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Začátkem letošního roku se prudce začaly
zhoršovat rozptylové podmínky ovzduší,
zejména ve Věřňovicích. Příčinou tohoto
stavu byla dlouhotrvající inverze, která způsobila nárůst koncentrace škodlivých látek.
Situace se stala natolik neúnosnou, že byla
předmětem připomínek občanů na jednání
zastupitelstva obce.
Všem zúčastněným, tedy tazatelům i zastupitelům bylo jasné, že příčinou vzniklého stavu je
meteorologická inverze, při které je blokována
přirozená cirkulace znečištěného vzduchu, jeho
ředění a únik do horních vrstev atmosféry. Snadné obecné zdůvodnění, které svádí k tomu, že na
vině je meteorologický jev. Opak je pravdou.
Pravou příčinou je lidská činnost, která zhoršuje
kvalitu ovzduší. Jaký je ve skutečnosti tento stav,
alespoň ve vztahu k závazným normám, jsme se
rozhodli zjistit a následně informovat občany
prostřednictvím Dolnolutyňských novin.
Při naší návštěvě ostravské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu a příslušných pracovníků krajského úřadu jsme získali cenné výsledky dlouhodobého měření a analýz. Zapůjčené
podklady je teď třeba prostudovat, vybrat podstatná fakta (nikoliv zatajovat negativní!), zpátky
konzultovat s odborníky a pak následně zveřejnit.
Souhlas k takovémuto postupu jsme získali.
V diskuzi, která obě naše návštěvy na obou institucích provázela, jsme se shodli na obecném závěru, že mezi hlavní příčiny, kterými se člověk
podílí na znečišťování ovzduší a zvyšování míry
škodlivosti emisí můžeme zařadit:
a) emise produkované průmyslovou výrobou;
přes podstatné snížení produkce některých
škodlivých plynů je stále co zlepšovat;
b) automobilový provoz, který má stoupající
tendenci;
c) zvyšující se počet domácností, které se kvůli
stoupajícím cenám plynu a el. energie navracejí k topení pevnými palivy.
Dnešním číslem tedy zahajujeme sérii informačních článků k problematice znečištěného
ovzduší. Pro téma nebylo třeba chodit daleko.
Článek v MF DNES zveřejněný dne 16. března
2006 v rubrice Životní prostředí redaktorkou Žanetou Horákovou má natolik závažný a varující
obsah, že jsme se rozhodli o jeho otištění. Autorka
k tomu dala své svolení. Čtenáři MF DNES prominou, že se jim předkládá něco, co už četli. Ale
posuďte sami.
Nadpis zněl: “ Z komínů se valí i bojový plyn”
s podtitulkem Kdo topí plastem či jiným odpadem, může si zničit i vlastní kotel.
Citujeme doslovné znění zmíněného článku:
Ve snaze ušetřit někteří lidé pálí, co jim přijde
pod ruku, a v kotlích končí PET lahve, staré boty
nebo pneumatiky. Z komínů se pak valí hustý
černý kouř. Málokdo si však uvědomuje, že tím
své okolí zamořuje vysoce toxickými plyny. Obecní úřady mají jen malou šanci, jak viníka potrestat.
“I když doma spálíme relativně malé množství
odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice
nízkých koncentracích. Některé z nich navíc
nejsou vidět a ani příliš nezapáchají,” říká vedoucí středisek ekologické výchovy ostravského
občanského sdružení Vita Věra Jakubková.
Jako nejhorší hodnotí odborníci plasty. Ty obvykle
dobře hoří, a tak často skončí v kotli či kamnech.
“V běžném kotli se plasty spalují za nízkých teplot, takže se nerozpadají na vodu a oxid uhličitý,
ale vzniká řada vedlejších produktů,” vysvětluje
Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Změkčovadla
v plastech například produkují těžké kovy, které
se rozptylují v ovzduší a jsou rakovinotvorné.
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Druhý praktický lékař v obci
Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče
Po volbách do místní samosprávy na podzim roku 2002 byl sestaven celoobecní Volební program. Byl výsledkem dohody všech zúčastněných volebních stran a hnutí a v této podobě schválen Zastupitelstvem obce.
V oblasti “sociální” volební program specifikuje mj. “zvýšení dostupnosti lékařské péče pro okrajové části obce”. V krátké časové návaznosti pak Zastupitelstvo rozhodlo zpracovat Strategický plán rozvoje obce a k tomu schválilo realizační tým složený z představitelů samosprávy a obecního úřadu.

Inzerce
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf, tel: 777 103 724,
e-mail: strouf.d@seznam.cz,
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
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Kulturního domu
v Dolní Lutyni
V letošním roce oslavíme dvacetileté výročí Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Reportáž z historie i současnosti přineseme v následujících číslech Dolnolutyňských novin.
D.Š.

V rámci vypracování Strategického plánu
se provedlo anketní šetření, následně se
vyhodnotilo a z výsledků byla zpracována
v srpnu 2003 závěrečná zpráva. Do ankety
se zapojilo celkem 490 respondentů, což je
13,2 % z dospělého obyvatelstva obce.
Jednou z oblastí, na kterou se dotazník
vytvořený pro anketu k jednotlivým respondentům obracel, byla: “míra spokojenosti se zdravotní péčí v naší obci”.
Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že
spokojenost vyslovilo 198 občanů a nespokojenost 225 občanů, 67 občanů pak nedokázalo stav zdravotní péče posoudit. Jako
důvody nespokojenosti uvádím z výsledků
ankety ty nejpočetnější:
dlouhé čekací doby v ordinaci praktického lékaře;
jeden praktický lékař je v obci málo
přeplněná čekárna u praktického lékaře.
Z těchto kritických a nejvíce uváděných
připomínek pak byl formulován strategický
cíl ve znění:
Ve spolupráci s příslušnými institucemi a odborníky usilovat o vytvoření
ordinace dalšího praktického lékaře.
Rozšířit rozsah poskytovaných lékařských služeb v části Věřňovice.
V následujících řádcích uvádím několik
základních informací o zdravotní péči, jak
je dnes v souladu s příslušnou legislativou
zajištěna.
Jak je obecně zajišťována tzv. Primární zdravotní péče.
V rámci primární péče se lékaři první linie
dělí dle odbornosti na:
▪ praktický lékař pro děti
▪ gynekolog
▪ praktický lékař pro dospělé
▪ stomatolog
Jak jsem již uvedl v předchozím odstavci,
je nejpotřebnější rozšíření lékařské péče
v kategorii “praktický lékař pro dospělé”.
Jaké materiální a technické vybavení
musí mít každé zdravotnické zařízení:
tvoří provozně ucelený celek;

je umístěno se snadným přístupem
pacientům a s příjezdem motorových
vozidel, pokud nelze zajistit bezbariérový přístup, je o nemocné postaráno
návštěvní službou;
je umístěno v nebytových prostorech
se zdravotně nezávadným provozem;
je vybaveno schválenou přístrojovou
zdravotnickou technikou;
má zajištěnu likvidaci zdravotního odpadu;
má zajištěnu dodávku pitné vody a
odvod odpadních vod;
je vybaveno systémem vytápění a má
dostupnou telefonní linku.
Podobně jsou popsány základní prostory
zařízení ambulantní péče, což je ordinace,
čekárna pacientů s hygienickým zařízením
a další technická a provozní zařízení pro
personál. Rovněž vybavení ordinace praktického lékaře je určeno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Pro výkon privátní praxe každého lékaře je vyžadována erudice na určitém
stupni. Pro praktického lékaře je to 2. specializační stupeň, což znamená vykonání
kvalifikační atestace na závěr specializační
průpravy a prokázání samostatné praxe
v daném oboru. Licenci k provozování privátní praxe uděluje Česká lékařská komora.
Jaké jsou pro činnost zdravotnické instituce ( ordinace praktického lékaře) požadovány podmínky:
zabezpečení platnosti právních norem
(ústava, listina základních práv a svobod, občanský zákoník, správní zákon, vyhlášky ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních
věcí);
licence ČLK udělená na základě vzdělání, praxe a předepsaného kvalifikačního stupně;
schválení ordinačních a technických
prostor hygienickou stanicí;
-
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registrace a schválení zdravotnické
instituce odborem zdravotnictví na
krajském úřadě;
uzavření smluv s určitým okruhem
zdravotních pojišťoven;
uzavření profesního pojištění své osoby a ostatního zdravotnického personálu;
přidělení IČ na krajské správě Českého statistického úřadu;
registrace zdravotnické instituce u
místně příslušného finančního úřadu;
registrace k účasti na důchodovém
pojištění;
registrace na povinném zdravotním
pojištění u některé zdravotní pojišťovny;
registrace
svých za městnanců
k povinnému sociálnímu zabezpečení;
a další organizačně provozní podmínky.
Jaké jsou ekonomické aspekty zdravotnické služby.
Jsou v přímé návaznosti na poptávku a
nabídku v daném místě a v dané specializaci.
Poptávka je ovlivňována zejména:
způsobem úhrad za lékařskou péči a
výkony;
způsobem organizace nabídky
(rozložením služeb v místě, strukturou
a dostupností zdravotnického zařízení);
potřebou zdraví – tj. subjektivním vnímání chybějícího zdraví a objektivní
nutností preventivního sledování zdravotního stavu, snižováním zdravotních
rizik;
Nabídka je dána:
počtem zdravotních zařízení v dané
lokalitě;
počtem lékařů na počet obyvatel;
možností provádět určité lékařské zásahy v místní ordinaci;
znalostmi, péčí a celkovým přístupem
lékaře.
Nabídka
by měla vždy vycházet
z objektivních i subjektivních potřeb. Lékaři mohou sami zvyšovat poptávku a spotřebu lékařské péče nadbytečnou nabídkou – např. nadbytečnými výkony.
-

Kvalita poskytovaných služeb je hodnocena těmito ukazateli:
účinností péče a výsledků léčby;
dostupností a včasností zabezpečovaných služeb;
soustavností a návazností péče;
přijatelností pro pacienty s ohledem
na tělesné a duševní zdraví;
ekonomickou efektivností;
Kvalita zdravotní péče má tři pohledy:
a) z hlediska pacienta:
jak lékař splňuje jeho očekávání (tj,
vyšetření, předepsání léků, doporučení k odborným vyšetřením, dodatečná
pozornost, srozumitelné informace o
zdravotním stavu apod.);
zda lékař nabídne lék hrazený pojišťovnou nebo s doplatkem pacienta;
lékař doporučí ke specialistovi, který
má smlouvu s pojišťovnou, nebo je
výkon hrazen pacientem;
-

prostředí ordinace a čekárny;
etické chování lékaře;
b) z hlediska profesionálního:
úroveň odborných znalostí a dovedností;
- komunikativní schopnosti a dovednosti;
- schopnost pohotového a správného
rozhodování;
- schopnost empatie – vidět problém
z pozice pacienta;
- smysl pro týmovou spolupráci;
- profesionální a osobní zodpovědnost;
- pečlivé vedení zdravotnické dokumentace;
- schopnost analyzovat své činnosti a
poučit se z chyb;
c) z hlediska řízení:
komunikace se zdravotnickými
pracovníky a získávání jejich angažovanosti;
- seznamování pracovníků se základními pojmy zlepšování kvality;
- vytváření vnitřních cílů kvality zdravotní péče na jednom pracovišti;
- diskuze o plánech zlepšování zdravotní péče a předběžné zajištění potřebných zdrojů;
- plánování optimálního způsobu a
rozsahu vzdělávání v metodách zlepšování kvality;
- vytváření stimulačních mechanizmů
– např. finanční stimuly a zdravotnických pracovníků;
Praktický lékař považuje za kvalitní péči
takovou situaci, kdy posiluje své kompetence nejen na úrovni vyšetřování, ale
především v možnostech terapie. Specialisté hodnotí kvalitu praktického lékaře
podle správnosti indikace a diagnózy, kvality doporučení a často i podle počtu vyžádaných konzultací.
Po tomto základním teoretickém pohledu,
který jsme chtěli čtenářům o lékařské péči
zprostředkovat, je v souhrnu uveden průběh a výsledky jednání, které se v dané
problematice uskutečnily:
K zajištění privátní praxe pro dalšího
lékaře v obci je prvořadý souhlas pojišťoven s tímto záměrem, protože jen
v kladném případě je zaručena kapitační a
výkonová platba za okruh vedených pacientů.
V této věci jsme jednali na Všeobecné
zdravotní pojišťovně v Karviné s vedoucí
oddělení zdravotní péče paní MUDr. Wieczorkovou.
Bylo konstatováno, že v regionu bývalého
okresu Karviná je obsazenost praktickými
lékaři jen do výše 80 %. Znamená to, že se
stejnými problémy se setkávají pacienti i
v okolních městech a obcích. Podle metodiky stanovení velikosti obvodu praktického lékaře v Dolní Lutyni s počtem cca
4700 obyvatel přísluší celkem 1,5 úvazku
praktického lékaře. Ve skutečnosti by to
znamenalo zajistit lékaře s požadovanou
aprobací, vyhledat vhodné ordinační a
technické zázemí s ohledem na co nejlepší
dostupnost pro pacienty. Jestli takového
praktického lékaře zajistíme a v konečném
efektu bude ordinovat na půl úvazku
v obci, pak je třeba vzít v úvahu i skuteč-
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nosti že:
nebude v obci každý den a tedy občan
s akutní potřebou lékaře v jiný než
ordinační den se bude muset dostavit
do jeho ordinace mimo obec ;
návštěvy lékaře u pacientů doma budou zajišťovány s většími náklady na
přepravu lékaře;
náklady na vybudování a základní vybavení ordinace druhého lékaře ponese obec;
volba nového lékaře bude svobodným
rozhodnutím každého občana.
Závěr:
Potřeba zlepšení dostupnosti lékařské
péče pro dospělé je v naší obci stále aktuálním tématem. Je formulována ve schváleném Strategickém plánu rozvoje a setkáváme se s ní i v každodenním styku a připo-

mínkách občanů.
Problém není v kvalitě lékařské péče,
ale v ochotě, či neochotě pacienta strávit
určitou dobu v čekárně. To je ale problém
dá se říci všech ordinací praktických lékařů v okolí, protože tam pacient přichází
z vlastní potřeby. Na rozdíl těch případů,
kdy je např. objednán na určitou hodinu
k odbornému lékaři.
Máme trvalý zájem získat nového lékaře
s požadovanou atestací. Připravit pro něj
prostory pro zajištění ordinace a technického zázemí. Pak už bude pouze jeho zájmem získat potřebný okruh pacientů do
své kartotéky a s tím spojené úhrady za
výkon lékařské služby od pojišťoven působících v našem regionu.
Ing. Josef Lindner
starosta

Nabídka
Rada obce Dolní Lutyně nabízí politickým stranám a hnutím kandidujícím v našem regionu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
využití květnového čísla Dolnolutyňských novin k bezplatné propagaci svých volebních programů. Rozsah jednoho příspěvku max. půl
strany formátu A4.

Skauti v Dolní Lutyni
Možná víte, možná ne, že v Dolní Lutyni pracuje skautský oddíl Střelka. Tvoří jej
šest družin a celkem je v něm registrováno 30 dětí. Kromě jiných činností plní
v období školního roku, tedy od 1. září
do 30. června úkoly celoroční hry, a tak
aktivně vyplňují část svého volného času.
Naše fotografie ukazuje družinu lišek při
přípravě na “pálení čarodějnic” a musíme
uznat, že kostýmy mají opravdu pěkné.
D.Š.

Ohlédnutí za oslavami
Bude tomu už téměř rok, kdy jsme slavili 700 let založení naší obce, nebo lépe
řečeno první zmínky o obci v historických dokumentech.
Loňský rok byl také výročím 60 let od
skončení druhé světové války. V této válce přišlo o život nemálo našich spoluobčanů, ať už to bylo v koncentračních táborech, věznicích, při bombardování obce, nebo na frontách té či oné válčící strany. Jistě by si tyto oběti zasloužily zveřejnění na pamětní desce pomníku obětem
z let 1938 – 1945, nebo na nějakém jiném
místě obce.
Naši předkové se zachovali mnohem
lépe, když postavili pomník těm, kteří
padli v 1. světové válce.
Druhá věc, u které bych se chtěl zastavit,
je publikace, která byla k tomuto výročí
vydána.
Právě v ní postrádám výčet obětí této
války, výčet vojáků, kteří bojovali za vítězství jak na východní, tak i západní

frontě.
Velice zdařilá byla výstava výtvarných
prací našich spoluobčanů. Tady se mi
vkrádá myšlenka dalšího smysluplného
využití restaurace “Na Vyhlídce”, která
už řadu let chátrá. Bylo by účelné využít
těchto prostor jako kulturní centrum obce. Soustředit zde knihovnu, veřejný internet s několika počítači, čítárnu, stálou
expozici o historii obce a výstavní galérii,
kde by se podobné výstavy mohly konat
častěji. Mezi našimi spoluobčany i mládeží je hodně šikovných a talentovaných,
kteří by rádi svou práci i úspěchy prezentovali.
Vedle velmi pěkného sportovního areálu bylo by toto kulturní centrum dalším
krokem pro vyrovnání rozdílu mezi venkovem a městem a vytvoření podmínek
pro život občanů v
21. století..

