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Setkání jubilantů
V pátek 21. října odpoledne se v sále Kulturního domu v Dolní Lutyni uskutečnila tradiční milá a krásná akce – Setkání jubilantů. Pozvánku obdrželo 74 občanů, kteří letos
slaví 65 a 70 let. Pozvání přijalo 40 jubilantů a někteří přišli i se svými partnery.
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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:
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P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci.
Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo
krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Průmyslová zóna
v Dolní Lutyni
ano, či ne?
Tuto otázku slýchávám v poslední
době velmi často. Zejména v souvislosti se stoupajícím počtem článků v různých novinách.
Obsahy takovýchto článků jsou
často tendenční a v mnohých případech vyjadřují spíše přání než skutečnost. Rada obce situaci kolem
průmyslové zóny pečlivě sleduje a
vyhodnocuje. Vyslovit však v této
době jakýkoliv konkrétní závěr k
problému budování průmyslové
zóny v Dolní Lutyni by bylo hazardováním s důvěrou občanů. Skutečností zůstává, že proces tvorby změny územního plánu č. 6 – průmyslová zóna v Dolní Lutyni není stále
ukončen. Bez provedení této změny
územního plánu nemůže žádný
investor uvažovat o realizaci svého
záměru.

V kulturním programu zhlédli vystoupení
dětí ze školní družiny ZŠ A. Jiráska a vyslechli
si proslov místostarosty Bc. Jana Fismola. A
oboje všechny účastníky nadchlo. Celou akci
provázela báječná atmosféra , na které měli
zásluhu vzorní organizátoři – obecní úřad, sociální komise, Sbor pro občanské záležitosti a
Osvětová beseda.
Po úvodním přípitku a podpisu do kroniky
obce obdrželi všichni jubilanti malou pozornost – 2 hrníčky vyrobené k 700 letům obce
Dolní Lutyně. A pak již všem hostům hrála
Ing. Josef Lindner, MBA
k dobré náladě a tanci skupina Saxet a prograstarosta obce
mem provázel Jan Fismol. Bylo dojemné vidět,

jak jsou účastníci vděčni za možnost setkat se
s přáteli a vrstevníky. Dobře bylo postaráno i
o občerstvení formou zákusků a obložených
chlebíčků (vše bylo vyrobeno v Dolní Lutyni),
na které přispěla obec ze svého rozpočtu. Takže celé odpoledne a večer se nesly v báječné
atmosféře milého setkání lidí, kteří si takové
pozornosti obce dovedou vážit. Také většina
z nich už se těší na další své jubileum, či jubileum rodinných příslušníků, aby se mohli této
dnes již populární akce zúčastnit znovu.
Ing. Dobroslav Štrouf
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Informace
obecního
úřadu
OZNÁMENÍ
Obec Dolní Lutyně vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
funkce zaměstnance – úředníka
na úseku životního prostředí
1. Zaměstnavatel: Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, Dolní Lutyně
2. Druh práce: výkon agendy úseku životního prostředí obecního
úřadu a zástup na úseku stavebního úřadu
3. Charakteristika vykonávané
práce: zabezpečování výkonu
státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, na úseku odpadového hospodářství a na úseku vodního
hospodářství; vedení evidence obecní kanalizace, zabezpečení chodu
čistírny odpadních vod ve vlastnictví
obce Dolní Lutyně; příprava podkladů a zadání pro výběrové
řízení v souladu s právními normami; zabezpečování kvalifikovaného
zastupování na úseku stavebního
úřadu;
4. Místo výkonu práce: Obecní
úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10
5. Předpoklady pro vznik pracovního poměru :
- státní občan ČR případně cizí
státní příslušník s trvalým pobytem
na území ČR
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
6. Platové zařazení: 8. plat. tř. dle
nař. vlády čís. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Další informace k rekonstrukci
školního sportovního areálu
Když se tento článek psal (19.10.2005),
chýlily se práce na dokončení rekonstrukce
sportovního areálu u školy A. Jiráska k závěru. Věříme, že v době, kdy budete číst tyto
řádky, bude už celý areál předán škole A. Jiráska k užívání. Jak jsme Vás informovali
v předchozím čísle, nebude tento areál sloužit
pouze žákům základních škol, ale v době mimo výuku i veřejnosti. Takovýto cíl si samozřejmě vyžádá i vypracování závazných pravidel, která musí být
dodržována. Nejen
s ohledem na kvalitu povrchu areálu, ale i na
maximální možné vyloučení střetů uživatelů
při prosazování zájmů pro provozování tohoto
či onoho druhu sportu. Tyto a další otázky

budou muset být vyřešeny do jara včetně seznámení veřejnosti s podmínkami, za kterých
se bude veřejnosti areál zapůjčovat. Náklady
na vybudování nebyly malé, proto je pamatováno i na zajištění ochrany. Celý areál bude
nepřetržitě monitorován kamerovým systémem. Počítá se i s fyzickým dohledem. Vzhledem k vybavení a kvalitě celého sportovního
areálu můžeme tvrdit, že celý takto rekonstruovaný školní areál, tj. školní budovy i sportoviště, patří mezi špičková zařízení v regionu.
Pro názornost předkládáme některá pravi-

