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Obec protne d·lnice i nov· silnice
V budoucnu už nebudou støedem
obce dennì jezdit stovky osobních
aut ani kamiony. V souvislosti s výstavbou posledních kilometrù dálnice, která povede ze Starého
Bohumína na hranici s Polskem ve
Vìøòovicích, se dlouho uvažovalo o
stavbì zcela nové silnièní spojky
mezi Bohumínem a Karvinou, která
by nakonec mìla vést až k rychlostní silnici R48 do Chotìbuze.
Proè to všechno? Souvisí to s neúmìrným nárùstem
poètu jak nákladních, tak osobních aut, která se pohybují po zdejších silnicích. A po dokonèení nìkterých
investic v Nošovicích, Ostravì-Hrabové, Karviné jich
zøejmì ještì pøibude. Všechny tyto faktory a pøedpoklady vedly pøedstavitele samospráv obcí ležících na trase
Bohumín - Karviná - Chotìbuz
ke vzniku Sdružení za vybudování severovýchodní
pøíhranièní spojky D47 - R48.
"Na vzniku sdružení jsme se dohodli už 29. prosince
2007 na schùzce tady, v Dolní Lutyni," øíká starosta
obce Dolní Lutynì Pavel Buzek. "Spolu se starosty
Bohumína, Dìtmarovic a námìstkem primátora
Karviné jsme shodli na nutnosti vybudování
pøíhranièní spojky," dodává.

novinka

Role lídra se ujalo statutární mìsto Karviná, kterému
se za pomoci primátora Tomáše Hanzela a poslance
Jaroslava
Krupky
podaøilo
od
Úøadu
Moravskoslezského kraje získat první milión na vyhledávací studii.
"Problém je v tom, že v minulosti se toto hodnì podcenilo, trasa proto není zanesena ve stávajících územních plánech nìkterých obcí ani kraje, což bohužel
oddaluje realizaèní fázi," podotýká Pavel Buzek.
Trasa komunikace pøes Dolní Lutyni je
v pøipravovaném územním plánu navržena soubìžnì
se souèasnou železnièní tratí, vede mimo osídlené
území a cílem je odklonit tranzitní dopravu z obce.
V celé délce bude navrhována rychlost 90km/h, což

výraznì urychlí dopravu. “Problém s pøesným
umístìním stavby by mìla vyøešit již zmínìná studie
a osobnì si myslím, že nejdøíve by stavba mohla zaèít
tak za 6 až 8 let," dodává starosta Dolní Lutynì.
Námìstek hejtmana MSK Pavol Lukša, který byl pøítomen podpisu a založení sdružení a následné tiskové
konferenci na karvinském zámku, odhaduje náklady
na stavbu zhruba pìtatøicetikilometrového úseku na
5 - 7 miliard korun. Do roku 2010 by podle nìj mohly
být vyøešeny výkupy pozemkù na trase a zmìnìny
územní plány. Budoucí pøíhranièní spojka dálnic má
kolem Karviné vést po jihozápadním obchvatu, jehož
stavba má zaèít v roce 2010 a napojit se na stávající
silnici vedoucí do Chotìbuze.
(red)

PracoviötÏ Czech POINT vznikne i v DolnÌ Lutyni
Projekt Czech POINT (Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál) je sít´ základních kontaktních
míst. Poskytuje ovìøené výpisy z tìchto registrù:
a) z katastru nemovitostí b) z obchodního rejstøíku
c) ze živnostenského rejstøíku d) z trestního rejstøíku
Pracovištì CZECH POINTU poskytne na základì identifikaèního èísla
organizace pro živnostenský a obchodní rejstøík, na základì uvedení
katastrálního èísla a èísla Listu vlastnictví a na základì pøedložení platného obèanského prùkazu ovìøený výpis. Pracovník zadá požadavky na
vyhotovení zápisu. Pøed jeho vyhotovením vás seznámí s poètem stran
výpisu a jeho cenou.
Po zaplacení bude výpis vydán. Souèástí výpisu je ovìøovací doložka,
která z nìho èiní veøejnou listinu. Ovìøovací doložka se nezapoèítává do
poètu stran, neplatí se za ni. Ovìøené výstupy jsou zpoplatnìny. Za první
stránku výpisu se bude vybírat 100,- Kè a za další zapoèatou stránku 50,Kè. Osvobození od správního poplatku je možné dle § 8 zákona
è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Žadatel musí prokázat nárok na osvobození od poplatku. Výpis je platný
pouze s pevnì pøišitou ovìøovací doložkou. Není - li dostupný internet

(z dùvodu technické závady nebo plánované odstávky), nelze vyhotovit
ovìøený výpis (výjimka u Rejstøíku trestù - lze požádat písemnì o výpis,
který ovìøující úøad pošle k vyøízení na Rejstøík trestù). Výpis z evidence
Rejstøíku trestù lze vydat pouze osobì, které se výpis týká na základì
podepsané písemné žádosti a po pøedložení prùkazu totožnosti (OP nebo
cestovní doklad).
Osoba musí mít platný doklad totožnosti a musí mít pøidìleno rodné
èíslo. To znamená, že výpis se mùže vydat i cizincùm, kteøí mají trvalé
bydlištì v Èeské republice. Výpis z Rejstøíku trestù vydávaný na kontaktním místì Czech POINT má zvláštní právní režim stanovený výluènì
v zákonì è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, a proto se vybírá správní
poplatek 50 Kè podle položky 10a) zákona è. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Nejedná se o vydání ovìøeného výstupu z informaèního systému veøejné
správy v režimu zákona è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy. O výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstøíku mùže požádat každý. Od 28. února 2008 Obecní úøad
Dolní Lutynì zøizuje dvì pracovištì Czech POINTU (kanceláø è. dveøí 6
a è. dveøí 7).
Mgr. Ivana Ryšková, Obecní úøad Dolní Lutynì)
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Biskup Lobkowicz navötÌvil DolnÌ Lutyni

