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ZDARMA

Za vypalov·nÌ tr·vy jsou vysokÈ pokuty!
Každoroènì dochází pøi plošném
vypalování suché trávy, listí nebo pøi
spalování klestí k mnohamilionovým
škodám a ke zranìní nebo i usmrcení
osob. Jen málokdo si však uvìdomuje,
že vypalování suché trávy nebo
spálení shrabané kupky listí mùže
skonèit tragicky a že se jedná o
nebezpeènou èinnost, za kterou
mùžeme zaplatit nemalou pokutu.
Zákon o požární ochranì vyslovenì stanoví zákaz
vypalování porostù jak pro bìžného obèana, tak
i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpeèí finanèního postihu. Obèanovi
mùže být za tento pøestupek uložena pokuta až do
výše 25 tisíc korun. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádìt spalování
hoølavých látek na volném prostranství (døevní
odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny, se
zøetelem na rozsah této èinnosti, stanovit opatøení
proti vzniku a šíøení požáru a pøedem je oznámit
hasièskému záchrannému sboru. Ten mùže
stanovit další podmínky pro spalování, popøípadì
mùže takovou èinnost zakázat. Pøi porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který mùže být
uložena pokuta až do výše 500 tisíc korun.

Rovnìž rodièe si musí uvìdomit, že jsou ze zákona
zodpovìdní za své dìti (do 15 let), a urèitì by je
nemìli zapomenout pouèit o tom, jak lehce mùže
dojít k požáru pøi neopatrném zacházení s ohnìm
na loukách, v parcích a lesích, prostì na místech,
které si dìti rády vybírají ke svým hrám. I na tyto
pøípady vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje
rodièe tìchto dìtí pokutou až do výše 25 tisíc
korun. I pøes neustálé výzvy ve sdìlovacích
prostøedcích jsou nìkteøí z nás stále nepouèitelní

a každoroènì vypalují suchou trávu a spalují klestí
v blízkosti lesních porostù. Vìtšinou jsou
neochvìjnì pøesvìdèeni o užiteènosti svého
poèínání, mnohdy však neodhadnou, jak rychle se
vlivem vìtru oheò v suché trávì šíøí. O rozšíøení
tohoto nešvaru nás pøesvìdèuje smutný pohled na
hoøící plochy a doutnající spáleništì na rùzných
místech našeho mìsta a pøilehlých obcí.
A proto znovu upozoròujeme: Vypalování suché
trávy a porostù je zakázáno!

Varov·nÌ policist˘ p¯ed podvodnÌky v obci
Petr Kijonka, vedoucí obvodního oddìlení Policie Èeské republiky Dìtmarovice by chtìl touto formou opìtovnì
informovat a varovat pøed stále se vyskytujícími pøípady rùzných forem podvodných jednání.
Policista proto žádá obyvatele obce, aby dodržovali ve vlastním
zájmu níže uvedené zásady opatrnosti:
Nepouštìjte do svých obydlí cizí osoby, které se k vám snaží
dostat pod rùznými záminkami, jako napø.: odpoèty plynomìrù,
elektromìrù, vodomìrù a následnì požadují rùzné finanèní
vyrovnání za výše uvedené formy služeb. Pracovníci zmínìných
organizací ve vìtšinì pøípadù se na odpoèty pøedem ohlašují
a i tak pøi jednání s nimi požadujte pøedložení prùkazu zamìstnance zmocnìného ke konkrétní èinnosti.
Dále vám mohou být nabízeny rùzné formy služeb jako
promìøování pozemkù, obydlí apod., a to i bezplatnì, pod hlavièkou rùzných firem. Mnozí se pak zaštit´ují, že svoji èinnost
provádí se souhlasem Obecního úøadu èi na jeho pokyn. Pokud
vám bude tyto skuteènosti nìkdo tvrdit, tak ještì pøed tím, než

