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T¯ÌdÏnÌ je spr·vn· cesta, jak uöet¯it za odpad,
¯Ìk· starosta Pavel Buzek
O 100 korun se v letošním roce zvýšil poplatek za svoz komunálního odpadu. Byl to nevyhnutelný krok?
Podle starosty Pavla Buzka bezpochyby byl.
„Posledních 5 let obec poplatek nezvyšovala
ani jsme nešli cestou zvyšování danì
z nemovitosti, abychom nezatìžovali obèany.
Bohužel za rok 2011 èinily náklady obce na
sbìr a svoz tuhého komunálního odpadu po
rozpoèítání na jednoho obèana již 622 korun,
a to byl hlavní dùvod, proè zastupitelstvo
poplatek zvýšilo,“ øíká starosta.
Podle nìj je snahou radnice držet cenu
dlouhodobì na stejné úrovni. To však pøedpokládá, že lidé budou více tøídit odpad. „Osobnì
jsem pøesvìdèen, že je to nutnost a jediná cesta,
jak do budoucna snížit náklady za sbìr a svoz
tuhého komunálního odpadu. Je tøeba si uvìdomit, že ceny za ukládání odpadù na skládku
neustále porostou, až jednou bude skládkování
zcela zakázáno. A není to tak daleko, zákon už
je v poslanecké snìmovnì,“ vysvìtluje starosta.
A pak podle nìj zøejmì zùstanou jen dvì
možnosti, jak se odpadu zbavit: „Buï budeme
recyklovat, nebo spalovat, a to bude hodnì
drahé, nebot´ spalovny, které musíme postavit,
by mìly mít ty nejlepší dostupné technologie,
zvláštì pak v našem regionu. Druhou možností je nauèit se tøídit, jak je to obvyklé v civilizovaných zemích, abychom na skládky

a pozdìji do spaloven vozili odpadu co
nejménì, protože èím víc vytøídím, tím ménì
odvezou auta na skládku, tím obec zaplatí ménì
a poplatek bude nižší,“ øíká Pavel Buzek.
Hodnì si starosta slibuje od sbìrného dvora,
který mìl letos koneènì v obci vyrùst. „Pøedevším chceme dát lidem možnost ukládat velký
kusový odpad, který se nevleze do popelnice,

na jedno místo. Souèasnì chceme rozšíøit
množství tøídìných komodit. Musím pochválit
naše obèany, že si zvykli odpad tøídit a v nìkterých komoditách jsou nejlepší v okrese. Na
druhou stránku i my víme, kde máme své
slabiny a co by bylo tøeba zlepšit. Je to o
výchovì a dlouhodobé práci, jejíž výsledky
nejsou hned,“ dodává starosta obce.

Co p¯ineslo jedn·nÌ Svazku mÏst a obcÌ okresu Karvin·?
Místostarosta obce Jan Fismol se
11. února zúèastnil jednání Svazku
mìst a obcí okresu Karviná. První
èást schùze se podle jeho slov konala za úèasti poslancù a senátorù z
našeho okresu. “Jednání mìlo pracovní charakter a týkalo se novely
zákona o obcích, reformy veøejné
správy, problematiky postupného
omezování funkènosti rodných
èísel i zákona o odpadech. Druhá
èást jednání byla zamìøena na
interní záležitosti SMOOKu,”
uvedl Fismol.
Pøi diskuzi o odpadech jste vystoupil se zajímavým návrhem.
Èeho se týkal?

Vyzval jsem zúèastnìné poslance
a senátory, aby na úrovni parlamentu hledali a uzákonili zpùsob,
jak zabránit krádežím kovového
materiálu a jeho následnému
zpenìžení ve sbìrnách. Vždyt´ èím
dál více se krádeže šíøí jako mor.
Okrádáni jsou nejen obèané, obce
i kulturní památky. Vzniká nejen
škoda na majetku, ale nechtìjme si
ani domyslet, co by následovalo,
kdyby došlo ke zcizení kusu kolejnice z rychlíkové trati. Stále se
øeší dùsledky a neodstraòují
pøíèiny.
Vy sám jste nìco konkrétního,
jak situaci øešit, navrhl?

Ano. Podívejme se na problém
takto. Kovový materiál byl na
svém poèátku funkènosti zbožím.
Je jedno, jestli to byla kolejnice,
plech, poklop nebo jízdní kolo.
Nìkdo ho už kdysi zaplatil. Pak
materiál nebo výrobek dosloužil,
at´ už byl odcizen majiteli nebo z
majitelova rozhodnutí. Tak proè za
nìho (tedy za kov) znovu platit ve
sbìrnách? Stále se rozšiøuje èetnost obecních sbìrných dvorù.
Tam mohou obèané bezplatnì
nepotøebný kovový materiál odevzdat. Ne prodat! A nevìøím, že se
najde zlodìj, který kupø. ukradne
poklop a jde ho bezplatnì „odevzdat“ sbìrnì. A organizace mající