Myslivost a veřejnost
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Nejnebezpečnějším plastem je PVC, které obsahuje chlor. “Jeho spalováním vznikají bojové plyny,
které se používaly za první světové války, například plynný chlor. Do ovzduší se dostávají i dioxiny, což jsou hned po radioaktivním odpadu
nejtoxičtější látky,” říká Kropáček. Z PVC se vyrábí lino, ubrusy, hadice nebo obaly od nanukových dortů.
Navíc člověk spalováním plastů neušetří, naopak si může zničit kotel. “Kotel není na pálení
těchto látek přizpůsobený a snižuje to jeho životnost. Při topení předměty z PVC vzniká kyselina
chlorovodíková, která na kotel působí zevnitř a
ten podstatně více koroduje. Člověk si pak brzy
musí koupit nový,” popisuje Ivo Kropáček.
Nebezpečné je i pálení časopisů.
V kamnech, krbech a kotlích také často končí
pneumatiky nebo staré oblečení. “Pokud spalujeme gumu, vznikají velmi dráždivé oxidy síry a
saze. Umělá textilní vlákna zase uvolňují čpavek,” vyjmenovává Věra Jakubková. Textilní látky obsahují nejrůznější kyanidové skupiny a při
jejich pálení může unikat i známý jed kyanid.
I zdánlivě neškodný papír by lidé do kotle házet
neměli. “V časopisech je více barvy než papíru. A
barvy, to jsou zase těžké kovy,” upozorňuje Ivo
Kropáček. Nebezpečný je i oxid uhelnatý, který
vzniká při nekvalitním spalování dřeva.
Všechny látky, které se při spalování zmíněného
odpadu uvolňují do ovzduší, jsou pro lidské
zdraví velmi nebezpečné. “Dráždí oči i sliznice
nosu a způsobují bolesti hlavy nebo nevolnost.
Ohrožují také játra, ledviny a kůži,” říká Věra
Jakubková.
Řada z těchto látek je karcinogenní. Mohou
vyvolat rakovinu, ale také vady dětí při narození
nebo krevní poruchy.
Topit by lidé měli jen tím, na co je jejich kotel
určen. Podle odborníků by měli dávat přednost
obnovitelným zdrojům tepla, tedy suchému dřevu či biomase.
A co dělat, když se hustý, černý a nepříjemný
dým pravidelně valí ze sousedova komína a domluva není možná?
“Lidé se mohou podle zákona obrátit na policii
nebo odbor životního prostředí v příslušné obci.
Do rodinných domků sice úředníci nesmějí bez
svolení majitele vstupovat a kontrolovat, čím
topí, existují však postupy, jak zkoumat takzvanou přípustnou tmavost kouře,” vysvětluje Dominika Kovaříková z Hnutí Duha, která se zabývá
právním poradenstvím v oblasti životního prostředí.
Díky speciální šabloně, na které je škála tmavosti
kouře, může příslušný úředník zjistit, zda občan
páchá přestupek. Podle zákona o odpadech je
možné mu na základě tohoto pozorování uložit
i pokutu.
Praxe je však trochu jiná a prokazování se
nedaří. “Pokud lidé takto topí v noci nebo za
šera, tak to nejde prokázat. A oni to vědí, takže
se nám ještě nestalo, že bychom někoho takto
nachytali během dne,” říká Jan Vágnerová
z odboru životního prostředí v Krnově. Ze zákona úředníci do domku na kontrolu nemohou.
Konec citace článku.

Naše MS Borky – Věřňovice se na schůzích
zabývá touto problematikou a přijali jsme
řadu konkrétních opatření, jak prezentovat myslivost na veřejnosti. Protože
v poslední době se výrazně zlepšila spolupráce s Obecním úřadem v Dolní Lutyni,
využili jsme této možnosti naši činnost
prezentovat v Dolnolutyňských novinách.
Pod pojmem myslivost a myslivec si
mnozí myslí, že je to jenom lov, zabíjení,
týrání zvěře atd., ale lov v myslivecké praxi je na posledním místě naší činnosti.
Jasně a přesně jsou vymezena pravidla,
kdy a kde může být prováděn. Každý myslivec musí složit zkoušky z myslivosti, znát
řadu zákonů a jimi se řídit. Slyšíte-li ve
sdělovacích prostředcích a čtete v tisku
různé nešvary na adresu myslivců, podotýkám, že to nejsou myslivci, ale
“pytláci”a my se od takových musíme
distancovat a rázně požadovat jejich potrestání.
MS Borky – Věřňovice působí na katastru Dolní Lutyně na výměře 1420 ha a
členská základna čítá 32 členů, kteří mají
rozdělené úseky, o které se starají po celý
rok. Budují myslivecká zařízení, myslivecká políčka a přikrmují zvěř v době nouze,
to je v zimních měsících.
Jsme také vlastníci hájenky, která vyžaduje nemalé úsilí na údržbu. Provedli
jsme opravu kuchyně a schůzovací místnosti. Chceme, aby hájenku využívali jak
myslivci, tak i široká veřejnost pro své kulturní i společenské vyžití. Tuto činnost děláme ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu. V roce 2005 jsme odpracovali
1483 hodin.
Na úseku kultury organizujeme srnčí
hody, tradiční myslivecký ples, poslední
leče a vycházky do přírody s dětmi
z okolních škol.
Závěrem bychom chtěli informovat také
o odlovu za rok 2005 a tím veřejnosti přiblížit, jaké druhy lovné zvěře žijí na našem katastru.
Zvěř užitková: srnčí 38 ks, divočák 13 ks,
zajíc 13 ks, bažant 41 ks, kachna 118 ks,
holub 44 ks.
Zvěř škodná: liška 69 ks, psík mýval 2 ks,
kun 14 ks, vrána 11 ks, straka 15 ks.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří to dobře myslí s českou myslivostí, a
doufám, že se bude vyvíjet dál v duchu
českých tradic a bude zachována pro další generace.

V žádném případě nechceme plošně zjednodušovat a dělat nesprávné a hlavně ukvapené závěry. Právě ve Věřňovicích začal v průběhu roku
organizovaný sběr PET lahví, který se setkal
s pochopením občanů. Systém svozů plastových
lahví chceme letos rozšiřovat i na ostatní části
obce. Přestože končí hlavní topná sezona, chtěli
jsme výše zmíněným článkem poukázat na
zdánlivě neškodnou činnost (spalování nebezpečného komunálního odpadu), která je mnohdy prováděna celoročně a která při dlouhodobém provádění pomalu, nenápadně a zákeřně
přináší nenapravitelné škody na lidském zdraví.

S pozdravem Myslivosti zdar
Kocur Lubomír
místopředseda MS Borky – Věřňovice

Na závěr:
MS Borky – Věřňovice děkuje touto
cestou majiteli pekárny MAX v Dolní
Lutyni panu Josiekovi za materiální
pomoc (suchý chléb) pro zvěř v době
strádání v letošní kruté zimě.

Jan Fismol

E. Krul
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Informace obecního úřadu
Informace k výměně
občanského průkazu

-

V letošním roce se budou konat volby do Parlamentu ČR, a to v termínu 2. a 3. června 2006.
K uplatnění svého volebního práva je zapotřebí
rovněž platný občanský průkaz, event. platný
cestovní pas. Je proto v zájmu každého voliče,
aby si zkontroloval platnost svých osobních dokladů a případně včas si požádal o vydání nového OP či CP.

-

V letošním roce končí platnost občanských
průkazů vydaných v roce 1995 a 1996 , i
v případě uvedené platnosti neomezeně.
Doklady předkládané k výměně OP:

vyplněná žádost
l foto aktuální
rodný list, oddací list, event. úmrtní list, či
pravomocný rozsudek o rozvodu
rodné listy dětí (do l8 let jejich věku)

Vydání nového občanského průkazu je do 30
dnů od podání žádosti.
Upozornění:
Od l. l.2006 již nelze vycestovat do zahraničí
na občanský průkaz bez strojově čitelné
zóny, tj. růžová zalisovaná karta!
J. Vozárová

OBEC DOLNÍ LUTYNĚ
Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
Oznamuje v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů

záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu čp. 12 (bývalá restaurace “Na Vyhlídce”) v k. ú. Dolní Lutyně.
Jedná se o nebytové prostory v suterénu objektu ve výměře 371,9 m2 a
nebytové prostory v 1. podlaží objektu ve výměře 321,9 m2.
Zájemci o prohlídku pronajatého objektu nechť se kontaktují s vedoucí
Osvětové besedy paní Pavlou Petrovou na č. tel. 596 544 435; e-mail:
osvetovabeseda@iol.cz
Žádáme zájemce, aby svou nabídku vybavili seriózně zpracovaným
podnikatelským záměrem a návrhem vložených vlastních investičních prostředků.

Osvětová beseda připravila

jednodenní zájezd na FLORU OLOMOUC.
Letošní výstava připomíná 250. výročí narození hudebního skladatele W.A.Mozarta.

Odjezd autobusu od Kulturního domu
v sobotu 22. 4. 2006 v 7,30 h.
Cena: 250,-Kč.
Informace na tel: 596 544 435

Výzva – sběr plastových odpadů
Vážení občané,
obdrželi jste, nebo v nejbližší době obdržíte do svých rodinných domů leták, ve kterém
ve spolupráci s firmou Marius Pedersen vyhlašujeme rozšíření provozu sběru plastových odpadů,
který již zkušebně proběhl ve druhém pololetí roku 2005 v části obce Věřňovice s kladným výsledkem. Současně s letákem pracovníci obecního úřadu doručí do vašeho rodinného domu potřebné
množství polyetylénových sběrných pytlů, které budete používat.Tyto pytle obec pořídila ze svých
finančních prostředků a neměly by být používány jinak, než k uvedeným účelům.
Pevně věříme, že záměr obce se projeví souhlasným přijetím z vaší strany. Bude to jasný důkaz o
tom, že nám všem není lhostejné, co se děje s odpady, které jsou cennou recyklovatelnou surovinou přinášejícíi finanční efekt do pokladny obce.
Chceme poděkovat každému, kdo se do našeho programu zapojí.
Ing. Josef Lindner, MBA – starosta obce

fejeton
Dýcháme ještě vzduch?

Duben
MK ČR E 12137

2006

Začátkem letošního roku se prudce začaly
zhoršovat rozptylové podmínky ovzduší,
zejména ve Věřňovicích. Příčinou tohoto
stavu byla dlouhotrvající inverze, která způsobila nárůst koncentrace škodlivých látek.
Situace se stala natolik neúnosnou, že byla
předmětem připomínek občanů na jednání
zastupitelstva obce.
Všem zúčastněným, tedy tazatelům i zastupitelům bylo jasné, že příčinou vzniklého stavu je
meteorologická inverze, při které je blokována
přirozená cirkulace znečištěného vzduchu, jeho
ředění a únik do horních vrstev atmosféry. Snadné obecné zdůvodnění, které svádí k tomu, že na
vině je meteorologický jev. Opak je pravdou.
Pravou příčinou je lidská činnost, která zhoršuje
kvalitu ovzduší. Jaký je ve skutečnosti tento stav,
alespoň ve vztahu k závazným normám, jsme se
rozhodli zjistit a následně informovat občany
prostřednictvím Dolnolutyňských novin.
Při naší návštěvě ostravské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu a příslušných pracovníků krajského úřadu jsme získali cenné výsledky dlouhodobého měření a analýz. Zapůjčené
podklady je teď třeba prostudovat, vybrat podstatná fakta (nikoliv zatajovat negativní!), zpátky
konzultovat s odborníky a pak následně zveřejnit.
Souhlas k takovémuto postupu jsme získali.
V diskuzi, která obě naše návštěvy na obou institucích provázela, jsme se shodli na obecném závěru, že mezi hlavní příčiny, kterými se člověk
podílí na znečišťování ovzduší a zvyšování míry
škodlivosti emisí můžeme zařadit:
a) emise produkované průmyslovou výrobou;
přes podstatné snížení produkce některých
škodlivých plynů je stále co zlepšovat;
b) automobilový provoz, který má stoupající
tendenci;
c) zvyšující se počet domácností, které se kvůli
stoupajícím cenám plynu a el. energie navracejí k topení pevnými palivy.
Dnešním číslem tedy zahajujeme sérii informačních článků k problematice znečištěného
ovzduší. Pro téma nebylo třeba chodit daleko.
Článek v MF DNES zveřejněný dne 16. března
2006 v rubrice Životní prostředí redaktorkou Žanetou Horákovou má natolik závažný a varující
obsah, že jsme se rozhodli o jeho otištění. Autorka
k tomu dala své svolení. Čtenáři MF DNES prominou, že se jim předkládá něco, co už četli. Ale
posuďte sami.
Nadpis zněl: “ Z komínů se valí i bojový plyn”
s podtitulkem Kdo topí plastem či jiným odpadem, může si zničit i vlastní kotel.
Citujeme doslovné znění zmíněného článku:
Ve snaze ušetřit někteří lidé pálí, co jim přijde
pod ruku, a v kotlích končí PET lahve, staré boty
nebo pneumatiky. Z komínů se pak valí hustý
černý kouř. Málokdo si však uvědomuje, že tím
své okolí zamořuje vysoce toxickými plyny. Obecní úřady mají jen malou šanci, jak viníka potrestat.
“I když doma spálíme relativně malé množství
odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice
nízkých koncentracích. Některé z nich navíc
nejsou vidět a ani příliš nezapáchají,” říká vedoucí středisek ekologické výchovy ostravského
občanského sdružení Vita Věra Jakubková.
Jako nejhorší hodnotí odborníci plasty. Ty obvykle
dobře hoří, a tak často skončí v kotli či kamnech.
“V běžném kotli se plasty spalují za nízkých teplot, takže se nerozpadají na vodu a oxid uhličitý,
ale vzniká řada vedlejších produktů,” vysvětluje
Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Změkčovadla
v plastech například produkují těžké kovy, které
se rozptylují v ovzduší a jsou rakovinotvorné.
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Druhý praktický lékař v obci
Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče
Po volbách do místní samosprávy na podzim roku 2002 byl sestaven celoobecní Volební program. Byl výsledkem dohody všech zúčastněných volebních stran a hnutí a v této podobě schválen Zastupitelstvem obce.
V oblasti “sociální” volební program specifikuje mj. “zvýšení dostupnosti lékařské péče pro okrajové části obce”. V krátké časové návaznosti pak Zastupitelstvo rozhodlo zpracovat Strategický plán rozvoje obce a k tomu schválilo realizační tým složený z představitelů samosprávy a obecního úřadu.

Inzerce
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf, tel: 777 103 724,
e-mail: strouf.d@seznam.cz,
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

20 let
Kulturního domu
v Dolní Lutyni
V letošním roce oslavíme dvacetileté výročí Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Reportáž z historie i současnosti přineseme v následujících číslech Dolnolutyňských novin.
D.Š.

