- ètìte na stranì 2

DOLNOLUTY“SK…
lede• 2009

NOVINY

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

ZDARMA

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len
Zastupitelstvo obce na svém posledním prosincovém zasedání v tomto
roce schválilo rozpoèet pøíjmù a rozpoèet výdajù obce v kalendáøním roce
2009. Na podrobnosti k sestavování rozpoètu jsme zeptali p. Jana Wolfa,
pøedsedy finanèního výboru obce.
• Jak probíhalo sestavování letošního rozpoètu?
"Finanèní výbor zastupitelstva obce Dolní
Lutynì zpracoval s pøihlédnutím k plánu rozvoje obce, rozpoètovému výhledu obce a s pøihlédnutím k potøebì zajištìní bìžného chodu
obce, pøíspìvkových organizací a obecního
úøadu návrh rozpoètu na r. 2009. Návrh rozpoètu byl stejnì jako v pøedchozích letech i pro rok
2009 navržen, po zapojení pøedpokládaného
zùstatku, jako vyrovnaný. Pøedpokládaný zùstatek hospodaøení z roku 2008 bude èinit asi 20
milionù korun, ale jeho pøesná výše bude
známa až v polovinì ledna."
• Znamená to, že obec hospodaøí dobøe?
"Ano. Postavení, obsah a funkce rozpoètu
územních samosprávných celkù se øídí
zákonem èís. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Obec prozatím ani jednou
nemusela žádat o bankovní pùjèky nebo úvìry
a patøí mezi malou skupinu mìst a obcí, které

nejsou zadlužené u bank. Nicménì v souvislosti
s možnostmi èerpání finanèních prostøedkù z
operaèních fondù EU nelze vylouèit do
budoucna ani tuto možnost."
• Mùžete to, prosím, blíže objasnit?
"Obce a mìsta mají možnost pøihlásit své projekty do jednotlivých výzev na získání
finanèních prostøedkù z EU v rùzných
oblastech. Naše obec v souèasné dobì má
podány dva projekty v celkové výši asi 20 milionù korun. Pokud budou projekty úspìšné,
musí se obec finanènì spolupodílet na jejich
financování. Výše spolufinancování je rùzná a
v lepších pøípadech se blíží k 10% uznatelných
nákladù, bohužel vìtšinou je ale mnohem vyšší.
Obec tak musí zbylé náklady pokrýt ze svých
zdrojù, které jsou však omezené a obec se mùže
dostat do situace, že bude potøebovat na pøechodnou dobu pùjèit. Je to pomìrnì složité, ale
pro obce a mìsta je to jediná možnost, nebo•
peníze jsou k dispozici do roku 2013 a pak

jejich pøísu• bude výraznì nižší."
• Chystá obec ještì další projekty?
"Urèitì, bohužel obec nemá žádné projekty, tak
øíkajíc v šuplíku. Pøipravujeme nìkolik projektù, ale doba potøebná k pøípravì není krátká.
Zaèít se musí u studie, pak u staveb je tøeba
územní rozhodnutí, stavební povolení a teprve
když vše nabude právní moc, mùžeme podávat
žádosti, což jsou ve vìtšinì pøípadù další týdny
a mìsíce práce mnoha lidí na obci. Z tìch
pøipravovaných projektù na pøíští rok mohu
potvrdit plány na rekonstrukci kulturního domu
a další projekty prozatím neprozradím."
• Jak probíhalo schvalování?
"Materiály, které obdrželi zastupitelé, byly v
návrhu rozpoètu obce na rok 2009 v oblasti
pøíjmù i výdajù rozepsané dle jednotlivých
odvìtví. Dále každý zastupitel mìl k dispozici
podrobný rozpis rozpoètu na jednotlivé
položky.
Navíc každý z pøítomných mohl vznést v pøípadì jakýchkoliv nejasností nebo nových podnìtù dotaz. Nìkteøí toho využili a po bližším
vysvìtlení byl rozpoèet schválen."
Dìkuji za rozhovor.

Skauti p¯ivezli do obce betlÈmskÈ svÏtlo
Poslední pøedvánoèní sobotu dorazilo do obce betlémské svìtlo. Pøivezli ho skauti, kteøí si jej odpálili od
kamarádù, jež poselství z Betléma pøivezli do Bohumína brnìnským vlakem. Z dolnolutyòského kostela pak svìtlo putovalo do mnoha domácností v obci.(red)
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Jak˝ bude poplatek ze ps˘ v roce 2009?
Poplatek ze psù platí držitel (osoba, která má psa v držbì a chová se jako by jí pes náležel), který má trvalý pobyt v Dolní
Lutyni, anebo sídlo (právnická osoba). V pøípadì držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v pomìrné výši,
která odpovídá i poètu zapoèatých mìsícù.

