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My t¯i kr·lovÈ v DolnÌ LutyniÖ
Na poèátku nového tisíciletí oživila Charita Èeská republika starou tøíkrálovou kolednickou tradici. Od té doby opìt
potkáváme tøíèlenné skupinky koledníkù pøevleèené za bájné mudrce z východu - Kašpara, Melichara a Baltazara.
U nás v Dolní Lutyni se už stalo tradicí, že se
koleduje v sobotu, která je nejbližší svátku Tøí
králù - letos to bylo 4. ledna.
S korunami na hlavì, køídou v ruce, pokladnièkou na krku a batùžkem plným kalendáøíkù,
cukrù a kadidla, klepali koledníci na dveøe
našich domovù, aby nám popøáli vše nejlepší
do nového roku, zazpívali a pøedali dary.
Výtìžek sbírky (v Dolní Lutyni v celkové výši
58 515 Kè) ale není pro nì, napomùže
pokraèování øady služeb a projektù Charity
Bohumín, které jsou urèeny i obèanùm naší
obce.
Podrobnìjší
informace
najdete
na
http://bohumin.charita.cz/. Buïte ujištìni, že
každá darovaná koruna bude plnì využita ve
prospìch lidí, kteøí se dostali do tìžké a vlastními silami nezvládnutelné životní situace.
Charita se snaží pomáhat, aby mohli dále žít
smysluplný život a neklesli pod hranici lidské
dùstojnosti. Jménem Charity z celého srdce

dìkuji všem, kdo jste koledníky pøijali a pøispìli do jejich pokladnièky.
Dìkuji všem koledníkùm i všem ostatním, kdo
jste napomohli zdárnému prùbìhu sbírky.

Vìøím, že i dalších letech otevøete svá srdce
i dveøe a Tøíkrálovou sbírku opìt podpoøíte.
Anna Bukovská,
koordinátorka sbírky v Dolní Lutyni
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NezapomeÚte uhradit poplatek za svoz odpadu
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.
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.

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.

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.

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, cizinecká karta, pracovní povolení, potvrzení o umístìní v penzionu èi domovì dùchodcù apod.) v jiném
než èeském nebo slovenském jazyce, je
nutno pøiložit jejich doslovný pøeklad.

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“.

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.

Kè na osobu z roèní sazby poplatku.
Do kdy 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
31.3.2014. 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 2014 vyhrazeny následující dny:
pondìlí 17.3.2014 od 8:00 do 12:00 hod., od
13:00 do 16:30 hod. - malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
úterý 18.3.2014 od 8:00 do 13:00 hod.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
støeda 19.3.2014 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 31.3.2014!
Úhrada složenkou, bankovním pøevodem
Složenky budou poplatníkùm zaslány bìhem
mìsíce 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 31.3.2014.

Poplatek
Jaká je v roce 2014 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,-

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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Na p˘lnoËnÌ kokrhali do sv·teËnÌch zpÏv˘ kohouti
Farnost v Dolní Lutyni v èele s P. Mariánem Pospìchou i o právì uplynulých Vánocích opìt pøipravila farníkùm
pøekvapení. V kostele nechali naistalovat živý betlém se zvíøaty.
Zatímco
zadumaní
vìøící
v šeru
poloosvìtleného chrámu rozjímali v lavicích,
poté, co se v kostele na pùlnoèní mši naplno
rozsvítilo, ozvalo se z pravého rohu na úrovni
oltáøe kohoutí zakokrhání. Lidé nechtìli vìøit
vlastním uším.
„Mnozí si mysleli, že to pouštíme ze záznamu,“
øíká s úsmìvem tamní faráø Marián Pospìcha.
Záhy se však ti v pøedních lavicích pohledem
ujistili, že nejen kohouti, ale též slepice a oveèka jsou skuteèní.
„Když dva kohouti spustili duet, lidem došlo,
že to není záznam a zaèali se smát, byla tu
velmi pøíjemná atmosféra. Po skonèení mše se
hlavnì dìti nahrnuly k ohrádce, aby si mohly
všechno zblízka prohlédnout,“ dodává faráø.
Do pøíprav betléma, jehož souèástí bylo kromì
repliky valašské chalupy, stromù a svaté rodiny
také nìkolik živých zvíøat, se pustili s Josefem
Staníèkem a truhláøem Romanem Hanzlíkem.
„Roman nám pùjèil oveèku, slepice a králíky
a navíc sám vyrobil èást valašské chalupy,“
vysvìtluje Marián Pospìcha. Slíbil, že také na
letošní Vánoce spoleènì s lidmi z farnosti opìt
pøipraví nìjaké vánoèní pøekvapení.
(red)

