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Rekonstrukce p¯ÌzemÌ radnice je dokonËena
Správnì by mìlo být napsáno „témìø“ dokonèena. 31. ledna byly prostory pøízemí pøedány stavební firmou zpìt
obci. Zbývá jen v prùbìhu února, bøezna oddìlit zádveøí.

Èekat musíme s výmìnou venkovních dveøí,
protože úroveò chodníku pøed vstupem do
obecního úøadu bude snižována. Zanikne tak
stávající schùdek za vstupními dveømi uvnitø
chodby úøadu, aby tak mohl vzniknout bezbariérový pøístup. Nový vzhled prostor není nutno

popisovat. Èásteènì to èiní fotografie.
Co je zásadní, je provedení izolace celého
obvodového i vnitøního zdiva. Obnovou prošla
nejen velká zasedací síò, ale všechny prostory
pøízemí s krásnými pùvodními klenbovými
stropy. Mimo jiné byl proveden i nový rozvod

elektøiny, výmìna podlah, dveøí apod. Je
dùležité, že rekonstrukce pøízemí budovy obecního úøadu zachovala pùvodní ráz a pøedala
v nové kvalitì dalším generacím to, co generace pøedchozí ochraòovaly a zachovaly.
Jan Fismol

Knihovnice zve na p¯edn·öku o lÈËiv˝ch bylink·ch
Knihovna pøipravuje v mìsíci bøeznu pøednášku na téma Bylinky
a jejich praktické využití.
Paní knihovnice Mgr. Karin Anýžová si pøipravila poutavé povídání
o léèivých bylinkách, se kterými se setkáváme v bìžném životì, ale
mnoh-dy netušíme, jak pøínosné mohou být pro náš organismus.
Pøednáška bude doprovázena jak powerpointovou prezentací, tak reálnou
ukázkou bylin a v neposlední øadì ochutnávkou vhodných receptù tématicky spjatých s danou problematikou. Zveme tímto obèany nejen Dolní

Lutynì k poutavì strávenému odpoledni. V pøípadì zájmu prosím kontaktujte paní knihovnici na tel: 734 788 719, e-mail: mk-dl@rkka.cz,
popøípadì osobnì v místní knihovnì.
Pøednáška se koná ve støedu 12. bøezna v 15:30 hodin v knihovnì v Dolní
Lutyni. Vstup je zdarma.
Upozoròujeme obèany Vìøòovic, že v tento den bude knihovna ve
Vìøòovicích uzavøena.
Dìkujeme za pochopení.
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Projekt sbÏrnÈho dvora a dom·cÌho kompostov·nÌ
Jak jsem informoval již v minulém èísle, oba projekty jsou tìsnì pøed dokonèením. Sbìrný dvùr je stavebnì
pøipraven, dodavatelé vzešlí z výbìrových øízení finišují s posledními dodávkami techniky a dalšího zaøízení.
Nákladní auto, traktor, pøekopávaè, mobilní
drtiè a obrovské množství kontejnerù je již na
obci a je pøipraveno plnit svojí funkci. Posledním krokem, který musíme uèinit, je øádná
kolaudace, která se dokonèuje. K té obec
potøebuje pøedevším všechny potøebné doklady,
certifikáty, rùzná povolení a provozní øády. Kdo
nìkdy kolaudoval, ví, že stavební úøad je
neoblomný, ale spravedlivý. Jestli všechno
dobøe dopadne, rádi bychom sbìrný dvùr chtìli
otevøít v dubnu tohoto roku, o pøesném termínu, provozní dobì a podmínkách pro
ukládání budete všichni informováni formou
samostatného letáku, který dostanete do poštovní schránky.
Co obèanùm Dolní Lutynì sbìrný dvùr pøinese? Velkou výhodou bude možnost ukládání
všeho, co èlovìk nepotøebuje, na jednom místì,
ale pozor nesmí docházet ke zneužívání.
Sbìrný dvùr je urèen pro obèany, kteøí mají
trvalé bydlištì v Dolní Lutyni, bez obèanky to
podobnì jako v sousedních mìstech nepùjde.
Dále sbìrný dvùr nebudou moci využívat podnikatelské subjekty, protože bychom porušovali
pravidla hospodáøské soutìže. Nejvìtší zmìnou, ale možná taky nejbolestivìjší, bude
dodržování pøísných pravidel pro separaci.
Jestli doposud nìkteøí pøivezli vozík plný
nepotøebných vìcí a šup s tím vším do kontejneru, teï to nebude možné.
Pøesné pokyny budou v letácích, ale již upo-

