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Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat
Vám za projevenou důvěru ve volbách do
obecního zastupitelstva a při volbě starosty. Rád bych zdůraznil, že si vážím Vaší
podpory a budu se snažit složité a naléhavé problémy, které nás čekají, řešit ku
prospěchu obyvatel Dolní Lutyně a Věřňovic.
Jedním z kroků, které jsem po prvních dnech ve funkci a seznamování se s
technickým stavem obecního majetku
učinil, bylo odstranění mříží z dveří
obecního úřadu, aby kontakt při komunikaci mezi pracovníky a občany byl lepší a obecní úřad nepřipomínal nedobytnou pevnost. Až na výjimky je technický
stav budov dosti žalostný, jistě víte, jak
vypadá např. budova kulturního domu,
Vyhlídky, některých škol a mnoha dalších
včetně obecního úřadu. Připadám si jako
vlastník staršího rodinného domu, kde
občas zateče, okna už netěsní, topení netopí, voda teče pouze vlažná a obklady
pamatují dobu dávno minulou. Vím, že

by to chtělo kompletní rekonstrukci, ale
člověk nemá dostatečné množství finančních prostředků. Proto bude třeba vše pořádně zvážit a rozhodnout se, do čeho
investovat nejdříve.
K problémům, kterým se nevyhneme a budeme muset najít přijatelná řešení, patří otázka životního prostředí,
zejména odkanalizovaní obce s přímým
finančním dopadem na občany. Lutyňka
se stává stokou, kde kromě komárů v létě
není téměř žádný život. Za hodně věcí si
můžeme sami, neboť upřednostňujeme
řešení, která jsou výhodná především pro
nás, nikoliv však pro přírodu. Takových
maličkostí je hodně, od nefunkční kanalizace, přes topení levnými, ale nekvalitními tuhými palivy, až po spalování PET
lahví a staré trávy. Blíží se zimní období,
doba vánočních svátků, ale také inverzí
a zhoršených rozptylových podmínek.
Zkusme být k sobě ohleduplní, laskaví a
příjemní především kvůli našim dětem.
Další citlivou oblastí je školství,
neboť klesající počet žáků a velké množství budov je pro obec finančně velmi náročné. V naší obci se každý rok narodí
asi 30 dětí a máme 5 škol. Rostoucí náro1

ky na kvalitu výuky v oblasti cizích jazyků, výpočetní techniky a dalších předmětů nutí školy investovat nemalé prostředky. Bohužel při současném stavu, kdy
obec školství dotuje nemalými částkami,
je efektivita vložených prostředků velmi
malá. A to už vůbec nehovořím o velmi
přísných hygienických normách a předpisech pro školní jídelny, které obec bude
muset plnit.
Vím, že nás čeká hodně práce.
Stane se, že budu říkat věci příjemné i
nepříjemné, ale vždy na rovinu a přímo.
Stojíme na rozcestí a je na nás, kterou
cestu zvolíme. Doufám, že se společně
vydáme tou správnou, bez výmolů a objížděk tak, abychom zdraví a spokojení
dorazili do cíle.
Přeji Vám především krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a
rodinné pohody a těm nejmladším taky
mnoho dárků.
Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Ustavující zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Lutyně
Jak jsme již uvedli v minulém čísle
DL novin, ve středu 1. listopadu se
poprvé sešli nově zvolení zastupitelé
obce Dolní Lutyně. Na programu

Nový starosta se ujal dalšího řízení
zasedání. Následovala volba místostarosty ze dvou navržených kandidátů: Ing. Miloslava Mžyka (za

bylo (hned po slavnostním slibu 15
zvolených členů zastupitelstva) několik důležitých bodů, ale největší pozornost početných návštěvníků smě-

KSČM) a Bc. Jana Fismola ( za NEZÁVISLÉ). Svoji minulou pozici rovněž v prvním kole voleb obhájil a
místostarostou se znovu stal Bc. Jan
Fismol. Jako třetí v pořadí byli voleni
tři zbývající členové rady obce
(starosta a místostarosta již byli zvoleni). Navrženi byli: Pavla Petrová
( za ČSSD), Mgr. Jan Czapek (za CO-

řovala k volbě starosty.
Zasedání v jeho úvodu řídil nejstarší
člen zastupitelstva, pan František
Kryska. Po schválení programu a
jednacího řádu proběhla volba členů
návrhové a volební komise, volba
ověřovatelů zápisu a schválení volebního řádu. A pak již nastala netrpělivě očekávaná volba starosty obce. Ze
zastupitelstva vzešly dva návrhy: Ing.
Josef Lindner (za KSČM) a Mgr. Pavel
Buzek (za ODS). Hned v prvním
kole byl zvolen starostou Mgr. Pavel
Buzek , a to 9 hlasy pro a 6 hlasy
proti.
2

EX.), Jan Wolf (za ODS) , Mgr. Jana
Josieková (za KDU-ČSL) a Ing. Miloslav Mžyk (za KSČM). Do rady obce
byli většinou 9 hlasů zvoleni : Mgr.
Jan Czapek, Mgr. Jana Josieková a
Jan Wolf.
Zasedání zastupitelstva pokračovalo
ustavením dvou ze zákona povinných výborů, a to finančního a kontrolního a jejich předsedů. Předsedou
kontrolního výboru se stal Ing. Miloslav Mžyk a předsedou finančního
výboru Jan Wolf.
Poté členové zastupitelstva schválili
na návrh rady obce udělení finančního daru a stříbrné Pamětní medaile
občanu Dolní Lutyně Aleši Babinskému, prvnímu nositeli ceny Michala