PodziÍkowanie za ca≥orocznπ pracÍ

Koñcówka starego roku jest ju¿ tradycyjnie
czasem refleksji i sprawozdañ z minionego
roku.
Jest te¿ czasem postanowieñ i nowych planów
dzia³alnoœci. Nie inaczej jest w naszym MK
PZKO w Lutyni Dolnej. W œwi¹tecznie udekorowanej sali domu kultury spotkali siê
cz³onkowie ko³a, sympatycy oraz goœcie prezesi zaprzyjaŸnionych kó³ pezetkaowskich
W³adys³aw Rusek z Rychwa³du, Leon
Kasprzak z Or³owej Porêby oraz Marcel Bal-

carek z Wierzniowic na zebraniu sprawozdawczym po³¹czonym z wigilijk¹.
Z referatu sprawozdawczego wynika, ¿e dolnolutyñskie ko³o liczy 80 cz³onków a aktywnie
pracuj¹ chór mieszany oraz zespó³ kobiet.
Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na imprezy
zorganizowane dla uczczenia 105. rocznicy istnienia chóru mieszanego Lutnia: w styczniu
Noworoczny Koncert Kolêd, w maju
Jubileuszowy Koncert dla Lutni.
Do udanych imprez nale¿a³ równie¿ Bal

Motylkowy, wycieczka do Wadowic i okolicy
oraz œwietlica z okazji Dnia Matki z prelekcj¹ o
Julianie Tuwimie.
Chór mieszany Lutnia z dyrygentem
W³adys³awem Ruskiem zaliczy³ 15 wystêpów,
chór zrzesza 20 œpiewaków z przecietn¹
wiekow¹ 63 lat a szeregi dolnolutyñskich
chórzystów zasilaj¹ œpiewacy z Wierzniowic,
Rychwa³du, Or³owej i Szonychla.
W dyskusji prezes wierzniowickiego ko³a Marcel Balcarek podziêkowa³ za korzystn¹
wspó³pracê naszych kó³ i przypomnia³ o
najwa¿niejszych planowanych wspólnych
imprezach, które zawsze integruj¹ i zbli¿aj¹ do
siebie naszych cz³onków.
Mi³ym akcentem zebrania
by³ wystêp
rodzeñstwa Dorotki i Henia Czapków z gr¹ na
instrumentach muzycznych oraz wi¹zanka
kolêd w wykonaniu zespo³u œpiewaczego
Rychwa³dzianie z W³adys³awem Ruskiem.
Przewodnicz¹ca podziêkowa³a urzêdowi gminnemu, sponzorom, osobom prywatnym,
cz³onkom i sympatykom za wszelk¹ pomoc
finansow¹ i organizacyjn¹, zaœ dyrygentowi i
chórzystom za ca³oroczne zaanga¿owanie,
poœwiêcenie, za pasjê i radoœæ œpiewania, za
serdeczn¹ atmosferê na próbach i na koncertach, za wspólne kreowanie piêkna pieœni
chóralnej.
Maria Sztwiertnia
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Projekt na ochranu doupn˝ch a odum¯el˝ch strom˘
Od èervna loòského roku probíhá za finanèní podpory Nadace OKD a ve spolupráci se s. p. Lesy ÈR projekt
Slezské ornitologické spoleènosti "Ochrana doupných a odumøelých stromù jako hnízdišt´ ptákù na pozemcích