velké množství kovu ho mohou
odevzdat hutím.
Ale pak hutì budou zdarma
získávat cennou surovinu.
Ale kdepak. Hutì budou platit. At´
už pøímo sbìrným dvorùm nebo
jiným úèelovým organizacím na
bázi velkoobchodu. Na výši ceny
a podílech na získaných finanèních
prostøedcích se podle výše nákladù
budou podílet všechny èlánky
øetìzce. Bez úèasti jedince
a hotových penìz. A obec mùže
získanými penìzi motivovat zpìtnì své obèany k vyššímu stupni
tøídìní odpadu.
Pokraèování na stranì 2
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NovoroËnÌ koncert se velmi vyda¯il
Dolnolutyòský pìvecký sbor Lutnia pùsobící pøi MS PZKO pravidelnì koncertuje bìhem celého
kalendáøního roku, ale samozøejmì nejvíce koncertù je ve vánoèním èase.
Nejinak tomu bylo v závìru loòského roku
a v lednu 2013, kdy sbor zorganizoval nebo se
podílel na pìti koncertech.
Kromì tradièních vánoèních vystoupení
v Dolní Lutyni, Rychvaldì, Starém Bohumínì
a v polské obci Olza, náš sbor Lutnia pøipravil
spolu s øímskokatolickou farností Novoroèní
koncert pod patronátem místostarosty Jana Fismola, který se uskuteènil 13. ledna ve farním
kostele sv. Jana Køtitele.
Vánoèní písnì a koledy pøedstavily ètyøi soubory: pìvecký sbor Lutnia z Dolní Lutynì (dirigent W. Rusek), sbor Zaolzie z Orlové-Lutynì
(U. Odstrèil), polské soubory - Olzanki z Olzy
(I. Witek-Bugla) a Estrada Ludowa „Czantoria“
z Ustronia (M. Cieœlar).
Jednotlivou interpretaci více než tøiceti
vánoèních skladeb všichni pøítomní odmìnili
dlouhotrvajícím potleskem. Ke krásnému
zážitku pøispìla i závìreèná píseò, kterou spolu
s polským souborem zpívali všichni návštìvníci koncertu. Doufáme, že se nám podaøilo pøedat posluchaèùm radost a pohodu.
Marie Sztwiertniová

Chyst· se zavedenÌ v˝bÏru stoËnÈho
Naše obec je snad jedna z posledních obcí, která nevybírá
stoèné. Do jisté míry je to dáno historicky, geografickými podmínkami, mírou odkanalizování domù a konec koncù i technickou pøipraveností.
Zaèátkem 80. let minulého století byla do provozu uvedena
èistírna odpadních vod (ÈOV). Obec na její provoz i na opravu
stávajícího systému odvádìní odpadní vody vynaložila za tu
dobu desítky miliónù korun ze svého rozpoètu.
Samotné zavedení stoèného není až tak jednoduché, jak se mùže
zdát. Nejde o prosté rozhodnutí zastupitelstva jedním usnesením.
Je tøeba uèinit øadu postupových krokù poèínaje informaèní
kampaní a konèe stanovením výše stoèného. Stejnì významným
krokem je i urèení nemovitostí, na které se v první fázi bude
výbìr stoèného vztahovat. Toto vše nelze zabezpeèit vlastními
silami.
Proto zastupitelstvo po pøedchozím projednání v radì obce
schválilo na svém zasedání dne 17.12.2012 plán zavádìní výbìru

stoèného i projekt zavedení stoèného: 1. etapa. Celý proces
zavádìní stoèného bude øídit odborná firma. Mimochodem tatáž,
která nám provozuje èistièku. Je zøejmé a pravdìpodobné, že
v první fázi budou podléhat výbìru stoèného nemovitosti napojeny na ÈOV. Odpadní vody jsou èištìny a obec nese veškeré
náklady. Pro zajímavost podle údajù z roku 2010 bylo na èistièku napojeno 1136 obyvatel obce. Stejnì jako stoèné bude s
nejvìtší pravdìpodobností zavádìno po etapách, je i tato informace, tento èlánek, první a zevrubnou informací k celé problematice. Zastupitelstvo si je vìdomo závažnosti a citlivosti celé
akce. Zatím schválilo fázi pøípravy a postupu jednotlivých, na
sebe navazujících krokù. Prvním krokem je informaèní kampaò.
Tímto èlánkem byla zahájena a bude pokraèovat. O všech
dùležitých krocích budeme obèanùm pøinášet informace, zejména v Dolnolutyòských novinách. Bude-li to nutné, pak
v každém èísle.
Bc. Jan Fismol

Co p¯ineslo jedn·nÌ Svazku mÏst a obcÌ okresu Karvin·?
Pokraèování ze strany 1
Nebude vaše øešení (zatím v teoretické rovinì) napadeno, že je v
rozporu se zásadami svobodného podnikání?
Argumentù proti mùže být více,
ale v tomto pøípadì, když zlodìj
prodává a nìkdo kupuje (sbìrna),
se nejedná o podnikání, ale
pøekupnictví. Musím ale pøiznat,
že tak jednoduché to nebude. Je

tøeba dát do souladu øadu souvisejících právních pøedpisù. Mùj
návrh není zcela nový. Podobný
systém, jak jsem se na jednání
dovìdìl od starosty Tìrlicka, funguje podobným zpùsobem v Belgii. A možná, že ve více státech.
Jak reagovali na vaše návrhy
pøítomní poslanci, senátoøi,
primátoøi a starostové?

