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ChovatelÈ posbÌrali desÌtky medailÌ
Místní chovatelé králíkù, drùbeže a
holubù se opìt pøedvedli v tom
nejlepším svìtle.
Poèátkem záøí se Okresní výstavy mláïat
králíkù, jejíž souèástí byla místní výstava
králíkù, drùbeže a holubù, zúèastnilo 48 vystavovatelù z okresu Karviná, ale i z Ostravska
a Frýdecko-Místecka.
"Ocenìno bylo témìø padesát chovatelù a ti
místní získali zhruba polovinu všech ocenìní,"
øekl jeden z organizátorù výstavy Pavel Sikora.
Zahanbit se ale nenechali další chovatelé z
Karvinska.
Dolnolutyòským však patøí jeden z triumfù:
vítìzem 2. roèníku Soutìže o nejlepšího samce
Slezska se v Dolní Lutyni se stal dolnolutyòský
chovatel Jiøí Trombik, který je majitelem
letošního šampiona - novozélandského bílého
králíka.
Jiøí Trombik není mezi chovateli žádným
nováèkem: ve statistikách vítìzù pøedchozích
roèníkù se jeho jméno objevuje nejménì
desetkrát.
Když mluví o letošním samci, øíká, že jeden
králík-šampion není žádné chovatelské umìní.

"Dùležité je, aby vyhráli sourozenci," øekl Jiøí
Trombik. Poté, co v loòském roce byla výstava
na poslední chvíli zrušena kvùli obavám ze
šíøení ptaèí chøipky, jsou letošní výsledky míst-

ních chovatelù výborným pøíkladem pro mladé
adepty chovatelství a výzvou kolegùm z ostatních organizací v okrese i kraji.
(red)

Exministr dopravy doöel aû do VÏ¯Úovic
Trvalo mu to celé ètyøi dny a ušel pøi tom témìø sto
kilometrù. Bývalý ministr dopravy a souèasný
senátor Milan Šimonovský se v pùli záøí vydal na
trasu mezi Lipníkem nad Beèvou a Vìøòovicemi.
Pøesnì mezi tìmito místy mìla podle jeho slibù už letos
jezdit auta po dostavìné dálnici. Ale nejezdí. A protože
Šimonovský ještì coby ministr pøijal pøed tøemi lety výzvu
jednoho kolegy a øekl, že pokud dálnice nebude do konce
roku 2008 hotová, projde její trasu pìšky, došlo na plnìní
sázky.
"Øekl jsem tehdy, že stát postaví dálnici levnìji než
soukromníci a ve stejném termínu. To první jsem splnil a to
druhé se splnit nepodaøilo. Nicménì sázku plním a jsem
každopádnì rád, že se dálnice postavila," prohlásil Milan
Šimonovský. V pondìlí 15. záøí vyrazil za zimy a sloty
z Lipníka smìrem k Ostravì a Bohumínu. A nikdo mu urèitì
nezávidìl. "První den bylo skuteènì psí poèasí: ždímal jsem
spodní prádlo, boty, všechno na mì bylo mokré. Ale mìl
jsem také problémy s koleny, ovšem pøekonal jsem to,"
prozradil Šimonovský novináøùm krátce pøed cílem své

cesty. Více než osmdesátikilomerovou trasu si rozvrhl do
ètyø dnù. Každý den ušel mezi 15 až 25 kilometry. "První
den jsem ušel nìco pøes 15 kilometrù, nejdelší úsek je ten
dnešní, èeká mì okolo 25 kilometrù," uvedl exministr - turista.
Samozøejmì, že nešel pøímo po dálnici a nepletl se pod kola
autùm a kamionùm. "Obcházím zprovoznìné úseky po
okreskách tak, abych mìl vždycky dálnici na dohled. Tam,
kde se stavìlo, jsem si popovídal se stavbaøi," prozradil
Šimonovský, který tak kvùli nepøímé trase trochu nadešel.
"Po dálnici mìøí úsek 82,5 kilometrù a já poèítám, že jsem
ušel tak o deset kilometrù víc," øekl.
Poslední den se vydal z Ostravy-Svinova smìrem k polské
hranici. Za necelých pìt hodin dorazil pøed Bohumín a
v dálnièním fastfoodu firmy KFC si dal kávu a nìco na
posilnìní. Poté už jej èekal poslední bahnitý úsek trasy k
hranici. Když tam krátce pøed pátou odpoledne došel, opøel
se nohou o hranièní kámen, nechal si jako dùkaz udìlat
fotografii z místa a polským novináøùm poskytl interwiev.
(red)
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Ozn·menÌ o dobÏ a mÌstÏ kon·nÌ voleb
Starosta obce Dolní Lutynì podle ust. § 27
odst. l zákona è. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajù a o zmìnì nìkterých
zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù a dle
ust. § 15 odst. 1, zákona è. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu ÈR, ve znìní
pozdìjších pøedpisù oznamuje:
l. Volby do zastupitelstev krajù a l/3 Senátu
Parlamentu ÈR se uskuteèní: dne 17. øíjna
2008 od 14.00 - 22.00 hodin a 18. øíjna 2008
od 8.00 - 14.00 hodin a dle výsledku voleb
do Senátu se uskuteèní 2. kolo voleb do
Senátu 24. øíjna 2008 - od 14.00 - 22.00
hodin 25. øíjna 2008 - od
8.00 - 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do
zastupitelstev krajù a l/3 Senátu Parlamentu
ÈR:
ve volebním okrsku è. l je volební místnost
- Obecní úøad - zasedací místnost v pøízemí
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k
trvalému pobytu na tìchto èíslech popisných:
2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,
2728,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,44,45,
46,47,48,50,52,64,72,80,85,90,93,102,109,
129,130,142,150,151,153,154,158,159,160,
161,170,173,174,175,176,178,179,183,186,
189,190,193,195,196,198,205,210,212,218,
224,226,230,231,232,234,237,238,245,247,
248,254,255,256,259,261,262,264,265,266,
273,276,279,282,283,284,287,288,298,300,
304,305,307,308,309,310,312,317,318,321,
324,325,335,336,337,338,347,348,350,354,
356,357,359,365,367,374,375,377,378,379,
380,388,391,394,396,398,399,400,404,408,
410,411,414,415,418,425,430,435,439,440,
453,455,459,462,463,465,468,471,472,473,
474,475,476,477,482,483,487,493,497,512,
515,516,521,522,523,527,528,535,536,539,
543,544,545,548,551,552,553,554,558,560,
562,566,568,569,570,574,575,576,578,580,
584,587,592,593,595,603,611,612,614,615,
616,618,619,627,628,630,633,641,644,648,
652,656,657,658,659,661,666,674,679,683,
693,705,706,709,712,713,715,718,719,726,
729,730,732,733,734,735,736,738,739,744,
749,752,753,765,767,768,769,770,772,774,
775,777,781,782,794,795,800,802,803,808,
813,817,821,822,823,824,825,831,833,836,
838,841,842,843,844,850,852,856,857,860,
862,867,869,880,884,885,886,887,888,893,
896,900,901,902,903,908,909,910,913,918,
921,932,933,934,935,936,937,938,939,940,
944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,
954,955,956,958,967,968,969,970,971,972,
973,974,997,998,1003,1004,1005,1006,
1013,1015,1016,1023,1024,1025,1026,1027,
1028,1029,1030,1036,1037,1039,1040,1041,
1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,
1050,1051,1052,1053,1054,1055,1057,1058,
1066,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,
1091,1092,1093,1097,1107,1108,1109,1110,
1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1135,
1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1161,