zoròuji, že kdo bude chtít využít sbìrný dvùr,
musí pøivézt vše roztøídìno. Zvlášt´ se budou
odkládat papír, plasty, železo, stavební sut´, ta
nesmí obsahovat keramiku (zbytky umývadel,
záchodù, starých kachlièek apod.) Kontejnery
budou pøipravené taky na døevo, døevotøísku,
zbytky rùzných montážních pìn, tmelù a
podobnì. Samozøejmostí bude sbìr televizí,
poèítaèù, lednièek, praèek, vysavaèù a všeho
dalšího elektro zboží. Pøi plánování jsme nezapomnìli taky na možnost ukládaní bio odpadu
(trávy, listí, vìtví apod.) Tady bude dána lidem
možnost domácího kompostování pøímo v

InvestiËnÌ komise informuje
Dne 5. února probìhlo první
letošní jednání investièní
komise. Bylo rovnìž prvním
jednáním v novì rekonstruované velké zasedací síni
obecního úøadu.
Hlavním jednacím bodem
bylo projednání všech žádostí
o provedení zmìny v územním plánu obce. Prezentaci
každé žádosti vèetnì vizualizace provedl a komentoval
starosta obce. Èlenové komise
tak mìli možnost získat
konkrétní pøedstavu, kterého

pozemku a které lokality se
žádost o zmìnu týká.
Investièní komise nebyla
první, kdo se tìmito žádostmi
zabýval. Všechny už prošly
posouzením na odboru výstavby a rozvoje mìstského úøadu
v Bohumínì a jednáním rady
naší obce.
Komise
se
shodla
se
stanoviskem výše uvedených
orgánù a pøipojila svùj souhlas
s navrhovaným øešením a jeho pøedložením zastupitelstvu
naší obce. Celý proces schva-

lování zmìny územního plánu
je na samotném zaèátku.
Dále se komise zabývala
žádostmi obèanù o rozšíøení
veøejného osvìtlení.
Oprávnìnost každé ze žádostí
bude provìøena ohledáním na
místì a odborným posouzením. Komise rovnìž schválila rozšíøení a doplnìní
dopravního znaèení a instalací
nových radarových mìøièù
rychlosti.
Jan Fismol,
pøedseda komise

zahradách u vlastních rodinných domù v kompostérech nebo pøímo v areálu sbìrného dvora.
Kompostéry jsou na obci a v jarních mìsících
budou distribuovány všem, kteøí si podali
žádost. Souèástí dodávky bude taky pøíruèka o
tom, jak správnì kompostovat.
Pøípadní další zájemci o kompostér se ještì
mohou pøihlásit, uspokojeny budou všechny
žádosti podle poøadí, jak byly doruèeny.
Závìrem bych chtìl všechny obèany požádat
o dodržování pokynù pracovníkù sbìrného
dvora a trpìlivost. Dìkuji.
Mgr. Pavel Buzek, starosta

