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Nový sportovní areál
Ve středu 23. listopadu odpoledne se v Dolní Lutyni uskutečnila akce, která nebývá příliš často. Úspěšně byla završena několikaletá snaha o provedení rekonstrukce již nevyhovujícího školní sportoviště při ZŠ A. Jiráska a právě ve středu se podařilo slavnostně
otevřít nový multifunkční sportovní areál, určený jak pro potřeby škol, tak pro veřejnost.
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Sportoviště zahrnuje atletický 200 metrový
ovál s rovinkami 75 metrů a povrchem DURO-TAN Conipur, víceúčelovou hrací plochu o
rozměrech 44x22 metrů, opět s povrchem
DUR-O-TAN Conipur, a dále multifunkční
hřiště s ohrazením 28x15 metrů s asfaltobetonovým povrchem. Atlety potěší ještě skok
do dálky a trojskok s umělo-hmotným povrchem DUR-O-TAN Conipur a pískovým doskočištěm. Zkrátka nepřijdou ani tzv. těžcí atleti, pro něž je vybudován vrh koulí
s povrchem beton a antuka.
Celý areál má dokončeny i terénní úpravy a je
zcela oplocen. Provoz na něm bude probíhat
podle podmínek zpracovaného Provozního řádu, areál bude otevřen v denních hodinách,
večer a v noci bude uzavřen. Proti vniknutí
nepovolaných osob v době mimo provoz je

zajištěna ochrana kamerovým systémem, který
je napojen na pult centralizované ochrany
Městské policie v Orlové.
Zbývá poslední – informovat o nákladech a
realizátorech stavby. Takže dotace ze státního
rozpočtu činila 3,916 mil Kč, vlastní zdroje obce pak 2,611 mil. Kč. Celkem tedy nový sportovní areál stál 6,07 mil. Kč. Projekt zpracovala firma Sporting Ostrava a zhotovitelem díla
byla firma Strabag. Rekonstrukce začala 26.8.
2005 a podařilo se ji ukončit 30.9. 2005 díky
nasazení stavbařů i vlivem příznivých klimatických podmínek.
Dolní Lutyně tak získala sportovní areál,
který jí mohou závidět mnohá města a obce
v okolí.
D. Štrouf
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Vážení spoluobčané,
opět nás zastihl zimní čas a
s ním přicházející rozmary počasí, ale také nálady spojené se
starostmi příprav vánočních a
novoročních svátků. Pro naše
děti a mládež to bude také období radostného čekání na dárky pod vánočním stromečkem.
Podstatná část prosince bude
jako obvykle naplněna zvýšeným chvatem a nervozitou, úsilím o zajištění dárků pro naše
nejbližší, ale také předvánočním úklidem. Je však třeba,
abychom našli i trochu volného
času a při té příležitosti klidně
zbilancovali období uplynulé a
také možná zvážili úkoly, které
před nás nastávající období
zcela určitě postaví.
Dovolte, abych k této slavnostní náladě přispěl i já svým
poděkováním Vám všem, kteří
jste svou vlastní prací a jejími
výsledky přispěli k prospěchu a
zvelebení naší obce. Díky a
úctu přináším také učitelům a
všem pedagogickým pracovníkům za nesnadnou a poctivě
vykonávanou činnost ve prospěch naší mladé generace. Je
mou povinností poděkovat taktéž zastupitelům, členům komisí, výborů a aktivů při samosprávě obce, spolupracovníkům
na obecním úřadě i Osvětové
besedě, protože v letošním roce,
kdy jsme průběžně připravovali
a organizovali 700. výročí obce, bylo odvedeno mnoho úsilí
a mravenčí práce na těchto akcích.
V neposlední řadě patří
vzdát díky i firmám, které pracovaly na investičních akcích
nebo při údržbě v obci, živnostníkům za aktivitu, se kterou
zajišťují služby ke spokojenosti
občanů.
Nakonec bych chtěl Vám
všem popřát klidné a pohodové
prožití slavnostních dnů
v kruhu svých blízkých a do
nadcházejícího roku 2006
zdraví, štěstí, životní pohodu a
pracovní úspěchy. Prožijme
svátky v klidu a načerpejme
nových sil do další práce.
Ing. Josef Lindner, MBA
starosta
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Náš rozhovor
Mezi účastnicemi setkání organizátorů výstavy obrazů byla také paní Marie Sztwiertniová, předsedkyně místní skupiny PZKO. Nevím, jak to dělá, ale působí vždy velmi
klidně, optimisticky a je neustále připravena pomoci druhým. A to dnes není příliš obvyklé. Proto jsem ji požádal o krátký rozhovor.
Proč jste se přihlásily se
svou pomocí organizátorům výstavy?
V květnu jsme pořádaly
vlastní výstavu a víme,
kolik práce a starostí to
dá. Proto jsme se rozhodly, že pomůžeme. Přihlásily jsme se samy také
proto, že máme výbornou
spolupráci s obecním úřadem a Osvětovou besedou, a tak jsme jim chtěly i touto formou poděkovat.
Jak hodnotíte nápad takovou výstavu uspořádat?
Byl to výborný nápad organizátorů ukázat, že
mezi námi žijí lidé, kteří umějí tvořit tak krásné věci. Měly jsme ty nejlepší dojmy a opravdu hluboké prožitky.

