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Drogerie TETA bude pokraËovat
V minulém èísle Dolnolutyòských novin bylo uvedeno, že drogerie TETA bude po novém roce konèit. Skuteènì
nechybìlo mnoho, a další obchod mohl skonèit, naštìstí se vše v dobré obrátilo a tìsnì pøed Vánocemi pøišla
zpráva, že drogerie bude pokraèovat. Osobnì jsem velmi rád a chtìl bych podìkovat pøedevším tìm, kdo v
lutyòské drogerii TETA pracují, jsou vždy pøíjemné a dokáží poradit.

Protože to není jediný pøípad z poslední doby, kdy obchod témìø zavøel,
stojí za zamyšlení nìkolik skuteèností. S pøibývajícím množstvím supermarketù v blízkém okolí roste konkurence, a vytváøí tlak na ceny, což je
pro zákazníky urèitì dobøe. Každý z nás je neustále zaplavován reklamními letáky z Tesca, Kauflandu, Albertu, Penny èi Globusu a mnoha
dalších a pøesvìdèován o výhodnosti jejich nabídek.
Koncentrace obchodù v relativní blízkosti obce sice zpùsobuje, že vìtšina z nás se mùže svobodnì rozhodnout, jestli si nakoupí v Bohumínì
nebo Orlové, kde mají na výbìr z nìkolika øetìzcù. Není žádný problém
sednout do auta a zajet si nakoupit, kde to je pro mne nejvýhodnìjší. V
horší situaci jsou však pøedevším starší lidé, kteøí nemají automobily
a jsou odkázáni na místní obchody.
Rád bych na tomto místì podìkoval a ocenil všechny živnostníky, kteøí
nejen v centru obce ještì fungují a dotváøejí tak obraz naší obce. Chtìl
bych taky vyzvat všechny obèany, aby v rámci svých možností podpoøili
místní podnikatele tøeba tím, že si u nich èastìji nìco koupí.
Vím, že lidé rádi vzpomínají na Korunu, kde se jim ve vìtšinì pøípadù
nakupovalo nìjak lépe než v dnešním z velké dálky øízeném Tescu.
Pøestože jsem jednal svého èasu s vedením prodejny o vašich
pøipomínkách k prodeji, možnost ovlivnit chování øetìzce nevidím jako
pøíliš reálnou, ale snad se nìco zmìní. Rád bych taky chtìl všechny
obèany ujistit, že výše nájemného v obecních prostorách není pro žád-

ného živnostníka nepøekonatelný problém. Když mùžeme, vycházíme
vstøíc a preferujeme dostateènou šíøi a kvalitu služeb. Bohužel obec nemá
žádné nástroje, jak ovlivnit chování jiných, soukromých vlastníkù
nemovitostí.
Dnešní konzumní zpùsob života nám pøináší paradoxy, nìkteøí už ètou
jenom zmiòované letáky místo toho, aby si èetli knihy. Další zase místo
výletù do hor èi procházky po okolí jezdí nakupovat do velkých nákupních center, pro což se ujalo slovo „šopování“. Co to je, zeptal se mne
jeden starší obèan. Tak jsem mu zaèal vysvìtlovat, že si rodina nejlépe
v nedìli dopoledne vyrazí na výhodné výprodeje (to jsou vìtšinou vìci,
které nepotøebujeme) za peníze, kteøí mnozí ani nemají (takže na pùjèky).
V prùbìhu „šopování“ si pak dají výhodné menu v jídelnì, která
pøipomíná pøeplnìný jídelní vùz, kde se všichni maèkají.
Po „výborném obìdì“ poté všichni zamíøí opìt do jeskynních komplexù
plných velkých, malých i nejmenších obchùdkù, ve kterých najdete vše.
K veèeru pak všichni dorazí spokojenì domù, sednou si k televizi a
pustí 432. díl televizního seriálu, ve kterém vìtšinou hrají samí krásní a
štíhlí herci.
Nakonec všichni, s pocitem aktivnì stráveného dne a lepších zítøkù, brzy
ulehnou k zaslouženému odpoèinku, nebot´ poèet nachozených kilometrù urèitì pøekroèil pìt kilometrù.
Pavel Buzek, starosta obce