osoby vpustíte na svùj pozemek nebo do obydlí, ovìøte si tyto
informace na svém obecním úøadì.
Velké množství podvodných jednání je konáno za strany tzv.
podomních obchodníkù, nabízejících rùzné produkty. Tito
pùsobí minimálnì ve dvou nebo i ve skupinách, kdy pøed
domem bývá zaparkováno vozidlo, od nìhož se øidiè nevzdaluje nebo zùstává sedìt v nìm. Nìkterá z osob pak pøedvádí produkt a další pod rùznými záminkami se pohybují bez dozoru po
bytì èi domì a zcizují rùzné vìci, pøedevším pak finanèní
hotovost.
Pøi každé návštìvì cizí osoby, které vás navštíví pod výše uvedenými nebo jinými podezøelými záminkami, si vše dùkladnì
ovìøte buï na pøíslušných organizacích, obecních úøadech nebo
informujte Policii Èeské republiky.
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Nov˝ vedoucÌ policist˘ se p¯edstavuje
Vážení obèané, dostal se vám do
rukou obecní zpravodaj, prostøednictvím kterého bych vás rád
oslovil. Je mi proto ctí se vám pøedstavit.
Jmenuji se Petr Kijonka, je mi 31 let, jsem ženatý
a bydlím v Karviné. Dne 1. ledna 2009 jsem byl
ustanoven do funkce komisaø - vedoucí obvodního
oddìlení Policie ÈR v Dìtmarovicích. Pøed nástupem do funkce jsem pracoval jako vrchní inspektor operativní skupiny Policie ÈR v Karviné
Novém Mìstì a poté jako komisaø Služby kriminální policie a vyšetøování rovnìž v Karviné.
S novým rokem byla nastartována policejní reforma, která pøinesla zmìnu filozofie, spoèívající ve
vìtší otevøenosti policie, dùrazu na zdvoøilost,
slušnost, na respekt k právùm obèanù a zejména na
prevenci. Proto mám i já stanovené pøedpoklady
a priority v souladu se zvolenou strategií, které
chci postupnì naplnit. Velmi si vážím možnosti
uplatnit své dosavadní zkušenosti a pevnì vìøím,
že jako vedoucí obvodního oddìlení se svými policisty splním všechny stanovené cíle reformy policie a pøedstavy vás, obèanù. Z tìchto dùvodù budu

v prùbìhu celého roku plánovat rùznorodé policejní akce zamìøené na bezpeènost a plynulost silnièního provozu, dodržování norem veøejného
poøádku. Cílem tìchto akcí bude zajistit vaše
bezpeèí a z toho plynoucí vaší spokojenost vùèi
policii. Velkým úkolem pro mì a mé podøízené
zùstává zajistit odpovídající úroveò objasnìnosti
zjištìné trestné èinnosti, kvalitativní stránku èinnosti policie a bojovat proti tìm, kteøí odmítají
dodržovat normy slušného chování. Souèástí nové
strategie Policie ÈR je komunikace s vámi,
obèany. Jsme bezpeènostní složkou, která je tady
pro vás. Proto každé úterý, v dobì od 15 do 17
hodin, budou na obvodním oddìlení v Dìtmarovicích úøední hodiny vedoucího èi zástupce
vedoucího pro styk s obèany. Vìøím, že všechny
zmìny, které nová reforma policie nabízí, budou
pøínosem hlavnì pro vás, ale i pro samotné policisty, nebot´ z toho bude plynout všestranná
spokojenost a hlavnì dùvìra. Závìrem bych dodal,
že ve vašem obecním zpravodaji budete nadále ze
strany policie upozoròováni na problematické situace a policie vám bude v nìm poskytovat rady
a návrhy na øešení takových situací.

npor. Bc. Petr Kijonka,
vedoucí obvodního oddìlení Dìtmarovice

Je pravda, ûe se v obci nesmÌ stavÏt?

Tato a podobné otázky jsou èasto slyšet mezi obèany.
Proto jsme se zeptali starosty obce Pavla Buzka a Aleše
Grúbera, vedoucího oddìlení územního plánování a
rozhodování odboru výstavby MìÚ Orlová, jak se vìci mají.
Smí se stavìt nebo nesmí?
P. B.: Samozøejmì se stavìt mùže, ale pouze na parcelách, které jsou v tom souèasném územním plánu oznaèené jako stavební. Tìch je však málo a také proto zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování nového územního plánu. V nìm by mìlo být
více stavebních parcel, hlavnì v prolukách mezi domy. Tím vycházíme vstøíc
vìtšinì požadavkù našich obèanù, kteøí zde chtìjí stavìt. Na tìchto nových stavebních pozemcích se pak bude moci stavìt, až bude pøijat nový územní plán.
Jak tedy pokraèují práce na poøízení územního plánu?
P. B.: Vsouèasné dobì je zpracován návrh územního plánu. Vsouladu s požadavky
krajského úøadu uplatnìnými pøi projednání zadání územního plánu jsou nyní
posuzovány vlivy této dokumentace na životní prostøedí (tzv. SEA) a na prvky
soustavy NATURA 2000. Právì tyto dokumentace brzdí zastupitelstvo v brzkém
pøijetí nového územního plánu. Hlavnì dokumentace na prvky NATURA 2000.
Pùvodnì jsme pøedpokládali, že zastupitelstvo bude schvalovat nový územní plán
na konci roku 2008, pak jsme byli ujišt´ováni, že nejpozdìji na jaøe 2009 a nyní se
jeví jako nejbližší reálný termín podzim roku 2009. Velmi nás to mrzí, pøedevším
s ohledem na stavebníky, ale souèasnì pocit´ujeme urèitou bezmoc nad nesmyslnou byrokracií.
Co všechno se musí ještì udìlat do doby, než bude územní plán platit?
P. B.: Snažíme se vyvíjet tlak na zpracovatele, ale bohužel dle vyjádøení odpovìdných pracovníkù musíme vyèkat až na posouzení prvkù NATURA 2000. nebot´
èást obce - Vìøòovice, leží v pásmu NATURA 2000. Teprve po dokonèení dokumentace a posouzení vlivù na životní prostøedí bude svoláno spoleèné jednání o
návrhu se sousedními obcemi a s dotèenými orgány. 30 dnù po tomto jednání mají
sousední obce možnost uplatnit své pøipomínky a dotèené orgány svá stanoviska.
Pokud bude ze stanoviska nìkterého dotèeného orgánu vyplývat rozpor s platnou
legislativou, bude návrh upraven. Upravený návrh pak bude pøedložen k posouzení
krajskému úøadu, který do 30 dnù sdìlí své stanovisko. Krajský úøad posoudí návrh
územního plánu zejména z hlediska souladu s územnì plánovací dokumentací
kraje a státu a z hlediska návaznosti na širší území.

