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po krásných a pohodových dnech na konci minulého roku
vstupujeme do nového roku 2006. U této příležitosti bych
Vám chtěl Všem popřát, jak už se obvykle u tak slavnostních
PZKO
3 okamžiků děje, mnoho zdraví, úspěchů v práci i
v soukromém životě. A k tomu navíc ještě chuť do života,
Dopravní komise
4 který nám v každém dni přináší jak radostné okamžiky,
tak stejnou měrou i problémy, překážky a starosti. Neboť jeSpolečenská kronika
5
jich překonávání je mnohem snazší, když k nim přistoupíme s dobrou náladou a vnitřním nábojem pozitivní energie.
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
Vstupme tedy společně do roku 2006 s chutí a elánem.
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
A mým skromným přáním, ať nám vydrží po celý rok 2006!
Výstavka

2

webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Redakční rada
Dne 30. listopadu se poprvé sešla redakční rada Dolnolutyňských novin. Je to další krok ke
zvyšování kvality měsíčníku,
který přináší občanům Dolní
Lutyně informace o dění
v obci. Redakční radu tvoří Bc.
Jan Fismol, Mgr. Jana Josieková,
Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Eva Šipulová, Jan Popovič, Pavla Petrová, Marta Twyrdá a Ing. Dobroslav Štrouf. Komise se bude
scházet vždy jedenkrát měsíčně
v poslední dekádě s cílem přípravy obsahu následujícího čísla Dolnolutyňských novin
v dalším měsíci.
D.Štrouf

Ing. Josef Lindner, MBA
starosta obce

Mikulášská nadílka

V neděli 27. listopadu se velký sál Kulturního
domu v Dolní Lutyni zaplnil dětmi různého
věku, jejich rodiči a prarodiči. Osvětová beseda uspořádala Mikulášskou nadílku a dětem
přijelo předvánoční čas zpříjemnit divadélko
Modrý slon s pohádkou Klauni a Vánoce.
V pětačtyřicetiminutovém představení se divá-

ci prostřednictvím
hlavních aktérů, Ireny
Schulertové
a Vladimíra
Galuska, dověděli, proč
dva klaunové nechtějí
být o Vánocích sami. Představení divadélka, které vystupovalo už v mnoha městech a obcích České
republiky, ale třeba také v Japonsku, malé i
velké diváky zaujalo. Na závěr přišel Mikuláš
s čertem a děti od nich dostaly nadílku formou balíčků s drobnými dárky a laskominami.
Přítomných 60 účastníků Mikulášské nadílky
odcházelo domů s hezkým zážitkem a příjemnou předvánoční náladou.
D. Štrouf

Konečně jsme se dočkali
V pondělí 5. prosince odpoledne přivezla PhDr.
Irena Hajzlerová, ředitelka Státního okresního archivu Karviná, autorka reprezentativní publikace
Dolní Lutyně 1305 – 2005, na obecní úřad první
várku hotových knih. I když na poslední chvíli,
přece jen se podařilo, aby v roce, kdy obec oslavila 700 let svého založení, si toto výročí připomenula také reprezentativní publikací.
-ds-

PhDr. I. Hajzlerová

Jeden z prvních čtenářů...
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Výstava betlémů, medového pečiva a dětských prací s vánoční tematikou

Informace
obecního
úřadu
Upozornění
Upozorňujeme tímto občany obce,
že v termínu cca od 1.12.2005
do 31.1.2006 bude v naší obci prováděn pravidelný opis vodoměrů
pracovníky Sm VaK Ostrava a.s.

Oznámení o změně ceny
vodného a stočného od
1.1.2006
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2006.
Cena včetně DPH/m3

Kdo zavítal v období od 5. do 7. prosince do
víceúčelové místnosti Kulturního domu v Dolní
Lutyni, určitě nezaváhal. Osvětová beseda
spolu s kulturní komisí a kroužkem Šikulky
připravily výstavu, která “zavoněla” vánoční
atmosférou a mnohým přinesla i novou inspiraci. Dvanáct betlémů, z nichž nejstarší byl více než stoletý zapůjčený paní Renátou Kolkovou, adventní kalendáře, věnce, svícny a další
vánoční ozdoby, medové pečivo a také perníkový betlém paní Terezie Kantorové – to jsou
jen příklady z bohaté nabídky exponátů. Velmi
se také líbil dřevěný betlém z roku 1936 pana
Aleše Muchy. Celkově měla výstava velký

