku bavit, se uèím pátým
rokem. Ještì pøed zaèátkem školního roku, kdy jsem mìla mít povinný nìmecký jazyk, mì zaèala uèit lehká slovíèka moje prababièka.
Nìmèina je pro mì velkou zálibou, které se vìnuju skoro každý den.
Doma si pøekládám rùzné èlánky, texty písní nebo "šprechtím" s mou
prababièkou. Poslední dobou mì nìmèina baví stále víc a víc.
Jakmile mi paní uèitelka Trachová oznámila, že mì vybrala do okresního kola v Karviné, dostala jsem trému. Paní uèitelka mi pomáhala
s tématy, která jsem mìla zadaná, a radila mi, co by se tam hodilo a co
ne. Doma jsem si to pøipravovala a napsala na poèítaèi. Myslím, že
moje pøíprava byla dobrá…
Byly to velké nervy. Hlavnì když jsem se 4. února probudila a mìla jet
na okresní kolo. Když jsem ale pøišla na øadu, už jsem nervózní nebyla. Vytáhla jsem si téma Bydlení a byla jsem s ním spokojená. Jenže
potom pøišlo vyhlašování… Myslela jsem, že když nejsem ani tøetí, ani
druhá, tak první nebudu - jenže jsem najednou slyšela své jméno…
Byla jsem velmi ráda a pøekvapená, postoupila jsem tím do dalšího
kola.
Krajské kolo se konalo 8. bøezna v Ostravì. Jela se mnou paní uèitelka Trachová, která se mì snažila pøivést na jiné myšlenky, abych nebyla tolik nervózní. Jako první byl poslech textu z kazety. Mìli jsme
seøadit obrázky podle nahrávky a odpovìdìt, zda je to správnì, nebo
špatnì. Poslech byl pro mì trošku nároènìjší. Hned po poslechu jsem
tam zùstala a šla jako první. Vybrala jsem si téma jídlo, pití a nákupy.
Docela se mi to líbilo, vìdìla jsem, o èem mám mluvit. Tøi paní, které

Vlevo paní uèitelka Trachová,
vpravo Lucie Hotová.
byly v porotì, se mì obèas na nìco zeptaly, když potøebovaly. Myslela
jsem, že nebudu ani tøetí, ale nakonec jo. Dopadlo to myslím dobøe.
Chtìla bych moc podìkovat paní uèitelce Trachové za ochotu, za
pomoc, za podporu a za vynikající výuku nìmeckého jazyka. Dìkuju
moc.”
Lucie Hotová, žákynì 8. tøídy ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni

Kulat˝ st˘l s hvÏzdou seri·lu Vypr·vÏj!
Již šestý diskusní Kulatý stùl, tentokrát na téma životní úspìchy
a zklamání, poøádá 7. kvìtna
odpoledne obèanské sdružení Institut pro ženy.
Tentokrát bude vzácným hostem hereèka Andrea
Kerestešová, která ztvárnila jednu z hlavních

postav seriálu Vyprávìj! Ženy mají pøíležitost
podìlit se s ní o své životní pøíbìhy a inspirovat
ostatní zúèastnìné ženy.
Kulatého stolu s podtitulem "Vyprávìj pøíbìhy ze
života", který opìt probìhne v sídle Krajského
úøadu v Ostravì, se mohou zúèastnit všechny
ostravské ženy, které nejen že se pochlubí svými
životními úspìchy, ale nestydí se vyprávìt i svá

Výstavba pøíhranièního úseku dálnice D47
bude letos pokraèovat
Pøestože informace z konce loòského roku hovoøily o tom,
že letos nebude kvùli pøetrvávající ekonomické krizi
pokraèovat výstavba dálnice na úseku Bohumín - státní
hranice, zdá se, že se situace zaèíná mìnit. Manažeøi dvou
zainteresovaných stavebních firem vedení obce ujistili, že
pro letošní rok získají na stavební práce èástku pøevyšující
1 miliardu korun. Termín dokonèení zmiòovaného úseku
dálnice tak mùžeme oèekávat v pøíštím roce.
(red)

životní zklamání a prohry. První blok se zamìøí na
životní úspìchy a na vše, co ženy více èi ménì
posiluje, druhý se bude naopak vìnovat životním
neúspìchùm, zklamáním a porážkám.
Zájemci o úèast se mají možnost pøihlásit prostøednictvím internetového formuláøe na stránkách
Institutu pro ženy (http://institutprozeny.cz/),
nejpozdìji však do 30. dubna 2010.