A co projednání s obèany?
P. B.: Ani obèané nemohou být ze složitého procesu územního plánu vylouèeni.
Vždyt´ právì obèanùm bude územní plán následnì sloužit. Pokud krajský úøad
neshledá žádné nedostatky, mùže naplno propuknout øízení o vydání územního
plánu. Návrh územního plánu bude vystaven k veøejnému nahlédnutí.
Kde se mohou obèané na návrh územního plánu pøijít podívat?
A. G.: Bude vystaven u nás na staré radnici v Orlové-Mìstì, ale samozøejmì i na
Obecním úøadì v Dolní Lutyni. Tam to pøece jen budou mít místní obèané blíže.
Mimo to bude k nahlédnutí i na internetových stránkách jak mìsta Orlová, tak
i Dolní Lutynì.
Jak se o vystavení návrhu územního plánu mohou obèané dovìdìt?
A.G.: Oznámení o zahájení veøejnoprávního projednání bude vyvìšeno na úøedních deskách Orlové a Dolní Lutynì, na internetových stránkách obou tìchto obcí
a urèitì i v Dolnolutyòských novinách. Zároveò se tam dozví, kdy probìhne veøejné projednání za úèasti projektanta a do kdy mohou uplatnit své námitky
a pøipomínky.
Mám tomu rozumìt tak, že pøípadné pøipomínky obèanù budou ještì zapracovány?
A. G.: To samozøejmì záleží na tom, o jaké pøipomínky a námitky se bude jednat.
Považuji za dùležité zde uvést, že projednání návrhu územního plánu v žádném pøípadì neslouží k uplatòování nových požadavkù na vymezení napø. nových zastavitelných ploch. Tyto požadavky mìli obèané možnost uplatnit pøi veøejném projednání zadání územního plánu. Návrh rozhodnutí o námitkách pøipravuje náš úøad
územního plánování, avšak o námitkách a pøipomínkách rozhoduje zastupitelstvo
obce pøi vydání územního plánu. Pokud zastupitelstvo pøistoupí na základì výsledkù projednání (pøipomínek nebo námitek) na zásadní úpravy návrhu, je nutné
upravený návrh územního plánu následnì znova veøejnì projednat.
A pokud už se nic upravovat nebude?
A. G.: V takovém pøípadì je možno pøedložit územní plán ve formì opatøení obecné povahy zastupitelstvu k jeho vydání. Souèasnì, jak už jsem øekl, rozhodne o
námitkách. Pokud zastupitelstvo územní plán vydá, musí být pøed nabytím úèinnosti ještì na 15 dnù vyvìšen na úøedních deskách. Pak už zbývá jen novému
územnímu plánu popøát hodnì štìstí a doufat, že bude všem dobøe sloužit.
Dìkujeme za rozhovor.
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"Prov·dÌme k·cenÌ a n·hradnÌ v˝sadbu,"
¯Ìk· starosta obce Petr Buzek
Každoroènì v období vegetaèního klidu probíhá na území obce kácení, odborný oøez stromù a náhradní výsadba
v naší obci. Co všechno se již zmìnilo nebo ještì dozná zmìn, na to jsme zeptali starosty obce Mgr. Pavla Buzka.

