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V novém roce 2007 přejeme
všem občanům Dolní Lutyně
a Věřňovic hodně zdraví, trošku
štěstí, mnoho lásky, nemálo
osobních úspěchů a plnou hrst
vzájemného porozumění.
Mgr. Pavel Buzek
starosta obce a
zaměstnanci Obecního úřadu D.L..

Programové prohlášení k rozvoji
obce Dolní Lutyně
Programové prohlášení k rozvoji obce zohledňuje konkrétní volební programy jednotlivých politických stran kandidujících ve volbách. Předkládané programové prohlášení je nutno chápat jako
rámcový programový plán vycházející ze
strategického plánu rozvoje obce, které
je žádoucí v průběhu roku 2007 rozpracovat do podoby konkrétního programového plánu obce.
Řazení témat programového prohlášení je v souladu s řazením jednotlivých
kapitol strategického plánu.

potoka Olmovec a dořešit vlastnické
vztahy k příslušnému území stavby.
Provádět vizuální kontrolu lokalit nejvíce zasažených důsledky topení nekvalitními palivy, provádět a následně zveřejňovat
výsledky
měření
emisí
v ovzduší.
Prověřit možnosti sběru organického
odpadu a jeho následného zpracování
na biomasu.
Koncepčně zpracovat z pohledu organizační a ekonomické náročnosti sběr
druhotných surovin, navrhnout možná
řešení a realizovat je.
Prověřit možnost a účelovost zvýšeného počtu velkokapacitních kontejnerů
nebo zvýšené frekvence jejich přistavování. Vytipovat vhodné lokality pro kontejnery, především s ohledem na ztížení
dostupnosti kontejnerů občany jiných
obcí.
Zvýšit a zefektivnit systém sběru a
třídění komunálního odpadu, navrhnout
možnosti separace a připravit novou
obecní vyhlášku o odpadech.
Kontrolovat neudržované a zaplevelené plochy, aktivně vyzývat jejich vlastníky k nápravě a v neposlední řadě využít
finančních postihů v přestupkovém řízení.