Velíška. Pak byl schválen termín dalšího zasedání zastupitelstva na 11.
prosinec a rovněž úkoly radě obce
do nejbližšího zasedání.
Ing. Dobroslav Štrouf

Z mateřských škol
Už se Vám to někdy stalo? Potkat na
ulici plno čarodějnic, skřítků a kouzelníků? 3. listopadu jsme se za tyto pohádkové postavy převlékli – nezapomněli
jsme na světýlka, blikátka, řehtačky ,
baterky …, rozloučili jsme se s rodiči
písní Simsala bim a vydali se vzhůru za
dobrodružstvím. Strašidelný průvod obcí
jsme si užili a také nás bylo pořádně
slyšet. Na školní zahradě vyzdobené
světýlky jsme našli sladký poklad a pak

už jsme měli takový hlad, že nám „čertí“
párečky přišly opravdu k chuti. Pyžamková diskotéka a pohádky na dobrou
noc tento nezapomenutelný večer ukončily a všichni se s chutí zachumlali do
spacáků. Ráno po snídani jsme se loučili
hlasitým ahoj a zase příště.
Za MŠ v Dolní Lutyni – střed
Božena Šostoková
a Pavla Vybraňcová

Jak jsme slavili „Halloween“

Již při příchodu do školy byli rodiče a
děti překvapeni nebývalým ruchem,
který zde panoval. Šatna, chodba i třídy
byly vyzdobeny dýňovými motivy, motivy netopýrů, čarodějnic, duchů a podobných nadpřirozených bytostí.
Z chodby na děti vykukovala čarodějnice, která něco vařila v obrovském kotli,
u stropu se vznášel svítící duch, po zemi
se plazil zelený světélkující had. Když
do školky dorazil i „ ježidědek“, nic už
nebránilo tomu, aby si i všechny děti
nasadily vlastnoručně vyrobené masky
vampírů a zapojily se do „disco tance
duchů“. Magnetofon vydával kvílivé
zvuky, ke kterým se za chvíli přidali i
děti, obě čarodějnice a ježidědek. Po
disco tanci nastalo to pravé čarování a
kouzlení. Pokud se podařilo, sladká
odměna děti neminula. Když pak unavené děti konečně ulehly, mohly zaměstnankyně školy číst v dětských tvářích
štěstí, radost, pohodu a spokojenost. Nic
víc si nemohly ani přát.
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Již tradičně se milovníci hudby v Dolní
Lutyni v prosinci scházejí na koncertech,
aby se v zajetí tónů na chvíli oprostili od
horečných nákupů a předvánočního úklidu a připomenuli si, že podstatou adventu a nadcházejících Vánoc je ono jednoduché - radost lidem dobré vůle.
Žáci naší školy, jejíž součástí je i pobočka v Dolní Lutyni, Vám tedy připravili
hudební dárky ve formě adventních, mikulášských a vánočních koncertů.
Na prvním z nich, který se uskuteční
v úterý 5.12.2006 v 16.30 v koncertním
sále ZUŠ v Rychvaldě pod názvem Hrajeme a malujeme s Mikulášem, Vás potěší
naši nejmenší, žáci přípravné hudební i
výtvarné výchovy a 1. ročníků.
Adventní koncert žáků naší školy
v kostele CČSH v Rychvaldě připravujeme
na neděli 17.12.2006 v 17.00 a uslyšíte na
něm spoustu českých, moravských a slezských koled, ale dozvíte se i o starých
vánočních zvycích.
Veřejnost v Dolní Lutyni bychom rádi
pozvali na Vánoční koncert, který se
uskuteční ve čtvrtek 21.12.2006
v 16.30 v kulturním domě.
Radost bychom chtěli dát i dětem a
dospělým z ústavů sociální péče pro
mentálně postižené z Pržna a OstravyMuglinova, pro které jsme připravili pásmo koled a povídání o Vánocích. Odměnou pro nás jsou jejich rozzářené oči a
neskrývaná radost nad možností zazpívat
si s naší dětskou cimbálovkou.
A po tom, co hudba prostřednictvím
hudebních nástrojů našich žáků bude po
celou dobu adventu promlouvat k srdcím
posluchačů, můžeme se spolu
s K.J.Erbenem těšit: „…adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den“.
Vám všem, kteří sledujete a podporujete činnost naší školy, ale i všem občanům Dolní Lutyně přeji klidné a spokojené prožití Vánoc v kruhu Vašich nejbližších.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

Místní organizace politického hnutí

NEZÁVISLÍ
přeje všem občanům naší obce
pohodové a klidné prožití svátků
Vánoc.
Do nového roku přejeme hodně zdraví,
pozitivní energie a životních sil.

Za MŠ v Dolní Lutyni na Zbytkách
se již těší na příští běsnění
Eva Křemenová.

Jan Fismol
Předseda místní organizace.