POZVÁNKA
MK PZKO w Wierzniowicach serdecznie zaprasza w sobotê 7. 2. 2015 od godz. 19:00 do Domu
PZKO na TRADYCYJNY BAL. Do tañca przygrywa zespó³ FORUM z Olbrachcic.
MS PZKO ve Vìøòovicích srdeènì zve v sobotu 7. 2. 2015 od 19:00 hod. do Domu PZKO na
TRADIÈNÍ PLES. K tanci hraje skupina FORUM z Albrechtic.
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NeradötÌ hasiËi bilancovali
V sobotu 13. prosince se v místní zbrojnici sešli neradští hasièi, aby zhodnotili práci za rok 2014. Už v 15 hodin se
ale sešli rodièe s dìtmi, aby ozdobili vánoèní stromeèek, zahráli si rùzné hry a absolvovali mikulášskou nadílku.
Bìhem výroèní schùze, která bezprostøednì
následovala, zhodnotili èinnost sboru a schválili
plány na rok 2015. Významným poèinem roku
2014 bylo úspìšné vyøízení žádosti o finanèní
pøíspìvek, kterou hasièi podali k nadaci OKD
"Srdcovka". Nadace žádosti vyhovìla. Za
pøíspìvek hasièi koupili deset souprav sedacích
setù. Nadaci dìkujeme.
Podìkování rovnìž patøí všem aktívním èlenùm
SDH Nerad, kteøí svou nezištnou prací pøispìli
k rozvoji organizace.
Vladimír Nemec

V klubu senior˘ se st·le nÏco dÏje
V našem klubu seniorù pøevládají ženy, ale mezi èleny je i øada
mužù. Úèastní se spolu s manželkami èi pøítelkynìmi našich veèírkù,
divadelních pøedstavení nebo poznávacích zájezdù.
My ženy se ale scházíme pravidelnì dvakrát mìsíènì na besedách.
Bavíme se vìtšinou o vnouèatech, vaøení, nákupech, televizi apod.
Jak jsme prožívali pøedvánoèní èas?
9. prosince byla naše zábava èistì pøedvánoèní, mìli jsme krásnou
mikulášskou nadílku.
Veselému odpoledni pøedcházely velké pøípravy. Vedoucí klubu Lydie
Èervencová a její „asistentka“ Helena Fismolová si obstaraly dokonalé
kostýmy Mikuláše a èerta i s maskou a v tomto pøestrojení obdarovaly
nás pøítomné symbolickou nadílkou - mikulášskou figurkou a mandarinkou.
Ovšem nebylo to zcela zadarmo! Každá jsme se musela vykoupit pøed-

nesem básnièky, rèením nebo citátu z pøipravené natištìné kartièky.
Nejednalo se tedy jen o mikulášské pobavení. Byla to svým zpùsobem
také malá literární beseda, pøi níž zaznìly úryvky našich klasikù. mj.
z Kytice – K. J. Erbena.
Všem se nám toto odpoledne velmi líbilo a bylo završeno pohoštìním
zdarma, které pøipravil náš obìtavý výbor.
14. prosince jsme absolvovali odpolední zájezd do ostravského divadla
na operetu Bratránek z Batávie. Návštìva v nás navodila pìknou
sváteèní náladu, odpoutání od bìžných denních starostí.
16. prosince jsme poslední besedu v roce vìnovali tradiènì zpìvu
vánoèních koled, vzájemnému pøání k svátkùm a k novému roku, tedy k
roku 2015.
Všem pøejeme štìstí, zdraví a spokojený rodinný život v míru.
Hilda Jelínková, èlenka KS

Zvuky folkrockovÈ kapely z Vizovic
rozeznÏly s·l kulturnÌho domu

V pátek 2. ledna k nám do Dolní Lutynì zavítala uznávaná kapela Fleret. Jejich Novoroèní koncert nám zpøíjemnil start do nového
roku 2015. Zaznìly známé i ménì známé hity vizovické kapely. Pøi zvuku písní napø. „Každý má své Vizovice“ èi „Zafúkané“ si s
kapelou notovala i velká èást publika.
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POPLATEK ZA ODPAD
Povinností každého obèana je uhradit v daných termínech a ve správné
výši poplatek za odpad. Povinností
každého poplatníka je rovnìž ohlásit
správci poplatku vznik poplatkové
povinnosti, zánik a další skuteènosti
rozhodné
pro
výpoèet
výše
poplatku. V následujících øádcích
naleznete potøebné informace.
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
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, 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.
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.
Poplatek
Jaká je v roce 2015 výše poplatku?
Jedná se o èástku 600,- Kè na osobu (objekt –
viz. výše) za kalendáøní rok.
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