Finanční zdroje
Permanentně sledovat jednotlivé dotační tituly a posuzovat možnost jejich
použití pro realizaci projektů obce.
Pro realizaci projektů, u kterých není
možnost získat dotaci, využívat v rámci
možností získávání financí a rozpočtu
státu, evropských fondů apod.
Úvěry a půjčky pro případnou realizaci vybraných finančně náročnějších
projektů čerpat jen tehdy, je-li to nezbytně nutné. Především pro období realizace projektů v překlenovacím období.
Rozpočet obce na rok následující
schvalovat na prvním řádném zastupitelstvu daného kalendářního roku, nejpozději do konce února.
Soustavně sledovat efektivitu využí- Kultura, sport, volný čas
vání finančních prostředků vynakládaZlepšit využití prostor kulturního doných na vlastní aktivity obce.
mu a knihovny v Dolní Lutyni, připravit
více akcí pro různé skupiny obyvatelstva
a prověřit efektivitu vynaložených proŽivotní prostředí
Koncepčně zahájit budování kanali- středků obce.
začního systému obce jednotlivými poVyhledávat vhodné prostory pro sporstupnými kroky. V procesu realizace tovní využití a volný čas, vybudovat hřišupřednostnit část Věřňovice a hustě za- tě ve Věřňovicích.
stavěné lokality. Pro značnou náročnost
Zajistit efektivní využití sportovního
projektu vyčkat s realizací do doby, kdy areálu u ZŠ A.Jiráska na ul.Komenského
obec bude mít zajištěno financování do- a zvážit možnosti jeho rozšíření.
Dořešit využití areálu bývalého koutacemi ze státního rozpočtu nebo fondů
EU.
Při
realizaci
spolupracovat paliště a restaurace Vyhlídka a informos okolními obcemi, mikroregionem Olše vat občany.
a SMOOK.
Pokračovat v pravidelném čištění po- Školství a vzdělání
toka Olmovec a podnikat nezbytná opatNa základě demografické studie a reření pro zlepšení kvality vody v Lutyňce. álné skutečnosti v klesajícím počtu dětí
Ve spolupráci s OÚ Dětmarovice a připravit koncepci rozvoje a optimalizace
MěÚ Orlová vypracovat projekt na vybu- školství. Jednotlivé postupové kroky co
dování retenční nádrže na horním toku
(Pokračování na stránce 2)
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Změny systému sociálních dávek od 1.1.2007
Od 1. ledna budou existovat nové dávky
– příspěvek na živobytí (nahrazuje dávku
sociální péče vázanou na sociální potřebnost), mimořádná okamžitá pomoc (např. u
osob, které se vracejí z vězení, z dětského
domova nebo občanům, kterým
hrozí
vážná újma na zdraví a nesplňují podmínky
stanovené zákonem o hmotné nouzi) a
doplatek na bydlení (bude sloužit k úhradě
odůvodněných nákladů na bydlení), které
řeší pomoc v hmotné nouzi. Rozhodovat o
nich budou stejné úřady, které poskytovaly
dosavadní dávky sociální péče (pro
občany s trvalým pobytem v Dolní Lutyni
je kompetentním orgánem Městský úřad
Orlová).
Tyto dávky nahradí dávky, které jsou
poskytovány podle zákona o sociální potřebnosti, příspěvek na společné stravování,
věcné a peněžité dávky občanům, kteří se
přechodně ocitli v mimořádně obtížných
poměrech (např. živelné pohromy, požár).
I nadále zůstanou v platnosti tyto
příspěvky:
• Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
• Mimořádné výhody ( průkazky TP, ZPT a
ZTP/P )
• Příspěvek na úpravu bytu
• Příspěvek na zakoupení
motorového
vozidla
• Příspěvek na individuální dopravu
• Příspěvek na zvýšené životní náklady
(např.na francouzské hole, baterie do
naslouchadel, mamární epitézu)
• Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
• Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
Žádost o výše uvedené příspěvky můžete
uplatnit na Městském úřadě v Orlové
(komplex Doubravan). Ruší se např. příspěvek na zřízení nebo na provoz telefonní účastnické stanice .
Současné životní minimum se
změní
z dvousložkového (částka na osobní potřeby - výživa, oblečení, ostatní a náklady
na domácnost) na jednosložkové. Částky
životního minima k zajištění výživy budou
odstupňovány podle osob v domácnosti a
podle věku u nezaopatřených osob. Náklady na bydlení bude řešit dávka státní
sociální podpory formou příspěvku na
bydlení. Od ledna do dubna 2007 dojde k
přehodnocení příjmové situace občanů, kteří
pobírají dávky sociální péče vázané na
sociální
potřebnost. Původní dávka jim
bude odejmuta, než k tomu ale dojde, budou pobírat dosavadní dávky sociální péče.
Pokud klient žádající o dávku pomoci
v hmotné nouzi nebude aktivně spolupracovat při hledání práce a nebude projevovat
snahu o zvýšení příjmu, odrazí se tato skutečnost ve výši příspěvku na živobytí.
Pramen:
www.noviny-mpsv.cz a www.mpsv.cz
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zákon č. 11/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Mgr. Ivana Ryšková
sociální úsek OÚ Dolní Lutyně

(Pokračování ze stránky 1)

nejdříve aplikovat.
Na základě koncepce rozvoje a optimalizace školství připravit projekty na
rekonstrukce potřebných školních budov,
především MŠ střed.
Systematicky investovat za účelem
efektivního využití prostředků na provoz,
především zvyšující se ceny energií.
Vypracovat studii a realizovat projekt
na zvýšení efektivity přípravy a distribuce
jídel s ohledem na vysokou investiční
náročnost a hygienické normy.
Zdravotní a sociální péče
Dobudovat ordinaci druhého praktického lékaře a zahájit v průběhu co nejkratší doby jeho činnost. V této souvislosti pokusit se zajistit provoz ordinace
ve Věřňovicích s časově vymezeným provozem.
Připravit projekt na rekonstrukci staré
části Domu s pečovatelskou službou
s možností přestavby bytových jednotek
na byty I.kategorie a dle finančních možností obce ho realizovat.
Doprava a bezpečnost občanů
Zklidnit provoz na cestě I/67 a na křižovatce v centru obce realizovat stavební
úpravy dle zpracovaného projektu a za
použití dotací.
Prosazovat zanesení silničního obchvatu Dolní Lutyně do plánu VÚC Ostravsko-Karvinsko.
Vybudovat odstavnou parkovací plochu u ZŠ Zbytky.
Na základě doporučení dopravní komise provádět opravy místních komunikací a obnovu vodorovného dopravního
značení.
Zákonnými prostředky postupovat
proti negativním jevům, jako jsou nepovolené hudební produkce, rušení nočního klidu apod., a zajistit klid a pořádek
ve večerních hodinách.

