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V·noËnÌ slovo naöeho pana far·¯e
Myslím, že mi budou
velmi dobøe rozumìt
všichni, kteøí jsou alespoò stejnì staøí jako já,
ale i ti starší, že nás už
pod vánoèním stromeèkem netìší tolik
dárky hmotné, jako spíš hodnotné.
Už dávno jsem si všiml velkého rozdílu
v pohledu oèí dìtí a dospìlých u vánoèního
stromeèku. Mám pocit, že dítì se až zajiká
nedoèkavostí, když vidí hromadu balíèkù
zabalených ve vánoèním papíru - co v nich má?
Dospìlý èlovìk (témìø neomylnì tušící opìt
šampon, ponožky, šálu, láhev dobrého, opojného moku, knihu, parfémek èi nìco podobného) se spíš s dojetím dívá na ty, které má
kolem sebe - co v nich má?
Není to tak dávno, vracel jsem se z jedné
z návštìv v naší obci, na kterou jsem se
úmyslnì vydal pìšky. Tìšil jsem se, že si
koneènì projdu i èást své farnosti, kterou
èlovìk vidí a pochopí jinak než ve vìèném
spìchu z auta.
A skuteènì. Potkal jsem na zahrádkách mnoho
lidí, které znám od vidìní. Po cestì jsem se pozdravil a prohodil pár slov s tìmi, s kterými se
setkám ve dveøích pošty, obchodù, úøadu
i jinde. A vlastnì jsem si uvìdomil, že za necelé

tøi roky svého pùsobení v této farnosti už znám
celou øádku milých a vzácných tváøí (bez ohledu na to, zda-li chodí èi nechodí do kostela). Že
znám i mnohé životní údìly lidských bytostí
a srdcí, které v této obcí žijí a prožívají svùj životní pøíbìh.
Procházel jsem mnohé ulièky a zákoutí kam
bìžnì nemám namíøeno, díval jsem se po
domech a pøíbytcích, kde žijí lidé, s kterými mì
spojuje minimálnì místo bydlištì. A když jsem
otevíral dveøe fary, uvìdomil jsem si, že jsem
št´astný, že už jsem tady vlastnì DOMA.
Jako mladý kluk a v dobì studií jsem pravidelnì na Štìdrý den dopoledne chodíval
v Domaslavicích ke svým pøátelùm na
návštìvu. Oni už mì èekali, vìdìli, že budu mít
tradiènì jedno pøání.
Mìl jsem s sebou sáèek s ovocem a zeleninou
a chtìl jsem navštívit chlév, kde chovali
dobytek (ovce, krávy, býèky, atd...) Pøišlo mi
stylové a nádherné navštívit místo, kde to
všechno "vánoèní" vlastnì zaèalo a pøeèíst si
tam z Bible pøíbìh o Narození Spasitele.
V posledních letech jako knìz, už pod tíhou
povinností a nasazení, zvláštì v tìchto dnech,
nemám vždy pøíležitost zopakovat tuto tradici,
avšak s železnou pravidelností, když se na Štìdrý den zaène stmívat, otevírám okno fary
a zapaluji v nìm velikou svíci. Posílám první

vánoèní požehnání a pøi tom pamatuji a myslím
na všechny, které znám, s kterými mì pojí
pouto pøátelství, kteøí mi jsou svìøeni a bez
kterých si už svùj knìžský život nedokážu pøedstavit.
Zjišt´uji, že tak jak tìchto lidí pøibývá, každý
rok vtom oknì stojím déle. Je to pro mne v podstatì jeden z nejsilnìjších a nejkrásnìjších
okamžikù Štìdrého veèera. Mùj nejvìtší dar.
Vìøím, že se s mnohými z vás uvidím, alespoò
pøi "pùlnoèní", na kterou vás samozøejmì
srdeènì zvu.
Po ní se bude rozlévat francouzský punè, u
kterého se budeme moci osobnì, pøátelsky a po
sousedsku pozdravit a prohodit kus dobrého
slova. Zvu všechny, i ty, kteøí do kostela chodíte
sporadicky, nebo vùbec.
Chtìl bych však i touto cestou podìkovat všem,
díky kterým se tady v Dolní Lutyni
a Vìøòovicích cítím být doma.
A jelikož je prakticky nemožné, abych každému zvlášt´ stiskl ruku a bez rozdílu popøál krásné prožití Vánoc, budu rád, když si tøeba pøed
Štìdroveèerní veèeøí vzpomenete, že v oknì
fary stojí nìkdo, kdo na vás všechny ze srdce
myslí a vyprošuje, aby toho svìtla betlémské
noci z "Nadhvìzdné øíše" ve vašem životì
pøibývalo.
P. Mgr. Marián Pospìcha,
váš duchovní správce
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SvÏtlo z BetlÈma dorazÌ po roce opÏt k n·m
motto:" Lid, který chodí v temnotách uvidí velké svìtlo ..." (Izaiáš 9.1)
Bylo to roku 1989, kdy do rakouského Lince na
Vánoce pøivezli svìtlo zažehnuté v Betlémì.
Smyslem této akce bylo pøimìt lidi k zamyšlení
nad smyslem a významem Vánoc. Tyto svátky
v souèasnosti ztrácejí svùj pùvodní význam.
Pravé Vánoce nejsou štìdroveèerním
hodováním u stromeèku s hromadou dárkù, ale
oslavou narození spasitele Ježiše Krista.
V lidových koledách pøece slyšíme."... radujme se veselme se, nám narodil se..."
Betlémské svìtlo letos pøevezmou zástupci
všech evropských skautských organizací
10. prosince ve vídeòském chrámu Zur Heiligen Familie. V Èeské republice pak bude svìtlo putovat v sobotu 17. prosince. Skauti jej
budou rozdávat v 10 hodin ve Vìøòovicích
a v 10.30 hodin u Tesca v Lutyni.
Je si pøát, aby tento malý plamínek, který bude
ve vašich domácnostech plápolat poslední
adventní týden, zažehl ve vašich srdcích touhu
poznat pravý smysl života, aby se tento mihotavý plamínek rozhoøel v oheò, jež zažehne
všechno dobré a spálí zlo. Pak pocítíte nádheru
a moudrost života, se kterými pøichází i štìstí, a
èím více ho budete rozdávat, tím více ho budete
mít.
(Krul)