Knihovna jako info

Místní knihovna v Dolní Lutyni slouží také
jako informaèní centrum Dolní Lutynì.
V knihovnì je možné zakoupit pøedmìty spojené s tradicí, historií èi kartografií naší vesnice.
Jedná se o pamìtní medaile, publikaci s názvem
Dolní Lutynì 1305 – 2005, pohlednice, mapy
obce a informaèní letáèky o Dolní Lutyni.
Novì máme v prodeji mapy obce Dolní Lutynì
z roku 2013 a Bohumína z roku 2012
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Policista roku pÏstuje vÌno a fandÌ badmintonu
Už tøetím rokem mùžete v Dolní Lutyni, Dìtmarovicích èi Petrovicích u Karviné potkat v policejní uniformì nadpraporèíka Radima Nìmce z Orlové (47). Pracuje na Obvodním oddìlení PÈR v Dìtmarovicích jako vrchní inspektor
a zpracovatel. Na konci ledna byl mezi sedmnácti policisty z okresu, kteøí byli v havíøovském kinì Centrum ocenìni
za svou celoroèní práci a získali titul Policista roku 2013.
„Ocenìní jsem absolutnì neèekal a do poslední
chvíle jsem o nìm nevìdìl, takže mì pøíjemnì
pøekvapilo. U nás na oddìlení máme dost kvalitních policistù, kteøí by si ocenìní za svou
práci zasloužili.
Každý z nás je souèástí týmu a hraje v nìm
svou roli, naše práce nestojí na jednotlivci, ale
na souhøe kolektivu a ten u nás skvìle funguje,“
prozradil Radim Nìmec.
U policie pracuje Policista roku 2013 pøes
dvacet let. Nastupoval k ní pøed sametovou
revolucí a dnes je zkušeným matadorem. Znaènou èást své profesní kariéry strávil
v Havíøovì, po zrušení místního oddìlení
pøešel pøed tøemi lety do Dìtmarovic, kde
momentálnì slouží 12 policistù.
„Pracuji hlavnì na spisech a složitìjších pøípadech jako jsou zpronevìry, podvody,
výtržnictví èi maøení výkonu úøedního rozhodnutí, napø. usednutí pøes zákaz øízení za volant.
Vyøešené pøípady pak pøedkládám státnímu
zástupci s návrhy na míru a výši trestu. Musím
uznat, že na rozdíl od Havíøova je to zmìna.
V Havíøovì jsme øešili úplnì jiné problémy
než v Dolní Lutyni èi Dìtmarovicích. Jsou to
pøeci jen na rozdíl od nìj vesnice, lidé se tady
více znají, odpadá anonymita velkého mìsta
a lidi trápí jiné problémy. Na oddìlení tak

všichni dìláme všechno. A musím øíct, že èím
menší kolektiv je, tím je to lepší. Snáze se na
všem domluvíte,“ dodává Radim Nìmec.
Ve svém volném èase relaxuje policista roku
2013 se svou rodinou, na zahrádce, kde pìstuje vinnou révu, nebo pøi cestování. Spoustu
èasu vìnuje své dvanáctileté dceøi Nele, která

za TJ Orlová Lutynì hraje závodnì badminton.
Nela Nìmcová patøí ve své kategorii mezi
republikovou špièku, díky svým výsledkùm je
na pátém místì v extralize. Její táta jí doprovází
nejen na tréninky, ale také na turnaje po celé
republice.
Lucie Balcarová

éelezniËnÌ poliklinika nenÌ pouze pro ajznboÚ·ky
Vposlední dobì se pøi osobních èi telefonických kontaktech s vámi
setkávám s projevem zájmu o sdìlení informací ohlednì možnosti
ošetøení, vyšetøení a registrace u praktických lékaøù na „železnièní
poliklinice“ v Ostravì, jak ji mnozí z vás nazývají.
Jelikož u vìtšiny z vás pøetrvává mylná domnìnka, že ošetøujeme jen
zamìstnance ÈD, chtìla bych proto informovat všechny obèany Dolní
Lutynì, že tato poliklinika „dopravního zdravotnictví“ je pøístupná
každému. At´ už za úèelem návštìv odborných ambulancí èi registrace
u praktických lékaøù. Výhodou vaší volby je pro vás skuteènost, že se

všichni odborní èi praktiètí lékaøi nacházejí tzv. „pod jednou støechou“.
Pro vaši obecnou informaci zaøízení disponuje odbornými ambulancemi
vèetnì interny, chirurgie, neurologie, psychiatrie, ortopedie, gynekologie
èi oèního a kožního oddìlení.
Rovnìž odbìrová místnost a RTG oddìlení vèetnì sonografického
vyšetøení jsou vám k dispozici.
Závìrem mi nezbývá než øíci: „Tìšíme se na vaši pøípadnou návštìvu“.
V pøípadì bližších informací je možné kontaktovat telefonní èíslo
733 570 723.
Pastušková

DobrÈ pivo se Ëepuje U Mirka
Již ètyøi roky po sobì obdržela hospoda
U Mirka nálepku kvality za výborné pivo.
Do programu na kontrolu kvality èepovaného
moku se mùže pøihlásit každá hospoda, ale musí
dodržet pøísné podmínky soutìže. Na kontrolu
chodí pøímo sládek nebo jím povìøený
a speciálnì vycvièený pracovník, který kontroluje nejen to, jak se pivo toèí, ale taky jak se
skladuje, zda jsou pravidelnì èištìné trubky
a další detaily. Kontrola je vždy neohlášená a
personál pøekvapí vždy nìkolikrát roènì. To, že
se v hospodì U Mirka èepuje dobré pivo, ocení
každý návštìvník, a majitel si kvalitu taky hlídá.
Vždyt´ sám je pivaø.
(pb)
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DobrovolnÌ hasiËi z Neradu se seöli na valnÈ hromadÏ
Konala se v sobotu 25. ledna v prostorách neradské hasièské zbrojnice. Pro zasvìcené je dùležitá informace, že
po mnohaleté pøestávce je opìt od roku 2012 tento hasièský sbor èlenem celostátního Sdružení hasièù Èech,
Moravy a Slezska.