Projekčně připravit výstavbu nových
chodníků na základě doporučení dopravní komise a posoudit efektivní využití
finančních prostředků na budování provizorních chodníků.
Podnikatelské aktivity
Zpracovat koncepci podpory drobného podnikání s možností příhraniční spolupráce.
Podnikatelům na území Dolní Lutyně
poskytovat dostatek informací o záměrech obce.
Obchod a služby
Zvýšit účinnost a zlepšit organizaci
zimní údržby na místních komunikacích.
Podporovat budování cyklostezek
protínající katastr obce a spolupracovat
se sousedními obcemi při jejich projektování a získávání finančních prostředků.
Řešit otázku špatné dopravní obslužnosti na trase Dolní Lutyně – Orlová
v době zahájení vyučování.
Posoudit současný stav věcí movitých
a nemovitých ve vlastnictví obce a zajistit
jejich efektivní využití nebo zvážit prodej.
Upravit parkoviště před kulturním
domem včetně vodorovného značení.
Vztahy s veřejností
Vylepšit obsahovou náplň Dolnolutyňských novin, zlepšit jejich grafickou úroveň.
Rozšířit úřední hodiny obecního úřadu.
Upravit prostory pro styk s občany
včetně úpravy zasedací místnosti.
Instalovat estetické, účelné a informační prvky v obci (hodiny, informační tabule a mapy)
Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Lutyně dne 11.prosince 2006.

Časový plán zasedání rady obce
a zastupitelstva obce v roce 2007
Na svém 2.řádném zasedání Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně schválilo termíny
zasedání rady obce a zastupitelstva obce.
Rady obce:
9.ledna, 13.února, 20.března, 10.dubna,
15.května, 12.června, 10.července,
14.srpna, 11.září, 16.října, 13.listopadu
a 18.prosince 2007.
Zastupitelstva obce:
26.února, 23. dubna, 25. června, 24. září
a 26.listopadu 2007.
Jednání rady jsou neveřejná a všechna
zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Každý občan obce starší 18 let má právo
vyjadřovat na zasedání zastupitelstva
obce v souladu s jednacím řádem svá
stanoviska k projednávaným věcem.
Všechna zastupitelstva se konají vždy
v pondělí od 16.30 hodin ve velké
zasedací místnosti Obecního úřadu
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v Dolní Lutyni.
Aby občané z části Věřňovice, Nerad a
Zbytky mohli vyjádřit svůj názor přímo,
rozhodlo se vedení obce v těchto částech, alespoň jedenkrát ročně, uskutečnit
informativní
schůzky
občanů
s vedením obce, o kterých budete informováni prostřednictvím Dolnolutyňských
novin.
První schůzka se uskuteční ve středu 17.
ledna 2007 od 15.30 v Kulturním domě ve Věřňovicích. Občané budou
seznámeni se současným stavem odkanalizování části Věřňovice, současným stavem výstavby dálnice a dalšími skutečnostmi týkající se této části obce.
Mgr. Pavel Buzek, starosta

Vánoční výstava
Od pondělí 11. prosince do středy
13. prosince mohli všichni návštěvníci
Kulturního domu v Dolní Lutyni obdivovat již pátou Vánoční výstavu dětí
z kroužku Šikulky spojenou se soutěžní
výstavou o nejhezčí betlém.

ČEZ upozorňuje

návštěvníci mohli na exponátech oči
nechat. Svědčí o tom naše fotografie, ale
i počet zájemců, kteří výstavu navštívili.
Hned první den to byla plná stovka
malých i velkých obdivovatelů dětské
fantazie a šikovnosti. Významný podíl
na úspěchu přehlídky prací dětí má
samozřejmě vedoucí kroužku, paní Terezie Kantorová. Jak nám řekla, kroužek
se již pět let úspěšně rozvíjí proto, že se
zde děti učí pracovat se stále novými a
netradičními materiály, a také proto, že
všem zájemcům jsou v kroužku dveře
otevřené.