V pátek 25. ledna navštívila naši
obec vzácná návštìva, jeho excelence
P. Mons. František Václav
Lobkowicz, sídelní biskup diecéze
ostravsko-opavské,
se
svým
doprovodem. Protože návštìva
biskupa v Dolní Lutyni je údálost
velmi významná, zeptali jsme faráøe
Mgr. Pavla Zió³kowského na dùvod
biskupovy návštìvy.
Pane faráøi, mùžete nám øíct, proè pan
biskup pøijel právì do Dolní Lutynì?
"Souèasný Kodex kanonického práva
nakládá na diecézního biskupa povinnost
vizitovat farnosti podøízené jeho pastoraèní péèi jednou za pìt let. Podobnì
èinil sv. Pavel apoštol, když navštìvoval
rùzné církevní obce a setkával se
s prvními køest´any a také s ostatními apoštoly, povzbuzoval je a hlásal Evangelium. K této
starobylé tradici navazuje v dnešní dobì
kanonická vizitace biskupa. Je to
pøíležitost k navázání bližšího kontaktu
místní farnosti se svým pastýøem,
poznání podmínek, v jakých žijí vìøící,
jejich každodenních radostí a starostí,
duchovního a materiálního stavu farnosti. Pro biskupa je to také pøíležitost
k poznání samosprávy místní obce,
rùzných
organizací
a
sdružení,
navštívení škol a setkání s žáky."
Jaký byl jeho program?
"Program návštìvy o. Biskupa byl dost
napjatý. Po krátkém pohovoru na faøe
v 10 hodin se otec Biskup setkal se zástupci obce, starostou Mgr. Pavlem
Buzkem a místostarostou Bc. Janem Fismolem. Dále se pak od 11.45 konalo
setkání o. Biskupa s nejstaršími žáky
èeské a polské školy. Po obìdì o. Biskup
navštívil
kapli
sv.
Isidora
ve
Vìøòovicích. V 16 hodin se konalo
setkání ekonomické rady farnosti
s otcem Biskupem, posléze Mše svatá
a setkání s vìøícími v kostele."

n·vötÏva

Jak hodnotíte tuto návštìvu?
"Vím z osobního pohovoru s o. Biskupem, že toto setkání s farností a se zástupci obce Dolní Lutynì udìlalo na nìj
dojem. Myslím si, že urèitì se tady mezi
námi dobøe cítil, že rád na nás bude
vzpomínat, že všude byl pøijat jako
oèekávaný, vzácný host a nikde se
necítil jako nìjaký vetøelec. Chtìl bych
proto podìkovat panu starostovi, obìma
øeditelkám, všem lidem dobré vùle
a
svým farníkùm za vytvoøení opravdové
atmosféry dialogu, setkání a vzájemného
porozumìní."
Setkání se starostou
Souèástí pracovní cesty bylo také
setkání pana biskupa s vedením obce.
Zeptali jsme se pana starosty Mgr.
Pavla Buzka, jaký dojem na nìho
setkání s Mons. Františkem Václavem
Lobkowiczem zanechalo.
"Setkání s panem biskupem trvalo témìø
dvì hodiny. Byl jsem velmi pøíjemnì
pøekvapen zájmem pana biskupa o dìní
v obci. Zajímal o spolupráci obce a Øímskokatolické církve v obci, zavzpomínal

Mons. František Václav Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup, se
narodil 5. ledna 1948 v Plzni.
Na knìze byl vysvìcen 15 srpna 1972 v Praze a papežem Janem Pavlem
II. byl 17. bøezna 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a svìtícím biskupem pražské arcidiecéze.
Biskupskou konsekraci pøijal 7.dubna 1990 a 30.kvìtna 1996 byl jmenován prvním diecézním biskupem založené ostravsko-opavské diecéze,
jehož slavnostní inaugurace se konala 31.srpna v katedrále Božské spasitele v Ostravì. Diecézní biskup je nejvyšším pøedstaveným diecéze a
biskupství, je jmenován Svatým otcem jako nejvyšší autorita církve.

na bývalého pana faráøe P. Ciencialu,
kterého vìtšina obèanù dobøe znala,
nebot´ v obci velmi dlouho pùsobil. Ptal
se na bìžné problémy obèanù a na øadu
pøišel taky fotbal, dolnolutyòský
i vìøòovický. Pøi této pøíležitosti otec
biskup zavzpomínal na své dìtství, které
trávil v Køimicích u Plznì a kde jako
malý kluk byl èlenem místní jedenáctky.
Pøi rozhoru jsem se utvrdil v dojmu, že
pan
biskup
je
velmi
vzdìlaný
a inteligentní èlovìk s velkým charismatem."
Jednali jste taky o nebezpeèí sesuvu
svahu pod kostelem?
"Ano. Toto nebezpeèí hrozí, i když není
akutní. Svah ujíždí už dlouhé roky,
nenápadnì a pomalu. V ohrožení jsou
cesta, chodník ke høbitovu, kde je dobøe
vidìt hrana sesuvu, samotný svah, èást
høbitova a taky kostel. Pan biskup byl
informován a domluvili jsme se na
spoleèném
postupu,
protože
èást
ohrožených pozemkù patøí obci a èást
øímsko-katolické církvi."
(red)