V rámci vypracování Strategického plánu
se provedlo anketní šetření, následně se
vyhodnotilo a z výsledků byla zpracována
v srpnu 2003 závěrečná zpráva. Do ankety
se zapojilo celkem 490 respondentů, což je
13,2 % z dospělého obyvatelstva obce.
Jednou z oblastí, na kterou se dotazník
vytvořený pro anketu k jednotlivým respondentům obracel, byla: “míra spokojenosti se zdravotní péčí v naší obci”.
Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že
spokojenost vyslovilo 198 občanů a nespokojenost 225 občanů, 67 občanů pak nedokázalo stav zdravotní péče posoudit. Jako
důvody nespokojenosti uvádím z výsledků
ankety ty nejpočetnější:
dlouhé čekací doby v ordinaci praktického lékaře;
jeden praktický lékař je v obci málo
přeplněná čekárna u praktického lékaře.
Z těchto kritických a nejvíce uváděných
připomínek pak byl formulován strategický
cíl ve znění:
Ve spolupráci s příslušnými institucemi a odborníky usilovat o vytvoření
ordinace dalšího praktického lékaře.
Rozšířit rozsah poskytovaných lékařských služeb v části Věřňovice.
V následujících řádcích uvádím několik
základních informací o zdravotní péči, jak
je dnes v souladu s příslušnou legislativou
zajištěna.
Jak je obecně zajišťována tzv. Primární zdravotní péče.
V rámci primární péče se lékaři první linie
dělí dle odbornosti na:
▪ praktický lékař pro děti
▪ gynekolog
▪ praktický lékař pro dospělé
▪ stomatolog
Jak jsem již uvedl v předchozím odstavci,
je nejpotřebnější rozšíření lékařské péče
v kategorii “praktický lékař pro dospělé”.
Jaké materiální a technické vybavení
musí mít každé zdravotnické zařízení:
tvoří provozně ucelený celek;

je umístěno se snadným přístupem
pacientům a s příjezdem motorových
vozidel, pokud nelze zajistit bezbariérový přístup, je o nemocné postaráno
návštěvní službou;
je umístěno v nebytových prostorech
se zdravotně nezávadným provozem;
je vybaveno schválenou přístrojovou
zdravotnickou technikou;
má zajištěnu likvidaci zdravotního odpadu;
má zajištěnu dodávku pitné vody a
odvod odpadních vod;
je vybaveno systémem vytápění a má
dostupnou telefonní linku.
Podobně jsou popsány základní prostory
zařízení ambulantní péče, což je ordinace,
čekárna pacientů s hygienickým zařízením
a další technická a provozní zařízení pro
personál. Rovněž vybavení ordinace praktického lékaře je určeno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Pro výkon privátní praxe každého lékaře je vyžadována erudice na určitém
stupni. Pro praktického lékaře je to 2. specializační stupeň, což znamená vykonání
kvalifikační atestace na závěr specializační
průpravy a prokázání samostatné praxe
v daném oboru. Licenci k provozování privátní praxe uděluje Česká lékařská komora.
Jaké jsou pro činnost zdravotnické instituce ( ordinace praktického lékaře) požadovány podmínky:
zabezpečení platnosti právních norem
(ústava, listina základních práv a svobod, občanský zákoník, správní zákon, vyhlášky ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních
věcí);
licence ČLK udělená na základě vzdělání, praxe a předepsaného kvalifikačního stupně;
schválení ordinačních a technických
prostor hygienickou stanicí;
-
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registrace a schválení zdravotnické
instituce odborem zdravotnictví na
krajském úřadě;
uzavření smluv s určitým okruhem
zdravotních pojišťoven;
uzavření profesního pojištění své osoby a ostatního zdravotnického personálu;
přidělení IČ na krajské správě Českého statistického úřadu;
registrace zdravotnické instituce u
místně příslušného finančního úřadu;
registrace k účasti na důchodovém
pojištění;
registrace na povinném zdravotním
pojištění u některé zdravotní pojišťovny;
registrace
svých za městnanců
k povinnému sociálnímu zabezpečení;
a další organizačně provozní podmínky.
Jaké jsou ekonomické aspekty zdravotnické služby.
Jsou v přímé návaznosti na poptávku a
nabídku v daném místě a v dané specializaci.
Poptávka je ovlivňována zejména:
způsobem úhrad za lékařskou péči a
výkony;
způsobem organizace nabídky
(rozložením služeb v místě, strukturou
a dostupností zdravotnického zařízení);
potřebou zdraví – tj. subjektivním vnímání chybějícího zdraví a objektivní
nutností preventivního sledování zdravotního stavu, snižováním zdravotních
rizik;
Nabídka je dána:
počtem zdravotních zařízení v dané
lokalitě;
počtem lékařů na počet obyvatel;
možností provádět určité lékařské zásahy v místní ordinaci;
znalostmi, péčí a celkovým přístupem
lékaře.
Nabídka
by měla vždy vycházet
z objektivních i subjektivních potřeb. Lékaři mohou sami zvyšovat poptávku a spotřebu lékařské péče nadbytečnou nabídkou – např. nadbytečnými výkony.
-

Kvalita poskytovaných služeb je hodnocena těmito ukazateli:
účinností péče a výsledků léčby;
dostupností a včasností zabezpečovaných služeb;
soustavností a návazností péče;
přijatelností pro pacienty s ohledem
na tělesné a duševní zdraví;
ekonomickou efektivností;
Kvalita zdravotní péče má tři pohledy:
a) z hlediska pacienta:
jak lékař splňuje jeho očekávání (tj,
vyšetření, předepsání léků, doporučení k odborným vyšetřením, dodatečná
pozornost, srozumitelné informace o
zdravotním stavu apod.);
zda lékař nabídne lék hrazený pojišťovnou nebo s doplatkem pacienta;
lékař doporučí ke specialistovi, který
má smlouvu s pojišťovnou, nebo je
výkon hrazen pacientem;
-

prostředí ordinace a čekárny;
etické chování lékaře;
b) z hlediska profesionálního:
úroveň odborných znalostí a dovedností;
- komunikativní schopnosti a dovednosti;
- schopnost pohotového a správného
rozhodování;
- schopnost empatie – vidět problém
z pozice pacienta;
- smysl pro týmovou spolupráci;
- profesionální a osobní zodpovědnost;
- pečlivé vedení zdravotnické dokumentace;
- schopnost analyzovat své činnosti a
poučit se z chyb;
c) z hlediska řízení:
komunikace se zdravotnickými
pracovníky a získávání jejich angažovanosti;
- seznamování pracovníků se základními pojmy zlepšování kvality;
- vytváření vnitřních cílů kvality zdravotní péče na jednom pracovišti;
- diskuze o plánech zlepšování zdravotní péče a předběžné zajištění potřebných zdrojů;
- plánování optimálního způsobu a
rozsahu vzdělávání v metodách zlepšování kvality;
- vytváření stimulačních mechanizmů
– např. finanční stimuly a zdravotnických pracovníků;
Praktický lékař považuje za kvalitní péči
takovou situaci, kdy posiluje své kompetence nejen na úrovni vyšetřování, ale
především v možnostech terapie. Specialisté hodnotí kvalitu praktického lékaře
podle správnosti indikace a diagnózy, kvality doporučení a často i podle počtu vyžádaných konzultací.
Po tomto základním teoretickém pohledu,
který jsme chtěli čtenářům o lékařské péči
zprostředkovat, je v souhrnu uveden průběh a výsledky jednání, které se v dané
problematice uskutečnily:
K zajištění privátní praxe pro dalšího
lékaře v obci je prvořadý souhlas pojišťoven s tímto záměrem, protože jen
v kladném případě je zaručena kapitační a
výkonová platba za okruh vedených pacientů.
V této věci jsme jednali na Všeobecné
zdravotní pojišťovně v Karviné s vedoucí
oddělení zdravotní péče paní MUDr. Wieczorkovou.
Bylo konstatováno, že v regionu bývalého
okresu Karviná je obsazenost praktickými
lékaři jen do výše 80 %. Znamená to, že se
stejnými problémy se setkávají pacienti i
v okolních městech a obcích. Podle metodiky stanovení velikosti obvodu praktického lékaře v Dolní Lutyni s počtem cca
4700 obyvatel přísluší celkem 1,5 úvazku
praktického lékaře. Ve skutečnosti by to
znamenalo zajistit lékaře s požadovanou
aprobací, vyhledat vhodné ordinační a
technické zázemí s ohledem na co nejlepší
dostupnost pro pacienty. Jestli takového
praktického lékaře zajistíme a v konečném
efektu bude ordinovat na půl úvazku
v obci, pak je třeba vzít v úvahu i skuteč-
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nosti že:
nebude v obci každý den a tedy občan
s akutní potřebou lékaře v jiný než
ordinační den se bude muset dostavit
do jeho ordinace mimo obec ;
návštěvy lékaře u pacientů doma budou zajišťovány s většími náklady na
přepravu lékaře;
náklady na vybudování a základní vybavení ordinace druhého lékaře ponese obec;
volba nového lékaře bude svobodným
rozhodnutím každého občana.
Závěr:
Potřeba zlepšení dostupnosti lékařské
péče pro dospělé je v naší obci stále aktuálním tématem. Je formulována ve schváleném Strategickém plánu rozvoje a setkáváme se s ní i v každodenním styku a připo-

mínkách občanů.
Problém není v kvalitě lékařské péče,
ale v ochotě, či neochotě pacienta strávit
určitou dobu v čekárně. To je ale problém
dá se říci všech ordinací praktických lékařů v okolí, protože tam pacient přichází
z vlastní potřeby. Na rozdíl těch případů,
kdy je např. objednán na určitou hodinu
k odbornému lékaři.
Máme trvalý zájem získat nového lékaře
s požadovanou atestací. Připravit pro něj
prostory pro zajištění ordinace a technického zázemí. Pak už bude pouze jeho zájmem získat potřebný okruh pacientů do
své kartotéky a s tím spojené úhrady za
výkon lékařské služby od pojišťoven působících v našem regionu.
Ing. Josef Lindner
starosta

Nabídka
Rada obce Dolní Lutyně nabízí politickým stranám a hnutím kandidujícím v našem regionu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
využití květnového čísla Dolnolutyňských novin k bezplatné propagaci svých volebních programů. Rozsah jednoho příspěvku max. půl
strany formátu A4.

Skauti v Dolní Lutyni
Možná víte, možná ne, že v Dolní Lutyni pracuje skautský oddíl Střelka. Tvoří jej
šest družin a celkem je v něm registrováno 30 dětí. Kromě jiných činností plní
v období školního roku, tedy od 1. září
do 30. června úkoly celoroční hry, a tak
aktivně vyplňují část svého volného času.
Naše fotografie ukazuje družinu lišek při
přípravě na “pálení čarodějnic” a musíme
uznat, že kostýmy mají opravdu pěkné.
D.Š.

Ohlédnutí za oslavami
Bude tomu už téměř rok, kdy jsme slavili 700 let založení naší obce, nebo lépe
řečeno první zmínky o obci v historických dokumentech.
Loňský rok byl také výročím 60 let od
skončení druhé světové války. V této válce přišlo o život nemálo našich spoluobčanů, ať už to bylo v koncentračních táborech, věznicích, při bombardování obce, nebo na frontách té či oné válčící strany. Jistě by si tyto oběti zasloužily zveřejnění na pamětní desce pomníku obětem
z let 1938 – 1945, nebo na nějakém jiném
místě obce.
Naši předkové se zachovali mnohem
lépe, když postavili pomník těm, kteří
padli v 1. světové válce.
Druhá věc, u které bych se chtěl zastavit,
je publikace, která byla k tomuto výročí
vydána.
Právě v ní postrádám výčet obětí této
války, výčet vojáků, kteří bojovali za vítězství jak na východní, tak i západní

frontě.
Velice zdařilá byla výstava výtvarných
prací našich spoluobčanů. Tady se mi
vkrádá myšlenka dalšího smysluplného
využití restaurace “Na Vyhlídce”, která
už řadu let chátrá. Bylo by účelné využít
těchto prostor jako kulturní centrum obce. Soustředit zde knihovnu, veřejný internet s několika počítači, čítárnu, stálou
expozici o historii obce a výstavní galérii,
kde by se podobné výstavy mohly konat
častěji. Mezi našimi spoluobčany i mládeží je hodně šikovných a talentovaných,
kteří by rádi svou práci i úspěchy prezentovali.
Vedle velmi pěkného sportovního areálu bylo by toto kulturní centrum dalším
krokem pro vyrovnání rozdílu mezi venkovem a městem a vytvoření podmínek
pro život občanů v
21. století..

Myslivost a veřejnost
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Nejnebezpečnějším plastem je PVC, které obsahuje chlor. “Jeho spalováním vznikají bojové plyny,
které se používaly za první světové války, například plynný chlor. Do ovzduší se dostávají i dioxiny, což jsou hned po radioaktivním odpadu
nejtoxičtější látky,” říká Kropáček. Z PVC se vyrábí lino, ubrusy, hadice nebo obaly od nanukových dortů.
Navíc člověk spalováním plastů neušetří, naopak si může zničit kotel. “Kotel není na pálení
těchto látek přizpůsobený a snižuje to jeho životnost. Při topení předměty z PVC vzniká kyselina
chlorovodíková, která na kotel působí zevnitř a
ten podstatně více koroduje. Člověk si pak brzy
musí koupit nový,” popisuje Ivo Kropáček.
Nebezpečné je i pálení časopisů.
V kamnech, krbech a kotlích také často končí
pneumatiky nebo staré oblečení. “Pokud spalujeme gumu, vznikají velmi dráždivé oxidy síry a
saze. Umělá textilní vlákna zase uvolňují čpavek,” vyjmenovává Věra Jakubková. Textilní látky obsahují nejrůznější kyanidové skupiny a při
jejich pálení může unikat i známý jed kyanid.
I zdánlivě neškodný papír by lidé do kotle házet
neměli. “V časopisech je více barvy než papíru. A
barvy, to jsou zase těžké kovy,” upozorňuje Ivo
Kropáček. Nebezpečný je i oxid uhelnatý, který
vzniká při nekvalitním spalování dřeva.
Všechny látky, které se při spalování zmíněného
odpadu uvolňují do ovzduší, jsou pro lidské
zdraví velmi nebezpečné. “Dráždí oči i sliznice
nosu a způsobují bolesti hlavy nebo nevolnost.
Ohrožují také játra, ledviny a kůži,” říká Věra
Jakubková.
Řada z těchto látek je karcinogenní. Mohou
vyvolat rakovinu, ale také vady dětí při narození
nebo krevní poruchy.
Topit by lidé měli jen tím, na co je jejich kotel
určen. Podle odborníků by měli dávat přednost
obnovitelným zdrojům tepla, tedy suchému dřevu či biomase.
A co dělat, když se hustý, černý a nepříjemný
dým pravidelně valí ze sousedova komína a domluva není možná?
“Lidé se mohou podle zákona obrátit na policii
nebo odbor životního prostředí v příslušné obci.
Do rodinných domků sice úředníci nesmějí bez
svolení majitele vstupovat a kontrolovat, čím
topí, existují však postupy, jak zkoumat takzvanou přípustnou tmavost kouře,” vysvětluje Dominika Kovaříková z Hnutí Duha, která se zabývá
právním poradenstvím v oblasti životního prostředí.
Díky speciální šabloně, na které je škála tmavosti
kouře, může příslušný úředník zjistit, zda občan
páchá přestupek. Podle zákona o odpadech je
možné mu na základě tohoto pozorování uložit
i pokutu.
Praxe je však trochu jiná a prokazování se
nedaří. “Pokud lidé takto topí v noci nebo za
šera, tak to nejde prokázat. A oni to vědí, takže
se nám ještě nestalo, že bychom někoho takto
nachytali během dne,” říká Jan Vágnerová
z odboru životního prostředí v Krnově. Ze zákona úředníci do domku na kontrolu nemohou.
Konec citace článku.

Naše MS Borky – Věřňovice se na schůzích
zabývá touto problematikou a přijali jsme
řadu konkrétních opatření, jak prezentovat myslivost na veřejnosti. Protože
v poslední době se výrazně zlepšila spolupráce s Obecním úřadem v Dolní Lutyni,
využili jsme této možnosti naši činnost
prezentovat v Dolnolutyňských novinách.
Pod pojmem myslivost a myslivec si
mnozí myslí, že je to jenom lov, zabíjení,
týrání zvěře atd., ale lov v myslivecké praxi je na posledním místě naší činnosti.
Jasně a přesně jsou vymezena pravidla,
kdy a kde může být prováděn. Každý myslivec musí složit zkoušky z myslivosti, znát
řadu zákonů a jimi se řídit. Slyšíte-li ve
sdělovacích prostředcích a čtete v tisku
různé nešvary na adresu myslivců, podotýkám, že to nejsou myslivci, ale
“pytláci”a my se od takových musíme
distancovat a rázně požadovat jejich potrestání.
MS Borky – Věřňovice působí na katastru Dolní Lutyně na výměře 1420 ha a
členská základna čítá 32 členů, kteří mají
rozdělené úseky, o které se starají po celý
rok. Budují myslivecká zařízení, myslivecká políčka a přikrmují zvěř v době nouze,
to je v zimních měsících.
Jsme také vlastníci hájenky, která vyžaduje nemalé úsilí na údržbu. Provedli
jsme opravu kuchyně a schůzovací místnosti. Chceme, aby hájenku využívali jak
myslivci, tak i široká veřejnost pro své kulturní i společenské vyžití. Tuto činnost děláme ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu. V roce 2005 jsme odpracovali
1483 hodin.
Na úseku kultury organizujeme srnčí
hody, tradiční myslivecký ples, poslední
leče a vycházky do přírody s dětmi
z okolních škol.
Závěrem bychom chtěli informovat také
o odlovu za rok 2005 a tím veřejnosti přiblížit, jaké druhy lovné zvěře žijí na našem katastru.
Zvěř užitková: srnčí 38 ks, divočák 13 ks,
zajíc 13 ks, bažant 41 ks, kachna 118 ks,
holub 44 ks.
Zvěř škodná: liška 69 ks, psík mýval 2 ks,
kun 14 ks, vrána 11 ks, straka 15 ks.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří to dobře myslí s českou myslivostí, a
doufám, že se bude vyvíjet dál v duchu
českých tradic a bude zachována pro další generace.

