INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obec má dva nové zastupitele
V důsledku nabytí účinnosti změny zákona „ o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých
funkcí (zákon o střetu zájmu), kterou se mění mj. i „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“, podali rezignaci na mandát člena Zastupitelstva
dva členové:
•
paní Mgr. Jana Josieková a
•
paní Pavla Petrová
Na uvolněná místa nastoupili za člena ZO náhradníci z kandidátní listiny téže volební strany, a to následujícího dne po zániku mandátu. Jsou
to občané:
•
pan Ing. Petr Semer – za stranu KDU – ČSL a
•
pan Josef Moravec – za stranu ČSSD
Rezignace paní Petrové na mandát člena Zastupitelstva znamenala zároveň i rezignaci na člena Rady obce.
Proto bylo zasedání Zastupitelstva dne 23. března 2005 trochu netypické a zároveň slavnostní. Noví členové Zastupitelstva složili do rukou
starosty obce slavnostní slib, k němuž připojili svůj podpis.
Následovně byla provedena volba nového člena Rady obce. K tomuto aktu byl zpracován a zastupitelstvem po projednání schválen „Volební
řád“ a k řízení vlastního průběhu volby schválena volební komise. Poté zastupitelé navrhli kandidáty na člena rady. Volba se uskutečnila ve
dvou kolech.
Výsledkem tajného hlasování bylo vyřazení kandidáta pana Moravce a postup dvou kandidátů pana Ing. Mžyka a pana Mgr. Buzka do druhého
kola. Druhé kolo pak jednoznačně vyhrál a členem Rady obce se stal pan Mgr. Pavel Buzek.
Ve svém krátkém projevu poděkoval zastupitelům za vyslovení důvěry a ubezpečil všechny přítomné, že bude tuto funkci vykonávat pro dobré
jméno a rozvoj obce.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdaru!
Ing. Josef Lindner - starosta

DOLNÍ LUTYNĚ V OBRAZECH
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Dolnolutyňských novin naleznete brožuru „Dolní Lutyně v obrazech“. Přijměte ji jako drobný dárek zastupitelstva naší obce
k oslavám 700. výročí jejího založení. Autorka, fotografka Blanka Růžičková, se snažila zachytit krásu fauny, flóry i koloritu Dolní Lutyně
způsobem, jakým je obvykle nevnímáme. Máte-li zájem, můžete si další brožury zakoupit na obecním úřadě u p. Marty Twyrdé. Cena jednoho
kusu je radou obce stanovena ve výši 30,- Kč. Věříme, že tato drobná publikace potěší nejen Vás, ale i Vaše přátele, kteří tak místo jedné
pohlednice mohou získat celý soubor fotografií.
Bc. Jan Fismol - místostarosta

VIDEOFILM O DOLNÍ LUTYNI
V březnu byla dokončena a obci předána propagační videokazeta zachycující ve 24 minutách jak společenský život obce, tak i její
architektonickou strukturu. Videofilm má propagační charakter a svým obsahem může stejnou měrou zaujmout jak obyvatele obce, tak i cizího
návštěvníka. Cena videofilmu dosud nebyla stanovena. Orientačně je možno uvést, že cena jedné videokazety VHS se bude pohybovat okolo
220,- Kč, videofilm na nosiči DVD okolo 600,- Kč. Videofilm nebude volně v prodeji, ale je ho možno objednat na obecním úřadě u p.
Twyrdé. Videofilm bude možno zapůjčit ke zhlédnutí i v naší obecní knihovně, kde bude k dispozici jak na nosičích VHS (videokazety), tak
na DVD. Upozorňujeme, že autorská práva k videofilmu vlastní obec Dolní Lutyně, proto jakékoliv kopírování je zákonem o autorských
právech zakázané. Videofilm je chráněn proti pirátskému kopírování a při pokusu o pořízení kopie může dojít i k poškození originálu.
Bc. Jan Fismol – místostarosta