Dým bramborové natě

Každý člověk, ať žije ve městě, či na vesnici,
se rád o volném čase po práci pokochá pohledem na přírodu, projde se po zahradě nebo jen
tak poklábosí se sousedy, aby se trochu odreagoval od běžného života plného stresu. Podzim
nabízí úžasné kompozice barev a jejich odstínů. Vzpomínám si, když jsem byl ještě malý
kluk, jak jsme na poli spolu s ostatními dětmi a
jejich rodiči pekli brambory v popelu
z bramborové natě. Z ohniště stoupal dým a
linul se širokým okolím.
V posledních dnech, když se odpoledne vracím z práce domů, vidím velmi často, jak se obcí táhne hustý dým. Říkám si sám pro sebe: “
Asi někde pečou brambory,” a vzpomenu si na
jejich nezapomenutelnou chuť . Ale chyba!
Když vyjdu z auta, cítím ostrý štiplavý kouř.
Běžím rychle nahoru a zavírám všechna okna.
Dceři zakazuji jít ven. Co to je? Šíří se to celým
8. Požadovaná praxe : 2 roky
údolím, ani nevím odkud, ale dým bramboro9. Přihláška musí obsahovat:
vé natě to není. Chvílí přemýšlím. Aha, plyn
(Pokračování na stránce 3) podražil, asi někdo začíná šetřit a topí dřevem.

7. Další předpoklady pro vznik
pracovního poměru:
- ÚSO/VŠ stavebního nebo jiného
technického směru (zaměření využitelné pro výše uvedenou činnostcharakteristiku práce), praxe ve veřejné správě výhodou;
- uživatelská znalost práce na PC;
- znalost zák.č. 50/1976 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu;
zák.č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných zakázkách; zák.č. 200/2004 Sb., správní
řád; zák.č. 274/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, o vodovodech a
kanalizacích ; zák.č. 185/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o odpadech ;

2
Dolní Lutyně
www.dolnilutyne.org

dla ze zásad údržby a ošetření umělého povrchu sportovního areálu tak, jak byla zpracována projektantem :
1. zabránit mechanickému, chemickému nebo
biologickému úmyslnému poškození a
znečištění hmoty. Např. nápoje na bázi cocacoly při vylití na hmotu zanechávají neodstranitelné skvrny;
2.
zamezit vnášení nečistot na hrací
plochu (hlavně hlína, bláto, škvára, písek);
3.
v případě znečištění těmito nebo i
rostlinnými zbytky použít vystříkání tlakovou
vodou nebo vysátím;
4.
provádět obrývání zeminy okolo obrubníků na š.cca 10 cm – zabraňuje prorůstání
plevele;
5.
nepoužívat atletické tretry s větší délkou hřebů než 9 mm, nepoužívat sportovní
obuv s černou podrážkou (zanechává neodstranitelné černé šmouhy);
6.
zakázat jízdu na kole, kolečkových
bruslích a skateboardech (zanechávají šmouhy);
7.
v celém areálu zákaz kouření.
Další informace budou zveřejněny
v prosincovém vydání Dolnolutyňských novin.

To je pochopitelné, dřevem a uhlím se na vesnici topilo odjakživa. Ještě jednou vyjdu ven, nadechnu se, ale to není ten kouř ze dřeva a uhlí. Pořád tam cítím něco jiného, dráždivého. Že
by! Ale ne, to by snad nikdo v obci neudělal.
Mám pochybnosti. Snad někdo doopravdy nespaluje nějaké zbytky nebo plastové láhve, dobře hoří pneumatiky, stará lepenka a další svinstvo. Nechce se mi tomu věřit, že někteří občané
z Dolní Lutyně topí plasty a vším, co jim přijde
pod ruku, jen aby ušetřili pár korun. Vždyť při
takovém spalování vzniká spousta škodlivých
látek, které škodí především dětem a způsobují
rakovinu. A to už nemluvím o spalování starého listí. Já to přežiji, bude mi už čtyřicet, ale
bojím se o děti, abychom je postupně z Lutyně
nevykouřili. Chráníme motáky, pachníky a
kuňky. Co kdybychom taky udělali něco pro
naše děti?!
A tak děkuji všem, kteří topí dřevem, uhlím,
plynem, či elektřinou a jsou ohleduplní
k životnímu prostředí v obci.
Mgr. Pavel Buzek
občan Dolní Lutyně