3

Informace obecního úřadu
Informace o změnách v právních
předpisech upravujících sociální
péči od 1. ledna 2007
Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní
změně v systému poskytování sociálních
služeb. Od tohoto data je stanovena účinnost nového zákona o sociálních službách
(zákon č. 108/2006 Sb.), tím dojde
ke změnám, které mají zásadní vliv jak na
poskytovatele
sociálních služeb,
tak
na jejich uživatele. Tento zákon upravuje
podmínky poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální
situaci prostřednictvím sociálních služeb
(definuje druhy sociálních služeb a úhradu
za jejich poskytování a formy financování)
a příspěvku na péči.
Příspěvek na péči je nově zavedenou sociální dávkou, kterou mohou získat občané
na zajištění pomoci potřebné k řešení jejich
obtížné sociální situace.
Přijetím zákona o sociálních službách
se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost, které bude nahrazeno novou dávkou
příspěvkem na péči.
Dále se ruší příspěvek při péči o osobu
blízkou poskytovaný osobám pečujícím o
osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči.
V platnosti zůstávají a nadále se budou
poskytovat příspěvky:
mimořádné výhody
jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
příspěvek na úpravu bytu
příspěvek na zakoupení mot. vozidla
příspěvek na provoz motorového vozidla
příspěvek na individuální dopravu
některé další příspěvky poskytované
z důvodu zdravotního postižení občana
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Příspěvek na péči
Poskytuje se:
osobám starším jednoho roku věku závislým na pomoci jiné fyzické osoby
za účelem zajištění potřebné pomoci při
úkonech péče o vlastní osobu soběstačnosti. Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a
být soběstačný je u každého člověka různá,
proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti
na pomoci jiné osoby, a to od lehké až
po úplnou závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku
v korunách.
Účel příspěvku:
přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci jiné
osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče.
Posiluje finanční soběstačnost (kupní sílu)
uživatelů sociálních služeb.
Stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost, tak i příspěvek na péči se pro osobu,
které náleží, nepovažuje za příjem.

Příjemci dávky, tj. závislé osobě, se vkládá
možnost rozhodovat o způsobu zajištění
pomoci a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u osob blízkých
nebo
jiných
fyzických
osob
a
u poskytovatelů sociálních služeb. Oba
uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.
Pomoc může poskytovat současně více
osob blízkých nebo jiných fyzických, avšak
pouze jedné z nich (a to té, která bude
pečovat v největším rozsahu,) může z titulu
péče o osobu závislou ve II. až IV. stupni
být započtena tato doba péče jako náhradní
doba pro účely důchodového zabezpečení.
Potvrzení prokazující dobu péče pro účely
zdravotního a důchodového pojištění vydá
pečujícím osobám obecní úřad, který příspěvek poskytuje.
Pečující osoba může být zaměstnaná,
v evidenci úřadu práce, studovat apod.
Podstatné je jen zajištění potřeb pečované
osoby.
Žádost o příspěvek na péči se podává na:
Obecním úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti rozhoduje.
Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení osoby
resp. poskytovatele sociálních služeb, která
poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.
Odvolací orgán:
Krajský úřad
Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:
podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu
v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči
o vlastní osobu a schopnost zajištění
soběstačnosti,
které
jsou
vymezeny
v zákoně
podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro
potřeby posouzení stupně závislosti, které
provede lékař úřadu práce na podkladě
nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření
osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu
souhlas k jejich ověření
Výše příspěvku:
Stupeň
Stupeň
Stupeň
Stupeň

I:
II:
III:
IV:

do 18 let
2 000,- Kč
4 000,- Kč
8 000,- Kč
11 000,- Kč

nad 18 let
3 000,- Kč
5 000,- Kč
9 000,- Kč
11 000,- Kč

Příjemce příspěvku je povinen nahlásit
do 15 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým
způsobem mu bude péče zajištěna, pokud
tak již neučinil při podání žádosti. Příjemce
dávky je povinen využívat příspěvek
k zajištění potřebné pomoci odpovídající
přiznanému stupni závislosti. Příslušný úřad
bude následně kontrolovat využití příspěvku na zajištění odpovídající pomoci.
Zákon o sociálních službách stanoví,
jakým způsobem přechází zvýšení důchodu
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pro bezmocnost a příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu od 1. 1. 2007
na příspěvek na péči.
1)Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost:
částečnou
I. stupeň (2.000,- Kč)
převážnou
II. stupeň (4.000,- Kč)
úplnou
III. stupeň (8.000,- Kč)
2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené vyžadující mimořádnou péči
bude považováno za osobu ve III. stupni
závislosti a náleží mu příspěvek ve výši
9.000,- Kč.
3) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost, na kterého jiná osoba pobírá příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu:
při částečné bezmocnosti pečované osoby
starší 80 let jde o osobu v I. stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši
odpovídající stupni II.
při převážné bezmocnosti pečované osoby
jde o osobu ve II. stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III. V tomto případě je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode
dne nabytí účinnosti zákona a v této době
by mělo být provedeno nové posouzení
zdravotního stavu. Příjemce o změnu
dávky nežádá, přehodnocení provede
příslušný úřad sám a přizná příspěvek
na péči v odpovídajícím stupni závislosti.
Zároveň pověřený obecní úřad rozhodne
o odejmutí příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu. Zvýšení důchodu pro
bezmocnost náleží naposledy při splátce
důchodu splatné v prosinci 2006.
Pečovaná osoba není příjemcem zvýšení
důchodu pro bezmocnost - nadále jí naleží
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu, až do doby podání žádosti oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle
však do 31. 12. 2008.
Stát je plátcem zdravotního pojistného
za osoby, které jsou závislé na péči jiné
osoby ve stupni II až IV, a za osoby pečující o tyto osoby.
Důchodového pojištění jsou ze zákona
účastny osoby pečující osobně o osobu,
která je závislá na péči jiné osoby ve stupni
II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti,
podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li
o blízkou osobu.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že
v případě, kdy bude pečováno o osobu,
která je osobou v 1. stupni závislosti, nebudou pečující osoby účastny důchodového
ani zdravotního pojištění.
Bližší informace o příspěvku na péči může
občan získat u každého obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
Informace Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje

Kronika Velké plavby po Odře
příběh na pokračování - 2. díl.
Autor Milan Konopek, redakce D. Štrouf, E. Šipulová