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. 2015.
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
2015 vyhrazeny následující dny:
pondìlí 16. 3. 2015
malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 8:00 do 12:00 hod.
od 13:00 do 16:30 hod.
úterý 17. 3. 2015
malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 8:00 do 13:00 hod.
støeda 18. 3. 2015
malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
od 8:00 do 12:00 hod.
Kulturní dùm ve Vìøòovicích
od 13:30 do 16:00 hod.
(V tìchto dnech mùžete rovnìž provést úhradu
poplatku za psa. Poplatek za psa je splatný
k 31. 5. 2015).
Pokud nemùžete z vážných dùvodù poplatek
za odpad uhradit v tìchto termínech, lze jej
zaplatit na Obecním úøadì v kanceláøi è. 4
nejpozdìji do 31. 3. 2015!
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. 2015.
Úhrada inkasem (SIPO)
Úhrada inkasem probíhá dle zadaných ètvrtletních, pololetních nebo roèních plateb.
Vìøíme, že jsme tímto èlánkem 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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Prosincov˝ program byl bohat˝
Na prvním oddìlení ŠD probíhaly po celý mìsíc soutìže a jiné zájmové èinnosti, které se tematicky vázaly k Vánocùm.
Mikulášskou diskotékou potìšil školník Jirka družináøe ze všech tøí oddìlení. Ocenili se nejlepší taneèníci, soutìžilo se i zpívalo. Spokojení úèastníci si domù odnášeli veselé zážitky.
Velký úspìch u dìtí sklidilo Peklo. Byla to
miniaturní napodobenina sopky z keramiky, ze
které vybublala ohnivá láva! K dokonalé atmosféøe peklíèka chybìli jenom èerti. Zanedlouho se
dìti stejnì doèkaly. Andìlé, èerti i Mikuláš za
nimi pøišli až do tøíd. Mikuláš dokonce zanechal
v družinì dopis, ve kterém byly instrukce, jak
najít poklad!
Jeho psané vzkazy se hledaly ve školce, jídelnì,
osmé tøídì, dokonce i ve sborovnì. Každý
nalezený dopis musel být vykoupen zpíváním
koled èi pøednášením básnièek. Dìti si šly
dokonce odpoèinout za kamarády do tøetího oddìlení. Po spoleèných hrách a zpìvu u klavíru se
objevilo poslední psaníèko, které prvòáèky navigovalo zpìt do družiny. Poklad našel Davídek.
Mikuláš je šibal, ukryl ho do stanu. Protože jste
zvìdaví, tak vìzte, že kromì mlskù tam byly
i barevné skákací balónky!
Rodièùm vyrábìly dìti obrázky ze dvou stejných
pohlednic. Dalo jim to hodnì práce a moc se jim
to povedlo. Doufejme, že jim pøekvapení vyšlo.
Taky jsme navštívili pøedškoláky ve školce. Líbi-

lo se nám jejich kulturní vystoupení, prima
cvièení s Danuškou a spoleèné hraní s dìtmi.
Atmosféra byla pøíjemná, užili jsme si to. Nastal
oèekávaný konec mìsíce. Pøijde Ježíšek, nepøijde? Družinka byla nachystaná. Výzdoba na

oknech, na nástìnkách, svítící stromeèek
s betlémem, zpívání koled, vánoèní zvyky,
cukroví...Nebojte se, doèkali se. Pod stromeèkem
byly krásné dárky. Dìkujeme, Ježíšku.
Pavla Filipová, vychovatelka 1. odd. ŠD

Za Beruökami p¯iöel Mikul·ö
Druhou prosincovou sobotu bylo
v Berušce obzvlášt´ veselo. Zavítal
tam totiž Mikuláš s èertem a
andìlíèkem. Vzácné setkání si
nenechal ujít ani starosta Pavel Buzek
a samozøejmì rodièe, prarodièe,
tetièky, strýèkové a kamarádi malých
i velkých Berušek.
Kulturní dùm tedy praskal ve švech.
Nikomu to ale nevadilo, protože atmosféra byla úžasná. Berušky pøedvedly své
nové taneèní programy, a to jak soutìžní
choreografie, tak i taneèky urèené pro
speciální pøíležitosti.
Berušky také ukázaly, že jsou nejen
šikovné taneènice, ale i zpìvaèky a recitátorky. Mikuláš si se svým
doprovodem vyslechl hned nìkolik zdaøilých básnièek a písnièek a èerta
ani nenapadlo brát nìkoho do pytle. Všechny hodné dìti tedy obdržely
balíèek sladkostí a tìšily se na závìreènou diskotéku.
A Berušky dostaly kromì mikulášské nadílky ještì jeden dárek. Starosta

