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DOLNOLUTY“SK…
øíjen 2009

NOVINY

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

ZDARMA

P¯ivÌtali jsme do ûivota novÈ obË·nky
Nedávno zrekonstruovaná obøadní síò
v prostorách obecního úøadu zažila
v sobotu 10. øíjna další akci. Zástupci
obce pøivítali rodièe s novì narozenými
dìtmi pøi slavnostním zápisu do pamìtní knihy obce.
"Vítání nových obèánkù", jak se zmínìná událost
ponìkud nepoeticky jmenuje, mùžeme bez rozpakù
nazvat rituálem. V naší obci se koná už nìkolik
desítek let. Èlánky v denním tisku dokazují, že
mnohé obce, které tuto aktivitu zrušily, ji znovu
zaèínají obnovovat. Mohli bychom nalézt spoustu
funkcí, které tato akce plní. Za jednu z dùležitých
mùžeme považovat zvyšování pocitu sounáležitosti
s obcí. Zastupitelstvo obce Dolní Lutynì mùže jen
tìšit stoupající zájem rodièù zúèastnit se se svými
dìtmi této slavnostní události.
Zmiòovanou sobotu tomu nebylo jinak. Úvod
tradiènì zajistily svými písnièkami a básnièkami
dìti z Mateøské školy - Støed, hudební doprovod
manželé Videnkovi. V této pohodové a slavnostní

atmosféøe tak obec pøijala do svých øad dìti: Matìje Martina Goczala, dvojèátka Tomáška a

Kristýnku Widenkovy, Honzíka Miždoše, Davídka
Piskoøe, Filípka Foltyna a Matìje Bøízu.

28. ¯Ìjen - den vzniku samostatnÈho »eskoslovenska
Státní svátek. Na veøejných budovách budou vyvìšeny státní vlajky a dìti
se zaradují z jednoho (nebo i více dnù) volna. Politici budou øeènit a pokládat vìnce. Samotná událost se však stala už dávno. Kdo o tom co ví? Domnívám se, že neuškodí, pøipomeneme-li si vznik Èeskoslovenska strohým
výètem chronologicky øazených událostí, které svými dùsledky vedly ke
vzniku samostatného èeskoslovenského státu.
6. ledna 1918 - Èeští poslanci pøijímají
Tøíkrálovou deklaraci.
8. ledna 1918 - je zveøejnìno ètrnáct bodù amerického prezidenta Woodrowa Wilsona (18561924). V desátém bode se hovoøí o budoucím
uspoøádání rakousko-uherské monarchie tak, že
jednotlivým státùm by mìla být poskytnuta
možnost "nejširšího autonomního vývoje".
17. - 25. ledna 1918 - probíhají masové demonstrace. Hlavní heslo: Mír, svoboda, chléb!
V letácích se požaduje navrácení politických svobod, uzavøení pøímìøí na všech frontách a také to,
aby o delegátech na mírových jednáních mohli
rozhodnout i obyèejní lidé.
30. kvìtna 1918 - v americkém mìstì Pittsburgh
podepsali zástupci èeských a slovenských krajanských organizací s T. G. Masarykem Pittsburskou
dohodu.

14. øíjna 1918 - Tajemník Národní rady
èeskoslovenské Edvard Beneš oznámil dohodovým
státùm, že se ustanovila prozatímní èeskoslovenská
vláda. T. G. Masaryk je jmenován prezidentem,
pøedsedou ministerské rady a ministrem financí, E.
Beneš ministrem zahranièí a M. R. Štefánik ministrem války. Prozatímní vládu nìkolik dní na to
uznala Francie (15. 10.), Velká Británie a Srbsko
(23. 10.), Itálie (24. 10.) a další státy.
16. øíjna 1918 - císaø Karel I. vydává císaøský
manifest.
18. øíjna 1918 - Prozatímní èeskoslovenská vláda
reaguje na císaøský manifest a vydává Washingtonskou deklaraci jako prohlášení èeskoslovenské
samostatnosti.
20. øíjna 1918 - nejvýznamnìjší støetnutí francouzských legií s vojsky centrálních mocností
v bitvì u Terronu ve Francii.

28. øíjna 1918 - Rakousko-Uhersko kapituluje
Andrássyho nótou. Monarchie pøijímá nabízené
podmínky a je ochotna zahájit okamžitá jednání o
pøímìøí. Tento krok je signálem k vytvoøení
samostatné èeskoslovenské republiky.
28. øíjna 1918 - naveèer je na Václavském
námìstí v Praze spontánnì vyhlášena ÈSR. Ještì
téhož dne vydává Národní výbor zákon o "zøízení
samostatného èeskoslovenského státu".
Mgr. Pavel Buzek
Obèanské sdružení Diakonie Broumov
a Osvìtová beseda vyhlašuje humanitární
sbírku letního a zimního obleèení (dámské,
pánské, dìtské), lùžkovin, prostìradel,
ruèníkù, utìrek, záclon, látek domácích potøeb
- nádobí bílé i èerné, sklenièky (vše musí být
funkèní)-, peøí, péøových a vatových
pøikrývek, polštáøù a dek, a neoškozené obuvi.
Vìci, které se nebudou odebírat: elektronika,
lednièky, televize, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola a dìtské koèárky, zneèištìný
a vlhký textil. Vìci prosíme zabalit do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily
transportem. Sbírka se uskuteèní ve ètvrtek
29. øíjna 2009 od 9 do 17 hodin v sále Kulturního domu ve Vìøòovicích.
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VÏ¯Úovice majÌ novou autobusovou zast·vku
Vìøòovice už koneènì pøestala hyzdit "stará" autobusová èekárna. O èekárnì se už dávno nedalo hovoøit, ta svému
úèelu dávno dosloužila.