VELKÁ PLAVBA PO ODŘE
14.6.1998 l.den neděle
Scházíme se ráno v 6.30 hodin u mě.
Dva dny před tím pršelo. To ráno je počasí mizerné. Přijíždí pan Stoklasa s autem a
přívěsem. Je to majitel Pneuservisu v Dolní
Lutyni, který nám loď odveze do Kedzierzy-

domu a dáváme si po pulečce. Jsme trochu
zklamáni. Naši kamarádi a naše polovičky
se s námi rozloučili ve 14 hodin. Zůstali
jsme tři. Já, Vladek a Pavel. Sedíme na břehu a sledujeme vodu. Popíjíme pivo. Něco
ještě sníme a připravujeme se na první noc.
15.6.1998 2.den pondělí
Noc proběhla celkem dobře, i když
bylo chladno. Já jsem spal ve stanu. Vladek
a Pavel v lodi. V noci museli kluci povolovat lana, protože začala klesat voda a loď se
začala naklánět. Ráno už klesla asi o 50
cm. Na snídani máme chleba se salámem a
čaj. Voda pořád klesá. Pozorujeme dění v
přístavu. Vedle nás kotví školní loď
„Sucharski", na které se noví adepti říční
plavby učí lodní řemeslo. Oběd jsem vařil

já. Polévka ze sáčku, řízky ještě z domova,
brambory a salát z okurek. Nádobí po obědě umyl Pavel.
Po obědě jdu na plavební správu. Je
mi sděleno, že plavební komory jsou
pořád zavřené, ať přijdu ve středu. Je to
velké zklamání. Pavel šel zkusit štěstí na
ryby, ale nic nechytil. Posedáváme, ležíme
a nudíme se.
Kolem 17. hodiny sedáme na loď a veslujeme směrem na kanál „Glivice". Doveslovali
jsme směrem k plavební komoře
„Klodnica", kterou jsme si prohlédli. Je to
jedna z největších s rozdílem až 18 metrů.
Kanál Glivice byl postaveny za 2. světové
války Němci, aby mohli přepravovat uhlí z
Katovického revíru po vodě. Pro nás suchozemce, co jsme ještě něco takového

na - Kozle. Nakládáme loď na přívěs. V 8.02
hodin jsme vyjeli směr hraniční přechod
Chalupki do Polska. Jeli jsme ve čtyřech
autech s našimi kamarády, s mojí manželkou Vandou a Vladkovou Maňkou. Celní
a pasové odbavení proběhlo hladce, díky
našemu kamarádovi panu F. Do Kedzierzyna - Kozle jsme dojeli bez problému v 9.30
hodin. Jdeme na plavební správu, kde nám
bylo sděleno, že je velká voda a že je zastavena veškerá plavba. Jsou uzavřené všechny plavební komory. Zástupce ředitele si
prohlédl loď, můj vůdcovský průkaz a řekl,
že jak voda klesne, dá nám povolení k
plavbě, Zavedl nás do přístavu remorkéru
„Cypel", kde jsme loď dali na vodu. Odzkoušeli jsme jak loď, tak i motor. Všechno je
v pořádku. Voda se pořád zvedá. Zaměstnanci přístavu říkají, že nejméně 3 – 4 dny se
nedá vyplout.
Sedíme na břehu. Obědváme zásoby z
neviděli, je to zážitek.
Vrátili jsme se po 21. hodině. Celou dobu
tam i zpět jsme veslovali. Když není protivítr, tak to jde celkem dobře. Na večeři jsme
dojedli zbytky z domu. Spát jdeme kolem
23. hodiny.
16.6.1998 3.den úterý
Spal jsem opět ve stanu. Spalo se mi
celkem dobře. Kolem páté hodiny ke mně
přišel Pavel a přinesl mi horký čaj. Museli
opět povolovat kotevní lana. Voda už klesla o l metr. Ještě jsem chvíli poležel. Na
snídani jsem udělal míchaná vajíčka, Počasí
nic moc. Chvílemi i prší. Jsme dost otráveni
a nudíme se. Na oběd vaříme gulášovou
polévku ze sáčku, různě vylepšenou. Šéfkuchař je Vladek. Pavel umyl nádobí. Po obědě jsme si já a Vladek trochu zdřímli. Pavel
šel zkusit štěstí na ryby, ale zase nic.
Odpoledne jsme s Vladkem veslovali k
plavební komoře „Klodnica". Zaveslovali
(Pokračování na stránce 6)
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jsme k mostu před komoru a šli se podívat
na břeh. Je to předměstí Kedzierzyn - Kozle.
Přišli k nám místní kluci. Dáváme se s nimi
do řeči. Zpátky jsme pluli na motor. Je silný
protivítr. K večeru se jdeme osprchovat do
dílen v přístavu. Dojídáme guláš od oběda.
Sedíme a domlouváme se, co dál. Vítr se
úplně zklidnil. Kousek od našeho kotviště
pluje kačenka březňačka s malými káčátky.
Spát jsme šli ve 22.30 hodin.
17.6.1998 4.den středa
Vstáváme v 6.30 hodin. Počasí je pěkné.
Na snídani máme chleba s paštikou a čaj.
Po snídani jdu s Vladkem na plavební
správu. Na plavební správě nebyl nikdo z
vedení. Všichni odjeli do Varšavy. Ale byla
tam paní, která byla o všem informována a

povolení už měla připravené. Nechtěla
nám ho dát, protože plavební komory
byly ještě zavřené. Říkáme, že jdeme z
přístavu a že už je všechno v pořádku. Moc
nám nevěří, ale povolení nám dá. Já jsem
ještě zatelefonoval domů Vandě, že už