1. Moc se mi líbí celé setkání, družná zábava,
příjemná hudba a celkově milá atmosféra.
2. Obdrželi jsme pozvánku a měli jsme radost,
Využili jsme příležitosti a některým jubilantům že na nás nezapomněli.
jsme na jejich setkání položili následující an- 3. Noviny se nám moc líbí, už na ně netrpělivě
ketní otázky
1. Jak se vám líbí tato akce?
2. Odkud jste se o ní dozvěděli?
3. Jaký je váš názor na současné Dolnolutyňské noviny?
Jubilantky Věra Czempielová a Edita Konderlová jsou nerozlučné kamarádky. Na oslavě si
to opravdu užívaly. A zde jsou jejich odpovědi:

Naše anketa

Zleva jubilantky J. Krajczová a H. Kučová

Věra Czempielová a Edita Konderlová

Foto: -

1. Setkání se nám moc líbí. Je zde výborná zábava, čas a prostor na setkání s přáteli, na které
v průběhu roku není čas, anebo se s nimi nevidíme tak často. Zazpíváme si a zavzpomínáme
na staré časy. Už se těšíme na další setkání u
příležitosti dalšího jubilea. A moc děkujeme organizátorům a obci za tak skvělou akci.
2. Dostaly jsme pozvánky, jsou moc pěkné, stejně jako hrníčky k 700. jubileu obce.
3. Noviny se nám teď moc líbí.
Dalším člověkem, který se ochotně zúčastnil
naší ankety, byl jubilant Rudolf Zivala. Akce
se účastnil i se svou manželkou Alenou Zivalovou.
1. Jsem doslova nadšen. Nejvíce mne dojal proslov pana místostarosty. Líbí se mi také hudba a
dárky a hlavně pozornost, jakou obec věnuje
občanům.
2. Dostali jsme pozvánku. Nečekal jsme to, byl
jsem překvapen, protože jsem si neuvědomil svůj
věk. Nejdůležitější je zdraví. Ale moc mě to potěšilo a už se těšíme na další setkání, teď jubileum čeká manželku a potom další jubileum
mne.

Foto: -

čekáme. Je tam mnoho informací a vtipných
článků ze života obce.
A teď odpovědi Jaroslavy Krajczové:
1. Moc se mi tady líbí. Je to výborná tradice,
hodně to potěší, je to pro lidi.
2. Dostali jsme pozvánku.
3. Chybí mi v novinách odezva na anketu
k využití kina, Astry a drogerie v areálu kina.
Líbí se mi, že noviny přinášejí aktuální informace ze života obce.
Posledním, koho jsme oslovili, byla jubilantka
Alžběta Kobolková:
1. Je to tu moc krásné, ještě jsem na podobné
akci nebyla, teď je to poprvé a jsem doslova
nadšena. Moc se mi líbí tanec a hudba a pro-

Informace
obecního
úřadu
(Pokračování ze stránky 2)
- jméno a příjmení uchazeče;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu;
- číslo OP nebo dokladů o povolení
k pobytu na území ČR;
- datum a podpis zájemce
10. K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech;
- výpis z evidence Rejstříků trestů
(ne starší 3 měsíce , u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem);
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání;
11. Doba výkonu práce: na dobu
neurčitou;
12. Předpokládaný nástup:
01.01.2006;
13. Místo, způsob a lhůta podání
přihlášky:
Místo podání přihlášky. : Obecní
úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10,
735 53 Dolní Lutyně;
Způsob podání: Na výše uvedené
adrese osobně v podatelně, nebo
poštou;
Lhůta pro podání přihlášky:
25. listopadu 2005

POZVÁNKA

Jubilantka A. Kobolková

Foto: -

slov pana místostarosty. Jsem tu velmi ráda, a
když budu pozvána, účastním se zase.
2. Dostala jsem pozvánku.
3. Ráda bych je také četla, ale jsme poslední
dům v obci a zatím je nedostáváme. Moc je také
chceme, rádi bychom měli aktuální informace
o dění v obci.
Slovo redaktora na závěr:
Velmi rád děkuji všem účastníkům a účastnicím naší ankety. Obdivuji jejich otevřenost a
ochotu odpovídat na položené otázky a odvaManželé Zivalovi
Foto: - hu zveřejnit své názory. Bohužel není to dnes
jevem obvyklým, a proto si toho o to více cením. Na závěr bych chtěl jménem všech,
3. Noviny jsou teď bezva.
V pořadí třetími oslovenými v naší anketě byly kteří se na přípravě tohoto čísla novin poHelena Kučová a Jaroslava Krajczová. A toto díleli, všem jubilantům popřát mnoho
zdraví, elánu a spokojenosti. Doufám, že
jsou odpovědi Heleny Kučové:
jim jejich DL noviny budou přinášet mno-