Lesù ÈR v okrese Karviná formou mapování a osvìty".
Smysl terénní èásti projektu spoèíval ve
vytipování stromù vhodných z hlediska
ochrany ptákù, v našem pøípadì stromù s dutinami (vhodných zejména ke hnízdìní) èi
odumøelých (ideálních jako potravní základna),
a to ve všech lesních porostech starších 80 let
ve správì Lesù ÈR, pøièemž poèet stromù nesmìl pøesáhnout 5 ks/1 ha. Pøehled námi
vybraných adeptù døevin jsme pøedložili
k odsouhlasení pøíslušným revírníkùm a po
kladné odpovìdi jsme je mohli oznaèit. Znaèení
se provádí modrým rovnostranným trojúhelníkem umístìným na protilehlé strany kmene
ve výšce okolo 130 cm. Takto oznaèené stromy
by mìly být v lese ponechány k dožití a mìly
by nadále sloužit nejen ptákùm – zejména šplhavcùm (žluny, datel èerný, strakapoudi)
a pìvcùm (kromì hojných sýkor napø. lejsek
bìlokrký), ale i nepøebernému množství hub,
bezobratlých živoèichù èi savcù jako místa
k rozmnožování, hledání potravy èi úkrytu.
Jejich pøítomnost v porostech tak pøispívá
k zachování a podpoøe lokální druhové rozmanitosti (biodiverzity) a pestrosti hospodáøských
lesù. A jakých výsledkù bylo v terénu
dosaženo? Z více než 700 oznaèených stromù
na území okresu Karviná, jež hostí pøes 1 300
rùzných dutin, jich celkem 34 nalezneme
v lesích na území obce Dolní Lutynì. Vìtšina
stromù (27) s modrými znaèkami trojúhelníkù
je pochopitelnì rozeseta v Borku – nejvìtším
lesním celku obce. Kromì doupných olší lepkavých v SV èásti lesa tvoøí vìtšinu
z oznaèených stromù duby letní – a ne ledajaké!
U jižního okraje Borku rozhodnì stojí za
návštìvu bez jednoho rovný tucet oznaèených
prastarých dubù v okolí Zbyteckého potoka,
z nichž vìtšina má parametry stromù památných.
Martin Mandák, garant projektu

I letos se vod·ci hned po NovÈm roce sklouzli po Olöi

Na osm desítek vodákù z Èeska i Polska se
v sobotu 4. ledna dopoledne sešlo ve
Vìøòovicích u øeky, aby se spoleènì vydali
na tradièní novoroèní sjezd Olše.
Vodákùm letos pøálo poèasí, voda mìla kolem
5 stupòù Celsia. Na zhruba tøíkilometrovou
trasu se vydalo pøibližnì 40 lodí, jejichž posád-

ky dopluly až do polského Zabe³kowa. Posádky
tvoøily také ženy i malí vodáci. Tìm nejmladším ještì bylo okolo 10 let.
Jak øekl pøedseda poøádajícího vodáckého
spolku Posejdon Josef Tobola, tato vodácká
akce se stává rok od roku oblíbenìjší. Na vodu
se s našimi vodáky vydali tradiènì také kole-

