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

ZDARMA

Co je integrovan˝ dopravnÌ systÈm ODIS?
Od 14. prosince 2008 došlo k dalšímu
rozšíøení integrovaného dopravního
systému ODIS v oblasti Karvinska
a Orlovska, a tak bychom rádi všem
cestujícím, kteøí využívají autobusù
a vlakù pøiblížili tento systém.
Co je to integrovaný dopravní systém ODIS?
"ODIS je dopravní systém zahrnující linky pøímìstské
i mìstské dopravy a železnice. Jeho hlavním charakteristickým znakem je jednotný pøestupní tarifní systém, umožòující cestu na jeden jízdní doklad s potøebnými pøestupy a to bez ohledu na zvolený dopravní
prostøedek."
Které linky jsou zapojeny do ODIS?
"Do ODIS jsou novì zapojeny všechny pøímìstské
autobusové linky ÈSAD Karviná s výjimkou
dálkových a rekreaèních a dále pak vlakové linky
Èeských drah. Bohužel prozatím se do systému nezapojily linky MHD Orlová (malý autobus). I na tom se
však pracuje."
Jaké jízdenky jsou v Tarifu ODIS?
"V Tarifu ODIS lze cestovat pouze na dlouhodobé
èasové jízdenky s dobou platnosti na 7, 30, 90, 180
a 365 dní. Cílem je podpoøit pravidelné využívání
prostøedkù veøejné dopravy osob pøí cestách do škol
a do zamìstnání.
Krátkodobé jízdenky jednotlivých pøepravcù nadále
zùstávají v plném rozsahu, takže náhodný cestující
žádnou zmìnu nepozná."

Kde je možné dlouhodobé jízdenky zakoupit?
"Pøenosné jízdenky vydávají železnièní stanice
vybavené terminálem (nejblíže napø. Bohumín a Dìtmarovice). K zakoupení nepøenosné jízdenky je
zapotøebí vyøídit prùkazku ODIS na autobusových
nádražích v Karviné a Orlové."
Jaké další služby ODIS poskytuje?
"ODIS poskytuje informace o jízdních øádech všech
linek veøejné dopravy v Moravskoslezském kraji,
kompletní informace o cenách dlouhodobých

NovÈ agendy na Czech POINTU
Od 1. 1. 2009 je v úèinnosti novela zákona è. 361/2000
Sb., zákon o silnièním provozu. Na základì této novely
lze požádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru øidièù prostøednictvím kontaktního
místa Czech POINT.
Žádost podává žadatel osobnì nebo zmocnitel na základì plné moci.
K vyøízení potøebujete platný prùkaz totožnosti, event. plnou moc a prùkaz
totožnosti zmocnìnce. Doporuèujeme pøedložit i øidièský prùkaz. Správní
poplatek èiní 100 korun za první stránku a každá další je za 50 korun.
Také mùžete požádat o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelù z
Informaèního systému o veøejných zakázkách prostøednictvím kontaktního
místa Czech POINT. Seznam kvalifikovaných dodavatelù je oficiální veøejný
re-gistr dodavatelù, kteøí prokázali splnìní kvalifikaèních pøedpokladù podle
zákona o veøejných zakázkách. Uchazeèùm o veøejnou zakázku, kteøí jsou
v tomto seznamu zapsáni, je výraznì ulehèena možnost získání výpisù

èasových jízdenek, službu SMSinfo o nejvýhodnìjším spojení a vyhledávání spojení v interaktivní
mapì. Bližší informace o všech tìchto službách
najdete na www:kodis.cz, e-mailu: info@kodis.cz,
pevné lince: 596 941 108 nebo mobilu: 773 605 066.
Všechny kontakty jsou nonstop. Jízdní øády ODIS
jsou k nahlédnutí na obecním úøadì, v knihovnì
a v Osvìtové besedì. Informaèní letáky pak jsou
v omezeném množství na rùzných místech v Dolní
Lutyni a Vìøòovicích."
(red)

k prokázání kvalifikace, což zrychluje a zjednodušuje zpracování nabídek v zadávacím øízení. Seznam
kvalifikovaných dodavatelù je veden Ministerstvem
pro místní rozvoj (MMR) ÈR jako souèást Informaèního systému o veøejných
zakázkách a je zcela veøejnì pøístupný. Tímto výpisem mùže dodavatel
v zadávacím øízení nahradit doklady prokazující splnìní základních a profesních kvalifikaèních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat,
není-li starší více než 3 mìsíce. Žadatel nemusí prokazovat svoji totožnost.
Pro vydání ovìøeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelù potøebujete znát identifikaèní èíslo organizace. Správní poplatek èiní 100 korun za
první stránku a každá další je za 50 korun. Tøetí novinkou je výpis z registru
úèastníkù provozu modulu autovrakù ISOH (Informaèní systém odpadového
hospodáøství), který je urèen pro firmy zabývající se likvidací autovrakù. Cizincùm mùže být vydán výpis pouze v pøípadì, že mají povolen trvalý nebo
dlouhodobý trvalý pobyt v Èeské republice (mají pøidìleno rodné èíslo). Pro
zhotovení výpisu je tøeba pøedložit doklad totožnosti (platný obèanský prùkaz
nebo cestovní pas). Správní poplatek èiní 100 korun za první stránku a každá
další je za 50 korun.
Ivana Ryšková, pracovištì Czech POINT, Obecní úøad Dolní Lutynì
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V˝bÏr poplatk˘ za odpad v roce 2009