Bude kolárna v Neradu u vlakové zastávky
pod kamerovým dohledem?
Vedení obce na tomto problému pracuje. Kamerový systém
zaruèující kvalitní pøenos informací byl vèetnì dodavatele
vybrán.
Problémem
však
zùstává
permanentní
napájení
kamerového zdroje nepøetržitì po celých 24 hodin støídavým proudem ze sítì.
To znamená, že umístìní kamery na sloup veøejného
osvìtlení je nevhodné. Pøívod proudu pro toto osvìtlení je
ve dne vypnut.
Provoz kamerového systému na baterie i elektrický proud
je drahý a pomìrnì nároèný. Øešení se však našlo. Napájet kamerový systém je technicky možné ze zaøízení
Èeských drah.
Jednání s jejími zástupci už zaèala.
Vìøme, že se obì strany domluví a kamerová ochrana
areálu kolárny se stane skuteèností. O postupu prací
budeme ètenáøe informovat.
Jan Fismol
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Duben v historick˝ch faktech
Èlánek "Oskarový herec Malden má koøeny v obci", který jsme zveøejnili v bøeznových novinách, vzbudil
neèekanou pozornost. Vyvolal rovnìž žádost, èi spíše podnìt nìkolika obèanù, zvýšit ètivost našich novin zaøazováním podobných historických zajímavostí. Nemùžeme sice oèekávat, že objevíme dalšího svìtovì proslulého
rodáka (proè však pøedem tuto možnost vyluèovat), ale pøedkládat obèanùm historické zajímavosti mùžeme. Tak
se zrodil nápad seznamovat naše ètenáøe s významnými historickými událostmi, které se v daném mìsíci a pøíslušném roce staly. Budeme se snažit, aby historická událost mìla aspoò nìjakou vazbu na èeský stát (resp.
Èeskoslovensko), ale ne vždy to dodržíme. Jako informaèní zdroj budeme pøevážnì používat historický magazín
"Živá historie", vydavatel Extra Publishing, s. r. o. Prosíme ètenáøe, aby nám sdìlovali své názory na náš poèin.
Dìkujeme.
Jan Fismol
885 - Zemøel vìrozvìst Metodìj
Šestého dubnového dne roku 885
skonal
moravský
arcibiskup
Metodìj. Jeho poslední roky
pùsobení na Velké Moravì byly
provázeny složitými politickými
pøevraty. Arcibiskup chtìl zajistit,
aby se i po jeho smrti nadále rozvíjela slovanská liturgie ve støední
Evropì. Zvolil proto za svého nástupce Gorazda, ten však byl po jeho
skonu zatèen. Nový papež Hadrián
totiž jinou než latinskou bohoslužbu
zakázal a nechal slovanské mnichy
vyhnat ze zemì. Centrum slovanské
vzdìlanosti se tak záhy po
Metodìjovì smrti rozpadlo.
1242 - Masakr - Èudské jezero
Dne 5. dubna 1242 stanulo dvacetitisícové vojsko nìmeckých rytíøù na
zamrzlé ploše Èudského jezera, aby
se zde jednou provždy vypoøádalo
s novgorodskými oddíly. Násilné
manýry rytíøù provázené celou
øadou krutostí a surovostí, které byly
páchány na pravoslavném obyvatelstvu, znovu zhoršily už tak svízelné
pomìry. Nìmeètí rytíøi mìli po
stránce
vojenského
zázemí
a výzbroje jednoznaènì navrch.
Vojsko, èítající na dvacet tisíc mužù,
postupovalo smìrem na Novgorod,
kde byli oèekáváni poèetnì slabší
a mnohem hùøe vybavenou armádou
Alexandra Nìvského. Shodnì
s pøedpokladem se vyvíjela i bitva.
Nìmeètí
tìžkoodìnci
tìžce
a nemilosrdnì drtili ruské vojsko
a navíc ho zaèali z obou stran
obklièovat. Jenže právì v onen
osudný okamžik zasáhla do bitvy
sama pøíroda, což Rusové samozøejmì považovali za zásah boží, zatímco nìmeètí rytíøi za ïáblovy úklady.
Zaèátkem dubna totiž u bøehù jezera
pomalu tály ledy, které pod vysokou
koncentrací tìžkých tìl zaèaly
praskat. Nìmeètí rytíøi v brnìní
sklouzávali pod vodu i se svými