KR¡TCE
Dovolená místního lékaøe
MUDr. Vladislav Sikora sdìluje tímto svým
pacientùm, že ordinace v Dolní LutyniNerad (bývalá škola) bude kvùli èerpání
dovolené uzavøena v tìchto dnech: 19.
a 20. 12. 2011 a 29. a 30. 12. 2011. Zástup zajišt´uje MUDr. Tat´jána Valicová
v elektrárnì Dìtmarovice.
Doubravský jarmark
V sobotu 17. prosince a v nedìli 18. prosince se na námìstí v Doubravì uskuteèní
tradièní jarmark. Bohatý program zaèíná
oba dny v 15. hodin a vystoupí mimo jiné
Olšinka, Banánová Halina, skupina Stones
a taky finalisté Talentmánie Hybrid´s Crew.
Na námìstí budou stánky s vánoèním
zbožím, ukázky lidové tvorby a øemesel,
ponocný a obèerstvení. Zváni jsou nejen
starousedlíci z Doubravy bydlící na našem
katastru, ale všichni obèané Dolní Lutynì.
Obec hledá kronikáøe
Kronika je letopisecké dílo zachycující
zprávy o dùležitých a pamìtihodných
událostech v obci pro informaci i pouèení
budoucím generacím. Tolik øíká o kronice
slovník. Pokud se zajímáte o historii i

aktuální dìní v naší obci, fotíte rádi, neèiní
vám problém napsat aktuální informaci do
novin a jste starší 18-ti let, neváhejte. Pøihlaste se osobnì èi písemnì na Obecním
úøadì Dolní Lutynì, Tøanovského 10, 735
53 Dolní Lutynì (kontaktní osoba:
Mgr. Dana Kawanová, tajemnice OÚ, tel.
552 301 298).
Poøadatelé plesù a zábav, pozor!
Opakovanì upozoròujeme poøadatele
veøejnosti pøístupných sportovních èi kulturních akcí, vèetnì taneèních zábav
a diskoték, na kterých se budou prodávat
lihoviny (i rozlévané), aby nejpozdìji tøi pracovní dny pøed konáním každé takové akce
písemnì o této èinnosti informovali pøíslušný celní úøad tj. Celní úøad Karviná,
Fryštátská 161/26, 733 01 Karviná-Fryštát,
P.O.BOX 35.
Písemná informace musí obsahovat údaje
o osobì, která lihoviny prodává, èasové
vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu
a množství prodávaných lihovin. Vzor
takové informace je k dispozici na podatelnì OÚ Dolní Lutynì.
Audit hospodaøení
Ve støedu 16. listopadu probìhl v obci dílèí
pøezkum hospodaøení obce Dolní Lutynì.
Cílem bylo zkontrolovat, jak obec hospodaøí se svìøenými prostøedky. Výsledek