Jana a Jakub Diničovi
Soutěže se mohli zúčastnit jak jednotlivci, tak i kolektivy a nakonec zde soutěžilo 11 Betlémů. Mezi pracemi dětí
z kroužku Šikulky byly výrobky
z papíru, perníku, dřeva, sádry,
z přírodnin i umělých hmot. Hlavně malí

Pavlína, Dominik, Jakub a Vojtíšek Filipovi

O tom, který z vystavovaných betlémů
zvítězí, rozhodovali návštěvníci výstavy
hlasovacími lístky s číslem vybraného
favorita vhozenými do hlasovací urny.
Na vítěze, děti z MŠ Zbytky, čekala
pěkná cena – zajímavý výtvarný materiál. Druhé a třetí místo si rozdělily děti z
kroužku Šikulky a výtvarný kroužek při
ZŠ A. Jiráska . Navíc všechny soutěžní
exponáty byly odměněny.
D. Štrouf

Galerijní animace
Od 13.11. do 15.12.2006 na naší škole
praktikoval student Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity Tomáš Otisk, který
si
vyzkoušel
učitelské
povolání
v hodinách výtvarné výchovy a matematiky. Čtyři žáci, kteří ve svém volném
čase navštěvují nepovinný předmět Užité výtvarné činnosti, se s ním zúčastnili
dne 14.12. galerijní animace v karvinské
galerii Chagall, kde probíhala výstava

slovenského sochaře Petera Nižnianského. Eva, Markéta, Oskar a Lukáš si na
vlastní kůži vyzkoušeli některé výtvarné
etudy přímo v prostorách galerie.
Bylo to odpoledne plné nových zkušeností a zážitků. Na tvářích žáků nechyběl úsměv, který po celou dobu provázel diskuse nad výtvarnými pracemi.
Mgr. Martina Lajczoková

Upozornění pro majitele a uživatele pozemků
v obci na dodržování povinností vyplývajících
ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě ustanovení § 25 odst. 4h) zákona č.
458/2000 Sb., energetický zákon a § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí ( pozemků )
o ořez nebo odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ořez nebo odstranění dřevin musí být proveden
ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon a ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na
elektrickém zařízení.
Ochranná pásma:
v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m
Ochranné pásmo u napětí:
od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m od
krajního vodiče na obě strany
od 35 kV do 110 kV včetně je vymezena vzdálenost 12 m od krajního vodiče na obě strany
Bezpečná vzdálenost:
veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin
musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit nástroje ani ořezávané
větve při pádu.
u vedení nízkého napětí ( 400/230 V ) je předepsaná bezpečná vzdálenost ( s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru )
od vedení 1 m
u vedení vysokého napětí ( 22 kV ) je předepsaná
bezpečná vzdálenost ( s uvažováním ročního
přírůstku či vychýlení porostu při větru )
od vedení 2 m
u vedení velmi vysokého napětí ( 110 kV ) je předepsaná bezpečná vzdálenost ( s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru )
od vedení 3 m
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna jen se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s r.o., a za dozoru
osoby jí ustanovené.
Ořez či odstranění dřevin proveďte, prosíme,
v termínu do 15.1.2007.
Upozorňujeme majitele pozemků, že porušením
zákonem stanovených povinností v ochranných
pásmech elektrického rozvodného zařízení se
vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany
Státní energetické inspekce. Uplyne-li stanovená
lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění
dřevin, pracovníci ČEZ Distribuční služby, s r.o.,
přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840
Martina Handzlová
OÚ Dolní Lutyně, životní prostředí
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CE
INFORMA
O
OBECNÍH
ÚŘADU
Upozornění
Dne 12. ledna 2007 z technických důvodů
nebudou v provozu telefony a e-maily na
OÚ. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad v Dolní Lutyni informuje širokou veřejnost, že v termínu od 11.12.2006
do 15.1.2007 bude prováděn pravidelný
opis vodoměrů pracovníky SmVaK
Ostrava a.s.
Oznámení o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2007
voda pitná /vodné/ včetně DPH
23,30 Kč
voda odvedená /stočné/
21,11 Kč

Poplatky ze psů
Výše poplatku ze psů zůstává pro rok 2007
nezměněna. To znamená, že za jednoho psa
zaplatí držitel psa 100,-Kč, za druhého a
každého dalšího 300,-Kč. Poplatek platí fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
v Dolní Lutyni. Držitel je povinen Obecnímu
úřadu v Dolní Lutyni ( kan. č. dv. 6 ) do 15 dnů
nahlásit každou skutečnost, která má vliv na
osvobození od poplatku, nebo na výši poplatku.
Od poplatku je osvobozen držitel psa,
kterým je:
A) osoba nevidomá, dříve bezmocná ( nyní
příjemcem příspěvku na péči ), osoba
s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán 3. stupeň,a osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob;
B) Policie ČR;
C) osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis;
Poplatek je splatný do 28.2.2007. Poplatek
lze uhradit v hotovosti ( kancelář č. dv. 6 Obecní úřad Dolní Lutyně ), prostřednictvím poštovní poukázky nebo bankovním převodem na účet
číslo 2920-791/0100 Komerční banka a.s,
Karviná, konstantní symbol: 179, variabilní
symbol: 0200001341.
Mgr. Ivana Ryšková
úsek sociální a zemědělský