volby

1162,1163,1167,1168,1169,1170,1171,1176,
1177,1178,1180,1183,1184,1185,1186,1187,
1192,1193,1194,1195,1198,1199,1203,1208,
1209,1211,1228,1237,1238,1241,1243,1244,
1250,1253,1265,1267,1277,1279,1285,1291,
1294,1297
ve volebním okrsku è. 2
je volební místnost: Mateøská škola v Neradì pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
65,66,67,69,71,95,96,97,98,
99,100,101,103,104,105,106,107,110,111,
112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,
123,124,125,126,139,144,147,148,171,184,
197,199,201,235,236,243,260,270,275,277,
280,285,289,295,296,299,301,303,314,316,
320,322,326,327,330,332,333,340,341,343,
349,362,366,371,373,376,382,384,392,395,
401,402,403,407,413,417,421,424,426,434,
444,456,461,467,478,479,480,484,488,489,
492,494,496,501,502,507,508,509,513,514,
518,526,540,541,542,546,561,567,571,573,
600,613,623,624,629,636,639,640,653,654,
662,670,672,675,684,685,687,691,695,696,
699,708,710,716,720,722,723,731,745,747,
755,756,759,778,779,780,783,786,790,797,
805,807,809,819,827,828,839,847,853,861,
864,866,874,875,879,881,882,883,890,895,
899,906,907,914,926,941,942,959,985,990,
993,994,995,996,1010,1012,1056,1095,1102
,1103,1104,1105,1106,1120,1121,1122,1124,
1125,1144,1145,1146,1147,1152,1156,1157,
1159,1164,1197,1205,1207,1229,1230,1268,
1273,1274,1289,1290,1306,1307,1309,1316.
ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost
- sál Hasièské zbrojnice Nerad pro volièe
podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému
pobytu na èp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,
91,92,94,127,128,131,132,133,134,135,136,
137,138,141,149,155,162,163,166,167,168,
180,187,188,200,202,206,207,208,213,217,
239,240,244,252,290,291,302,306,311,313,
315,319,339,342,351,352,358,364,370,372,
381,383,389,390,397,406,409,412,428,429,
431,436,437,438,452,457,458,464,485,490,
499,503,504,505,506,510,511,519,525,531
,538,547,555,559,563,577,582,583,585,586,
588,589,590,591,594,596,599,604,605,606,
608,609,610,617,620,621,625,626,631,632,
634,635,637,638,642,645,646,647,650,655,
660,663,667,668,669,673,676,678,681,682,
686,692,701,702,707,714,724,740,742,748,
750,751,754,757,758,760,763,764,773,784,
787,788,791,792,793,796,798,801,810,811,
826,840,846,851,854,865,871,873,891,894,
905,911,917,919,920,923,943,961,962,963,
964,965,966,976,984,986,987,988,991,992,
1011,1014,1017,1018,1019,1020,1021,1022,
1067,1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082
1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,
1096,1097,1099,1100,1143,1148,1149,1150,
1151,1153,1154,1155,1158,1175,1188,1189,
1191,1196,1204,1210,1213,1214,1215,1224,
1225,1226,1227,1233,1235,1236,1249,1251,

