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Obec bude mÌt druhou ordinaci
praktickÈho lÈka¯e pro dospÏlÈ
Po dlouhém èekání na ordinaci
druhého praktického lékaøe se
koneènì blíží doba, kdy obèané
budou mít v obci dalšího praktického lékaøe.
Proto jsme se zeptali MUDr. Vladislava Sikory,
jestli by nám nemohl krátce pøiblížit, jak k
tomu došlo?
Na základì výzvy obecního
úøadu, uveøejnìné v Dolnolutyòských novinách è.4/2006 došlo k projednání
dané záležitosti a tím byly zapoèaty patøièné kroky
k realizaci tohoto zámìru. Prùbìh byl velmi
složitý. Prvním krokem byla totiž nutné vyhledat
vhodné prostory k adaptaci, které by splòovaly
všechny pøedpisy, požadavky stanovené zákony a
podmínky pro provozování ordinace praktického
lékaøe pro dospìlé.
Následnì pak probìhlo zpracování a schválení
projektu, jeho realizace stavební firmou a na závìr
kolaudace. Po všech tìchto úkonech následovala
registrace na Krajském úøadì v Ostravì, jednání
se zdravotními pojišt´ovnami, vybavování ordinace a èekárny. Jak je vidno, nebylo toho málo od
tìch nejelementárnìjších prvkù až po vìci relativnì velmi složité, které jsou charakteristické pro

novinka

každé nové zøízení ordinace tzv."na zelené louce".
Pane doktore, kde jste doposud pùsobil?
Po promoci na Fakultì všeobecného lékaøství
Univerzity Karlovy v Praze jsem nastoupil na
chirurgické oddìlení nemocnice v Karviné-Ráji,
kam jsem se po absolvování základní vojenské
služby vrátil. Po atestaci jsem pøešel na místo
závodního lékaøe dolu J. Fuèík v Petøvaldì. Po 10
letech jsem vlivem útlumových krokù OKD
odešel na Policii ÈR v Ostravì, kde jsem pracoval jako služební lékaø. V roce 2001 se uvolnilo
místo v Lázních Darkov v Karviné a tam jsem
pracoval jako závodní lékaø Rehabilitaèního sanatoria a zároveò jako lázeòský lékaø až do dubna
loòského roku, kdy jsem pøešel na LDN nemocnice v Orlové.
Kdy zaènete ordinovat?
Po jednání na Krajském úøadì bylo stanoveno, že
mohu zaèít ordinovat od 1.února 2008, pokud
nenastanou nepøedvídané okolnosti. Ordinaèní
doba, která je uvedena a schválena v provozním
øádu, vypadá takto: v pondìlí, støeda, ètvrtek a
pátek od 7.30 do 13.00 a v úterý od 12.00 do17.00.
Termíny konzultace s lékaøem OSSZ (tzv. posudkovou službou) budou stanoveny dle harmonogramu OSSZ. V posledním týdnu tohoto mìsíce, od
støedy 23. ledna 2008 v dobì od 16.00-18.00 hod.

bude probíhat telefonická informace o registraci na
telefonním.èísle 596 542 209 nebo osobnì v ordinaci, která je umístìna v budovì bývalé školy v
Neradì, U Školy 432, Dolní Lutynì, vchod je z
boku budovy.
Závìrem bych chtìl popøát všem ètenáøùm Dolnolutyòských novin hodnì osobního štìstí, úspìchù a
hlavnì zdraví.

LÈk·rna U svatÈ Barbory proch·zÌ rekonstrukcÌ
V minulých dnech zapoèala rekonstrukce budovy lékárny, která by
mìla být ukonèena nejpozdìji do
konce srpna 2008. Doufáme, že se
vám opravená lékárna bude líbit a
všem, kterým rekonstrukce zpùsobí
nìjaké problémy, se omlouváme.
Lékárna U sv. Barbory byla postavena v roce 1900 na
místì, kde pøed tím stála døevìnka p. Rákuse. Koncesi na lékárnu udìlila opavská zemská vláda 7. bøezna
1900 panu lékárníkovi PhMr. Janu Skopalovi. Lékárna byla otevøena 1. èervence téhož roku. Po smrti pana
Skopala se v provozování lékárny vystøídalo nìkolik
lékárníkù. Byli to napø. PhMr. Erich Wolf, PhMr.
František Bilský, PhMr. Viktor Pazdera, PhMr. Marie
Novotná a PhMr. Karel Postuvka. Dne 1. ledna 1938
koupil lékárnu PhMr. Josef Huckel a po osvobození
obce pøešla lékárna do držení Fondu národní obnovy

v Praze. V roce 1996 byla lékárna bezúplatnì pøevedena do majetku obce Dolní Lutynì.
V souèasnosti se jedná o jednu z posledních budov se
zachovalou štukatérskou výzdobou, na které se již
nìkolik let podepisuje zub èasu. Ve špatném stavu je
pøedevším støecha a svody, což má za následek postupné narušování a odpadávání omítek. Souèástí
rekonstrukce je také izolace budovy proti zemní
vlhkosti, pøeložka osvìtlení a vybudování schodištì,
které by se mìlo co nejvíce podobat tomu pùvodnímu
z roku 1900. Z budovy by mìly zmizet všechny møíže
a pøebyteèné úchyty, které jsou zbyteèné. Rádi
bychom, aby budova lékárny U sv. Barbory byla
dominantou centra, protože si to zaslouží. Budova by
i nadále mìla sloužit lidem. Provoz lékárny, ordinace
zubního lékaøe i laboranta zùstane zachován po dobu
rekonstrukce i po ní. Obec si chce do budoucna tuto
budovu ponechat v majetku, neuvažuje o jejím prodeji ani o jiném využití.(red)
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Odloûen· ötÏnata skonËila v ˙tulku