jsou ještě zavřené. Snažíme se ji ukecat a
přesvědčit, ať nás pustí.
Po delší době zavolala rádiem svému
nadřízenému a ten jí dovolil, abychom propluli. Museli jsme zaplatit 4,20 Zl. za jednu
plavební komoru. Hned jsem zaplatil
patnáct komor po plavební správu Wroclav. To je 63 Zl.
Vracíme se zpátky k lodi a veslujeme
k plavební komoře. Komora už měla otevřená vrata. Když jsme vpluli, vrata se za námi
zavřela. Plavební komora je velký bazén asi
15-20 m široký a 1200-150 m dlouhý. Přivazujeme se k pacholatům na břehu, ale tak,
abychom se mohli povolovat. Voda začala
pomalu klesat a my jsme klesli asi o 2 metry.
Trvalo to asi deset minut. Pak se otevřela
vrata před námi a my jsme vypluli. Plavební
komora se jmenovala Januszkovice. Byl velký protivítr, tak Vladek nastartoval motor.
Zhruba co 8 km je plavení komora. Tento
den jsme propluli 5 plavebních komor –
Januszkovice, Krepa, Krapkovice, Rogov a
Katy . Všude vzbuzujeme pozornost.
Za plavební komorou Katy jsme zakotvili na noc. Z Kedzierzyna - Kozle jsme upluli 42 km. Kotvíme na 140. km. Od hranice s
Českou republikou je do Kedzierzyna Kozle 98 km. Já jsem si postavil stan. Vladek udělal večeři. Máme rizoto. Telefonuji
Vandě domů, že první den plavby je úspěšný.
Sedíme a probíráme první den plavby. Měli
jsme obavy z plavebních komor a zatím to
je v pohodě. Plavební komory fungují na
principu vyrovnání vodní hladiny. Když
plujeme v proudu, znamená to, že musíme
klesat. Když vplujeme do plavební komory,
tak se za námi zavřou vrata. Na konci jsou

Osvětová beseda
informuje
Místní knihovna upozorňuje
své čtenáře, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude knihovna od 27.
12. – 29.12.2006 uzavřena včetně
pobočky ve Věřňovicích.

Osvětová beseda a kroužek Šikulky zvou
širokou veřejnost na

VÝSTAVU VÁNOČNÍCH BETLÉMŮ
A DĚTSKÝCH PRACÍ
S VÁNOČNÍ TEMATIKOU.
Od pondělí 11.12. do středy 13.12.2006
od 8.00 – 17.00 hodin ve víceúčelové místnosti Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Ve čtvrtek 21. prosince 2006
pořádá Osvětová beseda v Dolní Lutyni
v 15.00 hodin na autobusovém stanovišti
ve Věřňovicích a v 16.00 hodin před
prodejnou Koruna v Dolní Lutyni

VÁNOČNÍ TROUBENÍ.
Účinkuje Dolnolutyňská dechovka.

Místní organizace ČSSD
Dolní Lutyně přeje všem
spoluobčanům mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2007.
MUDr. Jana Gavlasová
předsedkyně

vyplouváme. Doma je všechno v pořádku.
Vracíme se do přístavu.
Něco jsme pojedli. Pobalili věci a v
11.35 hodin jsme vypluli. Z přístavu jsme
veslovali. Přístav, to je uměle vybudována
zátoka. Máme trochu obavy, co to s námi
udělá, až se dostaneme do proudu Odry.
Vplutí proběhlo úplně klidně, až jsme byli
překvapeni. Asi po šesti kilometrech jsme
uviděli plavební komoru. Zakotvili jsme
asi l km před komorou. Já a Pavel jdeme
po břehu zjistit co a jak. Vedoucí plavební
komory je žena. Řekla nám, že komory

také vrata, která jsou zavřená. Otevřou se
před námi vrata, která jsou pod vodou a
my začínáme klesat. Až se hladiny vyrovnají. Pak se otevřou horní vrata a my vyplujeme. Na druhou stranu je to opačné. My
budeme pořád spouštěni dolů.
Dáme si po půlečce a pivě. Jdeme spát
ve 22.30 hod.
Pokračování příště.
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VÁŽENÍ OBČANÉ,
S KONČÍCÍM ROKEM 2006 SI VÁM DOVOLUJI POPŘÁT ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY A LÁSKY V NOVÉM ROCE
2007.
Eduard Matykiewicz,
senátor PČR

Sport a volný čas

Informace
obecního úřadu
Domácí porážky hospodářských
zvířat z pohledu veterinární správy
Podle zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
mohou být
poražena v hospodářství chovatele jatečná
zvířata, holubi, králíci a nutrie s výjimkou
skotu včetně telat, oslů, koní a jejich kříženců a jelenovitých z farmového
chovu,
pokud jejich maso a orgány jsou určeny
pouze pro spotřebu chovatele. Má – li
chovatel podezření na onemocnění, může
požádat
příslušnou krajskou veterinární
správu o vyšetření. V rámci mimořádných
veterinárních opatření, např. nepříznivá
nákazová situace, může prohlídku nařídit
příslušná veterinární správa.
U porážky ovcí a koz je třeba
počítat s nařízením Evropského společenství. Příslušné právní předpisy ukládají povinnost vyšetřit každou kozu a ovci starší
18 měsíců na transmisivní encefalopatii –
TSE. Od stáří 12 měsíců se musí likvidovat
v asanačním podniku lebka, páteř a slezina, tzv. specifikovaný rizikový materiál.
Další výjimku najdeme u pštrosů, ty nelze
porážet doma.
Bližší informace najdete na
www.svscr.cz .

