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Elektronick· aukce pro obËany je velmi v˝hodn·
Na základì dobrých zkušeností s e-aukcemi na nákup plynu a elektrické energie z jiných mìst, napø.
Øíèan, Kopøivnice a dalších, rozhodla se obec Dolní Lutynì zprostøedkovat pro vás elektronickou aukci na
dodavatele elektrické energie a plynu.
Tuto e-aukci na nákup plynu a elektøiny pro
domácnosti bude realizovat firma eCENTRE,
která má bohaté zkušenosti a dobré výsledky
a bude záležet jen na vás, kdo se budete chtít
elektronické aukce zúèastnit. Nejdøíve
probìhne ve velkém sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni 9. kvìtna od 16 hodin nezávazné informativní setkání spojené s prezentací, kde se obèané budou moci dotazovat . Poté
se zájemci, kteøí se dobrovolnì rozhodnou pro
tento zpùsob nákupu, dostaví na schùzku se
zástupci firmy k osobnímu jednání a podpisu
potøebných smluv. To probìhne vždy ve støedy
(15., 22., 29. kvìtna) v malé klubovnì kulturního domu od 13 do 17 hodin. Vše je zcela
dobrovolné, záleží na každé domácnosti, zda
nabídky využije.
Co vám to pøinese?
Touto cestou si snížíte své ceny elektøiny

a plynu na nejnižší možné v dané chvíli na
trhu, uchráníte se nekalým praktikám nìkterých
podomních prodejcù a zajistíte dohled nad vašimi novì vznikajícími smlouvami.
Co pro úèast v e-aukci musíte udìlat?
Musíte donést kopii svého posledního vyúètování a kopii vaší souèasné smlouvy, znát èíslo
svého bankovního úètu nebo spojovací èíslo
SIPO a musíte podepsat mandátní smlouvu o
plné moci s realizující spoleèností.
Kolik vás to bude stát?
Celý projekt je hrazen z aukèních poplatkù, ty
platí dodavatelé. Pro vás, stejnì jako pro obec,
je tato služba zdarma. Vaším jediným
závazkem je uzavøení smlouvy s novým dodavatelem, pakliže vám e-aukce pøinese ceny
nižší, než jsou vaše souèasné. Jinak zùstáváte
samozøejmì u svého stávajícího dodavatele.

Kdy se mohu pøihlásit?
Vedení obce zve všechny zájemce dne 9. kvìtna 2013 od 16.00 hodin do velkého sálu Kulturního domu v Dolní Lutyni, kde probìhne
setkání se zástupci realizátora e-aukce. Na programu bude prezentace o souèasné situaci na
trhu s energiemi, zmìnách dodavatelù,
vysvìtlení termínù z vašeho vyúètování apod.
Realizací byla povìøena spoleènost eCENTRE
a.s. ( www.ecentre.cz )
Vyplatí se mi to, ušetøím tolik, aby stálo za to
mìnit dodavatele?
Rozhodující je odpovìï na otázku zdali chcete
snížit své výdaje èi nikoli. Pokud ano, vyplatí
se vám to. Rozhodnì není co ztratit. Nemusíte
bìhat po úøadech, vaše práce konèí pøedáním
podkladù. Každopádnì, projekt je plnì dobrovolný.
POKRAÈOVÁNÍ NA STRANÌ 2.

ZasnÏûenÈ Velikonoce
Ani letos si faráø Marián Pospìcha spolu s ministranty nenechali ujít velikonoèní pomlázku a všechny místní dívky i ženy
pøi odchodu z bohoslužby na Velikonoèní pondìlí øádnì „vyplatili“. To aby byly zdravé a jen kvetly, øíká se. Díky letošní
dlouhé zimì byla pomlázka ještì na snìhu, jak ukazují naše zábìry. (red)
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Oprava hr·ze pokraËuje
V pondìlí 8. dubna se v kanceláøi starosty konalo jednání, které se týkalo
opravy suché nádrže na horním toku Lutyòky a vlivù této rekonstrukce na obec.
Jednání se zúèastnil zástupce
Povodí Odry jako investor
i zástupci dodavatelských
firem, které rekonstrukci
provádìjí.
Z jednání
vyplynuly tyto závìry:
1. Investor i dodavatelé uznávají, že pøi opravì hráze
polderu dochází k poškozování povrchu pøístupových
komunikací a souvisejících
ploch. Stav povrchu vozovky
byl investorem pøed stavbou
zdokumentován. Po skonèení
prací, které by podle harmonogramu mìly být
ukonèeny v záøí tohoto roku, bude provedena oprava
vozovky. Obì strany budou stav vozovky v prùbìhu
prací kontrolovat, bude-li potøeba lokální vysprávka,
bude investorem provedena.