Lidský hyenismus a neúcta k životu
nezná mezí. Poèátkem roku pohodil
neznámý èlovìk zdravá štìòata
køížencù do zahrady rodinného
domku v èásti Nerad. Svým nezodpovìdným jednáním porušil § 6
zákona è. 246/1992 Sb., o ochranì
zvíøat proti týrání, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
"Nikdo nesmí opustit zvíøe s úmyslem se
ho zbavit nebo je
vyhnat. Za opuštìní
se
nepovažuje
vypuš-tìní zvíøete do jeho pøirozeného
prostøedí, pokud je to vhodné z hlediska
stavu zvíøete a podmínek prostøedí."
Obecní úøad zajistil pro štìòátka následnou péèi v útulku v Dìtmarovicích, kde si
je pøípadní zájemci mohou vyzvednout
ihned bez jednoroèního èekání, zda se o nì
pøihlásí jejich majitel. Protože se jedná o
opuštìná zvíøata, která majitel vìdomì
opustil, mohou být okamžitì pøedána do
pìstounské péèe.
Všímejte si dìní kolem nás, nebuïte

hyenismus

lhostejní k pøíkoøí, které se dìje zvíøatùm.
Tento živý tvor vnímá bolest a utrpení stejnì jako èlovìk a má právo na ochranu.
Nedopust´te, aby jakýmkoliv zpùsobem
trpìli nedostatkem potravy, bolestí a utrpením, vystavování stresovým vlivùm.
Každý živý tvor má právo na život.
Veterináø mùže zvíøe utratit pøi tìchto
dùvodech: slabost, nevyléèitelná nemoc,
tìžké poranìní, vrozená èi genetická vada,

celkové vyèerpání nebo stáøí zvíøete, akutní ohrožení sebe nebo okolí. Oslabený
organismus (nedostatek potravy, vyèerpání a prochladnutí) mùže být citlivìjší k
nakažení infekèních onemocnìní. Neutrácejte zdravá ani nechtìná zvíøata.
Chcete-li zamezit zabøeznutí fenky,
poraïte se vèas se svým veterináøem.
Ivana Ryšková, tel. 552 301 296,
Obecní úøad Dolní Lutynì

Jest taki dzieÒ - Boøonarodzeniowy Koncert ØyczeÒ
cowej parafii oraz nauczyciele-emeryci,
wci¹¿ utrzymuj¹cy bliskie wiêzi przyjaŸni z
nasz¹ szko³¹. Nie zabrak³o elementów
typowych dla polskiej obrzêdowoœci wigilijnej: op³atka, siana pod obrusem, pysznoœci
na stole, ¿yczeñ Spokoju i Radoœci na nadchodz¹c¹ i d³ugo oczekiwan¹ Noc Cudu,
Noc Narodzenia Mi³oœci.
Ze sceny p³ynê³y przejmuj¹ce s³owa pe³ne
ciep³a, nadzieji, oczekiwania. Widzowie
ka¿dego m³odego artystê nagradzali gromkimi
brawami.Podziwiali
popisy muzyczne, wraz z wykonawcami
nucili melodie najpiêkniejszych polskich
kolêd, w cichej zadumie s³uchali wzruszaj¹cej Kolêdy dla nieobecnych...S³owa podziêkowania nale¿¹ siê tak autorce scenariusza i g³ównemu re¿yserowi pani mgr
Krystynie Berki, jak równie¿ dyrekcji,
nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim,
którzy pomagali w przygotowaniach tego
wspania³ego wieczoru. Magia Swi¹t to
tak¿e dzieciêca wiara w Œwiêtego Miko³aja.
On w³aœnie nape³ni³ radoœci¹ dzieciêce
serca, przesy³aj¹c za poœrednictwem Konsulatu dla ka¿dego ucznia przepiêkny
prezent. Niech zbli¿aj¹ce siê œwiêta
przynios¹ radoœæ z tego, co jest, nadziejê na
to, co przed nami, uœmiech i pogodê ducha
na ka¿dy dzieñ nadchodz¹cego roku. (red)

koncert

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to
najbardziej uroczyste œwiêta w
naszej tradycji. W te dni poœwiêcamy wiêcej czasu i ciep³a swojej
rodzinie, bliskim, znajomym.
Co roku w okresie przedœwi¹tecznym spotykaj¹ siê nauczyciele i uczniowie Polskiej
Szko³y Podstawowej w Lutyni Dolnej z
rodzicami i zaproszonymi goœæmi, by