bezpečení průběhu výstavy, agitovala a zvala známé a příbuzné, aby se
přišli
podívat. Jedna
z nich se dokonce účastnila aktivně i jako autorka vystavených obrazů.
To byla Anna Šertlerová,
a když mám tu možnost
jmenovat, tak bych ráda
uvedla ještě Lianu Woskovou a Janinu Bijokovou.
Dovolte ještě poslední otázku. Kolik má vaše organizace členů a na co se chystáte ke konci roku?
V současné době máme 90 členů ve věku od
15 do 90 let. 29. prosince připravujeme výroční schůzi PZKO a samozřejmě na základě
úspěchu letošní výstavy uvažujeme o organizování výstav i v příštím roce.

Které členky vaší organizace se zapojily nejvíce? Komu byste chtěla zvlášť poděkovat?

Děkuji za rozhovor, přeji všem vašim členům krásné prožití Vánoc a mnoho elánu
a zdraví v příštím roce.

Naše děvčata se podílela na organizaci a za-

D.Štrouf

Setkání organizátorů výstavy obrazů
V pondělí 7. listopadu o půl čtvrté odpoledne
se ve víceúčelové místnosti Kulturního domu
v Dolní Lutyni uskutečnila milá akce – setkání organizátorů výstavy obrazů. Obec Dolní Lutyně letos oslavila 700 let od svého založení a součástí oslav byla i velká a podařená
výstava obrazů a uměleckých děl místních občanů a rodáků. Na její úspěšné organizaci se
podílelo 26 občanů.

Hlavním koordinátorem byla Osvětová beseda
a velkým dílem přispěly ženy z Českého svazu žen, místní organizace PZKO, Klubu důchodců a Sboru pro občanské záležitosti. Vykonávaly organizátorskou a informační službu
po dobu konání výstavy kromě sobot a nedělí
denně od 10 – 18 hodin, zajišťovaly drobný
prodej i provádění tříd ze zdejších škol. A
když si uvědomíme, že výstava trvala od 12.
srpna až do 15. září, bylo poděkování jistě na-

místě.
Pozvání k vyhodnocení přijalo 19 žen, které
vyslechly poděkování přednesené starostou

Ing. Josefem Lindnerem a místostarostou Bc.
Janem Fismolem. Nejednalo se však o oslavu, ale o pracovní setkání, protože se hodnotilo nejenom to, co se podařilo, ale také se
shromažďovaly poznatky, co příště udělat ještě lépe. Například zlepšit propagaci výstavy,
doplnit prodejní exponáty cenovkami a podobně.
Na jednom se však všichni shodli. Podařilo se
splnit hlavní cíl výstavy – probourat bariéry
uzavřenosti a přispět ke zvýšení kulturní úrovně života v obci. A proto účastníci setkání už
uvažovali o akcích, které v tomto trendu budou pokračovat v roce 2006.

Monitorovací systém povodí Odry
a povodeň - srpen 2005
Ve středu 9. listopadu se v KD ve Věřňovicích
sešli na základě interpelace u starosty města
občané Věřňovic s představiteli státního podniku Povodí Odry. Chtěli z povolaných úst slyšet, jak se bude řešit situace se stále se opakujícími povodněmi v okolí řeky Olše v jejich
obci. Na začátku setkání dva zástupci s.p. Povodí Odry, vedoucí vodohospodářského dispečinku Ing. Jiří Pagáč a jeho zástupce Ing. Vladimír Zdráhal, vysvětlili pří-

v přítoku Olše Petrůvce. Tam vznikl zcela nečekaně stav na úrovni stoleté vody. Protože
prognostický počítačový model časově neodpovídal skutečnosti spojení dvou vln mezi Olší
a Petrůvkou, přišla výzva k evakuaci, i když
kulminace vody nakonec nedosáhla předpokládané výše. A tato výzva samozřejmě rozhořčila občany, pro které to už v tak tíživé situaci rozlévající se vody bylo velmi stresující.
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Vánoční přání
Klidné a spokojené
Vánoce, pevné zdraví
a hodně pozitivní
energie do nového roku přeje všem dolnolutyňským občanům
M.S. NEZÁVISLÍ .