Pane starosto, jak je to s kácením na
území obce v letošním roce?
V minulém roce jsme získali povolení na
vykácení 13 stromù. Po konzultacích
s odbornou firmou jsme však zámìr
odložili a požádali o vykácení celé aleje.
Hlavním dùvodem bylo, že stromy se
naklánìly nad høištì a náhradní výsadba
mezi vzrostlé a staré stromy by nemìla
smysl. V letošním roce obec tedy získala
povolení pokácet témìø celou topolovou
alej v areálu TJ Sokol Dolní Lutynì, a to
pøedevším z dùvodù bezpeènostních. Rád
bych pøipomenul nešt´astnou událost ze
Zlína, kde pod vìtvemi stromu zemøeli
dva chlapci. Stromy již pokáceny byly
a náhradní výsadba probìhne v prùbìhu
jarních mìsícù. Odborníci doporuèili na
místa topolù vysadit javory, které se hodí
do zdejší krajiny, jsou odolnìjší než
topoly a èasem by mìly vytvoøit
pøirozenou dominantu místního høištì.
Bylo kácení skuteènì nutné?
Zdravotní stav vìtšiny stromù nebyl
dobrý, pøi silnìjším vìtru se lámaly suché
vìtve, které mìly v prùmìru kolem 20
centimetrù. Protože areál je hojnì
navštìvován pøi fotbalových utkáních
diváky a prostor pod alejí využívají
k tréninku nejen dospìlí, ale pøedevším

naše dìti a mládež, nemohli jsme jednat
jinak. Rád bych pøipomnìl, že obec øádnì
požádala a splnila všechny zákonné požadavky týkající se kácení.
Mùže obec pokácet kterýkoliv strom,
a kde ještì probìhlo kácení?
To urèitì ne. Obec pøi kácení nebo
odborných oøezech musí dodržet stejné
povinnosti jako každý jiný obèan Dolní
Lutynì. To znamená, že v prùbìhu léta
jsme vytipovali staré nebo nevhodnì rostlé stromy a keøe a požádali o jejich pokácení. Poté probìhlo správní øízení, na
jehož konci obec získala povolení ke
kácení. To musí probìhnout v dobì vegetaèního klidu a po nìm bude samozøejmì
následovat náhradní výsadba. Nìkolik
stromù bylo pokáceno taky v centru obce
nebo jeho blízkosti a taky túje naproti
prodejnì potravin Koruna, èímž se otevøe
pohled do parku, kde èasem pøibudou nové
lavièky. Všechny stromy byly buï staré
a nemocné nebo byly zasazeny na špatném
místì, napø. v blízkosti drátù elektrického
vedení, což by v budoucnu mohlo zpùsobovat problémy.
A co kácení ve Waroschovì lese?
V minulých letech docházelo i zde k nepovolené tìžbì. Díky lidem z blízkého okolí,
kteøí nás vždy upozornili, a díky rychlému

zásahu policie, èerná tìžba ustala. Chtìl
bych tímto všem, kteøí jsou všímaví ke
svému okolí, velmi podìkovat. Kácení ve
Waroschovì lese nyní øídí a koordinuje
odborný lesní hospodáø, kterého si obec
musí ze zákona najmout. Je to vysokoškolsky vzdìlaný lesní inženýr a ten rozhoduje o kácení a náhradní výsadbì v lese.
Podmínky jsou velmi pøísné, døevo tìží
odborná firma nebo v malém mìøítku
obèané, všichni však musí zaplatit. Za
nedovolenou tìžbu pak hrozí vysoké
pokuty nebo trest.
Chystáte ještì nìjaké další kácení?
V letošním roce už ne, konèí období vegetaèního klidu. Samozøejmì víme o nìkolika lokalitách, které budeme muset
v nejbližších letech øešit. V nejhorším
stavu je topolová alej vedoucí k bývalé
skládce a nìkteré túje na høbitovì. O
dalším vìtším možném kácení už nevím.
Za kácením vždy následuje náhradní
výsadba, takže celkový poèet stromù v
obci výraznì vzrostl, projekty máme
pøipravené odborníky na životní prostøedí.
Chceme, aby obec byla pìkná a plná
zelenì. Dùm postavíte za rok èi dva, ale
než vyrostou stromy, trvá to nejménì
jednu generaci. Vše, co nyní vysadíme,
dìláme pro naše dìti.
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Jak bylo na ökolnÌm b·le? No p¯ece skvÏle!
Píše se pátek 13. února. Pátek a 13? Jak to všechno dopadne? Dobøe! To odpoledne se sešla parta rodièù a pustila se do práce. Zdobili, chystali, nosili vše potøebné - tak, aby se druhý den - na sv. Valentýna - mohli sejít všichni tance chtiví a celou noc se bavit. A že jich pøišlo!