Zdevastovaný vnitøní prostor èekárny s propálenou støechou od
vstupu pøímo odrazoval a obèané Vìøòovic radìji èekali na
schodech Vìranky. Proto byl z rozhodnutí rady obce tento objekt
odstranìn a nahrazen novou moderní èekárnou.

Zatímco èekárna na zastávce Vìøòovice-Støed záøí novotou
a lahodí oku, vedle stojící øada kontejnerù pro tøídìný odpad
pøímo vybízí ke svému pøemístìní na jiné místo. Stane se, jakmile bude vhodné místo nalezeno.
Jan Fismol

Pr·ce na h¯bitovÏ pokraËujÌ rychl˝m tempem
V záøijovém èísle novin jsme informovali veøejnost o zahájení prací na
høbitovì, jejichž souèástí je i pokládání nového povrchu hlavních
høbitovních cest.
Poèasí zatím stavebníkùm pøeje, takže práce
postupují rychlým tempem. Pøesto v dobì psaní
tohoto èlánku (7. øíjna) nelze s urèitostí pøedpovìdìt, kdy budou práce ukonèeny. Už teï je
však zøejmé, že vzhled høbitova opìt zvýší svou
estetickou úroveò. V této souvislosti žádáme
obèany, pøed jejichž hroby je pokládána dlažba,
aby prostor mezi obrubníkem dlažby a hrobem
nevyplòovali žádnou hmotou. Mezera bude
s nejvìtší pravdìpodobností vyplnìna drobným
štìrkem. Touto cestou rovnìž dìkujeme
obèanùm za toleranci pøi stavebních pracích,
které doèasnì narušují klid høbitova.
Jan Fismol
Upozoròujeme obèany, že v souladu s ust. 32 odst. l písm. b)
zákona è. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o zmìnì
zákona è. 283/1991 Sb. o
Policii ÈR, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, je držitel cestovního
dokladu povinen odevzdat bez zbyteèného odkladu neplatný cestovní doklad.
V pøípadì, že tak neuèiní, dopouští se pøestupku podle § 34a

odst. l písm. f) výše uvedeného zákona, za který lze uložit pokutu do 10 000 korun. Vyzýváme vás proto, abyste si zkontrolovali
své doklady a neplatný doklad odevzdali buï na Obecním úøadì v Dolní Lutyni,
kanceláø è. 7, nebo pøímo na Mìstském úøadì v Orlové, na
odboru vnitøních vìcí.
Jarmila Vozárová, úsek vnitøních vìcí

M·te doma neplatn˝ pas?
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KovbojovÈ z LutynÏ öÌ¯Ì sl·vu obce po svÏtÏ
Zaèalo to prozaicky. V dìtství se jim líbily filmy s kovboji, kteøí perfektnì práskali bièem a žonglovali s kolty.
A Radim a Pavel Michalkovi to chtìli umìt taky. Tvrdì trénovali a dnes mají na svém kontì nìkolik titulù
mistrù republiky i Evropy. O rozhovor jsme požádali jejich maminku Nadìždu Michalkovou.
"Urèitì
Radim.
Pavel se tomu
zaèal
vìnovat
pozdìji, ale na
svùj vìk docela
brzo, v 15 letech."
Kde se nauèili
všechna ta "kouzla" s bièem, lasem, kolty a všemi tìmi kovbojskými proprietami?
"Ze zaèátku jim
byli
inspirací
westernovci z nìmeckého westernového mìsteèka
Pullman City, a z
dalších èeských
mìsteèek. Øada
trikù je ale jejich
vlastní fantazie
a pak trénink."
Umí
dolnolutyòští kovbojové
Radim Jesse Michalek, nar. 1977, pracuje u Mìstské policie v Praze.
jezdit na koni?
"Radim i jeho Zájmy: historie Divokého Západu, auta, konì, zbranì, hudba, hra na
hudební nástroje (kytara, klavír, harmonika….)
snoubenka Radka
Jane Ptáèková bravurnì zvládají jízdu na mistøi ÈR a také nìkolikanásobní mistøi
koních i další disciplíny spojené s westernovou Evropy. Ale kdybyste se jich zeptal, øeknou
jízdou na koni. Radim zvládá bravurnì kolty vám, že nejvìtší odmìnou je pro nì potlesk
i bièe, Radka zatím perfektnì ovládá bièe a divákù, kteøí je takto ocení pøi vystoupeních jak
Pavel se zamìøuje výhradnì na kolty a støeleck- v Èesku, tak v zahranièí."
ou show. Kromì Western, konì, kovbojové, kolty a lasa, to
toho Pavel nejradìji všechno má jednoho spoleèného jmenovatele
krotí železného konì - Ameriku. Byli už se kluci podívat za
na dvou kolech - oceánem, v kolébce honákù dobytka a nádherné pøírody?
motorku."
Z internetu se dá "Zatím ne, ale v budoucnu se tam všichni chystáme."
vyèíst, že zejména Radim už pracuje, Pavel ještì studuje. Jak
Radim již tradiènì se mu daøí skloubit školu a koníèka, pøi
úèinkuje v tele- kterém musí trénovat a hodnì cestovat?
vizních poøadech, "Radim pracuje v Praze u policejních složek
že oba mají na a školu zaèíná studovat pøíští rok v záøí, Radka
svém kontì øadu pracuje jako sestøièka v pražské nemocnici
titulù a medailí a také se vìnuje studiu a Pavel studuje na
z
nejrùznìjších Ostravské univerzitì a již se zabývá bakaláøsou-tìží. Jsou tri- skou prací. Je to tìžké skloubit tyto vìci dohroumfy, kterých si mady, ale pokud se èlovìk snaží, tak jde vše."
Radimova partnerka Radka je také takøíkanejvíc cení?
"Nejvíc asi titulù jíc "z oboru", takže v budoucnu bude komNìmecka plet kovbojská rodinka?
Pavel Pedro Michalek, nar. 1988, v souèasnosti studuje na Pedago- mistrù
gické fakultì v Ostravì, bydlí v Dolní Lutyni. Zájmy: motorka, dìjiny, v Pullman City. "No samozøejmì a tìšíme se i na potomky, kteøí
hudba, ve volném èase také rád maluje a zabývá se vojenskou historií Kromì toho jsou to pomyslné westernové žezlo vezmou do
(podílí se na rekonstrukci vojenského bunkru v Dolní Lutyni).
(red)
n ì k o l i k a n á s o b n í svých rukou."