Povinnost platit poplatek nenáleží cizincùm, kteøí na našem území pobývají jinak než na základì povolení k trvalému pobytu ve smyslu § 65 a
násl. zákona è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù. Pøistìhuje-li se majitel psa do Dolní
Lutynì nebo sídla, platí poplatek až od poèátku následujícího mìsíce.
Platí se ze psù starších 3 mìsícù. Držitel psa je povinen do 15 dnù
oznámit správci poplatku (Obecní úøad Dolní Lutynì, è. dveøí 6) vznik
poplatkové povinnosti a to písemnì do nebo ústnì protokolu. Podobným
zpùsobem postupuje pøi zániku poplatkové povinnosti. Povinnost
oznámit držení psa má i poplatník, který je od poplatku osvobozen. Pøi
splnìní ohlašovací povinnosti je držiteli psa vydána evidenèní známka,
která zabezpeèí návrat toulavého zvíøete k držiteli.
Od poplatku jsou osvobozeni:
A - držitelé psù, kteøí jsou nevidomí, bezmocní a osoby s tìžkým zdravotním postižením, kterým byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod
podle zvláštního právního pøedpisu (dle § 86 zákona è. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù),
B - Policie ÈR,
C - osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
pøedpis, napø. zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
Sazba poplatku
Za prvního psa 100 Kè
Za druhého a každého dalšího psa 300 Kè
Zpùsob platby
Poplatek mùžete zaplatit v hotovosti na Obecním úøadì v Dolní Lutyni
(kanc. è. 6), nebo na poštì prostøednictvím poštovní poukázky, kterou
obdržíte poštou nebo bankovním pøevodem z úètu na náš úèet è. 2920791/0100, který je vedený u Komerèní banky a.s., Karviná, KS 179, variabilní symbol 0220091341. Poplatek je splatný do 28. února 2009. Pokud
nebude zaplacen poplatek ve stanovené lhùtì, mùže být držiteli vymìøen
platebním výmìrem s možností navýšení poplatku až na trojnásobek
pùvodní výše.
Povinnosti držitele psa ve vztahu k poplatku ze psù
Držitel psa je povinen do 15-ti dnù nahlásit Obecnímu úøadu každou
skuteènost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození (napø.
utracení, úhyn psa, zabìhnutí psa, ztráta známky, zmìna majitele). Pes by
mìl mít pøi sobì evidenèní známku, kterou obec bezplatnì vydala držiteli
psa pøi pøihlášení k poplatku ze psù.

Èipování psù
Obec Dolní Lutynì nevydala obecnì závaznou vyhlášku, která by naøizovala povinné èipování nebo tetování psù. Èipování je nutné pøi cestì
do zahranièí. Pøi nalezení èipovaného psa nebo tetovaného (tetování musí
být èitelné) je snadné jej vrátit pùvodnímu majiteli, odpadá jeho umístìní
v útulku a vakcinace psa.
V pøípadì pokousání psem je snadnìjší dohledání informací o zdravotním stavu psa. A pøedevším se sníží obci náklady na odchyt psù, které se
pohybují kolem 70 tisíc korun roènì. Držitelé psù, pokud jste nechali psa
oèipovat, a tuto skuteènost jste dosud nenahlásili zemìdìlskému úseku
Obecního úøadu, uèiòte tak neprodlenì. Formuláø - pøiznání k místnímu
poplatku ze psù naleznete na www stránkách obce (
www.dolnilutyne.org).
Volný pohyb psù - pohyb bez vodítka na veøejném prostranství a to
pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby èi chovatele.
Povinnost vést psa na vodítku nestanovuje zákon na ochranu zvíøat proti
týrání. Podle tohoto zákona mùže obec obecnì závaznou vyhláškou
upravit pravidla pro volný pohyb psù a pravidla pro volný pohyb psù na
veøejném prostranství. Øešit a sankcionovat je možné až napadení psem.
Obec Dolní Lutynì také nevydala obecnì závaznou vyhlášku, která by
upravovala volný pohyb psù.
Pøi pohybu pejska na veøejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen
dodržovat obecná pravidla stanovená obèanským zákoníkem (§ 127/
zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù).
Pes nesmí nad míru pøimìøenou místním pomìrùm, (rozhodne Obecní
úøad nebo soud) obtìžovat sousedy štìkáním, prachem, pachy a pevnými
a tekutými exkrementy.
Pes nesmí vniknout èi vnikat na pozemek souseda èi jiného vlastníka.
Nesmí obtìžovat obèany, napadat ostatní psy, zneèis•ovat spoleèné prostory, parky, chodníky, dìtská høištì… § 60 zákona è. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
pøikazuje vlastníkovi nebo držiteli domácích zvíøat, aby zabránil
pobíhání tìchto zvíøat po pozemní komunikaci.
Vedení psa na vodítku
Každá osoba, která chová pejska nebo odpovídá za chování psa, musí
sama urèit, zda má pes být veden na vodítku nebo má mít náhubek.
Náhubek nesmí omezovat fyziologické potøeby psa (termoregulace a
dýchání). Ta také nese plnou odpovìdnost za agresivitu svého psa a pøípadné napadání osob a jiných zvíøat.
Ivana Ryšková, zemìdìlský úsek
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"M·me hodnÏ pl·n˘. Pro dÏti i rodiËe,"
¯ÌkajÌ zakladatelky RC Beruöka v DolnÌ Lutyni
Rodinné centrum Beruška slaví v tìchto dnech první výroèí existence. O vzniku centra, o celoroèní práci a plánek
na další mìsíce jsme mluvili se zakladatelkami centra Michaelou Wotke a Radkou Štolfovou.
• Rodinné centrum Beruška slaví v tìchto
dnech první narozeniny. Není tajemstvím,
že si získává mezi rodièi stále vìtší vìhlas.
Prozraïte, kdo stojí za jeho vznikem?
"Za vznikem jako takovým stojíme hlavnì
obì dvì, s myšlenkou samotnou však pøišla
Michaela. Nápad na založení takovéhoto centra v naší obci byl však pøedevším impulsem
od našich dìtí, se kterými jsme navštìvovaly
RC Slùnì v Bohumínì. Ve stejné dobì
nabízela Obec Dolní Lutynì volné prostory
ZŠ Nerad, takže jsme s tímto naším zámìrem
seznámily zastupitele, kteøí nás nakonec v
našem zámìru podpoøili. Samozøejmì následovalo období spojené se zaøizováním
nezbytných formalit a pøípravou na otevøení,
které bylo docela nároèné a zdlouhavé. Vše se
však nakonec povedlo a my máme za sebou
první, velmi vydaøený rok Berušky."
• Pro ty, kdo to tøeba ještì nevìdí: kde
najdeme RC Beruška a mùžete nám pøiblížit náplò jeho èinnosti?
"Rodinné centrum Beruška se nachází v prostorách bývalé Základní školy v Dolní Lutyni Nerad. Slouží pøedevším jako místo setkávání
rodin s malými dìtmi, zároveò se snaží
nabízet zajímavé programy k využití volného
èasu a zpestøení mateøské dovolené."
• Podílejí se nìjak "øadoví" rodièe na tvorbì programové náplnì a vymýšlíte spoleènì
akce?
"Maminky pøicházejí s nápady, co by se dalo
udìlat. Aktivnìjší jsou více maminky, které s
námi byly již pøi otevøení Berušky. Samotná
realizace se však vždy odvíjí dle zájmu
maminek zúèastnit se nabízených programù a
aktivit. Nápadem jedné z maminek bylo napø.
uspoøádat prodej výrobkù maminek z Berušky
na Vánoèních trzích a na Mikulášské besídce
a výtìžek vìnovat dìtem na nákup dáreèkù
pod Vánoèní stromeèek. Prodejní akce se
velmi povedla a my zúèastnìným maminkám
moc dìkujeme. V prosinci jsme otevøeli
novou, vìtší hernièku, kterou bylo potøeba
uklidit po malování vyzdobit. To nám
maminky také nabídly svoji pomoc. Pøed
Vánocemi pøišla jedna z maminek s nápadem
udìlat si veèer jen pro sebe, bez dìtí. Tak jsme
se sešly v Pizzerii Balcanica v Dolní Lutyni a
bylo to moc pøíjemné setkání."
• Je potøeba být nìjakým øádným èlenem
RC Beruška nebo k vám mùže zajít
kterýkoli rodiè se svou ratolestí?
"Berušku mùže navštívit s dítìtem kdokoli,
maminka nebo tatínek, ale chodí k nám i
babièky, obèas se najde i dìdeèek, pøípadnì