V žádném případě nechceme plošně zjednodušovat a dělat nesprávné a hlavně ukvapené závěry. Právě ve Věřňovicích začal v průběhu roku
organizovaný sběr PET lahví, který se setkal
s pochopením občanů. Systém svozů plastových
lahví chceme letos rozšiřovat i na ostatní části
obce. Přestože končí hlavní topná sezona, chtěli
jsme výše zmíněným článkem poukázat na
zdánlivě neškodnou činnost (spalování nebezpečného komunálního odpadu), která je mnohdy prováděna celoročně a která při dlouhodobém provádění pomalu, nenápadně a zákeřně
přináší nenapravitelné škody na lidském zdraví.

S pozdravem Myslivosti zdar
Kocur Lubomír
místopředseda MS Borky – Věřňovice

Na závěr:
MS Borky – Věřňovice děkuje touto
cestou majiteli pekárny MAX v Dolní
Lutyni panu Josiekovi za materiální
pomoc (suchý chléb) pro zvěř v době
strádání v letošní kruté zimě.

Jan Fismol

E. Krul
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Informace obecního úřadu
Informace k výměně
občanského průkazu

-

V letošním roce se budou konat volby do Parlamentu ČR, a to v termínu 2. a 3. června 2006.
K uplatnění svého volebního práva je zapotřebí
rovněž platný občanský průkaz, event. platný
cestovní pas. Je proto v zájmu každého voliče,
aby si zkontroloval platnost svých osobních dokladů a případně včas si požádal o vydání nového OP či CP.

-

V letošním roce končí platnost občanských
průkazů vydaných v roce 1995 a 1996 , i
v případě uvedené platnosti neomezeně.
Doklady předkládané k výměně OP:

vyplněná žádost
l foto aktuální
rodný list, oddací list, event. úmrtní list, či
pravomocný rozsudek o rozvodu
rodné listy dětí (do l8 let jejich věku)

Vydání nového občanského průkazu je do 30
dnů od podání žádosti.
Upozornění:
Od l. l.2006 již nelze vycestovat do zahraničí
na občanský průkaz bez strojově čitelné
zóny, tj. růžová zalisovaná karta!
J. Vozárová

OBEC DOLNÍ LUTYNĚ
Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
Oznamuje v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů

záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu čp. 12 (bývalá restaurace “Na Vyhlídce”) v k. ú. Dolní Lutyně.
Jedná se o nebytové prostory v suterénu objektu ve výměře 371,9 m2 a
nebytové prostory v 1. podlaží objektu ve výměře 321,9 m2.
Zájemci o prohlídku pronajatého objektu nechť se kontaktují s vedoucí
Osvětové besedy paní Pavlou Petrovou na č. tel. 596 544 435; e-mail:
osvetovabeseda@iol.cz
Žádáme zájemce, aby svou nabídku vybavili seriózně zpracovaným
podnikatelským záměrem a návrhem vložených vlastních investičních prostředků.

Osvětová beseda připravila

jednodenní zájezd na FLORU OLOMOUC.
Letošní výstava připomíná 250. výročí narození hudebního skladatele W.A.Mozarta.

Odjezd autobusu od Kulturního domu
v sobotu 22. 4. 2006 v 7,30 h.
Cena: 250,-Kč.
Informace na tel: 596 544 435

Výzva – sběr plastových odpadů
Vážení občané,
obdrželi jste, nebo v nejbližší době obdržíte do svých rodinných domů leták, ve kterém
ve spolupráci s firmou Marius Pedersen vyhlašujeme rozšíření provozu sběru plastových odpadů,
který již zkušebně proběhl ve druhém pololetí roku 2005 v části obce Věřňovice s kladným výsledkem. Současně s letákem pracovníci obecního úřadu doručí do vašeho rodinného domu potřebné
množství polyetylénových sběrných pytlů, které budete používat.Tyto pytle obec pořídila ze svých
finančních prostředků a neměly by být používány jinak, než k uvedeným účelům.
Pevně věříme, že záměr obce se projeví souhlasným přijetím z vaší strany. Bude to jasný důkaz o
tom, že nám všem není lhostejné, co se děje s odpady, které jsou cennou recyklovatelnou surovinou přinášejícíi finanční efekt do pokladny obce.
Chceme poděkovat každému, kdo se do našeho programu zapojí.
Ing. Josef Lindner, MBA – starosta obce

fejeton
Dýcháme ještě vzduch?

Duben
MK ČR E 12137
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Začátkem letošního roku se prudce začaly
zhoršovat rozptylové podmínky ovzduší,
zejména ve Věřňovicích. Příčinou tohoto
stavu byla dlouhotrvající inverze, která způsobila nárůst koncentrace škodlivých látek.
Situace se stala natolik neúnosnou, že byla
předmětem připomínek občanů na jednání
zastupitelstva obce.
Všem zúčastněným, tedy tazatelům i zastupitelům bylo jasné, že příčinou vzniklého stavu je
meteorologická inverze, při které je blokována
přirozená cirkulace znečištěného vzduchu, jeho
ředění a únik do horních vrstev atmosféry. Snadné obecné zdůvodnění, které svádí k tomu, že na
vině je meteorologický jev. Opak je pravdou.
Pravou příčinou je lidská činnost, která zhoršuje
kvalitu ovzduší. Jaký je ve skutečnosti tento stav,
alespoň ve vztahu k závazným normám, jsme se
rozhodli zjistit a následně informovat občany
prostřednictvím Dolnolutyňských novin.
Při naší návštěvě ostravské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu a příslušných pracovníků krajského úřadu jsme získali cenné výsledky dlouhodobého měření a analýz. Zapůjčené
podklady je teď třeba prostudovat, vybrat podstatná fakta (nikoliv zatajovat negativní!), zpátky
konzultovat s odborníky a pak následně zveřejnit.
Souhlas k takovémuto postupu jsme získali.
V diskuzi, která obě naše návštěvy na obou institucích provázela, jsme se shodli na obecném závěru, že mezi hlavní příčiny, kterými se člověk
podílí na znečišťování ovzduší a zvyšování míry
škodlivosti emisí můžeme zařadit:
a) emise produkované průmyslovou výrobou;
přes podstatné snížení produkce některých
škodlivých plynů je stále co zlepšovat;
b) automobilový provoz, který má stoupající
tendenci;
c) zvyšující se počet domácností, které se kvůli
stoupajícím cenám plynu a el. energie navracejí k topení pevnými palivy.
Dnešním číslem tedy zahajujeme sérii informačních článků k problematice znečištěného
ovzduší. Pro téma nebylo třeba chodit daleko.
Článek v MF DNES zveřejněný dne 16. března
2006 v rubrice Životní prostředí redaktorkou Žanetou Horákovou má natolik závažný a varující
obsah, že jsme se rozhodli o jeho otištění. Autorka
k tomu dala své svolení. Čtenáři MF DNES prominou, že se jim předkládá něco, co už četli. Ale
posuďte sami.
Nadpis zněl: “ Z komínů se valí i bojový plyn”
s podtitulkem Kdo topí plastem či jiným odpadem, může si zničit i vlastní kotel.
Citujeme doslovné znění zmíněného článku:
Ve snaze ušetřit někteří lidé pálí, co jim přijde
pod ruku, a v kotlích končí PET lahve, staré boty
nebo pneumatiky. Z komínů se pak valí hustý
černý kouř. Málokdo si však uvědomuje, že tím
své okolí zamořuje vysoce toxickými plyny. Obecní úřady mají jen malou šanci, jak viníka potrestat.
“I když doma spálíme relativně malé množství
odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice
nízkých koncentracích. Některé z nich navíc
nejsou vidět a ani příliš nezapáchají,” říká vedoucí středisek ekologické výchovy ostravského
občanského sdružení Vita Věra Jakubková.
Jako nejhorší hodnotí odborníci plasty. Ty obvykle
dobře hoří, a tak často skončí v kotli či kamnech.
“V běžném kotli se plasty spalují za nízkých teplot, takže se nerozpadají na vodu a oxid uhličitý,
ale vzniká řada vedlejších produktů,” vysvětluje
Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Změkčovadla
v plastech například produkují těžké kovy, které
se rozptylují v ovzduší a jsou rakovinotvorné.
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Druhý praktický lékař v obci
Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče
Po volbách do místní samosprávy na podzim roku 2002 byl sestaven celoobecní Volební program. Byl výsledkem dohody všech zúčastněných volebních stran a hnutí a v této podobě schválen Zastupitelstvem obce.
V oblasti “sociální” volební program specifikuje mj. “zvýšení dostupnosti lékařské péče pro okrajové části obce”. V krátké časové návaznosti pak Zastupitelstvo rozhodlo zpracovat Strategický plán rozvoje obce a k tomu schválilo realizační tým složený z představitelů samosprávy a obecního úřadu.

Inzerce
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf, tel: 777 103 724,
e-mail: strouf.d@seznam.cz,
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
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Kulturního domu
v Dolní Lutyni
V letošním roce oslavíme dvacetileté výročí Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Reportáž z historie i současnosti přineseme v následujících číslech Dolnolutyňských novin.
D.Š.

V rámci vypracování Strategického plánu
se provedlo anketní šetření, následně se
vyhodnotilo a z výsledků byla zpracována
v srpnu 2003 závěrečná zpráva. Do ankety
se zapojilo celkem 490 respondentů, což je
13,2 % z dospělého obyvatelstva obce.
Jednou z oblastí, na kterou se dotazník
vytvořený pro anketu k jednotlivým respondentům obracel, byla: “míra spokojenosti se zdravotní péčí v naší obci”.
Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že
spokojenost vyslovilo 198 občanů a nespokojenost 225 občanů, 67 občanů pak nedokázalo stav zdravotní péče posoudit. Jako
důvody nespokojenosti uvádím z výsledků
ankety ty nejpočetnější:
dlouhé čekací doby v ordinaci praktického lékaře;
jeden praktický lékař je v obci málo
přeplněná čekárna u praktického lékaře.
Z těchto kritických a nejvíce uváděných
připomínek pak byl formulován strategický
cíl ve znění:
Ve spolupráci s příslušnými institucemi a odborníky usilovat o vytvoření
ordinace dalšího praktického lékaře.
Rozšířit rozsah poskytovaných lékařských služeb v části Věřňovice.
V následujících řádcích uvádím několik
základních informací o zdravotní péči, jak
je dnes v souladu s příslušnou legislativou
zajištěna.
Jak je obecně zajišťována tzv. Primární zdravotní péče.
V rámci primární péče se lékaři první linie
dělí dle odbornosti na:
▪ praktický lékař pro děti
▪ gynekolog
▪ praktický lékař pro dospělé
▪ stomatolog
Jak jsem již uvedl v předchozím odstavci,
je nejpotřebnější rozšíření lékařské péče
v kategorii “praktický lékař pro dospělé”.
Jaké materiální a technické vybavení
musí mít každé zdravotnické zařízení:
tvoří provozně ucelený celek;

je umístěno se snadným přístupem
pacientům a s příjezdem motorových
vozidel, pokud nelze zajistit bezbariérový přístup, je o nemocné postaráno
návštěvní službou;
je umístěno v nebytových prostorech
se zdravotně nezávadným provozem;
je vybaveno schválenou přístrojovou
zdravotnickou technikou;
má zajištěnu likvidaci zdravotního odpadu;
má zajištěnu dodávku pitné vody a
odvod odpadních vod;
je vybaveno systémem vytápění a má
dostupnou telefonní linku.
Podobně jsou popsány základní prostory
zařízení ambulantní péče, což je ordinace,
čekárna pacientů s hygienickým zařízením
a další technická a provozní zařízení pro
personál. Rovněž vybavení ordinace praktického lékaře je určeno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Pro výkon privátní praxe každého lékaře je vyžadována erudice na určitém
stupni. Pro praktického lékaře je to 2. specializační stupeň, což znamená vykonání
kvalifikační atestace na závěr specializační
průpravy a prokázání samostatné praxe
v daném oboru. Licenci k provozování privátní praxe uděluje Česká lékařská komora.
Jaké jsou pro činnost zdravotnické instituce ( ordinace praktického lékaře) požadovány podmínky:
zabezpečení platnosti právních norem
(ústava, listina základních práv a svobod, občanský zákoník, správní zákon, vyhlášky ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních
věcí);
licence ČLK udělená na základě vzdělání, praxe a předepsaného kvalifikačního stupně;
schválení ordinačních a technických
prostor hygienickou stanicí;
-
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registrace a schválení zdravotnické
instituce odborem zdravotnictví na
krajském úřadě;
uzavření smluv s určitým okruhem
zdravotních pojišťoven;
uzavření profesního pojištění své osoby a ostatního zdravotnického personálu;
přidělení IČ na krajské správě Českého statistického úřadu;
registrace zdravotnické instituce u
místně příslušného finančního úřadu;
registrace k účasti na důchodovém
pojištění;
registrace na povinném zdravotním
pojištění u některé zdravotní pojišťovny;
registrace
svých za městnanců
k povinnému sociálnímu zabezpečení;
a další organizačně provozní podmínky.
Jaké jsou ekonomické aspekty zdravotnické služby.
Jsou v přímé návaznosti na poptávku a
nabídku v daném místě a v dané specializaci.
Poptávka je ovlivňována zejména:
způsobem úhrad za lékařskou péči a
výkony;
způsobem organizace nabídky
(rozložením služeb v místě, strukturou
a dostupností zdravotnického zařízení);
potřebou zdraví – tj. subjektivním vnímání chybějícího zdraví a objektivní
nutností preventivního sledování zdravotního stavu, snižováním zdravotních
rizik;
Nabídka je dána:
počtem zdravotních zařízení v dané
lokalitě;
počtem lékařů na počet obyvatel;
možností provádět určité lékařské zásahy v místní ordinaci;
znalostmi, péčí a celkovým přístupem
lékaře.
Nabídka
by měla vždy vycházet
z objektivních i subjektivních potřeb. Lékaři mohou sami zvyšovat poptávku a spotřebu lékařské péče nadbytečnou nabídkou – např. nadbytečnými výkony.
-