Zvýšení bezpečnosti pro
pěší na Bezručově ulici

tomným dvanácti občanům a představitelům
obce Ing. Josefu Lindnerovi a Bc. Janu Fismo- Dále si občané stěžovali na pravidelně se
lovi práci monitorovacího systému.
opakující problémy s velkou vodou, na pro ně
nepochopitelnou regulaci toků i z hlediska vyV povodí Odry jej tvoří 82 stanic a jedna je pouštění Těrlické přehrady a na mnoho dalprávě i ve Věřňovicích. Co deset minut podá- ších skutečností včetně nedostatečné údržby
vají tyto stanice informace o vodním stavu do koryta řeky Olše. Oba zástupci s.p. Povodí
informačního systému. Dále se měří množství Odry téměř nestačili na dotazy občanů odposrážek a teplota ovzduší a někdy i vody. Díky vídat.
počítači se pak dá modelovat a předpovídat
vývoj na dva dny dopředu. Na základě těchto Co říci na závěr? Největší přínos této akce
prognóz pak jsou informováni hasiči záchran- spatřuji v tom,že obě strany jsou ochotny disného sboru, aby učinili nezbytná opatření.
kutovat o svých postojích a za přispění obce
Co se týká “srpnové povodňové epizody” , hledat i drobná, ale účinná řešení, zejména v
jak to nazval Ing. Jiří Pagáč, problém vznikl operativě při řízení krizových živelních situací,
vlivem intenzivních přívalových srážek, které kterou je v tomto případě povodňový stav.
nebyly vůbec předpověděny Českým hydroD. Štrouf
meteorologickým ústavem, a kumulací vody

Ulice Bezručova je v úseku od Masarykovy školy až k hasičské zbrojnici
v Neradu poměrně silně frekventovanou komunikací, po které se kromě
jiného přepravuje i hlavní část vytěženého štěrkopísku z ložiska fy GZ
Sand. Komunikace je ve Správě silnic
Moravskoslezského kraje, středisko
Karviná. Při poměrně četném provozu
nákladních automobilů byla chůze
občanů a zejména dětí přicházejících
do základní školy Masarykovy po
obou krajnicích velmi nebezpečná i
s ohledem na zatáčky na této komunikaci se vyskytující. Již v minulém volebním období se samospráva obce
rozhodla nebezpečná místa řešit a na
základě toho byl vypracován projekt,
dále uvažovaný jako investiční záměr.
V něm byla komunikace v nejužších
místech stavebně rozšířena tak, aby
se mohl vybudovat po celé délce vyvýšený chodník pro pěší. Tato investice by v dnešních cenách vyžadovala
finanční náklad cca 8 mil. Kč.
Kromě toho obec neustále řešila
stížnosti okolo komunikace nejblíže
bydlících občanů na enormní hluk a
otřesy. Správa silnic ke konci letošního roku získala mimořádné finanční
prostředky, na základě čehož bylo
možno Bezručovu ulici v celé její délce pokrýt novou asfaltovou vrstvou.
Před touto opravou se uskutečnila
řada jednání s vedením Správy silnic,
s DI PČR, s projektantem, který
v minulosti zpracoval projekt a s míst(Pokračování na stránce 4)
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Zvýšení bezpečnosti...
(Pokračování ze stránky 3)