Kronika Velké plavby po Odře
příběh na pokračování - 3. díl.
Autor Milan Konopek, redakce D. Štrouf, E. Šipulová
18.6.1998 5. den čtvrtek
Vstáváme v 5.30 hodin. Jako obvykle
Pavel už vaří čaj. Počasí je pěkné. Na lačno
si dáme po půlečce. Je to prevence proti
nemoci. Na snídani dojídáme jídlo od
včerejška. Chutná nám.
Sbalili jsme věci a v 8.30 hodin vyplouváme. Veslujeme. Já vesluji první hodinu, pak mě střídá Vladek a Vladka
Pavel. Začíná se zvedat západní vítr,
který nám brání v rychlejším plutí. Proto
jsme se rozhodli, že poplujeme na motor.
Strojník začal nahazovat motor, ale ten
začal zlobit. Po delší době se podařilo
uvést motor do chodu. Když jsme doplouvali k plavební komoře Groszovice, došlo k
menší kolizi. Loď plula dost rychle a než
Vladek zastavil motor, tak jsme narazili na
břeh. Ale nic se nestalo. Plavební komorou
jsme propluli bez problému. Plujeme na
plavební komoru Opole. Po proplutí komory kotvíme ve 13.30 hodin ve staré komoře.
Dnes jsme upluli 10,6 km. Celkem 52,6 km.
Trochu jsme pojedli a jdeme na prohlídku města. Město Opole je velice pěkné. Má pěknou architekturu a hodně
parků.
Kupujeme různé potraviny. Pavel si
vyměnil české koruny za zloté (v lepším
kurzu než u nás). Dáváme si po pivečku.
Není takové jak naše, ale je pitné. Kupujeme také benzín a vracíme se na plavební
komoru. Motorem jsme pluli doteď 3 hodiny
a spotřebovali jsme 3 litry benzínu. U našeho kotviště je zahradní restaurace, kde se
zastavujeme na pivo. Velice nás zaujalo, že
některé Polky pijí pivo přes slámku. Cestou k plavební komoře se s námi dává do
řeči starší pán. Říká, že si myslel, že naše
loďka je UFO. Jedna paní, která dělá průvodkyni po památkách Opole, nám dává
prospekty města a říká, že jsme jak z románu „Tři muži ve člunu".
K večeři máme párky. Počasí slibuje,
že bude pěkně. Ještě chvíli sedíme a
domlouváme co zítra. Dnešní noc budu
poprvé spát s Vladkem a Pavlem v lodi.
Jsem zvědav.
19.6. 1998 6. den pátek
Ráno vstáváme v 5.15 hodin. V lodi
se mi spalo dobře. Počasí je celkem dobré. Mysleli jsme, že se osprchujeme, ale
po povodních jsou sprchy mimo provoz.
Alespoň se trochu omýváme v teplé vodě. Na snídani máme fazolovou polévku.
Doplnili jsme kanystry s pitnou vodou, sbalili jsme a v 9 hodin vyplouváme. Veslujeme k plavební komoře Wroblin. Na plavebních komorách si už počínáme, jako bychom to dělali pořád. Začíná se zvedat vítr. Vladek nastartoval motor. Dopluli jsme k plavební komoře
Dobrzeň, kterou proplouváme společně
s tlačným remorkérem Bison. Pořád plujeme na motor. Ještě proplouváme plavební komorou Chróscice. Kotvíme u
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břehu. Poprvé budeme vařit oběd na
ohništi. Pokazil se nám vařič. Dojídáme
fazolovou polévku. Na další chod máme
maso z konzervy, brambory a okurkový
salát. Vladek udělal pod maso dobrou
šťávu. Podle receptu Maňky. Bylo to
velice dobré. Dáváme si kávu. Vaření na
otevřeném ohni jde velice dobře. Všude
je dostatek dřeva. Mně se podařilo opravit vařič. Umyli jsme nádobí a v 15.30
hodin odrážíme od břehu.
Byl silný protivítr. Snažili jsme se
veslovat, ale plujeme velmi pomalu. Vladek startuje motor. Šňůra, kterou se startuje motor, se vysmekla z drážky a tím
pádem se zpátky nenavíjí. Musí se rozebrat a shodit magneto zapalování. Náš
strojník to hravě zvládl a za chvíli již
vesele plujeme dál. Ale jak se říká, nikdy
to nezůstane při jednom. Po chvíli plavby jsme vrtulí zachytili o kus potopeného
dřeva a utrhli klínek na vrtuli. Museli
jsme zakotvit a strojník měl opět práci.
Motor se musel demontovat z lodi. Ale
pro Vladka to nebyl žádný problém. Na
plavbu se, coby strojník, dobře připravil.
Má zásobu náhradních dílů. Za asistence
svého syna oprava netrvala dlouho. Pavel vyměnil klínek, namontoval vrtuli a
mohli jsme pokračovat. Pak už motor
pracoval spolehlivě. Plout na motor je
pohoda. Bez něj by to bylo velice obtížné. Propluli jsme ještě plavební komory
Zawada a Ujscie Nysy. Dnes jsme propluli pět plavebních komor. Na noc jsme
zakotvili na 182. km. Dnes jsme upluli 32
km. Od Kedzierzyna – Kozle máme
upluto 84 km. Dneska poprvé kotvíme u
břehu, kde se není k čemu uvázat. Proto
použijeme kotvicí kůly, které vezeme
s sebou. Kotviště se nám moc nelíbí.
Břehy jsou písčité, moc vysoké a je na
nich vysoká tráva.
K večeři máme rybí pomazánku a čaj.
Dáme si po půlečce a připravujeme se
na noc. Budu opět spát v lodi. Je to
v pohodě. Zítra bychom chtěli doplout
k plavební komoře Brzeg. Spát jdeme ve
22.,30 hodin.
20.6. 1998 7. den sobota
Vstáváme v 6 hodin. Počasí nic moc.
Je pod mrakem a fouká vítr. Snídáme
hrachovou polévku, kterou vylepšujeme
salámem a šťávou z pod masa
z konzervy.
Vladek s Pavlem ještě dělají malé
úpravy na motoru. Balíme věci a v 9
hodin vyplouváme. Plujeme na motor. Je
velmi silný protivítr. Blížíme se k plavební
komoře Zwanovice. Doháníme remorkér
Bison a jsme s ním proplaveni. Plavební
komora Zwanovice je doposud nejhlubší.
Má něco přes 4 metry. Po vyplutí z komory
jsme chtěli předjet Bisona. Podél břehu
(Pokračování na stránce 5)