Úhrada v hotovosti
Pro úhradu poplatku v hotovosti jsou v roce
2009 vyhrazeny následující dny:
pondìlí 2. 3. 2009
od 8 do 12 hodin - malá zasedací místnost OÚ
Dolní Lutynì
od 13 do 16:30 hodin - malá zasedací místnost
OÚ Dolní Lutynì
úterý 3. 3. 2009
od 8 do 13 hodin - malá zasedací místnost OÚ
Dolní Lutynì
støeda 4. 3. 2009
od 8 do 12 hodin - malá zasedací místnost OÚ
Dolní Lutynì

od 13:30 do 16 hodin - Kulturní dùm ve
Vìøòovicích
Úhrada složenkou
Složenky budou poplatníkùm zaslány bìhem
mìsíce bøezna. Úhradu poplatku je nutno
provést jednorázovì, nejpozdìji do 15. 5. 2009.
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 Obec-

ní úøad do kanceláøe è. 4 s dokladem prokazujícím provedení platby pro samolepku k
oznaèení své popelnice. Popelnice, které nebudou do 15. 5. 2009 oznaèeny samolepkou
prokazující úhradu poplatku pro rok 2009,
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

ZmÏny v provozov·nÌ ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ v obci DolnÌ LutynÏ
Vážení spoluobèané, dovolujeme si vás informovat, že 1.ledna
2009 došlo ke zmìnì firmy odpovìdné za údržbu a provozování
zaøízení veøejného osvìtlení v naší obci. Na základì výbìrového
øízení, které probìhlo koncem minulého roku, byla z dùvodu
nejširšího rozsahu služeb a nejnižší ceny vybrána spoleènost
FILDAN s.r.o.
Tato spoleènost již øadu let provádí údržbu veøejného osvìtlení
ve mìstì Orlová a má bohaté zkušenosti s opravami a provozem
tohoto zaøízení.
V rámci efektivnosti a ekonomického provozu bylo dohodnuto,
že opravy poruch na zaøízení veøejného osvìtlení nahlášené
obèany, pracovníky obce a zjištìné vlastní kontrolní èinností,
budou provádìné 1krát týdnì. Toto se samozøejmì netýká vìtších
poruch po nárazových vìtrech, vandalství a dopravních nehodách
apod., které budou odstraòovány operativnì a v co nejkratším
èase.
Obecní úøad a firma FILDAN s.r.o. žádají o spolupráci, aby

provoz veøejného osvìtlení v obci byl co nejkvalitnìjší a nejefektivnìjší.
V pøípadì, že víte o závadì na zaøízení veøejného osvìtlení,
nahlaste prosím tuto závadu na pohotovostní linku spoleènosti
FILDAN s.r.o. 732 873 361, na které se vám budou pracovníci
spoleènosti vìnovat osobnì. V pøípadì nezastižení nebo nedostupnosti prosím nahlaste závadu do hlasové schránky. Vaše
informace o poruše bude zaevidována a odstranìna v nejbližším
termínu.
Dále máte možnost závadu nahlásit tak, jak jste byli doposud
zvyklí, a to pracovnici Obecního úøadu p.Wrožynové na tel. èíslo
552 301 295, která závadu postoupí k øešení firmì.
Dìkujeme vám za pøípadnou spolupráci a vìøíme, že provozování
a údržba veøejného osvìtlení v Dolní Lutyni bude provádìna ke
vzájemné spokojenosti.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
Petr Zajíc, jednatel spoleènosti FILDAN, s.r.o.
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"DolnÌ LutynÏ je klidn· obec,"
¯Ìk· mluvËÌ Policie »R v KarvinÈ Zlatuöe ViaËkov·
Problémy spojené s dopravou, drobná kriminalita i výmìna
na postu vedoucího obvodního oddìlení PÈR v Dìtmarovicích, pod které spadá obec Dolní Lutynì. O tom všem
mluví v rozhovoru mluvèí Krajského øeditelství Ostrava,
územního odboru Karviná Zlatuše Viaèková.
Obvodní oddìlení v Dìtmarovicích má
nového vedoucího. Proè došlo k výmìnì na
tomto postu?
"Od ledna letošního roku byl novým
vedoucím oddìlení Policie ÈR Dìtmarovice
ustanoven npor. Bc. Petr Kijonka. Jeho pøedchùdce odešel koncem loòského roku po
tøicetileté policejní práci na odpoèinek."
Pod dìtmarovický policejní obvod spadá
i obec Dolní Lutynì. Dá se ze statistik
vyèíst, zda tam policisté mají hodnì práce?
"Pod policejní obvodní oddìlení spadá obec
Dìtmarovice, Dolní Lutynì a Petrovice. Pro
všechny tøi obce je charakteristická
majetková kriminalita. Zhruba od jara do
podzimu jsou policisty evidovány vloupání do
stodol, pøístøeškù a rùzných hospodáøských
budov, kde se nenechavci zamìøují pøedevším
na krádeže zahradní techniky a rùzného
náøadí. Ve srovnání s menšími mìsty neøeší
policisté zpravidla násilné trestné èiny
(loupeže, ublížení na zdraví)."
S èím se policisté na území nejen Dìtmarovic, ale v Dolní Lutyni a také
Vìøòovicích nejèastìji potýkají? Jsou to
kriminální èiny nebo spíše záležitosti spojené napø. s dopravou? Mùžete uvést nìkolik konkrétních pøípadù?
"Obec Dìtmarovice i Dolní Lutynì jsou
charakteristické svou velkou rozlohou. Èást
obce Dìtmarovice zaèínající hned za karvinskou prùmyslovou zónou Nové pole je pro
policisty oblastí,
kde øidièi nedodržují
silnièní
pøedpisy a èasto
v tomto úseku
dochází ke smrtelným dopravním
nehodám."
Existuje
nìco,
s èím se policisté
v Dolní Lutyni
Nový vedoucí Obvodního odd- dlouhodobì a neìlení PÈR v Dìtmarovicích úspìšnì potýkaBc. Petr Kijonka.
jí?
"Obec Dolní Lutynì mùžeme charakterizovat
jako klidnou obec, kde obèas øešíme vloupání
do prodejen. Násilné trestné èiny jsou na
tomto území páchány výjimeènì, zøídka
øešíme sousedské spory."
Když jsme zmiòovali dopravu, evidují policisté nìjaké místo na katastru obce, které