ními poměry je dokonale obeznámen. Bylo dohodnuto, že se využije
možnosti uvedené v normě, aby
jeden jízdní pruh v přímém úseku
byl široký 350 cm. Protože celková
šíře vozovky je po její délce kolísavá, provedlo se kontrolní stanovení
šířky v nejužších místech. Na základě toho bylo provedeno vyznačení
středu jízdní plochy a obou krajnic
nesouměrně, a to tak, aby ve směru od hasičské zbrojnice ke škole
zůstal po pravé straně co nejširší
možný pás. Toho by se pak užívalo
jako chodníku pro pěší. Nahradil by
se tak dříve uvažovaný chodník vyvýšený nad úroveň vozovky.
Vše, jak jsem popsal, se uskutečnilo, o čemž se zejména místní občané mohou již cca dva měsíce každodenně přesvědčovat.
Naskýtá se tedy otázka: Proč o
tom píšu? Je to vykonáno a každý
to vidí, tak proč o tom ještě debatovat? Přesto jsem si po zralé úvaze
dovolil občanům tyto informace
zprostředkovat a také něco za to
požadovat. Jde nám ve vedení obce
o zjištění, jak se toto řešení
v každodenním životě osvědčilo. Až
se občané, malé děti a mládež školou povinná “naučí” používat širšího
okraje za “plnou čarou” jako chodníku, chceme od Vás slyšet názory.
Nebudeme organizovat anketu, stačí, když pravdivě a zodpovědně vyjádříte své zkušenosti, případné
návrhy na některé další úpravy, které musí být v souladu s platnými
normami a předpisy. Je naším záměrem dosáhnout dalšího zvýšení
bezpečnosti na předmětné komunikaci.
Chci tímto způsobem požádat o
seriózní vyhodnocení a podání těchto informací k rukám pracovnice
obecního úřadu pí. Jany Wrožynové (kancelář č. 5, tel. 596544409 kl.
26)
Za vstřícnost a ochotu děkuje
Ing. Josef Lindner - starosta
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Představujeme finanční výbor
V minulém vydání Dolnolutyňských novin jsme vám přiblížili činnost kontrolního
výboru a dnes vám nabízíme představení finančního výboru. Oba výbory pracují při
zastupitelstvu a radě obce a jsou podřízeny přímo zastupitelstvu. Předsedou finančního výboru je Ing. Petr Skříšovský a jsem velmi rád, že i přes své velké pracovní vytížení si našel čas, aby mohl vzniknout tento rozhovor.
1. Kdo jsou členové finančního výboru?
Finanční výbor pracuje v pětičlenném složení, a
to (v abecedním pořadí): ing. Danuta Klajmonová, pracovnice controlingu ŽDB a.s., ing. Jozef
Kokoška, ředitel Katastrálního pracoviště Karviná, ing. Karel Křemen, ředitel Lesního závodu
Šenov, pan Jan Wolf, manažer Komerční bankyexpozitura Orlová, a já – auditor KAČR, soudní
znalec na oceňování nemovitostí a podniků.
V tomto složení pracujeme od února 2003.
2. Co je náplní činnosti finančního výboru?
Činnost finančního výboru souvisí, jak už napovídá jeho název, s finančním hospodařením obce. Činnost by se dala rozdělit do tří základních
oblastí:
V průběhu roku se zaměřujeme na kontrolu vedení účetnictví, hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce na našich třech příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je
obec – tj. Základní škola a Mateřská škola A. Jiráska, Základní škola a Mateřská škola s polským
vyučovacím jazykem a Osvětová beseda. Dále se
zaměřujeme i na kontrolu hospodaření
s poskytnutými příspěvky obce u místních občanských sdružení, např. TJ Sokol Dolní Lutyně,
TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice, Myslivecké
sdružení Borky, PZKO Věřňovice a další. Poznatky z těchto kontrol jsou projednávány v radě
obce a vždy pololetně v zastupitelstvu.
Druhou oblastí je kontrola plnění schváleného
rozpočtu obce v příslušném roce. Na svých jednáních podrobně sledujeme plnění rozpočtu jak
v části příjmů, tak i výdaje podle jednotlivých
odvětví a u významných položek. Sledujeme
rovněž věcné naplňování plánovaných akcí, především u oprav a udržování obecního majetku a
investičních akcí. Podle zjištěných skutečností a
předpokládaného vývoje navrhujeme zastupitelstvu obce přijetí Rozpočtových opatření. Do této
oblasti věcné spadá i schvalování Závěrečného
účtu obce za uplynulý rok, které probíhá na jednání zastupitelstva obce vždy v červnu běžného
roku. Pro toto jednání zastupitelstva připravujeme návrh pro schválení nebo neschválení Závěrečného účtu na základě zhodnocení plnění rozpočtu za minulý rok a s přihlédnutím ke zprávě
auditora o výsledcích ověření hospodaření obce
v minulém roce.
Třetí oblastí, která časově začíná v září běžného
roku a končí počátkem ledna následujícího roku,
je příprava a zpracování návrhu rozpočtu obce
na příští rok. Ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu se snažíme skloubit potřeby obce, které vyplývají ze schválených dokumentů – Volebního programu a Plánu strategického rozvoje
obce, ale také z aktuálních potřeb s možnostmi
finančních zdrojů, jichž se většinou nedostává.
Výsledek jednání vyústí v předložení návrhu
rozpočtu, který je schvalován koncem ledna zastupitelstvem obce.
3. Jak často se výbor schází?
Výbor se schází nepravidelně, podle potřeby.
V prvním pololetí většinou třikrát, od druhého
pololetí téměř měsíčně. Kromě jednání výboru

provádí jeho členové jedno až třídenní kontroly
hospodaření u příspěvkových organizací a občanských sdružení, jak uvádím dříve.
4. Na co se výbor zaměřil v současné době?
Poslední zasedání finančního výboru se uskutečnilo 16. 11. Předmětem jednání bylo plnění rozpočtu obce za leden až říjen 2005 a příprava rozpočtu na rok 2006. Byly prodiskutovány očekávané příjmy rozpočtu v příštím roce (které budou u daňových příjmů nižší z důvodu snížení
sazeb daně z příjmu právnických i fyzických
osob) a hlavní předpokládané akce v části výdajů. Navržené výdaje v první etapě samozřejmě
překročily příjmy cca o 9 %. Rozhodující výdaje
rozpočtu tvoří částky vynakládané na místní komunikace, školství, kanalizaci a ČOV, sběr a svoz
komunálního odpadu a činnost místní správy.
Při jednání o budoucím rozpočtu zazněly podnětné připomínky a návrhy přítomných členů,
které budou promítnuty do úpravy návrhu rozpočtu. Finanční výbor se k nim znovu vrátí na
příštím jednání 10. 12. 2005, kdy bude známa
skutečnost za jedenáct měsíců letošního roku a
bude možno přesněji stanovit zůstatek peněžních prostředků z letošního roku.
5. Co považujete za největší letošní úspěch
výboru?
Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2005 tak, že
mohl být schválen na zasedání zastupitelstva obce 2. února letošního roku a poprvé nemusela
obec hospodařit v celém prvním čtvrtletí podle
rozpočtového provizoria.
6. A co za neúspěch?
Asi to, že se nám dosud nedaří prosadit zásadu,
že schválený rozpočet je “zákon”. Uvědomujeme
si sice, že se v průběhu roku naskytnou okolnosti, které si vynutí změnu v plánovaných akcích nebo finančních objemech, v některých
případech však skutečné výdaje, dle našeho názoru, neodpovídají schválenému rozpočtu. a dochází k tomu, že plánované akce nejsou realizovány a přesouvají se na další období.
7. Sledujete DL noviny? Co se Vám v nich líbí
a co byste rád v obsahu přivítal?
Samozřejmě, že je sleduji pravidelně a přečtu je celé, včetně inzertních stránek. Podle
mého názoru se oproti loňsku jejich kvalita
a informovanost o dění v obci podstatně
zlepšila. Přesto si myslím, že by mohly obsahovat ještě více informací, které by zajímaly naše občany, a to například o významnějších bodech jednání Rady obce, ze
života občanských sdružení a taky názory
občanů na problémy, se kterými se setkávají.
Děkuji mnohokrát za rozhovor a přeji Vám,
všem členům finančního výboru a také všem
občanům obce Dolní Lutyně krásné Vánoce a
vše nejlepší do roku 2006.