Kladnì, všichni si problém uvìdomují v celé jeho souvislosti.
Primátoøi a starostové zvláš•
hmatatelnì. Diskuze k mému
návrhu pøinesla i rùzné doplòující
nápady ze strany mnoha úèastníkù.
Teï jde o to, aby nezùstalo jen u
øeèí, ale bez diskuze se nevyøeší
nic. I když mnohdy platí, že složité
problémy mají nìkdy jednoduché
øešení. Podmínkou ovšem je poli-

tická vùle k øešení.
Chcete nìco sdìlit závìrem?
Ano, chci podìkovat organizátorùm tohoto jednání, pøedstavitelùm Bohumína v èele se
senátorem a starostou Ing. Petrem
Víchou a jeho místostarostùm, za
peèlivou organizaci. V dubnu,
pokud se nemýlím, je hostitelem
jednání SMOOK naše obec.
(red)
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Poplatek za odpad - vöe, co pot¯ebujete vÏdÏt
Povinností každého obèana je uhradit v daných termínech a ve správné výši poplatek za odpad. Povinností
každého poplatníka je rovnìž ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, její zánik a další
skuteènosti rozhodné pro výpoèet výše poplatku. V následujících øádcích naleznete potøebné informace
a vysvìtlení nìkterých dùležitých pojmù.
Ohlašovací povinnost
Co je ohlašovací povinnost?
Je to povinnost obèana nahlásit správci
poplatku veškeré zmìny týkající se trvalého
pobytu (pøihlášení, odhlášení), zmìnu pøíjmení, datum narození èi úmrtí èlenù spoleèné
domácnosti, vznik nároku na osvobození
a jiné informace potøebné ke správnému
vymìøení výše poplatku.
Do kdy je ji tøeba splnit?
Nejpozdìji do 15 dnù od jejího vzniku. Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci povinni oznámit i její zánik.
Co je tøeba nahlásit?
Poplatník je povinen nahlásit správci
poplatku pøíjmení, jméno, datum narození,
adresu trvalého bydlištì nebo jinou adresu pro
doruèování. Ohlašovací povinnost za více
osob žijících v jedné domácnosti mùže splnit
spoleèný zástupce tìchto poplatníkù.
Jakým zpùsobem?
Osobnì na Obecním úøadì v Dolní Lutyni,
kanceláø è. 4, popøípadì lze vyplnìný formuláø zaslat poštou nebo datovou zprávou
opatøenou zaruèeným elektronickým podpisem nebo jej lze odeslat prostøednictvím
datové schránky.
Poplatková povinnost
Co se pojmem rozumí?
Je to povinnost každého obèana s trvalým
pobytem v obci Dolní Lutynì, osoby, které
byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù
na území Èeské republiky povolen trvalý
pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnù, osoby, která podle zákona
upravujícího pobyt cizincù na území Èeské
republiky, pobývá pøechodnì na území Èeské
republiky po dobu delší 3 mìsícù, osoby,
které byla udìlena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo doèasná
ochrana podle zákona upravujícího doèasnou
ochranu cizincù, osoby, která má ve svém
vlastnictví stavbu urèenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Znamená uhradit poplatek ve výši, lhùtì
a zpùsobem, který stanovuje Obecnì závazná
vyhláška obce Dolní Lutynì (v tomto pøípadì
vyhláška è. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru,

pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù), dále jen „vyhláška“.
Kdy tato povinnost vzniká?
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozdìji
do 15 dnù ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla, pøípadnì doložit existenci skuteèností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
Je možné osvobození od této povinnosti?
Ano, ale osvobozeni mohou být pouze
obèané, u kterých nastaly skuteènosti rozhodné pro udìlení osvobození, které jsou uvedeny ve vyhlášce.
Tito obèané jsou povinni vznik nároku na
osvobození doložit správci poplatku, jinak
k nìmu nebude pøihlíženo.
Pokud jsou doklady (napø. soudní rozhodnutí,
doklad o studiu, cizineckou kartu, pracovní
povolení, potvrzení o umístìní v penzionu èi
domovì dùchodcù apod.) v jiném než èeském
nebo slovenském jazyce, je nutno pøiložit
jejich doslovný pøeklad.
Kdo mùže žádat o osvobození?
O osvobození mohou žádat poplatníci (zástupci poplatníkù) pouze:
po dobu výkonu trestu odnìtí svobody nebo
po dobu trvání vazby, nezletilí, kteøí jsou
soudnì svìøeni do ústavní výchovy, po dobu
pobytu (minimálnì 6 mìsícù) v ubytovnách
a zaøízeních sociálních služeb (domovy pro
seniory, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy se zvláštním režimem,
chránìné bydlení apod.), za poplatníky úøednì prohlášené za nezvìstné, jimž byla úøednì
pøidìlena adresa sídla ohlašovny Obecního
úøadu Dolní Lutynì, studující, kteøí jsou ubytováni (minimálnì 9 mìsícù) mimo své trvalé
bydlištì, po dobu pobytu (minimálnì 6
mìsícù) mimo území obce Dolní Lutynì.