je z dopravního hlediska
problémové a bylo by tam
potøeba dopravní situaci
nìjakým zpùsobem øešit?
"Jak obec Dìtmarovice, tak
i Dolní Lutynì je velice prùjezdná. V Dìtmarovicích je
nejrizikovìjším místem pøechod pro chodce v blízkosti
pošty. V tomto místì dìti
pøecházejí do a ze školy.
Dopravní znaèení (Zákaz
pøedjíždìní) v obci je
dostaèující. Je jen na
øidièích, aby dodržovali
pøedepsaný rychlostní limit
a respektovali dopravní
znaèení.
Velmi rizikovým místem
z hlediska dopravy byl
v Dolní Lutyni pøechod pro
chodce pøes velmi frekventovanou silnici vedoucí z Dìtmarovic do
Bohumína. Tam však došlo v minulém roce k
úpravám, které napomohly k bezpeènìjšímu
pøecházení. V loòském roce, v dobì kdy
zaèala stavba posledního dálnièního úseku
z Bohumína na polskou hranici do Vìøòovic,
byl tento silnièní úsek velmi zatížen. Letos se
doprava jistì vrátí zpìt do normálu. Ale
i pøesto vedení karvinské policie a obvodního
oddìlení jedná se starosty všech tøí obcí o
zakoupení radaru. Ten bude plnì využívaný
ke kontrole øidièù projíždìjících tìmito obcemi."
Od 1. ledna 2009 došlo k organizaèním
zmìnám na úrovni okresního øeditelství.
Mùžete objasnit, k jakým konkrétnì?
"Organizaèní zmìny, které nastaly prvním
dnem roku 2009, souvisejí s úèinností nového
zákona o Policii, který umožòuje sladit územní èlenìní policie s územním uspoøádáním
Èeské republiky. Prvním lednem se ze stávajících osmi krajských policejních správ stalo
osm krajských øeditelství. Pro efektivnìjší
pùsobení policie bylo tøeba zmìnit i vnitøní
organizaèní strukturu, která má dvì úrovnì Policejní prezidium ÈR a krajská øeditelství.
Základním pilíøem nové organizaèní struktury
jsou krajská øeditelství policie s novì vzniklými územními odbory vnìjší služby a územními odbory služby kriminální policie
a vyšetøování (na teritoriu bývalých okresních

øeditelství). Pro karvinskou policii to znamená - Krajské øeditelství Ostrava, územní
odbor Karviná v èele s vedoucími pro tyto dvì
služby. V souèasnosti vedoucí územního
odboru pro vnìjší službu plk. Ing. Martin
Hrinko, Ph.D. skonèil k 31. lednu 2009 a
pùsobit bude na Krajském øeditelství na postu
námìstka pro vnìjší službu. Vedoucím územního odboru pro službu kriminální policie
a vyšetøování je plk. JUDr. Jan Kluska.
Na zmínìných územních odborech obou typù
zùstane pouze výkon tzv. základních policejních èinností. Veškeré podpùrné èinnosti,
zejména personální, logistické èi ekonomické, budou novì zajišt´ovány z krajské
úrovnì. Vznikem územních odborù dojde
k zefektivnìní øízení a nastavení úèinnìjší
spolupráce s místní samosprávou a zároveò ke
zvýšení výkonnostního potenciálu policie.
Zøízením územních odborù dojde k posílení
osobní odpovìdnosti konkrétních vedoucích
pracovníkù za bezpeènostní situaci ve
svìøeném teritoriu, ke znaèným úsporám
finanèních prostøedkù, lze uzavírat koordinaèní dohody mezi obcemi a pøíslušnými
útvary. I když došlo ke zrušení nìkterých systemizovaných služebních míst, poèet základních policejních útvarù zùstává zachován.
Další informace o krajském øeditelství
a územním odboru Karviná jsou na www.policie.cz."
(red)