Celý sál lutyòského kulturního domu byl plný.
Hudba Saxet hrála jen pro nì a chvilky bez
hudby si každý mohl vyplnit bohatým obèerstvením. Všichni se náramnì bavili, nikomu se
nechtìlo domù. Ta malá hrstka rodièù, kteøí
sobotní veèer pøipravili, si zaslouží
podìkování. Spoèítali byste je, jak se øíká, na
prstech jedné ruky, ale práce za nimi zùstalo jak

za celou armádou. V cenì místenky byla
výborná veèeøe, se kterou pomohly naše školní
kuchaøinky. Nejen že uvaøily, ale postaraly se
i o komfortní obsluhu. Rodièùm i kuchaøkám
patøí velký dík. O pùlnoci se losovala bohatá
tombola, na kterou pøispìli at´ už rodièe dìtí, èi
firmy, napø. Bonatrans, Intevo, firmy Swaczyna, Netis, Fashion, Nejmat Bohumín, Rych-

valdská pekárna, Sklenáøství Vodák, Kleèka,
Hraèkáøství Dolní Lutynì, Grex Marklovice,
Dafo, Šimèíková, Jurák, Herman, sekretariát
ZŠ, Teko, BM Service, Halama, Wojtas, Libor
Pøecechtìl, Libor Bednáø, Stoklasa, Pizzerie
Balcanica, Patrik a Hynek, Invart Karviná.
Všem moc dìkujeme. Už teï se všichni tìší na
pøíští rok.
Jana Josieková

Od dubna se zaËnou vyd·vat novÈ pasy
S úèinností od 1. dubna 2009 se
vydávají cestovní doklady se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat
s biometrickými údaji (dále "e-pas"),
který novì obsahuje otisky prstù.
Otisky prstù se poøizují u osob starších 6 let.
Cena cestovního pasu je 600 Kè, pro dìti do 15
let 100 korun, lhùta pro vyøízení je l mìsíc.
Nadále lze požádat o cestovní doklad bez strojovì èitelných údajù a nosièù dat s biometrickými údaji, které budou vystaveny do 15 dnù
a mají platnost 6 mìsícù (tzv. rychlovky). Tyto

cestovní doklady stojí 1500 korun. Žádost
o vydání cestovního dokladu pøijímá Mìstský
úøad Orlová. Dìti do 15 let pøedkládají pøi
podání žádosti o vydání cestovního pasu
(a dosud nemìli cestovní pas) osvìdèení o státním obèanství. Toto osvìdèení je nutno vyøídit
pøímo na Krajském úøadì v Ostravì nebo
prostøednictvím matriky na Obecním úøadì
v Dolní Lutyni. Bližší informace získáte na tel.
è. 552 301 297 p. Vozárová. Cestovní doklady
vydané do 1. dubna 2009 zùstávají platné po
dobu vyznaèenou ve stávajícím cestovním dokladu. Jarmila Vozárová, úsek vnitøních vìcí
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DolnolutynötÌ uËitelÈ oslavili sv˘j sv·tek
Každý z nás má v roce svùj svátek. Dìti, maminky, ale tøeba i uèitelé, kteøí slaví svátek právì 28. bøezna, v den
narození významného uèitele národù Jana Amose Komenského.

Práce uèitele není lehká. Celý den se snaží
vštìpovat dìtem základní vìdomosti, pøidat
i mnoho zajímavého, zaujmout i ty nejvìtší
spáèe èi naopak uklidnit divochy. Za tímto
vším snažením stojí cíl - vychovat z dìtí
mladou generaci se zájmem o dìní kolem
sebe, generaci, která bude umìt pomoci
každému, kdo pomoc potøebuje, generaci,
za kterou zùstane pìkný výsledek práce.
Dùkazem toho, že se to našim kantorùm
daøí, jsou umístìní žákù na pøedních
pøíèkách v soutìžích sportovních, výtvarných, matematických, v olympiádách

zemìpisných, v èeském jazyce, v soutìžích
v jazyce nìmeckém a anglickém.
Každý, kdo uèí, musí být pro svou práci
zapálen, týdnì stráví velké množství hodin
opravováním, pøípravou, chystáním didaktické techniky - tøeba hodin pro naše
oblíbené interaktivní tabule.
Není ale vše tak ideální, jak vypadá. Nežijeme jen ve svìtì, kde každý chce vìdìt co
nejvíce, kde každý chce být skuteèným
obèanem. I pøes snahu pedagogù a rodièù se
najde nìkdo, kdo dokáže druhému ublížit
jen proto, že "je jiný", dokáže nièit vìci

kolem sebe jen proto, že "to není moje",
dokáže se vytahovat pøed ostatními ne pøíkladným chováním, ale takovým chováním,
které všichni odsuzujeme.
Nejvìtší odmìna nejen pro uèitele k jejich
svátku, ale pøedevším pro rodièe, by bylo
mít co nejvíce klidných a rozumných dìtí.
Vážení uèitelé, všem vám dìkuji za vaši
bezmeznou trpìlivost, za váš èas, který poctivì vìnujete našim dìtem na mateøských
a základních školách obce Dolní Lutynì. Do
dalších dní pøeji hodnì elánu a zdraví.
Jana Josieková