gové z polského klubu Neptun, a nechybìli ani
kamarádi z ostravského spolku Campanela.
A právì jeho èlenka, osmadvacetiletá Barbora
z Ostravy, se nám svìøila, že má sice radìji
divoèejší vodu, ale pøesto si novoroèní sjezd
Olše nenechala ujít.
„Chtìla jsem si hlavnì zapsat první letošní
kilometry na vodì,“ prozradila. Jak dodala,
v Èesku už má sjeto kdeco a tak se už radìji
vydává do zahranièí. Nejèastìji do Rakouska.
Po dojezdu se èlenové vìøòovického spolku
Posejdon sešli k valné hromadì a promítání
snímkù a videí z loòského roku.
V letošním roce slaví vodácký spolek Posejdon 10 let existence.
(red)
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SpoleËensk· kronika
Odešla...
Zhasly oèi, které vždy jen
s láskou na nás hledívaly.Umlkla ústa, jež
nikdy nedovedla ranit.
Dotlouklo srdce maminky nejlaskavìjší.
Dne 21. ledna jsme vzpomnìli 1. výroèí
úmrtí naší drahé maminky a
babièky paní
Aleny VIKTOROVÉ.
Nikdy na tebe nezapomeneme.
Dcery Helena a Pavla s rodinami.
Èas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka na tebe zùstává dál.
Dne 23. ledna 2014 jsme vzpomnìli
8. výroèí úmrtí paní
Marie KURSOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Dáša a syn Zdenìk
s rodinami.
I když je to již rok, co jsi nám odešla,
naše bolest zùstává stále stejná.
My musíme jít dál bez tebe, ale v našich
srdcích budeš poøád s námi. Nikdy nezapomeneme na tvou lásku, starost a péèi.
Dne 6. února 2014
vzpomeneme
1.smutné výroèí, kdy nás
navždy opustila milovaná
babièka, maminka,
manželka a sestra paní
Ivona ŠTÌRBOVÁ.
Za celou rodinu vzpomínají dcera Magda,
syn Pavel s rodinami a manžel.
Dne 21.ledna 2014 jsme vzpomnìli
20. smutné výroèí úmrtí pana
Josefa BURIANA
a zároveò 19. smutné výroèí, kdy nás
21.bøezna 1995 opustila paní
Ilona BURIANOVÁ.
Vzpomínají
syn Jiøí
s rodinou,
syn Josef
s rodinou a sestra Vìrka s rodinami.

Dìkujeme Obecnímu úøadu v Dolní Lutyni
za dar a milou návštìvu u pøíležitosti naší
zlaté svatby.
Manželé Babiarèíkovi.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Helena Cielepová, Jarmila Franková,
Jiøina Mžiková, Bronislav Ševìèek
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
Nejstarší obèanka Dolní Lutynì
Dne 9. prosince 2013 se dožila 101 let
nejstarší obèanka Dolní Lutynì paní
Marta Bednáøová.
Gratulujeme a pøejeme hlavnì dobré
zdraví a osobní pohodu.
Dalšími oslavenci jsou:
90 let Lubomír Mohaè
85 let Erich Popiolek
80 let Valerie Marcaliková, Daneta
Nierychlová, Anna Filipczyková
Všem oslavencùm rovnìž gratulujeme
a pøejeme hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
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KR¡TCE
Distribuce dolnolutyòského
kalendáøe pokraèuje
Koncem roku 2013 byla provedena distribuce
nového
dolnolutyòského
kalendáøe na rok 2014. V omezeném
množství jsou kalendáøe ještì k dispozici, takže pokud máte v domì více
domácností, pøípadnì jste kalendáø
nedostali, mùžete si kalendáø ještì
vyzvednout v kanceláøi è. 7 u pí.
Vozárové (tel. 5520301 297) na Obecním úøadì v Dolní Lutyni.
POZOR ZMÌNA
TELEFONNÍCH KONTAKTÙ
OSVÌTOVÁ BESEDA 734 788 717
KNIHOVNA 734 788 719
Pøipravujeme
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni bude i v
letošním roce pokraèovat v tradici organizování zájezdù do Ostravských
divadel. Tuto sezonu zahájíme v bøeznu
- páteèním muzikálovým pøedstavením
Evita v divadle Jiøího Myrona (více informací na stranì è.1). V dubnu 2014
budeme poøádat Velikonoèní trhy pro
širokou veøejnost, paní Kantorová již
tradiènì naváže s Velikonoèní výstavkou
dìtských prací. Knihovna pøipravuje zájmové pøednášky, jak pro dospìlé, tak pro
dìti.
(red)
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Rekreace v MaÔarsku pro obyvatele DolnÌ LutynÏ
Osvìtová beseda Dolní Lutynì ve spolupráci s cestovní agenturou Vidi vám nabízí možnost rekreace v Maïarsku.
Pro více informací prosím volejte telefonní èíslo 734 788 717, email: osvetovabeseda@dolnilutyne.org, popøípadì
osobnì v kanceláøi kulturního domu. Katalog k dostání v kanceláøi kulturního domu Dolní Lutynì, popøípadì na
www.ck-vidi.cz.