wspólnie, rodzinnie radowaæ siê z Narodzenia Pana, z³o¿yæ sobie ¿yczenia i
podzieliæ siê op³atkiem.
Bo¿onarodzeniowy Koncert ¯yczeñ, który
odby³ siê 14 grudnia br., wprowadzi³ wszystkich zebranych w magiczny nastrój pokoju
i wzajemnego poszanowania. Uroczystoœæ
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, gminy Lutynia Dolna, miejs-
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"Vöechny akce p¯ipravujeme s velkou pÈËÌ,"
¯Ìk· vedoucÌ OsvÏtovÈ besedy Pavla Petrov·
Je kulturním guru obce, organizátorkou naprosté vìtšiny kulturních akcí v obci. Pavla Petrová jako mnoho promotérù kulturních akcí zápasí s nedostatkem penìz, ale nezoufá. Nejvìtší odmìnou je pro ni dobrá nálada a hojná
úèast divákù a posluchaèù na všech akcích, které se bìhem roku v Dolní Lutyni konají.
Dokázala byste tìm mladším vysvìtlit, co
znamená název Osvìtová beseda?
"Osvìtová beseda - byla i v souèasné dobì je
kulturní organizací, jejímž hlavním posláním je
zajišt´ovat spoleèenský, kulturní a vzdìlávací
život v místì pùsobení, s pøihlédnutím na rùzné
vìkové, zájmové i jinonárodnostní skupiny
obyvatel."
Jak dlouho funguje v
obci Osvìtová beseda a
které všechny spolky jsou pod její hlavièkou
sdruženy?
"V naší obci Osvìtová beseda funguje od roku
1952, v té dobì to byli dobrovolní kulturní pracovníci vìtšinou z øad kronikáøù èi uèitelù. Od
1. záøí 1979 byla zøízena funkce správce Osvìtové besedy, kterou vykonávám do dnešních
dnù. V letech 1982-1992 zajišt´ovala Osvìtová
beseda i provoz kina Panorama, jehož provoz
byl bohužel ukonèen z finanèních dùvodù.
Osvìtová beseda je zøizovatelem hudebních
souborù - velká a malá dechovka a hudebního
souboru SAXET. Od roku 1996 je souèástí naší
organizace i místní knihovna. Spoleèenské
organizace nebyly a ani v souèasné dobì nejsou
pod hlavièkou Osvìtové besedy sdruženy."
Máte na starost kulturní život v obci?
"Ano, dalo by se to tak øíci."
Je nìco, co vás limituje?
"Limituje asi není ten správný výraz. Programy
takzvanì "naživo" -at´ kulturní èi vzdìlávací,
jsou v souèasné dobì neúmìrnì drahé a musejí
se dokrývat finanèními prostøedky z našeho
rozpoètu. Svoji roli v tomto hraje i menší úèast
divákù na námi organizovaných akcích. Tudíž
veškeré dìní se toèí kolem financí, ale tak to v
kultuøe zkrátka chodí."
Spolupracuje dolnolutyòská Osvìtová beseda pøi pøípravì poøadù a akcí s nìjakou kulturní institucí v okolích obcích?
"Osvìtová beseda v první øadì spolupracuje s
místními školami, spoleèenskými organizacemi a klubem dùchodcù Jsme v kontaktu s mìstským kulturním domem v Karviné i Bohumínì
a to hlavnì ohlednì propagace jejich kulturních
poøadù a akcí z dùvodu již výše uvedených neúmìrnì drahých programù. Velmi dobrá je
spolupráce s okresním vlastivìdným muzeem v
Èeském Tìšínì a Národním divadlem
moravskoslezským v Ostravì."
Kdybyste mìla možnost na fungování nìco
zmìnit, co by to bylo?
"Myslím, že v prvé øadì by si knihovna
zasloužila vìtší prostory, které by se využily pøi
poøádání knihovnických lekcí pro dìti základ-

rozhovor

ních a mateøských škol a
dovybavení
vìtším
množstvím regálù, které
by pøinesly ètenáøùm
lepší komfort pøi výbìru
knih.
U kulturního domu by
bylo potøeba zajistit lepší
zázemí vèetnì jeho modernizace. A samozøejmì
více finanèních prostøedkù v rozpoètu na kulturní
èinnost a nákup nových
knih."
Je nìco z kulturní
oblasti, co byste ráda
vidìla v Dolní Lutyni?
Myslím
vystoupení
nìjakého souboru nebo
nìjakého
známého
umìlce?
"V naší obci velice èasto
vystupovali známí a
oblíbení umìlci: Josef
Kobr, Roman Skamene,
Vladimír Menšík, Josef
Zíma, Jožka Èerný,
Dudešek a jeho Buøinky,
Libor a Zbyšek Pantùèkovi, Pavel Novák,
Oldo Hlaváèek, Helena
Rùžièková, Filipovský,
Jitka Molavcová, Štìpánka Hanièincová, Karel
Èernoch, Stanislav Procházka ml. a starší,
Vlènovjanka, Kozlovka, Eva Veškrnová, Ivo
Mládek, Eva Pilarová, Náhlovský, Hron a
mnoho dalších.
Je jistì k vidìní i slyšení mnoho zábavných
programù, estrád a koncertù jak z øad mladých
i starších umìlcù - ale žádný v naší obci
nedokážeme z našeho rozpoètu uhradit, proto
spolupracuji s okolními výše uvedenými mìsty
na propagaci jejich akcí."
Na jaké poøady nebo akce pod hlavièkou
Osvìtové besedy se mohou místní v letošním
roce tìšit?
"Tak jako každým rokem pøipravujeme mimo
jiné: Obecní ples, dìtský maškarní ples, divadlo pro dìti v rámci jarních prázdnin, divadelní
pøedstavení pro školy a mateøinky, jarní výstavku a výstavu Betlémù ve spolupráci se
Šikulkami, podzimní výstavku drakù, pro
školky malování na chodníku, prázdninové
sportovní dopoledne pro dìti, Mikulášskou
nadílku, Vánoèní trhy atd. Besedy s lékaøskou