opancéøovanými koòmi a jejich
pozici ještì zhoršil pøíjezd ruské
zálohy. Bitva na Èudském jezeøe
skonèila pro øádové rytíøe tragicky
a stala se jednou z nejkrvavìjších
bitev 13. století.
1355 - Karel IV. øímským
císaøem
Dne 5. dubna roku 1355 byl èeský
a øímský král Karel IV. korunován
císaøem Svaté øíše øímské. Nìkolikaleté úsilí na diplomatickém i politickém poli bylo zdárnì završeno
a po strastiplné jízdì italským
územím stanul Karel se svým
vojskem pøed branami Øíma. Navzdory slibu, že do Vìèného Mìsta
vstoupí teprve v den korunovace, se
èeský král vydal do spletitých øímských ulièek již o nìkolik dní døíve.
Umìnímilovný a nadmíru duchovnì
založený Karel nemohl pobývat ve
vojenském ležení, aniž by spatøil
posvátné øímské baziliky s ostatky
zde uložených svìtcù. Do mìsta
však musel vstoupit inkognito
Výmìnou za takové neformální
a budoucímu císaøi nedùstojné
vniknutí mu byl èas, který mohl
v dobì velikonoèních svátkù strávit
v nejposvátnìjších svatostáncích.
V den své korunovace vstoupil do
mìsta podruhé, tentokrát již ve
slavnostním prùvodu, podléhajícímu
pøísným pravidlùm korunovaèního
ceremoniálu. Triumfální cesta Øímem
vedla zprvu do baziliky sv. Petra, kde
se odehrála nejpodstatnìjší èást celého
obøadu. Po jeho vykonání prošel Karel
IV. se svou tøetí ženou Annou Svídnickou za všeobecného jásotu øímského obyvatelstva mìstem, aby
zakonèili nabitý den velkolepou
korunovaèní hostinou. Spanilá øímská
jízda Karla IV. se stala vrcholem celé
jeho dosavadní panovnické kariéry a
èeský král vstoupil do evropských
dìjin jako jeden z nejvìtších vládcù
vrcholného až pozdního støedovìku.

1549 - První vydání Melantrichovy Bible
Dne 11. dubna roku 1549 byla
poprvé vydána Bible Jiøího
Melantricha z Aventina. Melantrich
byl utrakvisticky smýšlející nakladatel. Pøestože sympatizoval s husity, vlastnil tiskaøství spoleènì
s umírnìným katolíkem Bartolomìjem Netolickým. Právì pod jeho
záštitou Bibli vytiskl. Bezproblémová spolupráce dvou lidí
odlišného vyznání hezky podtrhuje
tehdejší atmosféru v Èechách,
jakožto zemi dvojího lidu, kde
v rámci možností vládla tolerance
a pochopení. To bylo v tehdejší
Evropì zasažené vlnou náboženských válek výjimeèné. Po Bartolomìjovì smrti pøevzal Melantrich
vzkvétající podnik a ten se záhy stal
první èeskou tiskárnou smìle
konkurující
zbytku
Evropy.
Melantrichova Bible byla vydána
v obrovském nákladu a stala se
patrnì nejvýznamnìjším dílem
èeské renesance. Její výjimeènost
spoèívala pøedevším ve vysokém
umìleckém zpracování, plném
bohatých ilustrací, zdobných iniciál
èi bordur. Jiøí Melantrich nabyl
svými vydanými knihami takové
popularity a všeobecné vážnosti, že
mu císaø Ferdinand pøidìlil erb a pøídomek "z Aventina".
1883 - Poslušnì hlásím …
Dne 30. dubna roku 1883 se do
pražské rodiny støedoškolského
suplenta narodil tvùrce "typického
Èecha" Jaroslav Hašek. Toulavá až
bohémská povaha nedovolila
Haškovi prožít bìžný život normálního èlovìka, ale vedla ho po
spletitých cestách. Sklony k anarchismu podobnì jako k alkoholu
pøivedly Haška nìkolikrát do konfliktu se spoleèností. Navzdory
tomu, èi snad naopak právì proto,
stvoøil Jaroslav Hašek øadu spisù,