MAÏARSKO – HARKÁNY – TERMÁLNÍ
LÁZNÌ

Pobytový zájezd pro milovníky koupání za
každého poèasí, léèebné pobyty.

Zbavte se bolestí kloubù bez lékù!

UBYTOVÁNÍ
Fasor (studiový dùm) – je ve studiích jen asi
180m od areálu. Studia mají 1 pokoj (pro dvì
osoby s možností pøistýlky), kuchyòku (lednice, nádobí, pøíbory) a sociální zaøízení se sprchou èi vanou, balkón.
Fortuna (apartmánový dùm) – dva pokoje +
pøíslušenství

Harkány – termální láznì leží v nejteplejší a
nejjižnìjší oblasti Maïarska, 26 km od
starobylého mìsta Pécs. Oblast má vynikající
klima jako u Støedozemního moøe. Lázeòský
areál je situován v rozlehlém parku. Má celkem
8 bazénù s termální a minerální vodou o teplotì
25-38°C.
Léèivá voda obsahuje velmi aktivní karbonylsulfid. Jako jediná na svìtì obsahuje síru
rozpuštìnou ve formì plynu. Harkánská voda je
tak velmi vhodná pro léèení pohybového ústrojí a kloubù, pro poúrazové léèení, léèení
lupenky, gynekologických potíží, zánìtlivých
onemocnìní a neplodnosti.
Jako pitná kùra je úèinná pro léèení katarù zažívacího ústrojí a také v pøípadech nemoci
žluèníku a jater.

STRAVOVÁNÍ - vlastní
Lze si pøiobjednat snídanì (švédské stoly) za
130,- Kè/1 snídani, dále veèeøe (polévka, hlavní
jídlo, salát – výbìr ze 3 menu) za 170,- Kè / 1
veèeøi. Jinak jsou zde bohaté možnosti
stravování za velmi pøíznivé ceny! (menu cca
110,- Kè). Delegáti organizují bohaté programy.
Cena: 4 580,- Kè/osobu

Sleva pro dìti do 18 let 1 000,- Kè.
Sleva pøi ubytování ve 3 lùžkovém studiu
v domì Fasor – 200,- Kè / dospìlou osobu.
Dítì do 5 let zcela zdarma.
Pøíplatek za jednolùžkový pokoj je 600,- Kè.
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování s pobytovou taxou,
spotøebu energií, lùžkoviny, uvítací drink,
delegáta CK.
Možnost spojení dvou i více turnusù. Sleva na
dopravu èiní 1 200,- Kè.
Možnost vlastní dopravy od soboty do soboty –
sleva na osobu 1 200,- Kè.
***TERMÍNY***
27.6.2014 – 6.7.2014
4.7.2014 – 13.7.2014
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Rekreace v MaÔarsku pro obyvatele DolnÌ LutynÏ
MAÏARSKO – MEZÖKÖVESD
TERMÁLNÍ LÁZNÌ
Areál se nachází asi 100 km východnì od
Budapešti.
Je novì zrekonstruovaný a nabízí kryté
a otevøené bazény s vodou o teplotì cca 34 –
39°C, která má pøíznivý vliv na léèení pohybových a gynekologických potíží.
Ve wellness èásti se nachází solná komora, svìt
saun a terapeutický bazén.
Areál má také bazén s umìlými vlnami, proplouvací bazén s èetnými tryskami, skluzavku a
pro nejmenší dìtský bazén.
UBYTOVÁNÍ
2 lùžkové, pøípadnì 3 lùžkové pokoje v kompletnì vybavených vilkách do 350m od areálu.
Velmi vhodné i pro dìti.
MAÏARSKO – BÜKFÜRDÖ
TERMÁLNÍ LÁZNÌ
Areál se nachází v západní èásti Maïarska asi
150 km od Bratislavy. Termální voda má
vysoký obsah železa, vhodná pro léèbu poruch
pohybového ústrojí a páteøe. Areál má 19
bazénù. V místì je øada kaváren, restaurací
a vináren.
UBYTOVÁNÍ
Apartmánový hotel je asi 200m od areálu. Má 2
lùžková studia s možností pøistýlky s pøíslušenstvím (kuchyòka s lednicí, sprcha, WC).
STRAVOVÁNÍ – vlastní.
Lze pøiobjednat polopenzi nebo snídanì. Jsou
zde velké možnosti poznat výbornou maïarskou kuchyni (menu v areálu je v hodnotì asi
100,- Kè).
Cena: 4 880,- Kè/osobu
Sleva za pøistýlku 500,- Kè.
Sleva pro dìti do 15 let 500,- Kè.
(Pokud bude na pøistýlce jako tøetí osoba ve
studiu, tak celkem 1 000,- Kè.
Pøíplatek za jednolùžkový pokoj je 1 000,- Kè.
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování s pobytovou taxou,
spotøebu energií, lùžkovin, delegáta CK.
Odjezd v sobotu ráno, návrat následující sobotu – nejsou noèní jízdy.
Možnost vlastní dopravy od soboty do soboty –
sleva na osobu 800,- Kè.
***TERMÍNY***
9.8.2014 – 16.8.2014