Dne 9. listopadu 2005 v 16.00
hod se uskuteční v Kulturním
domě ve Věřňovicích prezentace a beseda s občany na téma
Povodňová situace na Olši
ve dnech 24.8. - 25.8.2005 a
provozní manipulace na
vodním díle Těrlicko
Na besedě vystoupí pracovník
Povodí Odry, s.p. Ostrava
s odborným výkladem, doplněným dokumentací
z uvedených událostí.
Tato akce je organizována na
základě podnětů občanů
z Věřňovic.
Zveme Vás k účasti na besedě.
Ing. Josef Lindner
starosta obce
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Informace
obecního
úřadu
NEPŘEHLÉDNĚTE
Od 1.10. 2005 Úřad
práce Karviná, pracoviště státní
sociální podpory, tzv. Kontaktní místo v Orlové, již nezasílá tiskopisy pro přiznání
dávek státní sociální podpory
poštou. Pokud pobíráte přídavky na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení nebo jiné dávky státní
sociální podpory, musíte
si tiskopisy vyzvednout na
Kontaktním místě v Orlové,
ul. Energetiků 144
v úředních dnech ( tj. pondělí a středa v době od
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
hod.). Obecní úřad v Dolní
Lutyni nezajišťuje distribuci
tiskopisů a nerozhoduje o přiznání, či nepřiznání dávek
státní sociální podpory.
Ivana Ryšková
Sociální úsek

Čísla hrobů na hřbitově
v Dolní Lutyni, jejichž
majitelé nemají k 20.10.
2005 zaplacen poplatek
a současně uzavřenou
platnou nájemní smlouvu.
7, 13, 27, 47, 49, 54, 56, 87, 91,
92, 102, 104, 107, 110, 126, 134,
141, 163, 184, 192, 198, 200, 207,
211, 220, 225, 264, 275, 303, 306,
308, 309, 311, 336, 342, 348, 354,
355, 357, 385, 391, 394, 396, 449,
462, 472, 497, 498, 505, 511, 517,
578, 586, 590, 599, 601, 602, 612,
613, 639, 686, 687, 690, 704, 706,
708, 709, 711, 722, 726, 737, 739,
750, 771, 773, 774, 777, 779, 789,
790, 795, 800, 802, 805, 824, 830,
837, 838, 843, 846, 847, 849, 850,
869, 892, 902, 921, 936, 955, 964,
972, 1007, 1024, 1032, 1035,
1041, 1050, 1052, 1066, 1077,
1078, 1102, 1123, 1137, 1139,
1152, 1171, 1184, 1188, 1191,
1196, 1215, 1216, 1221, 1230,
1232, 1233, 1236, 1253, 1306,
1335, 1409, 1430, 1456, 1460,
1462, 1478, 1479, 1480, 1487,
1514, 1515, 1548, 1555, 1557,
1560, 1572, 1582, 1610, 1630,
1643, 1644, 1652, 1658, 1675,
1676, 1677, 1700, 1711, 1712,
2005, 2013, 2039, 2044, 2061,
2067, 2071, 2096, 2111, 2118,
2160, 2173, 2196, 2197, 2200
Jana Wrožynová
úsek místního hospodářství

Představujeme kontrolní výbor
Vážení čtenáři, v následujících vydáních Dolnolutyňských novin Vám chceme přiblížit činnost jednotlivých výborů a komisí, které pracují při zastupitelstvu a radě obce. Zastupitelstvo obce je povinno podle zákona o obcích
zřídit finanční a kontrolní výbor. Oba tyto výbory plní iniciativní a kontrolní funkci. Výbory
nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc. Ve své činnosti jsou podřízeny přímo
zastupitelstvu.

Tam je problém větší, určitě se v obci vyskytuje více pejsků, než za kolik jsou placeny poplatky. Provádíme i šetření v terénu tak, že
evidenci vedenou úřadem srovnáváme se
skutečností.
Spadá do pravomoci výboru i kontrola zastupitelstva a rady obce?
Kontrolujeme plnění usnesení jednotlivých zasedání zastupitelstva i jednání rady. Rovněž
kontrolujeme obcí sepsané smlouvy, průběh
výběrových řízení a průběh řešení a vyřizování
stížností podaných občany k obecnímu úřadu.
Naší pozornosti neuniknou ani služební vozidla OÚ a dobrovolných hasičů DL a Nerad.
Sledujeme hospodaření s PHM , příkazy k jízdám a vyúčtování služebních cest. Nezapomínáme ani na kontrolu hospodaření s energiemi
u OÚ a DPS.