tématikou, o kosmetice, módì a cestopisné
patøí stále k nejoblíbenìjším.
Mezi lidmi je velký zájem o jednodenní poznávací zájezdy do blízkého èi vzdálenìjšího okolí
(Flora Olomouc, zahradní výstava Vìžky,
Bohumínsko a okolí s výjezdem do Polska,
Èeladná) i zahranièní pobytové zájezdy ve
spolupráci s cestovní kanceláøi VIDI Opava
(Maïarsko, Slovensko, Chorvatsko).
V letních mìsících se konají odpolední
promenádní koncerty našich tøech hudebních
souborù tzv. Dolnolutyòské léto. Jako novinku
chceme v letošním roce obnovit zájezdy do
Státního divadla v Ostravì."
Na kterou akci se nejvíce tìšíte vy?
"Já osobnì se tìším na všechny akce, které
poøádáme jak pod hlavièkou Osvìtové besedy,
tak ve spolupráci se spoleèenskými organizacemi, protože je pøipravujeme s velkou péèí pro
naše spoluobèany a jejich spokojenost, dobrá
nálada a hojná úèast je pro nás tím nejvìtším
potìšením a povzbuzením do dalších kulturních akcí."
(red)
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Mikul·ö p¯iöel omylem s Ëertem na gul·ö

"Nééé - na koláè", opravovaly
bystré dìti staøièkého Mikuláše,
který tak trochu popletl tuto známou øíkanku.
Ale nikdo se na nìj nezlobil, vždyt´ bylo
znát, že chodí po svìtì už spoustu let a
možná, že si takového Mikuláše pamatují i
naši rodièe èi prarodièe. A tak nejen dìti byly
rády, když zavítal 5. prosince právì do MŠ
na Zbytkách. A nebyl sám! Doprovázel ho
hodný èertík Anciášek, na kterého dohlížel
starostlivý andílek.
Dìti se tedy koneènì
doèkaly. Nad školkou bylo
slyšet tichounké cinkání,
do oken nìco lehounce t´ukalo a do dveøí
nesmìle bouchalo. Paní uèitelky uklidnily
dìti a pomohly jim pøivítat trojici pásmem
veselých písnièek právì o nich. I Mikuláš si
spokojenì prozpìvoval a andìl s èertem si
dokonce zatancovali. Úsmìv na tváøi zùstal
všem i bìhem vyprávìní pohádky O veliké
øepì, kterou Mikuláš opìt malinko popletl.
Vše napravila hromada dárkù pøinesených
pro každou dívku a pro každého chlapce.
Dìti se pøedstavily, povìdìly básnièku èi

dÏtiËky

zazpívaly písnièku a koše byly za chvíli
prázdné. Tak ještì nìkolik písnièek na
rozlouèenou a snad zase pøíští rok…
Dìkujeme vám - Mikuláši, èerte i andìli, že
jste zavítali právì do naší školky a prosíme

vás, abyste za rok pøišli zas. Vždyt´ odmìnou vám budou stejnì jako letos rozzáøené
oèi a otevøená srdíèka všech stateèných dìtí.
Mgr. Lenka Trembošová, pøedsedkynì
výboru SRPŠ pøi MŠ Zbytky

HalÛ, halÛ, veselÈ zpravodajstvÌ z naöÌ ökoliËky
Mikuláš s èertíkem svùj slib
dodrželi a pøišli k nám na návštìvu.
Celá naše školièka ožila mikulášským veselím a tìšením.
Dìti pøedvedly dramatizaci pohádky "O
dvanácti mìsíèkách", zazpívaly koledy a
vykouzlily tím úsmìv na tváøi rodièù i
Mikuláše, jenom èertík poøád trucoval, ale
nakonec nadílku všem hodným dìtem pøece
jenom dal.
Prosinec utíkal jako voda, Vánoce už byly

doslova za dveømi a my jsme si krátili èas
pøi èekání na Ježíška návštìvou krásné
vánoèní výstavy Šikulek, úèastí na výtvarné
soutìži
v Korunì, vyrábìním pøáníèek a
zvoneèkù. Pozvali jsme k nám dìti ze školní
družiny Aloise Jiráska s paní vychovatelkou
Pavlínkou na posezení u stromeèku. Na øadu
pøišla milá
dìtská pøání a dáreèky a koneènì mohly
zaèít tolik oèekávané Vánoce.
A my, malí koledníci se zvoneèky a pøáním,
jsme se vydali na "Vánoèní zvonkování

obcí", abychom podìkovali a zazpívali všem
našim pøátelùm a sponzorùm.
Poslední den v naší vánoènì vyzdobené
školièce nás z hraní vyrušil zvuk zvoneèku,
nic nebylo hezèího než dìtské oèi v této
chvíli! Nadílka…
Už se moc tìšíme na všechno, co nás ve
školce po novém roce èeká a urèitì se
ozveme…
Sluníèkový rok 2008 pøejí dìti z MŠ
Dolní Lutynì - støed
s Pavlínkou a Boženkou

Co se dÏlo p¯ed V·nocemi
Dvì prosincová pondìlí nìkterým našim žákùm zpøíjemnila paní Veronika Smužová,
která s dìtmi i letos malovala
na hedvábí a novì také na
bavlnu.
Výrobky byly velmi zdaøilé a
zajisté udìlají hodnì radosti pod
stromeèkem. V užitých výtvarných èinnostech a v hodinách
výtvarné výchovy dìti vytváøely
dekorativní vánoèní ozdoby,
kterými obohatily výstavku v
malém sále kulturního domu.