Valné hromady se zúèastnil i starosta okrsku
Karviná p. Milan Mencner a ètyøèlenná delegace družební polské obce Szkrzyszów.
Za obec se jednání hasièù zúèastnil místostarosta obce Jan Fismol.
Valná hromada mìla ryze pracovní ráz. Zpráva
o èinnosti sboru za rok 2013 pøinesla úplný
výèet všech akcí konaných sborem. Byly to

akce ryze pracovní (úklidové), spoleèenské
i sportovnì soutìžní. Následovalo i zamìøení
èinnosti pro letošní rok.
Øízení valné hromady starostkou sboru paní
Blankou Bystroòovou bylo svižné a pøesné.
Pøednesené zprávy i plány do budoucna byly
pøijaty.
S potìšením bylo pøítomnými èleny i hosty

pøijato promítání fotografií z èinnosti sboru.
Dobré obèerstvení a družná zábava byly jen
pøirozeným pokraèováním oficiální èásti valné
hromady a dùkazem pøátelské a èinorodé
atmosféry mezi èleny hasièského sboru. Ohni
zmar!
Vladimír Nemec,
velitel jednotky SDH

Rok 2013 byl v knihovnÏ ve znamenÌ ËilÈho ruchu
Knihovna evidovala celkem 304 ètenáøù, z toho mládeže do 15 let 75.
Knihovnu navštívilo celkem 4 218 uživatelù, internet v knihovnì
využilo 231 uživatelù, kteøí na nìm strávili celkem 138 hodin.
Webovou stránku navštívilo 1 461 uživatelù.
Vypùjèeno bylo 22 876 knih a èasopisù. V knihovnì se nachází 20 645
knih, z toho v polském originálu je 1 144 knih. Knihovna odebírá 13 titulù periodik, z toho dva jsou pro dìti - Tom a Jerry a Ètyølístek. Dospìlí
ètenáøi si mohou zapùjèit tyto tituly: Ekonom, Maminka, Fajn život,
Flóra na zahradì, Kvìty, Praktická žena, Receptáø, Reflex, Tina, Uèitelské noviny (pouze èíslo, které je vìnováno studiu na vysokých školách),
Vlasta. Mezi nejètenìjší knihy patøily detektivky Vlastimila Vondrušky,
romány Jeffreye Deavera, Lisy Jacksonové, trilogie E.L. James: Padesát
odstínù šedi, Padesát odstínù temnoty, Padesát odstínù Svobody. Nejžádanìjší dìtskou knihou byly Deníky malého poseroutky od J. Kinneye.
Knihovna má ve fondu všech sedm dílù.
Regionální knihovna v Karviné nám zapùjèila 100 knih v polském jazyce
a 80 knih v jazyce èeském.
O prázdninách a v rámci Týdne knihoven mìly dìti možnost luštit

køížovky, osmismìrky, skládat hlavolamy Tangramy, zahrát si pexeso
nebo Èlovìèe, nezlob se! Ve studovnì mohli obèané zhlédnout šest tématických výstavek, kde byly vystaveny knihy, které se nepùjèují absenènì.
Výstavky byly vìnované archeologii, vojenským dìjinám Èeskoslovenska, vìdcùm a vynálezùm, léèivé síle bylin, hvìzdnému nebi
a o vánocích pak malé vánoèní výstavce. V únoru se ve studovnì promítal našim dùchodcùm historický dokument o naší obci. V bøeznu
a v dubnu navštívily naši knihovnu dìti mateøských školek a družin.
V listopadu jsem rovnìž byla prezentovat naší knihovnu na setkání knihovníkù v rámci okresu Karviná, v Regionální knihovnì, které se zúèastnili jako hosté primátor mìsta Karviné Tomáš Hanzel a starostové okolních mìst a obcí.
Obèané mohou využívat rovnìž tyto služby: skenování, kopírování na
A4, (èernobíle i barevnì) a také na A3 (pouze èernobíle), pøístup k internetu mají registrovaní ètenáøi zdarma.
Knihy a èasopisy si ètenáøi mohou pùjèit rovnìž v knihovnì ve
Vìøòovicích, kde je pùjèovní doba každou støedu od 12,30 – 17 hodin.
Mgr. Karin Anýžová
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RozlouËili jsme se

Neurologie funguje

V životì jsou chvíle,
na které se nezapomíná.