Biskup øídí prostøednictvím diecézní kurie celou diecézi a podléhá
pouze a jedinì papeži. K zajištìní úkonù, vyplývajících z církevních i
svìtských zákonù, zøizuje biskup øadu úøadù souvisejících s naplnìním
jeho poslání.
Biskupskými insigniemi jsou pøedmìty, které pøedstavují typické znaky
biskupské hodnosti. Jsou to: biskupská mitra - slavnostní pokrývka
hlavy, která se používá pøi liturgii.
Biskupská berla je znakem pastýøské služby a svým tvarem symbolizuje pastýøskou hùl. Pektorální køíž, nosí biskup zavìšený na prsou a
prsten, symbol jednoty a vìrnosti.
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"DospÏlÌ Ëtou knÌûky, dÏti chodÌ na internet,"
¯Ìk· vedoucÌ dolnolutyÚskÈ knihovny Mgr. Karin An˝ûov·
Dìti si pùjèují ètyøikrát ménì knížek než dospìlí. Zato více pracují s internetem. Každopádnì zájem o služby dolnolutyòské knihovny neupadá. Roènì ji navštíví témìø ètyøi tisíce ètenáøù, kteøí si pùjèí pøes dvacet tisíc knížek.
A v bøeznu hurá na internet…
Jaký je zájem obèanù o knihovnu?
"V roce 2007 bylo v knihovnì registrováno
282 ètenáøù, z toho mládeže 67. Knihovnu
navštívilo celkem 3 907 ètenáøù, kteøí si
vypùjèili 22 414 knih a èasopisù. Dospìlí si
vypùjèili 18 153 knih a èasopisù, dìti 4 261."
Které knihy se nejvíce pùjèují?
"Nejvìtší zájem byl
o knihu D. Browna
"Šifra mistra Leonarda",
na kterou musel být zaveden poøadník.
Oblíbené jsou rovnìž knihy W. Smitha, ale
i jiných autorù píšících pøedevším pro ženy."
Jaká je nejstarší kniha v knihovnì?
"V souèasné dobì jsou nejstarší èeské knihy:
A. Pražák "Vrchlickému nablízku", z roku
1945 a "Rádce venkovského knihovníka"
z roku 1946. Nejstarší polskou knihou je
Honoré de Balzac "Historia wielkošèi
i upadku Cezara Birottea" z roku 1949.
Úplnì prvními evidovanými knihami byly:
èeská knížka J. Wenig "Jiøík Borkovec ze
Zálezla", která vyšla v roce 1943 a polská
K. Èapek "Fabryka absolutu", z roku 1947."
Poøádá knihovna knihovnické lekce?
"Ano, poøádá. Pravidelnì každý rok knihovnu navštìvují dìti místních mateøských
školek - MŠ Nerad a MŠ Støed."
Je v knihovnì využíván internet?
"Internetové služby využilo 80 spoluobèanù,
kteøí na internetu strávili celkem 58 hodin.
Nejvíce zájemcù bylo v mìsíci bøeznu, kdy
mìl každý uživatel 30 minut dennì internet
zdarma v rámci celostátní akce "Bøezen
mìsíc internetu". Jeden z návštìvníkù

rozhovor

vydržel na internetu tøi hodiny,
což je místní absolutní rekord."
Kolik knih se
nachází v knihovnì?
"Knihovna
má
celkem 21 080
knih a odebírá 16
titulù
periodik,
(Ètyølístek, Dívka,
Dorka, Ekonom,
Flóra na zahradì,
Kvìty, Maminka,
Praktická
žena,
Reflex, Tina, Tom
a Jerry, Uèitelské
noviny,
Vlasta,
VTM, z toho dva
tituly v polském
jazyce (Chwila dla
ciebie,
Twist).
V rámci knižní
cirkulace (jedná se
nové knihy, které
se pùjèují v rámci výmìnného fondu mezi
knihovnami našeho regionu a každé knihovnì jsou zapùjèeny pouze na urèitou
dobu) jsme si z Regionální knihovny v Karviné vypùjèili 180 knih, z toho 100 knih bylo
v polském jazyce. V roce 2007 bylo zakoupeno celkem 300 svazkù nových knih,
z toho pro dospìlé ètenáøe 217 knih a pro
dìti 83 knih."

Má knihovna své webové stránky?
"Ano, od roku 2003 má knihovna webové
stránky, jejichž autorkou je místní rodaèka
a studentka Masarykovy univerzity v Brnì
Mgr. Karin Kurtiová. V roce 2007 naše
webové stránky navštívilo 497 uživatelù.
Webové stránky knihovny se nachází
na adrese: www.dolnilutyne.org/knihovna."
Za rozhovor dìkuje Pavla Petrová

VÌte, jak vypad· absolutnÌ babinec?
Pokud nevíte, dáváme vám na
vìdomost, že je to název, který
daly ženy z Vìøòovic svému
spolku, který se schází už víc
než desetiletí.
Ženy
tehdy
po
rozpadu
Èeského svazu žen ve Vìøòovicích záhy poznaly, že jim
nìco, co tu bývalo, schází. Ne,
že by chtìly dìlat politiku,
nebo se nìjak organizovat.
Chtìly se jen sejít ve vìtším
poètu, než když se schází
na ulici, chtìly si poklábosit,
postìžovat si na své bolístky,
chtìly si øíct pár slov a vyslech-

nout pár vtipù, chtìly si zazpívat.
Protože jim byl zamezen vstup
do zasedaèky bývalého MNV mimochodem,
stejnì
je
zasedaèka už 17 let prázdná,
rozhodly se, že se budou
scházet v restauraci "U Nata".
Paní Irena Uszková jim vždy
pøipraví nìjakou dobrotu, nìkterá žena si dá pivko, nìkterá
limonádu èi štamprlièku.
Øíkají se vtipy a povídá se, co
se kde dìje v obci nového, zpívají se písnièky. Mùžete zde
slyšet nejen písnièky èeské

a polské, ale i písnièky
nìmecké, které si ještì pamatují naše starší ženy. Zpívají se
písnièky moravské i slovenské,
které se ani po patnáctileté
rozluce nezapomnìly. Zazpívají
i ruskou Kalinku.
Scházíme se ètyøikrát do roka.
Oslavujeme MDŽ, Den matek,
dožínky èi dokopávky brambor
a taky Mikuláše, kdy si dáváme
malé dáreèky, které potìší,
nebo se zasmìjeme, když
od Mikuláše dostane žena
dárek, který sama vìnovala.
Dáreèky rozdává pravý Mi-