1280,1281,1292,1298,1302,1303,1314,
ve volebním okrsku è. 4
je volební místnost - tìlocvièna ZŠ Zbytky
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni
k trvalému pobytu na èp.:
18,68,73,81,87,140,152,156,165,169,172,
177,181,182,191,203,204,209,214,215,219,
220,221,222,223,225,227,228,229,233,241,
242,246,249,251,253,257,258,267,268,269,
286,292,293,294,297,323,328,329,331,334,
344,345,346,353,355,361,363,368,369,385,
386,387,393,416,419,420,422,423,427,441,
442,443,445,446,447,448,449,451,454,466,
470,481,486,491,495,498,500,517,520,524,
529,530,532,533,534,537,549,550,556,557,
564,565,572,581,597,601,602,607,622,643,
649,651,664,671,677,680,688,689,690,694,
697,698,700,703,704,711,717,721,725,727,
728,737,741,743,746,761,766,771,785,789,
799,804,806,814,815,816,818,820,829,830,
832,834,837,845,848,849,855,858,859,863,
868,870,872,876,877,878,889,892,897,898,
904,912,915,916,922,924,925,927,928,929,
930,931,957,960,975,977,978,979,980,981,
982,983,989,1007,1008,1031,1032,1033,
1034,1035,1038,1059,1060,1061,1062,1063,
1064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,1130,
1131,1132,1133,1134,1160,1165,1172,1201,
1206,1212,1216,1217,1218,1219,1220,1231,
1232,1239,1242,1246,1248,1254,1255,1256,
1257,1258,1260,1261,1262,1263,1271,1275,
1276,1284,1287,1299,1305,1312,1320,1321,
ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost
- tìlocvièna ZŠ Vìøòovice pro volièe podle
místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu
na èp. Dolní Lutynì èp. 835 a všechny èísla
popisná katastru obce èást Vìøòovice
3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní obèanství
Èeské republiky (platným obèanským
prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ÈR anebo cestovním
prùkazem).
4. Každému volièi budou dodány 3 dny
pøede dnem voleb do zastupitelstev krajù a
l/3 Senátu Parlamentu ÈR hlasovací lístky.
Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Druhé kolo voleb: pokud žádný z kandidátù nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje v prvním kole voleb do Senátu,
konaném ve dnech 17. a 18. øíjna 2008 nadpolovièní vìtšinu všech odevzdaných hlasù,
a nebude zvolen žádný z kandidátù, bude se
konat druhé kolo voleb.
Hlasování bude zahájeno šestý den po
ukonèení hlasování v prvním kole, tzn. že
volby probìhnou ve dne 24. 10 a 25. 10.
2008, ve stejném èase jako pøi konání
prvního kola voleb.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již
volièùm nebudou dodány pøedem, ale voliè
je obdrží pøímo ve volební místnosti ve
dnech voleb.
V Dolní Lutyni dne 16.09.2008
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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"ChovatelstvÌ m· v DolnÌ Lutyni dlouhou tradici,"
¯Ìk· chovatel Pavel Sikora
Navázat na zlatou éru chovatelství v obci. To je cíl mladého chovatele Pavla Sikory, jenž je navíc kandidátem na
jednatele dolnolutyòské poboèky svazu chovatelù.
Jak dlouho se vìnujete chovatelství a jaká je vaše
specializace?
"Letos je tomu 10 let co jsem byl pøijat do øad chovatelù ZO ÈSCH Dolní Lutynì. S pøibývajícím
vìkem rostly i zkušenosti s chovatelstvím, které mi
vštìpovali mí kolegové, a
díky tomu rostl i mùj zájem
vìnovat se nejen chovu
samotných zvíøat, v mém pøípadì králíkù, ale i tzv.
chovatelské politice."
Pøedpokládám, že tohoto koníèka vám vštípil
nìkdo z rodiny: otec nebo dìdeèek.
"Ano, vždy je potøeba mít podporu z øad rodiny.
Jako malý kluk jsem chodil po výstavì poøádanou
místní organizací se stovkou v kapse a pobíhal za
tatínkem, že chci bílého králíka s modrýma oèima.
Shodou okolností to byl králík kolegy mého otce
a ten mi již vše domluvil. V zaèátcích to byla spíš
týmová práce s mou minimální podporou. Dìdeèek
choval, tatínek registroval a dìlal mi sekretáøe a já
jsem vystavoval. Také bych rád zmínil pana Lukšu,
kterému vdìèím za první králici, a jenž pomáhal pøi
mém chovatelském rùstu."
Jak dlouho už jste pøedsedou místního spolku
chovatelù? Jste na to ještì relativnì mladý.
"Pøedsedou spolku zatím nejsem. V posledních
letech vykonávám funkci pøedsedy místních
králíkáøù. Mladý možná jsem, ale již pomìrnì
zkušený v chovatelských pomìrech. Letos na podzim budou probíhat volby do okresního výboru, kde
jsem byl jako jediný kandidát navržen na funkci jednatele. Možná proto, že z té nastupující generace
chovatelù, ve mnì kolegové vidí perspektivu."
Na nedávné místní výstavì jste pøevzal nìkolik
ocenìní. Mùžete se pochlubit, jaký je váš nejvìtší
chovatelský úspìch?
"Chovatelství je bìh na dlouhou trat´ a je tøeba
mnoho èasu, abyste vychoval zvíøata opravdu na

rozhovor

Zpovìdník
Jméno: Pavel Sikora
Vìk: 19
Vzdìlání: støední s maturitou
Rodinný stav: svobodný
Zamìstnání: student VŠ
zemìdìlské v Brnì
Záliby, koníèky: chovatelství, sport
Nejlepší relax, nejoblíbenìjší zpùsob
trávení volného èasu: s pøáteli
Ideální dovolená: v severských zemích
Oblíbené jídlo: grilované kuøe
Oblíbená kniha: J.R.R. Tolkien - trilogie
Pána prstenù
Dosud nesplnìný sen: Vyhrát titul Mistr
nebo Šampión ÈR na Celostátní výstavì

úrovni. Mezi mé nejvìtší úspìchy patøí 2. a 3. místo
v okresní soutìži mláïat králíkù v roce 2006 a
1. místo v té samé soutìži o rok pozdìji. Jako mladý
chovatel jsem nìkolikrát vyhrál okresní soutìž
v chovatelské dovednosti mládeže a postoupil do
celostátního kola,
kde bylo mým
maximem páté
místo."
Je nìjaká meta,
které byste rád
jako chovatel
dosáhl?
"Každý chovatel
má jiné cíle. Mým
cílem je mít zvíøata schopná konkurence na celostátních èi evropských výstavách.
Mít králíky na
takové úrovni,
aby po nich byla
poptávka mezi
zkušenìjšími chovateli, než jsem já.
Ale to mì èeká
ještì spousta práce. Další pomyslnou metou by pro mì mohly být zkoušky na
posuzovatele králíkù, které mì èekají pøíští mìsíc."
Jak dlouho vlastnì v Dolní Lutyni funguje
spolek chovatelù a kolik má v souèasné dobì
èlenù?
"Naše základní organizace v letošním roce slaví 56
let od svého vzniku. Tudíž má již mnohaletou tradici. K dnešnímu dni máme 15 èlenù, kteøí se snaží
zabezpeèit každý rok pøehlídku co nejširší škály
zvíøat na naší výstavì."
Kolik let má nejstarší a kolik nejmladší èlen
spolku?
"Nejstarší èlen má pøes osmdesát let. Zpamìti si
nevzpomenu na pøesnìjší údaj. Naopak nejmladším
èlenem v souèasné dobì jsem já. Vìøím, že se v
nejbližší dobì najde pár nových mladých chovatelù,
kteøí by svou lásku k zvíøatùm chtìli šíøit dál mezi
své okolí, tak jako to èiní naši èlenové."
Urèitì máte nastudovánu historii chovatelského
spolku v obci. Které období je považováno za
nejúspìšnìjší èi nìèím nejvýznamnìjší?
"Na celorepublikové úrovni chovatelství upadá.
Mùže za to nepøeberné množství využití volného
èasu. Za minulého režimu bylo pro chovatele snadné pøijít k levnému krmení a právì v té dobì prožíval svá nejlepší léta i náš spolek. Kromì králíkù,
drùbeže a holubù byly k vidìní na našich výstavách