Pavel Buzek jim daroval plyšáèka, který jim bude na soutìžích držet
palce a nosit štìstí. Starosta také podìkoval trenérce Petøe Šostokové
a všem rodièùm za to, že podporují dìti v tom, co je baví, a Beruškám
slíbil, že je pøed konáním soutìží navštíví na tréninku, aby jim popøál
mnoho úspìchù a síly.
Rodièe dìtí z Berušek

OhlÈdnutÌ za v·noËnÌ v˝stavkou
Bývá již tradicí, že v adventním èase probíhá v Kulturním domì
vánoèní výstavka dìtského kroužku Šikulek.
K této v poøadí již 15 vánoèní výstavì byla pøipojená i dìtská soutìž
s tématem Pohodové Vánoce. Okolo 400 návštìvníkù mohlo zhlédnout
práce Šikulek od poèátku školního roku až do èasu vánoèního. Z vystavených výrobkù nejvíce zaujal domácí rozvrh hodin, šperkovnice
z lékaøských špachtlí, adventní kapøík a dárková zimní taška.
Soutìže se úèastnilo 21 exponátù dìtí z mateøských a základních škol
Dolní Lutynì. Všechny byly velmi inspirativní a vyrobené se zaujetím

pro vìc. Jejich vyhodnocení urèovali samotní návštìvníci výstavy.
Nejvíce hlasù nakonec dostaly velké papírové hvìzdy dívek z 6. tøídy
školy A. Jiráska. Všichni úèastníci soutìže byli odmìnìni malými
pozornostmi.
Dotvoøením vánoèní atmosféry výstavky byl nádherný živý stromeèek,
krásnì ozdobené voòavé medové perníèky a ukázky betlémù. Návštìvníci si po zhlédnutí výstavky odnášeli nejen spoustu dojmù, ale i ochutnávku medového perníèku.
Terezie Kantorová – vedoucí kroužku ŠIKULEK
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åwiπteczne spotkanie przyjaciÛl ko≥a PZKO
W œwi¹tecznie udekorowanej sali Domu Kultury w Lutyni Dolnej odby³o siê dnia 29.12.2014 zebranie sprawozdawcze oraz tradycyjna wigilijka.
Obecni cz³onkowie oraz sympatycy dolnolutyñskiego ko³a przywitali goœci - prezesów
s¹siednich kó³ PZKO Leona Kasprzaka
z Or³owej Porêby, W³adys³awa Ruska z Rychwa³du i Marcela Balcarka z Wierzniowic oraz
ksiêdza proboszcza Mariana Pospìchê.
W œwi¹teczny podnios³y nastrój wszystkich
zebranych wprowadzi³ wi¹zank¹ okolicznoœciowych wierszy i pieœni Dziewczêcy Duet
(Helena WoŸnica i Alicja Iwanuszek).
Z referatu sprawozdawczego wynika, ¿e ko³o
liczy 75 cz³onków a aktywnie pracuj¹ chór
mieszany oraz zespó³ kobiet.
Do udanych imprez nale¿a³ Bal Retro, wycieczka do Chlebowic, Sztramberka i Bolacic, œwietlica wiosenna z prelekcj¹ i zabawami dla
dzieci.
Dolnolutyñskie MK PZKO wspó³pracuje
z s¹siednimi ko³ami w Rychwa³dzie, we
Wierzniowicach i Or³owej Porêbie, cz³onkowie
bior¹ udzia³ w imprezach zaprzyjaŸnionych
kó³. Chórzyœci zaliczyli 16 wystêpów, m.in.
w koœciele w Lutyni Dolnej, Rychwa³dzie,
Starym Boguminie, w Olzie, na festynach we

KR¡TK… ZPR¡VY
Vánoèní turnaj v poèítaèové høe 2014
2. roèník Vánoèního turnaje v poèítaèové
høe Counter Strike byl opìt úspìšný
a beznadìjnì naplnìný hráèi 2. stupnì
naší školy.
Soutìžní klání probíhalo v tøíèlenných
týmech, hoši se hodnì zapotili.
Z deseti pøihlášených týmù se na 1. místì
umístil tým žákù deváté tøídy: Michal
Koschný, Zdenìk Stoklasa a Michal
Sebera. Všechna družstva chtìla zvítìzit.
Výherci obdrželi hezké ceny, které využijí
k práci na poèítaèi.