kuláš, nechybí ani samotný
èert. Do našich øad se zapojily
i ženy z polských £azisk, které
pøijíždìjí vždy na kolech. Pozvaly nás i do £azisk, které jsme
po jejich vzoru rovnìž navštívily na kolech. Velice nás pohostily a tìší se zase na jaro,
na sluníèko, kdy zase do
Vìøòovic pøijedou.
Teï se tìšíme na MDŽ, zase bude
sranda a toho rámusu co dokáže 30
a více žen udìlat. A je to rámus
poøádný - to si pište, nebo alespoò
pøeètìte tento èlánek a pøijïte
mezi nás.
Irena Piskoøová
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HnÌzdÏnÌ b¯ehule ¯ÌËnÌ v pÌskovnÏ Nerad
Bøehule øíèní (Riparia riparia) je
drobný pìvec z èeledi vlaštovkovitých (Hirundinidae), jehož let je rychlý a obratný,
zvláštì nad vodou pøecházející
do mìlkých obloukù.
V letu pøipomíná malou hnìdou vlaštovku.
Hlas je nízké jednoduché švitoøení nebo
cvrèivé èirp, které pomìrnì snadno
rozeznáme od hlasù vlaštovek; zpìv je
jednoduchý, se slabým cvrlikáním. Hnízdí
ve svislých hlinitých èi
písèitých
stìnách
v
blízkosti
vod.
Pøirozeným hnízdištìm jsou pøedevším
úseky neregulovaných øek. Bøehule ale také
rády osídlují prostøedí vytvoøené lidmi: hliništì, cihelny, haldy popílku èi dokonce malé
silnièní záøezy. Ve velké oblibì mají pøedevším pískovny. Nìkteré kolonie èítají až
tisíce hnízdních párù.
Bøehule se živí hmyzem, který loví neúnavnì
v letu a jen vzácnì na holé pùdì. Komáry
loví veèer i dlouho po západu slunce. Za
potravou se vydávají èasto i daleko od vody.
K nám pøilétají v dubnu a nejprve se stejnì

p¯Ìroda

jako
vlaštovky
zdržují u rybníkù
a jezer, kde je na jaøe
hmyzu
nejvíce.
Hnízdìní
probíhá
v kvìtnu až èervenci. Hnízdní noru,
která je dlouhá asi
jako paže, vyhrabávají oba partneøi
pomocí
drobných
zobáèkù a nohou. Na
konci chodbu rozšiøují a dutinu vystýlají peøím. Snùška
èítá obvykle 5-6
vajec o prùmìrné velikosti 17,7 x 12,6 mm.
V letech 2005 a 2006 jsme sledovali kolonii
tìchto ptákù v dolnolutyòské pískovnì
Nerad. Pøi tìžbì písku zde vznikají kolmé
pískové stìny, které bøehule osídlují už øadu
let. Aèkoli se tìžební prostor neustále mìní,
vždy se tu najde dostatek vhodných stìn,
v nichž mohou v klidu vyvést své potomky.
V roce 2005 jsme zde zjistili následující
poèty obsazených nor: 28. 6. 419 nor, 3. 7.
532 nor a 24. 7. 430 nor. V roce 2006 bylo

provedeno sèítání pouze jednou: 16. 7. bylo
registrováno 446 nor. Je tedy zøejmé, že pøi
ohleduplném zpùsobu tìžby písku v dobì,
kdy bøehule hnízdí, není populace tohoto
ohroženého ptaèího druhu na zdejší lokalitì
v nebezpeèí. Na tomto místì bychom rádi
podìkovali firmì GZ-Sand, s. r. o., (patøí pod
spoleènost Cemex) za vstøícný postoj, který
neohrožuje právì hnízdící ptáky.
text: Jiøí Šuhaj, Martin Mandák
foto: Dušan Boucný

EU DolnÌ Lutyni Pr˘vodce soci·lnÌ reformou

V roce 2007 byla v obci Dolní Lutynì
vytvoøena v rámci projektu Evropského sociálního fondu ètyøi pracovní místa. Z celkových nákladù ve
výši 147 817 Kè poskytla EU 75 procent, tj. 110 862 Kè.

Pracovní místa, podpoøená v rámci veøejnì
prospìšných prací byla zamìøena na údržbu veøejných prostranství, úklid a údržbu veøejných
budov, komunikací a obdobných èinností
ve
prospìch obce. Na tìchto místech byli zamìstnáni uchazeèi o zamìstnání, kterým nebylo
možné zajistit pracovní místo jiným zpùsobem.
Stavba dálnice zaèala
V nìkolika následujících letech bude obec dotèena výstavbou dálnice. Obecní úøad bude peèlivì
sledovat poèínání firem, aby uvedli vše do
pùvodního stavu. Prvním takovým pøípadem je
rozježdìná louka v lokalitì "Pod Grabem" ve
Vìøòovicích, o které bude vedení obce jednat se
zhotovitelem stavby v nejbližších dnech.
Hranièní závory zmizely
V nejbližších mìsících zmizí ještì stará hranièní
bouda u pøechodu a dopravní znaèení "Zákaz
vjezdu všech vozidel" umístìné pøed vjezdem
na most pøes Olši bude zrušeno a nahrazeno
dopravní znaèkou "Zákaz vjezdu nákladních
automobilù o hmotnosti pøesahující 3,5 t".
(red)