Asi každý malý kluk chce poté, co v televizi
sledoval westerny, být kovbojem. Vašim
synùm se to tak trochu povedlo.
Zavzpomínejte, jak to všechno zaèalo a kdy
to pøibližnì bylo?
"Radim se vìnuje westernu od roku 2000
aktivnì a Pavel od roku 2003. Zaèalo tím že,
táta sledoval rád westerny a kluci si øekli, že
když to dokážou kovbojové, oni to zkusí taky.
To znamená, že prvnì se Radim snažil získat
biè, což se mu povedlo, a zaèal trénink
(práskání na plastové lahve, plechovky
a vìtvièky stromù). To byly úplné zaèátky
a kupodivu se mu daøilo. Poté pøidal i kolty
a pozdìji se k nìmu pøipojil s kolty i Pavel."
Byl impulsem pro Radima a Pavla nìjaký
film z Divokého Západu, nebo má jejich
koníèek nìjakého jiného "hybatele"? Od
kolika let kluci trénovali a kde? Kde brali
materiál? - lana, kolty, náboje…
"Urèitì film, který ovlivnil žonglování s kolty,
byl western Tombstone, kde jedna taková krásná scéna byla. Trénink probíhal hlavnì na
zahradì, po rùzných polích a v místním kulturním domì. Prostì všude, kde jen šlo. Lasa se
shánìla pøes známé z westernu a všechny, kteøí
se tím zabývali. Kolty se objednaly pøes internet nebo z katalogù, klobouky a doplòky
z obchodù nebo objednávkou z Ameriky èi
Mexika. Náboje na vystoupení kupujeme ve
zbrojíøstvích."
Kdo z nich s tím, že se bude vìnovat takovému pro Støedoevropana docela netradièními
koníèku, pøišel první?
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Jak se p¯ipravit na topnou sezÛnu
Topná sezóna neúprosnì klepe na dveøe a obèané znovu zaèínají mít starost o to, jak si své domovy dostateènì
vyhøát. Hasièi v Moravskoslezském kraji vyjíždìjí stále èastìji k požárùm sazí a dehtových usazenin ve špatnì udržovaných komínech.
Jeden takový pøípad za všechny. V Dìtmarovicích na
zaèátku tohoto roku vznikl požár v rodinném domku
od komínového tìlesa.
Díky pøítomnosti majitelù škoda byla odhadnuta
pouze na 30 000 korun, ne však každý má takové
štìstí. V minulosti byly totiž evidovány požáry se
škodou i 500 tisíc korun.
Hlavní pøíèinou bývá zanedbaná údržba komínového
tìlesa. Pravidelné èištìní komínù a vybírání sazí
z komínových sbìraèù by mìlo být samozøejmostí,
stejnì jako kontrola technického stavu komína
odborníky kominíky.
Ti by mìli provést revizi komínu i v pøípadì, že se
chystáte ke komínu pøipojit jakýkoliv spotøebiè nebo
mìníte druh paliva. Pamatujte, že i sebemenší neèistota v komínì mùže zpùsobit velké nepøíjemnosti. Jeli do komínu zapojen spotøebiè na tuhá nebo kapalná
paliva, musí se komín èistit nejménì šestkrát roènì,
v pøípadì spotøebièe s výkonem nad 50 kW staèí 4krát
roènì. Pokud je do komínu zapojen spotøebiè na paliva plynná a komín je vybaven komínovou vložkou,
èištìní a kontroly by se mìly provádìt nejménì
dvakrát roènì, bez vložky pak šestkrát roènì. V pøí-

padì napojeného spotøebièe s výkonem vìtším než 50
kW by mìlo být èištìní komínu provedeno alespoò
ètyøikrát za rok. I v pøípadì hrozícího nebezpeèní se
snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Pøípadný požár co nejdøíve oznamte hasièskému
záchrannému sboru na tísòovou linku 150 nebo 112.
Požár sazí v komínì nikdy nehaste vodou, komín by