pøezkumu dopadl dobøe. V závìreèné
zprávì bylo konstatováno, že v hospodaøení obce nebyly zjištìny žádné chyby
ani nedostatky a územní celek nemusí pøijmout opatøení k nápravì.
Kontrola musí být
V úterý 29. listopadu dorazila do obce kontrola ze Státního fondu životního prostøedí
až z Prahy. Cílem závìreèné kontroly byla
fyzická prohlídka budovy malé školy, jestli
zateplení bylo provedeno v deklarované
síle, zda okna a dveøe mají urèené koeficienty prostupnosti tepla a zda byly použity
certifikované materiály. Kontrola dopadla
na výbornou, což se dìje pouze u každého
desátého žadatele.
Den otevøených dveøí
Gymnázium Františka Živného v Bohumínì
poøádá v sobotu 21. ledna 2012 den
otevøených dveøí pro žáky 5. a 9. tøíd základních škol, jejich rodièe a širokou veøejnost.
V dobì od 9 do 12 hodin budou zpøístupnìny veškeré prostory školy, novì vybudované odborné uèebny, laboratoøe, multimediální pøednáškový sál, posilovny,
tìlocvièna apod.
Zájemcùm o studium budou zodpovìzeny
pøípadné dotazy, zejména ohlednì
pøípravných kurzù k pøijímacím zkouškám.
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DolnÌ LutynÏ se tÏöÌ pod BohumÌn
Urèitì máte v živé pamìti, že zastupitelstva v Dolní Lutyni i v Bohumínì v polovinì letošního roku odsouhlasila
zaèlenìní obce Dolní Lutynì do správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností Bohumín. Blíží se konec roku a pro
obèany to znamená, že nìkteré agendy státní správy, které byli dosud zvyklí vyøizovat v Orlové, bude pro nì od ledna
2012 zajišt´ovat radnice v Bohumínì. A na které odbory se budou obracet nejèastìji?
Odbor právní a živnostenský
Živnostenský úsek - registraèní èinnost není
vázána na místo bydlištì, proto již mohou
živnostníci i podnikatelé vyhledávat tyto služby
tam, kde jsou zvyklí a kde jim to vyhovuje.
Bohumínský živnostenský úøad, který se
nachází v objektu staré radnice hned vedle
hlavní budovy mìstského úøadu, navštìvují
pravidelnì podnikatelé z Ostravy, Karviné,
Orlové i vzdálenìjších mìst a vìøíme, že k nám
najdou cestu i dolnolutynští. Kontrolní èinnost
u živnostníkù ale budou novì v Dolní Lutyni
vykonávat pouze úøedníci z Bohumína.
Na právním úseku se vyøizují obèanské
prùkazy a cestovní doklady. O cestovní doklady je možno zažádat a následnì si je také
vyzvednout pouze u obce s rozšíøenou pùsobností podle trvalého pobytu obèana, tedy na
Mìstském úøadì v Bohumínì. Od 1.1. 2012
dochází ke zmìnì zákona o obèanských
prùkazech, takže již nelze požádat o zmìnu èi
vydání obèanského prùkazu v Dolní Lutyni.
Systém "výroby" tohoto dokladu bude obdobný
jako u pasu, to znamená ve speciální kabince,
kde bude poøízena i fotografie. Nebude již tedy
nutné vypisovat žádný formuláø ani nosit
fotografii a novì mohou získat obèanský
prùkaz i dìti do 15 let. Oproti cestovnímu dokladu, který získají obèané pouze v Bohumínì, o
výrobu èi vydání obèanského prùkazu lze požádat na kterémkoliv úøadu s rozšíøenou pùsobností, tedy i v Orlové, Karviné, Ostravì
a podobnì.
Nepopulární bude zøejmì další agenda
právního úseku a to je projednávání pøestupkù
proti majetku, veøejnému poøádku, poøádku
v územní samosprávì a proti obèanskému
soužití. Souèasnì zde budou øešeny veškeré
dopravní pøestupky a pøi této pøíležitosti je
"kolegiální" informovat o tom, že mìstská policie v Bohumínì je vybavena radarem na mìøení
rychlosti, který umí zhotovit fotodokumentaci
i videozáznam. Pokud tedy chcete ušetøit svou
penìženku i body, dejte nohu z plynu.
Odbor dopravy
Zákon týkající se výkonu èinností na odboru
dopravy se nemìní. Øidièi a majitelé vozidel
jsou vìtšinou v obraze, takže jen struèná rekapitulace, co zde mohou vyøídit:
- zaregistrování vozidel, zmìny provozovatele
a vlastníka vozidla, doèasné èi trvalé vyøazení
vozidla z registru, zápis zmìny barvy vozidla
do dokladù
- vystavení duplikátu "malého nebo velkého

technického prùkazu" za ztracený, odcizený èi
poškozený
- výdej dat z registru vozidel (napø. o délce
vlastnictví vozidla pro potøeby pojišt´oven)
- vystavení prvopisu národního øidièského
prùkazu a vystavení národního øidièského
prùkazu po rozšíøení o další skupinu øidièského
oprávnìní v autoškole
- vystavování mezinárodního øidièského
prùkazu a Osvìdèení profesní zpùsobilosti
øidièe
- výpisy z evidenèní karty øidièe
- schvalování technické zpùsobilosti dovezeného vozidla ze zahranièí, pøestavìného vozidla èi vozidla postaveného (napø. vlastní výroba pøívìsného vozíku)
- žádosti o dopravní uzavírky, pøekopy,
vyhrazená parkovací místa (napø. pro invalidy)
- žádosti o povolování napojení nemovitostí na
komunikaci (mimo silnice 1. tøídy a dálnice
nebo silnice pro motorová vozidla)
- zkoušky žadatelù o øidièské oprávnìní
z odborné zpùsobilosti k øízení motorových
vozidel a pøezkoušení z odborné zpùsobilosti
k øízení motorových vozidel
Kromì toho zde mùžete vyøídit celou agendu
taxislužby. V praxi to znamená napøíklad vyhotovení osvìdèení o odborné zpùsobilosti pro
provozování taxislužby a prùkazù o zpùsobilosti øidièe taxislužby, stanoviska pro
vydávání nebo zmìny koncesí, pøidìlování evidenèního èísla pro vozidla taxislužby.
Odbor sociální
Velkou zmìnou v sociální oblasti je pøevod
veškerých dávek od ledna 2012 na úøady práce.
Na mìstských úøadech zùstává v nezmìnìné
podobì sociálnì právní ochrana dìtí. Úøedníci
zde citlivì poskytují poradenskou èinnost
a žadatelùm zprostøedkovávají osvojení a pìstounskou péèi dìtí. Kromì toho zde, velmi
zjednodušenì, chrání práva a zájmy dítìte
a rozhodují o výchovných opatøeních dìtí
v problémových rodinách.
Odbor úzce
spolupracuje s orgány èinnými v trestním
øízení, se zdravotnickými zaøízeními,
s probaèní a mediaèní službou, se školami
i dalšími subjekty. Sleduje u dìtí projevy nesnášenlivosti a násilí, vìnuje pozornost dìtem
z rodin s nízkou sociální úrovní.
Novì bude sociální odbor v daleko vìtší míøe
vykonávat terénní práci a navštìvovat obèany
v jejich pøirozeném prostøedí. Zamìøí se zejména na podporu osob ohrožených sociálním
vylouèením, øešení situace osob ohrožených