úspěch a snad nejvíce ji oceňovaly malé děti
z mateřských škol z Dolní Lutyně i okolí, které
při návštěvě navíc obdržely medový perníček.
-ds-

ŠACHOVÝ TURNAJ

Soutěž mladých zoologů

Dne 28. 11. 2005 se konalo v DDM Orlová
městské kolo šachového turnaje pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Každá
škola zde mohla vyslat čtyři své zástupce ve
třech kategoriích. Z naší školy se v tomto kole
nejvíce dařilo žákům nejmladším ve složení

Ve čtvrtek 23. 11. se zúčastnilo družstvo
žáků 7. tříd Základní školy Aloise Jiráska ve
složení Eva Švidnochová, Markéta Slaná,
Lucie Šostoková, Oskar Molinek a Martin
Ondra Soutěže mladých biologů v ZOO Ostrava. Téma soutěže bylo Chránění živočichové České republiky z pohledu Evropské unie a
Natury 2000. Naši žáci ve velké konkurenci
160 družstev základních škol a gymnázií obsadili nádherné 5. místo. Tímto postoupili do finále, které proběhlo v sobotu 10. prosince.
Opět podali perfektní výkon a své předchozí
umístění ještě vylepšili a skončili celkově na 3.
místě. Na prvních dvou místech se umístili žáci

21,84 Kč
Voda pitná / vodné/
Voda odvedená /stočné/ 19,77 Kč
Nové ceny budou uplatněny po
prvním odečtu měřidel následujícím po l. lednu 2006.

Informace pro daňové
poplatníky
S účinností od 1.ledna 2006
dochází v souladu se zákonem č.
444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, ke změně územní působnosti finančních úřadů.
Pro občany obce Dolní Lutyně
se nově stává příslušným finančním úřadem Finanční úřad Orlová, Masarykova 1000, 735 14
Orlová-Lutyně (tel.: 596 586 111;
fax: 596 586 398; E-mail: podatelna@orl.os.ds.mfcr.cz).
Otevírací hodiny :
pondělí :
08.00 – 11.30; 12.15 - 17.00
úterý :
08.00 – 11.30; 12.15 - 13.30
středa :
08.00 – 11.30; 12.15 - 17.00
Čtvrtek:
08.00 – 11.30; 12.15 - 13.30
Pátek:
08.00 – 11.30; 12.15 - 13.30
Otevírací hodiny ve dnech úterý,
čtvrtek a pátek jsou uvedeny
pouze pro podatelnu FÚ.
Otevírací hodiny – pokladna :
pondělí :
08.00 – 11.30; 12.30 – 15.00

Krajčí Filip, Kudla Zdeněk, Beitel Jan a Krč
Vojtěch. Z dvanácti soutěžních družstev dosáhly lepších výsledků pouze děti ze ZŠ Školní
a ZŠ Petřvald, což vedlo k tomu, že se našim
žákům podařilo získat výborné třetí místo a
postup do kola okresního. I přes veškeré jejich
úsilí a snahu si však o čtrnáct dní později odvezli “jen” medaili bramborovou, a to již na
další postup nestačilo.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným a doufám, že příštím rokem se podaří
naši školu v této královské hře úspěšně reprezentovat i v jiných kategoriích.
Michaela Břízová

První zasedání školské rady při
Základní škole Aloise Jiráska
Dne 7.12.2005 bylo ředitelkou školy Janou Josiekovou svoláno historicky první zasedání školské rady, která byla zřízena radou obce dne 2.12.2005. Zúčastnili se ho všichni jeho členové – za zřizovatele
Mgr. Pavel Buzek, Bc. Jan Fismol, za zákonné zástupce žáků paní Terezie Kantorová, pan Jan Popovič, za
pedagogy Mgr. Zdeňka Rončková a Mgr. Eva Šipulová. Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Pavel Buzek, místopředsedkyní Mgr. Zdeňka Rončková. Školská rada schválila školní řád základní školy pro šk.
rok 2005/2006, vzala na vědomí Výroční zprávu o
činnosti školy za rok 2004/2005, uložila ředitelce školy předložit počty žáků a dětí pro příští školní rok a
rozpočet pro rok 2006 na základě krajských normativů. Datum příštího zasedání stanovila na 27. březen
2006.