Mgr. Ivana Ryšková
zemědělský úsek

Krajská soutěž – skupiny „C“ Mladší žáci

Podzimní část sezóny 2006-2007

1. Jablunkov
2. Karviná C
3. Petřvald u Ka
4. MFK Havířov B
5. Č. Těšín
6. Třinec B
7. D. Lutyně
8. Fotbal F-MC
9. Int. Petrovice
10. Staříč
11. St. Město /FM/
12. Těrlicko

0
2
1
3
3
3
5
7
7
7
9
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
8
7
7
6
5
4
4
3
2
1
0

Výsledky mistr. utkání:
Dolní Lutyně –M.FK Karviná C
Staříč – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – St. Město /FM/
Třinec B – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Těrlicko
IRP. Č. Těšín – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – I. Petrovice
TJ Petřvald – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – M. FK Havířov B
F.Místek C – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Jablunkov

0
1
3
1
2
3
2
0
1
2
1
0
0:3
2:2
4:0
1:0
5:1
2:1
4:0
1.1
4:6
0.1
1:5

61 : 6
43 : 12
36 : 10
34 : 18
29 : 16
18 : 14
23 : 21
19 : 21
9 : 28
23 : 23
13 : 57
3 : 75

Tabulka střelců:
Huňař Radim Jantoš René Šihoř Jiří Javorský Filip Golis Robert Fismol Michal Vašíček Martin -

33
25
24
22
20
18
14
12
10
8
4
0

5 branek
5 branek
4 branky
3 branky
3 branky
2 branky
1 branka

Sestava družstva Mladších žáků:
brankáři: Krč Vojta, Kružliak Ondřej
obránci: Zivala Pavel, Javorský Filip, Střelec David, Bojda lukáš, Wita Jakub, Vašíček Martin
záložníci: Golis Robert, Fismol Michal, Klus Daniel, Kudla Zdeněk, Bednář Lukáš, Samlík Filip
útočníci: Huňař Radim, Jantoš René, Bodnár Tomáš, Šihor Jiří
trenéři družstva: Kraina Lumír, Kružliak Milan, Friedrich Petr

Společenské organizace

Krajská soutěž – skupina „C“ Starší žáci Podzimní část sezóny 2006-2007

Veselé Vánoce , šťastný nový rok
všem členům a rodinným příslušníkům jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dolní Lutyni střed
přeje

1. Jablunkov
2. Petřvald u Ka
3. Č. Těšín
4. Staříč
5. MFK Havířov B
6. Karviná C
7. Třinec B
8. Těrlicko
9. Fotbal F-MC
10. Int. Petrovice
11. D.Lutyně
12. St.Město /FM/

Břetislav Kolář – starosta SDH

Výbor TJ Sokol Dolní Lutyně
děkuje všem členům TJ Sokol a
fandům klubu za přízeň a podporu v roce 2006 !
Zároveň děkujeme všem sponzorům a obecnímu úřadu za
finanční podporu na chod fotbalového klubu a přejeme
všem veselé svátky a šťastný
nový rok 2007.
TJ Sokol Dolní Lutyně zve příznivce
dobré zábavy a skupiny RUFUS
na tradiční

sportovní ples
který se koná 20. ledna 2007
v 19.00 hodin v sále kulturního
domu.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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Výsledky mistrovských utkání:
Dolní Lutyně – M.FK Karviná C
Staříč – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – St. Město /FM/
Třinec B – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Těricko
IRP Č. Těšín – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Petrovice
TJ Petřvald – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – M.FK Havířov B
F. Místek C – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Jablunkov

2
1
2
0
1
6
3
4
2
2
4
3
2:2
1:0
5.1
3:1
3:3
1:1
0:0
2:0
0:2
2:0
2:4

0
2
2
5
5
2
4
4
6
7
6
8

45 : 11
24 : 10
27 : 12
20 : 23
21 : 15
19 : 13
13 : 14
18 : 25
6 : 14
12 : 23
14: 21
13 : 51

Tabulka střelců:
Huňař Dominik
Šulej Michal
Durczok Lukáš
Oláh Jiří
Friedrich David
Krč Jakub
Kroček René
Stuchlík Vojta

29
25
23
18
16
15
15
13
11
8
7
3

4 branky
2 branky
2 branky
2 branky
1 branky
1 branka
1 branka
1 branka

Sestava družstva Starších žáků:
bankáři: Szturc David
obránci: Friedrich David, Zapletal David, Čopík Jan, Durczok Lukáš, Šulej Michal, Petráš Jakub
zložníci: Novotný Pavel, kroček René, Krč Jakub, Huňař Dominik, Malec Tomáš, Stuchlík Vojta, Maršálek Petr
úočníci: Pláh Jiří, Jantoš Milan, Beták Marek
trenéři družstva: Piksa Petr, Hok Jiří, Oláh Jiří
(Pokračování na stránce 8)
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Sokol Dolní Lutyně – okresní přebor dorostu 2006 –2007
Dorostenci sehráli na podzim 10 mistrovských utkání
FK Bohumín – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Těrlicko
Int. Petrovice – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Věřňovice
Dolní Lutyně – Dolní Datyně
Albrechtice – Dolní Lutyně
Slavoj Rychvald – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Slavoj Záblatí
Horní Suchá – Dolní Lutyně
Dolní Lutyně – Doubrava

Střelci gólu:
Daněk
Sagitarius
Burian
Absolon
Piksa
Adamčík
Malík
Sebera
Stranadel
Hamšík

0:6
4 .3
0.1
3:1
2:1
3:1
7 :0
4 :1
0:0
11 : 0

12
1
5
1
4
1
3
1
2
1

V tabulce se 7. vítěznými, 1 remíza a 2 prohry se umístili na pěkném 2. místě.
1. Rychvald
2. Dolní Lutyně
3. Horní Suchá
4. Albrechtice
5. I. Petrovice
6. FK Bohumín
7. Dolní Datyně
8. Záblatí
9. Doubrava
10. Těrlicko
11. Věřňovice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
7
7
7
5
4
3
2
2
2
2