strana 4

Dolnolutyòské noviny

únor 2009

Beruöka chyst· na nejbliûöÌ mÏsÌce dalöÌ akce
Jménem RC Beruška zvu všechny
maminky na další Tvoøivá odpoledne v Berušce.
Pro velký úspìch jsme poslední lednový
pátek zopakovali tvoøení nazvané Kouzlo
ubrouskové techniky neboli DECOUPAGE. Jde o techniku, pomocí které si
mùžete cokoli ozdobit s použitím
ubrouskù. Není tedy tøeba mít výtvarný
talent a umìt malovat. Jeden z výrobkù je
na fotografii.
V únoru se setkáme na Tvoøivém odpoledni pod názvem Vkládáný Patchwork Velikonoce. Akce probìhne v pátek
20. února od 16 hodin. Lektorkou bude
paní Terezie Kantorová, vedoucí kroužku
Šikulek.
Opìt se jedná o techniku, ke které
nepotøebujete žádné výtvarné nadaní.
S sebou je nutné si pøinést: nùžky, tupý
kuchyòský nùž, pokud máte - nùž urèený
na
øezání
kobercù,
látky
s
jarním/velikonoèním/pøírodním/kvìti-

novým motivem, stužky, krajky, obyèejné
špendlíky (bez barevných hlavièek).
Materiál se však dá koupit na místì.
Cena kurzu: platí se za spotøebovaný

materiál + 30 korun kurzovné.
Opìt je nutné se pøedem nahlásit, a to
nejpozdìji do pondìlí 16. února.
Radka Štolfová, RC Beruška

Provoz sbÏru plastov˝ch odpad˘ z dom·cnostÌ
Obecní úøad Dolní Lutynì ve
spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. si vám dovolují
oznámit, že stejnì jako v minulých
letech bude i v roce 2009 probíhat
svoz
vytøídìných
plastových
odpadù z jednotlivých domácností
prostøednictvím LPDE pytlù.
Není tøeba docházet ke vzdáleným kontejnerùm, systém pøináší obèanùm vyšší pohodlí a
vede k možnosti vytøídit mnohem vìtší
množství recyklovatelných plastových odpadù.

polystyren, korek, plenkové kalhotky, konzervy, sklo atd.
- zneèištìné plastové obaly od oleje, zbytkù
barev, chemikálií apod.

Úzká, U Školy, K Penzionu, Kvìtinová, Na
Vrchách, K Bezdínku, Okaly, U Stanovištì)
8. ledna, 19. února, 2. dubna, 14. kvìtna, 25.
èervna

Tøídìním plastových odpadù získává obec
finanèní prostøedky ze systému EKO-KOM.
Tyto finanèní prostøedky jsou souèástí rozpoètu
obce na nakládání s odpady a mìly by se
podílet na udržení pøijatelné výše místního
poplatku za odpad.
Pytle na tøídìní si, prosím, vyzvednìte na Obecním úøadì v Dolní Lutyni v kanceláøi è. 4

TRASA C
(ulice Hranièní, Píseèná, Bohumínská, U Nové
cesty, Mezi Cestami, K Vodárnì è. p. 290, 1235,
1225, 1224, 1214, 1215, 510, 511, 531, 776,
Èervená cesta, Karvinská, U Potoka, Odlehlá,
Dìtmarovická, Do Kopce, Na Olmovci, Na
Svahu, K Zastávce, Krátká, Soukromá, Na
Výšinì, V Dolíku, K Výšinì)
15. ledna,26. února, 9. dubna, 21. kvìtna

SVOZOVÝ KALENDÁØ PRO rok 2009
Do pytlù mùžete odkládat:
- plastové obaly
- stlaèené rùznobarevné PET láhve
- vypláchnuté kelímky od jogurtù, másla, tvarohu, plastové láhve od stolních olejù, granulovaných èajù
- vypláchnuté plastové obaly od èisticích
prostøedkù
Do pytlù je zakázáno odkládat:
- rozmìrné kusy plastù (napø. kbelíky, barely
apod. - mohou být však èásteènì naøezány)
- linoleum, zbytky kabelù, bakelit, pìnový

TRASA A
(Vìøòovice - ulice U Kaple, U Høištì, Hlavní,
Pøíèná, Škornice, Ratiborská, U Kulturního
domu, Dolní, Èervinská, Dolní Lutynì - Neradská, U Závor, K Lesu, Zahradní, Pod Borkem)
12. února, 26. bøezna, 7. kvìtna, 18. èervna
TRASA B
(ulice Martinovská, Stará cesta, Bezruèova,
U Zbrojnice, Panelová, K Vodárnì è. p. 252,
620, 397, 1226, 650, 519, 798, 457, 458, 134,
428, Do Polí, K Pískovnì, K Vrchùm, U Køíže,

TRASA D
(ulice Tøanovského, Na Farském, Komenského,
U Kina, Amelinova, Koperníkova, U Koupalištì, Pod Kostelem, U Jiøinky, Orlovská (kromì
è. p. 597 ), Lomená, K Hájence)
29. ledna,12. bøezna, 23. dubna, 4. èervna
TRASA E
(ulice Rychvaldská, Orlovská (pouze è. p. 597),
U Meze, Luèní, Skøeèoòská, K Záblatí, Krajní,
K Vodojemu, K Zahrádkám, Polní, Ïáblova
kolonie, Jetelová, Øadová Zbyteèku, Bøezová)
5. února, 19. bøezna, 30. dubna, 11. èervna