z roèní sazby poplatku.
Dokdy a jakým zpùsobem je tøeba poplatek
uhradit?
Poplatníci, kteøí hradí poplatek v hotovosti,
složenkou nebo pøevodem z úètu, jsou povinni provést jeho úhradu nejpozdìji do
31.3.2013. Výjimku tvoøí pouze poplatníci,
kteøí si zvolili zpùsob úhrady prostøednictvím
SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva),
pouze zde se totiž nabízí i možnost hradit
poplatek na splátky (od jednorázové platby po
úhradu ve ètyøech stejných splátkách).
Úhrada v hotovosti
Pro úhradu poplatku v hotovosti jsou v roce
2013 vyhrazeny následující dny:
pondìlí 18.3.2013 od 8:00 do 12:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 13:00 do 16:30 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
úterý 19.3.2013 od 8:00 do 13:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
støeda 20.3.2013 od 8:00 do 12:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 13:30 do 16:00 hod.
- Kulturní dùm ve Vìøòovicích
Pokud nemùžete z vážných dùvodù poplatek
uhradit v tìchto termínech, lze jej zaplatit na
obecním úøadì v kanceláøi è. 4 nejpozdìji do
31.3.2013!

Poplatek

Úhrada složenkou
Složenky budou poplatníkùm zaslány bìhem
mìsíce února a bøezna. Na základì doruèené
složenky lze provést úhradu i pøevodem
z úètu. POZOR!
Platbu je tøeba identifikovat pøidìleným variabilním symbolem! Úhradu poplatku je nutno
provést
jednorázovì,
nejpozdìji
do
31.3.2013.

Jaká je v roce 2013 výše poplatku?
Jedná se o èástku 600 Kè na osobu (objekt –
viz. výše) za kalendáøní rok.

Úhrada inkasem (SIPO)
Úhrada inkasem probíhá dle zadaných
ètvrtletních, pololetních nebo roèních plateb.

Je základní výše poplatku pro všechny stejná?
Poplatníkùm, kteøí mají povinnost donášky
odpadní nádoby nad 50 m (mìøeno od hranice
pozemku) k místu svozu z dùvodu nesjízdnosti místní komunikace svozovým vozidlem,
je poskytnuta úleva ve výši 50,- Kè na osobu

Vìøíme, že tímto èlánkem jsme srozumitelnì
vysvìtlili základní povinnosti poplatníkù
a nebude docházet k nedorozumìním a nepøíjemnostem spojeným s následným vymáháním poplatkù.
Martina Handzlová,
životní prostøedí
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InvestiËnÌ komise informuje
Na svém lednovém jednání se komise zabývala mj. tìmito záležitostmi:
1. Doporuèila k projednání radì obce konkrétní místa v lokalitách obce, na kterých mohou
být umístìny zvonové kontejnery pro sbìr
bílého i barevného skla. Ve vìtšinì pøípadù se
jedná o místa, kde se už kontejnery nacházejí.
2. Doporuèila radì obce návrh vybraných silnièních úsekù na katastru obce, kde bude
v prùbìhu roku provádìno mìøení rychlosti
projíždìjících vozidel. Vybráno bylo 5 úsekù.
Návrh bude pøedán dopravní policii.
3. Doporuèila radì obce rozmístit zakoupené
fotopasti
(skryté
digitální
sledovací
videokamery). Fotopasti byly zakoupeny ke
skrytému monitorování (sledování) vytypovaných míst, zejména tam, kde se nejèastìji
vyskytují èerné skládky. Kamery jsou vybave-

ny záznamovým zaøízením.
Únorové jednání komise pøineslo mj. tyto
závìry:
1. Komise doporuèila radì obce umístit
dopravní zrcadlo proti výjezdu z ulice
„K Lesu“ na ulici „Neradská“. Vyjíždìní
vozidel je zejména v pøípadì mokré,
zneèištìné nebo namrzlé vozovky riskantní.
2. Komise doporuèila radì, aby ve spolupráci
s dopravní policii øešila nedisciplinovanost
øidièù, kteøí parkují po dobu bohoslužeb na
okraji vozovky ze smìru od Výšiny.
Jedná se o prostor od branky k faøe dolù do
centra. Parkující automobily znaènì stìžují
výhled do zatáèky, zúžují prùjezdný profil

a èiní tak jízdu automobilù znaènì riskantní.
Jedním z øešení je svislá dopravní znaèka
„zákaz stání“.
3. Komise doporuèila radì, aby ve spolupráci
s èleny komise byla oznaèena místa podél místních komunikací, kde je tøeba provést øez
døevin. Termínovì zabezpeèit tak, aby bylo
možno provést oøez ještì v tomto zimním
období. Uvítáme, když podnìty a doporuèení
podají i samotní obèané p. M. Handzlové na
obecním úøadì.
4. Komise doporuèuje radì, aby zajistila
odborné posouzení stavu tújí, které se nacházejí v prostoru podél høbitovní zdi od boèního
schodištì u smuteèní sínì smìrem k Výšinì.
Bc. Jan Fismol