(Pokračování na stránce 3)
Jana Josieková
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gymnázií Bohumína a Havířova, takže vlastně
naše dolnolutyňské družstvo bylo nejlepší ze
všech základních škol.
Všem členům družstva náleží velká pochvala za píli, kterou věnovali přípravě na
soutěž a díky které vybojovali skvělé umístění.
Lucie Jakusová

Zápis dětí
do prvního ročníku
základní školy se koná
dne 31. ledna 2006 od
11.30 do 16.00 hodin
v příslušných budovách
základních škol.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.
Základní škola v Dětmarovicích
vyzvala žáky ZŠ A. Jiráska k přátelskému
utkání ve volejbalu. Sportovní klání se uskutečnilo 7. prosince 2005 na škole vyzývatelů.
Pro vítězné družstvo byl připraven dort, na
kterém si pochutnali dolnolutyňští.
Jana Josieková

Hodnocení činnosti MS PZKO za rok 2005
Členové Polského kulturně osvětového
sdružení (PZKO) místní organizace Dolní Lutyně svým působením významně přispívají
k udržování kulturních tradic našeho regionu a
společenského života v obci.
V roce 2005 uskutečnili tradiční akce - ples,
oslavy Dne žen a Dne matek, zájezd, koncerty
pěveckého sboru LUTNIA , spoluorganizovali
15.Letní slavnost česko-polského přátelství ve
Věřňovicích.

U příležitostí 700.výročí naší obce MS PZKO
uspořádala výstavu “Jak se kdysi žilo” a koncert duchovní hudby.
Slavnostní koncert se uskutečnil dne 14.5.
v kostele sv.Jana Křtitele a interprety byly soubory z Polska, náš sbor Lutnia a dechový sou-

se mezi sebou nedohodne držitel psa a osoba, jejíž právo
je ohroženo, doporučujeme
bor Lutyňská šestka.
Naše organizace má 90 členů ve věku od 15 obrátit se na Obecní úřad
v Dolní Lutyni nebo na soud,

let. Nejstarší členkou je paní Anna Solichová,
která 22. ledna 2006 oslaví 92.narozeniny.
V rámci MS PZKO aktivně pracuje pěvecký
sbor Lutnia, Klub žen a Klub mládeže.
V roce 2005 smíšený pěvecký sbor Lutnia měl
25 členů, vystupoval na různých akcích, které
se konaly jak v Dolní Lutyni, tak i v okolních
obcích. V kostelech v Dolní Lutyni, Rychvaldě,
Starém Bohumíně a v Sudicích členové pěveckého souboru zpívali koledy, velikonoční písně a další duchovní skladby. Dirigentem sboru
v letech 1958-1998 byl Alojzy
Babiński, který ve věku 80 let zemřel 15. června 2005.
Od roku 1999 soubor vede Vladislav Rusek
z Rychvaldu.
Členky Klubu žen jsou velkou oporou místní
skupiny PZKO. Bez jejich obětavé práce a pomoci si nelze představit žádnou z akcí spolku.
Děkujeme všem našim členům, kteří se
v roce 2005 podíleli na přípravách i samotném
průběhu všech slavností, děkujeme členům pěveckého souboru za pěknou reprezentaci nejen naší organizace, ale i celé naší obce. Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí dotace na
naši činnost a vedení polské školy za přízeň a
spolupráci.
Marie Sztwiertniová

Mikulášská nadílka a Silvestr pro nejmenší
Tradiční Mikulášská besídka 6. prosince byla
zahájena v 17.00 hod. v Kulturním domě ve
Věřňovicích. Zúčastnily se jí všechny děti MŠ a
ZŠ Věřňovice v doprovodu rodičů, prarodičů a
sourozenců. Nejdříve proběhlo pásmo básniček a vánočních písní, které děti nastudovaly
pod dohledem svých učitelek. Pak přišel Mikuláš s čerty a začalo nadělování dárků.
V balíčku od Mikuláše děti našly ovoce, mléčné a čokoládové pamlsky, bonbony, džus a
podobně.