Dne 6. prosince se ve tøídách
možná rozhostily mírné obavy,
nikoli
ovšem
ze
špatných
známek, ale z mistrovsky nastrojených èertisek. Žádné zlobivé
dítì nebylo ušetøeno, zlobivce
jsme o pøestávce identifikovali
dle ušmudlaných tváøí (nutno
dodat, že umazáni byli i nìkteøí
uèitelé!). Mikuláš s andìly ovšem
èerty krotili, takže v pekle
neskonèil nikdo a všichni si
nakonec
zasloužili
malou
odmìnu.
M. Lajczoková
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Na Zä Aloise Jir·ska probÏhl Den evropskÈ unie
Jsme obèany Dolní Lutynì, jsme
obèany Èeské republiky a od 1.
kvìtna 2004 jsme obèany EU.
Tuto zkušenost si žáci 9. tøíd ZŠ A. Jiráska v
Dolní Lutyni uvìdomovali celý den
19.12.2007 v "Projektovém dni EU".Tento
den nebyl obyèejným vyuèovacím dnem, ale
žáci mìli tyto ,,pøedmìty'':
- politické uspoøádání EU
- zajímavosti o EU
- euroregiony a státy EU.
Po ètyøech hodinách práce v uèebnách se žáci
sportovnì odreagovali a "evropské týmy" si
zasoutìžily ve vybíjené. Finále Nìmecko:Belgie skonèilo vítìzstvím Nìmecka. V tento den
žáci také tvoøili na poèítaèích prezentace o
jednotlivých státech EU.
Projektový den jsme ukonèili spoleènou
pøehlídkou nejlepších prezentací žákù.
Uèitelé ZŠ Aloise Jiráska v Dolní Lutyni

Klub d˘chodc˘ rekapituluje loÚsk˝ rok
V roce 2007 se konaly schùzky dle plánu pravidelnì
dvakrát v mìsíci. Do klubu docházelo v prùmìru 48
seniorù. Výbor zabezpeèoval chod klubu. Pøipravoval
programy besed, rùzné spoleèenské akce a pohoštìní
pro ostatní èleny, peèení zákuskù, pøípravu jídel atd.
Bìhem besed u kávy si èlenové povídali a pøipravovali následující aktivity:
V únoru úspìšný spoleèenský veèírek s vystoupením dìtí z taneèního klubu Domino v Orlové (David Renta z Dolní Lutynì a Adéla Krèmáøová z Orlové) tombola,
na níž se podíleli také sponzoøi naší obce. K tanci hrálo Malcharkovo trio.
V bøeznu se uskuteènila pøednáška o užívání parfémù rùzných druhù a vùní (lektorka paní M. Šimièková).
V dubnu se konala pøednáška na téma Jóga (lektorka paní Gilová), naši èlenové se
zúèastnili zábavného poøadu Televarieté v operetì v KD v Dolní Lutyni.
V kvìtnu se konala oslava Dne matek, kdy naposled vystoupily s pìkným programem dìti ze ZŠ Nerad, a pan Student potìšil naše ženy pìknými písnìmi.

Uskuteènila se exkurze v Domì s peèovatelskou službou a zájezd do divadla J.
Myrona v Ostravì na operetu Cikánský baron.
V èervnu jsme vyjeli na poznávací zájezd do Lešné u Zlína s krásným zámkem a
zajímavì uspoøádanou zoo. Konalo se smažení vajec a uskuteènilo se odpoledne
humoru a písnièek.
V záøí se konal zájezd do Dolní Lomné na Národopisné slavnosti.
V øíjnu se uskuteènila pøednáška o léèivých bylinných krémech a koøení pro zdraví
(lektorka paní Spìváková).
V listopadu se senioøi pobavili na vepøových hodech. K tanci nám zahrál pan E.
Rakus.
V prosinci jsme zakonèili rok se zpìvem vánoèních písní a koled, hrou na klavír
doprovázela paní uèitelka Figurová.
Závìrem bych chtìla podìkovat obecnímu úøadu za finanèní výpomoc, sleènì
Ryškové za spolupráci. Lence Petrové za pomoc pøi propagaci našich aktivit a
zvláštì paní Pavle Petrové za vstøícnost, ochotu a obìtavou pomoc.
Lydie Èervencová, pøedsedkynì KD
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Bez platnÈ obËansky nedostanete brzy d˘chod
Poslední den roku 2007 skonèila
platnost nìkterých obèanských
prùkazù (OP) vydaných do 31.
prosince 1998. Vyplývá to ze
zákona è. 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech a z naøízení
vlády è. 612/2004 Sb., kterým se
stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù.
Výjimkou jsou obèanské prùkazy lidí
narozených pøed 1. lednem 1936, které
mají uvedenou platnost "bez omezení".
Tyto OP budou platit i nadále. Pracovníci
Èeské pošty, kteøí
vyplácejí
v
hotovosti dùchody,
musí kontrolovat totožnost dùchodce
podle platného osobního dokladu s
fotografií. V souvislosti s výše uvedenými
legislativními zmìnami by tak mohli penzisté, kteøí si ještì nevymìnili staré
obèanské prùkazy za nové, zùstat od 1.
ledna 2008 bez dùchodu. Aby se tak nestalo, inicioval ministr práce a sociálních
vìcí Petr Neèas jednání s ministrem vnitra
Ivanem Langerem.
Výsledkem jednání je dohoda zohledòující
potøeby veøejnosti. Spoèívá v tom, že
Èeská pošta, s. p. bude do bøezna 2008
vyplácet dùchody i na obèanské prùkazy,
jejichž platnost podle døíve uvedených
právních pøedpisù skonèila k 31. 12. 2007.