UklÌzejte si po sv˝ch mil·ËcÌch

Na èetné podnìty obèanù, kterým není lhostejný vzhled a èistota obce, žádáme všechny pejskaøe, aby si po svých
miláècích uklízeli exkrementy. Papírový èi igelitový pytlík se vejde do každé kapsy a mùžete jej mít pøi procházce vždy u
sebe. Ne každý je z nejlepšího pøítele èlovìka nadšen. Zvláštì pak, když šlápne do psího... výkalu.
Vìra Kabátková, úsek zemìdìlství
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VÌte, co je to Ñenergetick˝ pr˘kaz budovì?
Problematika energetických prùkazù budov je pomìrnì èasto tématem v médiích. Zejména od ledna tohoto roku,
kdy vstoupila v platnost ustanovení zákona è.318/2012 Sb. Energetické prùkazy zavedla Evropské unie, aby
napomohla úsporám energie.
Odbornì øeèeno, energetickým prùkazem se
rozumí dokument, který obsahuje stanovené
informace o energetické nároènosti budovy
nebo ucelené èásti budovy.
Už tato informace musí každého vlastníka
nemovitosti polekat, co zase bude muset uèinit.
Chceme pøedejít dohadùm a pøinášíme k této
problematice bližší informace.
Zdá se nám, že èlánek otištìný v magazínu
DOMA DNES, èíslo 6/6. února 2013 má
dostateènou informaèní úroveò.
Z tohoto èlánku v plném znìní pøinášíme blok
„Pravidla pro štítky“.
PRAVIDLA PRO ŠTÍTKY
Prùkaz energetické nároènosti budovy se nezavádìl pro všechny najednou. K jakým nemovitostem je nutné ho mít od jakého data?
DOSUD PLATILO
Od 1. ledna 2009 – ke všem novostavbám, stejnì jako rekonstruovaným domùm, u nichž se
mìní více než 25 procent obálky budovy (tøeba
pøi zateplování). Aby dùm vyhovìl, musí se
vejít do energetických tøíd A až C.
NOVÁ PRAVIDLA
Od 1. ledna 2013 – pøi prodeji domu nebo jeho
ucelené èásti, tedy tøeba bytu, a také pøi pronáj-

domùm a administrativním budovám s energeticky vztažnou plochou vìtší než 1 500 m2.
Od 1. èervence 2015 – k budovám užívaným
orgány veøejné moci s energeticky vztažnou
plochou vìtší než 250 m2.
Od 1. ledna 2016 – pøi pronájmu ucelené èásti
budovy (bytu, nebytového prostoru), vèetnì
družstevních domù (takzvaná koupì èi prodej
družstevního bytu).
mu domu. Je to však zatím nezávazné, dokud
nevyšla provádìcí vyhláška, a nikdo to nebude
kontrolovat.
Od 1. dubna 2013 – nabude úèinnosti nová vyhláška upravující podobu energetických
prùkazù.
Od tohoto data budou naplno závaznì platit
nové povinnosti dané zákonem o hospodaøení
energií uvedené s úèinností od 1. ledna 2013.
BUDOUCÍ POVINNOSTI
Od 1. èervence 2013 – k budovám užívaným
orgány veøejné moci (tøeba úøady, sídla policie
a hasièù, soudy) s energeticky vztažnou plochou vìtší než 500 m2.
Od 1. ledna 2015 – k již stojícím bytovým

Od 1. ledna 2017 – k již stojícím bytovým
domùm a administrativním budovám s energeticky vztažnou plochou vìtší než 1 000 m2.
Od 1. ledna 2019 – k ostatním již stojícím
bytovým domùm a administrativním budovám.
PRÙKAZY NEPOTØEBUJÍ
rodinné domy a byty jako pøedmìty dìdictví
nebo daru, rodinné domy, které se nebudou
rekonstruovat, prodávat ani pronajímat, rekonstruované byty, chaty, chalupy a další rekreaèní
objekty, souèasné samostatnì stojící obchody,
školy, mateøské školy, jesle, továrny a další
výrobní budovy vèetnì zemìdìlských,
sportovištì vèetnì pøilehlých objektù
(red)

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdìlávejte se pro rùst! – pracovní pøíležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2013 jsou vytváøena pracovní místa veøejnì prospìšných
prací (VPP) také v rámci projektu Vzdìlávejte se pro rùst! – pracovní
pøíležitosti, který je v rámci Operaèního programu Lidské zdroje
a zamìstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpoètu Èeské republiky.