i kožešinová zvíøata, nebo ovce a kozy atd. Ta léta
jsou však již pryè. Rok od roku je to tìžší, ale já se
budu snažit udìlat vše pro to, aby chovatelství
v Dolní Lutyni stále navazovalo na koleje, které
nám vyjeli naši pøedchùdci. A vìøím, že mí kolegové jsou téhož názoru."
Je nìjaké jméno, na které by
se nemìlo pøi probírání historie dolnolutyòského spolku
zapomenout? Zkuste prosím
zalovit v pamìti a øeknìte o
tom èlovìku pár slov.
"Stanislav Ženatík. To byl pro
mne Pan chovatel, bývalý
pøedseda naší organizace,
pøedseda klubu chovatelù
Marburských králíkù a hlavnì
èlovìk, který byl schopen pro
naši organizaci udìlat vìci
možné i nemožné. Za jeho
pøedsedování jsem jako
osmiletý kluk vstupoval do ZO
ÈSCH Dolní Lutynì, bohužel
po pøelomu tisíciletí nás
navždy opustil a spolek se pár
let z jeho smrti vzpamatovával.
Dodnes se v chovatelských
kruzích
na
jeho
éru
vzpomíná."
Proè má podle vás chovatelství v Dolní Lutyni
tolik pøíznivcù? Jsou èleny spolku také ženy?
"Je dobøe, že v moderní spoleènosti se najdou lidé,
kteøí mají zájem o chov drobného zvíøectva. Vìtšina našich pøíznivcù navštìvuje naši výstavu každý
rok a za to jim jsme vdìèní. Uspokojit vystavovatele
a hlavnì návštìvníky, to je náš cíl. Vždyt´ pro nì
výstavu poøádáme. Náš spolek žádnou èlenku
nemá. Partnerkám je tøeba podìkovat za toleranci a
pomoc našim chovatelùm. Bez nich by hladký
prùbìh výstavy nebylo možné zajistit."
Nejèerstvìjší úspìch místního chovatele, pana
Trombika (O nejlepšího slezského samce), naznaèuje, že místní chovatelé jsou úspìšní i ve
srovnání s kolegy z okolních obcí a mìst. A zøejmì
i za hranicemi okresu a kraje. Èím to podle vás je?
"Dolní Lutynì mìla vždy silnou chovatelskou základnu jak poètem kvalitních chovatelù, tak poètem
kvalitních zvíøat. Takže opìt navazujeme na tradici.
Rád bych ještì vyzvedl našeho nejúspìšnìjšího
drùbežáøe Radima Dymasze, který obdržel pohár za
nejlepší kolekci drùbeže. A chtìl bych také ocenit
naše holubáøe. Ti byli letos schopni v minimálním
poètu pøipravit pestrou škálu holubù. Na závìr bych
rád podìkoval všem pøíznivcùm chovatelství za
pøízeò a našim èlenùm za nadšení s jakým tento
koníèek provozují a dìlají èest naší obci."
(red)
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NapÌnav· soutÏû hasiË˘ v poû·rnÌm ˙toku
V sobotu 20. záøí se na parkovišti
pøed pekárnou v centru Dolní
Lutynì uskuteènila soutìž hasièských družstev v požárním útoku.
Soutìže se i pøes chladné a deštivé poèasí
zúèastnilo 8 družstev.
Obèané, kteøí se pøišli v tomto nevlídném
poèasí podívat, vidìli skvìlé výkony a èasy
kolem 17 vteøin.
Vždyt´ této soutìže se zúèastnila i tøi družstva,
která se pravidelnì úèastní Moravskoslezské
ligy v požárním útoku. A tak první roèník naší
soutìže zaslouženì ovládly:
SDH Èeský Tìšín-Mistøovice, SDH PetroviceMarklovice a v neposlední øadì Ostrava-Martinov. Družstva z Dolní Lutynì tentokrát na
medaile nedosáhla, ale co není, mùže být tøeba
pøíští rok, kdy hasièi z Neradu zvažují konání
druhého roèníku.
Velké podìkování patøí pøedevším celému
sdružení dobrovolných hasièù v Neradì, jejich
rodinným pøíslušníkùm a známým za organizaci celé soutìže a panu starostovi, že se naší
soutìže osobnì zúèastnil a pøispìl tak k udržení
hasièské tradice.
(red)

SoutÏûenÌ n·s prostÏ opravdu hodnÏ bavÌ
Již nìkolikrát jsem vás na tomto
místì informoval o aktivitách
mladých hasièù
SDH Dolní
Lutynì-støed a ani dnes tomu nebude jinak.
V prùbìhu léta sice dalo práci sejít
se v plné síle, protože poøád byl
nìkdo na dovolené, ale i tak jsme
sbírali, když už ne vždy medailová
místa, tak urèitì zkušenosti, které

nám v záøí pøinesly tøetí místo
(z devíti) na soutìži v Kopytovì.
O týden pozdìji jsme pak na
soutìži o pohár starosty mìsta
Orlová vybojovali velice cenné
páté místo v silné konkurenci
jedenácti dalších družstev z celého
okolí.
Je to výsledek o to obdivuhodnìjší,
že bojujeme v konkurenci družstev,

s jejichž technickým vybavením se
dá jen tìžko svést rovný boj.
A abych vùbec osvìtlil, o èem to
naše soutìžení vlastnì je. Je to o
kádi s vodou, pøenosné motorové
støíkaèce, 120 metrech hadic,
terèích vzdálených 100 metrù a 7
lidech, kteøí, když se vše podaøí,
ony dva terèe zasáhnou dvìma
proudy vody za necelých 20 vteøin.