VÝZVA
K AMATÉRSKÝM MALÍŘŮM A KRESLÍŘŮM
Kreslíte? Malujete?
Jste ochotni vystavit své výtvarné práce?
Jestliže ano, pak je tento článek určen právě Vám.
Osvětová beseda hodlá uspořádat v červnu, v rámci oslav 700. výročí založení obce, „ výstavu výtvarných prací “ převážně dolnolutyňských
amatérských výtvarníků. Protože konání výstavy je podmíněno dostatečným množstvím zapůjčených obrazů a kreseb, obracíme se na
veřejnost s výzvou, aby svými výtvory přispěli k jejímu zdaru. Není podmínkou, aby vystavovatel byl autorem výtvarného díla. K vystavování
je možné nabídnout vše od kresby po malbu libovolnou technikou bez ohledu na použité kreslířské prostředky. Organizátoři výstavy si
neosobují právo posuzovat uměleckou hodnotu díla a jeho vhodnost k výstavě. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti výsledky výtvarného
vnímání světa těmi, kteří kreslí a malují, resp. kreslili a malovali pro potěchu vlastní i jiných.
Vernisáž výstavy je předběžně stanovena na středu 22.6.2005 ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Bližší informace přineseme v dalších číslech dolnolutyňského zpravodaje. Máte-li zájem získat bližší podrobnosti už teď, kontaktujte paní
Pavlu Petrovou, vedoucí Osvětové besedy (tel.: 59 654 4435) nebo místostarostu Jana Fismola (tel.:777014301).

ČISTOTA A POŘÁDEK – záležitost všech občanů
Každoročně v průběhu měsíce dubna a května jsou přistavovány navíc mimo se opakující stanoviště velkoobjemové kontejnery pro nadměrný
odpad, který nelze uložit do běžných odpadních nádob 110 l. Např. staré matrace, koberce, linolea, kufry, kočárky apod. Neustále opakujeme,
že do těchto kontejnerů nepatří kovový šrot, stavební suť, větve stromů, celé stromy, nebezpečný odpad, pneumatiky. Občané, kteří provádějí
stavební úpravy, přestavby rodinných domů, výměny oken, výměny krytiny (eternit-nebezpečný odpad), novostavby, terénní úpravy apod. si
zajistí likvidaci a odvoz odpadů samostatně na vlastní náklady. Rovněž podnikatelé (právnické i fyzické osoby) jsou si povinni zajistit svoz
odpadů na vlastní náklady. O likvidaci a uložení odpadů na skládce předloží doklad s razítkem na úsek životního prostředí Obecního úřadu
v Dolní Lutyni. Porušení povinnosti při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Lutyně, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem.
Do kontejneru nedávejte nebezpečné odpady a pneumatiky. Tyto musí svozová firma na skládce vytřídit a tím se navyšuje cena za svoz
odpadů pro všechny občany. U kontejnerů a v jeho okolí je nutno dodržovat pořádek, kontejnery nepřeplňovat. Nelze naložit a odvézt!
Sběr nebezpečného odpadu včetně pneumatik je prováděn dvakrát ročně. Mezi nebezpečný odpad patří např. televizory, rádia, ledničky
(kompletní), autobaterie, zbytky barev a ředidel, oleje, zbytky postřiků, zářivky, monočlánky, zbytky starých léků, pneumatiky pouze od
občanů.
Odvoz nebezpečného odpadu se bude konat v soboru dne 21. května 2005. Jízdní řád bude zveřejněn v příštím zpravodaji.
L.Jarošová, úsek životního prostředí

*********************************************
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Očkování psů se uskuteční v úterý dne 17.5.2005 na těchto místech:
8.00 – 9.00 h.
9.30 – 10.30 h.
11.00 – 12.00 h.
13.00 – 14.00 h.
14.30 – 16.00 h.

prostranství před kulturním domem
ve středu obce
hřiště u ZŠ na Zbytkách
na nádvoří obč. Skříšovské v Neradě
ve Věřňovicích u zastávky
prostranství před kulturním domem
ve středu obce