Dávky státní sociální podpory:
1. Pøídavky na dìti - jen u rodin s nižšími pøíjmy do 2,4 násobku životního minima (døíve do
ètyønásobku životního minima). Jejich výše bude odstupòována podle vìku dítìte.
2. Rodièovský pøíspìvek - zavádí se tøírychlostní rodièovská dovolená. Penìžitá pomoc v mateøství
bude sjednocená na 28 týdnù pro vdané a osamìlé matky. Pouze po porodu více dìtí bude trvat 37
týdnù. Pøíspìvek umožòuje vìtší svobodu rodièù vybrat si takový model péèe o dìti, který nejlépe
vyhovuje jejich potøebám. Nabízí tøi rychlosti èerpání v délce 2, 3, nebo 4 roky a tøi varianty výmìry
rodièovského pøíspìvku: zvýšenou (11.400,-Kè), základní (7.600,-Kè) a sníženou (3.800,-Kè).
3. Dávky pìstounské péèe - u pøíspìvku pøi pøevzetí dítìte do pìstounské péèe je odstranìno automatické zvyšování dávky v souvislosti se zvýšením životního minima.
4. Pohøebné - nárok na tento pøíspìvek ve výši 5.000,-Kè bude náležet jednorázovì osobì, která
vypravila pohøeb nezaopatøenému dítìti, nebo osobì, která byla rodièem nezapatøeného dítìte.
5. Porodné - za každé narozené dítì 13.000,-Kè
6. Sociální pøíplatek - bude se poskytovat rodièi peèujícímu o nezaopatøené dítì, jestliže pøíjem
rodiny v pøedcházejícím kalendáøním mìsíci nepøevýší dvojnásobek èástky životního minima
rodiny (døíve 2,2 násobek životního minima)
Dùchodové zabezpeèení - zpøísní se podmínky pro udìlování invalidních dùchodù. Pouze dùchody
budou pravidelnì valorizovány. Rozšíøí se náhradní doby pro úèely dùchodového pojištìní o dobu
péèe o dítì mladší 10 let, které je podle zákona o sociálních službách závislé na pomoci jiné osoby
ve stupni I (døíve do 4 let vìku dítìte).
Sociální služby (pøíspìvek na péèi):
a) je odstranìno zdvojení výplaty dávek. Po dobu hospitalizace nebo pobytu v zaøízení urèeném pro
výkon trestu èi naøízené ústavní léèby, který trvá celý kalendáøní mìsíc, je výplata pøíspìvku na péèi
zastavena.
b) zpøísní se kontrola využívání pøíspìvku na péèi. V pøípadì neuvedení zpùsobu využití této dávky
je její výplata po pøedchozím písemném upozornìní zastavena do doby, než oprávnìná osoba uvede
odpovídající zpùsob jejího využití.
c) je rozšíøen okruh osob, na které pøechází nárok na nevyplacené èástky pøíspìvku na péèi v pøípadì úmrtí oprávnìné osoby, o osoby blízké, které sice v dobì smrti nežily s oprávnìnou osobou v
domácnosti, avšak o tuto osobu peèovaly.
(pokraèování pøíštì)
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SlunÌËkov· druûinka pozvala svÈ kamar·dy
Malí pøedškoláci se chystají
k zápisu do 1. tøídy a jako každým
rokem pøišli za dìtmi do školní
družiny. Dìti si prohlédly všechny
tøídy. Nejvíce je zaujala 3. tøída, ve
které je umístìna interaktivní tabule. Paní uèitelka Martina Baarová
ji dìtem pøipravila a vìtšina si
mohla vyzkoušet, co všechno tabule umí. Dokonce došlo i na
zpívání. Poté jsme se pøesunuli do
1. tøídy, ve které se bude konat
zápis. Tam na nás èekala paní
uèitelka Alena Marcalíková, která
dìti pøivítala a dala jim malé
dáreèky. Budoucí prvòáèci se na
tabuli podepsali a moc se jim to
daøilo. Nakonec jsme skonèili
v družince. Paní uèitelky Pavlínka
s Boženkou a jejich dìti se staly
diváky a družináøi herci. Pøedvedli
improvizovanou pohádku Bouda
budka. Do dìje se zapojily i dìti ze
školky. Spoleèné hraní se sladkou
odmìnou bylo pøíjemnou teèkou
tohoto milého a bezprostøedního
setkání.
Pavla Filipová, vychovatelka ŠD

Centrum Beruöka p¯ivÌtalo prvnÌ n·vötÏvnÌky

Motto: Skvostem nebes je slunce,
skvostem domu je dítì (èínské
pøísloví)
Tak a je to tady… Od kvìtna, kdy jsme se
pustily do realizace vzniku Rodinného centra
Beruška u nás v obci, nám èas zaèal utíkat
ponìkud rychleji, než je obvyklé. Nìjakou
dobu nám zabralo vyøizování všech nutných

formalit spojených se
založením centra. Od
poloviny øíjna, kdy nám
byly pøedány prostory, se
nám chvílemi zdálo, že
nemáme šanci stihnout
vše, jak jsme si naplánovaly. Hernu centra bylo
tøeba vymalovat, zaøídit
èásteènì
nábytkem,
hraèkami a nejnutnìjším
vybavením. Naštìstí se
našlo pár šikovných
rukou, které nám byly
ochotné pomoci a zapojily se do pøíprav.
Hernu centra jsme z velké èásti vybavily
svépomocí a z toho, co nám mnozí lidé a dìti
vìnovali.
Máme leden a Beruška by mìla pøivítat první
maminky s dìtmi. Nastal dlouho oèekávaný
den, den D.
Je úterý 15. ledna 2008, blíží se 10. hodina

Dìti potìšily seniory Ani letos nezapomnìly dìti z Mateøské školy
Nerad na babièky a dìdeèky v místním penzionu. Vánoèní program plný
písní o zimì, básní a koled, s veselým taneèkem snad potìšil všechny
obyvatele penzionu.
Na závìr dìti všem pøítomným pøedaly malý dáreèek, který samy vyrobily. Po programu dostaly od paní Randisové a paní Witové obèerstvení

dopoledne a my zaèínáme být lehce nervózní.
Nezapomnìly jsme na nic? Pøijde se nìkdo
podívat? Bude se jim v Berušce líbit?…
Krátce po pùl desáté však zaèali chodit první
návštìvníci a hosté. Pøišly maminky s dìtmi,
tatínkové, babièky, dìdeèkové, pøátelé,
spøíznìné duše… Nechybìli ani zástupci
Rady obce Dolní Lutynì a sponzoøi.
Po krátkém uvítání a proslovu zástupce
Berušky se ujal slova pan starosta Mgr. Pavel
Buzek. Nejen on, ale i ostatní oslovení hosté
popøáli Berušce hodnì zdaru a spokojených
návštìvníkù. Nechybìla slova uznání
a ocenìní.
Snad se jejich pøání vyplní a ti, kteøí Berušku
navštíví, budou odcházet spokojení a rádi se
k nám vrátí.
Pokud se vám nepodaøilo Berušku navštívit
v den jejího otevøení a chtìli byste vidìt, jak
to u nás v centru vypadá, rádi vás v Berušce
uvítáme. Srdeènì všechny zveme.
Za RC Beruška Radka Štolfová