mezi nimiž dosáhla nejvìtší proslulosti kniha o dobrém vojáku Švejkovi.
1897 - Badeniho jazyková
naøízení
Dne 5. dubna roku 1897 se rakousko-uherský pøedseda vlády Kazimír Badeni pokusil urovnat národnostní rozepøe uvnitø habsburské
monarchie. Jeho jazyková naøízení
zrovnoprávnila èeštinu s dosud jediným úøedním jazykem Èech
a Moravy, nìmèinou. Pro nìmecké
úøedníky, kteøí jiným jazykem
nevládli, by však tento pøedpis znamenal ztrátu zamìstnání. Odpor
nìmeckého obyvatelstva a èetné
demonstrace záhy pøivodily pád
vlády a Badeniho jazyková naøízení
byla o dva roky pozdìji definitivnì
zrušena.
1945 - Prlovské èerné pondìlí
V èasných ranních hodinách 23.
dubna roku 1945 se malá vesnièka
Prlov na Vsetínsku probudila do
nejdìsuplnìjšího dne své historie.
Víska, která na sklonku války ukrývala na svých statcích pøíslušníky
partyzánského odboje, a jejíž nìkteøí
obyvatelé byli dokonce sami partyzány, byla obklíèena pøibližnì šesti
sty
vojáky
Jagdkommanda
z Vizovic a slovenské elitní jednotky
JOSEF. Následné výslechy Prlovanù
se odehrály za pomoci drastického
týrání a psychického vydírání.
Pøestože naše území postupnì
obklièovaly hned dvì spojenecké
armády, nacisté se rozhodli èeskému
obyvatelstvu na poslední chvíli krutì
pomstít. Celé akci v Prlovì pøedcházelo zatèení teprve šestnáctiletého partyzána Aloise Oškery.
Zlomený a zmuèený Oškera ukázal
vojákùm všechny pomocníky partyzánù, kteøí pak byli zaživa upáleni
nebo postøíleni. Tragédie v Prlovì si
vyžádala dvacet tøi obìtí.
(f#)
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Aby doma neho¯elo to, co by n·m pak chybÏlo
Hra s ohnìm - tak bychom v nìkterých pøípadech klidnì mohli oznaèit nedostateènou prevenci v nìkterých našich
domácnostech.
Vysoký poèet požárù v objektech pro
bydlení obecnì souvisí i s tím, že se lidé
cítí doma v bezpeèí a podceòují drobné
nehody, které mohou vést ke vzniku
požáru. I nevhodnì odložená cigareta èi
svíèka ponechaná na okamžik bez dozoru
dokáže promìnit byt v hoøící past naplnìnou toxickými zplodinami hoøení.
Nejrizikovìjším místem v našem bytì je
bezesporu kuchyò. V žádném pøípadì
bychom nemìli ponechávat bez dozoru
vaøící se jídlo na sporáku, toustovaèe,
rychlovarné konvice, fritovací hrnce
apod. a také neumíst´ovat hoølavé pøedmìty blízko otevøeného ohnì. Jistì se
vyplatí pravidelnì si nechat pøekontrolovat technický stav spotøebièù a øádnì
dodržovat návody výrobce k jejich
použití.
Pokud jde o další obytné místnosti,
nemìli bychom umíst´ovat zapálené
svíèky na hoølavý podklad, nenechávat je
bez dozoru. Pamatujte, že hoøící svíèka
nebo prskavka je otevøený oheò, a podle
toho by se s nimi mìlo zacházet. Ještì ve
vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíèky
teplota mùže dosahovat až 200 °C, což
staèí k zapálení papíru, plastù, textilií
a dalších pøedmìtù, které ponecháte
v blízkosti. Pøi kouøení cigaret a odhazování nedopalkù do odpadkových košù
dbejte na dokonalé uhašení nedopalkù
cigaret, pozor na pokládání cigaret na
hoølavý materiál. Velmi nebezpeèné je
pak kouøení v posteli, zvlášt´ pokud jste
pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
Pozor bychom si mìli dát rovnìž na
dodržování bezpeèné vzdálenosti od
lokálních tepelných spotøebièù, napøíklad
pøi ustavování nábytku nebo sušení
odìvù. Domácí kutilové by nemìli
provádìt neodborné zásahy do elektroinstalace a mìli by dodržovat zásady