V období od 1.5.2012 do 31.10.2012 bylo obcí Dolní Lutynì v rámci
projektu podpoøeno 1 pracovní místo na VPP za 39 002 Kè, z toho výše
pøíspìvku z Evropského sociálního fondu èinila 85%, tj. 33 151,70 Kè
a ze státního rozpoètu Èeské republiky èinila 15%, tj. 5 850,30 Kè.
Pracovní místo podpoøené v rámci VPP bylo zamìøeno na ruèní úklid
a údržbu veøejných prostranství obce. Na tomto místì byl uplatnìn
uchazeè s dlouhodobou evidencí na úøadu práce.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdìlávejte se pro rùst! – pracovní pøíležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2013 jsou vytváøena pracovní místa veøejnì prospìšných
prací (VPP) také v rámci projektu Vzdìlávejte se pro rùst! – pracovní
pøíležitosti, který je v rámci Operaèního programu Lidské zdroje
a zamìstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpoètu Èeské republiky.

V období od 1.5.2012 do 31.10.2012 byla obcí Dolní Lutynì v rámci
projektu podpoøena 2 pracovní místa na VPP za 84 000 Kè, z toho výše
pøíspìvku z Evropského sociálního fondu èinila 85%, tj. 71 400 Kè a ze
státního rozpoètu Èeské republiky èinila 15%, tj. 12 600 Kè.
Pracovní místa podpoøená v rámci VPP byla zamìøena na ruèní úklid
a údržbu veøejných prostranství obce. Na tìchto místech byli uplatnìni
uchazeèi s dlouhodobou evidencí na úøadu práce.
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Projekt chodnÌku vstoupil do dalöÌ f·ze
Pøíprava na výstavbu chodníku na Zbytkách sice pomalu, ale poøád postupuje kupøedu.
Pøíèinou pomalejšího postupu byly úpravy projektové dokumentace na základì pøipomínek
a vyjádøení zainteresovaných institucí (kupø.
Správa silnic MSK, SMVaK). Zaèátkem února
byla projektová dokumentace, nutná pro zahájení øízení pro vydání územního rozhodnutí,
pøedána našemu obecnímu úøadu. Bude-li

územní rozhodnutí stavebním úøadem vydáno,
budou zahájeny práce na rozšíøení projektové
dokumentace do podoby nutné jak pro vydání
stavebního povolení, tak pro výstavbu. V této
závìreèné fázi projekce budou zejména uzavírány smlouvy s obèany o podmínkách vstupu
na jejich pozemky, projekèní kanceláøí budou

vyèísleny náklady na výstavbu apod. Ještì dost
práce, ale vìøíme, že všechno dopadne dobøe
a stavební povolení ve 2. polovinì roku bude
bohumínským stavebním úøadem vydáno. Co
bude následovat, o tom budeme obèany informovat.
Bc. Jan Fismol

P¯ivÌtali jsme novÈ obË·nky DolnÌ LutynÏ

19. ledna jsme pøivítali nové dolnolutyòské obèánky: Karolína Vašková, Ondøej Miždoš, Marie Szymiková, Nikolas Babièka, Adam Vyporek , Vojtìch Staš.

V˝zva - budou se prod·vat ztr·ty a n·lezy
Obec Dolní Lutynì nabízí
k prodeji níže uvedený majetek:
1. Skútr zn. Qingqi, èerveno-èerné
barvy (bez dokladù, na náhradní
díly)
2. Døevìný model studny (zahradní
dekorace)
3. Døevìný model vìtrného mlýnu
(zahradní dekorace)
Nabízený majetek je možné si
prohlédnout ve støedu 06.03.2013
nebo 13.03.2013 od 13.00 do 16.00
Datum a hodina ukonèení podávání
nabídek do 16.00 hod.
dne
25.03.2013
Nabídky budou vyhodnoceny dne
26.03.2013
Vítìzný zájemce bude informován
a vyzván k uzavøení kupní smlouvy
písemnou formou. V pøípadì zájmu
je možné získat pøípadné další informace - tel.: 552 301 297 (Jarmila
Vozárová)
Zpùsob podávání nabídek:
V pøípadì zájmu o odkoupení nìkteré položky z výše uvedeného
majetku doruète písemnou nabídku v

zalepené neporušené obálce na
adresu: Obecní úøad Dolní Lutynì,
Tøanovského 10, 735 53 Dolní
Lutynì
obálka musí obsahovat:
název majetku, o který máte zájem
(jedné z nabízených položek)
cena za níž máte zájem tento
majetek odkoupit (èíslicí i slovy)
vaše jméno, pøíjmení a kontaktní
adresu, pøípadnì další kontaktní
údaje
Obálku zøetelnì oznaète slovy:
„NEOTVÍRAT“ a „NÁZVEM
MAJETKU“ (o nìhož máte zájem
V pøípadì, že máte zájem o více
položek z nabízeného majetku
mìsta doruète pøíslušný poèet
obálek, na každou položku zvlášt´.
Upozornìní pro zájemce:
NABÍZENÝ MAJETEK BUDE
PRODÁN
ZA
NEJVYŠŠÍ
NABÍDNUTOU CENU
Chybnì oznaèené obálky nebo neúplnì oznaèené obálky budou
vyøazeny. Podmínky k prodeji
majetku ve vlastnictví Obce Dolní