“Silvestr pro nejmenší”
V pátek 30.12.2005 se v areálu rybníka Balaton
ve Věřňovicích uskutečnila akce Silvestr pro
nejmenší. Samotný název napovídal, komu je
určena. Sněhové nadílky bylo tentokrát víc než
si pořadatelé mohli přát. Ale ani tato skutečnost nezabránila
dětem a dospělým naplnit plánovaný program.
Pořadatelé, věřňovská organizace SRPŠ, připravila pro děti sáňkářské soutěže,
skákání v pytli, závody do kopce či přetahování lanem. Všechny zúčastněné děti byly po zásluze odměněny mléčnými a čokoládovými
dobrotami. Ztracenou energii dočerpávaly
ohřívanými párky. Rybnikářská klubovna poskytovala dostatek příjemného tepla všem těm,
komu zima zalezla víc pod kůži. Nezaháleli ani
dospělí. Jejich přetahování lanem odměňovaly
naoplátku děti hlasitým fanděním. Závěrem
podávaný dětský šampus a ohňostroj byl krásnou tečkou za bohatým celoročním výčtem akcí, který SRPŠ ve Věřňovicích pro děti uspořádala.
Renata Marcolová

Novoroční předsevzetí…
Nevím, zda je příčinou rozjásanost silvestrovské noci
nebo deprese novoročního dopoledne, ale rozhodně každý
z nás má snahu hlouběji pohlédnout na svůj život a udělat
něco pro jeho zásadní změnu. Co je lehčího, než nad tím
starým, mnohdy ne moc povedeným udělat tlustou čáru a
začít nanovo. Začnu sportovat, přestanu zbytečně utrácet,
omezím kouření, budu se víc věnovat dětem, začnu být zodpovědnější,…. Takovými a dalšími nápady lze popsat celou
stránku. Jenže je tady takový malý ďáblík – než si stačí někdo všimnout, že jste s obrovskou námahou část předsevzetí

splnili, přestane vás to bavit. Začátky jsou mnohem lehčí,
než pak ve svých předsevzetích vytrvat. Proč si dáváme úkoly
právě novoroční den? Nový rok je předěl dvou časových období, např. z pohledu účetnictví nebo legislativy. Je úplně
jedno, kdy se rozhodnu své plány plnit – vůbec nemusí jít o
první den v roce. Jak říkal Werich – čas si člověk vymyslel,
aby věděl od kdy do kdy. Máte-li dobrý nápad, pusťte se do
něj.
Přeji Vám hezký nový rok – bez prázdných předsevzetí, nový rok plný pohody, zdraví, štěstí, úspěchů, nový
rok, ve kterém se alespoň jedno Vaše předsevzetí stane skutkem.
Jana Josieková

Informace
obecního
úřadu

(Pokračování ze stránky 2)
středa:
08.00 – 11.30; 12.30 – 15.00
Výše uvedenou změnou dochází ke sladění územní působnosti
finančních úřadů se správními
obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkové obce).

Poplatky ze psů pro
rok 2006
kdy je platíme ?
Výše poplatku ze psů pro
rok 2006 zůstává nezměněna.
Za 1 psa platí držitel ( osoba, u
které pes žije, která se o psa stará, zajišťuje mu např. i veterinární péči) 100,-Kč , za 2 psy
činí 400,-Kč , za 3 psy je to 700,Kč a za 4 psy poplatek činí
1.000,-Kč. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě
v Dolní Lutyni ( kancelář č. dv.
6), nebo na poště prostřednictvím
poštovní poukázky, kterou obdržíte poštou, nebo převodem z účtu
na náš účet č. 2920-791/0100,
který je vedený u Komerční banky
a.s., kons. symbol 179, variabilní
symbol 0220061341. V souladu
s obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Lutyně č. 2/2004 o místních poplatcích musí být poplatek
zaplacen do 28.2.2006. Pokud
nebude v řádném termínu zaplacen, může obecní úřad jako
správce poplatku jej vyměřit nebo
doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. do
31.12.2009 a zároveň jej může
navýšit až na trojnásobek. Finanční prostředky získané z tohoto poplatku slouží k identifikaci
psů prostřednictvím známek a
hrazení nákladů na pobyt psů
v útulku (tj. odchyt psa, jeho
transport a předání do útulku,
vstupní veterinární prohlídku,
popř. další veterinární vyšetření,
pobyt psů v útulku, even. euthanasie). Pokud není znám držitel
psa (pes nemá známku, tetování
nebo čip), jsou náklady za pobyt
psa v útulku účtovány Obecnímu
úřadu v Dolní Lutyni.
Znovu připomínáme
povinnost držitele psa zamezit
volnému pobíhání psů. Kde se
tedy pejsek může volně pohybovat? Pouze v rámci nemovitosti
držitele, mimo tento objekt musí
být neustále pod jeho vlivem, tj.
reaguje na povel nebo je na vodítku. Pejsek nesmí volně pobíhat na pozemku souseda či jiného vlastníka. Pobíháním je omezováno vlastnické právo občanů,
vzniká pocit ohrožení. Odpočinek občana je narušen. Pokud