0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0

0
2
2
2
5
6
5
7
7
7
8

45 : 5
36 : 16
26 : 11
28 : 14
14 : 16
25 : 29
22 : 21
11 : 20
13 : 44
13 : 13
9 : 39

30
22
22
22
15
12
10
7
7
6
6

Soupiska mužstva:
Neděla david, Laskovský Roman, Hlavatý Toáš, Absolon Tomáš, Adamčík Michal, Burian Marek, Čempěl Miroslav,
Daněk Bohumil, Fismol Tomáš, Fujcik Petr, Hamšík Filip, Kohoutek Stanislav,
Kubínek Martin, Krč Patrik, Malík Lukáš, Mravec Milan, Poks Filip, Sagitarius Petr, Sebera Vítěslav,
Strenadel Marek.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za milou návštěvu členek Sboru pro občanské záležitosti u příležitosti 75 narozenin mého manžela Evžena Koziela a u příležitosti naší zlaté svatby.
Děkujeme za květiny a dary.
Danuše Kozielová

Po krátké nemoci jsme se rozloučili
v sobotu 28. října 2006 s panem
Lubomírem Pavlíkem.
Děkujeme všem příbuzným, známým,
přátelům a sousedům za projevy soustrasti, květinové dary a účast na pohřbu
Manželka Marie s rodinou.
Jen vzpomínky nám zůstaly
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 29. listopadu 2006
jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava Šmída.
S láskou a bolestí v srdci, kterou čas jen
těžko hojí vzpomínají manželka Štefka,
syn Jaroslav a dcera Renáta s rodinami.

Realizační tým: trenér : Kotas Lubomír, asistent: Štabla Jan, Josiek Jan, ved. mužstva : Mrázek Petr Jan

Dne 5. prosince 2006
vzpomeneme nedožité
70 narozeniny naší manželky, maminky a babičky
paní Marie Kursové
a zároveň si 23. ledna 2007
připomeneme 1. výročí
jejího úmrtí.

Tabulka muži podzim 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lískovec
Bystřice
Dolní Lutyně
Brušperk
Stonava
Hodlavice
Vendryně
St. Město
Mosty
Příbor
Raškovice
Libhošť
Dobrá
Bohumín

8
7
7
7
5
4
4
5
4
4
3
3
3
0

5
3
2
1
4
6
6
3
3
3
5
4
3
0

0
3
4
4
4
2
3
4
5
5
4
6
7
13

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Na co nezapomenout v prosinci:
OVOCE:
Ze zahrady odstraníme staré a nemocné
stromy, nařežeme rouby peckovin pro
jarní očkování a označené je uložíme,
připravíme jámy na jarní výsadbu stromků a keříků, stratifikujeme semena peckovin, v bezmrazých dnech větráme skladovací prostory, kontrolujeme uskladněné ovoce a napadené chorobami odstraníme, ošetříme a nakonzervujeme nářadí
včetně postřikovačů a dalších pomůcek.

30 : 15
24 : 11
28 : 19
26 : 15
16 : 19
24 : 15
19 : 14
20 : 18
20 : 14
13 : 14
11 : 16
15 : 29
11 : 21
6 : 43

29
24
23
22
19
18
18
18
15
15
14
13
12
0

S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Dáša s rodinou a syn Zdeněk
s rodinou.
Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

ninu ponechanou na přezimování, ve
dnech bez mrazu dokončíme hluboké
rytí, uskladníme osivo a staré s prošlou
klíčivostí vyřadíme, kontrolujeme uskladněnou zeleninu, dokončíme vyvážení
pařeniště, připravíme substráty pro předpěstování zeleniny.
OKRASNÉ ROSTLINY:
Vykopeme jámy pro jarní výsadbu okrasných dřevin, svážeme štíhlé jehličnany
proti poškození mokrým sněhem, kontrolujeme uskladněné cibule a hlízy, připravíme substráty na předpěstování letniček, okrasné dřeviny pěstované
v nádobách chráníme proti promrzání
kořenů, rostlinám v bytě pravidelně odstraňujeme z listů prach a zaléváme
podle potřeby jednotlivých druhů.

ZELENINA:
Ošetříme fóliovník i skleník a uložíme
okna z pařeniště, postupně sklízíme zele-

Dudzik Bronislav
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Dne 8. prosince 2006
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí našeho otce,
tchána a dědečka, pana
Adolfa Rosika.
Vzpomínají dcery Štěpánka, Olga s manželem a zeť Josef s rodinami.
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme,
a budeme vzpomínat.

Dne 14. prosince 2006
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana
Jana Adamczyka.
S láskou a úctou vzpomíná maminka,
manželka, syn a dcera s rodinami.

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE
vináren.
Ubytování je v apartmánech v soukromých vilách. Vzdálenost
od areálu asi 1,5 km a dopravu do areálu a zpět bude zajišťovat
náš autobus v min. dvou časech.
Sleva pro děti do 15 let ... 300,- Kč. Dítě do 3 let zcela zdarma (v doprovodu dospělé osoby)
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7 x ubytování s pobytovou taxou, spotřebu energií, lůžkoviny, delegáta CK.
Možnost spojení 2 turnusů.
Sleva na dopravu …. 1.000,-Kč/osobu.
Možnost vlastní dopravy v uvedených termínech od soboty do
soboty - sleva na osobu 1.000,- Kč.