Je to o rychlosti, pøesnosti, je to o
týmu, kde každý má své místo,
svùj úkol. Ale je to také o štìstí a
na to se spoléhat nedá, a tak se za
tìmi nìkolika vteøinami skrývají
desítky hodin tvrdé práce.
Myslím, že nejlépe vše vystihnu,
když øeknu, že soutìžení je prostì
baví.
Za SDH Petr Diniè

Informace pro obËany Policie nab·d· seniory k velkÈ opatrnosti
Vážení spoluobèané, v následujících mìsících
bude v obci Dolní Lutynì (s výjimkou
Vìøòovic) probíhat polohopisné a výškopisné
geodetické zamìøení, které je nezbytnì nutné
pro pøípravu projektové dokumentace na
odkanalizování obce. Výbìrové øízení na
zamìøení vyhrála firma GEODETIC, s.r.o. z
Ostravy. Pracovníci této firmy budou zamìøovat kromì ulièní sítì, veøejné zelenì a dalších
objektù taky èelní stìny vašich nemovitostí a
pøípadnì také septiky èi žumpy. Žádám Vás
tímto laskavì, abyste umožnili geodetùm
vstup na svùj pozemek a provedení zamìøení.
V žádném pøípadì nebudou geodeti potøebovat vstupovat dovnitø domù. Dìkuji Vám za
pochopení a také za vyplnìní dotazníku, který
je vložen uvnitø novin, nebo si ho mùžete
vyzvednout na chodbì Obecního úøadu.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Vzhledem ke skuteènosti, že se v rámci teritoria
správy Severomoravského kraje množí trestná èinnost
páchaná na seniorech, dovolujeme si zveøejnit tuto
informaci a zároveò varovat seniory pøed touto formou trestné èinnosti. Zpùsob páchání této trestné èinnosti probíhá ponejvíce podle níže uvedených
scénáøù:
1) Neznámý pachatel nebo skupina pachatelù v poètu
dvou a více si vytipuje obydlí osamìle žijící osoby ve
vyšším vìku nebo takovou osobu osloví v blízkosti
jejího obydlí za použití vymyšlené lži k odlákání
pozornosti. Žádají o pomoc v nouzi, prosbu o poskytnutí napø. vody, rozmìnìní penìz vyšší nominální
hodnoty. Také se snaží dostat do obydlí pod záminkou
odeètu vodomìru, plynomìru, elektromìru, vyøízení
pohledávky za pùjèku, úvìr, vyplacení zdravotního
pojištìní nebo poplatkù za léky. Po odlákání
pozornosti obèana další pachatel vstupuje do obydlí a
následnì z nìj odcizuje ponejvíce volnì odloženou
finanèní hotovost, šperky a další cennosti.
2) Pachatel kontaktuje osobu ve vyšším vìku telefonicky, pøedstaví se jako vnuk, synovec nebo jiný rodinný pøíslušník, popøípadì soused nebo známý a pod

záminkou koupì resp. opravy vozidla nebo splacení
pùjèky vyláká od poškozených finanèní hotovost.
Poté je opìt telefonicky kontaktuje s tím, že místo sebe
posílá jinou osobu, která má peníze pøevzít. Jako
dùvod své neúèasti uvádí, že nemùže odejít z místa, že
nemá èas, ze by mohl pøijít o složenou zálohu. Vše je
domlouváno telefonicky s tím, že peníze budou
pøedány pøed obydlím poškozeného mezi dveømi.
Policie varuje seniory a jejich blízké pøíbuzné pøed
takovýmto jednáním pachatelù a radí, že pokud by se
nìkdo podezøelý ocitl v jejich bydlišti nebo pod výše
uvedenými legendami je telefonicky kontaktoval, a•
neprodlenì vìc oznámí na PÈR OOPDìtmarovice na
tel. èíslo 596 550 144 nebo tísòovou linku 158.
Nejlépe okamžitì, aby podezøelí mohli být PÈR
zadrženi na místì.
Dále žádáme, pokud to bude možné, abyste si co
nejvíce zapamatovali popis pachatelù, barvu, typ a
registraèní znaèku vozidla, protože ve vìtšinì pøípadù
pøed obydlím poškozeného stojí zaparkováno vozidlo,
kterým pachatelé na místo pøijeli.
Dìkujeme za spolupráci,
PÈR OOP Dìtmarovice
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Na skok u naöich dolnolutyÚsk˝ch prvÚ·Ëk˘
Kdo z nás se mùže pochlubit, že ho
ve škole zkoušel sám pan starosta?
Není nás mnoho, a pøece 30 letošních prvòáèkù
to štìstí mìlo. Zpoèátku je návštìva pana
starosty zaskoèila, ale brzy zaèali odpovídat na
otázky s úsmìvem, protože vše vìdìli na jednièku.
Kromì 30 žákù v 1. tøídì na ZŠ Komenského
14 nastoupilo ještì 11 dìtí na Zbytkách a ve
Vìøòovicích. Èeká je dlouhá a nároèná cesta za
poznáním. Popøejme jim hodnì úspìchù a
nezbytného štìstí.
A jak se našim školáèkùm daøí dnes? Podívejte
se sami…
Mgr. Jana Josieková, øeditelka školy

RECYKLOHRANÕ - ökolnÌ recyklaËnÌ program
ZŠ v Dolní Lutyni se pøihlásila do školního recyklaèního
programu "Recyklohraní", vyhlášeným ministerstvem
školství, který pøispívá k rozšíøení ekologické výchovy.
Cílem programu je podpora zpìtného odbìru baterií a
použitých drobných elektrospotøebièù.
Naše škola za tento sbìr získá body, které v internetovém obchodì smìní
za zajímavé odmìny pro žáky naší školy.
V budovách základních škol (Komenského 1000, Zbytky, Vìøòovice)
jsou umístìny speciální nádoby.