3
Dolní Lutyně
www.dolnilutyne.org

Informace
obecního
úřadu

Představujeme dopravní komisi

Po představeních kontrolního a finančního výboru dnes pokračujeme přiblížením činnosti
dopravní komise. Pracuje jako poradní orgán
rady obce. Náplní práce dopravní komise je
řešení dopravní obslužnosti v obci, opravy
místních komunikací a chodníků, zimní údržba
(Pokračování ze stránky 3)
komunikací, dopravní značení na komunikakterý bude při rozhodování vycích a také řešení parkovacích míst a zklidňocházet z důkazů, tj. znaleckých
vání provozu pro zvýšení bezpečnosti občanů.
posudků, odborných posudků,
Dopravní komise pracuje ve složení:
ohledáním na místě samém. Obě
strany se mohou domáhat soudIng. Miloslav Mžyk (předseda komise), Bc.
ní ochrany.
Zdeněk Školoud, Erich Wisniovski, Tadeáš JaDržitelé, nezapomeňniczek a Jaroslav Navrat. Za obecní úřad se
te, že jste za svého pejska
práce komise zúčastňuje paní Jana Wrožynozodpovědní. Zabraňte pokouvá, která provádí zápisy a rovněž předkládá
sání ostatních psů, narušení
požadavky a připomínky občanů, které spadají
pokojného stavu občana, znečistění chodníků, parků a dětdo oblasti řešení komise.
ských hřišť psími exkrementy
Jak si vysvětlit termín dopravní obslužnosti pa(psí výkaly). Psí výkaly i sušene
předsedo?
né mohou obsahovat zárodDopravní obslužnost je systém veřejné doky škrkavek (paraziti žijící
pravy v obci. U nás tento systém zahrnuje linv trávicím ústrojí psa a kočky), které v lidském organismu
kovou autobusovou dopravu, vlakovou dopramohou vést k nejrůznějším
vu a místní hromadnou dopravu. Cílem doonemocněním, např. nekróze
pravního systému je poskytnout co nejlepší
jater (jaterní selhání).
Ivana Ryšková kvalitu v návaznosti spojů pro cestující. Veškerá dopravní obslužnost obce je zajišťována dle
Zemědělský úsek
předem uzavřených smluv. Rozsah zajišťování
dopravy vychází z potřeb obce, která se podílí
na každoročním zpracování jízdních řádů. Dle
Vyhrazeno
nařízení vlády č. 493 z 1.9.2004 jsou povinny
politickým
obce na dopravních linkách ze svého rozpočtu
přispívat na pokrytí ztrát. Pro orientaci našich
stranám
občanů uvádím, že roční platby představující
částku 1,1 mil. Kč. Při poměrně velké rozloze
Místní sdružení politického hnutí
naší obce, nárůstu cen pohonných hmot. Je
NEZÁVISLÍ přeje do nového roku
snahou obce zajistit udržet alespoň dosavadní
všem dolnolutyňským občanům
dopravní obslužnost.
pevné zdraví, dostatek energie a
Jak vypadá situace na komunikacích v obci?
životních sil.
Na území naší obce se nachází pozemní
Bc. Jan Fismol, předseda
komunikace I. třídy, jejichž vlastníkem je stát a
pozemní komunikace III. třídy, jejichž vlastníkem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Správu a údržbu na těchto komunikacích proPřejeme všem slušným lidem z Dolní vádí Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Lutyně a Věřňovic v novém roce
Vlastníkem místních komunikací je obec.
2006 mnoho osobních úspěchů, velNa území naší obce je celkem 43.775 metkou dávku zdraví, kousek štěstí a
rů místních komunikací. V tomto počtu jsou
hlavně hodně rodinné pohody.
zahrnuty také chodníky a parkoviště. Na těchMgr. Pavel Buzek to skoro 44 kilometrech se provádí zimní údržPředseda místního sdružení ODS ba a v letních měsících opravy. Na zimní
údržbu vynakládá obec ročně 0,5 mil. Kč. Na
opravy místních komunikací bylo v roce 2004
Místní organizace ČSSD v Dolní vynaloženo 1,5 mil. Kč. V roce 2005 již 1,68
Lutyni přeje všem spoluobčanům mil. Kč. Za tyto finanční prostředky byly
a příznivcům mnoho štěstí, zdraví v letošním roce opraveny komunikace Krátká,
a úspěchů v roce 2006.
Okaly,
Do Polí, K Penzionu, výtluky na ul. U StanoMUDr. Jana Gavlasová, předsedkyně viště a na točně autobusů ve Věřňovicích. Celkově bylo opraveno 1,175 metrů obecních
komunikací. Tyto obecní výdaje nejde do neZákladní organizace KSČM v Dolní
navyšovat. Je si třeba uvědomit, že 1
Lutyni děkuje všem členům i sympa- konečna
m2
opravy představuje částku 472,- Kč.
tizantům naší strany, kteří svoji podV budoucnosti bude muset být více přistupoporu vyjádřili jak při volbách, tak i
váno k opravě výtluků a nebude pokládána
podporou činností naší základní ornová penetrace po celé délce komunikace.
ganizace strany. Zároveň si dovoluNa druhé straně- po dokončení celkové
jeme popřát všem dolnolutyňským
opravy komunikace občané následně požadují
občanům mnoho zdraví, štěstí a rozřizování zpomalovacích prahů “retardérů” a
dinné pohody v novém roce 2006.
stěžují si na nedisciplinovanost řidičů motoroTadeáš Janiczek, předseda vých vozidel, a to jak na překračování povole4
Dolní Lutyně
www.dolnilutyne.org