zadlužením a exekucí dávek, èi zprostøedkování odborné pomoci. Pøedpokládáme, že
obèané v krizových situacích budou aktivnì
spolupracovat se sociálními pracovníky a vyhledávat odborné poradenství našeho úøadu.
Odbor stavební
Na úøadì v Dolní Lutyni je stavební úøad, takže
klasická stavební øízení, napøíklad povolování
èi odstraòování staveb, budou obèané vyøizovat
"doma". Do Bohumína budou muset zajet pro
vydání koordinovaných stanovisek, což jsou ve
správním øízení vyjádøení dotèených orgánù
státní správy z hlediska životního prostøedí,
dopravy èi územního plánu. V Bohumínì je
rovnìž speciální stavební úøad ve vìcech silnic
II. a III. tøídy, místních komunikací a veøejnì
pøístupných úèelových komunikací, to je
povolování cest i chodníkù.
Odbor životního prostøedí a služeb
Tento odbor je rovnìž speciálním stavebním
úøadem, a to pro stavby vodních dìl, napøíklad
stavby èistíren odpadních vod, souvisejících
kanalizací, stavby vodovodních øadù, studní,
úpravy vodních tokù, stavby na ochranu pøed
povodnìmi,
stavby
k
zavlažování
a odvodòování pozemkù aj. Dále vydává povolení k vypouštìní odpadních vod do vod
povrchových èi podzemních, do kanalizací,
povolení k odbìru podzemních nebo povrchových vod, pøíp. další nakládání s vodami dle
vodního zákona.
Každý, kdo hodlá umístit, provést, zmìnit nebo
odstranit stavbu nebo zaøízení a nebo provádìt
jiné èinnosti, pokud takový zámìr mùže
ovlivnit vodní pomìry, energetický potenciál,
jakost nebo množství povrchových nebo
podzemních vod, má právo obdržet vyjádøení
vodoprávního úøadu.
Vydávají se zde rybáøské lístky a myslivci sem
budou míøit pro lovecké lístky a pro plomby na
ulovenou zvìø.
Potøebné formuláøe obèané najdou na
ww.mesto-bohumin.cz/radnice/formulare.
Co øíci závìrem? Dolní Lutynì dále zùstává
zcela samostatnou obcí, rozpoèet obce se zmìnou obce s rozšíøenou pùsobností taky nezmìní.
Velkou výhodou je dostupnost a soustøedìnost
odborù pøímo v centru s dobrou možností
krátkodobého parkování, což by obèané mìli
ocenit. Lidem z Bohumína a Dolní Lutynì pak
nezbývá než popøát, at´ se jim dobøe
spolupracuje.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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V lednu startuje tradiËnÌ T¯Ìkr·lov· sbÌrka
V dobì od prvního do èttrnáctého
ledna 2012 vyjdou po roce do ulic
Tøíkráloví koledníci.
Již podvanácté tak budou chodit s koledou, aby
pøinášeli do našich domovù požehnání a zároveò
v duchu motta "Pomozme lidem v nouzi" vybírali
peníze na podporu charitního díla u nás
i v zahranièí.
Sbírka má svá ustálená pravidla. Skupinky Tøech
králù chodí od domu k domu nebo koledují
v
ulicích, nosí lidem radostnou zvìst vánoèních
svátkù, obdarovávají je drobnou pozorností.
Souèasnì koledníci prosí o finanèní pøíspìvek do
úøednì zapeèetìné kasièky, opatøené charitním
logem.
Výtìžek charitní Tøíkrálové sbírky je tradiènì
urèen pøedevším na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni
a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí,
a to v regionech, kde se sbírka koná. Pøibližnì
desetina výnosu sbírky je urèena na humanitární
pomoc do zahranièí.
Charita Bohumín poøádá sbírku ve mìstech
Bohumín, Rychvald, Orlová, Dolní Lutynì, Dìtmarovice a v roce 2012 novì také v Doubravì.
Zámìry pro využití Tøíkrálové sbírky pro rok
2012:
- zajistit nevyhnutelnou akutní potøebu další èásti
výmìny oken v domì pro seniory. Bez finanèní

Pravidla ˙drûby
Èeká nás zimní období a s ním i oèekávané
odklízení snìhu na místních komunikacích a
odstavných plochách. Rada obce schválila 5.
øíjna na svém zasedání operaèní plán zimní
údržby, který stejnì jako v minulých letech
rozepisuje úklid jednotlivých ulic. Z tohoto
plánu vybíráme nìkterá stìžejní ustanovení:
- obec zajiš•uje v zimním období údržbu místních komunikací v délce 47 km. Mimoto je
zajiš•ována
údržba
dalších
17
km
nezpevnìných, veøejnì užívaných cest;
- za úèelem zajištìní zimní údržby (pluhováním
a posypem) jsou uzavøeny dohody se
soukromými podnikateli Daliborem Gallusem
(2 traktory a sypaè) a Stanislavem Juzalou (1
traktor)
- pøi kalamitních situacích je pøipravena poskytnout pomoc svou tìžkou technikou fa NETIS
a.s.
- údržbu chodníkù (pluhování a posyp), které
jsou ve správì obecního úøadu, budou
pluhováním a posypem zajiš•ovat povìøení
zamìstnanci obecního úøadu
- jmenovitì je zajištìno odklízení snìhu z
parkoviš• a autobusových zastávek
- v pøípadì kalamitní situace se údržba místních
komunikací pøestává øídit operaèním plánem,
ale je øízena operativnì podle vzniklé situace.