Obracíme se s prosbou na rodièe i ostatní obèany Dolní Lutynì, aby naší
škole pomohli získat co nejvíce bodù a nosili nám
nepotøebné elektrospotøebièe (max rozmìr 20 x 20 cm) a
použité baterie.
Zároveò vyhlašujeme celoroèní soutìž žákù ve sbìru víèek z PET lahví
a starého papíru. Víèka odevzdávejte na malé škole tøídním uèitelkám,
na velké ráno panu školníkovi. Starý papír svázaný do balíèkù budeme
sbírat vždy poslední týden v mìsíci, poprvé v týdnu od 20. øíjna.
Není-li vám lhostejný pøístup k životnímu prostøedí, zapojte se s námi.
Více na www.recyklohrani.cz.
Ing. Jana Raèková, uèitelka ZŠ
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SbÏr nebezpeËnÈho odpadu v sobotu 1. 11.
Vzhledem k obsahu škodlivých látek
musí být bezpodmíneènì tyto zvláštní odpady sbírány oddìlenì od ostatního domovního odpadu, aby se
zabránilo zneèištìní vzduchu, vody a
pùdy.
Žádáme obèany, aby využili této možnosti
a zbavili se z domácností nebezpeèných
odpadù a neodkládali je do velkoobjemových kontejnerù pro ostatní nadmìrný
odpad, které budou pøistavovány postupnì
na jednotlivá stanovištì.
Nebezpeèný
odpad do tìchto kontejnerù nepatøí, svozová firma jej musí vytøiïovat z komunálního odpadu, náklady na tøídìní a odvoz se zvyšují a mohou vést
ke zbyteènému rùstu ceny za odvoz odpadu na osobu.
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci bude proveden v sobotu
1. listopadu 2008 na jednotlivých stanovištích dle níže uvedeného rozpisu. Provádí se pouze od obèanù, nikoli firem !
Majitelé firem jsou povinni si odvoz a likvidaci nebezpeèného
odpadu zajistit sami.
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný odpad:
· televizory, monitory, lednièky
· autobaterie, záøivky, monoèlánky
· barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky, hnojiva, obaly
od tìchto chemikálií, staré léky
· vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tukù, olejové filtry, textil zneèištìný olejem, tonery, fotochemický odpad
· pneumatiky ( bez diskù ! )
Upozoròujeme obèany, aby nevozili šrot ( plechy, pletivo,
praèky, sporáky apod. ), tento odpad patøí do speciálních sbìren
vykupujících kovy. Mobilní sbìrna neodebírá ani stavební
odpady !

DanÏ
Danì z nemovitosti
V roce 2009 dojde v souladu s obecnì
závaznou vyhláškou obce Dolní
Lutynì è. 1/2008, o jejímž vydání
rozhodlo Zastupitelstvo obce Dolní
Lutynì na svém zasedání dne 16.
èervna 2008, ke zvýšení danì z
nemovitostí.
Obec Dolní Lutynì touto vyhláškou
stanovila místní koeficient, kterým se
násobí daòová povinnost poplatníka
za jednotlivé druhy pozemkù, staveb,
samostatných nebytových prostorù a
za byty, popøípadì jejich soubory, ve
výši 2. Daò z nemovitosti se tímto
zdvojnásobí.

Rozpis sbìrných stanovišt´:
· støed obce, pøed pekárnou 8:00 - 8:30 hod
· zastávka Zbytecká 8:35 - 8:45 hod
· ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa Borek) 8:50 - 9:05
hod
· Nerad, kolonie (pøed stanovištìm kontejneru) 9:10 - 9:25 hod
· Vìøòovice, autobusová zastávka 9:30 - 10:15 hod
· Nerad, vjezd ke sváøeèské škole 10:20 - 10:35 hod
· Nerad, hasièská zbrojnice 10:40 - 11:05 hod
· Nerad, škola TGM 11:50 - 12:05 hod
· Výšina, bývalá zastávka DPMO 12:10 - 12:30 hod
· parkovištì naproti koupališti 12:35 - 12:55 hod
· 3D-wood Ivo Durèák (bývalé kamenictví) 13:00 - 13:20 hod
· kolonie Zbytky (autobusová zastávka) 13:25 - 13:40 hod
· restaurace "U Jardy" 13:45 - 14:00 hod
Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali na jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby poèkali na pøíjezd vozidla
a nebezpeèný odpad pomohli naložit. Jelikož je nutné dodržovat
jízdní øád, žádáme o dochvilnost. Dìkujeme za pochopení.
Martina Handzlová, životní prostøedí

KR¡TCE
Mìøení škodlivin
V pondìlí 13. øíjna a v pátek 31. øíjna
2008 se uskuteèní v pøedsálí Kulturního
domu v Dolní Lutyni bezplatné mìøení
škodlivých látek v tìle pomoci ruèního
digitálního pøístroje.
Zájezd do divadla
Osvìtová beseda poøádá v pátek 14.
listopadu 2008 zájezd do Divadla Jiøího
Myrona v Ostravì na operetku Gasparone - záhadný loupežník.
Vstupenky v pøedprodeji v kulturním
domì - cena vstupenky vèetnì jízdného
180 korun.
Odjezd autobusu od kulturního domu je v
18 hodin.

UpozornÏnÌ
E-box lidem usnadní tøídìní
drobných elektrozaøízení
Naše obec Dolní Lutynì se ve spolupráci
se spoleèností Asekol a firmou Universal
Shop Dolní Lutynì, rozhodla usnadnit
obèanùm tøídìní vysloužilých malých
elektrozaøízení. Každý obèan má nyní
možnost zanést starý mobil, kalkulaèku,
telefon, drobné poèítaèové vybavení, discman nebo mp3 pøehrávaè do firmy
Universal Shop, Dìtmarovice 31 a zdarma
se jej zbavit vyhozením do pøipravené
nádoby, tzv. E-boxu. Je umístìn v prodejnì firmy Universal Shop, 735 71 Dìtmarovice 31, tel. 59 655 01 19. Kolektivní
systém Asekol následnì zajistí zdarma
odvoz a ekologickou likvidaci.
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SpoleËensk· kronika
Dne 10. øíjna 2008 oslaví diamantovou svatbu manželé
Josef a Štìpánka
KUBATKOVI.
Srdeènì blahopøejeme
a do dalších spoleènì
prožitých let Vám pøejeme
hodnì
zdraví,
pohody, štìstí,
vzájemného porozumìní
a božího požehnání.
Syn Jan s manželkou
Jiøinou, vnuk David s manželkou
Blankou, pravnuci Martin a Lukášek.
K rodinné gratulaci se pøipojují všichni sousedé.
Dne 18. øíjna 2008 oslaví své životní
jubileum 80 let paní
Marie MAZÁÈOVÁ.
Do dalších let jí pøejeme
hodnì zdraví, štìstí,
pohody a spoustu krásných chvil prožitých v rozrùstajícím
se rodinném kruhu.
Manžel Pavel, dcery Pavla a Jana
s partnery, vnuèky Libuše, Lenka,
Katka a Petra s partnery, pravnuèky
Klaudinka, Natálka a pravnuk Pavlík.
Prázdná jsou místa,
kde zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zùstává navždy v nás.
Dne 7. záøí 2008 jsme si pøipomnìli smutné 10. výroèí úmrtí pana
Josefa KISIALY.
S láskou vzpomíná manželka Olga, dcery
Vìra s manželem Josefem, Olga a Anna,
vnuci a pravnuci.
Dne 4. øíjna 2008 jsme si pøipomnìli
20. výroèí úmrtí
pana
Lea HUBERA.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Èas plyne, vzpomínka zùstává
za doby spoleèné a št´astné.
Jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.
Dne 10. záøí 2008 jsme vzpomnìli
11. výroèí úmrtí pana
Ludvíka MORONÌ
a 3. listopadu 2008 si pøipomeneme
20. výroèí úmrtí paní

strana 7
Dne 24. øíjna 2008 si pøipomeneme
nedožitých 100 let naší maminky
Emmy WYBRANIECOVÉ,
od jejíhož úmrtí letos
uplyne 30 let.
Zároveò dne 17. prosince
2008 vzpomeneme taky
nedožitých 100 let našeho otce a pana
Rudolfa WYBRANIECE,