a sladkosti, za to dìkujeme. Jedna babièka mnì øekla: "Vystoupení se mi
moc líbilo, dìti byly šikovné. Moc a moc jim dìkuji. Jejich vystoupení
bylo pro mne tím nejkrásnìjším dárkem."
Neradské dìti rády navštìvují penzion, zpestøují sváteèní dny všem, kteøí
tady bydlí, nìkteøí dokonce úplnì v osamìní.
Dáša Mojžíšová, MŠ Nerad
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Jak˝ bude poplatek za svoz odpadu v roce 2008?
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutynì byla
schválena sazba místního poplatku
za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a
odstraòování
komunálních
odpadù ve výši 500,- Kè za jednu
osobu na kalendáøní rok 2008.
Poplatek je splatný jednorázovì do 15. 5.
2008
- v pokladnì obecního úøadu Dolní Lutynì
- poštovní poukázkou vydanou Obecním
úøadem Dolní Lutynì
- pøevodem z úètu
s možností ètvrtletních splátek
- prostøednictvím
SIPO ( sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) V pøípadì zájmu o tuto možnost
platby se dostavte na Obecní úøad Dolní
Lutynì, kanceláø è.4, kde budete po pøedložení platební poukázky SIPO navedeni

upozornÏnÌ

do evidence dle spojovacího èísla.
Po zaplacení platby obdržíte oproti podpisu samolepku, kterou oznaèíte odpadní
nádobu u svého domu. Toto znaèení slouží

jako signál pro svozovou firmu a potvrzuje skuteènost, že úhrada poplatku byla
øádnì provedena.
Martina Handzlová, životní prostøedí

SbÏr plastov˝ch odpad˘ z dom·cnostÌ 2008
Obecní úøad Dolní Lutynì ve spolupráci se svozovou
firmou Marius Pedersen a.s. si vám dovolují oznámit, že
stejnì jako v minulých letech bude i v roce 2008
probíhat svoz vytøídìných plastových odpadù z jednotlivých domácností prostøednictvím LPDE pytlù.
Není tøeba docházet ke vzdáleným kontejnerùm, systém pøináší obèanùm
vyšší pohodlí a vede k možnosti vytøídit mnohem vìtší množství recyklovatelných plastových odpadù. V nìkterých obcích se prùmìrná výtìžnost
blíží hodnotì 10 kg na osobu za jeden rok.
Do pytlù mùžete odkládat:
- plastové obaly
- stlaèené rùznobarevné PET láhve
- vypláchnuté kelímky od jogurtù, másla, tvarohu, plastové láhve od stolních olejù, granulovaných èajù
- vypláchnuté plastové obaly od èisticích prostøedkù
Do pytlù je zakázáno odkládat:
- rozmìrné kusy plastù (napø. kbelíky, barely apod. - mohou být však
èásteènì naøezány)
- linoleum, zbytky kabelù, bakelit, pìnový polystyren, korek, plenkové
kalhotky, konzervy, sklo atd.
- zneèištìné plastové obaly od oleje, zbytkù barev, chemikálií apod.
Tøídìním plastových odpadù získává obec finanèní prostøedky ze systému EKO-KOM. Tyto finanèní prostøedky jsou souèástí rozpoètu obce na
nakládání s odpady a mìly by se podílet na udržení pøijatelné výše místního poplatku za odpad.
Pytle na tøídìní si, prosím, vyzvednìte na Obecním úøadì v Dolní Lutyni
v kanceláøi è. 4
Svozový kalendáø pro rok 2008
TRASA A
(Vìøòovice - ulice U Kaple, U Høištì, Hlavní, Pøíèná, Škornice, Ratiborská, U Kulturního domu, Dolní, Èervinská,
Dolní Lutynì - Neradská, U Závor, K Lesu, Zahradní, Pod Borkem)

6. bøezna, 17. dubna, 29. kvìtna, 10. èervence, 21. srpna,
13.listopadu

2.øíjna

a

TRASA B
(ulice Martinovská, Stará cesta, Bezruèova, U Zbrojnice, Panelová,
K Vodárnì è. p. 252, 620, 397, 1226, 650, 519, 798, 457, 458, 134, 428,
Do Polí, K Pískovnì, K Vrchùm, U Køíže, Úzká, U Školy, K Penzionu,
Kvìtinová, Na Vrchách, K Bezdínku, Okaly, U Stanovištì)
13. bøezna, 24. dubna, 5. èervna, 17. èervence, 28. srpna, 9. øíjna,
20. listopadu
TRASA C
(ulice Hranièní, Píseèná, Bohumínská, U Nové cesty, Mezi Cestami, K
Vodárnì è. p. 290, 1235, 1225, 1224, 1214, 1215, 510, 511, 531, 776,
Èervená cesta, Karvinská, U Potoka, Odlehlá, Dìtmarovická, Do Kopce,
Na Olmovci, Na Svahu, K Zastávce, Krátká, Soukromá, Na Výšinì,
V Dolíku, K Výšinì)
20. bøezna, 30. dubna, 12. èervna, 24.èervence, 4. záøí, 16. øíjna,
27. listopadu
TRASA D
(ulice Tøanovského, Na Farském, Komenského, U Kina, Amelinova,
Koperníkova, U Koupalištì, Pod Kostelem, U Jiøinky, Orlovská (kromì
è. p. 597), Lomená, K Hájence)
27. bøezna, 15. kvìtna, 26. èervna, 7. srpna, 18. záøí, 30. øíjna, 11. prosince
TRASA E
(ulice Rychvaldská, Orlovská (pouze è. p. 597), U Meze, Luèní,
Skøeèoòská, K Záblatí, Krajní, K Vodojemu, K Zahrádkám, Polní, Ïáblova kolonie, Jetelová, Øadová Zbyteèku, Bøezová)
21. února, 3. dubna, 22. kvìtna, 3. èervence, 14. srpna, 25. záøí,
6. listopadu, 18. prosince.
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SpoleËensk· kronika
V mìsíci únoru uplyne dlouhých 30 let od
úmrtí našeho otce, dìdeèka a bratra pana
Miloslava HANUSKA
a zároveò si pøipomeneme
1. výroèí úmrtí jeho manželky
Anny.
Stále vzpomínají syn Miroslav, dcera
Marie s rodinami a sestra Hilda.
Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe, zùstává navždy
v nás.
Dne 5. února 2008 jsme si
pøipomnìli 5. výroèí úmrtí
pana
Adolfa ADAMÈÍKA.
S úctou vzpomínají manželka Vìra, dcera
Dana s rodinou, syn Jiøí s rodinou a bratr
Rudolf s rodinou.
Dne 6. února 2008 jsme si
pøipomnìli nedožitých
85 let paní
Hildegardy OCZADLÉ