V Èeské republice dochází každoroènì pøi požárech k nemalým ztrátám
na lidských životech, zdraví i majetku. Napø. v roce 2007 došlo jenom
v domácnostech k 2.652 požárùm se škodou 335.754,9 tisíc korun, 58
osob bylo usmrceno a dalších 473 osob bylo zranìno. Vznik požárù
vylouèit nelze, ale co
mùžeme
pøi
vèasném
zjištìní vzniku požáru, je
omezit následky jeho uhašením v poèáteèním stádiu, pøíp. zajistit
evakuaci osob, zvíøat a materiálu. Nezbytným pøedpokladem však je vèasné zjištìní vznikajícího požáru. Èlovìk díky svým smyslùm dokáže
vznikající požár rychle zaregistrovat ovšem za pøedpokladu, že se nachází
v "bdìlém" stavu (tzn. nespí, nesmí být podnapilý, apod.) a v prostoru
vzniku požáru.
Jaká je tedy snadná pomoc? Staèí si do užívaných prostor (napø. pokoj,
garáž) nainstalovat autonomní hlásiè požáru.
Co je autonomní hlásiè požáru?
Jedná se o zaøízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty,
kromì pøípadného zdroje energie, nezbytné pro zjištìní požáru a vydání
akustického poplachu.
Jak to funguje?
Instalovaný autonomní hlásiè požáru (dále jen "AHP") zareaguje napø. na
nejvýraznìjší projev požáru - výskyt kouøe spuštìním akustického
poplašného signálu.
Zaøízení je napájeno baterií (je tedy vhodné i pro prostory bez elektrické
sítì). Baterie v hlásièi vykazují prùmìrnou dobu životnosti 1 rok. Hlásièe
mùžou být taktéž napojeny na systém EZS (elektronická zabezpeèovací
signalizace). Nìkteøí výrobci nabízí možnost drátového i bezdrátového
propojení jednotlivých hlásièù s tím, že v pøípadì výstražné reakce jednoho hlásièe jsou zapnuty i hlásièe ostatní. Tento systém je vhodný napø. pro
rodinné domy, kdy èidlo, reagující na kouø z pøípadného požáru v garáži
nebo dílnì v podzemí, spustí èidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího
uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpeèí.
Umístìní:
Instalace hlásièù se provádí napø. ke stropní konstrukci pomocí jednoho
maximálnì dvou vrutù.
Hlásiè není vhodné umist´ovat:
· ve vrcholech pùdních prostorù støech tvaru A a všude tam, kde nedochází
k pøirozené termické cirkulaci vzduchu,
· v prostorách prašných, velmi vlhkých (koupelny),

popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.
Do pøíjezdu hasièù se mùžete pokusit zkrotit plameny
pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvíøky
nebo ze støechy do komína.
Vždy ale mìjte na pamìti, že nejdùležitìjší je život
a zdraví, teprve potom majetek!!!
Odbor prevence HZS MSK ÚO Karviná

· v blízkosti ventilátorù, tepelných zdrojù, záøivkových a výbojkových
svítidel a ionizátorù vzduchu,
· do prostorù s vysokou koncentrací cigaretového kouøe, výparù barev,
rozpouštìdel a výfukových plynù
Pozor, hlásiè též reaguje na
zplodiny pøipálených jídel pøi
vaøení!
Zákonné požadavky na instalaci AHP
V rámci sjednocování požadavkù Evropské unie a k zajištìní vìtší požární
bezpeènosti staveb (potažmo obèanù v domácnostech) byla vydána vyhláška è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
(s úèinnosti od 1. èervence 2008). Tato vyhláška øeší, mimo jiné, i instalaci AHP. Povinnost instalovat tyto hlásièe je stanovena pouze pro novì
provádìné rodinné domy, byty v bytových domech, stavby ubytovacích
zaøízení a stavby sociální péèe. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných pøed úèinností této vyhlášky!
UPOZORNÌNÍ
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje doporuèuje instalaci
autonomních hlásièù požáru v bytech a rodinných domech. Souèasnì však
upozoròuje na nebezpeèí neúplných nebo nesprávných informací v souvislosti s prodejem tìchto výrobkù. V posledních mìsících se množí pøípady, kdy jsou zejména starší spoluobèané navštìvováni pracovníky
soukromých firem, kteøí jim nabízejí instalaci protipožárních hlásièù.
Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby tyto hlásièe nenabízeli mnohdy
za cenovì velmi nevýhodných podmínek. Nìkteøí prodejci se odvolávají
na zákony a normy Evropské unie, na novou vyhlášku a dokonce na profesionální hasièe. Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
(HZS MSK) upozoròuje, že tyto informace jsou znaènì zkreslené tak, aby
podpoøily prodej hlásièù mnohdy za pøemrštìné ceny. HZS MSK nemùže
pùsobit proti tìmto negativním jevùm jinak než osvìtou. Jestliže nìkdo
dobrovolnì podepíše pro nìj nevýhodnou smlouvu nebo koupí nekvalitní
pøedražený výrobek, není v kompetenci HZS MSK s tím cokoliv udìlat.
Závìrem
Ceny autonomních hlásièù požáru se pohybují v rozmezí 250 až 2.000
korun. Výše ceny záleží na výrobci a druhu hlásièe. Výrobcù je v ÈR jen
nìkolik, v rùzných marketech se však objevují i levné dovezené hlásièe
požáru (èasto bez návodu výrobce v èeském jazyce). Uvážíme-li ovšem,
kolik životù a materiálních hodnot lze uchránit vèasným zjištìním požáru,
jedná se urèitì o výhodnou investici.
Odbor prevence HZS MSK

AutonomnÌ hl·siËe jsou dobrou investicÌ
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éelvÌ zahrada byla slavnostnÏ otev¯ena
Dne 17. záøí 2009 se v bohumínském denním stacionáøi Salome Slezské diakonie konala velká událost. Šlo o
slavnostní otevøení a pøedání "Želví zahrady", což je multifunkèní prostor urèený pro terapeutické a relaxaèní aktivity, volnoèasové aktivity, kulturní akce a vzdìlávání.

Originální projekt má napomoci zejména
dìtem ze stacionáøe Salome, ale také ostatním zájemcùm ve vìku od 0 - 100 let, nauèit
se lépe vnímat prostøedí kolem sebe.
Na poèátku myšlenky na stavbu interaktivní
zahrady byla otázka, co s nevzhledným
a nevyužívaným prostorem velké zahrady,
která uživatelùm nedovoluje bezbariérový
pøístup ani pohyb po zahradì.
Øešení nalezlo ostravské obèanské sdružení

Vesica, jehož èlenové se spoleènì s dobrovolníky a také obyvateli bohumínského
sídlištì podíleli na stavbì zahrady.
První výkop byl uèinìn na jaøe 17. dubna
2009, o pùl roku pozdìji je zahrada dokonèena. Práce na stavbì však nebyly zrovna
jednoduché. V prùbìhu vyvstaly obtíže
napøíklad v podobì "nálezu" neèekané stavby pod plánovanou zahradou, nezvané
návštìvy zlodìje èi zásadního financování