nìkdo jiný z okruhu rodiny."
• Kolik rodièù, resp. dìtí Berušku
navštìvuje?
"V prùmìru je to osm dìtí, nìkdy se sejde 10,
12 a nìkdy zase pìt. V prosinci jsme poøádali
Mikulášskou nadílku, Zdobení vánoèního
stromeèku a Posezení u vánoèního stromeèku
s dáreèky pro Berušku, které dìti rozbalovaly.
To se sešlo dìtí pomìrnì více, než obvykle,
jen Mikuláše se zúèastnilo nìco pøes ètyøicet
dìtí v doprovodu rodièù. Všechny akce byly
velmi úspìšné, což nám udìlalo ohromnou
radost."
• Rodinné centrum znamená, že tam s
dìtmi mùže pøijít jak maminka, tak
tatínek. Kdo chodí s dìtmi èastìji?
"Samozøejmì chodí nejvíce maminky, èasto
doprovázejí dìti také babièky, tatínkové jsou
spíše výjimkou. Ti se úèastní spíše akcí pro
rodiny, tøeba na Mikuláše jich pøišlo docela
hodnì. Když jsme Berušku otvíraly, zaøadily
jsme do programu jednou za mìsíc odpoledne
nazvané "Dnes hlídám já", to byla hernièka
otevøena jen pro tatínky, pøípadnì dìdeèky s
dìtmi. S ohlasem se však nesetkalo, možná
nìkdy v budoucnu opìt vyzkoušíme."
• Beruška funguje v Dolní Lutyni, ale není
tajemstvím, že už o nich vìdí i rodièe mimo
obec - v Bohumínì nebo v Orlové. Je to mu
tak, dojíždìjí na setkání Berušky rodièe a
dìtmi nejen z Dolní Lutynì, ale i z okolí?
"Ano, dojíždìjí k nám také maminky z okolí,
nejvíce asi z Orlové, Dìtmarovic, pøípadnì z
okrajových èástí Bohumína."
• V Dolnolutyòských novinách se pravidelnì objevuje nejen program RC Beruška,
ale též èlánky a fotografie z akcí, které dìti
a rodièe z Berušek absolvovali. Mùžete
prozradit, co pro èleny Berušky pøipravu-