Èas plyne,
zùstává.

vzpomínka

Dne 23. února 2008
vzpomeneme 2. výroèí
úmrtí pana
Miloslava FIGURY.
Stále vzpomínají manželka, synové
Zdenìk, Radek a dcera Jiøina s rodinami.
Zhasly oèi plné lásky mého tatínka,
nezhasne však nikdy na nìho vzpomínka.
Dne 26. února 2008 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny našeho manžela,
tatínka, dìdeèka, pana
Ladislava ÈOPÍKA
a zároveò 19. bøezna 2008 vzpomeneme
smutné 15. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Anièka, dcera Jana, zet´ Miroslav, vnuèky
Sandra a Míša s manželem, pravnuk
Adámek. Ke vzpomínce se pøipojují sestra,
bratøi s rodinami, pøíbuzní a známí.
Odešels tam, že nemùžeš
zpátky žádnou cestièkou,
žádnými vrátky. Co Ti teï
mùžeme dát? Kytièku na
hrob a s láskou vzpomínat.

a zároveò 26. února 2008 si pøipomeneme
4. smutné výroèí jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná syn Bruno a vnuci
Martin a Štìpán

Dne 29. února 2008 uplyne 20 let od úmrtí
pana

Èas plyne, ale vzpomínky
zùstávají.

Vzpomínají manželka Angelika, syn Jan
a dcera Jana s rodinami a vnuci.

Dne 17. února 2008
vzpomeneme 5. smutné
výroèí úmrtí pana

V˝roËÌ

Slavomíra BUKOVSKÉHO.
Vzpomíná manželka s rodinou.
A oèi marnì hledají…
Dne 18. února 2008
vzpomeneme 5. výroèí
úmrtí pana
Lubomíra GERLOCHA.
S láskou vzpomínají manželka Alžbìta,
dcera Ivana a syn Zdenìk s rodinami.
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Jana BEDRAVY.

V mìsíci lednu oslavili 75., 80., 85., 91.
a 95. narozeniny:
Jaroslava Jendryšèíková, Marie Giecková,
František Khol, Angela Buèková, Emil
Køístek, Anežka Buzková, Božena
Suchánková
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu
v kruhu rodinném.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Duda, Rudolf Moravec, Božena
Samliková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

AKTUALITY
Oznámení školské a kulturní komise
Èlenové školské a kulturní komise sdìlují všem
školám v Dolní Lutyni, vedoucím kroužkù
a všem, kteøí poøádají akce pro dìti a mládež
a mají v úmyslu žádat o finanèní pøíspìvek
z fondu využití volného èasu dìtí a mládeže, at´
si na Obecním úøadì v Dolní Lutyni u paní
Marty Twyrdé (dveøe è. 1) vyzvednou tiskopis
Žádost o poskytnutí pøíspìvku na akci pro dìti
a mládež. Formuláø je nutno vyplnit a vrátit paní
Martì Twyrdé na Obecní úøad v Dolní Lutyni do
konce bøezna 2008. Komise jednotlivé žádosti
posoudí - finanèní pøíspìvek v požadované výši
schválí, event. èástku upraví, nebo zamítne.
Mgr. Eva Šipulová
Daòová pøiznání
Finanèní úøad v Orlové oznamuje, že dne 25.
února 2008 v dobì od 13 do 16:30 hodin a 3.
bøezna 2008 v dobì od 8 do 16:30 hodin bude
v prostorách Obecního úøadu Dolní Lutynì
v souvislosti s podáváním daòových pøiznání
k dani z pøíjmù fyzických osob za rok 2007 pøijímat vyplnìná daòová pøiznání a zodpovídat
dotazy. Tiskopisy daòového pøiznání k dani
z pøíjmù fyzických osob jsou k dispozici na
obecním úøadì.
Kdy letos pøijede mobilní sbìrna?
Také v letošním roce bude možné odevzdat
nebezpeèný odpad v mobilní sbìrnì v následujících termínech: sobota 17. kvìtna 2008
a sobota 1. listopadu 2008. Seznam jednotlivých stanovišt´ mobilní sbìrny s èasovým
harmonogramem bude otištìn v Dolnolutyòských novinách v dostateèném pøedstihu.
Valná hromada SDH v Neradì
Sdružení hasièù Dolní Lutynì-Nerad zve
všechny své èleny na valnou hromadu, která se
koná v hasièské zbrojnici v Neradu v sobotu 15.
bøezna 2008 v 17 hodin. Zve výbor SMN.
Jarní výstavka dìtí-Šikulek
Dìti z kroužku Šikulky vás srdeènì zvou na
svou tradièní "jarní výstavku", která se koná od
pondìlí 10. bøezna - do støedy 12. bøezna 2008
ve víceúèelové místnosti Kulturního domu
v Dolní Lutyni od 8 do 17 hodin. Pøijïte se všichni urèitì podívat.
V bøeznu opìt na internet
Již po jedenácté se v mìsíci bøeznu uskuteèní
v místní knihovnì akce " Bøezen - mìsíc internetu". Návštìvníci knihovny mají možnost pùl
hodiny surfovat na internetu zdarma v rámci
pùjèovní doby.
Obyvatel v Dolní Lutyni pøibývá
K 1. 1. 2007 mìla obec Dolní Lutynì celkový
poèet obyvatel 4 759, z toho bylo 2312 mužù
a 2372 žen. V loòském roce se narodil po
dlouhé dobì velký poèet dìtí, a to 44, z toho
bylo 19 chlapeèkù a 25 holèièek. Zemøelo 50
našich spoluobèanù. Do obce se novì pøihlásilo 203 osob, naopak odhlásilo 113 osob. Poèet
obyvatel tak k 1. 1. 2008 dosáhl 4 843, což je o
84 osob více jak v loòském roce.
(red)
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StaröÌ û·ci skonËili druzÌ na halovÈm turnaji
Poslední víkend roku 2007 se v havíøovské
Mìstské sportovní hale uskuteènil První
roèník halového turnaje o pohár OFS Karviná, kterého se zúèastnilo i družstvo
starších žákù naší TJ Sokol Dolní Lutynì.
Na tento turnaj vycestovalo dle propozic
jen dvanáct hráèù, kteøí však svými výkony
opìt potvrdili dobré jméno dolnolutyòské
kopané.
Do turnaje jsme vstoupili nešt´astnou prohrou s
pozdìjšími vítìzi, MFK Havíøov, když jsme dostali
branku necelé dvì minuty pøed koncem hrací doby.
V dalších zápasech jsme postupnì poráželi soupeøe
lehèí, ale i tìžší, až pøišel náš poslední duel s MFK
Karviná. Hrálo se tzv. nahoru-dolù, vsítili jsme
vedoucí branku a dostávali soupeøe pod tlak. Jenže
bohužel pøišla chyba v obranì a Karviná srovnala
na koneèných 1:1.
Družstvo starších žákù TJ Sokol Dolní Lutynì obsadilo na tomto turnaji
krásné druhé místo a Dominik Huòaø byl poøadateli vyhlášen nejlepším
hráèem celého turnaje.
Hráèi si na tomto turnaji ovìøili, že dokáží svou chutí, nasazením a
bojovností sehrát kvalitní zápasy i se silnými soupeøi našeho okresu, za
což obdrželi pochvalu nìkterých èlenù OFS Karviná.
Závìrem bych chtìl všem zúèastnìným podìkovat za vzornou
reprezentaci našeho oddílu a popøát mnoho úspìchù v jarních mistrovských utkáních v boji o první místo v jejich soutìži.