Pøed nedávnem mi byla v jedné debatì položena otázka, zda a jakým
zpùsobem je rada obce informována o obsahu jednání komise a jestli
jsou její závìry a doporuèení radou akceptovány.
Domnívám se, že nejlepší odpovìdí na takovouto otázku jsou
konkrétní pøíklady, které mohou zajímat i širokou veøejnost.
Nejdøíve krátce k pøenosu informací. Komise se schází minimálnì
jedenkrát mìsíènì.
Z každého jednání je poøizován písemný zápis, který
dostávají k dispozici èlenové rady obce. Pro svá jednání dostává
komise úkoly a podnìty jak prostøednictvím usnesení rady, tak
prostøednictvím individuálních podnìtù a žádostí obèanù.
Pro ukázku uvádím nìkolik konkrétních pøíkladù doporuèení komise
a následné reakce rady obce ze záøijových schùzí:
1. Komise doporuèuje radì obce zajistit "zaslepení" místa napojení
místní komunikace U Stanovištì na chodník podél I/67 (u èp. 51). V
tomto místì dochází ke kolizím nezodpovìdných øidièù s chodci s
tragickými následky. Rada obce podnìt akceptovala, v nejbližší dobì
bude provedena realizace.
2. Komise doporuèuje radì obce zabezpeèit vstupní otvory do

projektu. Projekt byl nemalou mìrou podpoøen Nadací OKD, mìstem Bohumín a také
finanèními a vìcnými dary firem a jednotlivcù. Na jeho podporu byl uspoøádán
koncert "Želví labyrint", jehož výtìžek byl
na stavbu využit.
A èím je vlastnì tato interaktivní stavba
tvoøena? S cílem podpoøit enviromentální
myšlení byly využity pouze pøírodní materiály, a to hlína, døevo, sláma, vrbové proutí,
železo a kámen.
Ve stavbì jsou zastoupeny také všechny
pøírodní živly. Rozkvìt života pøedstavuje
oheò, ten je umístìn v hlavì zvíøete. Zralost
života znázoròuje zemì, sklizeò života ilustruje kov, poèátek života je zobrazen vodou
a rùst života pak pøedstavuje døevo. Tyto elementy jsou umístìny v nohách želvy a jsou
symbolem vzdìlávání se, uèení. Uprostøed
stavby je relaxaèní altánek tvoøený živou
vrbou, symbolem moudrosti a vzpomínek.
Okolo nìj pak vede složitý labyrint, želví
krunýø, jež symbolizuje bezpeèí. "Želva" je
navíc obohacena o zajímavé interaktivní
herní prvky z pøírodních materiálù.
Vzhledem k tomu, že se stacionáø Salome
nachází uprostøed sídlištì v centru Bohumína, tato netradièní stavba bezesporu prostøedí
oživí.
Pokud také vás, milí ètenáøi, tato netradièní
stavba zaujala, doporuèujeme její návštìvu.
Pracovníci stacionáøe Salome Slezské
diakonie vás zde rádi uvítají.
Hana Štìpánová,
vnìjší vztahy Slezské diakonie

vnitøních prostor budovy zámku. Rada obce podnìt akceptovala,
vybrané vstupní dveøe budou v prùbìhu øíjna a listopadu opatøeny
møížemi, ostatní dveøní a okenní otvory, umožòující vstup nežádoucím osobám do vnitøních prostor zámku, budou neprodlenì
zazdìny (pozn.: zednické práce byly provedeny k 10.10.)
3. Komise doporuèuje radì obce zaøadit úpravy venkovních prostor
smuteèní obøadní sínì
do plánu akcí v roce
2010.
Rada obce podnìt akceptovala. Bude zaøazen do rozpoètových akcí
2010.
4. Komise doporuèuje radì obce zajistit výmìnu stávající devastované èekárny ÈSAD ve Vìøòovicích.
Rada obce podnìt akceptovala a uložila bezprostøední realizaci
(pozn.: o realizovaném úkolu píšeme na jiném místì novin).
Komise je povìøována i vyjádøením svého stanoviska k daleko
složitìjším, dlouhodobì trvajícím zámìrùm obce, vyžadujícím i
externí odborné posouzení (kupø. kanalizace obce, výstavba
sbìrného dvora atd.)
Jan Fismol

Komise pro rozvoj a dopravu informuje
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Spr·vnÈ skladov·nÌ tuh˝ch paliv je d˘leûitÈ
Pravidelnì v prùbìhu topné sezóny
dochází k požárùm, napø. v dùsledku špatného skladování tuhých
paliv, proto tuto problematiku není
radno podceòovat. Díky dodržování
základních pravidel mùžeme zabránit vzniku požáru, který mùže
napáchat nemalé škody.
Která tuhá paliva mají sklon k samovznícení?
“Za tuhá paliva považujeme koks, antracit, èerné
a hnìdé uhlí, lignity a brikety. Tyto druhy paliv jsou
náchylné na samovznícení. Naopak antracit a koks
tuto nežádoucí vlastnost nemají.”
Jaké podmínky by mìly být dodrženy pøi
skladování tuhých paliv?
“Velmi dùležité je skladovat tuhé palivo oddìlenì od
jiných druhù paliv nebo hoølavých èi hoøení podporujících látek (døevo, papír, sláma, láhve s propanbutanem, apod.). Pøitom nesmíme zapomenout
pravidelnì sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení.”
Jaké jsou projevy samovznícení?
“Mezi základní projevy samovznícení patøí vytváøení
vodní páry (dobøe pozorovatelné v ranních hodinách),
vytváøení dýmu a zvýšení teploty (zjistíme napø.
dotekem ruky). Je to pøedevším skladování ve
velkých hromadách, vlhkost, nestejnomìrná zrnitost
nebo pøítomnost zbytkù jiných hoølavých materiálù
(døevo, papír, sláma, apod.).”
Jaké jsou hlavní zásady skladování tuhých paliv?
“Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat oddìlenì, to
znamená, že se nesmí mísit napø. èerné a hnìdé uhlí,
rovnìž se nesmí mísit døevo a uhlí apod. Plochy, na
kterých je palivo skladováno, musí být urovnány,
vyèištìny, zbaveny porostu a uválcovány, aby se na
nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton,
betonové panely s mezerami vyplnìnými pískem
nebo tvrdý zemitý podklad). Podkladem nesmí být
železitá škvára, jíl, cihlová drt´ nebo další materiály,