Wierzniowicach i Rychwa³dzie. Koncertowali
na Jubileuszu 15- lecia Olzanek i do¿ynkach
so³eckich w Olzie oraz na jarmarku
œwi¹tecznym w Domu Kultury w Lutyni Dolnej.
Dyrygentem jest W³adys³aw Rusek, chór
zrzesza 20 œpiewaków z przecietn¹ wiekow¹ 64
lat a szeregi dolnolutyñskich chórzystów zasilaj¹ œpiewacy z Wierzniowic, Rychwa³du,
Or³owej i Szonychla.
Zespó³ kobiet zorganizowa³ prelekcjê o zdrowiu, kurs gotowania i pieczenia ciastek, przygotowuje wszystkie imprezy od strony kulinarnej.
M³odzie¿ nie spotyka siê regularnie, jednak w

pracy Ko³a udziela siê aktywnie. M³odzi pomagaj¹ przy organizowaniu imprez, troszcz¹ siê
o
zaplecze
techniczne,
uczestniczyli
w obwodowym turnieju tenisa sto³owego
w Skrzeczoniu.
Czas podczas biesiady towarzyskiej z udzia³em
blisko 50 osób umila³ wspólny œpiew kolêd
i
pastora³ek
przy
akompaniamencie
W³adys³awa Ruska.
Mi³ym akcentem œwi¹tecznego spotkania by³
wystêp dzieci dolnolutyñskich pezetkaowców,
którzy za udzia³ w œwi¹tecznych zabawach
i odœpiewane piosenki otrzyma³y podarunek.
Maria Sztwiertnia

Nepøijel sám, mìl dva pomocníky: Boba
a Bobka ! Kouzlili jsme, vyvolali džina z
láhve, zasmáli jsme se...

možno požádat o návštìvu pracovníkù
mìstského úøadu doma.
K vyøízení nového obèanského prùkazu
Vám postaèí stávající obèanský prùkaz.
Fotografie se již nepøedkládá (pokud se
nežádá o obèanský prùkaz prozatímní),
ale tato bude poøízena pøímo na mìstském úøadì.
O výmìnu obèanského prùkazu z dùvodu
platnosti se žádá l mìsíc pøed ukonèením
platnosti stávajícího obèanského prùkazu.
Pokud si obèan chce vymìnit obèanský
prùkaz z dùvodu pøestìhování do naší
obce, je nutno nejprve navštívit Obecní
úøad v Dolní Lutyni a provést zmìnu
trvalého pobytu.
Poté do 15. pracovních dnù je povinen
provést výmìnu obèanského prùkazu.
Úøední hodiny MìÚ Bohumín: pondìlí
a støeda: 7.30 – 12.00 hod, 13.00 – 17.00
hodin. Telefon na MìÚ Bohumín: 596
092 133, 596 092 134, 596 092 180
Jarmila Vozárová,
referent evidence obyvatel

Kouzelník Aleš

Vánoèní zvonkování
Cinky linky zvonek zvoní, už jsou tady
Vánoce. Ve vanì se kapr honí, z mísy
voní ovoce.
Základní škola, firma Intevo, p. doktorka
Fusová, p. doktorka Pipová, Studio Klára,
firma Wojtas, lékárna, obecní úøad to jsou
místa, která jsme navštívili.
Zazpívali jsme, øekli básnièky, popøáli
krásné Vánoce a št´astný nový rok a za to
všechno jsme si "vykoledovali" nìjaké
dobroty.
Užili jsme si fajn atmosféru, legraci a celé
zvonkování jsme zvládli na jednièku

Tak jako každý rok i letos k nám do školky
zavítal náš kamarád Aleš. Není jen
kamarád, ale je to kouzelník a iluzionista.

Konèí Vám platnost
obèanského prùkazu?
Agendu obèanských a cestovních prùkazù
již Obecní úøad v Dolní Lutyni
nevykonává.
Proto pokud Vám v letošním roce konèí
platnost obèanského prùkazu, musíte
navštívit Mìstský úøad v Bohumínì,
odbor správních agend, který se nachází
v pøízemí budovy mìstského úøadu, na
ul. Masarykova è.158 (vedle kostela).
Pokud obèan ze zdravotních dùvodù není
schopný se na mìstský úøad dostavit, je