Projekt Slezské Benátky

Lodí nebo raftem nivou řeky Olše
Ve čtvrtek 15. prosince se ve Věřňovicích
uskuteční závěrečné pracovní jednání, na kterém bude představena studie proveditelnosti
zajímavé akce. Jedná se o projekt, jehož nositelem je obec Dolní Lutyně a který má otevřít
dveře k realizaci nového turistického produktu. Za přítomnosti přestavitelů všech zúčastněných obcí – Dolní Lutyně, Karviné, Petrovic,
Dětmarovic, Gorzyc a Godowa – a pozvaných
hostí z řad poslanců a senátorů a zástupců významných podniků a organizací, se uskuteční

prezentace studie proveditelnosti projektu, financovaného z velké části z programu Phare
CBC 2002. Jedná se o splavnění řeky Olše pro
vodáky, a tedy zvýšení atraktivity tohoto regionu z hlediska turistického ruchu. O průběhu
pracovního setkání i přípravě a realizaci celého projektu přineseme podrobnou reportáž
v následujících číslech Dolnolutyňských novin.
D. Štrouf

35 let Elektrárny Dětmarovice

V druhé polovině minulého století docházelo postupně u všech starých elektráren na
Ostravsku ke snižování elektrického výkonu.
Toto bylo v ostrém protikladu ke stoupajícímu
trendu spotřeby elektřiny. Již od počátku šedesátých let se proto počítalo s výstavbou nového zdroje.
Z původních patnácti variant lokalizace elektrárny byla nakonec vybrána obec Dětmarovice, která splňovala nejvíc z požadovaných kritérií pro výstavbu. Se stavbou se započalo v
roce 1971. Elektrárna byla projektována dle
tehdy nejmodernějších technologických i ekologických poznatků. Disponuje čtyřmi výrobními bloky, každý z nich
o výkonu 200 MW. První blok začal dodávat
elektrickou energii 31.5.1975, poslední čtvrtý
8.10.1976, čímž byl splněn původní vládní termín dokončení výstavby, což byl v té době u
tak rozsáhlé stavby děj nevídaný. V kotlích je
spalován černý prach, proplástek a granulované kaly z Ostravsko - karvinského revíru.
Za dobu své existence vyrobila tolik elektrické energie, která by stačila uspokojit celoroční spotřebu 87 měst, každého
s jedním miliónem obyvatel.
Mimo výrobu el.energie je Elektrárna Dětmarovice dodavatelem tepla pro město Orlová a

spotřebitele v okolí elektrárny.
Za uplynulých třicet let prošla elektrárna postupnou modernizací ať již řídícího systému,
technologie výroby či investičních akcí zaměřených na ekologii. Pro svoji důslednou ekologickou politiku se Elektrárna Dětmarovice stala
jednou z nejčistších tepelných elektráren v Evropě. Již po zahájení provozu bylo v plné činnosti elektroodlučovací zařízení, zachytávající
skoro 100% popílku ze spalin. Postupně byly
vybudovány dvě odsiřovací jednotky, které čistí spaliny od oxidů síry hluboko pod povolenou normu, kotel byl osazen novými nízkoemisními hořáky, čímž bylo docíleno podstatného snížení úletu oxidů dusíku.
ČEZ, a.s. Elektrárna Dětmarovice je vnímána
jako firma, která podle možností pomáhá
okolním obcím svými sponzorskými aktivitami, a to jak při přírodních pohromách, jako
byly záplavy, tak při ekologických projektech
okolních obcí. V okolí elektrárny není obce,
jejíž starosta by nemohl vyjmenovat několik
akcí, na nichž se Elektrárna Dětmarovice sponzorsky nepodílela.
Budoucností elektrárny je rozšíření dodávek
tepla pro okolní odběratele, kterým může nabídnout bezkonkurenčně nejlevnější a nejspolehlivější dodávku.