které prokazatelnì zrychlují proces samovznícení.
Samovznícení nepøíznivì ovlivòuje vlhkost, proto se
musí dbát na to, aby byly prostory pro skladování
zajištìny tak, aby do zásob paliva nezatékala voda.
Velmi nebezpeèná je i volba skladování tuhých paliv
ve starých, špatnì odizolovaných sklepních prostorech, kde se drží vlhkost. Nad uskladnìným
palivem musí být volný prostor, aby bylo zajištìno
odvìtrávání. Rovnìž nenaskladòujme palivo, jež
obsahuje vysoké množství vody (vlhké palivo po dešti
apod.); urèitì poèkejme na vyschnutí paliva.
Skladovat se mùže pouze úplnì vychladlé palivo, je-li
teplé, musí se nejdøíve rozprostøením v tenké vrstvì
ochladit. Pokud již došlo k samovznícení (tj. teplota
dosáhla 65 °C), nesmí se dále skladovat, je potøeba
urychlenì jej vyskladnit a pokud možno co nejrychleji spotøebovat. Nezapomeòme, že jsme povinni sledovat, zda nedochází k samovznícení paliva. Kontroly
by mìly probíhat u novì dovezeného paliva každý
den, pozdìji v týdenních intervalech.”

SbÏr nebezpeËnÈho odpadu
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci bude proveden v sobotu 31. øíjna 2009 na
jednotlivých stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.
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
· nebezpeèné stavební odpady (eternit a podobnì) !!! Každý stavebník je povinen tyto odpady zlikvidovat v souladu se zákonem a na vlastní náklady
· duše a pláštì z jízdních kol a motocyklù (tyto patøí do kontejnerù ve dvoøe OÚ)

Jak mùžeme sledovat teplotu skladovaného paliva?
“Teplotu mùžeme kontrolovat dvìma zpùsoby. První
z nich je kontrola teploty dotykem ruky. Tento zpùsob
nám však nezajišt´uje vèasné zjištìní situace, protože
k samovznícení již mohlo dojít ve spodních èástech
hromady.
Druhý zpùsob je velmi úèinný, jedná se o zasunutí
tyèe o délce 1 až 2 metry na 15 až 30 minut do hromady. Pokud dojde ke zvýšení teploty na cca 40 - 50
°C je nutné hromadu ochladit pøeházením, nebo pøenesením na volné místo. Pøi dosažení teploty 65 °C se
již jedná o vznícené palivo a toto nelze již dále
skladovat.
Mìjme na pamìti, že dodržením výše uvedených
zásad mùžeme pøedejít ztrátám na majetku, zdraví
a nìkdy i životech. Aje pozdì se po vzniklém neštìstí
ptát, zda bylo vše v poøádku, zda se nìèemu nedalo
pøedejít.”
Odbor prevence HZS MSK

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 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 bývalému 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. Za pøípadné zpoždìní
týkající se pøíjezdu soupravy na jednotlivá stanovištì se pøedem omlouváme.
Dìkujeme za pochopení. Sbìr se provádí pouze od obèanù, nikoli firem!
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SpoleËensk· kronika
Dne 4. øíjna 2009 oslavili zlatou svatbu
manželé
Evženie a František FILIPKOVI.
Neochvìjným základem Vašeho manželství je láska, pevnými zdmi vìrnost,
støechou štìstí je radost z Vašich dìtí
a ty Vám za vše dìkují.
Mnoho štìstí do dalších spoleèných let
pøejí dcera Dana a vnuk Daniel, syn Oto a
pøítelkynì Katka.
Dne 22. øíjna 2009 oslaví diamantovou
svatbu manželé
Eligie a Josef
ŠIMOÒÁKOVI.
Do dalších
spoleèných
let hodnì zdraví, rodinné
pohody a božího požehnání
pøejí dcera Anna s rodinou,
synové Václav a Bedøich, vnouèata a
pravnouèata.
Jak ten èas letí …
Spoleèné ANO jste si øekli pøed 45 lety.
Tak jak léta bìží,
øíkat stále jen ANO jde stìží.
Jednou ANO,
jednou NE.
Pak to jde.
Však stejnou odpovìï at´ nadále dáte,
že se i po letech stále rádi máte.
Dne 24. øíjna 2009 oslaví
své safírové výroèí svatby
manželé
Jiøina a Valtr
ZAHRAJOVI.
Vše nejlepší, hodnì štìstí,
lásky a zdraví jim do
dalších spoleèných let pøejí
z celého srdce
syn René s manželkou
Petrou, dcera Alena s
manželem Pavlem, maminka Hermína a
vnouèata Lucinka, Daneèek a Nikolka.
Podìkování
Dìkuji sousedùm panu Oto Témovi a Janu
Waloškovi za pomoc pøi zdravotním
problému mé manželky na cestì a rychlé
odvezení do nemocnice.
Dìkuje manžel Jan Vacula

Pán Bùh zaplat´, tato tøi slova bych chtìla
vìnovat lidem, kteøí mi v nedìli pøi mé cestì
z kostela pomohli. Jsem už starší èlovìk, ale
pokud mi zdraví dovolí, vypravím se každou
nedìli na mši svatou do našeho kostela.
Jednu nedìli se mi udìlalo nevolno,
nemohla jsem ani jít a usedla jsem na chodník. A tady si mì všimli mladí manželé, kteøí
mi pomohli vstát a odvezli mì až domù. Ani
nevím, jak se jmenovali a znaèku jejich
auta si už vùbec nepamatuji. Ale zastavili
a pomohli mi. Moc jim dìkuji a jsem ráda,
že takoví lidé ještì mezi námi žijí.
obèanka z Dolní Lutynì
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Jen vzpomínky nám zùstaly na roky kdysi
št´astné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou
hluboké a krásné.
Dne 14. øíjna 2009 jsme vzpomnìli
2. výroèí, kdy nás opustila
paní
Apolonie
BAJGAROVÁ.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manžel Vilém a syn Vlastík.