bezpeèné práce s hoølavými kapalinami. A
co je vùbec nejdùležitìjší, neponechávat
zápalky, zapalovaèe a svíèky v dosahu
dìtí. Pokud má náš byt i balkon, ten by se
nemìl stát skladištìm hoølavého materiálu, jako jsou napø. rùzné papírové krabice, noviny, textil, apod. Nedopalek,
který mùže zabloudit na balkon z patra
nad vámi, nebo odpálená zábavná
pyrotechnika, vám v lepším pøípadì tuto
úschovnu promìní v hromádku popela.
Nesmíme ale zapomenout, že i za dveømi
našeho bytu, na spoleèných chodbách,
nám hrozí nebezpeèí požárù v pøípadì, že
je zastavíme rùznými skøínìmi, botníky,
krabicemi apod. Je to inspirace pro van-

daly a nudící se dìti. Takto umístìné pøedmìty nemusí samozøejmì znamenat
okamžitou možnost vzniku požáru, ale
pøedevším nám zúžují únikovou cestu
v pøípadì nebezpeèí a potøeby urychleného opuštìní domu.
Co øíci závìrem? Snad jen pøipomenout,
že požáry v domácnostech mají vùbec nejtragiètìjší následky. Každý rok pøi
požárech v domácnostech zemøou desítky
lidí, další stovky lidí se zraní a zpùsobené
škody dosahují stamilionù korun. I z vaší
domácnosti se mùže v okamžiku stát zakouøená a rozžhavená smrtící past. To,
abyste se nestali obìtí i vy, záleží hlavnì
na vás!
Odbor prevence

MÌstnÌ hasiËi jsou na sezonu p¯ipraveni

Za snìhovou závìjí a zavøeným vraty hasièárny jsme ani letošní zimu

Stejnì jako vloni jsou cíle pro tento rok jasné: chceme být nápomocni

neprospali, ba právì naopak.

všem, kteøí naši pomoc potøebují,vychovat v rámci naší organizace nové

Pokud jsme zrovna nevykonávali preventivní požární hlídku na akcích

èleny výjezdové jednotky dle nejlepšího svìdomí, na poli požárního

poøádaných v obecním kulturním domì, investovali jsme energii uspoøe-

sportu dosáhnout co nejlepších výsledkù, pokraèovat v rozvoji družstva

nou z gauèového zahálení mezi svátky do oprav a rekonstrukce výjez-

dívek a pøipravit základnu pro nábor a výchovu tìch nejmenších.

dového vozidla.

Doufám, že až budu na konci roku 2010 bilancovat, nebudu muset žád-

Úchyty, šuplíky a hlavnì pøehlednìjší a praktiètìjší uspoøádání technic-

nou z pøedchozích met oddalovat a pøeji svým kolegùm a kolegyním

kých prostøedkù a pomùcek v nástavbì zásahového vozidla nám jistì

v letošní sezonì mnoho úspìchù.

usnadní manipulaci v pøípadì potøeby.

Petr Diniè
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Informace o v·leËn˝ch hrobech

KR¡TCE
Jarní burza dìtského obleèení
Èeský svaz žen ve spolupráci s Osvìtovou besedou pøipravil ve dnech 28.
a 29. dubna v sále Kulturního domu v
Dolní Lutyni jarní burzu dìtského odívání,
sportovních potøeb a hraèek. Ve støedu
28. dubna se uskuteèní od 8 - 17 hodin
sbìr a od 10 - 17 hodin prodej. Ve ètvrtek
29. dubna bude od 8 - 15 hodin prodej
a vyúètování od 15 - 17 hodin.

V tìchto dnech byly pro veøejnost zpøístupnìny
informace o váleèných hrobech a pietních
místech, které jsou souèástí Centrální evidence
váleèných hrobù zøízených a vedených Ministerstvem obrany ÈR. Centrální evidence
váleèných hrobù, byla zøízena ministerstvem
v souladu se zákonem è. 122/2004 Sb.,
o váleèných hrobech.
Informace o váleèných hrobech jsou dostupné
na adrese http://valecnehroby.army.cz.
Do problematiky váleèných hrobù a pietních
míst lze vstoupit odkazem "Evidence VH",
který je umístìn v levém panelu obrazovky.
V evidenci váleèných hrobù lze vyhledat nejen
údaje o váleèných hrobech v Èeské republice,
ale i o èeských váleèných hrobech v zahranièí.
Dále lze v evidenci vyhledávat podle údajù
o osobách pohøbených ve váleèných hrobech
nebo pøipomenutých na pietních deskách (viz
záložka - Hledání podle osobních údajù), a také
podle údajù o váleèných hrobech (záložka Hledání podle údajù o VH).
Pro zobrazení umístìní jednotlivých váleèných
hrobù v ÈR je vypracován odkaz " Mapa lokalit
VH". Prostøednictvím tohoto odkazu je nutné
provést pøiblížení (vìtší detail mapy) vybrané
oblasti. Váleèné hroby v zahranièí se na mapì
zobrazují v základním náhledu. Kliknutím myší