né rychlosti, tak na nadměrný provoz a otřesy.
Na základě stížnosti občanů bydlících na
ulicích Neradská a Bezručova bylo dopravní
komisí provedeno šetření při provozu
z pískovny, fy GZ Sand s.r.o. Komise prošetři-

la četnost provozu nákladních vozidel dopravujících štěrkopísek a zjistila, že četnost odpovídá schválené těžbě Obvodním báňským úřadem v Ostravě. Jelikož komunikace Bezručova
je ve správě Správy silnic Moravskoslezského
kraje, nemůže obec zasahovat do provozu na
této komunikaci. Na základě toho, že tato komunikace byla značně
poškozená, jednal
obecní úřad se Správou silnic Moravskoslezského kraje o opravě této komunikace, která
byla následně provedena. Tímto opatřením by
měly být eliminovány otřesy vznikající při provozu těžkých nákladních vozidel. Po projednání s vedoucím pískovny fy GZ Sand s.r.o. byla
na náklady této firmy opravena komunikace u
svářečské školy (původně panelová) nákladem
0,5 mil. Kč.
Dále bylo projednáno
se Správou silnic Moravskoslezského kraje vážení nákladních vozidel, zda nejsou přetěžována, a současně přitom provádět měření
rychlosti.
Co se připravuje pro rok 2006?
Po soustředění některých požadavků a provedené fyzické prohlídce na místě samém dopravní komise navrhla radě obce ke schválení:
údržbu místních komunikací
zahájení výstavby chodníku ul. Bezručova
zklidnění křižovatky na silnici I/67
(počítá se s dotací s KÚ MSK)
Plán údržby místních komunikací:
dokončení ul. Okaly
spojka Ďáblova kolonie
dokončení ul. Polní
ul. Amelinova
ul. K Martinovu
ul. K Vrchům
spojka ze silnice I/67 na ul. U Nové
cesty
zřízení parkovacího prostoru u areálu
ZŠ a MŠ Zbytky
oprava výtluků u ZŠ A. Jiráska, ul. Ke
Statku, Věřňovice-Skotnice, Příčná,
Zbytky u dřevěné prodejny, odvodnění ul. K Pískovně (u Bystroňů)
Zřizování retardérů:
ul. Luční
ul. K Vodojemu
ul. Na Farském
(Pokračování na stránce 5)

(Pokračování ze stránky 4)

ul. Zbytecká
Osazení výhledového zrcadla při výjezdu z ul.
Luční.
Co chce dopravní komise sdělit prostřednictvím
našich novin občanům?
Největším problémem považuje komise plnění požadavků na zřizování nových komunikací tam, kde nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy. Například cyklostezka VěřňoviceLaziska, ul. Květinová a ul. Písečná. Vzhledem
k tomu, že rozpočet obce vynakládá značné
finanční prostředky na udržování místních komunikací, není možno ještě navíc vykupovat
pozemky na zřizování nových cest. Je si třeba
uvědomit, že výstavba nových komunikací není možná, podle platných zákonů, na soukromých pozemcích. Proto je nutné, aby občané
požadující nové komunikace převedli pozemky ve svém vlastnictví na obec bezúplatně.
Dopravní komise bude rovněž klást zvýšenou
pozornost k majetkoprávním vypořádáním komunikací navržených k opravě, neboť
v minulosti byla prováděna výstavba komunikací na parcelách, které majetkoprávně vypořádány nebyly. Toto je ale celostátní problém.