STRAVOVÁNÍ – vlastní.
Lze zajistit snídanì i veèeøe v pøilehlých restauracích.
Cena: 4 880,- Kè/osobu
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování s pobytovou taxou,
spotøebu energií, lùžkovin, delegáta CK.
Odjezd v sobotu ráno, návrat následující sobotu – nejsou noèní jízdy.
Možnost vlastní dopravy od soboty do soboty –
sleva na osobu 1 000,- Kè.
Pøíplatek za jednolùžkový pokoj 1 000 Kè.
***TERMÍNY***
9.8.2014 – 16.8.2014
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MeziobecnÌ spolupr·ce v ˙zemÌ MAS BohumÌnsko
Má spolupráce mezi obcemi smysl? Dokáží se volené samosprávy domluvit na spoleèných projektech, na spoleèném postupu
v oblastech, které pøesahují hranice obcí?
Na tyto otázky mùže nalézt odpovìï projekt
Podpora meziobecní spolupráce, jehož
nositelem je Svaz mìst a obcí ÈR (SMO).
Zahranièní zkušenosti jednoznaènì ukazují, že
spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veøejné služby, a tím získat pro mìsta a obce další
peníze pro jejich rozvoj. Cílem projektu je
vytvoøit podmínky pro dlouhodobý rozvoj
meziobecní spolupráce a pøimìt stát, aby
finanènì podporoval ty obce, které budou
spolupracovat v území na zajištìní svých
zákonných kompetencí.
Na základì smluv o spolupráci mezi SMO
a konkrétním mìstem èi obcí nebo svazkem
obcí vznikají po celé Èeské republice desítky
rea-lizaèních týmù, které budou do poloviny

roku 2015 mapovat situaci v území a hledat
spoleèná øešení v rámci samostatné pùsobnosti
obcí:
- v oblasti pøedškolní výchovy a základního
školství,
- v oblasti odpadového hospodáøství,
- v oblasti sociálních služeb,
- a dále ve volitelné oblasti, jež obce ve svém
území preferují.
Základní území, pro které se jednotlivé oblasti
budou zpracovávat je území obcí s rozšíøenou
pùsobností (ORP). Vznikající dokumenty však
mohou zachytit i návrh øešení s pøesahem do
území sousedních ORP.
Do území Místní akèní skupiny Bohumínsko

zasahují tøi ORP, a to Karviná, Orlová a
Bohumín. Smlouvu o spolupráci s SMO uzavøela Orlová a Bohumín, kde již koncem roku
2013 vznikly realizaèní týmy a zahájily svou
èinnost. Karviná se oproti pùvodnímu zámìru
do projektu smluvnì nezapojila, ale vedení
mìsta je pøipraveno rovnìž spolupracovat
s realizaèními týmy v sousedních ORP.
Vzniká tak jedineèná pøíležitost rozpracovat
vznikající Integrovanou strategii rozvoje území
MAS Bohumínsko ve výše uvedených
oblastech do mnohem vìtších detailù a konkrétních návrhù øešení.
Vše o projektu najdete na: http://www.obcesobe.cz/
Lumír Macura, místostarosta Bohumína