VelkÈ podÏkov·nÌ
U pøíležitosti prvního výroèí založení rodinného centra Beruška chceme velice podìkovat jeho provozovatelkám paní Radce Štolfové a paní
Michaele Wotke za to, že ve svém volném èase a bez nároku na odmìnu zajišt´ují fungování centra. Starají se o chod hernièky pro dìti a
také organizují pro rodiny s dìtmi zajímavé akce. Za to jim dìkují dìti, maminky, babièky a další rodinní pøíslušníci navštìvující Berušku.
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SnÏûÌ, snÏûÌ, mr·z kolem bÏûÌÖ

Nám však mrazík nevadí, ve snìhu se krásnì vydovádíme. Zahráli jsme si na závodníky a vyzkoušeli divokou
jízdu na bobech. Z mokrého snìhu se zase hezky uválely velikánské koule na obøí housenku, která nás odvezla
pøímo do pohádky. Ve školce ve Vìøòovicích je i v zimì veselo.
M. Pokorná

Canicross nenÌ v˘bec û·dnÈ tr·penÌ psa
"Chudáèek pejsek!", "Takhle trápit psa!", "Chudinka,
musí bìžet a on se veze!". Tak to jsou slova, které èasto
slyším pøi tréninku s mými psy a které mì pøimìly napsat tento èlánek, abych lidem pøiblížil a vysvìtlil, proè
tak "trápím psa".
Øeè bude o sportu, jenž spadá pod Svaz sportu psích spøežení. Když
se øekne psí spøežení, vìtšina z vás si asi pøedstaví sníh, sanì a pøed
nimi zapøažených nìkolik husky nebo malamutù. Ale psí spøežení, to
nejsou jen sanì anebo tréninková kára. Jsou to také tzv. individuální
disciplíny.
V zimì je to Skijoring - bìžec na lyžích s jedním nebo dvìma psy. Na
podzim (tzv. závody na suchu) je to Scooter - terénní kolobìžka s jedním nebo dvìma psy, Bikejoring- cyklista se zapøaženým psem a
koneènì Canicross - bìžec se zapøaženým psem, kterému se pøedevším vìnuji já.
Canicross se øadí do kategorie sprint (do 9 km). Jedná se o bìh v terénu
- kros, kdy bìžec má speciální sedák, vyvinutý pro tyto sporty. Pes má
postroj - takový, aby ho nikde nedøel, nepøekážel v pohybu a dovolil
mu bìžet co nejefektivnìji v tahu. Bìžec a pes jsou spojeni šòùrou s
amortizérem, tzv. skijoringovou šòùrou (gumová èást je zde pøedevším pro ochranu páteøe psa), která bývá dlouhá cca 2 m v natažení.
Princip spoèívá v tom, že by pes mìl od startu až do cíle bìžet pøed
bìžcem, naplno táhnout, reagovat na povely, kdy kam zahnout.
Já osobnì k tomuto sportu využívám dva psy. Rhodezského ridgebacka, se kterým jsem pøed tøemi lety zaèínal a kterého v souèasné dobì
využívám v pøípadì, když nemùže bìžet pes druhý. Je jím fenka ESP
- evropského saòového psa, kterou mám pøes rok a která letos úspìšnì
absolvovala svou první závodní sezónu (6. místo na Mistrovství ÈR,
1. místo na Cakovskonovodvorském okruhu a 5. místo v ESDRA
cupu ve Tøech Studních). Rasa ESP byla speciálnì vykøížena pro dosahování velkých rychlostí v mushingu, a to pøedevším v kategoriích