upozornÏnÌ

Díky vstøícnému kroku obou resortù tak
nezùstanou lidé pobírající dùchod v lednu
2008 bez finanèních prostøedkù. Uvedené
platí do konce bøezna 2008. Pokud se
dùchodce pobírající dùchod v hotovosti
neprokáže platným obèanským prùkazem
ani v dubnu 2008, poštovní pracovník mu
dùchod nevyplatí a uloží ho v Èeské poštì.
Nevyplacené dùchody tam zùstávají tøi
mìsíce, v tomto pøípadì tedy nejdéle do
èervna 2008. Po uplynutí uvedené doby
vrátí Èeská pošta, s. p. finanèní prostøedky na nevyplacené dùchody Èeské správì

sociálního zabezpeèení (ÈSSZ). O pøípadnou zpìtnou výplatu dùchodu je pak tøeba
žádat pøímo ÈSSZ. O peníze klienti v žádném pøípadì nepøijdou, celý proces
obnovení pravidelné výplaty dùchodu se
ale musí znovu opakovat. Ministerstvo
práce a sociálních vìcí proto doporuèuje,
aby si dùchodci bez platného obèanského
prùkazu co nejdøíve požádali o vydání
nového.
Jiøí Sezemský,
vedoucí oddìlení stykù s veøejností
Ministerstva práce a sociálních vìcí

Jak˝ bude poplatek ze ps˘ v roce 2008?
Poplatek ze psù platí držitel (osoba, která má psa
v držbì a chová se, jako by mu pes náležel), který
má trvalý pobyt v obci Dolní Lutynì, anebo sídlo
(právnická osoba).
V pøípadì držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v pomìrné výši, která odpovídá poètu zapoèatých
mìsícù. Povinnost platit poplatek nenáleží cizincùm, kteøí na
našem území pobývají jinak než na základì povolení k trvalému
pobytu ve smyslu § 65 a násl. zákona è. 326/1999 Sb., o pobytu
cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù.
Pøistìhuje-li se obèan do Dolní Lutynì nebo sídla, platí držitel
poplatek až od poèátku kalendáøního mìsíce následujícího po
mìsíci, ve kterém zmìna nastala. Platí se ze psù starších 3
mìsícù. Držitel psa je povinen do 15 dnù oznámit správci
poplatku (Obecní úøad Dolní Lutynì, è. dveøí 6) vznik
poplatkové povinnosti a to písemnì do nebo ústnì protokolu.
Podobným zpùsobem postupuje pøi zániku poplatkové povinnosti. Povinnost oznámit držení psa má i poplatník, který je od
poplatku osvobozen. Pøi splnìní ohlašovací povinnosti je držiteli
psa vydána evidenèní známka, která zabezpeèí návrat toulavého
zvíøete k držiteli.

Od poplatku jsou osvobozeni:
A - držitelé psù, kteøí jsou nevidomí, bezmocní a osoby s tìžkým
zdravotním postižením, kterým byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod podle zvláštního právního pøedpisu (dle § 2 vyhlášky
è. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o dùchodovém
pojištìní, § 86 zákona è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení,
ve znìní pozdìjších pøedpisù ),
B - Policie ÈR,
C - osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní pøedpis, napø. zákon è. 449/2001 sb., o myslivosti, ve
znìní pozdìjších pøedpisù.
Sazba poplatku
Za prvního psa 100 Kè
Za druhého a každého dalšího psa 300 Kè
Poplatek mùže zaplatit v hotovosti na Obecním úøadì v Dolní
Lutyni (kanc. è.dv. 6), nebo na poštì prostøednictvím poštovní
poukázky nebo bankovním pøevodem z úètu na náš úèet è. 2920791/0100, který je vedený u Komerèní banky, a.s. Karviná, konst.
symbol 179, variabilní symbol 0220081341. Poplatek je splatný
do 28. února 2008.
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SpoleËensk· kronika
Dìkujeme èlenùm Sboru pro obèanské
záležitosti za milou návštìvu, gratulaci a
vìcný dar od obecního úøadu k výroèí naší
zlaté svatby.
Jiøina a Vincent Vanèovi
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 5. ledna 2008 by se
dožil 100 let pan
Albert RAKUS.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marie, vnuèka Iveta s rodinou, vnuk Vítìzslav s rodinou.
Dne 8. ledna 2008 jsme vzpomnìli
18. výroèí, kdy nás opustil pan
Bohumil ŠOSTOK.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Vlasta a syn
Mirek s rodinou.
Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli
pøát, jen kytièku na hrob
dáme a budeme vzpomínat.
Dne 14. ledna 2008 by se
dožila 65 let paní
Lili NEPOKOJOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Jan a syn
Rostislav s rodinou.
Odešel, ale zùstal v srdcích tìch, kteøí ho
mìli rádi.
Dne 25. ledna 2008 uplyne
10 let od úmrtí pana
Lubomíra KOLKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a
dcera s rodinou.
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 23. ledna 2008 uplyne
druhé smutné výroèí úmrtí
paní
Marie KURSOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Dáša a syn Zdenìk s rodinami.