podpory nejsme schopni jako nezisková organizace financovat sami tuto realizaci. Objekt je
v ochranném pásmu, stavební zmìny je nutno øešit
v pøimìøeném stavu ke kulturním památkám
a objektùm dotváøejícím charakter ochranného
pásma a jeho prostøedí.
- pøispìt na provoz Charitní obèanské poradny
v Bohumínì. Obèanská poradna poskytuje své
služby obèanùm mìsta Bohumín, Orlová, Dìtmarovice, Dolní Lutynì, Vìøòovice i mìsta Rychvald zcela bezplatnì. V souèasné dobì se zamìøuje na dluhové poradenství. Èást výtìžku pomáhá
zabezpeèit provoz obèanské poradny.
- podpoøit provoz Denního centra pro osoby bez
pøístøeší. Denní centrum usiluje o to, aby se lidé
bez pøístøeší znovu zaèlenili do spoleènosti, byli
schopni zachovat svou osobní hygienu a vyøídit si
své osobní vìci tak, aby se jejich tíživá sociální
a spoleèenská situace zlepšila.
- v listopadu 2011 bude novì otevøena noclehárna
pro osoby bez pøístøeší a èást výtìžku sbírky by
mìla pomoci pøi jejím provozu.
Koledníèci vyjdou do ulic Dolní Lutynì dne 7. 1.

2012.
Pomoci pøi organizaci sbírky mùžete i vy:
Koordinátorem sbírky pro mìsto Dolní Lutyni
a Vìøòovice je pan Rostislav Viencek.
Kontakt: 602 523 241, rovis@centrum.cz a Anna
Bukovská
Kontakt: 603 729 600,
anna.bukovska@seznam.cz
Koordinátorem sbírky pro mìsto Bohumín,
Orlovou, Dìtmarovice, Rychvald a Doubravu je
paní Zdeòka Kniezková.
Kontakt: 736 766 021, 604 661 581, charitakniezkova@volny.cz
Za váš zájem o pomoc pøi spolupráci na této
sociálnì-charitativní akci budeme vdìèni.
Moc si vážíme všech darù a finanèních prostøedkù,
kterými jste v minulých letech pøispìli do této
sbírky a podpoøili tak potøebné.
Dìkujeme vám, obèanùm Dolní Lutynì, za to, že
nejste lhostejní k potøebám dalších lidí, soucítíte
s komplikovanými lidskými osudy a zùstáváte této
sbírce i pro rok 2012 naklonìni.
S úctou Charita Bohumín

ZimnÌ ˙drûba a p¯ek·ûky na krajnicÌch
K napsání tohoto èlánku mne vedl èím dále
více se rozšiøující nešvar umist´ovat na krajnice místních komunikací rùzné pøekážky.
Chápu snahu majitelù pozemkù "ochránit"
udržovaný trávník podél cesty pøed
"poškozením" necitlivými motoristy. A tak
mùžeme spatøit podél cest naskládané kameny,
døevìné špalky, zaražené trubky, umìlohmotné
patníky (kde byly asi koupeny?) apod. Musím
pøipustit, že se nejedná pouze o dolnolutyòskou
specialitu, ale lze ji spatøit témìø v každé obci
v rùzné èetnosti výskytu.
Vše má ovšem háèek. Pomineme-li estetické
hledisko takovýchto "zábran", je tady ještì
hledisko právní. Jedná se o ustanovení zákona
è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

v platném znìní, který mj. upravuje práva
i povinnosti vlastníkù pozemních komunikací
(vèetnì pøilehlých pozemkù) a jejich uživatelù.
Mimo jiné ve své èásti VI a následných uvedený zákon øeší i ochranu dálnic, silnic a místních komunikací a jejich styk k okolím.
Tento èlánek není napsán k tomu, aby seznamoval ètenáøe s uvedeným zákonem, ale je
apelací na všechny obèany, aby takovéto
pøekážky, které sami umístili, z krajnic komunikací odstranili zejména teï, pøed nadcházející
zimou. Pøi pluhování cest jsou pøíèinou mnohých poškození pluhových radlic a vzniku
nejen škod na technice, ale i zdržení úklidových
prací.
Jan Fismol

prosinec 2011
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MilÈ Beruöky se opÏt p¯edvedly v akci

Mažoretkový oddíl Berušky zahájil v sobotu 19. listopadu novou soutìžní sezonu úèastí na soutìži podzimní
“Ostravská hùlka” 2011.
Hodiny tvrdé práce na tréninku a celodenním
soustøedìní pøinesly odmìnu v podobì umístìní
na krásném 3. místì. Pro pøísnou odbornou
porotu nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší
z dvanácti soutìžících oddílù. Každý z nich
pøedvedl velice pìkné vystoupení, opravdu bylo
co obdivovat - taneèní víøení, ladné pohyby,
rotující hùlky a nápadité slušivé kostýmy.
Dìvèata mìla z umístìní obrovskou radost, stejnì jako rodièe, kteøí soutìž rozechvìle prožívali a své ratolesti ze všech sil povzbuzovali.
Pro nìkteré z našich malých mažoretek to byla
první zkušenost, vždyt´ se staly Beruškami
teprve v záøí. Je obdivuhodné, co dokázaly
nacvièit v tak krátké dobì. Je vidìt, že si
taneèky opravdu užívají a cvièí s chutí.
Nejvìtší zásluhu na úspìchu má vedoucí Petra
Šostoková, která svým nadšením a energií
dokáže z dìtí vydolovat ty nejlepší výkony.
Tímto chceme Petøe podìkovat za její práci,
obìtavost a pøejeme jí i jejím Beruškám hodnì
elánu, také spoustu dalších diplomù a medailí.
Za rodièe Berušek Táòa Bartoncová