Komise pro rozvoj a dopravu v·s informuje
Na svém jednání dne 23. bøezna 2009 se komise zabývala
mj. následujícími záležitostmi:
1. V dubnu provedou urèení èlenové komise kontrolu
stavu místních komunikací po letošní zimì. Následnì
bude stanoven rozsah oprav.
2. Komise doporuèila radì obce zajistit obnovu vodorovného dopravního znaèení zejména v centru obce, kde je
znaèný pohyb obèanù, zejména dìtí a seniorù. Realizaci
bude pøedcházet konzultace s odbornými pracovníky
dopravního inspektorátu a správy silnic.
3. Komise doporuèila radì obce, aby zahájila postupná
jednání s obèany, kteøí jsou vlastníky, resp. spoluvlastníky
pozemkù ležícími pod místními komunikacemi, o možném
bezúplatném pøevodu tìchto pozemkù do vlastnictví obce.
Každému obèanovi, který takto pøíslušný pozemek obci

daruje, nevzniknou s tímto pøevodem žádné náklady.
Zimní údržbu sice obec zabezpeèuje na všech místních
cestách, ale pøípadnou opravu povrchu komunikací, které
nevlastní, provádìt nemùže a nebude.
Druhým dùvodem je zámìr obce zahájit její odkanalizování. Tady stojíme na samotném poèátku.
Zatím jsou ukonèeny geodetické práce a zapoèaty práce na
projektu (pro Vìøòovice je projekt kanalizace hotový).
Vypracování projektu si vyžádá urèitý èas, ale už teï
nemùžeme vylouèit, že nìkteré vìtve kanalizaèní sítì
budou z hlediska šetrnosti vùèi jiným soukromým
pozemkùm vedeny právì v místních komunikacích.
Cílem pøevodu vlastnických práv je snaha obce urychlit
postup v pøípadì údržby, oprav a investièních zámìrù.
(fis)
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NezapomeÚte svÈho psa oËkovat proti vzteklinÏ
V souladu se zákonem è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, bude veterinárním lékaøem
v obci Dolní Lutynì provedeno dne 12. kvìtna 2009 oèkování psù starších 3 mìsícù proti vzteklinì.

Osoba starší 15 let se dostaví se psem opatøeným náhubkem k oèkování

11.00 - 12.00 hod. Na nádvoøí u p. Skøíšovské Štìpánky, Bezruèova 77,

a pøedloží oèkovací prùkaz a tuto pozvánku na oèkování. Za oèkování

Nerad

bude vybírán poplatek ve výši 80 korun , který hradí majitel psa.

13.00 - 14. 00 hod. Ve Vìøòovicích u zastávky

Oèkování zajišt´uje Doc. MVDr. Ivo Šimoník CSc. z veterinární ordi-

14.30 - 16.00 hod. Prostranství pøed kulturním domem ve støedu obce

nace Ostrava - Michálkovice 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

Mgr. Ivana Ryšková, Zemìdìlský úsek, è. dv. 6
Obecní úøad Dolní Lutynì,
(tel. èíslo: 596 544 409/kl. 107 nebo 552 301 296)

SbÏr nebezpeËnÈho odpadu v sobotu 16. kvÏtna
Vzhledem k obsahu škodlivých látek musí být bezpodmíneènì tyto zvláštní odpady sbírány oddìlenì od ostatního
domovního odpadu, aby se zabránilo zneèištìní vzduchu, vody a pùdy.
Žádáme obèany, aby využili této možnosti a zbavili se z domácností
nebezpeèných odpadù a neodkládali je do velkoobjemových kontejnerù
pro ostatní nadmìrný odpad, které budou pøistavovány postupnì na jednotlivá stanovištì.
Nebezpeèný odpad do tìchto kontejnerù nepatøí, svozová firma jej musí
vytøiïovat z komunálního odpadu, náklady na tøídìní a odvoz se zvyšují
a mohou vést ke zbyteènému rùstu ceny za odvoz odpadu na osobu.
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci bude proveden v sobotu 16. kvìtna
2009 na jednotlivých stanovištích dle níže uvedeného rozpisu. Provádí se
pouze od obèanù, nikoli firem!
Majitelé firem jsou povinni si odvoz a likvidaci nebezpeèného odpadu
zajistit sami.
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný odpad:
· televizory, monitory, lednièky
· autobaterie, záøivky, monoèlánky
· barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky, hnojiva, obaly od tìchto
chemikálií, staré léky
· vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tukù, olejové filtry, textil
zneèištìný olejem, tonery, fotochemický odpad
· pneumatiky (bez diskù!)
Upozoròujeme obèany, aby nevozili šrot (plechy, pletivo, praèky,