Kvalita poskytovaných služeb je hodnocena těmito ukazateli:
účinností péče a výsledků léčby;
dostupností a včasností zabezpečovaných služeb;
soustavností a návazností péče;
přijatelností pro pacienty s ohledem
na tělesné a duševní zdraví;
ekonomickou efektivností;
Kvalita zdravotní péče má tři pohledy:
a) z hlediska pacienta:
jak lékař splňuje jeho očekávání (tj,
vyšetření, předepsání léků, doporučení k odborným vyšetřením, dodatečná
pozornost, srozumitelné informace o
zdravotním stavu apod.);
zda lékař nabídne lék hrazený pojišťovnou nebo s doplatkem pacienta;
lékař doporučí ke specialistovi, který
má smlouvu s pojišťovnou, nebo je
výkon hrazen pacientem;
-

prostředí ordinace a čekárny;
etické chování lékaře;
b) z hlediska profesionálního:
úroveň odborných znalostí a dovedností;
- komunikativní schopnosti a dovednosti;
- schopnost pohotového a správného
rozhodování;
- schopnost empatie – vidět problém
z pozice pacienta;
- smysl pro týmovou spolupráci;
- profesionální a osobní zodpovědnost;
- pečlivé vedení zdravotnické dokumentace;
- schopnost analyzovat své činnosti a
poučit se z chyb;
c) z hlediska řízení:
komunikace se zdravotnickými
pracovníky a získávání jejich angažovanosti;
- seznamování pracovníků se základními pojmy zlepšování kvality;
- vytváření vnitřních cílů kvality zdravotní péče na jednom pracovišti;
- diskuze o plánech zlepšování zdravotní péče a předběžné zajištění potřebných zdrojů;
- plánování optimálního způsobu a
rozsahu vzdělávání v metodách zlepšování kvality;
- vytváření stimulačních mechanizmů
– např. finanční stimuly a zdravotnických pracovníků;
Praktický lékař považuje za kvalitní péči
takovou situaci, kdy posiluje své kompetence nejen na úrovni vyšetřování, ale
především v možnostech terapie. Specialisté hodnotí kvalitu praktického lékaře
podle správnosti indikace a diagnózy, kvality doporučení a často i podle počtu vyžádaných konzultací.
Po tomto základním teoretickém pohledu,
který jsme chtěli čtenářům o lékařské péči
zprostředkovat, je v souhrnu uveden průběh a výsledky jednání, které se v dané
problematice uskutečnily:
K zajištění privátní praxe pro dalšího
lékaře v obci je prvořadý souhlas pojišťoven s tímto záměrem, protože jen
v kladném případě je zaručena kapitační a
výkonová platba za okruh vedených pacientů.
V této věci jsme jednali na Všeobecné
zdravotní pojišťovně v Karviné s vedoucí
oddělení zdravotní péče paní MUDr. Wieczorkovou.
Bylo konstatováno, že v regionu bývalého
okresu Karviná je obsazenost praktickými
lékaři jen do výše 80 %. Znamená to, že se
stejnými problémy se setkávají pacienti i
v okolních městech a obcích. Podle metodiky stanovení velikosti obvodu praktického lékaře v Dolní Lutyni s počtem cca
4700 obyvatel přísluší celkem 1,5 úvazku
praktického lékaře. Ve skutečnosti by to
znamenalo zajistit lékaře s požadovanou
aprobací, vyhledat vhodné ordinační a
technické zázemí s ohledem na co nejlepší
dostupnost pro pacienty. Jestli takového
praktického lékaře zajistíme a v konečném
efektu bude ordinovat na půl úvazku
v obci, pak je třeba vzít v úvahu i skuteč-
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nosti že:
nebude v obci každý den a tedy občan
s akutní potřebou lékaře v jiný než
ordinační den se bude muset dostavit
do jeho ordinace mimo obec ;
návštěvy lékaře u pacientů doma budou zajišťovány s většími náklady na
přepravu lékaře;
náklady na vybudování a základní vybavení ordinace druhého lékaře ponese obec;
volba nového lékaře bude svobodným
rozhodnutím každého občana.
Závěr:
Potřeba zlepšení dostupnosti lékařské
péče pro dospělé je v naší obci stále aktuálním tématem. Je formulována ve schváleném Strategickém plánu rozvoje a setkáváme se s ní i v každodenním styku a připo-

mínkách občanů.
Problém není v kvalitě lékařské péče,
ale v ochotě, či neochotě pacienta strávit
určitou dobu v čekárně. To je ale problém
dá se říci všech ordinací praktických lékařů v okolí, protože tam pacient přichází
z vlastní potřeby. Na rozdíl těch případů,
kdy je např. objednán na určitou hodinu
k odbornému lékaři.
Máme trvalý zájem získat nového lékaře
s požadovanou atestací. Připravit pro něj
prostory pro zajištění ordinace a technického zázemí. Pak už bude pouze jeho zájmem získat potřebný okruh pacientů do
své kartotéky a s tím spojené úhrady za
výkon lékařské služby od pojišťoven působících v našem regionu.
Ing. Josef Lindner
starosta

Nabídka
Rada obce Dolní Lutyně nabízí politickým stranám a hnutím kandidujícím v našem regionu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
využití květnového čísla Dolnolutyňských novin k bezplatné propagaci svých volebních programů. Rozsah jednoho příspěvku max. půl
strany formátu A4.

Skauti v Dolní Lutyni
Možná víte, možná ne, že v Dolní Lutyni pracuje skautský oddíl Střelka. Tvoří jej
šest družin a celkem je v něm registrováno 30 dětí. Kromě jiných činností plní
v období školního roku, tedy od 1. září
do 30. června úkoly celoroční hry, a tak
aktivně vyplňují část svého volného času.
Naše fotografie ukazuje družinu lišek při
přípravě na “pálení čarodějnic” a musíme
uznat, že kostýmy mají opravdu pěkné.
D.Š.

Ohlédnutí za oslavami
Bude tomu už téměř rok, kdy jsme slavili 700 let založení naší obce, nebo lépe
řečeno první zmínky o obci v historických dokumentech.
Loňský rok byl také výročím 60 let od
skončení druhé světové války. V této válce přišlo o život nemálo našich spoluobčanů, ať už to bylo v koncentračních táborech, věznicích, při bombardování obce, nebo na frontách té či oné válčící strany. Jistě by si tyto oběti zasloužily zveřejnění na pamětní desce pomníku obětem
z let 1938 – 1945, nebo na nějakém jiném
místě obce.
Naši předkové se zachovali mnohem
lépe, když postavili pomník těm, kteří
padli v 1. světové válce.
Druhá věc, u které bych se chtěl zastavit,
je publikace, která byla k tomuto výročí
vydána.
Právě v ní postrádám výčet obětí této
války, výčet vojáků, kteří bojovali za vítězství jak na východní, tak i západní

frontě.
Velice zdařilá byla výstava výtvarných
prací našich spoluobčanů. Tady se mi
vkrádá myšlenka dalšího smysluplného
využití restaurace “Na Vyhlídce”, která
už řadu let chátrá. Bylo by účelné využít
těchto prostor jako kulturní centrum obce. Soustředit zde knihovnu, veřejný internet s několika počítači, čítárnu, stálou
expozici o historii obce a výstavní galérii,
kde by se podobné výstavy mohly konat
častěji. Mezi našimi spoluobčany i mládeží je hodně šikovných a talentovaných,
kteří by rádi svou práci i úspěchy prezentovali.
Vedle velmi pěkného sportovního areálu bylo by toto kulturní centrum dalším
krokem pro vyrovnání rozdílu mezi venkovem a městem a vytvoření podmínek
pro život občanů v
21. století..

Myslivost a veřejnost

(Pokračování ze stránky 2)
Nejnebezpečnějším plastem je PVC, které obsahuje chlor. “Jeho spalováním vznikají bojové plyny,
které se používaly za první světové války, například plynný chlor. Do ovzduší se dostávají i dioxiny, což jsou hned po radioaktivním odpadu
nejtoxičtější látky,” říká Kropáček. Z PVC se vyrábí lino, ubrusy, hadice nebo obaly od nanukových dortů.
Navíc člověk spalováním plastů neušetří, naopak si může zničit kotel. “Kotel není na pálení
těchto látek přizpůsobený a snižuje to jeho životnost. Při topení předměty z PVC vzniká kyselina
chlorovodíková, která na kotel působí zevnitř a
ten podstatně více koroduje. Člověk si pak brzy
musí koupit nový,” popisuje Ivo Kropáček.
Nebezpečné je i pálení časopisů.
V kamnech, krbech a kotlích také často končí
pneumatiky nebo staré oblečení. “Pokud spalujeme gumu, vznikají velmi dráždivé oxidy síry a
saze. Umělá textilní vlákna zase uvolňují čpavek,” vyjmenovává Věra Jakubková. Textilní látky obsahují nejrůznější kyanidové skupiny a při
jejich pálení může unikat i známý jed kyanid.
I zdánlivě neškodný papír by lidé do kotle házet
neměli. “V časopisech je více barvy než papíru. A
barvy, to jsou zase těžké kovy,” upozorňuje Ivo
Kropáček. Nebezpečný je i oxid uhelnatý, který
vzniká při nekvalitním spalování dřeva.
Všechny látky, které se při spalování zmíněného
odpadu uvolňují do ovzduší, jsou pro lidské
zdraví velmi nebezpečné. “Dráždí oči i sliznice
nosu a způsobují bolesti hlavy nebo nevolnost.
Ohrožují také játra, ledviny a kůži,” říká Věra
Jakubková.
Řada z těchto látek je karcinogenní. Mohou
vyvolat rakovinu, ale také vady dětí při narození
nebo krevní poruchy.
Topit by lidé měli jen tím, na co je jejich kotel
určen. Podle odborníků by měli dávat přednost
obnovitelným zdrojům tepla, tedy suchému dřevu či biomase.
A co dělat, když se hustý, černý a nepříjemný
dým pravidelně valí ze sousedova komína a domluva není možná?
“Lidé se mohou podle zákona obrátit na policii
nebo odbor životního prostředí v příslušné obci.
Do rodinných domků sice úředníci nesmějí bez
svolení majitele vstupovat a kontrolovat, čím
topí, existují však postupy, jak zkoumat takzvanou přípustnou tmavost kouře,” vysvětluje Dominika Kovaříková z Hnutí Duha, která se zabývá
právním poradenstvím v oblasti životního prostředí.
Díky speciální šabloně, na které je škála tmavosti
kouře, může příslušný úředník zjistit, zda občan
páchá přestupek. Podle zákona o odpadech je
možné mu na základě tohoto pozorování uložit
i pokutu.
Praxe je však trochu jiná a prokazování se
nedaří. “Pokud lidé takto topí v noci nebo za
šera, tak to nejde prokázat. A oni to vědí, takže
se nám ještě nestalo, že bychom někoho takto
nachytali během dne,” říká Jan Vágnerová
z odboru životního prostředí v Krnově. Ze zákona úředníci do domku na kontrolu nemohou.
Konec citace článku.

Naše MS Borky – Věřňovice se na schůzích
zabývá touto problematikou a přijali jsme
řadu konkrétních opatření, jak prezentovat myslivost na veřejnosti. Protože
v poslední době se výrazně zlepšila spolupráce s Obecním úřadem v Dolní Lutyni,
využili jsme této možnosti naši činnost
prezentovat v Dolnolutyňských novinách.
Pod pojmem myslivost a myslivec si
mnozí myslí, že je to jenom lov, zabíjení,
týrání zvěře atd., ale lov v myslivecké praxi je na posledním místě naší činnosti.
Jasně a přesně jsou vymezena pravidla,
kdy a kde může být prováděn. Každý myslivec musí složit zkoušky z myslivosti, znát
řadu zákonů a jimi se řídit. Slyšíte-li ve
sdělovacích prostředcích a čtete v tisku
různé nešvary na adresu myslivců, podotýkám, že to nejsou myslivci, ale
“pytláci”a my se od takových musíme
distancovat a rázně požadovat jejich potrestání.
MS Borky – Věřňovice působí na katastru Dolní Lutyně na výměře 1420 ha a
členská základna čítá 32 členů, kteří mají
rozdělené úseky, o které se starají po celý
rok. Budují myslivecká zařízení, myslivecká políčka a přikrmují zvěř v době nouze,
to je v zimních měsících.
Jsme také vlastníci hájenky, která vyžaduje nemalé úsilí na údržbu. Provedli
jsme opravu kuchyně a schůzovací místnosti. Chceme, aby hájenku využívali jak
myslivci, tak i široká veřejnost pro své kulturní i společenské vyžití. Tuto činnost děláme ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu. V roce 2005 jsme odpracovali
1483 hodin.
Na úseku kultury organizujeme srnčí
hody, tradiční myslivecký ples, poslední
leče a vycházky do přírody s dětmi
z okolních škol.
Závěrem bychom chtěli informovat také
o odlovu za rok 2005 a tím veřejnosti přiblížit, jaké druhy lovné zvěře žijí na našem katastru.
Zvěř užitková: srnčí 38 ks, divočák 13 ks,
zajíc 13 ks, bažant 41 ks, kachna 118 ks,
holub 44 ks.
Zvěř škodná: liška 69 ks, psík mýval 2 ks,
kun 14 ks, vrána 11 ks, straka 15 ks.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří to dobře myslí s českou myslivostí, a
doufám, že se bude vyvíjet dál v duchu
českých tradic a bude zachována pro další generace.

V žádném případě nechceme plošně zjednodušovat a dělat nesprávné a hlavně ukvapené závěry. Právě ve Věřňovicích začal v průběhu roku
organizovaný sběr PET lahví, který se setkal
s pochopením občanů. Systém svozů plastových
lahví chceme letos rozšiřovat i na ostatní části
obce. Přestože končí hlavní topná sezona, chtěli
jsme výše zmíněným článkem poukázat na
zdánlivě neškodnou činnost (spalování nebezpečného komunálního odpadu), která je mnohdy prováděna celoročně a která při dlouhodobém provádění pomalu, nenápadně a zákeřně
přináší nenapravitelné škody na lidském zdraví.

S pozdravem Myslivosti zdar
Kocur Lubomír
místopředseda MS Borky – Věřňovice

Na závěr:
MS Borky – Věřňovice děkuje touto
cestou majiteli pekárny MAX v Dolní
Lutyni panu Josiekovi za materiální
pomoc (suchý chléb) pro zvěř v době
strádání v letošní kruté zimě.

Jan Fismol

E. Krul
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Informace obecního úřadu
Informace k výměně
občanského průkazu

-

V letošním roce se budou konat volby do Parlamentu ČR, a to v termínu 2. a 3. června 2006.
K uplatnění svého volebního práva je zapotřebí
rovněž platný občanský průkaz, event. platný
cestovní pas. Je proto v zájmu každého voliče,
aby si zkontroloval platnost svých osobních dokladů a případně včas si požádal o vydání nového OP či CP.

-

V letošním roce končí platnost občanských
průkazů vydaných v roce 1995 a 1996 , i
v případě uvedené platnosti neomezeně.
Doklady předkládané k výměně OP:

vyplněná žádost
l foto aktuální
rodný list, oddací list, event. úmrtní list, či
pravomocný rozsudek o rozvodu
rodné listy dětí (do l8 let jejich věku)

Vydání nového občanského průkazu je do 30
dnů od podání žádosti.
Upozornění:
Od l. l.2006 již nelze vycestovat do zahraničí
na občanský průkaz bez strojově čitelné
zóny, tj. růžová zalisovaná karta!
J. Vozárová

OBEC DOLNÍ LUTYNĚ
Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
Oznamuje v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů

záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu čp. 12 (bývalá restaurace “Na Vyhlídce”) v k. ú. Dolní Lutyně.
Jedná se o nebytové prostory v suterénu objektu ve výměře 371,9 m2 a
nebytové prostory v 1. podlaží objektu ve výměře 321,9 m2.
Zájemci o prohlídku pronajatého objektu nechť se kontaktují s vedoucí
Osvětové besedy paní Pavlou Petrovou na č. tel. 596 544 435; e-mail:
osvetovabeseda@iol.cz
Žádáme zájemce, aby svou nabídku vybavili seriózně zpracovaným
podnikatelským záměrem a návrhem vložených vlastních investičních prostředků.

Osvětová beseda připravila

jednodenní zájezd na FLORU OLOMOUC.
Letošní výstava připomíná 250. výročí narození hudebního skladatele W.A.Mozarta.

Odjezd autobusu od Kulturního domu
v sobotu 22. 4. 2006 v 7,30 h.
Cena: 250,-Kč.
Informace na tel: 596 544 435

Výzva – sběr plastových odpadů
Vážení občané,
obdrželi jste, nebo v nejbližší době obdržíte do svých rodinných domů leták, ve kterém
ve spolupráci s firmou Marius Pedersen vyhlašujeme rozšíření provozu sběru plastových odpadů,
který již zkušebně proběhl ve druhém pololetí roku 2005 v části obce Věřňovice s kladným výsledkem. Současně s letákem pracovníci obecního úřadu doručí do vašeho rodinného domu potřebné
množství polyetylénových sběrných pytlů, které budete používat.Tyto pytle obec pořídila ze svých
finančních prostředků a neměly by být používány jinak, než k uvedeným účelům.
Pevně věříme, že záměr obce se projeví souhlasným přijetím z vaší strany. Bude to jasný důkaz o
tom, že nám všem není lhostejné, co se děje s odpady, které jsou cennou recyklovatelnou surovinou přinášejícíi finanční efekt do pokladny obce.
Chceme poděkovat každému, kdo se do našeho programu zapojí.
Ing. Josef Lindner, MBA – starosta obce

fejeton
Dýcháme ještě vzduch?