sprint a mid. Pøevládá zde krev nìmeckého ohaøe, pointra, greyhounda (plemeno chrta) a alaskána (aljašský husky). Èasto si ESP lidé pletou s loveckými psy, protože jim jsou vzhledovì velmi podobní.
Pes se k tìmto výkonùm trénuje pøedevším na kole nebo krosové
kolobìžce. Je samozøejmì nutné nejprve proniknout do tréninku a znát
urèité nutnosti, jako zavodnit pejska pøed tréninkem (kolik do nìj
dostat tekutin, jak dlouho pøed tréninkem) a po tréninku, trénovat od
urèitých vzdáleností, dbát na to, aby pes byl stále v tahu, vìdìt, kdy ho
nechat jen táhnout a kdy mu naopak pomoci, kdy trénink pøerušit èi
ukonèit, aby se pes pøíliš nepøehøál. Lidé na mì pøi tréninku koukají,
že "chudák" pejsek se døe a táhne mì a kolo a já ještì brzdím. Jde
o trénink psa - a to takového, který byl pro to vykøížen, je k tomu od
štìnìte veden a miluje to (sousedi mohou slyšet ten povyk, když jdu
trénovat), a já, protože jde o trénink psa na canicross, koriguji rychlost
tak, aby byl zvyklý bìžet urèitou dobu, urèitý poèet km a v urèité
rychlosti. Pejsek bìží vždy z vlastní vùle, protože chce, protože ho to
baví. Nelze psa nijak do bìhu nutit (vyjma slovnì). Jakékoliv jiné
pobízení je zakázáno a pøísnì se trestá. V tomto sportu jde pøedevším
o dùvìru a souhru èlovìka se psem.
Pro zajímavost ti nejlepší caniscrossaøi bìhají trat´ dlouhou cca 5 kilometrù rychlostí kolem 22 km/h. Pro srovnání bikejoring (jezdec na
kole a pes) se jezdí prùmìrnou rychlostí 34 km/h na stejné trase.
Trénovaní psi jsou v nejrychlejších momentech schopni dosahovat
rychlosti pøesahující 50 km/h.
Snad jsem touto cestou pøiblížil lidem v Dolní Lutyni, kde vìtšinou
trénuji (Borek, okolní polní cesty, Gliòoè, tento druh zajímavého
sportu a vìøím, že po pøeètení tohoto èlánku v nich už nebudu vyvolávat pocit, že "chudák" pejsek se døe a já se vezu.
Pokud vás canicross èi jiná musherská disciplína zaujala, urèitì
neváhejte a pøijeïte se na nìjaký závod podívat, anebo pokud se nìkde
potkáme, klidnì se zeptejte, urèitì vám rád odpovím. Pøípadné info
také na www.mushing.cz.
Martin Urbanèík
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SpoleËensk· kronika
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel, žije v našich srdcích dál.
Dnes 23. ledna 2009 uplynulo 3. smutné
výroèí úmrtí paní
Marie KURSOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel
Jaroslav, dcera Dáša a syn
Zdenìk s rodinami.
Odešla …
Zhasly oèi, které vždy jen s láskou na nás
hledívaly.
Umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit.
Dotlouklo srdce maminky nejlaskavìjší.
Dne 5. února 2009 jsme si
pøipomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Libuše LUKAŠTÍKOVÉ
Dne 9. února 2009 by se
dožil 89 let pan
Josef LUKAŠTÍK.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Odešel jsi tiše snít svùj vìèný sen
a nám na Tebe zùstává vzpomínka jen.
Tichou vzpomínkou jsme dne 7. února
2009 uctili 10 výroèí, kdy nás navždy
opustil pan
Miroslav STANIA
z Dolní Lutynì.
S láskou vzpomíná
manželka Zdenka, dcera Ilona s manželem
Jiøím, vnuci Hynek a Radim,
tchynì Božena.
Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 11. února 2009 vzpomínáme 1. smutné výroèí úmrtí tatínka a dìdeèka pana
Milana KRAMNÉHO
a zároveò si 17. února
2009 pøipomeneme jeho
nedožitých 79 let.
S láskou vzpomíná
manželka Helena a dcera
s rodinou.

V˝roËÌ
V mìsíci lednu oslavili 75., 80. a 85.
narozeniny:
Leon Cyroò, Terezie Szyszková, Milada
Opolková, Marie Skupniková, Anna
Urbanèíková, Štìpánka Kozielová, Josef
Kubik, Anna Kaniová
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu
v kruhu rodinném.
Výroèí zlaté svatby oslavili v lednu:
manželé Pavel a Marie Herynkovi
a manželé Jiøí a Anna Svaèinovi z Dolní
Lutynì
Obìma manželským párùm gratulujeme
a pøejeme hlavnì dobré zdraví, pohodu
manželského soužití a osobní spokojenost.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Amálie Szeligová, Alžbìta Szostoková,
Anna Kubinioková, Jaroslava Jendryšèíková, Josef Kubátko, Jan Marcol, Božena Suchánková, Ján Kurti
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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Kontrola z finanèního úøadu v obci
Na konci minulého roku se starostovi obce
ohlásila kontrola z finanèního úøadu, jejímž
úkolem bylo zkontrolovat øádné èerpání
dotace na zajištìní sesuvu ve Waroschovì
lese. Povìøení pracovníci byli pøísní,
peèliví, ale korektní. Zkontrolovali, zda
obec má v poøádku veškerou dokumentaci
a zda nepochybila. Závìr kontroly potìšil:
"Bez nálezu". To znamená, že vše je
poøádku.
Potøebujte poradit s daòovým pøiznáním?
Starosta obce a øeditel Finanèního úøadu
v Orlové se dohodli, že pracovníci
finanèního úøadu poradí obèanùm Dolní
Lutynì s vyplòováním daòových pøiznání.
Pracovník finanèního úøadu v Orlové bude
v obci pøítomen ve dnech 16. a 18. bøezna
2009 vždy od 13 do 16.30 hodin v malé
zasedací místnosti v pøízemí Obecního
úøadu. Formuláøe k pøiznání danì
z nemovitosti a k dani z pøíjmu fyzických
osob jsou již nyní k dispozici na podatelnì
Obecního úøadu v Dolní Lutyni.
Poslanec Krupka navštívil Dolní Lutyni
V pátek 9. ledna navštívil obec poslanec
Parlamentu Èeské republiky za Obèanskou demokratickou stranu Ing. Jaroslav
Krupka. Spoleènì se starostou projednali,
co obec nejvíce trápí a jak by se dalo
pomoci. Mezi aktuální témata patøila novela stavebního zákona, možnost èerpání
rùzných dotací a taky problematika
odkanalizování obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel do roku 2010. Závìrem pan
poslanec sdìlil starostovi, že s dotací na
chodník u malé školy, kterou osobnì podpoøil, to vypadá nadìjnì, a tak se možná
koneènì doèkáme chodníku a vìtší
bezpeènosti žákù v dané lokalitì.