JakÈ budou poplatky za psy v roce 2012
Poplatník
Poplatek ze psù platí držitel (osoba, která má psa v držbì a chová se
jako by jí pes náležel), který má trvalý pobyt v obci Dolní Lutynì,
anebo sídlo ( právnická osoba).
V pøípadì držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v pomìrné výši, která odpovídá i poètu zapoèatých mìsícù. Povinnost
platit poplatek nenáleží cizincùm, kteøí na našem území pobývají jinak
než na základì povolení k trvalému pobytu ve smyslu § 65 a násl.
zákona è. 326/1999 Sb., o pobytu ci-zincù na území Èeské republiky
a o zmìnì nìkterých zákonù.
Pøistìhuje- li se obèan do Dolní Lutynì nebo sídla, platí držitel poplatek
až od poèátku následujícího mìsíce. Poplatková povinnost vzniká
držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáøí tøí mìsícù, nebo v den, kdy nabyl
psa staršího tøí mìsícù. Držitel psa je povinen do 15 dnù oznámit
správci poplatku (Obecní úøad Dolní Lutynì, è. dveøí 6) vznik
poplatkové povinnosti. Podobným zpùsobem postupuje pøi zániku
poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit držení psa má i poplatník, který je od poplatku
osvobozen. Poplatník je rovnìž povinen oznámit správci poplatku každou skuteènost uvedenou v pøihlašovacím lístku do 15 dnù od jejího
vzniku (napø. úmrtí, zabìhnutí psa, zmìna rasy psa, zmìna trvalého
bydlištì držitele psa, èipování psa, darování nebo prodej psa).
Od poplatku jsou osvobozeni tito držitelé:
(1) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tìžkým zdravotním postižením,
kterým byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod podle zvláštního
právního pøedpisu, osoby provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu
tìchto osob, osoby provozující útulek zøízený obcí pro ztracené nebo
opuštìné psy nebo osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní pøedpis.

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitel je zamìstnancem Policie ÈR nebo orgánù Celní správy
a používá psa ke služebním úèelùm,
b) držitel je èlenem lesní, myslivecké èi rybáøské stráže,
c) držitel, jehož pes má služební výcvik a složenou výkonnostní zkoušku
pro záchranáøské práce,
d) držitel, kterému byla úøednì pøidìlena adresa sídla ohlašovny Obecního úøadu Dolní Lutynì,
Sazba poplatku
Za prvního psa 120 Kè
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kè
Za druhého psa a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je
jeho jediným zdrojem pøíjmu, anebo poživatel sirotèího dùchodu
300 Kè
Zpùsob platby
Poplatek mùžete zaplatit v hotovosti na Obecním úøadì v Dolní
Lutyni (kanc. è.dv. 6), nebo na poštì prostøednictvím poštovní poukázky,
kterou obdržíte poštou až ke konci mìsíce kvìtna 2012, nebo
bankovním pøevodem z úètu na náš úèet è. 2920-791/0100, který je
vedený u Komerèní banky a.s., Karviná, konst. symbol 179, variabilní symbol 0220121341.
Poplatek je splatný do 31. kvìtna 2012.
Pokud nebude zaplacen poplatek ve stanovené lhùtì, mùže být držiteli
vymìøen platebním výmìrem s možností navýšení poplatku až na trojnásobek pùvodní výše.
Ivana Ryšková
Zemìdìlský úsek
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Rekonstrukce obecnÌho ˙¯adu pokraËuje
Nepøíjemné pøekvapení èekalo na
stavaøe pøi rekonstrukci sociálního
zaøízení a chodby v budovì obecního úøadu.
Pøi pøedìlávání odpadù zjistili, že podlahy jsou
napadené døevomorkou, a proto musel být
pøivolán odborný dohled. Ten pøi prohlídce
naøídil odstranìní podlah i stropù, aby se zjistil
skuteèný stav poškození.
Po odstranìní nìkolika nesouvislých vrstev
betonù a zcela prohnilých døevìných podlah se
zjistilo, že nosné trámy jsou tak napadené
døevomorkou, že se úplnì rozpadají. Projektant
proto naøídil odstranìní starých stropù a jejich
nahrazení novým železobetonovým stropem.
Tato nepøíjemná situace znaènì zkomplikovala
celou rekonstrukci, ale bohužel nebyla jiná
možnost.
Pracovníci úøadu pracují v provizorních podmínkách, ale pøesto poskytují obèanùm veškeré
služby jako pøi plném provozu. Všem, kterým
dlouho plánovaná rekonstrukce zkomplikovala
život, se omlouváme a souèasnì prosíme
obèany o pochopení a toleranci. Opravy by
mìly být ukonèeny do konce tohoto
kalendáøního roku.
(fra)