2. Investor upozornil
zástupce obce, že po
dobu opravy polderu
nebude
možno
jakýmkoliv technickým
zpùsobem, ani provizorním,
zachycovat
vodu
pøípadných
velkých
pøívalových
dešt´ù, což mùže v krajním pøípadì zpùsobit
problémy na místech
ležících podél toku
Lutyòky pod nádrží.
Závìrem jednání se zástupci obce dotkli i problému
èištìní a prohlubování dna toku Lutyòky. Zástupce
investora doporuèil iniciovat tuto záležitost oficiální
cestou. Zástupci obce s tímto postupem souhlasili.
Bc. Jan Fismol , foto: Zdislav Taòcula

Informace z jedn·nÌ investiËnÌ komise
Èlenové komise se na svém jednání 3. dubna 2013 zabývali
zejména:
- nabídkou elektronické aukèní
sínì
eCENTRE,
akciová
spoleènost o možném vstupu
obèanù do aukce ceny plynu a
elektøiny; podrobnìji se o této
problematice doètete na jiném
místì novin
- operativními pøípravami výstavby komplexu sbìrného dvora;

práce budou zahájeny rekonstrukcí
mùstku pro sjezd z komunikace
do areálu sbìrného dvora; dùležitou otázkou je rekonstrukce bytu
v samotné budovì, který je
v souèasné dobì neobývatelný,
a který mùže kupø. sloužit jako byt
správce areálu
- návrhem kácení pøestárlých tújí
za høbitovní zdi podél komunikace
K Výšinì; stromy jsou pøestárlé
a jejich koøeny i nadzemní èást

ohrožuje nejen hroby, ale
i návštìvníky høbitova; v souvislosti s kácením se uvažuje o
náhradní výsadbì døevin pøed
høbitovní zdi
- opravou polderu na Lutyòce
a poškozováním povrchu vozovky
na ulici U Jiøinky (jednání se zástupci Povodí Odry probìhlo na 8.
dubna, tj. po zasedání komise)
Bc. Jan Fismol,
místostarosta
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RŸZN…
Obecní policista zahájil
svou èinnost
Poèínaje prvním dubnem
zaèal v obci pùsobit obecní
policista. Není zamìstnancem
Dolní Lutynì, ale Mìstské
policie Bohumín s výkonem
pracovních povinností na
území naší obce. Dolní Lutynì
uzavøela s Bohumínem veøej-

noprávní smlouvu o spolupráci
s jejich mìstskou policií. Tato
smlouva umožòuje zasahovat
pøíslušníkem MP Bohumín v
naší obci.
V praxi to znamená kontrolu
dodržování pravidel silnièního
provozu, dodržování obecních
vyhlášek, veøejného poøádku
atd. Èinnost obecního policisty
spoèívá zejména v úzké
spolupráci s obecním úøadem, MP Bohumín i PÈR.
Posláním obecního policisty je
nejen dohled nad veøejným
poøádkem, ale výkon všech
práv, která vyplývají ze
zákona.
Bc. Jan Fismol

Elektronick· aukce pro obËany je velmi v˝hodn·
POKRAÈOVÁNÍ ZE STRANY 1.
Je nìjaké riziko pøi zmìnì dodavatele?
Nemusíte se bát výpadkù nebo pøerušení dodávek elektøiny nebo plynu.
Kdy se bude konat e-aukce?
E-aukce se bude konat zhruba po dvou mìsících. Záleží na poètu zájemcù. Celý efekt tkví pøedevším v co nejvìtším poètu domácností, jedinì
tak lze u dodavatelù docílit co nejvìtších úspor. Pokud bude poèet
zájemcù malý, spojíme tyto zájemce s obèany z dalších mìst. Podle
toho se bude nakonec odvíjet i termín samotné e-aukce.
Co bude po e-aukci?
Jakmile probìhne e-aukce, budete informováni o výsledku. Pokud
získáte v e-aukci ceny nižší, bude vám pøedložena smlouva s vítìzným
dodavatelem. Spolu se smlouvou podepíšete i plnou moc k výpovìdi
staré smlouvy. Máte tak zajištìn kompletní administrativní servis.
Na jak dlouho jsou nové smlouvy podepisovány?
Nové smlouvy jsou nastaveny na dobu 2 let bez automatické prolongace.
Po této dobì se mùžete buï opìt rozhodnout pro e-aukci, nebo zvolit
cestu svého výbìru, nebo smlouvu prodloužit. Ceny v nových smlou-