POZVÁNÍ NA CESTY 2007
Slovensko – Velký Meder / dříve Čalovo/
Termín 10. – 16. dubna 2007
předběžná cena : 4780,- Kč polopenze
Po rekonstrukci má termální koupaliště 6 bazénů / 2 kryté/ a
teplota vody je od 25 - 36 stupňů .Termální voda má příznivé
účinky na léčbu chorob pohybového ústrojí, zejména kloubů,
svalových únav, ale také chorob srdce a cév. Areál se nachází
uprostřed lesoparku.
Ubytování v hotelu THERMAL, 80 m od termálního koupaliště.
Pokoje mají vlastní soc. zařízení, stravování 6x polopenze –
hlavní jídlo večeře. V ceně zájezdu je výlet do maďarského
Gyoru

Maďarsko – Hajdúszoboszló

Dalmácie – poloostrov Pelješac
penzion v Trpanji
Termín 29.7. –10.8.2006
cena na osobu 6.890,- Kč

termální lázně

Apartmány

Sleva pro dítě do 18 let s doprovodem dospělé osoby ...
1.500,- Kč.

Termín: 8.7. – 15.7. 2006
Cena na osobu v Kč s dopravou : 4.550,- Kč

Klidné letovisko Trpanj na poloostrově Pelješac má jedno
z nejpříznivějších klimatických podmínek na jadranském pobřeží. Okolí i pláže jsou umístěny uprostřed zeleně s cypřiši a
piniemi. Stálé počasí od června do září.
Ubytování: Ubytování je ve 2, 3, 4 a 5 lůžkových kompletně
vybavených studiích a apartmánech. K moři je 200 metrů.
Moře zcela čisté, pláže pozvolné oblázkové a upravené skály,
vstupy do moře i s hrubým štěrkem - vhodné pro děti.
Půjčování jízdních kol a sportovních potřeb.
Příplatek za 1 lůžkový pokoj ....... 2.500,- Kč
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma, platí pouze dopravu 2.400,-Kč.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování, spotřebu energií, lůžkoviny, delegáta CK.
Strava: buď vlastní nebo lze přiobjednat večeře.
Cena 1 večeře: 300,- Kč (dětská porce 180,-)

Hajdúszoboszló – termální lázně s množstvím bazénů. Velký a
moderní Aqupark. Voda má teplotu až 38 stupňů. Termální
voda napomáhá při léčbě chronických potíží pohybového
ústrojí, gynekologických zánětů a kožních chorob. Lázně mají
přezdívku „Mekka revmatiků“
Ubytování v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a
společnou kuchyní.
Maďarsko - Harkány
apartmány, studia

termální lázně

Cena na osobu v Kč s dopravou:
Termín: 15.6. – 24.6.2006

/13 dní z toho 10 nocí/

4.500,- Kč

Harkány - termální lázně leží v nejteplejší a nejjižnější oblasti
Maďarska, 26 km od starobylého města Pécs. Oblast má vynikající klima jako u Středozemního moře.
Lázeňský areál je situován v rozlehlém parku. Má celkem 9
bazénů s termální vodou teplou 25°C až 36°C. V roce 2003
prošel areál velkou rekonstrukcí.
Ubytování nové ubytování asi 150 m od areálu !!! v plně
vybavených apartmánech (4 - 5 osob) nebo studiích (2 - 3
osoby).
V ceně je zahrnut výlet do Máriagyüd - poutní kostelík a vinný
sklep s ochutnávkou vín, hudbou a večeří.
Sleva pro děti do 15 let .... 500,- Kč. Dítě do 3 let zcela zdarma (v doprovodu dospělé osoby)
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7 x ubytování s pobytovou taxou, spotřebu energií, lůžkoviny, výlet do
Máriagyüd s večeří a hudbou a ochutnávkou vína, delegáta CK.
Možnost spojení 2 turnusů. Sleva na dopravu …. 1.300,Kč/osobu.
Možnost vlastní dopravy (od června do září) v termínech od
soboty do soboty - sleva 1.300,- Kč/osobu.

Toskánsko, ... pobytový zájezd s poznáním
apartmány s polopenzí

Termín: 29.6. - 8.7. 2007
Cena: 9.580,- Kč
Pobytový zájezd s koupáním v Ligurském moři a hvězdicovými
výlety z jednoho místa. Ubytování v kompletně vybavených
apartmánech. Během pobytu výjezd na ostrov Elba, historická Siena, starověké městečko San Gimignano, cestou tam
renesanční Florencie, cestou zpět Pisa + Verona nebo Pisa +
Benátky.
Sleva pro dítě do 15 let ... 1.000,- Kč
Cena zahrnuje: 7 nocí u moře v kompletně vybavených apartmánech, 7 polopenzí (český kuchař), klimatizovaný autobus,
výlety dle textu, průvodce CK.

Jizerské hory
Maďarsko - Bükfürdö

Termín: 14.7. - 21.7.
Cena: 5.680,- Kč

- termální lázně

prázdninové domky

Hvězdicové výjezdy z jednoho místa. Výšlapy pro zdatnější i
méně zdatné turisty.
Ubytování: 7 x hotelu s polopenzí (pokoje se sociálním zařízením).
Sleva pro děti do 15 let ...... 680,- Kč
Cena zahrnuje: 7 x nocleh s polopenzí, klimatizovaný autobus, průvodce CK).

Termín: 11.8. - 18.8. 2007
cena 4.400,- Kč/ osoba ( 7 noclehů)
Odjezd tam i zpět v sobotu ráno - nejsou noční jízdy.
Areál se nachází v západní části Maďarska asi 150 km od Bratislavy. Areál má 19 bazénů. V místě je řada kaváren, restaurací,
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