jete zajímavého pro tento rok? Mohou se
dìti opìt tìšit na výlety èi sportovní akce?
"Na zaèátku roku oslaví Beruška 1.
narozeniny. Plánujeme, že bude otevøeno po
celý den, pøipravujeme zajímavý program,
který by mìl být zároveò malým pøekvapením
pro všechny hosty, vstup do Berušky bude po
celý den zdarma. Zveme tímto všechny na
návštìvu k nám.
Bìhem roku budeme stejnì jako loni poøádat
Jarní a podzimní burzièku dìtského obleèení a
potøeb, støíhání dìtí, navštívíme Jízdárnu v
Karviné-Olšinách, kde si dìti zajezdí na
ponících, mohou se také tìšit na pohádková
divadélka. Nebudou chybìt akce pro rodiny
jako De• dìtí, Mikuláš a Vánoèní posezení v
Berušce. Ke Dni maminek pøipravujeme "Den
krásy s Monikou Židkovou". V pravidelném
programu bude opìt zaøazeno cvièení pro
rodièe s dìtmi, pro pøedškolní a školní dìti
zde máme Berušèiny taneèky a pro maminky
Tvoøivá odpoledne v Berušce. Od února
bychom rádi otevøeli nové kroužky pro dìti
pøedškolního a školního vìku nazvané
"Berušèina tvoøivá dílnièka" a "Zábavné
hrátky s angliètinou". Pøipravovaný program
se bude dále odvíjet podle zájmu maminek,
ale také dìtí."
• Co mají udìlat rodièe, kteøí by chtìli
navštìvovat RC Beruška? Kdy a kam mají
pøijít? Resp. kde najdou informace o
Beruškách?
"Scházíme se pravidelnì každé pondìlí a
ètvrtek dopoledne od 9 do 12 hodi• a každou
støedu odpoledne od 15.30 do 18 hodin. Veškeré informace o nás a našem aktuálním programu najdou pøípadní zájemci na našich
webových stránkách www.beruska.uvadi.cz."
Dìkuji za rozhovor.
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Letos zabodovali takÈ Mikul·ö, Ëert a andÏl
Pravdìpodobnì to zaèalo již loni,
kdy èertík Anciáš našeptal dìtem z
MŠ na Zbytkách, že pøímo pekelnì
rád mlsá. A nejen on! Proto se dìti
na pøíchod vysnìné trojice poctivì
pøipravily.
Staèilo zadìlat horu medového tìsta, pøidat špetku odvahy a asi po hrsti dobré
nálady a nadšení. Nezamìnitelná vùnì
peèených medových perníèkù provonìla
celou školku a všichni si byli jistí, že ji
musel cítit i Mikuláš se svými pomocníky.
O dva týdny pozdìji pøišly dìtem pomoci
se zdobením také mnohé maminky a
babièky.
Dìkujeme Vám, že jste se dokázaly v
pøedvánoèní èas ohlédnout a alespoò na
chvíli pøenést z ustaraného dospìláckého
svìta do toho radostnìjšího a jiskøivìjšího
- zkrátka dìtského. Sladké odpoledne, kdy
cukrová poleva zkrášlila i nosy dìtí, za to
pozastavení urèitì stálo.
Medovou vùni skuteènì ucítili jak v nebi,
tak i v pekle. Proto v pátek 5. prosince již
od rána dìti slyšely vzdálené zvonìní a
také snad øinèení øetìzy. Netrvalo dlouho

a do dveøí vznešenì vstoupil opravdový
Mikuláš za tichého doprovodu andìla.
Naopak rázný nástup èerta vyvolal lehké
obavy. Svìdomí ne všech je vždy úplnì
èisté. Co však zmùže èert s dìtmi, které
jsou pod ochranou samotného Mikuláše a
které si se svými uèitelkami pøipravily
spoustu krásných písnièek a básnièek.

Vìtšina klukù a holek pak ještì vymìnila
tu svou øíkanku za balíèek plný dobrot.
Èert utøel nos, dìti pusy ušpinìné od
èokolády a Mikuláš si vyèesával z vousù
drobky od perníèkù se slovy: "Za rok pøijdu zas…"
Za SRPŠ pøi MŠ na Zbytkách
L. Trembošová.

NÏco zcela novÈho pro zdravÌ - solnÈ jeskynÏ na Karvinsku
V posledních létech zaèalo pøibývat solných jeskyní a tak jsme
pro Vás pøipravili alespoò nìkolik základních informací o nich.
Umìle vytvoøené solné jeskynì, které zaèaly pøibývat pøedevším
v posledních dvou létech, mají své opodstatnìní. V pøírodì existují již století, jsou to vlastnì pùvodní jeskynì v podzemí, jejichž
léèebných úèinkù si lidé všimli již dávno. V Èeské republice jsou
to zaøízení, která využívají jeskyní k léèbì astmatických onemocnìní. A což teprve jeskynì v blízkosti moøe nebo v horách.
Za posledních 50 let vzrostl poèet lidí postižených alergiemi, astmatem a bronchitidou z pùvodních dvou až tøí procent na
dnešních asi 30 procent a podle mnoha odborníkù bude procento
ještì stoupat. Víme, kde žijeme a nadìje, že životní prostøedí na
Ostravsku z roku na rok výraznì zlepší je asi nereálná. Proto lidé
vymysleli umìlé solné jeskyni, protože k moøi do jeskyní je
daleko.