vách jsou na zmínìné období dvou let zafixovány.
Není pro mì tento projekt riskantní, když neznám výsledky?
Touto cestou nakupuje energie dnes nemálo subjektù od velkých mìst po
jednotlivé domácnosti. Je to velice dynamický a férový zpùsob výbìru
dodavatele. Dodavatelé spolu v jedné chvíli mohou bojovat a snižovat
tak vaše náklady. Bezesporu je tato cesta bezpeènìjší, než výbìr dodavatele mezi dveømi, kdy nemáte vlastnì vùbec jistotu, jestli nabízené
ceny jsou opravdu tak výhodné, ani zdali smlouva neskrývá nìjaký
právní fígl. Pokud se domácnost rozhodne šetøit a chce zmìnit dodavatele, je cesta e-aukce vhodný zpùsob.
Co podnikatelé a obèané, kteøí nejsou z Dolní Lutynì, mohou se
také hlásit?
Ano, mohou.
Zájem mám, ale nejsem schopen se v uvedený èas dostavit, co mám
dìlat?
Sledujte webové stránky obce, kde se objeví informace o pøípadném
opakovaném setkání. Nebo mùžete kontaktovat zástupce realizátora tj.
Oldøich Jankù, janku@ecentre.cz; tel: 775 863 215.
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105 lat polskiego úpiewactwa w Lutyni Dolnej
Pierwszy polski zespó³ œpiewaczy w Lutyni Niemieckiej powsta³ w 1908 roku a jego dyrygentem by³ nauczyciel
lutyñskiej szko³y przy koœciele Wilhelm Greger.

Próby urz¹dzano raz w tygodniu w gospodzie
gminnej Harendzie (obecnie siedziba urzêdu
gminy).
Za³o¿ycielami kó³ka œpiewaczego byli: Ferdynand Janeczek, Agnieszka Holesz, Maria
Bo¿ek, Maria Babisz, Maria Faber, Anna Górniak, Amalia Faber, El¿bieta Szeliga, El¿bieta
Bieroñska, Anna Sosna, Józef Holesz, Franciszek Holesz, Karol Lacheta, Stanis³awa
Klimonda, Jan Fober, Józef Topiarz, Zofia
Witkowicka, Rudolf Sosna.
Do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej dyrygentami byli nauczyciele i ofiarni spo³ecznicy:
Jan Fober, Jan Górniak, Józef Topiarz i organista Ferdynand Janeczek.
W okresie miêdzywojennym 1922-1939
chórem kierowali nauczyciele: Józef Ma³ysz,
Józef P³onka, Adolf NiedŸwiedŸ, Frydolin
Czerner, Karol Gierat, Karol Prymus, Rafa³
Bajger, Jan Górniak, Robert Ga³uszka, Franciszek Klus, Karol Gzyl, Józef Mierzwa, Franciszek Szymonik, Rudolf Wójcik, Jan Mokrysz
i Jan Jeleñ.
Druga wojna œwiatowa znacznie przerzedzi³a
szeregi naszego spo³eczeñstwa, wielu
cz³onków chóru mieszanego w Lutyni
Niemieckiej znalaz³o siê w wiêzieniach
i obozach koncentracyjnych. Ofiarami drugiej
wojny œwiatowej byli dwaj dyrygenci: Jan Górniak i Ferdynand Janeczek oraz czterech

chórzystów: Leon Michalik, W³adys³aw Opio³a, Karol Sosna i Józef Manderla.Pierwsze lata
powojenne nie sprzyja³y dzia³alnoœci kulturalnej, dopiero w 1947 chór mieszany wznowi³
dzia³alnoœæ jako zespó³ œpiewaczy przy Miejscowym Kole Polskiego Zwi¹zku Kulturalno –
Oœwiatowego w Lutyni Dolnej. Pierwszym
powojennym dyrygentem zosta³ nauczyciel
Emanuel Pastuszek, który kierowa³ nim do
1958 roku. Pomagali mu Stanis³aw Wac³awik
oraz Wanda Filipek – równie¿ nauczyciele.
W latach 1958 – 1998 dolnolutyñskim chórem
kierowa³ Alojzy Babiñski. W roku 1968 chór
mieszany w Lutyni Dolnej przyj¹³ nazwê „Lutnia”. Od roku 1999 dyrygentem chóru
mieszanego „Lutnia“ jest in¿. W³adys³aw
Rusek z Rychwa³du.
Chór liczy obecnie 20 cz³onków i zrzesza
œpiewaków z ró¿nych krañców Lutyni,
Wierzniowic, Rychwa³du i Or³owej.
Œpiewacy „Lutni“ wystêpuj¹ przeciêtnie
15 razy w roku na imprezach Kó³ PZKO, koncertuj¹ u nas i w Polsce, bior¹ udzia³ w
uroczystoœciach koœcielnych i œwieckich
obwodu bogumiñskiego i or³owskiego, uczestniczyli w 10 edycjach Œwiêta Œl¹skiej Pieœni
„Trojok Œl¹ski“.
Jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ chóru
by³o uczestnictwo w VI Œwiatowym Festiwalu
Chórów Polonijnych w Koszalinie w 1985 roku