Pozor na zlodÏje, varuje starosta
To nám to ten nový rok pìknì zaèíná, øekl jsem
si o prvním letošním víkendu. Pøestože patøíme
v okrese Karviná mezi obce s nejmenší kriminalitou, zaèátek letošního roku tomu vùbec
nenasvìdèoval. Z pátku na sobotu o prvním
letošním víkendu se nejdøíve zlodìji snažili
dostat do areálu budoucího sbìrného dvora, kde
je pøi vylamování dveøí vyrušilo elektronické
zabezpeèovací zaøízení a o nìkolik minut
pozdìji pøíjezd motorizované hlídky Mìstské
policie Bohumín. Protože došlo k poškození
obecního majetku, byl pøivolán psovod a technik z výjezdové skupiny.
Neúspìch je zøejmì neodradil a další zastávkou
na jejich tažení by èistírna odpadních vod, tam
se snažili dostat o pár hodin pozdìji, což se jim
taky povedlo. Zøejmì to byli „elektrikáøi“, protože mìli zacíleno pøedevším na mìdìné
kabely. Rozbili okno, vykopli dveøe, vybourali
kus zdi, nic skoro nenašli a tak alespoò ukradli
øetìz na vytahování kalù. Ráno vše objevil
zamìstnanec, vše nahlásil a tak znovu nejdøíve
pøijela Policie ÈR a poté psovod a technik
z výjezdové skupiny. Bylo velmi zajímavé sledovat policejního psa pøi práci a musím smeknout pøed jeho výcvikem. Psovod pøesnì urèil,
odkud zlodìji pøišli, kde postáli, kde si lehli
a kudy zmizeli. Tentokráte byli dva a pøesunovali se na kolech. A to ještì nebylo vše, do tøetice zašli ještì navštívit novostavbu nedalekého
rodinného domu. Taky jim taky pšenka moc

nevykvetla, protože jeho majitel mìl všechny
cennìjší vìci dobøe zabezpeèené a o lopatu
žádný zájem nemìli. Když to shrnu, tak se
pokusili zlodìji tøikrát za veèer o vloupání, sice
skoro nic neukradli, zato zpùsobili nemalou
škodu.
Ještì zajímavìjší pøípad se ale stal o nìkolik dní
døíve. To zlodìji kovù narazili zøejmì náhodou
na starý kabel a ruènì ho vykopali v docela
nepøístupném terénu. Nic zvláštního by na tom
nebylo, kdyby délka výkopu nebyla témìø 400
metrù, zlodìji dokonce kopali pøíèné sondy, aby
mohli asi pracovat po skupinách a taky to, že
kabel prozatím nikomu nechybí.

Už asi rok jako starosta s ostatními kolegy
tlaèíme na zrušení nebo pøísné omezení sbìren,
protože drzost a odvaha zlodìjù je obdivuhodná, bohužel páni poslanci nás prozatím vùbec
nevnímají. Doufám, že se nebude muset tøeba
vykolejit vlak a zemøít mnoho lidí, aby se nìco
zaèalo dìlat. Všechno mi to pøipomíná
metanolovou aféru, kdy se roky vìdìlo, že se
alkohol panèuje, státu unikají obrovské peníze,
ale teprve až zaèali umírat lidé, se zaèalo nìco
dìlat. Proto prosím, všímejte si podezøelých
osob, osobních aut i jiných drobností a nebojte
se zavolat na linku 158.
Dìkuji.
Pavel Buzek, starosta
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