Proto obec musí v rozpočtu počítat
s finančními náklady na případná geometrická
zaměření nebo výkupy pozemků.
Závěrem chceme sdělit, že snahou dopravní komise i obecního úřadu je vyhovět požadavkům občanů v rámci možností rozpočtu
obce, neboť tento musí reagovat i na ostatní
oblasti, jako je školství, kultura, zájmové organizace, životní prostředí, ochrana vod, kanalizace, bytové hospodářství a služby obyvatelstvu.
Dovolte poslední otázku. Čtete DL noviny? Jestli
ano, jak je hodnotíte?
Dolnolutyňské noviny čtu pravidelně a velmi
podrobně. Líbí se mi, že nyní přinášejí hodně
informací pro občany. Myslím si, že je dobrým
nápadem dát formou rozhovoru příležitost
k vyjádření i výborům a komisím. Přivítal bych
více informací z jednání zastupitelstva, protože
se jej účastní málo občanů. A proto by bylo
dobré tyto informace zveřejnit v novinách, aby
lidé byli co nejvíce informováni.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně elánu do
další práce a mnoho úspěchů celé komisi.

11. února 2006 v 19.00
se koná

3. reprezentační ples
Základní školy
A. Jiráska.
K poslechu hraje skupina
SAXET, připravena bude
domácí kuchyně, zákusky,
bohatá tombola.
Vstupenky s místenkou
(160,-Kč) budou v prodeji
v ředitelně základní školy
od 9.ledna.

D.Štrouf

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci prosinci oslavili 75., 80., 85., 93. a 94.
narozeniny tito naši spoluobčané:

Blahopřání
Dne 26. prosince 2005
oslavila své životní jubileum 85 let paní
Anežka Přibylová.
Do dalších let hodně zdraví a pohody přeje
Alena Kolářová

Otilie Votková, Štěpánka Kubatková,
Věra Bulavová, Ludmila Káňová,
Polykarp Kaleta
Anežka Přibylová, Marta Bednářová,
Božena Návratová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví,
spokojenost, rodinnou pohodu a hodně elánu do
dalších let.

Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Stanislav Konečný, Marie Kretschmerová,
Jan Adamczyk, Anna Hanusková
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 25. listopadu 2005 jsme se rozloučili
s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem a strýčkem panem

Jiřím TATARČÍKEM.
Pozůstalá rodina děkuje známým, přátelům,
mysliveckému sboru a rybářům za květinové
dary a hojnou účast na pohřbu.
Zarmoucená rodina

Jen svíci hořící a krásnou kytici
na hrob ti můžeme dát,
s láskou a slzami v očích
na tebe vzpomínat …

Dne 25. ledna 2006 uplyne
5 let, kdy nás navždy náhle
opustila paní

Apolonie TÉMOVÁ

V předvánočních dnech se konala ve víceúčelové místnosti
Kulturního domu v Dolní Lutyni výstavka betlémů a dětských
prací s vánoční tematikou pod
záštitou Osvětové besedy a školské a kulturní komise rady obce

Dne 20. prosince 2005 jsme vzpomněli
1. smutné výročí, kdy nás po těžké nemoci
ve věku 70 let opustil náš milovaný tatínek
a dědeček, pan
Oldřich SEBERA.
S láskou, úctou a bolestí v srdci
vzpomíná syn Lubomír s rodinou
Kdo tě znal, vzpomene.
Kdo tě měl rád , nezapomene

Kdo tě zná, vzpomene.
Kdo měl rád, nezapomene.

Osvětová
beseda
informuje

Dne 14. ledna 2006
uplyne již 10 let od úmrtí
našeho tatínka, tchána,
dědečka, pradědečka,¨pana

z Dolní Lutyně.

Evžena HANÁKA.

Nikdy nezapomenou
synové s rodinami.

Vzpomíná syn Josef
s rodinou.