K očkování se můžete dostavit na kterémkoliv z uvedených míst, je však nutné dodržet stanovenou hodinu. Za očkování bude vybírán poplatek
ve výši 75,- Kč. Očkování a přeočkování proti vzteklině se týká psů starších 3 měsíců. K očkování se psem opatřeným náhubkem je povinna
dostavit se osoba starší 15 let s očkovacím průkazem psa.
Zemědělský úsek
Ivana Ryšková, tel.: 596 544 409

INFORMACE
K VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Žádost o vydání cestovního dokladu podává osobně občan starší 15 let, pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas rodiče
s jeho ověřeným podpisem, nebo se s rodičem osobně dostaví na obecní úřad.
Pokud se nemůže občan dostavit osobně, může se nechat zastupovat na základě plné moci.
Předkládané doklady:
 vyplněná žádost o vydání CP s vlastnoručním podpisem jména i příjmení
 1 fotografie (nová)
 občanský průkaz
 doklady k prokázání pravdivosti ostatních údajů (např. rodné listy dětí, oddací list, doklad o titulu – v případě, že není zapsán v OP ani
CP)
 stávající cestovní pas
Cestovní pasy pro děti do 15 let
Předkládají se tyto doklady:
 vyplněná žádost o vydání CP s vlastnoručním podpisem jména i příjmení dítěte (pokud se už umí podepsat)
 1 fotografie
 občanský průkaz rodiče žádajícího o CP
 rodný list dítěte, oddací list rodičů (případně jejich rodné listy)
 stávající cestovní pas.
Pokud Vaše dítě ještě nemělo nikdy cestovní pas a žádáte o jeho první cestovní pas, v takovém případě dle novely zákona o CP musíte
předložit „Osvědčení o státním občanství“ svého dítěte. Toto osvědčení vydává Krajský úřad v Ostravě, žádost však můžete podat na matrice
v místě trvalého pobytu.
K této žádosti předložíte rodný list dítěte, rodné listy obou rodičů a oddací list rodičů. Správní poplatek za toto osvědčení činí 100,- Kč
Vzhledem k tomu, že vyřízení tohoto osvědčení trvá cca 14 dnů a poté vyřízení cestovního pasu cca 30 dnů, zkontrolujte platnost
cestovních pasů Vašich dětí a podejte si žádost v dostatečném časovém předstihu !
Správní poplatky:
 vydání cestovního pasu osobě starší 15 let se strojově čit. Zónou
200, vydání cestovního pasu osobě mladší 15 let se strojově čit. zónou
50, vydání cestovního pasu v kratší lhůtě (bez strojově čit. zóny)
600, vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic100, zapsání dítěte do stávajícího pasu
50. zápis titulu
50,Jarmila Vozárová – agenda OP a CP

*********************************************

Dolní Lutyně a Evropa
V polovině 1. čtvrtletí, konkrétně 8. února, se Dolní Lutyně stala na jeden den centrem Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného
kraje a Slezského vojvodství, tedy tří sousedících regionů České, Slovenské a Polské republiky. Důkazem toho byla nejenom účast všech tří
nejvyšších představitelů těchto regionů, Evžena Tošenovského, Jozefa Tarčáka a Andrzeje Waliszewského, ale také zástupců
nejvýznamnějších firem a podnikatelské sféry. Jejich hostitelem se stala obec Dolní Lutyně v čele se starostou Ing. Josefem Lindnerem,
MBA a místostarostou Bc. Janem Fismolem. V kulturním domě uvítali na jednodenním jednání s názvem REGIONFORUM 2005 zástupce
všech organizací, které mají co říci k dalšímu společenskému a hospodářskému rozvoji tohoto příhraničního prostoru. Mezi vystupujícími
nejvíce zaujali svými příspěvky nejvyšší představitelé jednotlivých regionů, dále zástupce Ředitelství silnic a dálnic Brno s informacemi o
průběhu stavby strategické dálnice D 47 a domácí reprezentanti, starosta a místostarosta, s informacemi o nadnárodní průmyslové zóně Dolní
Lutyně. Jednání dalo také příležitost k prezentacím velkému počtu podnikatelů. Takže obec Dolní Lutyně se výrazně zapsala do dění
týkajícího se evropské integrace.
Ing. Dobroslav Strouc