A co noční klid, restaurační provozy a hrací
automaty?
Samozřejmě, to je další část naší kontrolní činnosti. Sledujeme platby za hrací automaty,
dodržování OZV k zabezpečení místních
E. Mrákavová, F. Kryska, J. Moravec
záležitostí veřejného pořádku, tím mám na
Předsedou finančního výboru je Ing. Petr Skří- mysli pořádání veřejných hudebních prošovský, předsedkyní kontrolního výboru paní dukcí po 22. hodině a podávání alkoholu
nezletilým. K těmto úkolům si někdy vyžáEustasie Mrákavová.
Rada obce může zřizovat komise. Každá z ko- dáme asistenci Policie ČR.
misí, které rovněž nemají žádnou samostatnou
rozhodovací pravomoc, plní funkci iniciativní- Jakým způsobem výbor pracuje. Jak často se
ho a poradního orgánu rady obce. Komisi řídí scházíte?
její předseda. Předsedou Komise pro rozvoj a Scházíme se každý měsíc. Na těchto pravivýstavbu je Ing. Josef Tobola, školské a kultur- delných měsíčních schůzkách jsou vyhodnocovány kontrolní akce provedené
ní Bc. Jan Fismol, sociální paní Anna Bednáv daném měsíci. Následně jsou rozděleny
řová a dopravní Ing. Miloslav Mžyk.
úkoly – konkrétní kontroly pro následující
Dnes tedy začínáme kontrolním výborem.
měsíc dle plánu práce kontrolního výboru.
V jeho čele pracuje paní Eustasie Mrákavová, Vyskytnou se i neplánované úkoly – prokterá zná charakter obce i její problémy. Spolu šetření stížností, které jsou našemu výbos ní tvoří kontrolní výbor dalších šest členů: ru předány
zastupitelstvem obce.
pánové ing. Richard Finda, ing. František Gil, Z každého zasedání kontrolního výboru a
Mgr. Petr Kovařík, František Kryska, Josef Mo- z každé kontroly je pořizován zápis.
ravec a Rudolf Wolf. A právě předsedkyni
kontrolního výboru jsem požádal o rozhovor.
Co bylo kontrolováno v poslední době a na co se
členové výboru chystají?
Paní předsedkyně, co je náplní vašeho výboru? Proběhla kontrola veřejného osvětlení a nápraJe to kontrola vyplývající ze zákona o obcích.
vu nedostatků zajistí OÚ. A na dnešním jednání (10.10. 2005) se budeme zabývat kontrolou
Můžete to trochu rozvést? Co vše do kontrolova- poplatku ze psů tak, jak už jsem uvedla výných oblastí patří?
še. V obci je jich skutečně hodně a zjištěné
Například se jedná o kontrolu veřejného po- nedostatky v placení poplatků předáme OÚ,
řádku a čistotu veřejných prostranství. Zají- který pak poplatky bude vymáhat.
máme se tedy o zeleň v obci, zimní i letní
údržbu místních komunikací, funkčnost Poslední dotaz. Jaké další informace byste
veřejného osvětlení, černé skládky atd..
ráda uvítala v DL novinách a naopak, co
se vám v nich líbí?
Myslím si, že by občané přivítali informace
Kontrolujete i finanční záležitosti obce?
Kontrolou finančních záležitostí obce se zabý- z činnosti zastupitelstva obce, rady obce,
vá hlavně finanční výbor. Kontrolní výbor pro- jejich výborů a komisí.
Co se mi v současné době líbí, je větší prezenvádí kontrolu
hrazení poplatků vyplývajících z obecně zá- tace spolků a organizací a prezentace oslav
vazných vyhlášek, jako jsou například poplat- výročí obce.
ky za psy, za odvoz tuhého komunálního od- Moc děkuji za rozhovor a přeji vám i všem člepadu, hřbitovní poplatky. Dále kontrolujeme nům kontrolního výboru mnoho úspěchů a taplacení nájemného v obecních bytech. Kon- ké neutuchající chuti do občas určitě nelehké
statuji, že obec Dolní Lutyně nemá, co se by- práce.
D. Štrouf
tů týče, neplatiče. A zabýváme se i věcnou
správností uzavřených smluvních vztahů
o nájmu bytů.
A jak je to se psy?
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Jak si vážíme našeho společného majetku ?
Vážení spoluobčané,
nemůžeme být lhostejní k projevům vandalství, které se bohužel nevyhýbají ani naší obci.
Pro zlepšení informovanosti našich občanů a
případně návštěvníků obce jsme rozhodli a
v krátké době nechali zhotovit “informační tabule”, na kterých je zobrazena podrobná mapa
obce a zároveň popisná čísla jednotlivých domů a názvy ulic.
Při samotné realizaci našeho záměru mne
ale nenapadlo, že někomu bude asi tento
dobrý nápad proti mysli a dá to najevo svým
“vlastním způsobem” – zničením povrchu mapy.
Náklady na pořízení jedné takové informační tabule nebyly malé. Obec na jednu vynaložila 6000 Kč. Takové tabule máme v obci celkem čtyři.
Proč se někomu toto dílo nelíbí? Proč to
dává najevo utajeným způsobem, místo

aby to veřejně prohlásil na obecním úřadě?
To jsou otázky, na které každý soudný občan jen těžko hledá odpověď.
Možná, že jsme měli nechat mapu zhotovit
v ohnivzdorném provedení. Jen tak by mohla
vzdorovat plameni zřejmě ze zapalovače, kterým je povrch sežehnutý. Jsou viditelné také
stopy po mechanickém narušení povrchu, který je sice laminovaný a odolný proti povětrnostním vlivům, ale už ne proti mechanickému
poškození.
Chtěl bych na adresu nenechavců a škůdců
jen podotknout, že taková činnost je ubohým
výrazem osobnosti, která ji provedla. Bude
vždy kriticky hodnocena a při zjištění vandala
také patřičně “ohodnocena.”