na symbol váleèného hrobu zobrazeného
v mapì lze získat další související informace.
Souèástí informací o váleèném hrobu je jeho
zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou
známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovìdnou za správnost a úplnost zobrazených informací.
Ve mìstì Orlová na území ètyø katastrù obce se
nachází 16 váleèných hrobù a pietních míst,
které mìsto udržuje. Finance pro údržbu jsou
každoroènì vynakládány pøedevším do oprav
jednotlivých èástí památníkù, výsadby kvìtin,
na údržbu a úpravy okolí.
Mimo tuto správu a údržbu váleèných hrobù
a pietních míst mìsto Orlová dohlíží jako obec
s rozšíøenou pùsobností na váleèné hroby, jež
spravují a udržují obce Petøvald, Doubrava
a Dolní Lutynì. Celkem tedy vede ORP Orlová
v evidenci 43 váleèných hrobù a pietních míst.
Nové internetové stránky vznikly ve spolupráci
pracovníkù Ministerstva obrany ÈR, pracovníkù odboru kanceláøe hejtmana Krajského
úøadu Moravskoslezského kraje a pracovníkù
obecních úøadù s rozšíøenou pùsobností.
Vìøíme, že tyto informace pøispìjí obèanùm
k získání informací o historii.
ORP Orlová

TJ Sokol VÏ¯Úovice v nov˝ch kabin·ch
Nejen hráèi TJ Sokol Vìøòovice, ale i
jejich soupeøi se doèkali rekonstrukce
vnitøních prostor tribuny. Svùj vzhled
zmìnily nejen 4 kabiny pro pøevlékání, ale
i sprchy a chodba. Vybraná firma využila
zimní pøestávky a stavební práce dokonèila

pøed

zaèátkem

jarní

sezóny.

Po

kabinách TJ Sokol Dolní Lutynì jsou tak v
novém i vìøòovické. Vìøme tedy, že se
tento poèin obce odrazí i na výkonech fotbalistù.

Jan Fismol

Pietní akt
Základní organizace KSÈM v Dolní Lutyni
zve širokou veøejnost na pietní akt
s položením kvìtù k pomníku rudoarmìjcù, který se uskuteèní v pátek
30. dubna v 17 hodin.
Travesti show v kulturním domì
Osvìtová beseda poøádá ve ètvrtek
13. kvìtna v 19 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni excelent travesti show - Divoké koèky a jejich zbrusu
nová dvouhodinová show. Jednotné
vstupné 160 korun. Vstupenky v pøedprodeji v KD.
Zájezd do divadla
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
zájezd do divadla Jiøího Myrona v Ostravì
na slavný americký muzikál Hello, Dolly,
který se koná v nedìli 30. kvìtna v 15
hodin. Vstupné 105 korun. Odjezd autobusu z Vìøòovic ve 14 hodin - jízdné120
korun, odjezd autobusu z Dolní Lutynì ve
14.15 hodin - jízdné 100 korun. Bližší
informace podá p. Petrová osobnì nebo
na tel. 552 301 243.
Humanitární sbírka
Obèanské sdružení Diakonie Broumov
a Osvìtová beseda vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního obleèení
(dámské, pánské, dìtské), lùžkovin,
prostìradel, ruèníkù, utìrek záclon,
domácích potøeb - nádobí bílé i èerné,
sklenièky - vše nepoškozené, peøí,
péøových a vatovaných pøikrývek,
polštáøù a dek, obuv - nepoškozenou,
hraèky, knihy, tašky. Vìci prosíme zabalit
do igelitových pytlù èi krabic, aby se
nepoškodily transportem. Sbírka se
uskuteèní v pátek 14. kvìtna od 9 - 17
hodin v Kulturním domì ve Vìøòovicích.
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SpoleËensk· kronika
Dne 15. dubna
2010 pøed 60 lety
si øekli své ano
naši drazí rodièe
Alois a Zdeòka SEMIKOVI.
Hodnì zdraví, štìstí a ještì mnoho pøíjemných spoleèných chvil pøejí dcery Vìra
a Eva s rodinami, vnouèaty a pravnouèaty.
Dne 24. bøezna 2010 uplynulo 30 let od úmrtí paní
Anny KRAJÈOVÉ
z Vìøòovic.
Vzpomínají synové Vladislav a Bohuslav
s rodinami.
Odešla jsi, jak osud si pøál. Však v našich
srdcích žiješ dál.
Dne 9. dubna 2010 jsme vzpomnìli smutné 5. výroèí úmrtí paní
Štìpánky STARÉ.
Vzpomínají dcera Vìra,
vnuèka Zdeòka s rodinou,
vnuk Vladimír s rodinou.
Ti, které jsme milovali, žijí stále v našich
srdcích.
Dne 12. dubna 2010 jsme si pøipomnìli
smutné 10. výroèí úmrtí paní
Jarmily KOLARÈÍKOVÉ
roz. Kìrmaškové a dne
29. dubna 2010 by
se dožila 56 let.
S láskou vzpomínají
maminka, sestra a bratr
s rodinami.
Tvé oèi se zavøely, srdce pøestalo bít,
vzpomínky na tebe budou stále s námi žít.
Dne 14. dubna 2010 by se dožil 85 let pan
Josef KÌRMAŠEK.
S láskou vzpomínají manželka Zdeòka,
dcera Alena s manželem
Jiøím, syn Jiøí s manželkou
Marií, vnuci Denisa
a Tomáš, pravnuci
Tomášek, Honzík, Jessica
a Sandra.