Lutynì obálkovou metodou.
1. Prodej majetku obce Dolní Lutynì
tzv. obálkovou metodou se realizuje
u majetku získaného na základì
zák.è. è.40/1964 Sb., obèanský
zákoník,
ve
znìní
zákona
è. 359/2005 Sb. §135 v souladu
s usnesením Rady Obce Dolní
Lutynì ze dne 30.01.2013.
2. Otevírání obálek s jednotlivými
nabídkami provádí komise, která je
k tomuto úèelu zøízena Radou Obce
(RO) Dolní Lutynì. Komise vyhotoví o otevírání obálek s nabídkami
protokol. Do protokolu stanoví
poøadí zájemcù. Rozhodujícím
kritériem je nabídnutá cena. Po podpisu protokolu èleny komise je zpracován materiál pro RO, která prodej
vítìznému zájemci schválí a zároveò
schválí poøadí dalších zájemcù pro
pøípad nezájmu vítìzného zájemce.
Vítìznému zájemci je oznámení o
jeho poøadí zasláno pøed schválením
prodeje RO souèasnì s upozornìním na nutnost schválení
prodeje orgánem mìsta. Jestliže RO
vysloví souhlas s prodejem majetku

i stanoveným poøadím zájemcù je
zájemce na prvním místì vyzván
k podpisu kupní smlouvy. Pøed sepsáním kupní smlouvy je zájemce
povinen uvést údaje potøebné k jejímu uzavøení.
3. Nabyvatelem majetku mùže být
fyzická osoba starší 18 let, zpùsobilá
k právním úkonùm a zároveò nesmí
mít nesplnìné pohledávky vùèi obci,
a dále právnická osoba za splnìní
podmínky bezdlužnosti.
4. V pøípadì odstoupení prvního
zájemce v poøadí nebo neuzavøení
kupní smlouvy prvním zájemcem,
pøípadnì nesplnìní podmínek
v kupní smlouvì, je prodej nabídnut
druhému zájemci v poøadí, které
schválila RO. V pøípadì odstoupení
druhého v poøadí se postupuje
obdobnì.
5. Po podpisu kupní smlouvy je
nabyvatel povinen uhradit kupní
cenu. Po ovìøení úhrady kupní ceny
nebo po pøedložení dokladu o její
úhradì je novému majiteli protokolárnì
pøedán
zakoupený
majetek.
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Kdysi jsme si prstýnky dali,
a už je to 60 let,
vìènou lásku jsme si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jsme zpìt.

Jak krásné
by bylo Ti pøát,
jak tìžké
je u hrobu stát
a vzpomínat.
Dne 16. února 2013
jsme si pøipomnìli
nedožité 80. narozeniny
pana
Štìpána BORTLIKA.

Dne 23. ledna 2013 oslavili diamantovou
svatbu
Milada a Jaroslav BEDNÁØOVI
z Dolní Lutynì.
Buïte ještì dlouho mezi námi, rodièe naši
milovaní. Dcera Vìra a syn Jiøí s rodinami.
Kdo byl milován, není
nikdy zapomenut.
Dne 5. února 2013 uplynulo 10 let od úmrtí pana
Adolfa ADAMÈÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vìra, dcera Danka, syn Jiøí s rodinami
a bratr Rudolf s rodinou.
Jen svíci hoøící
a hezkou kytici
Ti na hrob
mùžeme dát,
chvíli postát
a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 6. února 2013 by se dožila 90 let paní
Hilda OCZADLA.
S láskou vzpomínají vnuci Martin
a Štìpán s rodinami.
Jsou rány osudu,
které stále bolí.
Èasem se trochu zacelí,
ale nikdy
nezahojí.
Dne 18. února 2013 jsme si pøipomnìli
4. smutné výroèí úmrtí pana
Zdeòka VOTKY.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
dcera Ivana, syn Martin a bratr Ota s rodinou.

S láskou a úctou vzpomíná manželka.
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V˝roËÌ
V mìsíci lednu oslavili
85 let – Marie Giecková a František Khol
91 let - Helena Zembolová a Emilie
Adamèíková
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a
osobní pohodu
v kruhu rodinném.

Statistika

Dne 17. února 2013
jsme vzpomnìli
10. výroèí úmrtí pana

V loòském roce se narodilo celkem 35
dìtí, pøevážnou èást tvoøí chlapci – 22,
dìvèátek se narodilo 13.

Slavomíra
BUKOVSKÉHO

Do obce se pøistìhovalo 173 obyvatel,
odstìhovalo se 113 osob.

a zároveò 4. záøí 2013 si pøipomeneme
jeho nedožitých 83 let.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Dne 27. února 2013 si
pøipomeneme nedožitých
70 let pana
Petra REITŠMÍDA.
S láskou vzpomínají
manželka Rùžena, syn Jiøí
a dcera Ivana, vnuci David,
Lukáš, Jirka a Anetka.

V loòském roce zemøelo 49 osob, z toho
22 mužù a 27 žen.
K l. l. 2012 mìla obec Dolní Lutynì
celkem 5 094 obyvatel, z toho bylo
2523 mužù a 2571 žen.
Za rok 2012 tak obec Dolní Lutynì
vykazuje pøírùstek 46 obyvatel.