Informace
obecního
úřadu
Výměna občanských
průkazů občanů
starších 70 let

Pro občany, kteří se narodili
před 1.1.1936, neplatí stanovená
lhůta pro výměnu stávajícího
občanského průkazu, a to do
31.12.2005, ale lhůta
31.12.2008.
Nejsou tedy pravdivé informace
Ing. Josef Lindner prezentované v médiích, že obstarosta čané starší 70 let si nebudou muset měnit občanské průkazy, pokud v nich nemají vymezenou
dobu platnosti, a do konce života budou moci užívat dosavadní
občanské průkazy. Zákonem č.
395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a který platí
od 1.10.2005, se pouze proČas ve vteřinách dlužuje lhůta pro výměnu
23,19 těchto občanských průkazů.
25,53 Je tedy na zvážení těchto obča27,34 nů, zda si občanský průkaz vyřídí nyní, nebo až v průběhu
27,50
dalších třech let.

Turnaj v požárním útoku
V sobotu 15. října se na hřišti TJ Sokol Tabulka výsledků:
v Dolní Lutyni uskutečnil turnaj v požárním
útoku. Pořadatelem akce bylo Sdružení hasičů Muži
Nerad. Celá akce byla uspořádána na počest Umístění
Vilfréda Bystroně, bývalého starosty Sdružení 1. Doubrava II.
hasičů , od jehož úmrtí uplynulo letos 10 let. 2. Sdružení hasičů Nerad
Soutěž probíhala ve třech kategoriích: muži, 3. Doubrava I.
ženy a starší páni. Výbor Sdružení hasičů Ne- 4. Orlová-Město
rad zakoupil poháry pro vítěze. Slunné dopo- 5 .
Z á b l a t í
29,70
6 .
Z á b l a t í
32,81
7. Skřečoň
8. Kopytov
9. Dolní Lutyně – střed I.
10. Dolní Lutyně – střed II.

I .

I I .
33,44
33,50
54,60
N.P.

Ženy
Umístění
Čas ve vteřinách
1. Sdružení hasičů Nerad
47,13
2
.
K
o
p
y
t
o
v
58,60

P

o

ž

á

r

n

í

ú

t

o

k

ledne vytvořilo pro odhadovanou stovku diváků tu nejlepší kulisu. Každý z účastníků vstupoval do soutěže s cílem přispět k vítězství
svého družstva. Osobní nasazení a touha po
vítězství dostávaly v mnohých případech jednotlivé aktéry soutěže často až do komických
situací. Tedy alespoň z pohledu diváka. Soutěž
probíhala za předem přesně stanovených pravidel pod dohledem rozhodčího.
Rozhodujícím faktorem byl dosažený čas. Bezvýhradně lze ocenit souhru členů každého týmu. Tabulka výsledků dává přehled nejen o
dosažených časech, ale i o jednotlivých účastnících soutěže. Vítězům byly předány poháry,
umístěným na dalších místech zůstala motivace
pro jejich možné příští vítězství. Krásná, důstojná a vydařená akce.

Starší páni
Umístění
1
.
Z
á
40,75
2. Sdružení hasičů Nerad

Čas ve vteřinách
v
a
d
a
42,91

Cestování do zemí
Evropské unie
od 1.1. 2006
Upozorňujeme občany, že od l.
ledna 2006 již nebude možné
cestovat do zemí EU na občanské
průkazy bez strojově čitelných
údajů. Vycestovat lze pouze
s platným cestovním dokladem a s občanským průkazem se strojově čitelnými
údaji, pokud je platný a nemá
oddělenou vyznačenou část OP
(tj. u změny trvalého pobytu,
změny příjmení nebo rodinného
stavu).
Problém může nastat v případě
společného cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou
mít vlastní cestovní pas.
Vzhledem k tomu, že v cestovním
pase se uvádí u dítěte datum narození, ale v občanském průkaze
je uvedeno jeho rodné číslo, může být toto pro cizí státní orgán
nesrozumitelné. Proto doporučujeme, aby děti mladší 15 let
cestovaly s vlastním cestovním pasem, nebo byly zapsány v pasech svých rodičů.
Jarmila Vozárová
Úsek OP a CP