Duben
MK ČR E 12137

2006

Začátkem letošního roku se prudce začaly
zhoršovat rozptylové podmínky ovzduší,
zejména ve Věřňovicích. Příčinou tohoto
stavu byla dlouhotrvající inverze, která způsobila nárůst koncentrace škodlivých látek.
Situace se stala natolik neúnosnou, že byla
předmětem připomínek občanů na jednání
zastupitelstva obce.
Všem zúčastněným, tedy tazatelům i zastupitelům bylo jasné, že příčinou vzniklého stavu je
meteorologická inverze, při které je blokována
přirozená cirkulace znečištěného vzduchu, jeho
ředění a únik do horních vrstev atmosféry. Snadné obecné zdůvodnění, které svádí k tomu, že na
vině je meteorologický jev. Opak je pravdou.
Pravou příčinou je lidská činnost, která zhoršuje
kvalitu ovzduší. Jaký je ve skutečnosti tento stav,
alespoň ve vztahu k závazným normám, jsme se
rozhodli zjistit a následně informovat občany
prostřednictvím Dolnolutyňských novin.
Při naší návštěvě ostravské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu a příslušných pracovníků krajského úřadu jsme získali cenné výsledky dlouhodobého měření a analýz. Zapůjčené
podklady je teď třeba prostudovat, vybrat podstatná fakta (nikoliv zatajovat negativní!), zpátky
konzultovat s odborníky a pak následně zveřejnit.
Souhlas k takovémuto postupu jsme získali.
V diskuzi, která obě naše návštěvy na obou institucích provázela, jsme se shodli na obecném závěru, že mezi hlavní příčiny, kterými se člověk
podílí na znečišťování ovzduší a zvyšování míry
škodlivosti emisí můžeme zařadit:
a) emise produkované průmyslovou výrobou;
přes podstatné snížení produkce některých
škodlivých plynů je stále co zlepšovat;
b) automobilový provoz, který má stoupající
tendenci;
c) zvyšující se počet domácností, které se kvůli
stoupajícím cenám plynu a el. energie navracejí k topení pevnými palivy.
Dnešním číslem tedy zahajujeme sérii informačních článků k problematice znečištěného
ovzduší. Pro téma nebylo třeba chodit daleko.
Článek v MF DNES zveřejněný dne 16. března
2006 v rubrice Životní prostředí redaktorkou Žanetou Horákovou má natolik závažný a varující
obsah, že jsme se rozhodli o jeho otištění. Autorka
k tomu dala své svolení. Čtenáři MF DNES prominou, že se jim předkládá něco, co už četli. Ale
posuďte sami.
Nadpis zněl: “ Z komínů se valí i bojový plyn”
s podtitulkem Kdo topí plastem či jiným odpadem, může si zničit i vlastní kotel.
Citujeme doslovné znění zmíněného článku:
Ve snaze ušetřit někteří lidé pálí, co jim přijde
pod ruku, a v kotlích končí PET lahve, staré boty
nebo pneumatiky. Z komínů se pak valí hustý
černý kouř. Málokdo si však uvědomuje, že tím
své okolí zamořuje vysoce toxickými plyny. Obecní úřady mají jen malou šanci, jak viníka potrestat.
“I když doma spálíme relativně malé množství
odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice
nízkých koncentracích. Některé z nich navíc
nejsou vidět a ani příliš nezapáchají,” říká vedoucí středisek ekologické výchovy ostravského
občanského sdružení Vita Věra Jakubková.
Jako nejhorší hodnotí odborníci plasty. Ty obvykle
dobře hoří, a tak často skončí v kotli či kamnech.
“V běžném kotli se plasty spalují za nízkých teplot, takže se nerozpadají na vodu a oxid uhličitý,
ale vzniká řada vedlejších produktů,” vysvětluje
Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Změkčovadla
v plastech například produkují těžké kovy, které
se rozptylují v ovzduší a jsou rakovinotvorné.
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Druhý praktický lékař v obci
Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče
Po volbách do místní samosprávy na podzim roku 2002 byl sestaven celoobecní Volební program. Byl výsledkem dohody všech zúčastněných volebních stran a hnutí a v této podobě schválen Zastupitelstvem obce.
V oblasti “sociální” volební program specifikuje mj. “zvýšení dostupnosti lékařské péče pro okrajové části obce”. V krátké časové návaznosti pak Zastupitelstvo rozhodlo zpracovat Strategický plán rozvoje obce a k tomu schválilo realizační tým složený z představitelů samosprávy a obecního úřadu.

Inzerce
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf, tel: 777 103 724,
e-mail: strouf.d@seznam.cz,
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

20 let
Kulturního domu
v Dolní Lutyni
V letošním roce oslavíme dvacetileté výročí Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Reportáž z historie i současnosti přineseme v následujících číslech Dolnolutyňských novin.
D.Š.

V rámci vypracování Strategického plánu
se provedlo anketní šetření, následně se
vyhodnotilo a z výsledků byla zpracována
v srpnu 2003 závěrečná zpráva. Do ankety
se zapojilo celkem 490 respondentů, což je
13,2 % z dospělého obyvatelstva obce.
Jednou z oblastí, na kterou se dotazník
vytvořený pro anketu k jednotlivým respondentům obracel, byla: “míra spokojenosti se zdravotní péčí v naší obci”.
Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že
spokojenost vyslovilo 198 občanů a nespokojenost 225 občanů, 67 občanů pak nedokázalo stav zdravotní péče posoudit. Jako
důvody nespokojenosti uvádím z výsledků
ankety ty nejpočetnější:
dlouhé čekací doby v ordinaci praktického lékaře;
jeden praktický lékař je v obci málo
přeplněná čekárna u praktického lékaře.
Z těchto kritických a nejvíce uváděných
připomínek pak byl formulován strategický
cíl ve znění:
Ve spolupráci s příslušnými institucemi a odborníky usilovat o vytvoření
ordinace dalšího praktického lékaře.
Rozšířit rozsah poskytovaných lékařských služeb v části Věřňovice.
V následujících řádcích uvádím několik
základních informací o zdravotní péči, jak
je dnes v souladu s příslušnou legislativou
zajištěna.
Jak je obecně zajišťována tzv. Primární zdravotní péče.
V rámci primární péče se lékaři první linie
dělí dle odbornosti na:
▪ praktický lékař pro děti
▪ gynekolog
▪ praktický lékař pro dospělé
▪ stomatolog
Jak jsem již uvedl v předchozím odstavci,
je nejpotřebnější rozšíření lékařské péče
v kategorii “praktický lékař pro dospělé”.
Jaké materiální a technické vybavení
musí mít každé zdravotnické zařízení:
tvoří provozně ucelený celek;

je umístěno se snadným přístupem
pacientům a s příjezdem motorových
vozidel, pokud nelze zajistit bezbariérový přístup, je o nemocné postaráno
návštěvní službou;
je umístěno v nebytových prostorech
se zdravotně nezávadným provozem;
je vybaveno schválenou přístrojovou
zdravotnickou technikou;
má zajištěnu likvidaci zdravotního odpadu;
má zajištěnu dodávku pitné vody a
odvod odpadních vod;
je vybaveno systémem vytápění a má
dostupnou telefonní linku.
Podobně jsou popsány základní prostory
zařízení ambulantní péče, což je ordinace,
čekárna pacientů s hygienickým zařízením
a další technická a provozní zařízení pro
personál. Rovněž vybavení ordinace praktického lékaře je určeno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Pro výkon privátní praxe každého lékaře je vyžadována erudice na určitém
stupni. Pro praktického lékaře je to 2. specializační stupeň, což znamená vykonání
kvalifikační atestace na závěr specializační
průpravy a prokázání samostatné praxe
v daném oboru. Licenci k provozování privátní praxe uděluje Česká lékařská komora.
Jaké jsou pro činnost zdravotnické instituce ( ordinace praktického lékaře) požadovány podmínky:
zabezpečení platnosti právních norem
(ústava, listina základních práv a svobod, občanský zákoník, správní zákon, vyhlášky ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních
věcí);
licence ČLK udělená na základě vzdělání, praxe a předepsaného kvalifikačního stupně;
schválení ordinačních a technických
prostor hygienickou stanicí;
-
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registrace a schválení zdravotnické
instituce odborem zdravotnictví na
krajském úřadě;
uzavření smluv s určitým okruhem
zdravotních pojišťoven;
uzavření profesního pojištění své osoby a ostatního zdravotnického personálu;
přidělení IČ na krajské správě Českého statistického úřadu;
registrace zdravotnické instituce u
místně příslušného finančního úřadu;
registrace k účasti na důchodovém
pojištění;
registrace na povinném zdravotním
pojištění u některé zdravotní pojišťovny;
registrace
svých za městnanců
k povinnému sociálnímu zabezpečení;
a další organizačně provozní podmínky.
Jaké jsou ekonomické aspekty zdravotnické služby.
Jsou v přímé návaznosti na poptávku a
nabídku v daném místě a v dané specializaci.
Poptávka je ovlivňována zejména:
způsobem úhrad za lékařskou péči a
výkony;
způsobem organizace nabídky
(rozložením služeb v místě, strukturou
a dostupností zdravotnického zařízení);
potřebou zdraví – tj. subjektivním vnímání chybějícího zdraví a objektivní
nutností preventivního sledování zdravotního stavu, snižováním zdravotních
rizik;
Nabídka je dána:
počtem zdravotních zařízení v dané
lokalitě;
počtem lékařů na počet obyvatel;
možností provádět určité lékařské zásahy v místní ordinaci;
znalostmi, péčí a celkovým přístupem
lékaře.
Nabídka
by měla vždy vycházet
z objektivních i subjektivních potřeb. Lékaři mohou sami zvyšovat poptávku a spotřebu lékařské péče nadbytečnou nabídkou – např. nadbytečnými výkony.
-

Kvalita poskytovaných služeb je hodnocena těmito ukazateli:
účinností péče a výsledků léčby;
dostupností a včasností zabezpečovaných služeb;
soustavností a návazností péče;
přijatelností pro pacienty s ohledem
na tělesné a duševní zdraví;
ekonomickou efektivností;
Kvalita zdravotní péče má tři pohledy:
a) z hlediska pacienta:
jak lékař splňuje jeho očekávání (tj,
vyšetření, předepsání léků, doporučení k odborným vyšetřením, dodatečná
pozornost, srozumitelné informace o
zdravotním stavu apod.);
zda lékař nabídne lék hrazený pojišťovnou nebo s doplatkem pacienta;
lékař doporučí ke specialistovi, který
má smlouvu s pojišťovnou, nebo je
výkon hrazen pacientem;
-

prostředí ordinace a čekárny;
etické chování lékaře;
b) z hlediska profesionálního:
úroveň odborných znalostí a dovedností;
- komunikativní schopnosti a dovednosti;
- schopnost pohotového a správného
rozhodování;
- schopnost empatie – vidět problém
z pozice pacienta;
- smysl pro týmovou spolupráci;
- profesionální a osobní zodpovědnost;
- pečlivé vedení zdravotnické dokumentace;
- schopnost analyzovat své činnosti a
poučit se z chyb;
c) z hlediska řízení:
komunikace se zdravotnickými
pracovníky a získávání jejich angažovanosti;
- seznamování pracovníků se základními pojmy zlepšování kvality;
- vytváření vnitřních cílů kvality zdravotní péče na jednom pracovišti;
- diskuze o plánech zlepšování zdravotní péče a předběžné zajištění potřebných zdrojů;
- plánování optimálního způsobu a
rozsahu vzdělávání v metodách zlepšování kvality;
- vytváření stimulačních mechanizmů
– např. finanční stimuly a zdravotnických pracovníků;
Praktický lékař považuje za kvalitní péči
takovou situaci, kdy posiluje své kompetence nejen na úrovni vyšetřování, ale
především v možnostech terapie. Specialisté hodnotí kvalitu praktického lékaře
podle správnosti indikace a diagnózy, kvality doporučení a často i podle počtu vyžádaných konzultací.
Po tomto základním teoretickém pohledu,
který jsme chtěli čtenářům o lékařské péči
zprostředkovat, je v souhrnu uveden průběh a výsledky jednání, které se v dané
problematice uskutečnily:
K zajištění privátní praxe pro dalšího
lékaře v obci je prvořadý souhlas pojišťoven s tímto záměrem, protože jen
v kladném případě je zaručena kapitační a
výkonová platba za okruh vedených pacientů.
V této věci jsme jednali na Všeobecné
zdravotní pojišťovně v Karviné s vedoucí
oddělení zdravotní péče paní MUDr. Wieczorkovou.
Bylo konstatováno, že v regionu bývalého
okresu Karviná je obsazenost praktickými
lékaři jen do výše 80 %. Znamená to, že se
stejnými problémy se setkávají pacienti i
v okolních městech a obcích. Podle metodiky stanovení velikosti obvodu praktického lékaře v Dolní Lutyni s počtem cca
4700 obyvatel přísluší celkem 1,5 úvazku
praktického lékaře. Ve skutečnosti by to
znamenalo zajistit lékaře s požadovanou
aprobací, vyhledat vhodné ordinační a
technické zázemí s ohledem na co nejlepší
dostupnost pro pacienty. Jestli takového
praktického lékaře zajistíme a v konečném
efektu bude ordinovat na půl úvazku
v obci, pak je třeba vzít v úvahu i skuteč-
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nosti že:
nebude v obci každý den a tedy občan
s akutní potřebou lékaře v jiný než
ordinační den se bude muset dostavit
do jeho ordinace mimo obec ;
návštěvy lékaře u pacientů doma budou zajišťovány s většími náklady na
přepravu lékaře;
náklady na vybudování a základní vybavení ordinace druhého lékaře ponese obec;
volba nového lékaře bude svobodným
rozhodnutím každého občana.
Závěr:
Potřeba zlepšení dostupnosti lékařské
péče pro dospělé je v naší obci stále aktuálním tématem. Je formulována ve schváleném Strategickém plánu rozvoje a setkáváme se s ní i v každodenním styku a připo-

mínkách občanů.
Problém není v kvalitě lékařské péče,
ale v ochotě, či neochotě pacienta strávit
určitou dobu v čekárně. To je ale problém
dá se říci všech ordinací praktických lékařů v okolí, protože tam pacient přichází
z vlastní potřeby. Na rozdíl těch případů,
kdy je např. objednán na určitou hodinu
k odbornému lékaři.
Máme trvalý zájem získat nového lékaře
s požadovanou atestací. Připravit pro něj
prostory pro zajištění ordinace a technického zázemí. Pak už bude pouze jeho zájmem získat potřebný okruh pacientů do
své kartotéky a s tím spojené úhrady za
výkon lékařské služby od pojišťoven působících v našem regionu.
Ing. Josef Lindner
starosta

Nabídka
Rada obce Dolní Lutyně nabízí politickým stranám a hnutím kandidujícím v našem regionu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
využití květnového čísla Dolnolutyňských novin k bezplatné propagaci svých volebních programů. Rozsah jednoho příspěvku max. půl
strany formátu A4.

Skauti v Dolní Lutyni
Možná víte, možná ne, že v Dolní Lutyni pracuje skautský oddíl Střelka. Tvoří jej
šest družin a celkem je v něm registrováno 30 dětí. Kromě jiných činností plní
v období školního roku, tedy od 1. září
do 30. června úkoly celoroční hry, a tak
aktivně vyplňují část svého volného času.
Naše fotografie ukazuje družinu lišek při
přípravě na “pálení čarodějnic” a musíme
uznat, že kostýmy mají opravdu pěkné.
D.Š.

Ohlédnutí za oslavami
Bude tomu už téměř rok, kdy jsme slavili 700 let založení naší obce, nebo lépe
řečeno první zmínky o obci v historických dokumentech.
Loňský rok byl také výročím 60 let od
skončení druhé světové války. V této válce přišlo o život nemálo našich spoluobčanů, ať už to bylo v koncentračních táborech, věznicích, při bombardování obce, nebo na frontách té či oné válčící strany. Jistě by si tyto oběti zasloužily zveřejnění na pamětní desce pomníku obětem
z let 1938 – 1945, nebo na nějakém jiném
místě obce.
Naši předkové se zachovali mnohem
lépe, když postavili pomník těm, kteří
padli v 1. světové válce.
Druhá věc, u které bych se chtěl zastavit,
je publikace, která byla k tomuto výročí
vydána.
Právě v ní postrádám výčet obětí této
války, výčet vojáků, kteří bojovali za vítězství jak na východní, tak i západní

frontě.
Velice zdařilá byla výstava výtvarných
prací našich spoluobčanů. Tady se mi
vkrádá myšlenka dalšího smysluplného
využití restaurace “Na Vyhlídce”, která
už řadu let chátrá. Bylo by účelné využít
těchto prostor jako kulturní centrum obce. Soustředit zde knihovnu, veřejný internet s několika počítači, čítárnu, stálou
expozici o historii obce a výstavní galérii,
kde by se podobné výstavy mohly konat
častěji. Mezi našimi spoluobčany i mládeží je hodně šikovných a talentovaných,
kteří by rádi svou práci i úspěchy prezentovali.
Vedle velmi pěkného sportovního areálu bylo by toto kulturní centrum dalším
krokem pro vyrovnání rozdílu mezi venkovem a městem a vytvoření podmínek
pro život občanů v
21. století..