Rùženy MOROÒOVÉ.
S láskou vzpomíná syn Josef s manželkou
Vìrou, vnuci Pavla, Rost´a a pravnuci.
Èas plyne, vzpomínky zùstávají a kdo znal,
vzpomene, kdo mìl rád, nezapomene.
Dne 12. záøí 2008 jsme vzpomnìli 32. výroèí
úmrtí pana
Josefa MARCOLA.
A zároveò dne 31. øíjna
2008 si pøipomeneme
5. výroèí úmrtí paní
Žofie MARCOLOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera a
synové s rodinami.

od jehož úmrtí uplyne letos
35 let.
S láskou vzpomínají dcery
Jana a Helena s rodinami.
Ten, koho jsme milovali,
žije stále v našich srdcích.
Dne 31. øíjna 2008
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Anny ZEMÁNKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiøina a
Miluše s rodinami.

V˝roËÌ
V mìsíci záøí oslavili 75., 80., 85. a 96.
narozeniny:

Jen vzpomínky nám zùstaly na roky kdysi
št´astné, jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Vìra Pijáèková, Marie Opolková, Erich
Köllner, Albert Burian, Teofil PaŸdziora

Dne 14. øíjna 2008 vzpomeneme 1. výroèí,
kdy nás opustila paní

Všem oslavencùm pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.

Lenka BAJGAROVÁ.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomíná manžel Vilém a
syn Vlastík.
Prázdná jsou místa,
kde zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zùstává navždy v nás.
Dne 24. øíjna vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí paní

Výroèí zlaté svatby si pøipomnìli dne
13. záøí 2008 manželé Miroslav a Ilona
Malcharkovi z Vìøòovic.
K významnému výroèí pøejeme hodnì
zdraví a ještì mnoho spoleènì prožitých
let.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Monika Vajdová, Albína Voznicová, Josef
Gregora, Josef Lukaštík, Anežka Buzková,
Marie Sternadelová

Heleny PIETRASINOVÉ.
S láskou vzpomíná syn Josef s rodinou.

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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Derby s DÏtmarovicemi naöi hr·Ëi nezvl·dli
V dohrávaném utkání 2. kola nastoupili
hráèi TJ Sokol Dolní Lutynì proti FC
Libhošt´ a zvítìzili 4:1. Na domácím
høišti nedali soupeøi šanci na lepší
výsledek.
Hned v 1. minutì spálil jasnou tutovku Nadhajský,
po nìm neuspìl ani Bílý. V 10. minutì se už trefil
Nadhajský a bylo 1:0. Další šanci spálil J. Hanusek,
jehož hlavièku z prázdné branky odkopl obránce
hostù. Ve 22. minutì kopali hosté pøímý kop,
brankáø Mrázek míè vyrazil pøed jejich útoèníka,
ten vyrovnal na 1:1. Poté se hra hostù zlepšila,
vytvoøili si dvì vyložené šance, které náš brankáø
zlikvidoval. Naši hráèi po pùlhodinì hry pøidali
druhou branku, kdy Habrda uvolnil Kudlíka, ten se
obtoèil kolem obránce hostù a vystøelil. Do konce
prvního poloèasu jsme si vytvoøili ještì dvì šance,
ale ty jsme nevyužili. Do druhého poloèasu nastoupili naši hráèi s odhodláním vítìzství udržet a
pøidat další branky, což se nakonec podaøilo. Po
støele Bílého si hráè hostù v 60. minutì vstøelil
vlastní branku. Pak se do dalších šancí dostal Osièka, nejprve šel sám na brankáøe a pøestøelil a v 86.
minutì po samostatné akci stanovil koneèné skóre
4:1.
Ve 4. kole hostili naši hráèi soupeøe z Lichnova,
který v minulém roèníku hrál krajský pøebor.
Utkání zaèalo našim náporem, už v 9. minutì

skóroval po chybì brankáøe hostù V. Bílý - 1:0.
Hosté se v prvním poloèase dostali do jediné šance,
po chybì našeho obránce však branku nedali. Ve
32. minutì zvýšil Habrda na 2:0. Ve druhém
poloèase na høišti pøedvádìli naši hráèi výborný
fotbal se spoustou nepromìnìných šancí. Ve 47.
minutì se proti hostùm kopala penalta, kterou Nadhajský nepromìnil. V 60. minutì nastøelil M. Figura tyè. V 88. minutì V. Bílý uzavøel skóre na 3:0.
Naše vítìzství bylo zasloužené.
Páté mistrovské utkání jsme sehráli v Horní Suché
s výsledkem 0:2 pro naše mužstvo. Do Suché jsme
pøijeli bez 5 hráèù základní sestavy. Utkání postrádalo vyšší kvalitu, hrálo se vìtšinou ve støedu
høištì. Naši hráèi se ve 42. minutì ujali vedení, kdy

Nadhajský unikl, pøihrál Závackému a ten otevøel
skóre na 0:1. V druhém poloèase se domácí dostali
do jediné šance, ale jejich útoèník minul míè. V 75.
minutì po dalším prùniku Nadhajského a jeho
pøesné pøihrávce skóroval M. Èief na 0:2 a o
výsledku bylo rozhodnuto. V šestém kole jsme se
na domácím høišti utkali s Dìtmarovicemi. Naši
hráèi toto utkání nezvládli a prohráli 0:4. Omluvou
za takovouto velkou prohru by snad mohlo být
zranìní klíèových hráèù M. Figury, Posla, Šimka a
svatba J. Vaneèky. Od ještì vìtší prohry naše
mužstvo svým výkonem zachránil brankáø M.
Mrázek, který se však ke konci utkání zranil a
musel být nahrazen obráncem R. Matysem.
Vítìzství hostù bylo naprosto zasloužené.