Dolní Lutyně. Touto cestou bych
chtěla poděkovat kroužku Šikulky, místním základním školám
a občanům za zapůjčení betlémů, hlavně paní Terezii Kantorové za přípravu výstavky a
doprovodné slovo po celou dobu
konání akce.
Zároveň děkuji panu Janu Vrbickému z Hatě za sponzorský
dar v podobě vánočního stromku, který dokresloval slavnostní
atmosféru Vánoc.
Pavla Petrová
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Vinárna U Kněžíků
Zahradní 1017, Dolní Lutyně-Nerad
tel: 596 544 042

Vážení hosté,
ve dnech 13. – 15. ledna 2006
jsme si dovolili
dovolili připravit pro Vás

Grilovaná

uzená žebírka
na která Vás srdečně zveme.

Doporučujeme je zapít dobrým svařeným vínem
nebo teplou slivovicí s medem.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ing. Renáta Makovcová
Znalecké posudky – ceny a odhady nemovitostí
Projektování pozemních staveb
Ing. Renáta Makovcová, ul.Kapt. Jaroše 511, 735 14 Orlová – Lutyně

Tel: 596 511 042, mobil: 723 947 310

Ing. HRÁDEK – REALITY
Hledá pro zájemce RD a pozemky v okolí Orlové.
Zajistí výhodně komplexní služby při prodeji
Vašich nemovitostí.

Nabízíme:
¥seriózní jednání
¥ právní jistotu
¥ rychlost
Kontakt: 737 629 439, 596 091 339 do 14.oo hod.
Ing Hrádek Jan, K.Dvořáčka 1216 Orlová-Lutyně

FA LADISLAV NAVRAT
VODA * TOPENÍ * PLYN
provádí
instalatérské a montážní práce z plastu,
mědi, železa za předem dohodnutou cenu.
Volejte 596 544 289 nebo 604 148 282
6
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Nemec Michal

AUTOOPRAVNA

Fa Kucharczyk

Dřevo mont stav

K Bezdinku 490, Dolní Lutyně
Tel./fax: 596 544 450, mobil: 605 242 110

Pondělí – pátek
8,00 – 16,00 h.
Sobota
Jen objednané vozy
Opravy vozidel všech značek
Pozáruční servisní prohlídky
os. vozidel
Příprava a provedení STK + emise
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

nabízí tyto služby:
Malířství natěračství
 Nátěry oken, dveří atd
 Vymalování interiéru
 Nátěry fasád, lešení zdarma
Stavební práce
 Sádrokartony KNAUF
 Zateplování fasád systémem KNAUF
 Omítkářské práce
 Pokrývačské práce
 Demoliční práce atd.
Roman Kucharczyk, U Kina 205, Dolní Lutyně
Informace na tel: 603 911 851

Opravy brzd a náprav
Geometrie náprav
Výměna olejů a výfuků
Montáž autorádií a příslušenství
Stříkání dutin a podvozků
Diagnostika vozidel
Montáž tažných zařízení
Prodej ND na všechny vozy
Prodej olejů a filtrů
Opravy a lakování karoserií
Prodej autolaků, tmelů a brusiva

Štefan
Novák

KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ
Nátěr střech a výškové práce

K Vrchům 339, Dolní Lutyně
Tel: 596 544 326, mobil: 723 656 850

Navštivte www.dolnilutyne.cz, Nemec Michal

Prodám

rodinný dům v Dolní Lutyni.
Cena dohodou. Tel: 732 474 853

Koupím rodinný dům
v Dolní Lutyni a okolí do 15 km.

PROVÁDÍME
PRÁCE

Platba v hotovosti. Tel: 608 370 378

Tesařské * klempířské * pokrývačské * zednické
(rekonstrukce RD, staveb) * plovoucí podlahy *
dodání a montáž plastových oken a dveří *
zateplování budov * výroba a montáž
Plastových nádrží (septiky, jímky atd)

•
•
•
•
•
•
•
•

plastová okna
balkónové dveře
vchodové dveře
hliníková okna, dveře
zednické práce
vnitřní a venkovní perapety
žaluzie
sítě proti hmyzu

Petr Lajczok

Rozpočty zdarma, dodávky všech materiálů.
Dolní Lutyně č. 322, 735 53
Dolní Lutyně, U Závor 585, 603 496 879, 602 570 404

Mobil: 605 956 371, e-mail:petr.lajczok@seznam.cz

Dolní Lutyně
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