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Dne 2. února 2014 uplynul
rok, co nás opustil pan

Josef König, Emile Šimíèková, Vanda
Marcolová, Otilie Marcalíková, Františka
Šostoková

Po nìkolikamìsíèní odmlce se v Bohumínské
mìstské nemocnici opìt otevøela neurologická ambulance.
Nemocnice se na jejím provozování dohodla s
Vítkovickou nemocnicí. Pacienti ji mohou
navštívit vždy ve ètvrtky. Ambulance nabízí
základní diagnostickou i léèebnou neurologickou péèi. Zároveò má úzkou návaznost na
všechny obory v bohumínské nemocnici, a to
na internu, následnou péèi, rehabilitaci,
chirurgii, rentgen èi laboratoø.
„Na žádost pacientù jsme pøed dvìma lety
zprostøedkovali v našem areálu zøízení
soukromé neurologické ambulance, a to ve
spolupráci s Vítkovickou nemocnicí. Kvùli
nedostatku personálu však musela být doèasnì
uzavøena. Teï se nám provoz podaøilo obnovit
a do Bohumína tak bude jednou týdnì dojíždìt
specializovaná neuroložka,“ uvedl øeditel
Bohumínské mìstské nemocnice Vojtìch Balcárek.
Neurologickou ambulanci najdou lidé v
pavilonu B ve 3. nadzemním podlaží hned
vedle ambulance interny. Otevøena bude každý
ètvrtek od 7:30 do 14 hodin. Objednávat se je
možné v ordinaèních hodinách na telefonním
èísle 596 096 423. Pacienti k návštìvì potøebují doporuèení praktického èi odborného
lékaøe.

SpoleËensk· kronika

Emil RYBA.
Nikdy nezapomenou
manželka a dcery Dagmar
a Eva s rodinami.
Jen svíci hoøící a hezkou
kytici Ti na hrob
mùžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 6. února 2014 by se dožila 91 let paní
Hilda OCZADLÁ.
S láskou vzpomínají vnuci Martin
a Štìpán s rodinami.
Díky za to, èím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Dne 16. února 2014 jsme
vzpomnìli 1. výroèí, kdy
nás navždy opustila naše
milovaná maminka
a babièka paní
Štìpánka LUKŠOVÁ.
S láskou vzpomína rodina Damcova
a Palova.

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

V˝roËÌ
V lednu se dožili naši nejstarší jubilanti:
92 let
Helena Zembolová
Emilie Adamèíková
90 let
Anna Kaniová
85 let
Žofie Rakowska
Anna Urbanèíková
Štìpánka Kozielová
Josef Kubik
80 let
Terezie Szyszková
Anna Niemczyková
Milada Opolková
Všem oslavencùm gratulujeme a pøejeme
hlavnì hodnì zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
Výroèí zlaté svatby si dne 25. ledna 2014
pøipomnìli manželé
Adolf a Josefina Hanuskovi z Vìøòovic.

Kdo Tì znal, Ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nezapomene.
Dne 18. února 2014 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Zdeòka VOTKY.
Stále vzpomínají manželka Marie, dcera
Ivana, syn Martin, bratr Ota s rodinou,
pøátelé a známí.
PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji všem známým, pøátelùm
a sousedùm za kvìtinové dary, úèast
a projevy soustrasti na pohøbu naší
zesnulé paní
Vandy MARCOLOVÉ.
Zarmoucená rodina.

Pøipojujeme se s gratulací a pøejeme jim
hlavnì dobré zdraví a spokojenost do
dalších spoleènì prožitých let.