*********************************************

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zeměměřický úřad oznamuje
provádění zeměměřických prací v základním polohovém bodovém poli v obci Dolní Lutyně
v období od 4. dubna do 30. listopadu 2005.
Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením v platném znění. Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a
zřizování nových bodů. Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na
nemovitost. Vlastníkům a uživatelům nemovitosti se prokáží úředním průkazem.
Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle § 3a, písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech v platném znění.
Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci březnu oslavili 75., 80., 90., 92., 93. a 94. narozeniny tito naši spoluobčané:
Ladislav Janoszowski, Rudolf Opolka, Oldřich Figura, Helena Mišolajová, Anna Bajerová, Kazimír Mazurek,
Amalie Tomalíková, Anna Kendziurová, Emilie Malcharková, Alžběta Šostoková, Žofie Skupníková. Marie Klósková
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu rodinném.

*********************************************
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Król Josef, Adamčík Karel, Hrušková Pavla, Lukšová Lída, Kučová Anežka, Valková Judita, Marcaliková Libuše.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*********************************************
Dne 11. dubna 2005 vzpomeneme nedožitých 78 let pana
OTAKARA SOSNY
a zároveň děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary a účast na poslední cestě mého milovaného manžela,
tatínka, dědečka, pradědečka, tchána, bratra a strýce.
Manželka a synové s rodinami.

*********************************************
Čas plyne dál a nevrátí, co vzal,
jen bolestné vzpomínky v srdci
a v očích slzy zanechal.
20. dubna 2005 vzpomeneme nedožitých 65 let našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana
JAROSLAVA ŠMÍDA
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Štefka, syn Jaroslav a dcera Renata s rodinami.

********************************************
Těžko se s Tebou loučilo,
je těžké bez Tebe žít.
Ale v srdcích našich stále Tě budeme mít.
Dne 24. dubna 2005 vzpomínáme
10. výročí úmrtí pana
JOSEFA POSTRZEDNIKA z Věřňovic.
Stále vzpomínají manželka a synové Břeťa a Václav s rodinami.

Touto cestou bych chtěl poděkovat za vzornou péči o paní Lidu Lukšovou všem zaměstnancům penzionu v Dolní Lutyni, paní Mgr. Ryškové
za vzorný chod penzionu, paní MUDr. Pípové a zdravotní sestře Vajdové za péči o její zdravotní stav.
Zároveň děkuji za projevy soustrasti, květinové dary a účast příbuzných, přátel a známých při posledním rozloučení s paní Lídou Lukšovou.
Za celou rodinu Lukša Alois

INFORMACE
SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
Společnost dolnolutyňských žen připravila ve dnech
13. a 14. 4.2005 v sále Kulturního domu v Dolní Lutyni

JARNÍ BURZU DĚTSKÉHO ODÍVÁNÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
středa 13.4. 2005
čtvrtek 14.4.2005

sběr
prodej
prodej
vyúčtování

od 8.00 – 17.00 hod.
od 10.00 – 17.00 hod.
od 8.00 – 15.00 hod.
od 15.00 – 17.00 hod.

*********************************************

POZVÁNÍ
Místní skupina PZKO v Dolní Lutyni ve spolupráci s Osvětovou besedou Vás srdečně zvou na výstavu k 700. výročí obce

„JAK SE KDYSI V LUTYNI BYDLELO“.
Výstava je otevřena od pátku 13.5. do neděle 15.5. 2005 ve víceúčelové místnosti Kulturního domu od 9.00 do 17.00 hod.
Na návštěvu se těší pořadatelé.