(Pokračování ze stránky 4)

měli místní rybáři závody. Dělali jsme velké
vlny od motoru, které jim vadily. Vypnuli
jsme motor a veslovali.
Zjistili jsme, že jsme ztratili kousek
šišky salámu, který byl přivázaný na železné konstrukci. Pavel ho pojmenoval
„Fendrych" (je to slengové pojmenování
oděrek na boku lodě).
Veslujeme, i když to jede pomalu. Hledáme místo na zakotvení lodě, abychom si
udělali nějaký oběd. Břehy jsou vysoké a
zarostlé buď rákosím, nebo vysokou
trávou. Konečně kotvíme. Ohřejeme zbytek
polévky od rána a sníme pár obložených
chlebů. Vaříme si kávu.
Po jídle plujeme na plavební komoru
Brzeg, kterou proplouváme bez problému. Další plavební komora je Lipki. Počasí
se umoudřuje. Vysvítá i trochu sluníčko.
Plavební komora Lipki je poslední komora, kterou máme zaplacenou. Další komory už patří pod plavební správu Wroclav.

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Na co nezapomenout v lednu:
OVOCE:
Zkontrolujeme oplocení zahrady, nařežeme a uložíme rouby jádrovin, zkontrolujeme stratifikovaná semena, bílíme kmeny ovocných stromů, setřásáme mokrý a
těžký sníh z větví, provedeme inventuru
chemikálií, chráníme mladé stromky před
ohryzem zvěří, v bezmrazých dnech řežeme jádroviny a mladé ovocné keře,
kontrolujeme uskladněné ovoce a podle
potřeby větráme.