slohov· pr·ce

Sestava družstva: Vojta Krè, Kružliak, Dominik Huòaø, Radim Huòaø,
Jakub Krè, Jantoš, Mièka, Javorský, Zivala, Støelec, Štverák, Valena.
Výsledky našeho družstva: MFK Havíøov 0:1, H. Žukov 2:1, Albrechtice
2:1, Tìrlicko 1:0, Slávia Orlová 2:0, ÈSAD Havíøov 1:0, Vìøòovice1:0,
MFK Karviná 1:1
Bodová tabulka turnaje: MFK Havíøov 24, Dolní Lutynì 19, ÈSAD
Havíøov 16, M.FK Karviná 13, Albrechtice 11, Tìrlicko 10, Orlová 7,
Vìøòovice 3, Horní Žukov 0.
Petr FRIEDRICH, vedoucí mládeže TJ Sokol Dolní Lutynì

Tahle pÌsniËka se mi lÌbÌ

V lednu na naší Základní škole A. Jiráska v Dolní Lutyni probìhlo školní kolo
Olympiády v èeském jazyce 2007/2008 - 34. roèník /I. kategorie/. Po vypracování gramatických úkolù èekala žáky slohová práce na téma "Tahle písnièka
se mi líbí". Pøeètìte si, jak úkol zvládla Anežka Lukšová, žákynì 9. tøídy:

dina už byla pomalu u konce, ale my jsme

Byl to obyèejný ètvrtek, ale pøece byl pro

vanou vìtu: "Nauèíme se novou pís-

znìly ty pøekrásné tóny lidové písnì.

mì nìèím zvláštní. Jako obvykle mì první

nièku!"

Ale to bych nebyla já, hudebnice srdcem i

hodiny moc nebavily. Myslím, že asi

Jednalo se o lidovou píseò Co to tam

duší, abych na tu písnièku zapomnìla.

nikoho. Najednou už byl obìd a zaned-

šupoce. Nejdøíve jsme se ji poslechly a

Vždyt´ jsem pøed sebou mìla ještì celé

louho polední pauza.

potom jsme si zaèaly pøedèítat slova.

odpoledne.

povÌdka û·kynÏ z·kladnÌ ökoly

si ji chtìly zazpívat ještì jednou.
Po krátkém pøemlouvání sedla paní uèitelka znovu ke klavíru a už z oken hudebny

Hned po zazpívání první

V šatnì jsme ji zazpívaly klukùm, kteøí

sloky jsem si pøipadala jako

mají hudební výchovu až po nás, a vydaly

Šly jsme s kamarádkou jako obvykle do

ve snu.

se na zpáteèní cestu domù. Já jsem šla

obchodu pro nìjaké ty dobroty a rychle

Nemám moc ráda lidové písnì, ale tahleta

domù se svojí nejlepší kamarádkou a

zpátky. Koneènì jsme se po dlouhém

mi hned od zaèátku pøipadala jiná a nìèím

dokonce se mi ji podaøilo pøemluvit, aby-

týdnu doèkaly hudební výchovy. Vìtšinì

nepopsatelným pøitahující. Možná to je

chom šly pìšky.

holek už se zpívat nechtìlo, protože byly

tím, že je psána v náøeèí, a to mi

I po cestì domù jsme si ji zpívaly a já

po dlouhém dni unavené, ale my jsme se s

pøipomíná krajinu, v níž leží naše chalu-

jsem si ji nakonec broukala až do veèera.

chutí pustily do rozezpívání.

pa, Valašsko.

Tahle písnièka se mi prostì líbí a hned tak

Jelikož máme na hudební výchovu perfek-

V prùbìhu hodiny jsme se ji douèily celou

na ni nezapomenu.

tní uèitelku, tak o zábavu bylo postaráno.

a ještì jsme stihly zopakovat všechny pís-

Anežka Lukšová, 9.B,

Paní uèitelka koneènì vyslovila tu oèeká-

nièky nauèené v minulých hodinách. Ho-

ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
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