Pořadatelé se obracejí s žádostí o pomoc k našim spoluobčanům, kteří vlastní staré bytové doplňky, nábytek, fotografie, obrazy, kroje, výšivky
atd., aby je zapůjčili na tuto připravovanou výstavu.
Sběr materiálu je v pondělí 9. 5. a v úterý 10.5. 2005 od 9.00 do 18.00 hodin a ve středu 11.5. 2005 od 9.00 do 12.00 hodin v Kulturním
domě.
Zapůjčené materiály budou vráceny zpět majitelům v pondělí 16.5. 2005 od 9.00 do 18.00 hodin
Předem srdečně děkujeme.
Marie Sztwiertňová – předsedkyně

*********************************************
U příležitosti výročí obce pořádá MŠ Střed v Dolní Lutyni v pátek 6. května 2005 v areálu školy společnou akci dětí a Policie ČR, na kterou
srdečně zve všechny ostatní dolnolutyňské mateřské školy.
Kovaříková Jana

Vážení občané, u příležitosti 60. výročí osvobození obce Dolní Lutyně a současně i výroční ukončení II. světové války se uskuteční

pietní shromáždění
u Pomníku rudoarmějců v parku
v pátek dne 29. dubna 2005 v 17. 00 hodin
Zveme občany, zástupce politických stran, organizací a spolků působících v obci k účasti na této vzpomínkové akci.
Ing. Josef Lindner – starosta obce

OSVĚTOVÁ BESEDA
INFORMUJE
Osvětová beseda připravila na úterý 10. května 2005 jednodenní zájezd na výstavu
FLORIA Věžky u Kroměříže.
Odjezd od Kulturního domu v 6.30 hodin
Cena 220,- Kč
Přihlášky do 30. dubna 2005.
Bližší informace podá
p. Petrová osobně nebo tel. 59 654 4435

*********************************************

Dne 26. února 2005 se konal obecní. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci plesu. Děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli na ples věcnou cenou do tomboly:
•
Fa papírnictví TURPRESS, D. Lutyně
•
Fa Junior, D. Lutyně
•
Fa vydavatelství TELPES, Ostrava
•
Lékárna CLARA , Rudolf Jendryščík
•
Autoškola Jendryščík, D. Lutyně
•
Erich Moroń
•
Fa TOPROL, Harířov
•
Drogerie Teta, D. Lutyně
•
Vladimír Staniček
•
Fa sklenářství p. Vodák
•
GZ Sand s.r.o., provozovna D. Lutyně
•
Pekárna Max
•
INTEVO, Karviná
•
Fa Fenix, D. Lutyně
•
Stavební firma Barteček, D. Lutyně
•
Řeznictví Solak
•
Řeznictví Wojtas
•
Vinárna Kněžíková, D. Lutyně
•
Fa Kran, D. Lutyně
•
Cykloservis APOLLO, Bohumín
•
Studio Klára, D. Lutyně
•
Fitnesscentrum ŠEMBI, D. Lutyně
•
Fa Bystroňová, D. Lutyně
•
Fa PULARY, Ostrava
•
Fa Halama, D. Lutyně
•
Večerka LUNA
•
PZKO D. Lutyně

*********************************************
PODĚKOVÁNÍ
Dne 19.2. 2005 se konal 2. REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ A. JIRÁSKA.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci plesu. Členům výboru Matice školské, rodičům
za finanční podporu a věcné dary do tomboly, paní kuchařce Pavle Ferdové a celému kolektivu v kuchyni, hudební skupině SAXET a všem
sponzorům, kteří přispěli dary do naší bohaté tomboly. Mezi sponzory patřili:
ROCKWOOL Bohumín
Restaurace U VAŠKA
Restaurace ADAMČÍK
Textil Šimčíková
Řeznictví SOLAK
Večerka VODECKI
p. Klečka
Potraviny KASALOVÁ
p. HALAMA
p. VAŇHARA
Studio KLÁRA

BOCHEMIE Bohumín
Restaurace U KNÉŽÍKŮ
p. Chod
Železářství KRAN
Řeznictví WOJTAS
SRPŠ Věřňovice
p. Prudlová
Potraviny VĚRANKA Kadeřnictví KAŠOVÁ
f. TEXACO
Papírnictví

Gymnázium a SOŠ Orlová

Ještě jednou všem děkuji a těším se na další spolupráci.
Za Matici školskou Jan Popovič (předseda MŠ)

www.dolnilutyne.cz