Oznámení
MUDr. SIKORA Vladislav si od 23. února
do 27.února 2015 bude vybírat dovolenou.
Zastupovat jej bude MUDr. Valicová na
Elektrárnì Dìtmarovice, jak jinak než v
DÌTMAROVICÍCH.
Dìkuji Sikora
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I bÏhem zimy je pot¯eba starat se o rostliny
V dnech, kdy nemrzne, zalévejte stálezelené
døeviny. Jakmile rozmrzne pùda, zkontrolujte
stav rostlin. Led vznikající za mrazu ve vrchní
vrstvì pùdy dokáže rostliny vytlaèit. V tom pøípadì je pevnì pøimáèknìte zpìt, pøi vìtším
povytažení radìji vyrýpnìte a zasaïte znovu.
Sníh, který shrnujete z chodníkù, nahròte na
skalku a záhony. Rostliny tak budou skryty
pøed sluneèními paprsky a pøedèasnì se
neprobudí. Pokud je trávník ještì zmrzlý, nevstupujte na nìj. Poškodili byste velice køehké
základy nových stébel.
Nemrzne-li, nastává vhodná doba pro øez ovocných stromù, jejich koruna je bez listù mnohem pøehlednìjší a stromy nejsou ještì v plné
míze. V únoru mùžeme proøezat stromy, které
potøebují zmladit. Øez ostatních jádrovin
bychom mìli nechat na pozdìji, peckoviny
bychom pak nemìli øezat vùbec. Proøezat
bychom mìli naopak bobuloviny, které tím
zmladíme a zároveò tak napomùžeme kvalitní
sklizni. Støíháme výhony starší ètyø let, které
poznáme podle toho, že mají naèernalou barvu.
Nejvhodnìjší je tøíletá obnova – každý rok
odstranit 1/3 nejstarších vìtví. To platí i pro
velkoplodé borùvky. Odstranìní nemocných,
vzájemnì si pøekážejících a poškozených vìtví
je samozøejmostí. Jednoleté výhony zbyteènì
nezkracujme, pøipravili bychom se o úrodu.
Broskvonì bychom mìli ošetøit pøípravkem
proti kadeøavosti. Øezat mùžete i révu vinnou
a aktinidie (kiwi). Zbyteènì neotálejte
(nejpozdìji v únoru), proudí v nich velmi brzy
míza, takže rostliny pak pøi pozdním øezu silnì
„pláèou“. Øezná plocha by nemìla zamrznout,
proto je tøeba pro øez vybrat bezmrazý den.
Pìstujete-li angrešt, pokud jste tak již neuèinili
na podzim, zkrat´te všechny jeho výhony.
Pøedejdete tím pozdìjšímu napadení jeho plodù
hnìdým (americkým) padlím, které se mùže
nacházet na koncích vìtví.
Abyste pøedešli ponièení stromù mrazovými
deskami (když po mrazivé noci zasvítí slunce

na tmavý kmen, vznikne ve døevì napìtí a kùra
popraská), natøete jejich kmen bílou barvou
nebo jej od jihu zakryjte.
V únoru vykvétají první pøísliby jara, èasto si
musí razit cestu snìhem a ledem. První se
rozvinou otužilé èemeøice a talovíny, v teplejších oblastech je následují snìženky a krokusy,
ozdobné lýkovce a vonné kaliny. Za pøíznivého
poèasí se již mùžete tìšit z probouzející se
pøírody a zaèít s prvními jarními pracemi na
zahradì. Hlavní pøípravy se ale zatím odehrávají na okenních parapetech, pøi pøedpìstování
prvních sazenic.
Již nyní mùžete vysévat papriky. Osivo klíèí
nejlépe pøi teplotì 28 – 30°C. Jakmile se rozvinou dìložní lístky rostlin, pøesaïte je po jedné
do menších kvìtináèkù s odtokovým otvorem.
Èasný výsev se vyplatí u raného salátu,
celeru, brokolice, lilku. Pro vèasnou sklizeò
lze již v únoru zaèít s pøedpìstováním rajèat,
cibule, petrželky. Do paøeništì, fóliovníku èi
skleníku vysévejte v únoru øedkvièky.
Št´avnaté a lahodné øedkvièky, které nejsou
pøíliš štiplavé, vypìstujete díky dostateèné
zálivce. Rané odrùdy øedkvièek lze do teplého
èi poloteplého, hnojem èi kompostem vyhøívaného paøeništì vysít již v únoru, sklízet je
pak mùžete již ve druhé polovinì bøezna. Jsou
otužilé, ale jarní mrazíky je pøi vzcházení
mohou poškodit. Pokud paøeništì nestaèí,
mùžete je ještì pøekrýt bílou netkanou textilií.
Substrát pro výsev musí být lehký a nemìl by
obsahovat mnoho živin, ty pøi klíèení
a vzcházení semen potøeba nejsou. Zakoupit lze
i speciální substrát pro množení a výsevy. Ze
zahradní zeminy a písku, malé trošky kompostu, pøípadnì perlitu, rašeliny èi vylehèujících
kulièek polystyrenu, si ale mùžete pøipravit
i vlastní.
Semínka jemnì pøitlaète na povrch, nezasypávejte, nebo pouze nepatrnou vrstvou substrátu.
Misky je vhodné pøikrýt fólií èi prùsvitným,