ZELENINA:
Kontrolujeme uskladněnou zeleninu,
vyčistíme a vydezinfikujeme nádoby na
předpěstování sazenic, vyséváme osivo
k rychlení, zateplíme pařeniště, aby před

Po proplutí plujeme asi 6 km a jsme na
plavební komoře Olawa. Kotvíme a jdeme
se zeptat, jestli můžeme zůstat na noc. Jsou
k nám velice milí. Tak řádně uvazujeme
loď. Převlékneme se do vycházkového a
jdeme do města Olawa. Musíme udělat nákup proviantu a také koupit benzín. Město
Olawa je co do velikosti jako náš Bohumín. Má hodně zeleně a pěkné náměstí.
V zahradní restauraci si dáme po pivečku. K
večeru se vracíme na plavební komoru. Na
večeři máme párky. Při večeři zjišťujeme, že
se nám ztratil bůček, který jsme koupili.
Všechno prohledáme, ale nic. Asi nám
vypadl z tašky. Večer je pěkný. Je úplné
bezvětří. Dnes jsme upluli 32,6 km. Celkem
máme upluto 116,6 km.
Dáme si po půlečce a půjdeme spát.
Spíme všichni v lodi. Ještě chvíli kecáme
a postupně usínáme (já první).
Pokračování příště.

založením nepromrzlo, připravíme zeminu k předpěstování sazenic, větráme
skladovací prostory, v teplých rychlírnách připravíme půdu na výsev a výsadbu, nakoupíme osiva, postupně sklízíme
zeleninu přezimující na záhonu, doplníme zásoby hnojiv chemikálií a nářadí.

OKRASNÉ ROSTLINY:
Kontrolujeme uskladněné hlízy,
z jehličnanů a z větví stromů setřásáme
mokrý sníh, pokud nemrzne, zaléváme
stále zelené rostliny, začneme
s rychlením tulipánů a narcisů, vysejeme
osivo begonií, petunií, šalvějí a lobelek,
seřízneme uskladněné pelargonie a přeneseme je na světlo, nakoupíme osiva,
plánujeme změny v okrasné zahradě,
opatrně větráme místnosti s pokojovými
květinami, za příznivého počasí prosvětlujeme a zmlazujeme okrasné stromy a
keře.
Dudzik Bronislav

CE
INFORMA
O
OBECNÍH
ÚŘADU
Domácí násilí
informace o změnách
od 1. 1. 2007 v oblasti
ochrany před domácím
násilím
Policista je oprávněný rozhodnout
o vykázání ze společného obydlí a
zákazu vstupu do něj té osobě, která
ohrožuje útokem (na zdraví, životě,
svobodě) společně bydlící osobu. Vykázání je spojeno se zákazem návratu
do vymezených prostor. Vykázaná osoba je povinna vydat policistovi klíče a
společně se dohodnout na vyzvednutí
osobních potřeb, cenností a dokumentů. Opis rozhodnutí se doručí vykázané a ohrožené osobě. Je–li ve společném obydlí nezletilá osoba, opis úředního záznamu se zasílá také příslušnému orgánu sociálně–právní ochrany
dětí, tj. Městskému úřadu Orlová. Do
3 dnů od vydání rozhodnutí je policista povinen provést kontrolu, zda
vykázaná osoba dodržuje rozhodnutí o
vykázání.
Pramen:
Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti před domácím
násilím
Mgr. Ivana Ryšková
sociální úsek OÚ Dolní Lutyně

Obecní úřad a Osvětová beseda
v Dolní Lutyni
vás srdečně zvou na jubilejní

Oprava
Chybná výše příspěvku na péči
V minulých Dolnolutyňských novinách (prosinec 2006 ) byly zaměněny příspěvky u osob do 18 let za příspěvky u osob nad 18 let.
Správná výše příspěvku:

Stupeň I

Do 18 let
3.000,-Kč

Nad 18 let
2.000,-Kč

Stupeň II

5.000,-Kč

4.000,-Kč

Stupeň III

9.000,-Kč

8.000,-Kč

Stupeň IV

11.000,-Kč

11.000,-Kč

Omlouváme se za případná nedorozumění.
Mgr. Ivana Ryšková
Sociální úsek OÚ Dolní Lutyně
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X. Obecní ples,
který se koná v sobotu 17.února
2007 v 19.00 hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje SAXET
a Lutyňská šestka.
Vstupenky v ceně 190 Kč včetně místenky, večeře a drobného občerstvení
budou v předprodeji od 17.ledna
v kulturním domě.
Program a bohatá tombola zajištěny.