MladÌ fotbalistÈ kr·ËejÌ za vytËen˝m cÌlem
V polovinì srpna se roztoèil kolotoè nové fotbalové sezony
2008-2009 i pro mládežnická družstva TJ Sokol Dolní Lutynì.
Naším hlavním cílem pøed novou sezonou byla stabilizace kádrù
všech mládežnických družstev, abychom i letos mohli hrát v popøedí
svých soutìží a rozdávali radost všem pøíznivcùm mládežnické
kopané.
Jako první svou soutìž rozehrálo družstvo dorostu pod vedením p.
Krainy, Mrázka a Friedricha. Bohužel hned v úvodních zápasech
jsme se dopustili herních chyb a s nekompletní sestavou oba zápasy
prohráli shodnì 1:5. Pouèeni z našich chyb a mírném doplnìní kádru
jsme k dalšímu zápasu nastoupili proti Albrechticím, které jsme
porazili vysoko 12:1. Za zmínku k tomuto utkání stojí, že již v èase
1:26 min. krásnou støelou z dálky otevøel skóre zápasu Pavel Twrdý,
v 5. minutì jsme vedli již 3:0.
Pøed námi je derby s Vìøòovicemi na jejich høišti. Po vyrovnaném
prvním poloèase a zlepšené høe ve druhém jsme zápas dovedli k
zaslouženému vítìzství a zisku bodù. V utkání s dalším soupeøem z
Tìrlicka jsme využili hráèskou pøevahu, jelikož tým nepøijel kompletní, a s pøehledem jsme zvítìzili 9:1.
V sobotu 20. záøí nás los poslal na pùdu prozatím vedoucího celku
soutìže, do Horní Suché. Naši hráèi podali pøedevším v první pùlce
výborný výkon a zaslouženì zvítìzili 4:0. V tabulce jsme se usadili
v horní polovinì. Doufám, že dorostenci budou v dobrých výkonech
pokraèovat a pùjdou dál za svým cílem.

Starší žáci
O týden pozdìji než dorost zaèali na høišti petrovické Lokomotivy
svou soutìž naši starší žáci. Tým, který vedou p. Adamèík a Mareš,
prošel bìhem léta hráèskou obmìnou, když sedm hráèù pøešlo do
starší vìkové kategorie. Trenéøi družstvo doplnili a zdá se, že i
omlazený kádr je schopen hrát v popøedí své soutìže. Po zisku bodù
v domácím zápase proti Stonavì míøíme k derby do Vìøòovic. V
první polovinì jsme zahodili mnoho brankových pøíležitostí, a tak o
zisku tøech bodù pro náš tým nakonec rozhodl zlatou trefou Tomáš
Bodnár. V dalším domácím utkání jsme pøivítali orlovskou Slávii.
Tentokrát se nám nedaøilo tak, jak bychom si pøáli, soupeø byl fotbalovìjší a odvezl si domù vítìzství a body. Družstvo se nepoložilo
a hned v následujícím zápase v Horní Suché zvítìzilo 1:0 a pøipsalo
si další body. Do dalších zápasù pøeji hráèùm týmu starších žákù
hodnì fotbalového štìstí, aby i oni došli ke svému vytýèenému cíli.
Mladší žáci
Po úvodních losovacích problémech se soutìž na konci srpna
rozehrála. Žáèkùm se nedaøí, prozatím prohráli všechna svá utkání,
ale to nevadí. Na jejich výsledky se musíme dívat s nadhledem, protože 90 procent kádru jsou hráèi vìkem odpovídajícím mladší kategorii. Hrou za starší kategorii získají více zkušeností a mohou vyrùst
v nadìjné a perspektivní hráèe, které náš oddíl potøebuje.
Proto pøijïte a svými hlasivkami povzbuïte naše nejmladší nadìje.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže TJ Sokol
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Vážení občané Dolní Lutyně,
v současné době se zpracovává projektová dokumentace odkanalizování naší obce.
Podkladem pro řešení je znalost stávajícího způsobu odkanalizování Vašich domů a ostatních
objektů, aby bylo možno co nejpřesněji neprojektovat umístění a vedení přípojek k jednotlivým
stokám. Tímto Vás laskavě žádáme o vyplnění dotazníku, případné zakreslení přípojky od
Vašeho objektu.
Předem děkujeme za vyplnění požadovaných údajů a jejich předání na Obecní úřad.
Vámi zaslané údaje budou sloužit pouze pro účely projektovaní a nebudou zneužity. V případě
dotazů volejte prosím p.Martinu Handzlovou, tel.č: 552 301 294.

Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Ing.Vladimír Janečka, zástupce projektanta

Evidenční list připojení nemovitosti obce Dolní Lutyně
1. Ulice a číslo popisné:………………………………………………………………….
2. Majitel nemovitosti:…………………………………………………………………..
3. Číslo domu parcelní:……………….........
4. Počet obyvatel v objektu:………….…….
5. Způsob obývání objektu:*

trvalý

dočasný

6. Zásobování vodou:*

ze studny

z vodovodu

7. Vybavení objektu:*

splachovací WC

8. Způsob likvidace odpadních vod:*

koupelna

jiné
lokální ohřev vody

* vyhovující podtrhněte

a) Vlastní domovní čistírna
b) Septik (většinou několika komorová jímka s tzv.trativodem)
c) Žumpa (uzavřená jímka, která se musí pravidelně vyvážet)
d) Vypouštění bez čistění do kanalizace
e) Vypouštění bez čištění do potoka
9. Měření spotřebované vody vodoměrem:
10. Umístění vodoměru:

uvnitř objektu

ano

ne
vně objektu

11. Popis současného odkanalizování : ( např. odpadní vody z WC do žumpy, septiku,
odpadní vody z kuchyně a koupelny do příkopy, potoka apod.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Hloubka vedení vnitřní kanalizace, profil:………………………………………….
13. Kontaktní osoba ( jméno, adresa, telefon , e.mail):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
14. Nákres současného stavu připojení vodovodu, případně umístění studny, vyústění
kanalizace z objektu s uvedením hloubek vyústění, umístění stávajících septiků,
žump nebo domovních čistíren odpadních vod, návrh nového odkanalizování.

Datum:……………………

Podpis:……………………………………….