Informace
obecního
úřadu
Jedete se zvířaty
na výstavu nebo jen
na dovolenou ?
Cestujete - li do zahraničí se
psem, kočkou nebo fretkou musíte mít tzv. pet passport, který
obdržíte u soukromých veterinárních lékařů. Pas dostanete pouze v případě, že je Váš miláček
označen čitelným tetováním
( nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č.
998, /2003 ze dne 26.5.2003,
účinnost od 3.7.2004 stanovuje
osmileté přechodné období pro
tetování ) nebo čipem, který aplikuje odborně způsobilá osoba
( zpravila veterinární lékař). Pas
musí mít sebou majitel zvířete nebo osoba pověřená transportem.
Zvíře musí být zároveň očkováno proti vzteklině. Při cestách
do Velké Británie, Severního Irska, Švédska či Malty musíte splnit ještě další podmínky, mít
rovněž potvrzení z Národní referenční laboratoře pro vzteklinu
z Liberce o účinnosti vakcinace
proti vzteklině. Malta, Velká Británie a Irsko požadují šestiměsíční
účinnost tohoto potvrzení. Británie, Irsko, Malta , Finsko, Irsko, a
Kypr požadují do 48 hodin
před vstupem do země podání
prostředku proti tasemnici ( tzv.
echinokokóze ) a klíšťatům.
Švédsko požaduje vyšetření
hladiny protilátek proti vzteklině
provedené minimálně 120 dní
a maximálně 365 po provedeném očkování proti vzteklině. Maximálně 10 dní před vstupem do
Švédska nebo Finska musíte ošetřit zvíře prostředkem proti tasemnici.U nečlenských států EU
veterinární podmínky pro vstup
do země narůstají. Jedete - li do
Chorvatska musíte mít kromě
potvrzení o očkování proti vzteklině i potvrzení o identifikaci tj.
tetování nebo označení čipem.
U mladého psa, který byl již poprvé očkován, musíte provést
očkování nejméně 6 měsíců před
vstupem do země. Veterinární
lékaře Vám vystaví i potvrzení, že
zvíře je zdravé, event. doložíte
potvrzení krajské veterinární
správy. Vzhledem k tomu, že
neprobíhají hraniční kontroly
mezi státy EU, může být každé zvíře kdekoliv zkontrolováno např. policii.
Ivana Ryšková
Zemědělský úsek
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Osvětová beseda informuje

Čas plyne,
ale smutné vzpomínky zůstávají.

Místní knihovna upozorňuje své čtenáře, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude
knihovna od l9.l2. – 30 .l2. 2005 uzavřena včetně pobočky ve Věřňovicích.
……………………………
V pondělí 19. prosince 2005 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.
………………………………..
Základní umělecká škola Rychvald – pobočka v Dolní Lutyni Vás zve na Vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2005 v 16.30 hodin v sále Kulturního
domu v Dolní Lutyni. Srdečně zvou děti a pedagogové školy.
……………………………….

Dne 9. prosince 2005 uplyne
10. výročí., kdy nás navždy
opustil pan

Vladislav Navrat
z Věřňovic.
Stále vzpomínají manželka,
dcera s rodinou, bratr a švagr
s rodinou.
Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene

Pozvání na plesy
KDY si můžete v měsíci lednu, únoru a březnu 2006 zatančit?
V sále Kulturního domu v Dolní Lutyni pro Vás organizace připravily tyto tradiční plesy:
sobota 21. ledna 2006 - Tradiční ples TJ Sokol Dolní Lutyně
pátek 27. ledna 2006 - Rodičovský ples ZŠ s polským vyuč. jazykem Dolní Lutyně
sobota 4. února 2006 - ples MO PZKO Dolní Lutyně
sobota 11. února 2006 - Rodičovský ples ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně
pátek 17. února 2006 - Společenský večírek Klubu důchodců
neděle 19. února 2006 - Rej masek pro všechny děti
sobota 25. února 2006 - Obecní ples Kulturního domu v Dolní Lutyni
sobota 4. března 2006 - pochování basy TJ Sokol Dolní Lutyně
sobota 11. března 2006 - Reprezentační ples studia Klara

Jaké služby můžete očekávat v domácím prostředí ?
Dne 21. prosince 2005 vzpomeneme nedožitých 69 let
mého manžela, pana

Jste–li po operaci, úrazu, nezvládnete si nakoupit nebo uvařit? Pak právě Vám je určen tento článek. Nemusíte být odkázáni na péči v ústavním nebo nemocničním zařízení, ale můžete zůstat ve své domácnosti, ve společnosti svých blízkých za pomocí domácí péče,
pečovatelské služby nebo za pomocí příspěvku při péči o osobu blízkou či jinou.

Josefa Figury
Vzpomíná manželka Margita s
rodinou

Dne 24. prosince 2005 uctíme
tichou vzpomínkou 10. výročí
úmrtí paní

Růženy Oršulíkové
Vzpomínají syn Miloš s rodinou
Nic víc Ti nemůžeme dát,
než kytici květů na hrob
a s láskou vzpomínat.