oraz w Œwiatowych Spotkaniach Chórów
w Koszalinie w 1999 roku.
„Lutnia“ wspó³pracuje od roku 1988 z chórem
mieszanym „S³owik nad Olz¹“ z Olzy, od 1997
roku z zespo³em œpiewaczym „Kalina“
z £azisk a od 1998 z zespo³em „Olzanki” z
Olzy. „Lutnia” w roku 1998 otrzyma³a
najwy¿sze odznaczenie zwi¹zkowe z wpisem
do Z³otej Ksiêgi PZKO, w roku 2008 Z³ot¹
Odznakê z Wieñcem Laurowym Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Od
roku 2003 chór mieszany „Lutnia” jest
cz³onkiem Konfraterni Najstarszych Chórów
Województwa Œl¹skiego.
Uroczystoœæ Jubileuszowa „Koncert dla Lutni”
odbêdzie siê w sobotê 18 maja 2013 o godz. 15tej w Domu Kultury i bêdzie podziêkowaniem
wszystkim ofiarnym chórzystom za d³ugoletni¹
dzia³alnoœæ i godne reprezentowanie nie tylko
MK PZKO, ale równie¿ gminy Lutynia Dolna.
Zapraszamy serdecznie.
V letošním roce uplyne 105 let od založení
polského smíšeného pìveckého souboru
v Nìmecké Lutyni, jehož pokraèovatelem je
dnešní sbor LUTNIA pøi MS PZKO, který patøí
k nejstarším polským pìveckým sborùm na
Tìšínském Slezsku. Slavnostní koncert se
uskuteèní 18. kvìtna v 15 hodin v Kulturním
domì v Dolní Lutyni. Srdeènì zveme.
Maria Sztwiertnia
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Beruöky p¯ivezly zlato!
V sobotu 23. bøezna jsme se zúèastnily soutìže Stars cup v Ostravì. Holky z Berušek na této soutìži byly loni
poprvé s formací Baton, kde skonèily páté.
Letos se umístily lépe a to na ètvrtém místì,
které bylo ale rovno výsledkùm tøetího místa.
Premiéru v této soutìži si zatancovaly s tøásnìmi a skonèily na úžasném prvním místì! Pro
holky to byl obrovský úspìch a mìly velkou
radost.
Polovina holek do Berušek zaèala chodit teprve
v záøí, takže jsou strašnì šikovné a snaživé.
S Beruškami jsme se také soutìže zúèastnily
my, starší holky (Step up). Tanèily jsme s tøásnìmi a byly jsme na takové soutìži poprvé.
Sice jsme se neumístily na žádném z pøedních
míst, ale myslím si, že jsme do toho daly
všechno a odtancovaly jsme to, jak nejlépe
jsme mohly. Na soutìži byla hodnì velká
konkurence, zúèastnily se jí taneèní soubory z
rùzných mìst. Všechny holky si ten den
spoleènì dobøe užily a urèitì se tìšíme na další
soutìž!
Nikol Beèková

VÌt·nÌ jara bylo naprosto ˙ûasnÈ a z·roveÚ veselÈ
Tak jako každým rokem se pøed pøíchodem jara
konala Jarní výstavka kroužku dìtí Šikulky.
Opìt byla spojena se soutìží pro dìti MŠ a ZŠ
z Dolní Lutynì, tentokrát na téma Veselé
vajíèko. Vyhrály dìti z MŠ s polským vyuèovacím jazykem s „Kuøátky z Kinder vajíèek“,
druhé byly dìti z MŠ Nerad se svou „Lentilkovou parádou“ a na tøetím místì byly dìti
z MŠ støed s „Veselými myškami“. Jejich
práci hodnotilo celkem 300 návštìvníkù. (red)

Kate¯ina KnÏûÌkov· byla opÏt vynikajÌcÌ
V roce 2013 si celý svìt pøipomíná 200. výroèí
narození jednoho z nejvýznamnìjších skladatelù svìtové opery, Giuseppe Verdiho (18131901). Opera Národního divadla moravskoslezského pøipravila na sobotní veèer 16. bøezna mimoøádný galakoncert, na kterém zaznìly
ukázky z devatenácti z celkových 28 Mistrových dìl v podání vynikajících operních
sólistù, nejen ze souboru ostravské opery, ale
i jiných pøedních evropských a tuzemských
scén.