Radost z vitězství
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Kdo Tě znal, vzpomene,
Kdo měl rád, nezapomene

V měsíci říjnu oslavili 75.,
80. a 93. narozeniny tito naši spoluobčané:
Zdenka Horáková,
Ilona Plešková,
Marie Kwiatkowská,
Oldřich Serafin,
Jarmila Mohačová,
Marie Kakalová

Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Božena Sapíková,
Jiří Janas
Václav Fismol
Evženie Dofková
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost
a rodinnou pohodu.
V měsíci říjnu oslavili výročí
zlaté svatby tyto manželské
páry:
Dne 1.10. manželé
Oldřich a Ilona Moravcovi
Dne 22.9. manželé
Alois a Daneta Nierychlovi
Dne 29.10. manželé
Jan a Květa Šmídovi

Dne 2. 10. 2005 uběhlo již
20 let od úmrtí našeho
tatínka, dědečka, pradědečka
a švagra, pana

Jana Šmída
S láskou vzpomínají dcera
Antonína a všichni příbuzní.

Osud nás nečekaně rozdělil
a my jsme Ti nestačili říci,
že život s Tebou byl krásný.
Dne 8. října 2005 odešel navždy milovaný manžel, otec,
dědeček, strýc, švagr, zeť
pan

Kdo Tě znal vzpomene,
Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Zarmoucená manželka Helena

Dne 2.10.2005 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
paní

Vlasty Jaroszkové
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Petra Šostoka
Vzpomínají rodiče
a bratr s rodinou.

Dne 29. 11. 2005 uplynou
dva smutné roky,
kdy z kruhu rodiny navždy
odešel pan

Jaroslav Šmíd.

Blahopřání
Redakce Dolnolutyňských novin
se omlouvá dcerám zesnulé paní
Jaroszkové – Jaroslavě a Miladě,
za chybné uvedení jejího příjmení v minulém vydání D.N

Dne 29.10.2005 oslavili své životní jubileum 50 let společného života naši milí přátelé

Květka a Jenda Šmídovi.

Do dalších let společného života mnoho elánu, pevného zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí členové komise sociální
a SPOZu.

Dne 30.10.2005 vzpomínáme
1.smutné výročí úmrtí našeho
syna a bratra pana

Navečer, když slunce zemi
opustilo, Tvé srdce se
Navždy zastavilo,
Odešel jsi nám věčnou tmou,
Odešel jsi tiše s bolestí svou.

Václav Fismol

Děkuji Naděždě a Ivošovi za
obětavou oporu v nemoci. Dále
Všem “zlatým” manželským pá- děkuji MUDr. Pipové a MUDr
rům přejeme hlavně dobré
Horkelovi za péči v nemoci.
zdraví, rodinnou pohodu a ještě Poděkování rovněž patří všem,
mnoho společně prožitých let.
kteří se naposledy přišli rozloučit s mým drahým manželem.

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít,
co krásnějšího snad
než jeden druhého mít rád.
Je mnoho lásek na světě
ne každá však stejná.
Ta Vaše, ta je nejkrásnější
je trvalá a věrná.

Byla sobota, začínal nový den
a Ty jsi odešel snít svůj dlouhý sen.
V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Tak velmi jsi chtěl na světě žít,
však náhlá smrt přetrhla
života Tvého nit.
Osud už nevrátí, co jednou vzal,
vrátí jen vzpomínky, bolest a žal.

Dne 27.9.2005 nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, dědeček, pradědeček,
bratr, tchán, strýc, a švagr
pan

Jiří Janas

Dne 5. listopadu 2005 vzpomeneme třetí výročí úmrtí
naší maminky, tchýně, babičky a prababičky paní

Anděly Javorkové

Pozůstalá rodina děkuje všem
příbuzným, přátelům a známým za hojnou účast na pohřbu a za květinové dary.
Manželka Jarmila

Vzpomínají dcera Drahuše,
zeť Miloslav, syn Václav, snacha Taťjána, vnuci
s manželkami, pravnučka a
pravnuci.
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S láskou a úctou vzpomínají
manželka Štefka, syn Jaroslav
a dcera Renáta s rodinami.
Tvůj život byla práce,
Láska a dobrota.
Přišla však nemoc zlá
A přetrhla nit Tvého života.

Dne 6. 11. 2005 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky,
manželky, babičky a prababičky paní

Marie Ligocké
z Věřňovic.
Vzpomíná celá rodina.