strana 7

Však nastal èas
jdeš do ticha,
nic nehvízdá,
nic nevzdychá
a ptaèí píseò nezní.
Jaroslav Seifert

Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm
a ostatním úèastníkùm smuteèního
obøadu, kteøí dne 4. bøezna 2010
doprovodili naši maminku,

Dne 20. dubna 2010 by se dožil 70 let pan

na její poslední cestì. Zvláštì dìkujeme
otci Mariánu Pospìchovi za smuteèní mši
a slova louèení. Dìkujeme za kvìtinové
dary a projevené kondolence. Synové Jan,
Jaroslav a Bøetislav s rodinami.

Jaroslav ŠMÍD.
Vìnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Štefka, syn a dcera s rodinou.
Odešel jsi, jak osud si pøál.
Však v našich srdcích žiješ
dál.
Dne 26. dubna 2010
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí pana
Milana STERNADELA.
S láskou vzpomíná manželka Marcela,
syn Marek, bratr Miroslav a sestra Milada
s rodinou.
Dne 2. kvìtna 2010
vzpomeneme 1. výroèí
úmrtí paní
Gertrudy SOSNOVÉ.
Kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte
s námi. S láskou vzpomínají synové
Zbyšek a Lešek s manželkami a vnuk
Martin s rodinou.
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm
a známým za projevy soustrasti, kvìtinové
dary a úèast na posledním rozlouèení
s panem Josefem Hanuskem.
Za celou rodinu manželka Vlasta.
Podìkování
Dìkuji touto cestou èlenkám SPOZu paní
Annì Bednáøové a Eustasii Mrákavové za
milou návštìvu, gratulaci a kytici u
pøíležitosti mého životního jubilea.
Dále dìkuji za gratulaci p. Olze Adamczykové a jejímu synu Vladislavovi,
manželùm Zavìruchovým, Malvinì
a Bertkovi Hanuskovým, p. Helenì
Dvoršèákové, Antonii Chrobokové za
poslání dárku a jejím dcerám Alenì
Šimèíkové s manželem a Anièce, Janu
a Andìlce Saneènikovým.
Otci faráøi Petru Knapovi a jeho rodièùm
a Otci faráøi Mariánu Pospìchovi za
kvìtinový dar. Zároveò dìkuji obsluhujícímu personálu v restauraci Herman.
Marie Giecková