Maminky neumírají, maminky jen spí,
aby žily v myšlenkách svých dìtí.

Pracoval až do únavy,
klidu sobì nedopøál. Jeho
srdce zlaté bylo,
každému jen dobré pøál.

Dne 9. øíjna 2009 jsme
vzpomnìli nedožité
88. narozeniny naší
maminky a babièky, paní

Dne 18. øíjna 2009 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí pana
Jaroslava JENDRYŠÈÍKA

Hedviky
SUCHÁNKOVÉ z Dolní Lutynì.
Vzpomínají dcery Kvìtka, Danka a syn
Petr s rodinami.
Ti, které jsme milovali,
žijí stále v našich srdcích.

a zároveò 2. záøí 2009 jsme vzpomnìli
jeho nedožitých 59 let. Vzpomíná
manželka Alice s rodinou.
Vážení dolnolutyòští obèané, hlavnì však
pamìtníci, vzpomeòte, prosím s námi na pana
Josefa GILA,

Dne 13. øíjna 2009 by se
dožila 100 let naše maminka a babièka, paní
Anna POPIOLKOVÁ
a od jejího úmrtí letos uplynulo 10 let.
Zároveò 12. prosince 2009 si pøipomeneme
nedožitých 106 let našeho
tatínka, dìdeèka, pana
Leona POPIOLKA.
Dne 6. listopadu 2009 si
pøipomeneme 49. výroèí
úmrtí našeho bratra pana
Leoše POPIOLKA.
S láskou vzpomínají synové Alfréd s rodinou a Erich s rodinou.
Dne 30. øíjna 2009 uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil náš milovaný syn
a bratr pan
Petr ŠOSTOK.
S láskou vzpomínají rodièe
a bratr s rodinou.

laskavého a veselého
èlovìka, který by 15. øíjna
2009 oslavil 80 let. Zemøel
bohužel náhle pøed 25 lety ve vìku 54 let.
S úctou vzpomíná celá rodina.

V˝roËÌ
V mìsíci záøí oslavili 75. a 97. narozeniny:
Regina Szkatulová, Miroslav Malcharek,
Jan Pastva, Teofil PaŸdziora.
Všem oslavencùm pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne
5. záøí 2009 manželé Bedøich a Elfrida Pulcerovi z Dolní Lutynì. K významnému
výroèí pøejeme hlavnì hodnì zdraví a ještì
mnoho spoleènì prožitých let.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Marek Konopka, Karel Mochák, Rudolf
Ryba. Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
Oznámení
Obecní úøad a komise sociální oznamuje
všem pìtašedesáti- a sedmdesátiletým
obèanùm, že tradièní spoleèenská akce Setkání jubilantù se v letošním roce
neuskuteèní z dùvodu rekonstrukce kulturního domu. Tato akce se však bude konat
v náhradním termínu poèátkem roku 2010.
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FotbalistÈ st·le nemohou chytit dech
Po ne právì vydaøeném zaèátku sezony se fotbalistùm Sokola Dolní Lutynì nedaøilo ani v dalších zápasech tak, jak by si asi oni i jejich fanoušci pøedstavovali. Jen
pár zápasù pøed zimní pøestávkou se tým v tabulce pohybuje v pásmu sestupu.
Posel, který místo prázdné branky trefí bøevno, se
Sokol Dolní Lutynì - SK Stonava 4:2 (2:1)
Šestému mistrovskému utkání - se Stonavou - venku musí promìòovat. Domácí se v prvním
pøedcházela bìhem týdne schùzka vedení s hráèi poloèase ocitli tøikrát na dostøel naší branky. Jedohlednì dosavadních výkonù. Tajemník oddílu nou trefili bøevno a ve 27. minutì po neuvìøitelp. Šostok dal jasný pokyn: zvítìzit za každou né chybì Mrázka skórovali. Mrázek po støele
natahoval ruce, všichni mysleli, že míè chytí, ale
cenu a nechat na høišti duši!
Hráèi si jeho slova vzali k srdci a utkání odehráli on z nepochopitelných dùvodù ruce stáhl v domve vysokém tempu. Soupeø se sice ve 21. minutì nìní, že míè jde vedle, ale skonèil v brance.
dostal po chybì obrany do vedení, ale úplnì ho to Druhý poloèas jsme opìt zahájili náporem ve
vyvedlo z tempa. Naši hráèi zaèali hrát podle snaze vyrovnat co nejdøív. V 56. minutì se nechal
našich pøedstav a do poloèasu výsledek po dvou ve vápnì lehce obehrát Twrdý a bylo to 2:0 pro
brankách Péti Vaneèka otoèili ve svùj prospìch. domácí. Ani za tohoto stavu jsme se nevzdávali,
Pomohla tomu pøítomnost Figury v záloze a na ale už to nebylo ono a domácí mohli hrát v klidu.
V 76. minutì pøedvedl další hrubici náš gólman,
post stopera se stáhl Èief.
Druhý poloèas se odvíjel jasnì v naší režii a hosté když vybìhl z branky na centr z levé strany
nevìdìli, co mají hrát. Šance se rodily hlavnì na a minul ho. Domácí tak pohodlnì skórovali do
naší stranì, ale zakonèení nìkterých hráèù je prázdné branky - 3:0.
Zápas jsme prohráli zcela zbyteènì kvùli
žalostné.
V 59. minutì nastøelil Twrdý jen tyè, tak jako nepromìòování jasných šanci. Soupeø byl totiž
v prvním poloèase. V 62. minutì byl ve vápnì bezzubý a nepøedvedl vùbec nic.
sražen Havlásek a rozhodèí naøídil penaltu, kte- Sokol Dolní Lutynì - Bystøice nad Olší 0:0
rou chladnokrevnì promìnil Hanusek: snad jsme Hosté pøijeli na utkání pouze s 11 hráèi. Pøesto
našli toho správného støelce. V 82. minutì se ještì naši hráèi utkání vùbec nezvládli a pøizpùsobili se
trefil støídající Bílý a bylo vymalováno, hosté hostùm, kteøí hráli na remízu. Tu taky po našem
slabém výkonu ubránili. Domácí hráèi si pøíliš
pouze korigovali tìsnì pøed koncem.
šancí nevypracovali a proti dobøe fungující
Libhošt´ - Sokol Dolní Lutynì 3:0 (1:0)
Povzbuzení vítìzstvím na domácím høišti, jsme obranì nic nevymysleli, hráli bez nápadu. V 65.
chtìli bodovat v Linhošti. To se bohužel minutì navíc Hanusek zahodil penaltu za ruku
nepovedlo. Už pøi rozcvièení se zranil brankáø v pokutovém území. Hosté poté trochu ožili a jen
Jurko a do branky tak musel Michal Mrázek. Jak díky jimi nepromìnìné stoprocentní šanci
se pozdìji ukázalo, byl to osudový zásah do ses- skonèil zápas remízou.
tavy a Mrázek mužstvo vùbec nepodržel. Utkání Brušperk - Sokol Dolní Lutynì 2:1 (0:0)
jsme sice zaèali velice dobøe a v prvním poloèase Do Brušperku jsme jeli s cílem získat alespoò
jsme si vypracovali spoustu šancí, hráèùm ale bod. To se však bohužel nepodaøilo. Trenér se
stále dìlala problémy koncovka. Šance, jakou musel obejít bez tøí zranìných hráèù - Smetany,
mìl Figura, který byl sám na pìtce pøed Èiefa a Figury, a protože mìl k dispozici pouze
brankáøem a poslal na nìj malou domù, nebo 13 hráèù, musel na lavièku usednout i jeho asis-