sporáky apod.), tento odpad patøí do speciálních sbìren vykupujících
kovy.
Rozpis sbìrných stanovišt´:
· støed obce, pøed pekárnou 8:00 - 8:30 hod
· zastávka Zbytecká 8:35 - 8:45 hod
· ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa Borek) 8:50 - 9:05 hod
· Nerad, kolonie (pøed stanovištìm kontejneru) 9:10 - 9:25 hod
· Vìøòovice, autobusová zastávka 9:30 - 10:15 hod
· Nerad, vjezd ke sváøeèské škole 10:20 - 10:35 hod
· Nerad, hasièská zbrojnice 10:40 - 11:05 hod
· Nerad, školka 11:50 - 12:05 hod
· Výšina, bývalá zastávka DPMO 12:10 - 12:30 hod
· parkovištì naproti koupališti 12:35 - 12:55 hod
· 3D-wood Ivo Durèák (bývalé kamenictví) 13:00 - 13:20 hod
· kolonie Zbytky ( autobusová zastávka) 13:25 - 13:40 hod
· restaurace "U Jardy" 13:45 - 14:00 hod
Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali na jednotlivých
zastávkách pøedem, ale aby poèkali na pøíjezd vozidla a nebezpeèný
odpad pomohli naložit.
Jelikož je nutné dodržovat jízdní øád, žádáme o dochvilnost. Dìkujeme
za pochopení.
Handzlová Martina, životní prostøedí
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SpoleËensk· kronika
Dne 20. dubna 2009 oslaví 85. narozeniny
paní
Marie WODECKÁ
z Vìøòovic. K tomuto významnému životnímu
jubileu hodnì zdraví
a spokojenosti pøeje dcera Lidie a syn Jiøí
s rodinami.
Dne 31. bøezna 2009 oslavil své životní
jubileum-50 let- majitel øeznictví v Dolní
Lutyni pan
Josef WOJTAS.
Do dalších let hodnì zdraví, štìstí,
rodinné pohody a podnikatelských
úspìchù pøeje kolektiv zamìstnancù.
Èas plyne,
zùstává
jen vzpomínka.

Dne 14. dubna 2009
uplyne 15 let od úmrtí naší
milované maminky,
babièky a prababièky paní
Albíny SEKEROVÉ

a zároveò si 2. èervna 2009 pøipomeneme
jejích nedožitých 99 let.
S láskou a úctou vzpomínají synové František a Miroslav s rodinami.
Odešel náhle, nikdo to neèekal.
Osud tak chtìl?
Proè jen to uspìchal.
Byl plný života, mysl plná
snìní
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše zmìní.
Dne 28. dubna 2009 si pøipomeneme
16. smutné výroèí úmrtí pana
Josefa PINIURA.

Dne 3. dubna 2009 uplynulo 20 let od úmrtí pana

Stále vzpomínají manželka Milada, dcery
Miluše a Vìra s rodinami.

Albína ŠPILY.

Kdo znal, kdo mìl rád, nezapomene.
Èas utíká, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.

Stále vzpomínají synové Zdenìk a Milan
a dcery Jiøina, Eva a Miluše s rodinami.
Už jen kytièku na hrob
Vám mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 7. dubna 2009 jsme si
pøipomnìli 2. smutné
výroèí úmrtí paní
Adély LIGOCKÉ
a dne 19. èervence 2009 si pøipomeneme
15. výroèí úmrtí jejího
manžela pana
Aloise LIGOCKÉHO.
S láskou vzpomínají dcera
Anna s manželem Josefem, vnuci Renáta
a Miroslav s rodinami.
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V˝roËÌ
V mìsíci bøeznu oslavili 75., 80., 85., 92.
a 96. narozeniny:
Ludmila Figurová, Karel Šafránek, Eligie
Šimoòáková, Anna Uszková, Marie Szyroká, Josef Otto, Andìla Kwasná, Anna
Molinková, Emilie Malcharková.
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a pøíjemnou rodinnou
pohodu.
Dne 14. bøezna 2009 jsme pøivítali novì
narozené obèánky:
Natálie Adámková, Jakub Èopík, Adéla
Nawratová, Jana Marunièová, Viktorie
Ucháèová, Patrik Cibulec, Nicol Šeligová,
Lenka Sebroòová.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Zdenìk Votka, Josef Absolon, Marie Skupniková, Anna Kazíková, Leo Šteffek,
Miroslav Šostok, Anna Adamczyková,
Irena Wodecká. Všem pozùstalým
vyjadøujeme upøímnou soustrast.

KR¡TCE

Ladislava KØENKA

Zájezd do divadla
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
zájezd do Divadla Antonína Dvoøáka
v Ostravì na komickou operu W. A.
Mozarta Figarova svatba v pøebásnìní
Jaromíra Nohavici. Divadlo je v úterý
19. kvìtna 2009 v 19 hodin. Vstupné 110
korun. Odjezd autobusu z Vìøòovic v 18
hodin - 100 korun, odjezd autobusu
z Dolní Lutynì u KD v 18.10 hodin: jízdné
80 korun. Bližší informace podá p. Petrová osobnì nebo na tel. 552 301 243.

z Dolní Lutynì.
Všem, kteøí si na nìj vzpomenou, dìkuje
manželka, synové s rodinami a celá rodina.