Obec projekty umÌ, dotace se jÌ da¯Ì zÌsk·vat
Jak jsme informovali v minulém èísle našich novin, získala
obec dotaci na revitalizaci areálu bývalého koupalištì. Pøed
nìkolika dny pak pøišla další dobrá zpráva, obec uspìla
s dvojící projektù na vybudování sbìrného dvora. Proto jsme
se na podrobnosti zeptali pøímo pana starosty Mgr. Pavla
Buzka.
Revitalizace areálu bývalého koupalištì
Vìtšina obèanù Dolní Lutynì si urèitì nostalgicky vzpomene na
koupalištì, které bylo široko daleko jedním z nejpìknìjších právì
pro velmi citlivé zasazení do pøírodního prostøedí v centru obce.
Naposledy se lidé mohli v bazénech okoupat v létì 1995, to už
ale celý areál mìl problémy s kvalitou vody a požadavky
hygieny.
V dalších létech se pøidaly technické problémy, které vyvrcholily
popraskáním velkého bazénu, který byl po nìkolika letech
rozbourán a zasypán. Tento stav zùstal posledních 10 let. Vedení
obce zvažovalo, jak naložit do budoucna s tímto nádherným
pøírodním areálem. Nápadù, s kterými pøicházeli sami obèané,
bylo hodnì. Od vybudování nového koupalištì, pøes paintballový
areál, dráhu pro bicross a ètyøkolky až po støedovìkou vesnici èi
støelnici.
Po peèlivém zvážení všech pro a proti, s ohledem na ekonomické
možnosti obce a její další rozvoj se souèasné vedení pøiklonilo
k variantì postupného pøírodního sportovního areálu, který by
navazoval na areál fotbalového høištì a relaxaèní možnosti
Waroschova lesa.
Prvním krokem tohoto zámìru by právì mìla být revitalizace
území s využitím dotaèního titulu "Brownfields" v rámci

Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko. Dotace
èiní 85 procent celkových uznatelných nákladù a cílem projektu
je pøipravit toto území pro budoucí možné využití tak, aby další
náklady spojené s budováním nìèeho nového byly pro obec do
budoucna co nejnižší.
V souèasné dobì probíhá výbìr zhotovitele a rozhodujícím
kritériem pro obec je cena. Zadávací dokumentaci si vyžádalo
celkem pøes 30 firem, z nichž 22 firem podalo nabídku
v zalepených obálkách. Hodnotící komise by se mìla sejít
v nejbližších dnech a rozhodnout o nejvýhodnìjší nabídce. Znovu
opakuji, že jediným hodnotícím kritériem pro obec je cena.
O výsledku výbìrového øízení budete informováni.
Sbìrný dvùr a kompostárna
Tato zpráva o pøidìlení dotace je pro mne tím nejpìknìjším
dárkem pøed Vánocemi. Obec netrpìlivì èekala dlouhé mìsíce na
rozhodnutí Ministerstva životního prostøedí, zda uspìla se svým
projektem na výstavbu sbìrného dvora a kompostárny. Po nìkolikaletém úsilí od hledání vhodného místa, pøes všemožné studie
a povolení až po komplikace zpùsobené neustálou zmìnou ministrù a odsouváním výzev, to pøišlo. Koneèné rozhodnutí je zde
a je kladné, nesmíme však zapomenout, že jsme teprve na
poèátku a ten nejvìtší kus práce nás ještì èeká. Celkové náklady
na oba projekty pøesahují 15 mil. Kè a obec zpìt získá témìø
12 mil. V této èástce jsou zapoèítány finance na: nákup nemovitosti, vybudování sbìrného dvora, nákup techniky a kontejnerù,
všechny projekèní práce, náklady spojené s podáním žádostí
a taky propagace. Podrobnì Vás budeme informovat v nìkterém
z pøíštích èísel Dolnolutyòských novin.
(red)
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SpoleËensk· kronika
Dne 10. listopadu 2011 oslavili diamantovou svatbu 60 let
spoleèného
života
manželé
Marie a Ervín BABCZYNŠTÍ.
Do dalších let hodnì zdraví, lásky a rodinné pohody pøejí dcery Jana a Marie s rodinami.
Dne 30. prosince 2011
obnoví po 50 letech svùj
manželský slib naši rodièe
a prarodièe
Jiøina
a Edvín
SOLICHOVI z Dolní
Lutynì.
Našli jste jeden druhého a pocítili štìstí,
které pøichází, když dva životy spojila
láska.
Pøejeme Vám, at´ se nic z tìchto krásných
chvil nevytratí.
Mnoho zdraví, štìstí a božího požehnání
na další cestì životem pøejí dcery Hanka
a Lenka. Ke gratulaci se též pøipojují
vnouèata Michal, Barèa, Martin
s pøítelkyní Petrou a Kuba s pøítelkyní
Market.
Dneska je Tvùj slavný den,
mnoho let se dožij jen.
Radost ze života mìj,
když je nejhùø, tak se smìj.

Dolnolutyòské noviny
V životì jsou chvíle,
na které se nezapomíná.
Dne 8. prosince 2011 jsme
si pøipomnìli 4. smutné
výroèí úmrtí pana
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Podìkování
Dìkujeme touto cestou všem pøíbuzným,
známým a sousedùm za kvìtinové dary
a hojnou úèast pøi posledním rozlouèení
s naší maminkou
Marií FISMOLOVOU.

Viléma HOLEŠE
Za zarmoucenou rodinu dcery a syn.
a zároveò 31. øíjna 2011 jsme vzpomnìli
jeho nedožitých 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vìra, dcera Inka, vnuèka Táòa, vnuk
David s pøítelkyní Lucií a dcera Marie
s rodinou.
Dne 23. prosince 2011 si pøipomeneme
3. výroèí úmrtí pana
Josefa KUBÁTKA.
Stále vzpomínají manželka
Štìpánka, syn Jan
s manželkou Jiøinou, vnuk David
s manželkou Blankou a jejich dìti Martin
a Lukáš.
Kdo Tì znal, ten vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy
nezapomene.

Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm,
známým, sousedùm a kamarádùm z dolnolutyòské a železárenské dechovky,
kteøí se pøišli naposledy rozlouèit s naším
tatínkem, dìdeèkem a pradìdeèkem
panem
Alfrédem POPIOLKEM.
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevené
kondolence.
Dcery Jiøina a Šárka s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Bedøicha PLUTY.