Myslivost a veřejnost
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Nejnebezpečnějším plastem je PVC, které obsahuje chlor. “Jeho spalováním vznikají bojové plyny,
které se používaly za první světové války, například plynný chlor. Do ovzduší se dostávají i dioxiny, což jsou hned po radioaktivním odpadu
nejtoxičtější látky,” říká Kropáček. Z PVC se vyrábí lino, ubrusy, hadice nebo obaly od nanukových dortů.
Navíc člověk spalováním plastů neušetří, naopak si může zničit kotel. “Kotel není na pálení
těchto látek přizpůsobený a snižuje to jeho životnost. Při topení předměty z PVC vzniká kyselina
chlorovodíková, která na kotel působí zevnitř a
ten podstatně více koroduje. Člověk si pak brzy
musí koupit nový,” popisuje Ivo Kropáček.
Nebezpečné je i pálení časopisů.
V kamnech, krbech a kotlích také často končí
pneumatiky nebo staré oblečení. “Pokud spalujeme gumu, vznikají velmi dráždivé oxidy síry a
saze. Umělá textilní vlákna zase uvolňují čpavek,” vyjmenovává Věra Jakubková. Textilní látky obsahují nejrůznější kyanidové skupiny a při
jejich pálení může unikat i známý jed kyanid.
I zdánlivě neškodný papír by lidé do kotle házet
neměli. “V časopisech je více barvy než papíru. A
barvy, to jsou zase těžké kovy,” upozorňuje Ivo
Kropáček. Nebezpečný je i oxid uhelnatý, který
vzniká při nekvalitním spalování dřeva.
Všechny látky, které se při spalování zmíněného
odpadu uvolňují do ovzduší, jsou pro lidské
zdraví velmi nebezpečné. “Dráždí oči i sliznice
nosu a způsobují bolesti hlavy nebo nevolnost.
Ohrožují také játra, ledviny a kůži,” říká Věra
Jakubková.
Řada z těchto látek je karcinogenní. Mohou
vyvolat rakovinu, ale také vady dětí při narození
nebo krevní poruchy.
Topit by lidé měli jen tím, na co je jejich kotel
určen. Podle odborníků by měli dávat přednost
obnovitelným zdrojům tepla, tedy suchému dřevu či biomase.
A co dělat, když se hustý, černý a nepříjemný
dým pravidelně valí ze sousedova komína a domluva není možná?
“Lidé se mohou podle zákona obrátit na policii
nebo odbor životního prostředí v příslušné obci.
Do rodinných domků sice úředníci nesmějí bez
svolení majitele vstupovat a kontrolovat, čím
topí, existují však postupy, jak zkoumat takzvanou přípustnou tmavost kouře,” vysvětluje Dominika Kovaříková z Hnutí Duha, která se zabývá
právním poradenstvím v oblasti životního prostředí.
Díky speciální šabloně, na které je škála tmavosti
kouře, může příslušný úředník zjistit, zda občan
páchá přestupek. Podle zákona o odpadech je
možné mu na základě tohoto pozorování uložit
i pokutu.
Praxe je však trochu jiná a prokazování se
nedaří. “Pokud lidé takto topí v noci nebo za
šera, tak to nejde prokázat. A oni to vědí, takže
se nám ještě nestalo, že bychom někoho takto
nachytali během dne,” říká Jan Vágnerová
z odboru životního prostředí v Krnově. Ze zákona úředníci do domku na kontrolu nemohou.
Konec citace článku.

Naše MS Borky – Věřňovice se na schůzích
zabývá touto problematikou a přijali jsme
řadu konkrétních opatření, jak prezentovat myslivost na veřejnosti. Protože
v poslední době se výrazně zlepšila spolupráce s Obecním úřadem v Dolní Lutyni,
využili jsme této možnosti naši činnost
prezentovat v Dolnolutyňských novinách.
Pod pojmem myslivost a myslivec si
mnozí myslí, že je to jenom lov, zabíjení,
týrání zvěře atd., ale lov v myslivecké praxi je na posledním místě naší činnosti.
Jasně a přesně jsou vymezena pravidla,
kdy a kde může být prováděn. Každý myslivec musí složit zkoušky z myslivosti, znát
řadu zákonů a jimi se řídit. Slyšíte-li ve
sdělovacích prostředcích a čtete v tisku
různé nešvary na adresu myslivců, podotýkám, že to nejsou myslivci, ale
“pytláci”a my se od takových musíme
distancovat a rázně požadovat jejich potrestání.
MS Borky – Věřňovice působí na katastru Dolní Lutyně na výměře 1420 ha a
členská základna čítá 32 členů, kteří mají
rozdělené úseky, o které se starají po celý
rok. Budují myslivecká zařízení, myslivecká políčka a přikrmují zvěř v době nouze,
to je v zimních měsících.
Jsme také vlastníci hájenky, která vyžaduje nemalé úsilí na údržbu. Provedli
jsme opravu kuchyně a schůzovací místnosti. Chceme, aby hájenku využívali jak
myslivci, tak i široká veřejnost pro své kulturní i společenské vyžití. Tuto činnost děláme ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu. V roce 2005 jsme odpracovali
1483 hodin.
Na úseku kultury organizujeme srnčí
hody, tradiční myslivecký ples, poslední
leče a vycházky do přírody s dětmi
z okolních škol.
Závěrem bychom chtěli informovat také
o odlovu za rok 2005 a tím veřejnosti přiblížit, jaké druhy lovné zvěře žijí na našem katastru.
Zvěř užitková: srnčí 38 ks, divočák 13 ks,
zajíc 13 ks, bažant 41 ks, kachna 118 ks,
holub 44 ks.
Zvěř škodná: liška 69 ks, psík mýval 2 ks,
kun 14 ks, vrána 11 ks, straka 15 ks.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří to dobře myslí s českou myslivostí, a
doufám, že se bude vyvíjet dál v duchu
českých tradic a bude zachována pro další generace.

V žádném případě nechceme plošně zjednodušovat a dělat nesprávné a hlavně ukvapené závěry. Právě ve Věřňovicích začal v průběhu roku
organizovaný sběr PET lahví, který se setkal
s pochopením občanů. Systém svozů plastových
lahví chceme letos rozšiřovat i na ostatní části
obce. Přestože končí hlavní topná sezona, chtěli
jsme výše zmíněným článkem poukázat na
zdánlivě neškodnou činnost (spalování nebezpečného komunálního odpadu), která je mnohdy prováděna celoročně a která při dlouhodobém provádění pomalu, nenápadně a zákeřně
přináší nenapravitelné škody na lidském zdraví.

S pozdravem Myslivosti zdar
Kocur Lubomír
místopředseda MS Borky – Věřňovice

Na závěr:
MS Borky – Věřňovice děkuje touto
cestou majiteli pekárny MAX v Dolní
Lutyni panu Josiekovi za materiální
pomoc (suchý chléb) pro zvěř v době
strádání v letošní kruté zimě.

Jan Fismol

E. Krul
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Informace obecního úřadu
Informace k výměně
občanského průkazu

-

V letošním roce se budou konat volby do Parlamentu ČR, a to v termínu 2. a 3. června 2006.
K uplatnění svého volebního práva je zapotřebí
rovněž platný občanský průkaz, event. platný
cestovní pas. Je proto v zájmu každého voliče,
aby si zkontroloval platnost svých osobních dokladů a případně včas si požádal o vydání nového OP či CP.

-

V letošním roce končí platnost občanských
průkazů vydaných v roce 1995 a 1996 , i
v případě uvedené platnosti neomezeně.
Doklady předkládané k výměně OP:

vyplněná žádost
l foto aktuální
rodný list, oddací list, event. úmrtní list, či
pravomocný rozsudek o rozvodu
rodné listy dětí (do l8 let jejich věku)

Vydání nového občanského průkazu je do 30
dnů od podání žádosti.
Upozornění:
Od l. l.2006 již nelze vycestovat do zahraničí
na občanský průkaz bez strojově čitelné
zóny, tj. růžová zalisovaná karta!
J. Vozárová

OBEC DOLNÍ LUTYNĚ
Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
Oznamuje v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů

záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu čp. 12 (bývalá restaurace “Na Vyhlídce”) v k. ú. Dolní Lutyně.
Jedná se o nebytové prostory v suterénu objektu ve výměře 371,9 m2 a
nebytové prostory v 1. podlaží objektu ve výměře 321,9 m2.
Zájemci o prohlídku pronajatého objektu nechť se kontaktují s vedoucí
Osvětové besedy paní Pavlou Petrovou na č. tel. 596 544 435; e-mail:
osvetovabeseda@iol.cz
Žádáme zájemce, aby svou nabídku vybavili seriózně zpracovaným
podnikatelským záměrem a návrhem vložených vlastních investičních prostředků.

Osvětová beseda připravila

jednodenní zájezd na FLORU OLOMOUC.
Letošní výstava připomíná 250. výročí narození hudebního skladatele W.A.Mozarta.

Odjezd autobusu od Kulturního domu
v sobotu 22. 4. 2006 v 7,30 h.
Cena: 250,-Kč.
Informace na tel: 596 544 435

Výzva – sběr plastových odpadů
Vážení občané,
obdrželi jste, nebo v nejbližší době obdržíte do svých rodinných domů leták, ve kterém
ve spolupráci s firmou Marius Pedersen vyhlašujeme rozšíření provozu sběru plastových odpadů,
který již zkušebně proběhl ve druhém pololetí roku 2005 v části obce Věřňovice s kladným výsledkem. Současně s letákem pracovníci obecního úřadu doručí do vašeho rodinného domu potřebné
množství polyetylénových sběrných pytlů, které budete používat.Tyto pytle obec pořídila ze svých
finančních prostředků a neměly by být používány jinak, než k uvedeným účelům.
Pevně věříme, že záměr obce se projeví souhlasným přijetím z vaší strany. Bude to jasný důkaz o
tom, že nám všem není lhostejné, co se děje s odpady, které jsou cennou recyklovatelnou surovinou přinášejícíi finanční efekt do pokladny obce.
Chceme poděkovat každému, kdo se do našeho programu zapojí.
Ing. Josef Lindner, MBA – starosta obce

Informace obecního úřadu
Ptačí chřipka
– rady občanům
Narazíte-li na uhynulého ptáka (holub, kos, pěnkava, hrdlička . . .), nemusíte mít obavu z ptačí
chřipky. Buďte opatrní u vodního ptactva (divoké
kachny, labutě, volavky . . .), nesahejte na nemocného či mrtvého ptáka. Všímejte si, zda
Vaši psí či kočičí miláčci nesežrali mrtvého ptáka.
Pokud dojde k hromadnému úhynu
především vodních ptáků (nejméně 5 ks), informujte krajskou veterinární správu ( MVDr. Gál M.
– tel. 596 323 943). Pamatujte si, že lidé se
mohou infikovat škubáním peří nemocného
ptáka, kucháním a trusem nemocného ptáka.
Drobní chovatelé mohou onemocnění předcházet, pokud budou chránit krmivo a vodu. Veterináři doporučují používat sítě. Podrobné informace získáte na www.ptaci-chripka.cz nebo na
www.svscr.cz .

dnů ode dne ohlášení ztráty či odcizení
o vydání nového občanského průkazu.
K žádosti o vydání OP se předkládá:
- rodný list,
- oddací list, příp. úmrtní list manžela (manželky),
nebo rozsudek o rozvodu s vyznačenou
právní mocí
- rodné listy dětí (pokud je žadatel chce zapsat
do OP)
- l foto
- l00 Kč
Upozornění:
V případě, že ohlásíte ztrátu či odcizení OP a
tento občanský průkaz bude nalezen , jste povinen tento nalezený občanský průkaz odevzdat!
Číslo tohoto občanského průkazu je zavedeno
do celostátní databáze neplatných OP. Nesplněním této povinnosti se dopouštíte přestupku
podle § 16 zák. č. 328/1999 Sb. o občanských
průkazech a za tento lze uložit blokovou pokutu
až do výše 10 000,- Kč.
J. Vozárová

Mgr. Ivana Ryšková
zemědělský úsek OÚ Dolní Lutyně

Upozornění
Jak postupovat při ztrátě
či odcizení občanského
průkazu
V případě, že ztratíte, nebo je Vám odcizen občanský průkaz, je tuto skutečnost třeba ohlásit
vždy na obecním úřadě ( v případě odcizení
např. z vozidla lze toto učinit rovněž na policii).
Na základě tohoto ohlášení Vám bude vydán
náhradní doklad za stávající občanský průkaz,
který však není veřejnou listinou a nelze na něj
vybírat peníze či vyzvedávat poštu.

Vážení čtenáři,
v průběhu měsíce dubna bude na internetových
stránkách naší obce probíhat anketa o jejich sledovanosti. Rádi bychom zkvalitňovali jejich úroveň. Počet Vás, kteří jste napojeni na internetovou síť, neustále roste. Přenášení informací pomocí webových stránek se začíná řadit
mezi standardní způsoby komunikace. Mezi připravované novinky patří kupř. samostatná kapitola věnovaná informacím o stavu a ochraně
životního prostředí. Pokud jste na internet napojeni, vyhledejte stránky naší obce na adrese
www.dolnilutyne.org. Každá Vaše připomínka
nebo námět bude vítána.

V souladu s ust. § 14 zák č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů je občan povinen požádat do 15 pracovních

Ing. Radovan Skybík

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Představení školské a kulturní komise
Poslední z výborů a komisí ustanovených Radou obce Dolní Lutyně je školská a kulturní komise. O její představení
formou rozhovoru jsem požádal jejího předsedu a zároveň místostarostu Bc. Jana Fismola.

V měsíci březnu oslavili 75. , 80., 85., 91.,
93., 94. a 95. narozeniny tito naši spoluobčané:

Kdy a proč školská komise vznikla?

Marie Jančarová, Aleš Meky,
Vincencie Suchanková, Anna Zemánková, Libuše Lukaštíková, Zdenka Littnerová, Marta Klimová, Regina Klusová,
Adéla Ligocká, Fridolín Kubatko
Amalie Tomalíková, Anna Kendziurová,
Emilie Malcharková, Alžběta Szostoková,
Žofie Skupníková, Marie Klósková

Úvodem bych rád uvedl, že školská a
kulturní komise, jak zní její oficiální název, je odborným útvarem rady obce. Její
vznik můžeme datovat do počátku devadesátých let a lze předpokládat, že svou
činností volně navázala na obsahově podobně koncipovanou komisi v období
před rokem 1989. Ale fakticky jsem tuto
skutečnost nezkoumal. Proč komise
vznikla? Už samotný název předurčuje
rozsah činnosti komise. Zjednodušeně
řečeno se dá její práce rozdělit do dvou
částí. Do té první můžeme zařadit opakující se činnosti, mezi které patří hlavně
projednávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost dětí a mládeže, posuzování všech žádostí doručených
obecnímu úřadu a svým obsahem přináležející naší komisi apod. Následně se
stanoviska a doporučení komise předkládají radě obce ke schvalování.
Druhou část činnosti komise bych možná
trošku nadneseně nazval tvůrčí. Tady
můžeme zařadit všechno to, co komise
sama navrhne jako nové aktivity
v oblasti kultury, sportu, činnosti dětí a
mládeže apod.. Takto byla členy komise
kupř. navržena celá řada kulturních akcí
a aktivit k 700. výročí založení naší obce.
Dalším příkladem mohou být Dolnolutyňské noviny. Jejich nová podoba vznikala postupným upřesňováním a realizací
původního záměru. Současně vykonává
školská a kulturní komise i funkci redakční rady Dolnolutyňských novin.

Všem jubilantům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a
hodně elánu do dalších let.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu
za dárky a milou návštěvu k mým osmdesátinám.
S úctou děkuje Zdenka Littnerová
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Šárka Černá, Miloslav Figura, Blažena
Krysková, Jaroslav Šostok, Josef Mertl
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene
Dne 9. dubna 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní

Štěpánky Staré
Vzpomínají dcera Věra,
vnučka Zdeňka s rodinou
a vnuk Vladimír s rodinou.

Jaké je její složení a jak často se komise schází?

Kdo byl milován,
není nikdy zapomenut.
Dne 28. 4. 2006 uplyne
13 let od chvíle kdy nás
navždy opustil pan

Chcete-li, pane redaktore, konkrétní jména, pak je uvedu s radostí. Mgr. Jana Josieková, Mgr. Eva Šipulová, Pavla Petrová, Jan Popovič, Mgr. Pavel Buzek a Bc.
Jan Fismol. Domnívám se, že žádného
z členů nemusím blíže představovat. Za
obecní úřad doplňuje tuto skupinu Marta
Twyrdá. Rád bych sdělil a zdůraznil skutečnost, že ve vztahu k tomuto kolektivu
je snad až nepatřičné hovořit o “komisi”.
V podstatě se jedná o sehraný pracovní
tým, který si dovolím zařadit mezi nejlepší, ve kterých jsem za svou praxi pracoval. Tento tým se schází pravidelně
jedenkrát měsíčně, obvykle ve středu po
dvacátém kalendářním dnu v měsíci. Je
to dáno časovým rozvrhem přípravy Dolnolutyňských novin.