Pietní akt
Základní organizace KSÈM v Dolní Lutyni
zve širokou veøejnost na pietní akt
s položením kvìtù k pomníku Rudoarmìjcù, který se uskuteèní ve ètvrtek 30.
dubna 2009 v 17 hodin.

Dne 6. dubna 2009 jsme si pøipomnìli
15. smutné výroèí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka, dìdeèka, bratra a strýce, pana

Podìkování
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm a
známým za projevy soustrasti, kvìtinovém dary a úèast na posledním
rozlouèení s paní
Irenou WODECKOU.
Dcera Vìra s rodinou.

Orální vakcinace lišek
Ve dnech 8. až 17. dubna 2009 probìhne
na našem katastru obce vakcinace lišek.
Aplikace bude provádìna letecky
v dávkách 25 až 35 ks na kilometr plochy.
Vakcína je uložena v kapslích z plastu.
Žádáme obèany, aby se návnad
nedotýkali a rovnìž o tom pouèili své dìti.
V pøípadì potøísnìní oèkovací látkou vyhledejte lékaøe. Souèasnì upozoròujeme
na zákaz volného pobíhání psù
a koèek v honitbì.
(ek)
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ZimnÌ p¯Ìprava fotbalist˘ definitivnÏ skonËila
První bøeznovou sobotu naši muži zakonèili turnaj v Albrechticích vítìzstvím nad mužstvem Horní Suché v pomìru 1:0. Jedinou branku utkání vstøelil po rohovém kopu hlavou Petr Vaneèko. Na turnaji jsme obsadili pìkné tøetí místo. Turnaj splnil
oèekávání trenéra v hledání optimální sestavy.
V úterý 17. bøezna jsme odehráli na škvárovém
høišti v Karviné pøátelský zápas s Lokomotivou
Petrovice a prohráli 1:5. Jedinou branku vstøelil
Daniel Osièka. Další pøátelské utkání jsme
odehráli na škvárovém høišti v Orlové proti
divizní Slavii Orlová. Toto utkání po velmi
dobrém výkonu celého mužstva skonèilo remízou 1:1. Branku vstøelil Marcel Figura. Zápas
jsme mohli vyhrát, ale nepromìnili jsme spoustu šancí. Bylo to poslední pøípravné utkání pøed
zaèátkem jarní èásti soutìže.
Zimní turnaj Refotal cup 2009 Albrechtice
koneèná tabulka
1. Orlová
34:06 19
2. Albrechtice
24:15 16
3. Dolní Lutynì 17:22 15
4. Petrovice
17:15 15
5. Èeský Tìšín 19:18 13
6. Dìtmarovice 18:20 10
7. Horní Suchá 10:18 7
8. Bystøice
5:15 5
9. Cieszyn
4:19 2

VypjatÈ derby se Stonavou jsme bohuûel nezvl·dli
V sobotu 28. 3. 2009 jsme odehráli první mistrovské
utkání proti mužstvu SK Stonava. Utkání se nám moc
nepovedlo, prohráli jsme 2:3 po nerozhodném poloèase
2:2.

Hráèi domácího Sokola mìli bìhem utkání spoustu šancí hlavnì
ve druhém poloèase, ale bohužel žádnou nevyužili. A soupeø trestal každou chybu.
Za stavu 0:0 domácí nepromìnili penaltu. Míè si na znaèku pokutového kopu postavil Kamil Posel, ale støelu poslal do tyèe.
Byla to již pátá nepromìnìná penalta v øadì i s pøípravnými
zápasy!
Obì branky domácích vstøelil Petr Vaneèko.
Na závìr výbor TJ Sokol Dolní Lutynì dìkuje všem sponzorùm
za vìcné dary do tomboly a èlenùm TJ Sokol, kteøí se podíleli na
pøípravì sportovního plesu a pochování basy.
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ - JARO 2009
28. 3. 15:00 So D. Lutynì - Stonava
5. 4. 15:30 Ne Lichnov - D. Lutynì
11. 4. 15:30 So D. Lutynì - H. Suchá
18. 4. 16:00 So Dìtmarovice - D. Lutynì
25. 4. 16:00 So D. Lutynì - Èeladná
2. 5. 16:30 So Brušperk - D. Lutynì
9. 5. 16:30 So D. Lutynì - Pøíbor
16. 5. 16:30 So D. Lutynì - Raškovice
23. 5. 16:30 So Stará Bìlá - D. Lutynì
30. 5. 16:30 So D. Lutynì - Smilovice
6. 6. 16:30 So Staré Mìsto (FM) - D. Lutynì
13. 6. 16:30 So D. Lutynì - Bystøice n/O
21. 6. 16:30 Ne Libhošt´ - D. Lutynì
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