perforovaným plastem pro zajištìní vhodnìjšího mikroklima. Substrát pak také ménì
a pomaleji vysychá. Vzcházející semínka je
nejlepší rovnomìrnì rosit rozprašovaèem na
kvìtiny, aby je proud vody nepoškodil. Zásadní
je dostatek svìtla na jižnì èi východnì orientovaném okenním parapetu. Jak urychlit
klíèení? Semínka jednoduše zasetá do vlhkého
substrátu èasem vždy vyklíèí, pokud jsou
zdravá. Ale tento proces mùžete velmi urychlit
a klíèení jim usnadnit. Máèení semínek je
výhodné proto, že pøíroda je pojistila proti
omylu. Aby nevyklíèila pøi prvním malém
deštíku a pak nezaschla, brzdí je inhibitory
klíèení. Ty se odplaví až s vìtším a trvalejším
pøísunem vody. Dobré výsledky dává máèení
v 12% roztoku Lignohumátu. Roztok by mìl
mít barvu støednì hnìdého èaje. Semena tak
získají lepší
obranyschopnost
proti
nepøíznivým vlivùm, rychleji vyklíèí a následnì rostliny lépe zakoøení a rostou. Jak dlouho
semínka máèet? Podle velikosti, síly slupky a
dalších vlastností semene se urèuje optimální
doba pro namáèení: salátu staèí 4 hodiny,
košt´álovinám prospìje 12 až 24 hodin, rajèata
a papriky se namáèejí jeden až dva dny, cibule,
celer, mrkev a petržel se namáèí až 3 dny.
Máèení se zásadnì neprovádí u moøeného
a obalovaného osiva. Teplomilná semena rajèat
a okurek se máèí ve vodì o teplotì nejménì
16°C. Pøi delším máèení je tøeba vodu dvakrát
dennì vymìnit. Pøed výsevem semínka mírnì
osušte, aby se s nimi lépe pracovalo, ale nikdy
je nenechejte zaschnout. Vodu mùžete nahradit
také
vlažným bylinkovým
nálevem.
Heømánkový nálev chrání semínka proti
houbovým chorobám, potírá bakterie a plísnì.
Pøeslièkový díky obsahu køemíku posiluje
klíèící rostlinky. Odvar z dubové kùry úèinnì
zmìkèuje povrch tvrdých semen. Vhodné je
výsev ošetøit proti padání klíèících rostlin.
Nejlépe úèinkuje první zálivka výsevu fungicidem, napø. Previcurem.
M. Nechvátal

DOLNÕ LUTYNÃ V »ÕSLECH

6. 12. 2014 jsme pøivítali nové obèánky: Štìpánka Szostoková, Martin
Kaplan, Akim Tudja, Beáta Nedomlelová, Dominik a Jakub Novákovi,
Amálie Šafratová, Rozálie Malcharová

K 1. 1. 2015 mìla obec Dolní Lutynì
celkem 5147 obyvatel, z toho je 2 561
mužù a 2 586 žen. V èásti Dolní Lutynì je
hlášeno k trvalému pobytu 4 480 obyvatel,
v èásti Vìøòovice 667 obyvatel. V
loòském roce se narodilo celkem 34 dìtí, 17
chlapcù a 17 dìvèátek. Do obce se
pøistìhovalo 193 obyvatel (101 mužù a 92
žen) , odstìhovalo se 136 osob (62 mužù a
74 žen). V loòském roce zemøelo 49 osob,
z toho 23 mužù a 26 žen. Za rok 2014 tak
obec Dolní Lutynì vykazuje pøírùstek 42
obyvatel .
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SpoleËensk· kronika
Díky za to, èím jsi pro nás
byl,
za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 8. ledna 2015 jsme
vzpomnìli 25. výroèí úmrtí pana
Bohumila ŠOSTOKA.
Vzpomínají manželka Vlasta s rodinou.
Když zemøe maminka,
sluníèko zajde,
v srdci se uhnízdí
smutek a chlad.
Po celém svìtì se sotva
najde,
kdo by jak maminka umìl
mít rád.
Dne 11. ledna 2015 by se dožila
89 let paní
Vìra HOLEŠOVÁ.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Inka a vnuk David.
Jak krásné by bylo k narozeninám Ti pøát,
jak tìžké je u Tvého hrobu stát.
Jen kytièku Ti na nìj mùžeme dát.
Dne 13. ledna jsme vzpomnìli nedožité
80. narozeniny paní
Františky ŠOSTOKOVÉ
a zároveò 28. ledna jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí.