Odešla - osud si to pøál,
jen dveøe vzpomínek
zanechala dokoøán.
Dne 29. ledna 2008
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Jiøiny SZELIGOVÉ z Dolní Lutynì.
Vzpomínají - nevìsta Jitka, vnuci Jan a
Karel Szeligovi, rodiny Niezgodova,
Šeligova a Anna Stanièková.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel.
Žije v našich srdcích dál.
Dne 25. ledna 2008
vzpomínáme smutného
7. výroèí úmrtí a
nedožitých 90 let paní
Apolonie TÉMOVÉ z Dolní Lutynì.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Milan a Jiøí s rodinami.

V˝roËÌ
V mìsíci prosinci oslavili 75., 80., 85., 95.
a 96. narozeniny:
Zdenka Semiková, Vanda Vajdová, Danuše
Suchánková, Libuše Staníèková, Anna
Adamczyková, Marta Bednáøová, Božena
Nawratová.
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu v
kruhu rodinném.
50. výroèí uzavøení manželství si v prosinci pøipomnìly tyto manželské páry:
Vincent a Jiøina Vanèovi, František a
Danuše Vrkoèovi
Výše uvedeným manželským párùm pøejeme ještì hodnì spoleènì strávených let
ve zdraví a v rodinné pohodì.
Dne 1. 12. 2007 jsme pøivítali do svazku
obce tyto nové obèánky:
Daniel Kozel, Sebastián Pøeèek, Michal
Kolos, Agáta Kováøová, Natálie Šemberová, Nela Kovalová, Sandra Petra
Mrázková
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Leon Ligocki, Alice Hanusková, Lidie
Gažiová, Katarina Zawieruchová, Miloslav
Granica, Otto Pardubicki, Zdenìk Sebera,
Petr Reitšmíd, Emilie Janková, Otilie
Skupniková, Hermína Szkowronová.
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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AKTUALITY
Školka poøádá karneval
Mateøská škola Dolní Lutynì-Nerad vás
srdeènì zve na Maškarní karneval, který se
uskuteèní v pátek 8. února 2008 v 16.00 hodin
ve vinárnì u Bystroòù. Dobrovolné vstupné.
Srdeènì zvou poøadatelé.
Reprezentaèní ples školy
Matice školská spoleènì s pedagogickým
sborem Základní školy Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni srdeènì zvou na 5. reprezentaèní školní
ples, který se koná v sobotu 9. února 2008 od
19 hodin v Kulturním domì v Dolní Lutyni. Již
nyní si mùžete zakoupit vstupenky po 60 Kè a
místenky - pro jednu osobu za 100 Kè - v øeditelnì školy èi prostøednictvím vašich dìtí. V cenì
místenky je veèeøe. Dále je pøipraveno pestré
obèerstvení a bohatá tombola.
Dùchodci poøádají veèírek
Srdeènì vás zveme na Spoleèenský veèírek
Klubu dùchodcù, který se koná v pátek 15.
února 2008 v 17.00 hodin v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina TANGO. Vstupné dobrovolné.
Tombola a obèerstvení zajištìno.
Karneval pro dìti
Osvìtová beseda zve všechny dìti a rodièe na
Rej masek, který se uskuteèní v nedìli 17.
února 2008 v 15.00 hodin v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni. Program, soutìže a
obèerstvení zajištìno. Vstupné: dìti s maskou
15,- Kè, dìti bez masky 20,- Kè, rodièe 30,- Kè.
Pohádkové pøedstavení pro dìti
Osvìtová beseda pøipravila pro dìti a jejich
rodièe o jarních prázdninách a to ve ètvrtek 21.
února 2008 v 10.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni pohádkové pøedstavení Èert a Káèa. Vstupné dìti: 25,- Kè,
dospìlí 40,- Kè.
Chystá se Obecní ples
Osvìtová beseda a Obecní úøad v Dolní Lutyni
poøádají v sobotu 23. února 2008 v 19.00 hodin
v sále kulturního domu Obecní ples. K tanci a
poslechu hraje SAXET. Program, obèerstvení a
tombola zajištìna. Vstupné 250,-Kè vèetnì
veèeøe a drobného pohoštìní. Pøedprodej v KD.
Ples mají i zahrádkáøi
Èeský zahrádkáøský svaz v Dolní Lutyni zve
širokou veøejnost v sobotu 23. února 2008 v
19.00 hodin do areálu "Jiøinka" na tradièní
"Pochování basy". Vstupné 85,- Kè vèetnì
místenky. Bohaté obèerstvení, dobré jídlo,
lidové ceny a živá hudba. Pøedprodej vstupenek v restauraci "Pštros" od 21. 1. 2008.
Podražila voda
Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují zmìnu ceny vodného a stoèného od 1.
ledna 2008. Cena vèetnì DPH - voda pitná
(vodné) 25,88 Kè a voda odvedená (stoèné)
23,44 Kè. Nové ceny budou uplatnìny po
prvním odeètu mìøidel následujícím po l. lednu
2008.
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SkvÏl· nabÌdka pro velkÈ milovnÌky lyûov·nÌ
Osvìtová beseda ve spolupráci s cestovní kanceláøí MODEX
sport, s.r.o. pøipravily pro milovníky veèerního lyžování z
Dolní Lutynì zajímavou nabídku na aktivní vyplnìní volného
ètvrteèního odpoledne a veèera. Na bližší podrobnosti jsme
se zeptali zástupkynì firmy sleèny Ivety Palové, která
zájezdy organizuje.
Co zajímavého jste pro obèany Dolní Lutynì pøipravili?
Pravidelnì, každý ètvrtek v 15.45 hodin, pokud to poèasí dovolí, bude na
zástávce v centru obce pøipraven autobus, který odveze zájemce o veèerní
lyžování do Bílé-Mezivodí, kde má naše CK zajištìno veèerní lyžování v
dobì od 17.30 do 20.30 hodin za velmi pøíznivou cenu 250,-Kè. Po skonèení
odveze autobus všechny zpìt do centra Dolní Lutynì na zastávku k požární
zbrojnici. Oèekávaný návrat je kolem 22.00 hodiny. Cena dopravy èiní 150
Kè a je stejná pro dìti i dospìlé.
Jaké další výhody nabízíte?
Výhodou je, že se èlovìk nestará o dopravu, tu zajišt´ujeme ve spolupráci se
soukromým dopravcem. Lidem tím odpadají starosti se zaparkováním,
odmetáním snìhu a dalšími nástrahami zimy, které mohou øidièe v zimì
zaskoèit. Navíc všem, kteøí nemají vlastní výstroj a pojedou s námi, nabízíme
zapùjèení lyží zdarma. Jedinou podmínkou je, že si je musí vyzvednout v
sídle naší spoleènosti, která sídlí za prodejnou Lidl v areálu bývalých kasáren
v Bohumínì, hlavnì proto, abychom mohli lyže a vázání odbornì pøipravit
a seøídit. No a poslední výhodou je, že si po skonèení lyžování mùžete dát
svaøené víno nebo èaj s rumem a nic neriskujete.
Co když bude málo zájemcù?
Náš autobus bude vyjíždìt z Orlové pøes Dolní Lutyni do Bohumína a odtud
rovnou na Bílou, proto pevnì doufáme, že zájemcù o pravidelné veèerní
lyžování bude dost. V pøípadì velkého zájmu jsme schopni vypravit i dva
autobusy a naopak v pøípadì menšího zájmu budeme dopravu zajišt´ovat
dodávkovými vozy typu Volkswagen -Transporter. Min. poèet úèastníkù je
však 8 osob.
Co má udìlat zájemce, který bude chtít využít tuto nabídku?
Zavolat pøímo na telefonní èíslo 777 318 547, popø. zaslat e-mail na adresu:
modexsport@email.cz . Rádi Vám zodpovíme na všechny otázky. Samozøejmì jízdenky si mùžete zakoupit pøímo v sídle naší firmy nebo u pracovnic
Osvìtové besedy v Dolní Lutyni.
Co ještì letos pøipravujete?
Od 25. ledna rozjíždíme nový projekt. Jedná se o dìtskou školièku lyžování,