Milovníci opery, kteøí se tohoto koncertu
zúèastnili, vìdìli, že jedním z interpretù je
i sopranistka a naše rodaèka Kateøina
Knìžíková. Doèkali se jí hned dvakrát.
V závìru první èásti, ve scénì Rigoletta
a Gildy z opery Rigolleto, kde spolu s ruským
barytonistou Borisem Statsenkem podali
výkon, který mìl okamžitou odezvu
v bouølivém potlesku. Následnì po pøestávce
vystoupila Kateøina sama v árii Violetty Valéry
z prvního jednání opery La Traviata. Každý

z interpretù tohoto veèera podal vynikající
výkon. Celý koncert, trvající témìø tøi a pùl
hodiny byl zakonèen dlouhotrvajícím
potleskem vestoje zcela vyprodaného divadla.
Závìreèný pøídavek, vtipnì pojatý zpìváky,
výteèným dirigentem Robertem Jindrou a více
než padesátièlenným orchestrem ostravské
opery byl tou skuteènou tøešnièkou koncertu
Verdi gala. Bravo, Kateøino! Jsme na tebe hrdí
a držíme palce.
Bc. Jan Fismol

V Bohumínì probìhne benefièní koncert na pomoc kopytovským hasièùm
Sbor dobrovolných hasièù v Kopytovì vás zve na benefièní koncert, který nese název „ Na záchranu hasièského
sboru SDH Kopytov“. Koncert probìhne dne 11. kvìtna od 17 hodin v Hobby parku v Bohumínì a vystoupí na nìm
skupina Buty, Vìra Špinarová, Martin Chodúr, Kateøina Marie Tichá, Markéta Konvièková a skupina Spider X.
Benefièní koncert je poøádán jako souèást veøejné sbírky, která je schválena Krajským úøadem Moravskoslezského
kraje. V pøípadì, že chcete pomoci kopytovským hasièùm, mùžete finanèní èástkou pøispìt na úèet veøejné sbírky
SDH Kopytov 252379600/0300.
Informace o benefièním koncertu získáte na www.beneficekopytov.cz
Vstupenky si mùžete zakoupit v Kulturním domì Dolní Lutynì støed u paní Petrové v po-pá od 8 do 15 hodin.
Tìšíme se na Vaši úèast. SDH Kopytov
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VojenskÈ bunkry v kvÏtnu opÏt oûijÌ
Letos na jaøe již do tøetice všeho dobrého. Klub vojenské historie Dolní Lutynì (KVH) si vás dovoluje pozvat na
tøetí roèník vzpomínkové akce na linii lehkého opevnìní. Uskuteèní se v sobotu 11. kvìtna.

Akce bude probíhat od 9 do 17 hodin a zpøístupnìny budou objekty, které si mùžete projít,
nebo si tøeba prohlédnout obnovený nìmecký
zákop z 2. svìtové války èi výstroj, výzbroj
a vybavení bunkrù. Souèástí bude prezentace
dobových zbraní a zájemci si budou moci
z tìchto zbraní také vystøelit. Na závìr dne se
v odpoledních hodinách uskuteèní ukázka
pøipomínající osvobození obce, kdy dojde
k pøestøelce mezi nìmeckými vojáky a rudoarmìjci u jednoho z našich objektù.
Díky podpoøe Nadace OKD a obce Dolní

Lutynì navíc vznikla „malá“ nauèná stezka po
linii lehkého opevnìní. Nauèná stezka zahrnuje
pìt objektù vz. 37, které pøedstavují prùøez
obdobím let 1938-1989. U každého objektu se
nachází informaèní cedule a struèný popis
bunkru. „Naše objekty si mùžete prohlédnout
od dubna do záøí vždy poslední nedìli v mìsíci, popøípadì po dohodì. Je nutné kontaktovat
nás pøedem, objekty se musí vybavit. Nìkteré
objekty jsou stále v rekonstrukci a zpøístupòují
se pouze pøi zvláštních pøíležitostech. Pokud
nás chcete navštívit, dostanete se k nám z cy-

klotrasy 6257 vedoucí podél øeky Olše, kde vás
navedou smìrové šipky u Bezdínku. Naše
objekty najdete ze smìru od Dolní Lutynì hned
za železnièním pøejezdem (za pískovnou)
smìrem k Bezdínku,“ øíká Pavel Michalek,
pøedseda KVH Dolní Lutynì.
Více informací a rozpis akce na našich
stránkách v dubnu a budeme informovat také
plakáty.
www.bunkrmuzeum.cz
email: mmbunkr@seznam.cz
tel: 721 673 752

MÌsto, kde ûijeme, n·m nenÌ lhostejnÈ
Máte pocit, že ve vaší obci nìco
schází nebo naopak je zde nìco
výjimeèného, co by se dalo rozvíjet? Máte nápady, námìty,
pøipomínky, ale chybí vám prostor pro jejich vyjádøení? V tom
pøípadì jsme právì pro vás
pøipravili veøejná setkání s
obèany.
Jistì si mnozí z vás položí otázku,
co vlastnì pojem „Místní akèní
skupina Bohumínsko“ znamená.
Jedná se o organizaci, jejímiž
èleny jsou zástupci celkem 7 obcí
a mìst, která spolu sousedí
(Bohumín, Dìtmarovice, Doubrava, Dolní Lutynì, Petrovice
u Karviné, Petøvald, Rychvald).
Z každé obce zde naleznete nejen
pøedstavitele místních obecních
a mìstských úøadù, ale také podnikatelù a zdejších spolkù, obèan-