Myslivecké sdružení
Dolní Lutyně - Zbytky
Podle plánu činnosti pro rok
2006/2007 byli přivítáni žáci školní družiny při ZŠ na Zbytkách se svou vychovatelkou Annou Szeligovou dne 15.11.2006
v hájence Mysliveckého sdružení. V rámci dlouholeté vzájemné spolupráce MS a
přírodovědného kroužku školní družiny
se uskutečnila soutěž na mysliveckou
tematiku. Soutěž byla zaměřena na poznání podle barevných předloh srstnaté
a pernaté zvěře žijící v našem prostředí a
uvedení názvu každého jedince do soutěžního listu.
U každé předlohy byl uveden popis
výskytu, čím se živí, hájení, ochrana,
užitkovost, poznatky a zajímavosti spojené s jeho životem v přírodě. Výsledky 17

Společenská
kronika
V listopadu
oslavili
75. a 80.narozeniny:
Anděla Szeligová, Emil Josiek,
Josef Kubátko, Miroslav Vajda
V listopadu oslavili výročí zlaté svatby:
manželé Oldřich a Ludmila Figurovi
z Dolní Lutyně a manželé Evžen a Danuše Kozielovi z Neradu.
Všem oslavencům do dalších let přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenost a
osobní pohodu.

soutěžících žáků zhodnotila porota z
členů MS. Při vyhlášení výsledků s počtem získaných bodů byli soutěžící odměněni drobnými cenami s poskytnutím
občerstvení z finančního příspěvku obce
a MS.
Zmíněný plán činnosti obsahuje výčet
besed a soutěží konajících se střídavě
každý měsíc ve škole a v hájence. Zaměřuje se na tematiku podanou přizpůsobivě věku žáků o životě živočichů, rostlin
a člověka v přírodě s poukazem na různé negativní jevy působící na školní mládež.
Tato spolupráce je ze strany školy,
rodičů a MS hodnocena velmi příznivě a
přináší žákům školní družiny rozšíření
vědomostí spojených se životem v přírodě.
Emil Rusek - předseda MS

Čas plyne a rok už uběhl,
každá vzpomínka
smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš
v srdcích nás všech.

Dne 20. ledna 2006
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana

Jana Bijoka,
dlouholetého ředitele Základní školy
s polským vyučujícím jazykem v Dolní
Lutyni.
S láskou stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
Dobrý člověk
nikdy neumírá
v srdcích těch,
kteří ho milovali.

Dne 16. ledna 2007 se
dožívá 80 let pan

Dominik Březný.
Do dalších let hodně
zdraví, štěstí a rodinné
pohody přeje manželka,
syn s rodinou a dcera
s rodinou.

Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Lubomír Pavlík, Rudolf Hanák, Vlastimil
Novotný, Zdenek Kubátko, Oldřich
Vavříček, Vladimír Klíč

Dne 21. prosince 2006
jsme vzpomněli nedožitých 70 let pana

Josefa Figury.
Vzpomíná manželka Margita a rodina
Gašparova.

Čas utíká,
vzpomínky v srdci
zůstávají.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast
Odešel, ale zůstal
v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dne 26. ledna 2007
uplyne 6 let od úmrtí
pana

Josefa Mišolaje.
S láskou vzpomínají manželka Helena,
dcera Alena s manželem
a vnuci Lenka a Martin.

Dne 18. ledna 2007
uplyne 10. smutné výročí, kdy nás náhle
opustila naše drahá
maminka a babička
paní

Jiřina Pěchovičová.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Šárka, syn Břetislav a vnuk Václav.
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Osvětová beseda
informuje
V měsíci lednu 2007 bude knihovna
uzavřena v těchto dnech :
Dolní Lutyně:
pondělí 15.l. a 22.1.2007,
v pobočce Věřňovice:
ve středy – 10.1., 17.1. a 24.1.2007.

Pozvání
na plesy
Kdy si můžete v měsíci lednu,
únoru a březnu 2007 v kulturním
domě zatančit ?
Společenské organizace si pro
Vás připravily tyto tradiční plesy:
Sobota 20. ledna 2007
Tradiční ples TJ Sokol Dolní Lutyně
Pátek 27. ledna 2007
Rodičovský ples ZŠ s polským
vyuč.jazykem Dolní Lutyně
Sobota 3. února 2007
Rodičovský ples ZŠ A. Jiráska
Dolní Lutyně
Sobota 10. února 2007
ples MO PZKO Dolní Lutyně
Sobota 17. února 2007
Obecní ples Kulturního domu v
Dolní Lutyni
Pátek
23. února 2007
Společenský večírek Klubu důchodců
Sobota 24. února 2007
Pochování basy v Jiřince
ČZS v Dolní Lutyni
Neděle 25. února 2007
Rej masek pro všechny děti
Sobota
3. března 2007
Reprezentační ples studia Klara
Sobota 10. března 2007
pochování basy TJ Sokol Dolní
Lutyně
Pavla Petrová