která je urèena pøedevším dìtem od 8 - 12 let, které se chtìjí nauèit lyžovat.
Pod vedením zkušených instruktorù s pedagogickým minimem se budou dìti
uèit celý víkend lyžovat na svahu u chaty Dorot´anka v Beskydech. Cena je
1 850,-Kè/os, kde je zahrnuta doprava, ubytování, plná penze, 2denní výuka
lyžování a ceny vleku. Na pøípadné zájemce se budeme tìšit.

⁄spÏön˝ byl podzim û·kovsk˝ch druûstev
V prvním listopadovém víkendu
sehráli starší žáci své poslední mistrovské utkání se soupeøem ze Stonavy. Tímto zápasem zakonèili
nároènou podzimní èást soutìže
Okresního pøeboru.
Chlapci sehráli celkem 14 mistrovských
utkání, ve dvanácti zvítìzili, dvakrát remizovali a za zmínku stojí, že jako jediní v soutìži
neprohráli. Svým soupeøùm vsítili 86 branek,
z toho nejlepší podzimní støelec družstva a celého okresu
Lukáš Chybiorz vsítil 38
branek. Inkasovali jsme patnáctkrát. V tabulce
nám patøí druhé místo se ztrátou jednoho bodu

fotbal

na vedoucí Baník Albrechtice.
Týden pøed staršími ukonèili svou soutìž i
naši mladší žáèci utkáním s Horními Bludovicemi. Družstvo mladších sehrálo devìt
zápasù, z toho pìt vítìzných a ètyøikrát byli
poraženi. Svým soupeøùm vstøelili 39 branek a
44krát inkasovali. Nejlepším støelcem se stal
Richard Mièka, je úspìšný i v družstvu
starších se 13 brankami. V tabulce jim patøí
krásné ètvrté místo.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem hráèùm
za pøedvedené výkony a všem rodièùm za
jejich podporu pøi utkáních. Všem hráèùm,
trenérùm, rodièùm a fanouškùm žákovské
kopané bych chtìl popøát krásné Vánoce a v

novém roce mnoho štìstí, zdraví a úspìchù
nejen na sportovním poli, ale i v životì.
Petr FRIEDRICH,
vedoucí mládeže TJ Sokol
1. Albrechtice
2. H. Bludovice
3. H. Žukov
4. D. Lutynì
5. Sl. Orlová B
6. Dìtmarovice
7. MFK Havíøov C
8. MFK Karviná D
9. H. Suchá
10. Sj Petøvald

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
5
4
3
3
2
1
1

0
1
1
0
1
2
1
0
1
1

0
1
2
4
4
4
5
7
7
7

80:5
30:19
34:18
39:44
32:24
28:44
32:19
20:64
8:36
20:50

27
22
19
15
13
11
10
6
4
4
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