Výstavba takové jeskynì není vùbec jednoduchá a je finanènì
docela nákladná. Každý kdo se rozhodne pro stavbu, by mìl mít
velmi dobré znalosti z fyziky, chemie èi biologie. Nasimulovat
prostor skoro totožný s tím, jaký je ve skuteèné pøírodní podzemní jeskyni není vùbec jednoduché. K tomu slouží speciální
pøístroje, které obohacují vzduch o lehké záporné ionty, jenž jsou
hlavním léèivým faktorem. Nebyla by to solná jeskynì, kdyby v
ní nebyla sùl. Ta nejvhodnìjší sùl je z Mrtvého moøe, ze které se
v tomto unikátním klimatu uvolòují tìlu prospìšné minerály a
geoaerosoly, které posilují obranyschopnost a správnou èinnost
lidského organismu jako pøi pobytu u moøe.
Kdo chce, mùže si úèinky solných jeskyní vyzkoušet i v blízkém
okolí (Dìtmarovice, Karviná, Bohumín) ale pozor na kvalitu,
není každá stejná.
(red)

RodinnÈ centrum Beruöka oslavÌ svÈ prvnÌ narozeniny
Za pár dní tomu bude právì rok, co jsme u nás
v Berušce pøivítali pøi slavnostním otevøení
první návštìvníky. A nebyly mezi nimi jenom
maminky s dìtmi. Rok s rokem se sešel a my
Vás zveme k nám do Berušky na oslavu
prvních narozenin, která bude probíhat ve
ètvrtek 15. ledna 2009 od 9,30 do 17 hodin.
V prosinci jsme otevøeli novou hernièku pro
dìti, ve které probíhá výstava fotografií dìtí z
Berušky, jejichž autorkou je Renáta Marcolová.
Souèástí oslavy bude i doprovodný program.
Po celý den je vstup do centra volný.

Pøesnìjší informace k chystanému programu
naleznete na našich stránkách
od 5. ledna 2009.
Programy, které v Berušce nabízíme:
o Pohádky pro dìti o Cvièení pro rodièe s dìtmi
o Berušèiny taneèky pro dìti od 4 do 8 let o
Tvoøení pro rodièe s dìtmi
o Hrátky s øíkankami o Tvoøivé podveèery pro
ženy
o Fotografování dìtí v Berušce spojené s výstavou fotografií

o Støíhání dìtí. Akce pro rodiny
o Pøedvádìcí akce - dìtská a bytová kosmetika
o Besedy s odborníky (logoped, zdravotníci)
o Jarní a zimní burzièka dìtského obleèení a
potøeb pro dìti
Najdete nás v budovì bývalé Základní školy v
Dolní Lutyni - Nerad
Kontakt: e-mail - Rcberuska@email.cz,
www.beruska.uvadi.cz
tel: 605 240 100, 777 882 503
www.beruska.uvadi.cz

leden 2009

Dolnolutyòské noviny

strana 5

V·noËnÌ koncerty potÏöily
Již nìkolik let poøádá Základní umìlecká škola v Rychvaldì pøed Vánocemi výchovné koncerty, na které zve žáky
mateøských a základních škol z Rychvaldu, Dolní Lutynì a Dìtmarovic a dìti i dospìlé klienty centra pro osoby se
zdravotním postižením "Ètyølístek" z Ostravy a centra pro osoby s mentálním postižením "Náš svìt" z Pržna.

Letos se dva tyto koncerty uskuteènily 15. prosince v kulturním domì v Dolní Lutyni a pìt
koncertù 16. prosince v koncertním sále ZUŠ v
Rychvaldì. Tématem se tentokrát staly Vánoce,
jak je slaví v rùzných zemích Evropy, ale
odskoèili jsme si i do Ameriky. Posluchaèi se

dozvìdìli, jaké zvyky se v rùzných zemích
dodržují, jaká jídla se objeví na štìdroveèerním
stole a poslechli si spoustu krásných koled v
podání žákù lidové muziky a pìveckého sboru.
Nejvìtší radost všem organizátorùm a úèinkujícím pùsobí setkání s našimi milými pøáteli z

center pro zdravotnì a mentálnì postižené.
Jejich dychtivost, rozzáøené oèi a neskrývaná
radost nad možností, zazpívat si s našimi žáky,
je nejvìtší odmìnou všem, kteøí se podílejí na
pøípravì tìchto koncertù.
Vlasta Matonogová, øeditelka ZUŠ Rychvald

Polska Wigilia we wspÛlnej Europie
Jak co roku o tej porze czekamy na najpiêkniejsze ze
œwi¹t - Bo¿e Narodzenie. Ca³y œwiat jest wtedy inny:
kolorowy, tajemniczy, piêkny i goœcinny.
Taki by³ z pewnoœci¹ 12 grudnia br., gdy nauczyciele i uczniowie
dolnolutyñskiej podstawówki zaprosili goœci, rodziców i sympatyków szko³y do miejscowego Domu kultury na Polsk¹ Wigiliê
we wspólnej Europie.
Barwn¹ podró¿ po krajach Europy rozpoczêliœmy w kraju
Œwiêtego Miko³aja -Finlandii. Przepiêknie wygl¹da³y przedszkolaki przebrane za rewnifery, które zaprzê¿one w sanie leciutko
potrz¹sa³y g³ówkami i dzwoni³y dzwoneczkami przymocowanymi do rogów. Bielutkie œnie¿ynki i ba³wanki z klas ni¿szych
weso³o tañczy³y wokó³ choinki. Rozbrzmiewa³y piêkne kolêdy i
pieœni œwi¹teczne, które starsi uczniowie z przejêciem wykony-