ských sdružení a dalších neziskových organizací. Tato MAS
není jedinou v Èeské republice,
v souèasné dobì je obdobných
seskupení
více
než
170
a nejpodstatnìjší slovo, které by je
mohlo definovat je „partnerství“.
Ze zkušeností pøedešlých let je zøejmì, že proto, aby vìci fungovaly,
je nezbytná spolupráce všech, kteøí
na daném území žijí. Z MASek se
tady nemají stát kluby „vyvolených“, kteøí jsou èleny, ale musí
se do systému plánování zapojit
pøedevším obèané.
MAS Bohumínsko vznikla v èervenci 2012 a jejím hlavním cílem
je vytvoøit pro výše zmínìné obce
a mìsta spoleèný plán rozvoje
v období let 2014 – 2020 a
posléze na realizaci tìchto cílù
získat potøebné finance. V souèas-

né dobì se tento plán zpracovává a
to je hlavní dùvod, proè MAS
Bohumínsko potøebuje spolupráci
všech obyvatel, kterým není místo,
kde žijí, lhostejné.
Díky kvalitnì zpracované strategii,
která bude vycházet pøedevším z
nápadù a potøeb obèanù totiž bude
možné získat nezbytné finance
zejména z Evropských fondù na
jejich realizaci. Vaše nápady se tedy
budou moci promìnit v hmatatelnou skuteènost.
V kvìtnu a èervnu se v jednotlivých obcích uskuteèní veøejná
setkání s obèany, která povedou
profesionální moderátoøi. V Dolní
Lutyni je setkání pøipraveno na
støedu 15. kvìtna 2013 od 16
hodin v místním kulturním domì.
Jeho obsahem bude pøedevším
sbìr námìtù, nápadù a komu-

nikace o možném dalším rozvoji
Vaší obce. Nebudeme Vás nudit
suchými daty, ale budeme s Vámi
hovoøit a pøedevším se ptát. Veškeré výstupy tìchto jednání pak
budou shrnuty do strategie, která
bude živým dokumentem a bude
potøebné jej ve spolupráci s Vámi
aktualizovat v návaznosti na zmìny v okolním prostøedí.
A pokud vše dobøe dopadne, tak
bìhem dvou let dojde na realizaci
vašich prvních nápadù. Termíny
jednotlivých setkání naleznete jak
v èísle zpravodaje, který právì
držíte v rukou, tak i na internetových stránkách vaší obce, na
vývìskách a na webu www.masbohuminsko.cz.
Andrea Folterová,
za programový výbor MAS
Bohumínsko
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OËkov·nÌ ps˘ proti vzteklinÏ
Jako každoroènì bude obec Dolní Lutynì ve spolupráci s veterinárním lékaøem doc. MVDr. Ivo Šimoníkem, CSc.
z veterinární ordinace Ostrava – Michálkovice provádìt hromadné oèkování psù proti vzteklinì. Oèkují se zdraví
psi starší 3 mìsícù.
Hromadné oèkování se koná v úterý 14. kvìtna
2013. Z bezpeènostních dùvodù doporuèujeme, aby se na oèkování dostavila osoba starší
15 let se psem opatøeným náhubkem.
U oèkování je tøeba pøedložit oèkovací prùkaz.
V pøípadì, že pes nemá vystaven oèkovací
prùkaz, je možné po dohodì s veterinárním
lékaøem vystavit nový. Vakcinace se provádí
na náklady majitele zvíøete. Za oèkování bude
vybírána èástka ve výši 100 Kè.
Na vyžádání mùže být provedeno oèkování
i proti ostatním nemocem psù (nutno se pøedem
telefonicky domluvit s veterináøem – tel. 596
231 040). V rámci oèkování si mùžete zakoupit veterinární pøípravky proti vnìjším
a vnitøním parazitùm.
Oèkování probìhne na tìchto stanovištích:
8.00 – 9.00 Parkovištì pøed kulturním domem
v centru obce

9.30 – 10.30 Høištì u ZŠ na Zbytkách
11.00 – 12.00 Na nádvoøí u è.p 77,
ul. Bezruèova (Nerad)

13.00 – 14.00 Ve Vìøòovicích u zastávky
14.30 – 16.00 Parkovištì pøed kulturním
domem v centru obce