BohumÌnötÌ vezou medaile

Jak krásné
by bylo Ti pøát.
Jak tìžké
je u hrobu stát
a vzpomínat.
Dne 28. února 2013 si
pøipomeneme nedožité
100. narozeniny pana

Reprezentanti Dolní Lutynì v silových disciplínách zabodovali na nedávném 9. mistrovství
Albína ŠPILY.
Èeské republiky v benchpressu juniorù a masters, kterého se zúèastnili coby závodníci oddílu
Nikdy nezapomenou synové Milan,
Viktoria Bohumín.Tomáš Turek si odbyl preZdenìk a dcery Miluše, Jiøina
miéru mezi juniory a v kategorii do 105 kg
a Eva s rodinami.
obsadil skvìlé 3. místo, když vytvoøil osobní
rekord - 155 kg.Také ostatní bohumínští závodníci si vedli dobøe: juniorka Kristína Trexlerová
obsadila 4. místo výkonem 45 kg. Aleš Spiewok
Rozlouèili jsme se s našimi spolu- zvítìzil v kategorii masters 1 do 93 kg
výkonem 167,5 kg a Martin Turek skonèil ve
obèany:
stejné kategorii, ovšem do 83 kg, druhý, po
Radomír Galocz, Václav Valko, Anna výkonu 197,5 kg. Juniorský reprezentant Tomáš
Turek pokraèuje v pøípravì na nadcházející
Linèíková, Anna Janoszková
MÈR juniorù v silovém trojboji, které se koná
9. bøezna v Nymburku, a následnì na ME
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou juniorù v silovém trojboji, které probìhne
soustrast.
v pùli dubna v Praze. (red)

RozlouËili jsme se
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20 let znaku a praporu DolnÌ LutynÏ
V minulosti nemìla Dolní Lutynì ani Vìøòovice svùj znak. Pro úøední úkony používaly obì obce, prokazatelnì od roku 1723,
svá obecní peèetidla. Ta se používala až do první poloviny 19. století.
Reliéf obou peèetidel odrážel zemìdìlský
charakter Dolní Lutynì i Vìøòovic. Podobu
peèetidel mùžeme nalézt v knize Dolní Lutynì
1305 – 2005 autorky Ireny Hajzlerové. Vznik
novodobého znaku Dolní Lutynì inicioval
poèátkem devadesátých let tehdejší starosta
Ladislav Buryan. To už více než patnáct let
tvoøily kdysi samostatné vesnice Dolní Lutynì
i Vìøòovice jeden samosprávný celek.
Rada obce zámìr schválila. Vypracovaní
grafické podoby znaku provedli osobnì starosta Ladislav Buryan se svým synem
Miroslavem.
Návrh vycházel ze symbolù obou historických
peèetidel. Zemìdìlský charakter, tehdy dvou

vesnic, se podaøilo pøenést do symboliky jednoho obecního znaku. Musím zdùraznit, že práce
na podobì znaku nebyla vedena pouze
výbornou erudovaností zhotovitelù. Pøi tvorbì
návrhu musely být dodrženy pøísné zásady
heraldiky. Role konzultanta pro heraldiku se
ujal øeditel Zemského archivu v Opavì dr.
Karel Müller. Koneèný návrh znaku byl hotov
v polovinì roku 1992 a následnì pøedložen
k projednání heraldické komisi pøi Èeské
národní radì. Soubìžnì bylo požádáno
i o schválení obecního praporu, jehož obsah byl
totožný se znakem. Znak i prapor byl heraldickou komisí schválen (za osobní pøítomnosti
starosty L. Buryana) 11.9.1992. V následu-

jícím období pøedseda Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky Milan Uhde svým
rozhodnutím naší obci znak i prapor udìlil.
Potvrdil osobním dopisem starostovi obce.
Podstatnou èást dopisu cituji: „Na základì
Vašeho návrhu, po projednání ve výboru pro
vìdu, vzdìlání, kulturu, mládež a tìlovýchovu,
heraldickou komisi tohoto výboru a po projednání v politickém grémiu Poslanecké snìmovny, jsem rozhodl udìlit Vaší obci znak
a prapor.“
Obecní zastupitelstvo svým usnesením ze dne
25.3.1993 schválilo vyhlášku o znaku a praporu
obce Dolní Lutynì a jejich užívání.
Bc. Jan Fismol

K·cenÌ strom˘ u Ji¯inky
Vzrostlé lípy u cesty pøed klubovnami zahrádkáøù i chovatelù musely být
pokáceny. Zdravotní stav stromù se dostal do stádia havárie. Suché padající vìtve zaèaly nebezpeènì ohrožovat provoz na cestì.
Parazitující trsy jmelí prorùstaly koruny stromù a urychlovaly vysychání.

Nebylo jiného øešení než stromy pokácet. Riziko ponechání stávajícího
stavu bylo pøíliš veliké. Za pokácené stromy bude provedena náhradní
výsadba.
Bc. Jan Fismol
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