wali po angielsku, niemiecku, w³osku, czesku i po polsku. Zaznajamiali te¿ zebranych ze zwyczajami œwi¹tecznymi typowymi
dla Anglii, Francji, Niemiec, W³och, Szwecji, S³owacji, Czech...
Wrêcz pachnia³o œwiêtami, gdy¿ ucztê duchow¹ uzupe³nia³y
symbole gastronomiczne - dania, które mo¿na by³o skosztowaæ.
Podró¿ zakoñczyliœmy w Polsce.
Ponownie o¿y³a polska szopka, œliczna panna syna ko³ysa³a, a
wœród nocnej ciszy rozbrzmiewa³o radosne GLORIA. Blask w
oczach dzieci i radoœæ w sercach ludzi wprowadza³y w magiczny
nastrój narodzenia Pana - narodzenia Nadziei i wiecznego Pokoju. Nie zabrak³o tradycyjnego ³amania siê op³atkiem i sk³adania
¿yczeñ.
£zy w oczach widzów, wzruszenia i gromkie brawa by³y godnym
podziêkowaniem wykonawcom za ich trud w³o¿ony w przygotowanie tego wspania³ego widowiska.

Ztratil se zlat˝ retrÌvr
Dne 21. prosince se nám kolem 16 hodin se v blízkosti vlakového nádraží
zabìhla fena zlatého retrívra, stará pìt a pùl roku.
Je svìlé hnìdé barvy má hnìdé oèi a slyší na jméno Bára. Nemá obojek.
Prosíme pøípadného nálezce, aby nás kontaktoval na tel. è. 776 26 08 74.
V pøípadì nálezu odmìna.
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Poplatek za komun·lnÌ odpad se letos nemÏnÌ
Výše poplatku pro rok 2009 zùstává
nezmìnìna. Jedná se o èástku 500
korun na osobu s trvalým pobytem v
obci Dolní Lutynì a o èástku 500
korun na osobu vlastnící objekt
urèený k individuální rekreaci na
území obce.
Obèany, kteøí hradí poplatek za odpad v
hotovosti platbou na Obecním úøadì, touto cestou upozoròujeme na zmìnu: poplatek se bude v
roce 2009 vybírat v prùbìhu jednoho
kalendáøního týdne (pondìlí až pátek) v mìsíci
bøeznu. Bližší podrobnosti, týkající se této
zmìny vèetnì termínu, uveøejníme v únorovém
vydání Dolnolutyòských novin.
Martina Handzlová,
OÚ Dolní Lutynì - životní prostøedí

Jak za¯Ìdit omezov·nÌ mnoûstvÌ odpad˘?
Množství odpadù roste stejným tempem,
jakým se zvyšuje životní úroveò obyvatel.
Pro pøedstavu:
1 èlovìk vyprodukuje za rok pøibližnì 200 kg
rùzných odpadù.
Kam s tìmito odpady?
Je dùležité již pøi nákupech zvážit, jakým zpùsobem mùžeme vše ovlivnit…
- kupujme vìtší balení
- nekupujme zboží s pøehnanì luxusními obaly
- kupujme kvalitní vìci, které nám déle vydrží
- uvažme, zda nové vìci opravdu potøebujeme
- tøiïme odpady
Dalo by se øíci, že žijeme v dobì plastù. Témìø
všechno sklo, které sloužilo jako obalový

materiál, bylo nahrazeno právì plasty, hliníkem
nebo papírem (krabice od mléka a nápojù). Ze
všech odpadù je kolem nás zhruba 15% odpadù
plastových. Jeden èlovìk vyprodukuje podle
statistik asi 28 kg plastového odpadu za rok. Z
tohoto množství tvoøí vìtšinu obalový materiál.
Zamysleme se… - základní surovinou sloužící
k výrobì plastù je ropa. Ropa se jednou vytìží,
zásoby se ztenèí a plasty nebude z èeho
vyrábìt. Proto umožnìme jejich další zpracování, takzvanou recyklaci.
V naší obci jsou rozmístìny kontejnery na
tøídìný odpad. Zelené slouží ke sbìru
vytøídìného skla a žluté kontejnery jsou urèeny
na plasty. Pytle na sbìr plastù pøímo z domác-

ností mají rovnìž žlutou barvu. Pokud chcete
plasty odevzdat v jiném, než ve žlutém pytli,
nemusí jej od vás zamìstnanec svozové firmy
pøevzít, protože nemá jistotu, že pøebírá právì
vytøídìný plastový odpad a mohlo by dojít ke
znehodnocení celého obsahu již odebraných
plastù umístìných ve vozidle, které zajiš•uje
jejich pøepravu.
Pokud budete potøebovat, je možné si žluté
plastové pytle vyzvednout na Obecním úøadì v
Dolní Lutyni, v kanceláøi è. 4 (naproti
schodišti) a tøídìním pomoci chránit životní
prostøedí.
Martina Handzlová,
odbor životního prostøedí