Ve VÏ¯ÚovicÌch slavili stovku

V malé témìø neznámé vesnièce oslavili významnou životní událost.
V nedìli 3. bøezna se v malé hospùdce „U Nata“ slavily sté
narozeniny paní Emilie Malcharkové, která se narodila
3. bøezna 1913 ve Skøeèoni. Tam žila se svými rodièi a
starší sestrou Albínou do svých 20 let.
Poté se vdala za Isidora Malcharka. Za rok porodila svého
prvního syna Miroslava, který žije se svou rodinou ve
Vìøòovicích, Pak se jí narodil druhý syn Jindøich, který pøed
6 lety náhle zemøel. Paní Malcharková je již delší dobu
nemocná, špatnì vidí a pøed šesti mìsíci prodìlala lehèí

mozkovou pøíhodu, která ji upoutala na lùžko, a je odkázána na pomoc druhých. Se svým manželem prožila krásných
64 let. Celý svùj život byla ženou v domácnosti, jelikož byla
plnì zamìstnána zemìdìlstvím na vlastním pozemku.
V den jejích narozenin jí pøišlo popøát mnoho pøíbuzných.
Také ji navštívil pan starosta obce a otec Marián, za sociální komisi obecního úøadu pøišla paní Irena Piskoøová
s manželem.
Nejbližší pøíbuzní dìkují všem zúèastnìným za blahopøání,
kvìtinové a ostatní dary.
Eliška Malcharková
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Dne 24. bøezna 2013
oslavila 90. narozeniny
paní
GABRIELA STERNADLOVÁ.
Pevné zdraví, hodnì životní energie,
optimismu a nadìje pøejí
pøátelé a známí.

Èas utíká
a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka
na Tebe
zùstává dál.
Dne 16. dubna 2013 jsme si pøipomnìli
2. výroèí úmrtí paní
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Jen kytièku na hrob
mùžeme dát
a tiše stát a vzpomínat.
Dne 22. dubna 2013 by se
dožila 100 let paní
Žofie FLÖSSNEROVÁ.
Vzpomíná syn Josef s rodinou.

Kdo byl milován, není
nikdy zapomenut.
Dne 3. dubna 2013 jsme
vzpomnìli 10. výroèí úmrtí
pana
Milana ODRÁŽKY.
S láskou vzpomínají manželka Ilona, syn
Milan s rodinou a dcera Pavla s rodinou.
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 6. dubna 2013 jsme si
pøipomnìli 1. výroèí úmrtí pana
Leonharda WARMUSE.
S láskou vzpomínají manželka Eliška, syn
Miroslav a dcera Lenka s rodinami.
Dne 9. dubna 2013 jsme
vzpomnìli 3. smutné
výroèí úmrtí pana
Emila KRAJÈYHO.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami.
Èas ubíhá
a nevrací,
co vzal,
ale láska, úcta
a vzpomínky
v našich srdcích
žijí dál.
Dne 15. dubna 2013 jsme vzpomnìli
nedožitých 90 let naší milované maminky,
babièky a prababièky paní

Lidie VOTKOVÉ.
S láskou vzpomínají snacha Marie, vnuèka Ivana, vnuk Martin a syn Oto s rodinou.
Jsou rány osudu,
které stále bolí.
Èasem se trochu zacelí,
ale nikdy nezahojí.
Dne 16. dubna 2013 by se
dožil 70 let pan
Zdenìk HRBOTICKÝ
a zároveò 28. dubna 2013 si pøipomeneme
jeho smutné 8. výroèí úmrtí.
Vzpomíná manželka Gita, synové Zdenìk
a Pavel s manželkou Alenou, dcera Jarmila s pøítelem Zdeòkem a vnuk Milan.
Nelkejte, že jsem odešla,
ten klid a mír
mi pøejte,
jen vìèné svìtlo
vzpomínky
mi v srdci zachovejte.
Dne 19. dubna 2013 jsme si pøipomnìli
1. smutné výroèí od úmrtí naší
Gabriely MOROÑOVÉ,
roz. Sobotíkové.
S láskou vzpomínají dcery, maminka,
babièka, bratøi s rodinou a rodina
Ramachova.
Už nemùžeme
Ti k narozeninám
štìstí, lásku pøát,
mùžeme jen kytièku
na hrob Ti dát
a s láskou v srdci na Tebe
vzpomínat.

Štìpánky KIERMASZKOVÉ
a zároveò si 5. listopadu 2013 pøipomeneme 3. výroèí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají dcery Liduše
a Alena, zet´ové, vnouèata Irena, Renáta,
Radek a Jolana, pravnouèata Lucie, Adéla,
Vít, Veronika a Tomáš s pøítelkyní Nikol.

Dne 21. dubna 2013 jsme si pøipomnìli
10. výroèí úmrtí pana
Antonína ZOLNIERÈÍKA.
S láskou vzpomínají manželka Kateøina,
dcery Dana, Ivana a zet´ové.

Dobrý èlovìk nikdy neumírá
v srdcích tìch, kteøí ho milovali.
Dne 28. dubna 2013 jsme
si pøipomeneme smutné
20. výroèí úmrtí pana
Josefa PINIURA.
S láskou vzpomínají manželka Milada
s rodinou.
Dne 5. kvìtna 2013 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí pana
Ericha ØIMÁNKA
a zároveò si 28. øíjna
pøipomeneme jeho
nedožitých 79 let.
S láskou vzpomíná manželka Marta
a dcery Dagmar a Kvìtoslava s rodinami.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s paní Vìrou
HAGAROVOU. Rodinì vyjadøujeme
upøímnou soustrast.