tent Begany. Již ve druhé minutì se navíc po
souboji s brankáøem domácích zranil Havlásek a
musel být støídán Markem Kwiecinskim, který
dva roky nehrál. V prvním poloèase jsme si
vytvoøili dvì šance bohužel bez gólového efektu.
Domácí taky mìli náznaky šancí, ale žádnou
vyloženou.
Do druhého poloèasu jsme nastoupili s úmyslem
hrát na brejky a vstøelit nìjaký gól. To se nám
povedlo v 52. minutì. Po krásné akci Huòaøe
s Twrdým zakonèil krásnou støelou Kwiecinski.
Domácí znervóznìli a otevøeli hru. V 58. minutì
odpískal rozhodèí penaltu, kterou zkušený Krupník kopl vedle.
Domácí tlaèili, ale šance nemìli. Až v 76. minutì
po centru z levé strany a pøesné hlavièce na
malém vápnì vyrovnali na 1:1. V 83. minutì mìl
na kopaèce rozhodnutí Bílý - ocitl se sám pøed
brankáøem, ale nedal. Hned z protiútoku jsme
inkasovali lacinou branku, když støela zpoza šestnáctky proklouzla brankáøi pod tìlem. Po tomto
gólu jsme vrhli všechny síly do útoku, ale i když
jsme si vypracovali nìkolik rohù, vyrovnat se
nám už nepodaøilo. Prohráli jsme, ale za výkon se
stydìt nemusíme. Za výkon pochválil hostující
hráèe i domácí trenér, když prohlásil, že mìli
vyhrát.
Raškovice - Sokol Dolní Lutynì 2:0 (1:0)
Na zápas v Raškovicích se do sestavy vrátil
uzdravený Smetana a druhou novou tváøí byl
Jirka Aksteiner, který pøišel na hostování do
konce roku ze Slavoje Petøvald. My jsme naopak
do Petøvaldu uvolnili, rovnìž na hostování, Josefa Vaneèka. Na nerovném høišti jsme prohráli
úplnì zbyteènì, ponìvadž jsme nepromìnili
šance a sami soupeøe posadili na konì svými
chybami. V zápase jsme mìli více ze hry, ale
domácí nás pøedèili v bojovnosti a potrestali hned
první chybu, kterou jsme vyrobili. Po tomto
utkání jsme klesli na samé dno tabulky.
(ave)

Turek t¯etÌ na Grand Prix Slovakia v silovÈm trojboji
Dne 3. øíjna se ve slovenské obci Èastá
uskuteènily Mezinárodní závody v silovém trojboji dorostencù.
Klání se zúèastnilo 31 mladých závodníkù ze
Slovenska, Maïarska a Èeské republiky. Èeskou republiku reprezentovali dva závodníci.
Jedním z nich byl Tomáš Turek z Dolní Lutynì,
který reprezentuje oddíl TJ Viktoria Bohumín.
V kategorii do 82,5 kg obsadil 3. místo tìmito
výkony - døep 150 kg, tlak v leže 90 kg a mrtvý
tah 160 kg. Celkovým souètem také získal III.
výkonnostní tøídu pro trojboj v kategorii dorostencù dle ÈSST.
(tum)
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