Štìpánku SRBOVOU

V˝roËÌ
V mìsíci únoru oslavili
75 let - Josef Vìèorek
80 let - Rudolf Opolka, Helena Mišolajová, Kazimír Mazurek
85 let - Marie Giecková, Vilém Bajgar,
Marta Odojová
93 let - Anna Molinková
97 let - Emilie Malcharková
Milým oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, spokojenost a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Konieczny, Štìpánka Srbová, Emilie Skrzeszowská, Angela Buèková, Olga
Kiczmerová, Štìpánka Skøíšovská,
Miloslav Dadok
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
Dne 8. dubna 2010 oslavil
krásných 80 let pan
Bohumil CELECKÝ
z Vìøòovic.
Do dalších let hodnì štìstí, zdraví,
pohody a životního elánu pøejí manželka
Marie, dcera Jana
a syn Bohuš s rodinami.
Dne 1. kvìtna 2010
vzpomeneme
4. výroèí úmrtí paní
Marie
SKRZESZOWSKÉ.
Stále vzpomíná sestra Štìpánka, synovec
Jan s manželkou Jiøinou, prasynovec
David s manželkou Blankou a jejich dìti
Martin a Lukáš.
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SK DÏtmarovice - Sokol DolnÌ LutynÏ 1:1 (0:0)
V prvním jarním mistrovském utkání jsme zajíždìli na høištì nejvìtšího favorita soutìže do nedalekých Dìtmarovic.
Pøes zimu jsme zaèali budovat nové mužstvo s perspektivou do dalších let.
V samotném utkání jsme chtìli vycházet ze
zabezpeèené obrany, která je oproti podzimu
celá nová. Domácí mìli sice pøevahu, ale naše
obrana pracovala velice jistì, a co prošlo,
pochytal brankáø Boèek. První poloèas skonèil
vysledkem 0:0.
Druhý poloèas pokraèoval podle stejného scénaøe jako ten první: domácí se snažili nìco
vymyslet, ale naše dobøe fungující obrana jim
toho moc nedovolila. Domácí mìli sice spoustu
šancí, ale zahazovali je jak na bìžícím pásu.
V 61. minutì se domácí pøece jen doèkali
branky, po promìnìné penaltì.
Naše mužstvo tato branka vùbec nerozhodila
a za pìt minut jsme se po rohovém kopu
doèkali vyrovnání zásluhou Žáka, nové posily
z Fuèíku Orlová. Do konce utkání jsme se
zamìøili na obranu a vyráželi do brejku, a kdybychom v posledních minutách mìli více štìstí
pøi šancích Posla a Beilnera, mohli jsme
dokonce vyhrát.
Tento bod má pro nás cenu zlata. Pøedvedený
výkon našeho mužstva nám dává do dalších
bojù dobré vyhlídky ke splnìní našeho cíle,
zachránit se co nejdøíve.
(ave)

Tom·ö Turek boduje v bench-pressu
V sobotu 20. bøezna se v Sedlèanech konalo mistrovství Èeské republiky juniorù, dorostu a masters v bench-pressu. K soutìži se sjelo
celkem 103 závodníkù a závodnic ze všech koutù republiky a k vidìní
byla spousta hodnotných výkonù a nìkolik èeských rekordù.
Této soutìže se zúèastnil i patnáctiletý Tomáš Turek z Dolní Lutynì,
jinak závodník oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín. V kategorii
dorostu do 90 kg obsadil osobním rekordem 110 kg druhé místo.
Hned o týden pozdìji poøádaly oddíly TJ Baník Sokolov a TJ Spartak
Chodov 18. mistrovství Èeské republiky juniorù a dorostencù v silovém
trojboji v Sokolovì. Závodu se zúèastnilo celkem 28 soutìžících, z toho
25 mužù a tøi ženy. Tomáš Turek z Dolní Lutynì reprezentující oddíl TJ
Viktorie Bohumín získal v kategorii dorostencù do 100 kg zlatou medaili
tìmito výkony: døep 185 kg, tlak vleže 110 kg a pozved 185 kg. Celkovì
uzvedl 480 kg. Díky tomuto umístìní je tento závodník v nominaci na
mistrovství svìta, které se letos koná v Plzni.
(red)

TJ Sokol Dolní Lutynì uvítá ve svých øadách
chlapce (zejména roèníky narození 1995 - 1999)
s fotbalovým srdcem.
Pøijïte se podívat na naše tréninky v úterý a ètvrtky
od 16 hodin na høišti TJ Sokol Dolní Lutynì
nebo volejte tel: 739 112 285, 604 543 177.
Tìšíme se na Vás!
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