V˝roËÌ
Dne 3. bøezna 2013 poblahopøál starosta
obce
paní
Emilii
Malcharkové
z Vìøòovic u pøíležitosti jejích stých
narozenin. Pøipojujeme se taky s pøáním
hlavnì pevného zdraví, životního optimismu a poklidné rodinné pohody.
Dalšími oslavenci v mìsíci bøeznu jsou:
90 let – Gabriela Sternadlová
85 let – Vanda Marcolová
80 let – Marta Jeleñová, Marie Babczynská, Amálie Ligocká, Miroslav Kviatkovský
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, osobní pohodu, spokojenost
a radost ze života.
Dne 3. 3. 2013 oslavil výroèí 50 let
spoleèného života manželský pár – pan
Jaroslav a paní Anna Vavøíèkovi
z Dolní Lutynì.
Srdeènì blahopøejeme a pøejeme do
dalších spoleèných let hodnì zdraví,
spokojenosti a vzájemné tolerance.
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NabÌzÌme dovoz obÏd˘ aû k v·m dom˘

Peèovatelská služba obce Dolní Lutynì nabízí dovoz obìdù seniorùm, zdravotnì postiženým obèanùm a invalidùm.
Cena obìdu je 65 Kè, dovoz: 10 Kè, pronájem jídlonosièe: 1 Kè. Celkem tedy 76 Kè
Obìdy dovážíme z restaurace U Bystroòù v dobì od 12.00 do 13.30.
Je možno je odebírat každý pracovní den nebo jen nìkteré dny,
po dohodì vám zajistíme i dovoz o víkendu a svátcích.
Volejte:
552 301 296 - Vìra Kabátková, pracovnice sociálního úseku obecního úøadu
602 111 062 - peèovatelky Milena Randisová, Zdeòka Witová
OBEC DOLNÍ LUTYNÌ, Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì, Rada obce Dolní Lutynì rozhodla dne 27. 3. 2013 o vyhlášení VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ na vedoucí pracovní místo Øeditel/ka Osvìtové besedy Dolní Lutynì, K Výšinì 211, 735 53
Dolní Lutynì požadavky na uchazeèe a náležitosti pøihlášky vèetnì zpùsobu a termínu jejího podání byly stanoveny takto:
Požadujeme: minimálnì støední vzdìlání s maturitní zkouškou, øídící a organizaèní schopnosti, orientace v oboru a všeobecný kulturní pøehled, znalost místního kulturního prostøedí, orientaèní znalost hospodaøení pøíspìvkové organizace, obèanská bezúhonnost
schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy, pøíjemné a kultivované vystupování, øidièský prùkaz sk. „B“, praxe
v oblasti kultury a øídící funkci je vítána
Pøihláška do výbìrového øízení musí obsahovat: jméno, pøíjmení, titul, datum a místo narození, státní pøíslušnost, místo trvalého
pobytu, èíslo obèanského prùkazu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruèní podpis
K pøihlášce je nutno dále pøipojit: strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zamìstnáních a praxi, odborných
znalostech a dovednostech, ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání, výpis z rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce,
souhlas se zpracováním osobních údajù dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona è. 101/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, koncepci øízení a nástin budoucího vývoje Osvìtové besedy Dolní Lutynì
Pøedpokládaný nástup do funkce : 1.9.2013 nebo dle dohody, platové podmínky: dle zák.è. 262/2006 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a dle naøízení vlády èís. 564/2006 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù
Termín a zpùsob podání pøihlášky: termín podání pøihlášky: nejpozdìji do 31.5.2013, zpùsob podání pøihlášky: pøihlášku zašlete
nejpozdìji do uvedeného termínu na adresu Obecního úøadu Dolní Lutynì, Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì, v uzavøené obálce
oznaèené „Výbìrové øízení – øeditel/ka Osvìtové besedy“ nebo pøedejte do podatelny Obecního úøadu v Dolní Lutyni
Bližší informace:
Mgr. Pavel Buzek, starosta – tel. 596 544 408, e-mail: starosta@dolnilutyne.org
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výbìrové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu.
Redakce: e-mail: zpravodaj_dlutyne@volny.cz, webová adresa obce: www.dolnilutyne.org, tel. OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395, e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na pøípravì novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Pavla Petrová, Mgr. Eva Šipulová. Pøíspìvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce,
nebo osobnì pøedávejte paní P. Petrové, tel: 552301243, osvetovabeseda@dolnilutyne.org. Uzávìrka každého èísla je do 20. dne v mìsíci, noviny vycházejí do 20. dne
mìsíce následujícího. Redakce si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení pøíspìvkù. Typografie a tisk: Tiskárna Propis