Ekoporadna ochotnÏ poradÌ kaûdÈmu jak chr·nit p¯Ìrodu
O problematice životního prostøedí se mluví èím dál více. Vliv na jeho
kvalitu nemají jen velké prùmyslové podniky, ale i veøejnost.
Každý z nás zatìžuje životní prostøedí, nìkdo více jiný ménì. Záleží na chování
jednotlivce. A• už vìøíte na globální oteplování nebo ne, jistì uznáte, že spotøeba èlovìka se za poslední desetiletí výraznì zvýšila. Všeho je dostatek, ve dne
v noci lze nakoupit takøka cokoli. Všimli jste si nìkdy, co všechno máte doma
a z èeho je to vyrobeno? Plastové obaly, hliník. Vše ve vìtších obalech, než by
bylo tøeba. Èokoládovou tyèinku sníte za minutku, ale obal s námi zùstane ještì
mnoho let. Kolik takový normální èlovìk tìchto tyèinek za rok spotøebuje? A
co jogurty, minerálky, rohlíky z pekárny, š•ávy, rybí saláty, bonbóny, sušenky,
balené salámy, sýry, maso…
To všechno se vìtšinou dá koupit v obalech, které jsou z plastu. Všechny tyto
obaly vyhodíme a skonèí na skládce, kde se budou rozkládat déle, než my
budeme na tomto svìtì. Emisní povolenky a zákaz jízdy kamionù necháme
politikùm. Co však mùže udìlat èlovìk jako já nebo Vy pro to, aby naše planeta vydržela stejnì pøíjemná i pro další generace?
Pøemýšlejte o tom, co kupujete. V èem je to zabaleno, jestli obal odpovídá
obsahu a nemá zbyteènì mnoho vrstev. Obal prodává výrobek. Obchodníci to
vìdí. Všimnìte si, v èem jsou zabaleny napøíklad cukrovinky. Papírová kra-

bice, zabalená v celofánu, uvnitø umìlohmotné plato a bonbón ještì zabalený
v hliníku…Bonboniéra zmizí v okamžiku, ale obaly… Srovnávejte jednotlivé
výrobky. Témìø vždy existuje šetrnìjší alternativa.
Tøiïte odpad. Má to smysl. Každý obèan Èeské republiky za rok vyprodukuje 150-200 kg odpadu, z toho 62 procnet tvoøí papír, plasty, sklo a bioodpad.
Tyto odpady lze recyklovat. Je to snadné. Staèí si pøeèíst, co vše mùžete do
žluté, zelené èi modré popelnice odhodit. Na obalech výrobkù pak bývá uvedeno, z jakého materiálu je vyroben. Jednou èi dvakrát se podíváte a budete si
to pamatovat. Napøíklad do té žluté patøí kromì plastových lahví i obaly od
jogurtù, obaly sušenek èi mikrotenové sáèky. Urèitì to zvládnete, po prvním
týdnu vám tøídìní pøijde úplnì samozøejmé.
Stejná taktika platí nejen pro odpady, ale i pro ostatní oblasti každodenního života. Pøemýšlet, jestli existuje šetrnìjší zpùsob. S tímto Vám ráda pomùže
jakákoliv ekoporadna. V Moravskoslezském kraji to mùže být tøeba ekoporadna obèanského sdružení Vita, která se ekoporadenství vìnuje již nìkolik let.
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu ekoporadna@vitaova.cz. Nìkolik užiteèných rad naleznete i na našem webu ekoporadna.vitaova.cz.
Lucie Kovaèièová,
Vita - obèanské sdružení
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SpoleËensk· kronika
Významné výroèí - 50 let spoleèného života, zlatou svatbu, oslavili 10. ledna
2009 manželé
Marie a Pavel HERYNKOVI.

Dne 14. ledna 2009 uplyne 10 let od
úmrtí našeho tatínka, tchána, dìdeèka
a pradìdeèka pana
Oldøicha KOCURA.
Zároveò 24. ledna 2009
si pøipomeneme jeho
nedožitých 88 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a
syn s rodinami.
Dne 24. ledna 2009
uplyne 20 let od tragického úmrtí pøi výkonu
povolání syna

Do dalších spoleèných let hodnì zdraví,
pohody, štìstí a vzájemného porozumìní
pøeje syn Lumír s manželkou Ivanou,
dcera Pavla s manželem Pavlem a
vnouèata Petr, Aleš, Jana a Martin.
Dotlouklo srdce,
ztichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.
Dne 25. prosince 2008
jsme vzpomnìli 1. výroèí úmrtí pana

Romana KØÍSTKA.
S láskou stále vzpomínají rodièe
a bratr Tomáš s rodinou.

V˝roËÌ
V mìsíci prosinci oslavili 75., 80., 85., 96.
a 97. narozeniny:

Se smutkem v srdci vzpomíná manželka
Halina s rodinou.

Valérie Marcalíková, Daneta Nierychlová,
Anna Filipczyková, Vladislav Koch, Erich
Popiolek, Oldøich Koziel, Lubomír
Mohaè, Vladimír Kvapil, Marta Bednáøová, Božena Nawratová

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

Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu v
kruhu rodinném.

Zdeòka SEBERY.

Dne 5. ledna 2009 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí pana
Josefa DUDY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, synové Jan a Jaromír s rodinami.
Dne 8. ledna 2009 uplynulo 1. výroèí
úmrtí pana
Rudolfa MORAVCE.
Vzpomínají manželka
Dagmar, dcera Jitka, zet´
Jiøí, syn Radek s pøítelkyní
Evou, vnouèata Saša,
Danek, Vojta, Anetka,
Klárka a sestra Loiska.