Pochovávání basy v Jiøince
Dolnolutyòští zahrádkáøi zvou širokou
veøejnost na tradièní Pochovávání basy
v sobotu 28. 2. 2009 v 19 hodin v klubovnì
Jiøinka. Jako vždy bohaté obèerstvení
a vynikající domácí kuchynì za lidové
ceny. Dobrou zábavu nám zajistí skupina
Mini Prospekt Jiøího Cílka. Pøedprodej
vstupenek vèetnì místenek v restauraci
U Pštrosa.

Nový velitel místního oddìlení PÈR
Na setkání se starosty obcí Dolní Lutynì,
Dìtmarovice a Petrovice, které spadají
pod obvodní oddìlení PÈR v Dìtmarovicích, pøedstavil zástupce územního
velitele PÈR v Karviné nového velitele
obvodního oddìlení Bc. Petra Kijonku.
Starostové s novým vedením jednali mimo
jiné o bezpeènosti v obcích, besedách
s policií a možnostech mìøení rychlosti
pomocí nového radaru, na který obce pøispìly.

Pohádka pro dìti
Osvìtová beseda pøipravila pro všechny
dìti a jejich rodièe o jarních prázdninách,
a to ve støedu 25. února 2009 v 10.00
hodin ve velkém sále Kulturního domu v
Dolní Lutyni pohádkové pøedstavení Princ
na èoèce v podání divadelního souboru
Smíšek Ostrava. Vstupné dìti 30 Kè,
dospìlí 50 Kè.

Øádná dovolená v ordinaci
Sdìlujeme všem svým pacientùm, že
v týdnu od 23. do 28. února bude ordinace
praktického lékaøe MUDr. Vladislava Sikory z dùvodu èerpání øádné dovolené uzavøena. Prosíme pacienty, aby v nutných
pøípadech navštívili ordinaci MUDr. Valicové, která ordinuje v areálu EDÌ.
(red)
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KlÌË k ˙spÏchu? Ten m·me ve sv˝ch rukou
Zaèal nový rok a s ním také zimní
pøíprava pro mládežnická družstva
naší TJ Sokol na nadcházející jarní
mistrovské boje.
Zaènìme malým ohlédnutím za podzimní
èástí sezóny 2008-2009. Naši nejmladší
žáèci, kteøí se teprve uèí fotbalovému
kumštu, jsou prozatím ve své soutìži
poslední, kde doposud všechny své zápasy
prohráli.
Zdá se, že omlazené družstvo starších
žákù navázalo na loòské úspìchy a po
podzimu se usadilo na krásné tøetí místo
v tabulce se ziskem 29 bodù.
Naši dorostenci, nevýrazný zaèátek, postupné zlepšování výkonù korunovali
vítìzstvím v posledním mistrovském
zápase na høišti Horních Bludovic 25:0,
a po polovinì soutìže i tøetím místem
v tabulce, kdy na vedoucí Inter Petrovice
ztrácí pouhých pìt bodù. Družstvo má
ještì jedno plus, je nejlépe støílejícím
týmem v soutìži ze 73 brankami. Doufám,
že to klukùm vydrží i na jaøe.
Zimní pøíprava mládežnických družstev
probíhá jako každoroènì v tìlocviènì na
ZŠ Jiráskova v Dolní Lutyni.
Mladší i starší žáci mají pøípravu zpestøenou úèastí na zimních halových soutìžích,
poøádaných OFS Karviná. Mladší v termínech: 24. ledna ve Stonavì, 7. února

opìt ve Stonavì a 14. února v hale karvinské Kovony. Starší žáci absolvovali jen
jeden turnaj, a to 31. ledna ve stonavské
hale.
Dorostenci sehrají jen pøátelská utkání,
vrchol jejich zimní pøípravy mìl být na
soustøedìní, ale z technických dùvodù
vám nemohu sdìlit, zda probìhne. Ze
strany realizaèního týmu družstva
a vedení oddílu bylo pro tuto akci vše
pøipraveno.
Ostrý start do jarních mistrovských bojù je

pro mládežnická družstva pøipraven na
29. bøezen, kdy dorostenci hostí soupeøe
ze Stonavy a o týden pozdìji zaèínají
starší naopak na pùdì Stonavy.
Popøejme hráèùm i trenérùm mnoho
úspìchù nejen na zimních turnajích, ale
hlavnì v jarních mistrovských bojích pro
dobré jméno dolnlutyòské kopané
a s vámi, pøíznivci mládežnické kopané se
tìším na setkání na høišti pøi domácích
utkáních.
Petr Friedrich, TJ Sokol Dolní Lutynì

Muûi ukonËili zimnÌ halovou p¯Ìpravu, hr·li futsalovou ligu
V prùbìhu mìsícù prosinec 2008 a leden 2009 se muži TJ Sokol Dolní
Lutynì úèastnili v karvinské házenkáøské hale soutìže pod názvem Karvinská futsalová liga za úèasti šestnácti družstev z celého okresu. Po loòském 8.
místì letos došlo ke zlepšení o jednu pøíèku. Celková úroveò turnaje má
vzestupnou tendenci a je opravdu naè se dívat. Vstupné na tyto turnaje je
zdarma a mùžete zhlédnout tøeba i hráèe druholigové Karviné a Tøince. Více
podrobností naleznete na internetových stránkách www.futsalkarvina.cz.
Pavel Twyrdy, st.
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ZimnÌ p¯Ìprava muû˘ - to je Refotal cup
Hráèi TJ Sokol Dolní Lutynì zaèali zimní
pøípravu