Dne 20. prosince 2005 vzpomeneme nedožité 75.
narozeniny pana

Adolfa Adamčíka.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Věra, dcera Dana s
rodinou,syn Jiří s rodinou a
bratr Rudolf s rodinou.
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Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
Náleží osobě, která se stará o osobu převážně
nebo úplně bezmocnou ( rozhodne o tom
okresní správa sociálního zabezpečení na základě doporučení ošetřujícího lékaře a na návrh občana). Pečovatel/ka může být zaměstnán/a, ale jeho/její příjem nesmí přesáhnout
5.900,-Kč. Pokud má jiný příjem než příjem
ze zaměstnání např. starobní, plný invalidní
důchod výše těchto důchodu nesmí překročit částku 5.310,-Kč ( při péči o jednu osobu )
a 9.086,-Kč ( při péči o dvě nebo více osob).
Žádost o tento příspěvek obdržíte na Obecním
úřadě v Dolní Lutyni ( kancelář č.dveří 6),
kde Vám budou sděleny ještě bližší podmínky
pro splnění nároku na předmětný příspěvek.
Domácí péče
Zda máte nárok na domácí péči a v jakém rozsahu, to posoudí váš ošetřující lékař. Agenturu
domácí péče tvoří tým zkušených zdravotních
sester.Může také zaměstnávat rehabilitačního
pracovníka, psychologa, lékaře, logopedy nebo
sociálního pracovníka. Agentura o Vás pečuje
podle léčebného a ošetřovatelského plánu. O
každé změně zdravotního stavu informuje
Vašeho ošetřujícího lékaře.Tato zdravotní péče
je hrazena ze zdravotního pojištění. Které
úkony vám může poskytnout ?
Ošetření nepohyblivých a
inkontinentních
( neudrží moč nebo stolici ), ošetření proleženin, odběr krve a moče, cévkování a proplachování permanentních katetrů (cévka), aplikaci injekcí, převazy ran, ale také specializovanou zdravotní péči a sociální péči… Některé
agentury domácí péče zapůjčují za úhradu i
kompenzační pomůcky ( polohovací postel,

klozetová křesla, invalidní vozíky…)
Pečovatelská služba
Na pečovatelskou službu není právní nárok, rozhoduje o ni obec nebo město. Je určena pro
staré a těžce zdravotně postižené občany.
Pečovatelky zajišťují
dovoz nebo donášku
obědů, nákup potravin, pochůzky k lékaři, na
poštu, údržbu domácnosti – mytí umyvadla,
vany, vynesení odpadu, praní a žehlení prádla…. Pečovatelskou službu si hradí občan
sám z vlastních prostředků nebo ji hradí ze zvýšené částky důchodu pro bezmocnost. Pokud
je občan sociálně potřebný ( rozhodne
Obecní úřad v Dolní Lutyni, na základě předložení dokladu o výši příjmu a nákladech na
bydlení ) nebo je účastník odboje nebo pozůstalý manžel po účastnících odboje starší 70
let. Ve zvlášť odůvodněných případech může
být mladší 70 let ( občan musí doložit písemně, že je účastníkem odboje podle zákona č.
255/1946 Sb., o příslušnících československé
armády v zahraničí a o některých jiných
účastnících národního boje za osvobození, ve
znění pozdějších předpisů; zákona č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění
pozdějších předpisů; zákona č. 119/1990 Sb., o
soudních rehabilitacích, ve znění pozdějších
předpisů ). Tiskopis na zavedení pečovatelské
služby obdržíte na Obecním úřadě v Dolní Lutyni (kancelář č. dveří 6).
Ivana Ryšková soc. úsek