Èas plyne,
ale vzpomínky
v našich
srdcích
zùstanou.
Dne 23. ledna jsme vzpomnìli 10. výroèí
úmrtí paní
Vandy NAVRATOVÉ.
Vzpomínají dcery Soòa a syn Ladislav
s rodinami.
Bez Tebe se nám
tìžko životem kráèí.
Pøi vzpomínce
na Tebe
se nám slzy do oèí tlaèí.
Nestihli jsme Ti
naposledy sbohem dát,
za vše,
co jsi pro nás
udìlala,
podìkovat.
Bolest v srdcích zùstává,
zná ji jen ten,
kdo Tì miloval
a s Tebou žil.
Dne 26. ledna 2015 jsme si
pøipomnìli nedožité
65. narozeniny manželky,
maminky a babièky paní
Boženy ÈOPÍKOVÉ
a zároveò 1. února 2015
vzpomeneme první smutné
výroèí jejího úmrtí.
Stále s láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku dìkují manžel a synové s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají rodina Šostokova a Sternadelova.

Kdo v srdci žije,
neumírá...

Kdo byl milován, je stále s námi.

Dne 5. února uplyne 20. let
do úmrtí pana

Dne 15. ledna 1990 zemøel mùj manžel
Ing. Ladislav JELÍNEK.
I po 25 letech je vzpomínka stále
bolestná.
Zároveò vzpomeneme v bøeznu dvacetileté
výroèí úmrtí mé milé maminky
Hedviky HANUSKOVÉ.
S láskou vzpomíná manželka a dcera
Hilda, dìti, vnouèata a další rodina.

Bedøicha HANÁKA
a zároveò 2. bøezna vzpomeneme jeho
nedožitých 90 let.
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PODÌKOVÁNÍ
Èlenové klubu seniorù v Dolní Lutyni
dìkují touto cestou celému svému
výboru za jeho iniciativu pøi organizování
pravidelných setkání, které zpestøuje
humorným kulturním programem, ve
kterém nechybí soutìže a scénky èi
vyprávìní vtipù.
Zvláštì je tøeba vyzdvihnout pøínos paní
Lydie Èervencové a zejména Heleny
Fismolové, která se opravdu minula
povoláním a je z ní skvìlá hereèka a
vypravìèka.
Opomenout také nelze, že na každé
besedì, která se koná dvakrát v mìsíci,
nás èlenové výboru vždy pøekvapí i
pestrým pohoštìním.
Tímto všem èlenùm výboru ze srdce
dìkujeme za jejich snahu, která se
odráží v hojné úèasti na našich
setkáních, a pevnì doufáme, že budou
ve své èinnosti pokraèovat.
Termíny plesù ve Vìøòovicích
Upozoròujeme na drobné zmìny
v konání tìchto dvou plesù ve
Vìøòovicích. Ples PZKO se koná dne 7.
února 2015 a ples TJ Sokol Vìøòovice se
uskuteèní 21. února 2015. V kalendáøi je
chybnì uvedeno 7. února 2015. Omlouváme se. (red)

V˝roËÌ
V mìsíci prosinci oslavili naši spoluobèané:
90 let
Albína Hanáková
80 let
Ilona Mazurková
Helena Kwiecinská
Jiøina Javorková
Jarmila Ligocká
Pavel Herynek
Oslavencùm gratulujeme a pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

ROZLOU»ILI JSME SE

Vzpomínají manželka a syn.

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji zástupcùm obecního úøadu panu
starostovi, paní Bednáøové a Mrákavové
za krásné blahopøání, kytici a dar k mému
životnímu jubileu. Velice dìkuji.
Albína Hanáková

Adéla Hrèková, Miroslav Malcharek,
Helena Janoszowská
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast
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8. NovoroËnÌ sjezd Olöe
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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 Dolnolutyòské noviny jsou vydávány jako periodický tisk územního samosprávného celku, v poètu 1750 výtiskù.