KR¡TCE
Na Evitu je vyprodáno!
Zájezd na muzikálové pøedstavení Evita
v pátek 28. bøezna je již zcela vyprodán.
Pro opravdu velký zájem organizujeme
v kvìtnu tohoto roku zájezd na dané
pøedstavení ještì jednou. Bližší informace uveøejníme v bøeznovém vydání Dolnolutyòských novin. (red)
POZOR ZMÌNA
TELEFONNÍCH KONTAKTÙ
OSVÌTOVÁ BESEDA 734 788 717
KNIHOVNA 734 788 719

N·rodnÌ d˘m se mÏnÌ
Dobový Národní dùm ve Starém Bohumínì
se už pøíští rok ukáže v celé své kráse.
Bohumín za jeho opravu zaplatí 48 milionù
korun a práce jsou v plném proudu. Mìnící
se tváø cenné kulturní památky zachytí
fotoaparát i kamera.
Každoroènì vyhlašuje komise kultury pøi radì
mìsta fotoprojekt „Mìnící se tváø“ a
fotografové zachycují promìny Bohumína. V
minulosti takto zaznamenali napøíklad výstavbu
dálnice a mostu ve Skøeèoni. Letošním
tématem komise vyhlásila „Mìnící se tváø
Národního domu umìleckým objektivem“.
Garantem projektu bude Fotoklub Bohumín,
komise vybrala úspìšného fotografa a dokumentaristu Petra Piechowicze, rodáka z
Bohumína.
„Petrovým úkolem bude zmapovat objektivem
rekonstrukci Národního domu, získat a
vytvoøit zajímavé fotografie, které v sobì mají
víc než reportážní charakter. Ze snímkù chceme
pøipravit výstavu, kterou následnì využijeme
pøíští rok pøi slavnostním otevøení. Poté by se
stala na èas výstavou putovní a na závìr se
vrátila zpìt do Národního domu,“ plánuje
Kamila Smigová, pøedsedkynì komise kultury
pøi radì mìsta. Rekonstrukci Národního domu
zachytí také televizní technika. Od zahájení
prací ji sleduje kameraman a režisér,
Bohumíòák Marek Spáèil.
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Vzh˘ru do MaÔarska do term·lnÌch l·znÌ
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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Vzh˘ru do MaÔarska do term·lnÌch l·znÌ
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

Hala se teprve stavÌ, sportovci si uû rezervujÌ termÌny
Stavba nové sportovní haly v Bohumínì s
extrémními rozmìry je sice teprve ve tøetinì,
ale mìsto už teï ve spolupráci s budoucím
provozovatelem rozsáhlého komplexu ètyø
zastøešených høiš• pro rùzné sporty zaèíná
nabízet termíny k jejich pronájmu.
„Oslovili jsme bohumínská sportovní sdružení a
jednoty, protože jim chceme už teï dát možnost
si zatím nezávaznì rezervovat hodiny v hale.
Vnímáme, že o sportovištì obdobného druhu je v
regionu veliký zájem,“ prozradil øeditel mìstské
spoleènosti Bospor Jan Rozsypal. Pøitom místo
po bývalém kynologickém cvièišti hned vedle
bohumínského aquacentra a Penzionu ve vìži
zatím pøipomíná jedno velké staveništì. „Firmì,

která má realizaci stavby na starosti, zatím pøeje
poèasí. Pokud se tedy nic dramaticky nezmìní,
mohla by už tento týden zaèít instalace ocelové
konstrukce,“ dodal Jan Rozsypal.
Bohumínští sportovci si mohou termíny vybírat
do poloviny února, pak se provozovatel hodlá
obrátit i na oddíly a kluby v okolí. „Máme už
vypracovánu pøedbìžnou cenovou kalkulaci
všech pronájmù a doufáme, že hala v našem
sportovním areálu bude stejnì vytížená jako
aquacentrum nebo zimní stadion,“ konstatoval
øeditel Bosporu. Hlásit se o rezervaci termínù v
hale je možné už teï na e-mailu sportovnihala@bospor.info. Investorem stavby za 48 milionù korun bez DPH je mìsto. Hala vzniká na

ploše 3 715 metrù ètvereèních. Na její výstavbu,
která odstartovala vloni v øíjnu, si mìsto vzalo
50 milionový úvìr. "Pùvodnì jsme mìli
pøipraven projekt sportovní haly v podobném
architektonickém stylu jako aquacentrum asi za
85 milionù korun, ale jen s jedním høištìm.
Nakonec jsme však dali pøednost efektivitì a za
ménì penìz budeme mít místo jednoho høištì
hned ètyøi, a navíc s mnohem nižšími provozními náklady. A to je to, po èem sportovci touží,
protože ušetøí za pronájem haly. Pøedpokládáme,
že kromì místních sportovních oddílù ji využijí i
základní a støední školy a kluby z okolí, protože haly s podobným využitím jsou velmi
vytížené,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.
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Dotace na kotel m˘ûe dos·hnout aû 60 tisÌc korun
Domácí topeništì mají v Moravskoslezském kraji pøibližnì tøetinový podíl na zneèištìní ovzduší v kraji, v nìkterých
lokalitách a dnech mohou dokonce exhalace z domácích topeništ´ tvoøit i více než 50 procent všech emisí, pøestože tuhými
palivy topí v kraji pouze 13% domácností.