Osvětová beseda informuje
Osvětová beseda ve spolupráci se školskou a
kulturní komisi a kroužkem Šikulky připravuje
v předvánočním čase tj. od 5.12 do 7.12. 2005
výstavku betlémů a dětských prací s vánoční
tématikou v kulturním domě. Proto se touto
cestou obracíme s žádostí na pomoc k našim
spoluobčanům, kteří vlastní a mohou zapůjčit
staré i nové, dřevěné či papírové betlémy na

tuto zmíněnou výstavku. Ti občané, kteří
chtějí zapůjčit exponáty, nechť informují paní
Petrovou osobně, nebo telefonicky na čísle:
596 544 435 a to do 30. 11. 2005. Sběr exponátů se uskuteční 1.12. 2005 od 9.00 – 18.00
hodin a 2.12.2005 od 9.00- 15.00 hodin.

Osvětová beseda se školskou a kulturní
komisí a kroužkem Šikulky zvou širokou
veřejnost na

Osvětová beseda v Dolní Lutyni pořádá

VÝSTAVU VÁNOČNÍCH BETLÉMU
A DĚTSKÝCH PRACÍ S VÁNOČNÍ
TÉMATKOU
od pondělí 5.12.2005 do středy 7.12.2005
od 8.00 - 17.00 hodin
ve víceúčelové místnosti Kulturního domu
v Dolní Lutyni.

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
pro všechny děti,
v neděli 27. 11. 2005 v 15.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Divadélko Modrý slon vystoupí s pohádkou
Klauni a Vánoce
a po divadelním představení se uskuteční
Mikulášská nadílka.
Vstupné: děti 90,- Kč ( hodnota balíčku je 90,Kč), dospělí 30,- Kč.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Pozvání na cesty v r. 2006
Osvětová beseda ve spolupráci s cestovní
kanceláří VIDI Opava, připravila na rok 2006
tyto pobytové a poznávací zájezdy.
Rakousko – největší květinová slavnost
cena 3.350,Termín 26.5. – 28.5.2006
Chorvatsko – poloostrov Pelješac
cena 5.200 Termín 17.6. – 29.6.2006
Rakousko – za krásami Alp
cena 3.950,Termín 30.6. – 5.7. 2006

POZVÁNKA
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou širokou veřejnost, zejména příznivce dobré zábavy a chutného jídla za
lidové ceny na

Vepřové hody,
které se konají v sobotu
26. 11. 2005 od 19.00 hod.
v areálu zahrádkářův Dolní
Lutyni, v "JIŘINCE".
K poslechu i k tanci hraje
skupina z hotelu Darkov
Antico duo.
Vstupné 60,- Kč.
Bohaté očerstvení a perfektní
zábava zajištěny.
Na vaši návštěvu se těší celý
výbor ZO ČZS Dolní Lutyně.
Dudzik Bronislav

cena 10.900,-Kč
Termín 13. – 24. září 2006
Sicílie,Vulcano,Stromboli …
cena 11.980,- Kč ___
Termín 14.9. – 24.9.2006
Cestovní kancelář VIDI Opava připravuje také
pobytové a hvězdicové zájezdy po České republice.

Maďarsko – termální lázně Harkány
cena 4.400,Termín 7.7. – 16.7.2006

Děčínsko –
České Švýcarsko + Saské Švýcarsko
cena _5.500,-Kč
Termín 8.7.-15.7.2006

Maďarsko – termální lázně Bükfürdo
Cena 4.300,Termín – 29.7. – 5.8.2006

Šumava – centrální část
cena 5.550,- Kč
Termín 5.8. – 12.8.2006

Dalmácie – poloostrov Pelješac
cena 6.690,Termín 19.8. – 31.8.2006

Bližší informace budou v Dolnolutyňských novinách číslo 12/05.
Informace podá osobně paní Petrová nebo na
tel. Č. 596 544 435

Turecko – antický svět

Místní knihovna upozorňuje
své čtenáře, že z důvodu
čerpání řádné dovolené
bude knihovna
od l9.l2. – 30 .l2. 2005
uzavřena
včetně pobočky
ve Věřňovicích.

Společenské
a sportovní
organizace

Ceny za zpracování inzerátů do D.N
Textový cca 85 x 65 mm.….……………………….…0,S jednoduchou grafikou
…………………………60,Kompletní grafické zpracování…...………………..200,Zpracovaný inzerát na CD (formát –jpg-cdr-pdf)…...0,Textový celostránkový A4..…….…………………....80,S jednoduchou grafikou A4..…….…………………250,Složitá grafika, překreslování loga apod…….…….350,Vlastní graf návrh naCD………………….……………0,-

TJ Sokol Dolní Lutyně svolává na
sobotu 3. 12. 2005 ve
14.00 hodin
do velkého sálu Kulturního
domu v Dolní Lutyni

valnou hromadu.
Všechny členy zve výbor TJ .

Klub důchodců v Dolní Lutyni zve všechny členy i ostatní
občany na

VEPŘOVÉ HODY
v pátek 18. 11. 2005
v 17.00 hodin
ve velkém sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni.
K poslechu a tanci hraje
Malcharkovo trio.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Přijďte se pobavit, zatančit a
pochutnat na zabijačkových
výrobcích.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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