Jan Mosný
Vilém Bajgar
Marie Fismolová
Milada Zrostlíková
Libuše Staníèková,
Alfréd Popiolek
Ing. Jaroslav Zobaè

Stále vzpomíná manželka Jiøina, syn Dalibor a dcera Eva s rodinami.

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

Dne 28. prosince 2011
vzpomeneme 20 let od
úmrtí mého manžela

Dne 23. prosince 2011
oslaví 70. narozeniny pan
Leonard WARMUS.
Vše nejlepší do dalších let Ti pøeje celá
rodina.
Kdo Tì znal, ten si
vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nezapomene.
Dne 3. prosince 2011 by se
dožil 100 let pan
Emanuel JEŽÍŠEK
a zároveò jsme 10. øíjna vzpomnìli 37 let
od jeho úmrtí. S láskou a úctou za celou
rodinu dcera Ilona.

Dne 12. 11. 2011 jsme pøivítali do svazku obce tyto nové obèánky:
Anežka Bystroòová, Julie Mládenková, Jindøich Sebroò, Kateøina Kastlová, Pavel Lukaszczyk
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Tom·ö Havl·sek jeötÏ nikdy nepostoupil do vyööÌ soutÏûe
Dvaadvacetiletý Tomáš Havlásek z Dolní Lutynì vyhrál podzimní soutìž Deníku o nové kopaèky firmy D-Sport.
Za svùj tým vstøelil v I. B tøídì úctyhodných 15
gólù. Staèilo mu k tomu tøináct zápasù. Proto si
Tomáš Havlásek mohl z karvinské poboèky DSportu odnést zbrusu nové kopaèky. "Doufám,
že se mi v nich bude daøit stejnì jako v tìch, se
kterými jsem vyhrál," usmíval se pøi výbìru
nového "støeleckého" obutí mladý fotbalista
dolnolutyòskeho Sokola.
Vìdìl jste o existenci naší soutìže?
Ano, vìdìli jsme o tom všichni v klubu, a to
díky Mirkovi Macháèkovi, který ji už vyhrál.
Jak to, že se v naší soutìži daøí hráèùm Dolní
Lutynì?
Možná to bude naším ofenzivním stylem, který
praktikujeme. Trenér vyznává spíše útoènou
hru, tak možná proto ti støelci.
Snažíte se tedy vždy své soupeøe pøestøílet?
Ne vždy. Proti tìm lepším hrajeme z obrany
a snažíme se využít nìjaké brejky.
Kdy jste zaèal vìøit, že soutìž vyhrajete?
Peèlivìji jsem to zaèal sledovat od té doby, co
se mi zaèalo daøit støelecky. To jsem si vždy
ráno bìžel koupit noviny, abych zjistil, jak na
tom jsem. Musím ale øíct, že bych soutìž
nejspíš nevyhrál, kdyby se nezranil Jirka Kopel
z Doubravy. To je "Pan støelec", znám ho osobnì a vím, že góly støílí jako na bìžícím pásu.
To se pravdìpodobnì znáte z Orlové. Vy jste
tam s fotbalem také zaèínal?
Ano, jsem odchovanec orlovské kopané. Jako
žák jsem zaèínal v dnes již neexistující OrlovéPorubì. Pak jsem pøešel do Slavie.
Patnáct gólù, které jste nastøílel, je opravdu
solidní porce. Jste s ní spokojen?
Urèitì, podle mì je to dobrá bilance.
Hodnì vám k ní dopomohla vaše støelecká
exhibice v utkání s Hnojníkem, kdy jste dal
devìt gólù. Setkal jste se nìkdy s nìèím
podobným?
Asi ne. Možná v dorostu, ale v mužích urèitì
ne. Tìch devìt gólù je pìkných, ale bez
spoluhráèù bych na nì nedosáhl. Oni mi
k vítìzství vlastnì dopomohli. Dávali mi pìkné

pøihrávky a posílali balony "do ulièky". Já jsem
v tom zápase s Hnojníkem nic výjimeèného
nepøedvedl.
Jak to, že je nìkdo schopen dát týmu z I. B
tøídy devìt gólù?
Hodnì lidí se mì na to taky poøád ptá. Vùbec to
nechápu. Pøitom loni jsme s Hnojníkem prohráli...
A co vy? Nemáte po úspìšném podzimu
nìjaké nabídky z vyšší soutìže?
Podrobnìjší zájem neregistruji. Abych pravdu
øekl, chtìl bych zùstat v Lutyni.
I kvùli možnosti postupu?
Pøesnì tak, po podzimu jsme první a urèitì
budeme chtít na jaøe postoupit. Vždyt´ já jsem

v kariéøe ještì nikdy nepostoupil! Akorát jsem
tøikrát sestoupil (smích).
Nepovídejte. Kde?
Nejprve v dorostu v Orlové, pak už v mužích,
kdy jsem pøešel do orlovského Slovanu, tam
jsme taky sestoupili, a když jsem zamíøil do
Dolní Lutynì, tak jsme zase spadli z I. A tøídy.
Doufám, že teï klukùm pomùžu k návratu do
této soutìže.
Kdo by mìl na jaøe patøit k vašim nejvìtším
soupeøùm?
Vendrynì a Sedlištì, možná i Nýdek. První dva
kluby urèitì. ¨
MARTIN RUŠÈIN
(Pøevzato z týdeníku Karvinsko, 6. 12. 2011)
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