Moravskoslezský kraj spoleènì se Státním fondem životního prostøedí (SFŽP) otevírá pro
obèany dotaèní program s cílem snížit
množství látek z lokálních topeništ´ v ovzduší. Pøíjem žádostí o dotaci byl zahájen již
2. ledna a bude ukonèen nejpozdìji 30. èervna
2014. Žádosti se podávají osobnì nebo
prostøednictvím poštovních služeb na krajském
úøadu v Ostravì, 28. øíjna, è.p. 117.
Automatické kotle optimalizují množství a zpùsob využití paliva a díky prùbìžnému
zásobování kotle tak vzniká výraznì menší
množství zneèišt´ujících látek.
Seznam podporovaných kotlù najdete na
htto://www.sfzp.cz/
Výše dotace èiní 15 – 60 tisíc korun na jeden
kotel, což je rozdíl mezi cenou za moderní kotel
a technologicky zastaralý klasický kotel.
Nový kotel musí splòovat minimálnì podmínky
emisní tøídy 3 a nesmí umožòovat ruèní pøikládání.
Bližší informace a odkazy najdete na internetových stránkách obce: www.dolnilutyne.org.

Ze sèítání lidu z roku 2011 vyplynulo, že
v domácnostech ÈR je témìø 55 tisíc kotlù na
tuhá paliva. Moravskoslezský kraj má pøímo
v nejexponovanìjších èástech Ostravskokarvinské aglomerace jednu z nejvyšších hustot lokálních topeništ´ v rámci Èeské republiky.
V první
desítce
se
nachází
pìt
moravskoslezských obcí, Orlová a Bohumín
zaujímají první dvì místa a naše obec je právì
mezi obìma mìsty.
Obec Dolní Lutynì chce motivovat domkaøe
k výmìnì starých kotlù za nové, nízkoemisní.
Zdejší zastupitelé proto dali zelenou
bezúroèným pùjèkám a pøipojili se tak
k Bohumínu, který stejné zásady schválil
o 2 dny døíve. Lidé si tak od obce budou moci
na výmìnu kotle pùjèit až tøicet tisíc korun.
O tzv. kotlíkové dotace, které jsou spoleèným
projektem Ministerstva životního prostøedí
a Moravskoslezského kraje, je sice zájem, ale
pøesto lidé nad jeho poøízením váhají. Od února
2012 se zatím díky kotlíkovým dotacím

vymìnilo v kraji celkem 629 kotlù, z nich
pouze 33 bylo z Bohumína, Rychvaldu
a Dolní Lutynì. Obecní kotlíková pùjèka má
proto pøímou vazbu na kotlíkové dotace. Protože Národní program pøichází i s novinkami
a rozšíøeními, je možné novì žádat o dotaci
také na výmìnu kotlù na tuhá paliva za plynové èi zplyòovací kotle. Výše dotace na jeden
kotel se podle jeho typu pohybuje od 15 do 60
tisíc korun. Výzva kraje a státu bìží až do
èervna 2014. Bezúroèná pùjèka obce se týká
všech domkaøù, kteøí topí pomocí tuhých kotlù.
Podmínkou pro její získání je vlastnit dùm na
území Dolní Lutynì a nic obci nedlužit.
K žádosti o pùjèku musí lidé pøedložit
potvrzení o poskytnutí státní dotace a rovnìž
rozpoèet nákladù na výmìnu kotle. Pùjèku pak
musí splatit do dvou let od podpisu smlouvy.
Formuláø k žádosti najdou lidé na stránkách
obce a pro podrobnosti se mohou obrátit na pracovnici obecního úøadu p. Martinu Handzlovou
tel:552 301 294, email: handzlova@dolnilutyne.org.
Mgr. Pavel Buzek
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