6.

ledna

pod

vedením

staronového trenéra Pavla Juøenèáka,
asistenta Luboše Beganiho a nového
vedoucího Aleše Veèerka.
Hlavním úkolem je zlepšení fyzické
kondice v tìlocviènì i v pøilehlém areálu
høištì a vylepšení herního projevu. Ten
mohou prokázat na zimním fotbalovém
turnaji na umìlé trávì v Albrechticích.
První zápas Refotal cupu odehráli naši
hráèi 10. ledna proti Lokomotivì Petrovice a zvítìzili 2:1.
Fotbalovì jsme tým krajského pøeboru
pøehráli, výbornì zachytal brankáø David
Kubala, kterého se snažíme získat na hostování z druholigových Vítkovic. Jedinou
branku dostal další brankáø Kuèa, který se
k nám hlásí z Havíøova. Ten odchytal
posledních 5 minut a dostal lacinou
branku a trenéra vùbec nepøesvìdèil.
Branky za náš tým dávali Závacký a Osièka. Následující sobotu jsme zmìøili síly
s domácím týmem Baník Albrechtice,
který jsme porazili 3:2. I v tomto utkání
jsme byli lepší úèastníka krajského pøeboru. V úvodu jsme vedli 3:0
a v závìreèném tlaku Albrechtic, které
snížili na 3:2, nás opìt podržel gólman
Kubala, který chytil i pokutový kop.
Branky našeho týmu vstøelili Nadhajský,

Zuèek a Habrda. Ve tøetím zápase jsme
zmìøili síly s týmem Karetu Bystøice nad
Olší a opìt jsme zvítìzili - tentokrát 3:0.
Utkání s úèastníkem 1. A tøídy nebylo tak
jednoznaènou záležitostí, jak vypovídá
skóre, ale opìt se naši hráèi prosadili. Ve
všech utkáních byla sestava kombinovaná,
protože trenér dává možnost všem hráèùm
širšího kádru v pøípravì. Na hráèích je
vidìt chut´ trénovat a hrát. Doufáme, že
jim to vydrží jak v pøípravì, tak i v mistrovských utkáních. Branky støíleli Figura,
Závacký a Zuèek

Další utkání zimního turnaje na umìlé
trávì v Albrechticích:
Sobota 07. 2. 2009 08:30
Sokol Dolní Lutynì vers. Piast Cieszyn
Sobota 14. 2. 2009 13:15
Sokol Dolní Lutynì vers. Slavia Orlová
Sobota 21. 2. 2009 10:05
Sokol Dolní Lutynì vers. Sl. Èeský Tìšín
Sobota 28. 2. 2009 10:05
Sokol Dolní Lutynì vers. SK Dìtmarovice
Sobota 07. 3. 2009 11:40
Sokol Dolní Lutynì vers. Horní Suchá
(red)

Stanovisko v˝boru TJ Sokol DolnÌ LutynÏ na Ël·nek
p·n˘ Mareöe a MiËky v lednov˝ch DL novin·ch
Výbor TJ Sokol Dolní Lutynì se distancuje od tohoto
èlánku ohlednì soustøedìní starších žákù na Horní
Beèvì.
- nezájem výboru TJ Sokol je nìjakou pøípravou.
velice špatnì pochopen. - podìkování sponzorùm je
Výbor TJ nesouhlasil s ter- sice na místì, ale došlo
mínem konání soustøedìní k hrubým chybám pøi vyúèpo
skonèení
podzimní tování této akce.
sezóny: Nabídl starším - výbor TJ Sokol samozøejžákùm soustøedìní v plné mì preferuje družstvo mužù,
pøípravì na nový roèník což je i výraznì poznat na
v únoru nebo bøeznu. Toto sponzorství celé TJ.
soustøedìní se dá nazvat - mládež v žádném pøípravì
spíše rodinným výletem, než neignorujeme, naopak prefe-

rujeme. Každý rok se
mládežnická družstva úèastní zimních turnajù, které TJ
Sokol financuje.
Navíc každý rok investujeme
nemalé peníze do pøeškolení
trenérù a do kurzu nových
trenérù.
- vážíme si práce všech èlenù
TJ Sokol Dolní Lutynì, kteøí
dobrovolnì a bez nárokù na
nìjakou
odmìnu
se
zúèastòují
brigádnických
prací na zvelebování našeho

areálu, což o vedení starších
žákù za krátkou dobu jejich
funkcí v TJ se nedá øíct.
Možná si myslí, že jsou
v profesionálním klubu
a pøišli si tady vydìlat nìjakou korunku. Všech èlenùm
i neèlenùm, kteøí nám
pomáhají s údržbou a ve
zvelebování našeho zázemí
tímto dìkujeme a vìøíme, že
i nadále budeme mít jejich
podporu.
Výbor TJ Sokol Dolní Lutynì
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