Pozvání na cesty v roce 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,- Kč
Termín 26.5. – 28.5.2006
Narcisová slavnost v městečku Bas Aussee v Solné komoře.
Během pobytu návštěva zajímavostí v okolí. Ubytování ve 4
lůžkových pokojích se sociálním zařízením a sprchou.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným
autobusem, 2x nocleh s polopenzí a průvodce
Chorvatsko – poloostrov Pelješac
cena 5.200 Termín 17.6. – 29.6.2006
Pobytový zájezd pro milovníky čistého moře, slunce a dobrého
vína. Ubytování v soukromí s vybavenou kuchyňkou a sociálním zařízením. Strava z vlastních zásob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, pobytovou taxu, výlet do Dubrovníku,
Orebiče, na farmu škeblí a ústřic a při návratu prohlídka města
Šibeniku
Rakousko – za krásami Alp
cena 3.950,Termín 30.6. – 5.7. 2006
Poznávací zájezd s turistikou i pro méně náročné s využitím lanovek.
Ubytování v penzionu ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením.
Cena zahrnuje klimatizovaný autobus, 3x nocleh s polopenzí a
průvodce
Maďarsko – termální lázně Harkány
cena 4.400,Termín 7.7. – 16.7.2006
Pobytový zájezd pro milovníky koupání za každého počasí.
Jedná se o termální lázně s devíti bazény s termální vodu o
teplotě 25 až 36° C. Lázeňský areál v roce 2003 prošel velkou
rekonstrukcí. Léčivá voda obsahuje velmi kvalitní karbonylsulfid, jako jediná na světě obsahuje síru rozpuštěnou ve formě
plynu. Harkánská voda je vhodná na léčení pohybového ústrojí
a kloubů, na poúrazové stavy, lupenku a gynekologické potíže.
Jako pitná kúra je účinná při léčení katarů zažívacího ústrojí a
při nemoci žlučníku a jater.
Ubytování je v apartmánech nebo studiích s vybavenou kuchyňkou a sociálním zařízením cca 300 m od lázeňské brány.
Cena zahrnuje: dopravu, 7x ubytování s pobytovou taxou, výlet
do Máriagyüd s večeří a hudbou.
Sleva pro děti do 15 let – 500,- Kč. Možnost spojení dvou turnusů- sleva na dopravu.
Maďarsko – termální lázně Bükfürdo
Cena 4.300,Termín – 29.7. – 5.8.2006
Pobytový zájezd do termálních lázní / cca 130 km od Bratislavy/. Termální voda má vysoký obsah železa a je vhodná pro
léčení poruch pohybového ústrojí. Jako pitní kůra se používá
při zažívacích problémech a překyselení žaludku. V areálu se
nachází 14 bazénů, z toho 5 bazénů je s termální vodu.
Ubytování je v apartmánech dobře vybavených vil, stravování
z vlastních zásob. Vzdálenost od areálu je cca 1,5 km a doprava do areálu a zpět bude zajišťována autobusem ve dvou časech.
Cena zahrnuje : dopravu, ubytování s pobytovou taxou.
Sleva pro děti do 15 let …300,- Kč. Možnost spojení dvou turnusů – sleva na dopravu.
Dalmácie – poloostrov Pelješac
na 6.690,Termín 19.8. – 31.8.2006

Pobytový zájezd do klidného letoviska Trpanj na poloostrově
Pelječac.
Ubytování v kompletně vybavených studiích a apartmánech.
K moři je 200 m, moře čisté, pláže pozvolné oblázkové a upravené skály – vhodné pro děti. V blízkosti je volně přístupná zátoka s léčivými bahny / na onemocnění kloubů/. Stravování
z vlastních zásob nebo lze přiobjednat večeře.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování
a delegáta.
Sleva pro dítě do 15 let s doprovodem dospělé osoby …1.500,Kč. Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma, platí pouze dopravu 2.400,- Kč
Turecko – antický svět
cena 10.900,-Kč
Termín 13. – 24. září 2006
Nejkrásnější pláže Turecka – prodloužení léta
Prohlídka starobylých měst – Edirne, Bergama, Efes,Seldžuk,
Priéne, Miletos,Didyma
Skalní hroby v Kaunosu, Heriapolis, Istanbul, koupání v Kušadasi, návštěva největšího přírodníku divu v Turecku Pamukale
atd.
Cena zahrnuje 8 noclehů s polopenzí, 3x oběd a 2x čajové posezení, lx trajekt přes Dardanely a delegáta.
Sicílie,Vulcano,Stromboli …
cena 11.980,- Kč
Termín 14.9. – 24.9.2006
Pobytový zájezd s poznáním, hvězdicovité výjezdy po Sicílii a
na Liparské ostrovy. Navštívíme hl. město Palermo, historická
města Agrigento, Taorminu, Syrakusy atd.
Cena zahrnuje 1 nocleh v hotelu se snídaní a 7 noclehů
v kompletně vybavených apartmánech u moře s polopenzí, klimatizovaný autobus, trajekty na Sicílii a zpět přes Messinský
průliv a průvodce.
Cestovní kancelář VIDI Opava připravuje také pobytové
a hvězdicové zájezdy po České republice:
Děčínsko – České Švýcarsko + Saské Švýcarsko
cena _5.500,-Kč
Termín 8.7.-15.7.2006
hotel, polopenze
Hvězdicové výjezdy z jednoho místa. Výšlapy pro zdatnější i
méně zdatné turisty. Například: Děčín, Hřensko, Dolní
soutěska, Pravčická brána, Mariina skála, Jetřichov,
Jetřichovské stěny, Česká Kamenice, Kamenický Šenov, Panská
skála, Krásná Lípa, Doubice, Brtník, Vlčí Hora, Vysoká Lípa,
Děčínský Sněžník, Tiské skály, v německé části Rosenthal,
Königstein, Pfaffendorf, ....Cestou zřejmě Hradec Králové,
zámek Zákupy.Ubytování: 7 x hotelu s polopenzí v okolí
Děčína (pokoje se sociálním zařízením).
Sleva pro děti do 15 let ...... 680,- Kč
(7 x nocleh s polopenzí, klimatizovaný autobus, průvodce CK).
Šumava – centrální část
cena 5.550,- Kč
Termín 5.8. – 12.8.2006
Komplexní turistika pro zdatnější i méně zdatné s poznáním
historie a současnosti Šumavy.
Ubytování 7x v hotelu s polopenzí – pokoje se sociálním zařízením.
Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, klimatizovaný autobus a
průvodce.
Sleva pro děti do 15 let ….550,- Kč
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