Vítání obèánkù
Dne 6. 12. 2008 jsme pøivítali do svazku
obce tyto nové obèánky:
Eliška Nowaková, Natálie Sobotíková,
Monika Szelongová, Adam Bártl, Veronika Šebelová, Dominik Šèotka, Kristia•
Bystroò
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Alois Dziedzic, Anna Skøešovská, Daniela
Adamèíková, Ilona Divišová
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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KR¡TCE
Pozvánka na dolnolutyòské plesy
Kdy si mùžeme v mìsíci lednu, únoru a
bøeznu 2009 v kulturním domì zatanèit?
Spoleèenské organizace si pro Vás
pøipravily tyto tradièní plesy a dìtské
karnevaly: sobota 17. 1. 2009 - tradièní
ples TZS Sokol Dolní Lutynì, pátek 23. 1.
2009 - rodièovský ples ZŠ s polským vyuè.
jazykem, pátek 30. 1. 2009 - spoleèenský
veèírek Klubu seniorù, nedìle 1. 2. 2009 rej masek pro všechny dìti OB, pátek 6. 2.
2009 - ples MO PZKO Dolní Lutynì, sobota 7. 2. 2009 - dìtský karneval ZŠ s polským vyuèovacím jazykem Dolní Lutynì,
sobota 14. 2. 2009 - rodièovský ples ZŠ A.
Jiráska, sobota 21. 2. 2009 - Obecní ples
OB a OÚ Dolní Lutynì, pátek 6. 3. 2009 dìtský karneval MŠ Dolní Lutynì - støed,
sobota 7. 3. 2008 - pochování basy TJ
Sokol Dolní Lutynì, sobota 14. 3. 2009 reprezentaèní ples studia Klára
Senioøi poøádají veèírek
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve èleny a své
pøíznivce na pátek 30. ledna 2009 v 17
hodin do sálu kulturního domu na
Spoleèenský veèírek. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina "SAXET. Zajištìno
pøedtanèení, domácí kuchynì a bohatá
tombola. Vstupné dobrovoné. Zve výbor
Klubu seniorù
Dìtský karneval
Osvìtová beseda zve všechny dìti a
rodièe na tradièní Rej masek, který se
uskuteèní v nedìli 1. února 2009 v 15
hodin v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Program, soutìže, tancování a
obèerstvení zajištìno. Vstupné - dìti s
maskou 15 korun, dìti bez masky 20
korun, rodièe 50 korun.
Den otevøených dveøí na gymnáziu
Gymnázium
Františka
Živného
v
Bohumínì poøádá v sobotu 17. ledna 2009
od 9 do 12 hodin Den otevøených dveøí pro
žáky 5. a 9. tøíd ZŠ, jejich rodièe a širokou
veøejnost. Zpøístupnìny budou veškeré
prostory školy, novì vybudované odborné
uèebny, laboratoøe, posilovny, multimediální a pøednáškový sál, tìlocvièna apod.
Zájemcùm o studium budou zodpovìzeny
pøípadné dotazy. Na vaši návštìvu se tìší
pracovníci gymnázia.
(red)
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StaröÌ û·ci se pl·cali o sto öest v Beskydech
Ve dnech 14. - 17. listopadu 2008
probìhlo soustøedìní našich fotbalistù z
družstva starších žákù na Horní Beèvì.
I pøes nezájem vedení TJ Sokol Dolní
Lutynì o naše žáky se podaøilo pøipravit
krátký, ale pìkný pobyt v Beskydech, kde
kromì zvyšování kondice po místních
kopcích mìli hráèi možnost zregenerovat
své síly v bazénu a zdokonalovat svou
míèovou techniku v místní tìlocviènì.
Chtìl bych touto cestou podìkovat sponzorùm ŽD Bohumín, Autoklakovna
Nìmec,
manželùm
Zivalovým
za
zprostøedkování sponzorského daru a
zajištìní dopravy pro všechny úèastníky
této akce. Dále také p. Radce Mièkové za
zajištìní vìcných dárkù do soutìží, které
ve spolupráci s p. Monikou Marešovou
pøipravily.
Zároveò
chci
obìma
maminkám podìkovat za hlídání našich
dáreèkù (chlapcù) v dobì, kdy páni trenéøi
Mièka Miroslav, Adamèík Pavel a Mareš
Martin naèerpávali nové síly.
Našim chlapcùm dìkuji za prozatímní
krásné tøetí místo v tabulce, kterého

dosáhli i pøes ztížené podmínky v dobì
pøípravy na høišti TJ.
Nemùžu pochopit logiku a pøístup TJ,
které vidí budoucnost jen v týmu mužù,
místo toho, aby se snažilo podporovat naši
mládež. Zároveò mì zaráží chování a
pøístup jednoho ze èlenù vedení TJ

p.Václava Šostoka, který mimo jiné maøí
snahu nìkterých rodièù zajistit sponzorské
dary.
Na závìr bych chtìl popøát našim
svìøencùm hodnì dalších úspìchù.
Vedoucí družstva starších žákù Mareš
Martin, trenér Miroslav Mièka
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