Josef Piniur
S láskou a úctou vzpomíná manželka Milada s
rodinou.

Sdělení ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně
Vážení rodiče,
naše škola se v současné době zabývá sebehodnocením své činnosti. Obracíme
se na Vás proto se žádostí o laskavé vyplnění “ Dotazníku školní atmosféry”, který
žáci obdrží začátkem dubna od svých třídních učitelů. Znění výše zmíněného dotazníku bude také od začátku dubna zveřejněno na internetových stránkách naší školy
www.zsdl.cz .
Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech rodičů na klima školy.
Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají anonymní charakter.
Dotazník prosím přineste vyplněný na třídní schůzky, které se budou konat
dne 19. dubna 2006. Se svým třídním učitelem budete mít možnost otázky prodiskutovat a vyjádřit se k nim.
Děkujeme Vám za laskavé pochopení a spolupráci.

Kdo Vás měl rád, ten vzpomene,
kdo Vás měl rád, ten nikdy nezapomene

Dne 1. května 2006 vzpomeneme první
výročí úmrtí paní
Valerie Šmídové
a 12.dubna 2006 vzpomeneme 9 .výročí
úmrtí jejího manžela pana
Antonína Šmída
z Věřňovic.

Školská a kulturní komise pracuje
v tomto složení už čtvrtý rok. Co považujete za její největší úspěch?
Bezesporu zvládnutí roku oslav 700. výročí naší obce. Ale zdůrazňuji, není to

Za pedagogický sbor Mgr. Šárka Vykydalová.
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zásluha jen našeho týmu. Ten podstatnou
část akcí k oslavám inicioval a navrhl, ale
na realizaci se podílela celá řada jednotlivců a skupin . Pracovníky obecního úřadu počínaje a dobrovolníky z řad občanů, resp. společenských organizací konče. Bez nich by, až na výjimky, nebylo
realizováno téměř nic.Významnou úlohu
sehrála v oslavách výročí obce Osvětová
beseda. Osobně si velmi považuji ty aktivity, které mají nadčasovou hodnotu.
Jsou to zejména obě publikace o Dolní
Lutyni a pamětní medaile. Ta zvlášť pro
svou vysokou uměleckou hodnotu. Zajímavá byla i výstava obrazů. Když si
vzpomenu na to, jak nás někteří zrazovali od této akce. Hlavním argumentem
byla jakási očekávaná skepse nad ochotou občanů veřejně vystavit výsledky své
záliby. Je dobře, že jsme tyto hlasy
(nebylo jich naštěstí moc) neuposlechli.
Výsledek předčil očekávání. Máme všichni z toho dobrý pocit.

C o j e hl a vní
v současné době?

náp l ní

ko mi s e

Jsme na začátku roku, takže komise
zkoumá a doporučuje radě obce žádosti
o poskytnutí příspěvku na akce dětí a
mládeže v letošním roce. Dále, jak už je
asi veřejnosti známo, se díky finanční dotaci Ministerstva pro místní rozvoj podařilo v loňském roce vybudovat u ZŠ Aloise Jiráska moderní sportovní areál, jehož
výstavbu navrhla rovněž naše komise.
Aby sloužil v celém rozsahu nejen školákům, ale i mládeži a sportovně založené
veřejnosti, musí být zpracovány zásady
pro používání areálu. Ostrahou areálu
počínaje a zapůjčováním jednotlivých
sportovišť za úplatu konče. Komise ve
spolupráci s ing. Skybíkem na těchto pravidlech pracuje. Provozní řád už byl zveřejněn v našich novinách. V průběhu
března by měl být obci předán i projekt
víceúčelového sportovního areálu ve Věřňovicích. O realizaci projektu je možno
uvažovat v horizontu 1-2 let podle toho,
kdy bude možné a vhodné čerpat dotaci.
Který problém z hlediska složitosti

řešení teď stojí před komisí?
Problém, o kterém se chci krátce zmínit,
není pro svou složitost a závažnost pouze
problémem komise, ale dotýká se obce
jako takové. Tím problémem je snižující
se počet dětí jak mateřských, tak základních škol, který se negativně a značnou
měrou promítá do financování školního
provozu. Jedná se o dlouhodobý trend,
který má z hlediska profesionálně zpracované prognózy negativní vývoj. Pro
svou složitost a variantní způsoby řešení
současného i budoucího stavu nechci
dál tento problém rozvíjet.
Stojíme na začátku jeho řešení, do kterého bude zapojeno jak vedení školy, tak i
orgány samosprávy, občané, krajský úřad
apod.. Veřejnost bude průběžně informována.
V loňském roce došlo ke změně pojetí
Dolnolutyňských novin. Co považujete za dobré a co v nich podle Vašeho
soudu chybí?
Vzhledem k tomu, že změnu iniciovala
naše komise, která z pozice redakční rady předurčuje i obsah novin, nechci
hodnotit jejich úroveň. Tu ať posoudí čtenáři. Obecně a za svou osobu mohu říci,
že úplně spokojen nebudu ještě hodně
dlouho.
Mám na mysli srovnání se svou konečnou představou. Jsem čtenářem vícero
místních novin. Mám tedy s čím srovnávat a inspirovat se. Dostáváme i podnětné návrhy občanů jak úroveň novin stále
zlepšovat. Největší prostor spatřujeme
kupř. v ještě intenzivnějším zapojení společenských organizací do poskytování
informací o své činnosti. Mimochodem.
Od květnového vydání novin začneme
seznamovat veřejnost s jednotlivými lutyňskými společenskými a sportovními
organizacemi. Začneme představením
mysliveckého sdružení z Neradu
a Věřňovic. Dále se musí zvyšovat poskytování informací ze samosprávy i obecního úřadu. Ale aby to nakonec nevyznělo
jako zklamání nad současnou úrovní novin. Naopak. Hřeje nás potěšení, že se
změna povedla. Pochvalné hlasy občanů,
které dostáváme, nás o tom přesvědčují.
Děkuji moc za rozhovor i všem členům
komise za spolupráci při tvorbě novin.
Doufám, že nejenom z jejich řad, ale i
z řad dalších občanů a organizací přibudou další konkrétní podněty, jak nadále
Dolnolutyňské noviny zlepšovat.
D. Štrouf

Informace obecního úřadu
Ptačí chřipka
– rady občanům
Narazíte-li na uhynulého ptáka (holub, kos, pěnkava, hrdlička . . .), nemusíte mít obavu z ptačí
chřipky. Buďte opatrní u vodního ptactva (divoké
kachny, labutě, volavky . . .), nesahejte na nemocného či mrtvého ptáka. Všímejte si, zda
Vaši psí či kočičí miláčci nesežrali mrtvého ptáka.
Pokud dojde k hromadnému úhynu
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– tel. 596 323 943). Pamatujte si, že lidé se
mohou infikovat škubáním peří nemocného
ptáka, kucháním a trusem nemocného ptáka.
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formou rozhovoru jsem požádal jejího předsedu a zároveň místostarostu Bc. Jana Fismola.

V měsíci březnu oslavili 75. , 80., 85., 91.,
93., 94. a 95. narozeniny tito naši spoluobčané:

Kdy a proč školská komise vznikla?

Marie Jančarová, Aleš Meky,
Vincencie Suchanková, Anna Zemánková, Libuše Lukaštíková, Zdenka Littnerová, Marta Klimová, Regina Klusová,
Adéla Ligocká, Fridolín Kubatko
Amalie Tomalíková, Anna Kendziurová,
Emilie Malcharková, Alžběta Szostoková,
Žofie Skupníková, Marie Klósková

Úvodem bych rád uvedl, že školská a
kulturní komise, jak zní její oficiální název, je odborným útvarem rady obce. Její
vznik můžeme datovat do počátku devadesátých let a lze předpokládat, že svou
činností volně navázala na obsahově podobně koncipovanou komisi v období
před rokem 1989. Ale fakticky jsem tuto
skutečnost nezkoumal. Proč komise
vznikla? Už samotný název předurčuje
rozsah činnosti komise. Zjednodušeně
řečeno se dá její práce rozdělit do dvou
částí. Do té první můžeme zařadit opakující se činnosti, mezi které patří hlavně
projednávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost dětí a mládeže, posuzování všech žádostí doručených
obecnímu úřadu a svým obsahem přináležející naší komisi apod. Následně se
stanoviska a doporučení komise předkládají radě obce ke schvalování.
Druhou část činnosti komise bych možná
trošku nadneseně nazval tvůrčí. Tady
můžeme zařadit všechno to, co komise
sama navrhne jako nové aktivity
v oblasti kultury, sportu, činnosti dětí a
mládeže apod.. Takto byla členy komise
kupř. navržena celá řada kulturních akcí
a aktivit k 700. výročí založení naší obce.
Dalším příkladem mohou být Dolnolutyňské noviny. Jejich nová podoba vznikala postupným upřesňováním a realizací
původního záměru. Současně vykonává
školská a kulturní komise i funkci redakční rady Dolnolutyňských novin.

Všem jubilantům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a
hodně elánu do dalších let.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu
za dárky a milou návštěvu k mým osmdesátinám.
S úctou děkuje Zdenka Littnerová
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Šárka Černá, Miloslav Figura, Blažena
Krysková, Jaroslav Šostok, Josef Mertl
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene
Dne 9. dubna 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní

Štěpánky Staré
Vzpomínají dcera Věra,
vnučka Zdeňka s rodinou
a vnuk Vladimír s rodinou.

Jaké je její složení a jak často se komise schází?

Kdo byl milován,
není nikdy zapomenut.
Dne 28. 4. 2006 uplyne
13 let od chvíle kdy nás
navždy opustil pan

Chcete-li, pane redaktore, konkrétní jména, pak je uvedu s radostí. Mgr. Jana Josieková, Mgr. Eva Šipulová, Pavla Petrová, Jan Popovič, Mgr. Pavel Buzek a Bc.
Jan Fismol. Domnívám se, že žádného
z členů nemusím blíže představovat. Za
obecní úřad doplňuje tuto skupinu Marta
Twyrdá. Rád bych sdělil a zdůraznil skutečnost, že ve vztahu k tomuto kolektivu
je snad až nepatřičné hovořit o “komisi”.
V podstatě se jedná o sehraný pracovní
tým, který si dovolím zařadit mezi nejlepší, ve kterých jsem za svou praxi pracoval. Tento tým se schází pravidelně
jedenkrát měsíčně, obvykle ve středu po
dvacátém kalendářním dnu v měsíci. Je
to dáno časovým rozvrhem přípravy Dolnolutyňských novin.

Josef Piniur
S láskou a úctou vzpomíná manželka Milada s
rodinou.

Sdělení ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně
Vážení rodiče,
naše škola se v současné době zabývá sebehodnocením své činnosti. Obracíme
se na Vás proto se žádostí o laskavé vyplnění “ Dotazníku školní atmosféry”, který
žáci obdrží začátkem dubna od svých třídních učitelů. Znění výše zmíněného dotazníku bude také od začátku dubna zveřejněno na internetových stránkách naší školy
www.zsdl.cz .
Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech rodičů na klima školy.
Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají anonymní charakter.
Dotazník prosím přineste vyplněný na třídní schůzky, které se budou konat
dne 19. dubna 2006. Se svým třídním učitelem budete mít možnost otázky prodiskutovat a vyjádřit se k nim.
Děkujeme Vám za laskavé pochopení a spolupráci.

Kdo Vás měl rád, ten vzpomene,
kdo Vás měl rád, ten nikdy nezapomene

Dne 1. května 2006 vzpomeneme první
výročí úmrtí paní
Valerie Šmídové
a 12.dubna 2006 vzpomeneme 9 .výročí
úmrtí jejího manžela pana
Antonína Šmída
z Věřňovic.

Školská a kulturní komise pracuje
v tomto složení už čtvrtý rok. Co považujete za její největší úspěch?
Bezesporu zvládnutí roku oslav 700. výročí naší obce. Ale zdůrazňuji, není to

Za pedagogický sbor Mgr. Šárka Vykydalová.
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zásluha jen našeho týmu. Ten podstatnou
část akcí k oslavám inicioval a navrhl, ale
na realizaci se podílela celá řada jednotlivců a skupin . Pracovníky obecního úřadu počínaje a dobrovolníky z řad občanů, resp. společenských organizací konče. Bez nich by, až na výjimky, nebylo
realizováno téměř nic.Významnou úlohu
sehrála v oslavách výročí obce Osvětová
beseda. Osobně si velmi považuji ty aktivity, které mají nadčasovou hodnotu.
Jsou to zejména obě publikace o Dolní
Lutyni a pamětní medaile. Ta zvlášť pro
svou vysokou uměleckou hodnotu. Zajímavá byla i výstava obrazů. Když si
vzpomenu na to, jak nás někteří zrazovali od této akce. Hlavním argumentem
byla jakási očekávaná skepse nad ochotou občanů veřejně vystavit výsledky své
záliby. Je dobře, že jsme tyto hlasy
(nebylo jich naštěstí moc) neuposlechli.
Výsledek předčil očekávání. Máme všichni z toho dobrý pocit.

C o j e hl a vní
v současné době?

náp l ní

ko mi s e

Jsme na začátku roku, takže komise
zkoumá a doporučuje radě obce žádosti
o poskytnutí příspěvku na akce dětí a
mládeže v letošním roce. Dále, jak už je
asi veřejnosti známo, se díky finanční dotaci Ministerstva pro místní rozvoj podařilo v loňském roce vybudovat u ZŠ Aloise Jiráska moderní sportovní areál, jehož
výstavbu navrhla rovněž naše komise.
Aby sloužil v celém rozsahu nejen školákům, ale i mládeži a sportovně založené
veřejnosti, musí být zpracovány zásady
pro používání areálu. Ostrahou areálu
počínaje a zapůjčováním jednotlivých
sportovišť za úplatu konče. Komise ve
spolupráci s ing. Skybíkem na těchto pravidlech pracuje. Provozní řád už byl zveřejněn v našich novinách. V průběhu
března by měl být obci předán i projekt
víceúčelového sportovního areálu ve Věřňovicích. O realizaci projektu je možno
uvažovat v horizontu 1-2 let podle toho,
kdy bude možné a vhodné čerpat dotaci.
Který problém z hlediska složitosti

řešení teď stojí před komisí?
Problém, o kterém se chci krátce zmínit,
není pro svou složitost a závažnost pouze
problémem komise, ale dotýká se obce
jako takové. Tím problémem je snižující
se počet dětí jak mateřských, tak základních škol, který se negativně a značnou
měrou promítá do financování školního
provozu. Jedná se o dlouhodobý trend,
který má z hlediska profesionálně zpracované prognózy negativní vývoj. Pro
svou složitost a variantní způsoby řešení
současného i budoucího stavu nechci
dál tento problém rozvíjet.
Stojíme na začátku jeho řešení, do kterého bude zapojeno jak vedení školy, tak i
orgány samosprávy, občané, krajský úřad
apod.. Veřejnost bude průběžně informována.
V loňském roce došlo ke změně pojetí
Dolnolutyňských novin. Co považujete za dobré a co v nich podle Vašeho
soudu chybí?
Vzhledem k tomu, že změnu iniciovala
naše komise, která z pozice redakční rady předurčuje i obsah novin, nechci
hodnotit jejich úroveň. Tu ať posoudí čtenáři. Obecně a za svou osobu mohu říci,
že úplně spokojen nebudu ještě hodně
dlouho.
Mám na mysli srovnání se svou konečnou představou. Jsem čtenářem vícero
místních novin. Mám tedy s čím srovnávat a inspirovat se. Dostáváme i podnětné návrhy občanů jak úroveň novin stále
zlepšovat. Největší prostor spatřujeme
kupř. v ještě intenzivnějším zapojení společenských organizací do poskytování
informací o své činnosti. Mimochodem.
Od květnového vydání novin začneme
seznamovat veřejnost s jednotlivými lutyňskými společenskými a sportovními
organizacemi. Začneme představením
mysliveckého sdružení z Neradu
a Věřňovic. Dále se musí zvyšovat poskytování informací ze samosprávy i obecního úřadu. Ale aby to nakonec nevyznělo
jako zklamání nad současnou úrovní novin. Naopak. Hřeje nás potěšení, že se
změna povedla. Pochvalné hlasy občanů,
které dostáváme, nás o tom přesvědčují.
Děkuji moc za rozhovor i všem členům
komise za spolupráci při tvorbě novin.
Doufám, že nejenom z jejich řad, ale i
z řad dalších občanů a organizací přibudou další konkrétní podněty, jak nadále
Dolnolutyňské noviny zlepšovat.
D. Štrouf

