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Obec má schválený rozpočet

Z

astupitelstvo obce na svém posledním prosincovém zasedání v roce
2017 schválilo rozpočet příjmů a rozpočet výdajů obce pro kalendářní rok
2018. Na podrobnosti k sestavování
rozpočtu jsme se zeptali starosty Mgr.
Pavla Buzka.
Jak probíhalo sestavování letošního
rozpočtu?
Schvalování rozpočtu obce patří vždy
mezi velmi důležité body na jednání zastupitelstva. Přípravy návrhu rozpočtu
začaly koncem léta sbíráním podkladů
a požadavků od správců jednotlivých
kapitol, příspěvkových organizací, spolků, ale i občanů. První pracovní verze
rozpočtu byla na světě v průběhu října,
kdy ho začaly projednávat další orgány
obce. Po vyhodnocení a zapracování
podnětů byl rozpočet obce nejdříve
projednán radou obce, poté na 15 dnů
vyvěšen na úřední desce a následně
schválen na prosincovém jednání zastupitelstva obce.
Jaký tedy bude letošní rozpočet?
V minulém roce se obec rozhodla splatit své závazky, které vznikly při stavbě
kanalizace ve Věřňovicích, a to především proto, aby budoucí zastupitelstva
nebyla zatížená dluhy. Loňský rozpočet
skončil s přebytkem cca 70 milionů korun, ze kterých chce obec 50 milionů
ponechat na náročnější investiční akce
v příštím volebním období, jako jsou
kanalizace nebo výstavba sportovní
haly. Zbylých 20 milionů korun se stane součástí letošního rozpočtu, který
je koncipován jako výrazně investiční.
Do investic by letos mělo směřovat přibližně 33 milionů, do oprav potom asi
11 milionů korun. Celkové příjmy by
měly být přibližně 70 milionů a výdaje
asi 90 milionů korun.

K budově radnice se přistavuje výtah,
který budou moci využívat imobilní občané.
Které akce tedy obec letos plánuje?
Těch akcí je mnoho, vyjmenuji alespoň ty největší. V centru obce by měla
letos vyrůst tzv. inteligentní křižovatka, podobná té, jež nedávno vznikla
v Dětmarovicích. V centru by měl být
dokončen chodník a autobusová zastávka u obecního úřadu a po dlouhých
letech budova úřadu dostane konečně
novou historickou fasádu. Zejména na
základě požadavků starších občanů přibude z východní strany výtah a malé
parkoviště. V areálu bývalého koupaliště bude odstraněna stará skládka
z rybníka, na jejíž odstranění se obci
podařilo získat finance z Operačního
programu Životní prostředí. Výraznou
úpravou by měly projít vnitřní prostory
smuteční síně. Nemalé částky půjdou
také do školských objektů, sportovních
areálů nebo dalších nemovitostí v majetku obce, například zateplení Věranky.
Pokračovat se bude na projektech velké
kanalizace, chodníků a sportovní haly.
Zapomenout nesmím ani na spoustu dalších drobných investičních akcí
a oprav.

Nebude při tak velkých investicích
narušen běžný chod obce?
Nebude, podle mne má obec hospodaření nastaveno dobře, není zadlužená
a může si konečně dovolit plánovat větší investiční akce, aniž by bylo narušeno
běžné fungování. V rozpočtu si obec
navíc ponechá drobnou rezervu pro
případy, kdyby bylo třeba některé kapitoly rozpočtu posílit.
Chystá obec ještě další projekty?
Určitě, bohužel obec nemá téměř žádné
projekty tak říkajíc v šuplíku. Připravujeme několik projektů, ale doba potřebná
k přípravě není krátká. Začít se musí
u studie, pak u staveb je třeba územní
rozhodnutí, stavební povolení a teprve,
když vše nabude právní moci, můžeme
podávat žádosti, což jsou ve většině případů další týdny a měsíce práce mnoha lidí na obci. Velkým přínosem jsou
také podněty občanů, díky nimž některé projekty vznikly. Za to vše děkuji
a budu rád za každý dobrý nápad.
(red)
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Jak se změní poplatky v roce 2018?
T

ak jako každý rok, i letos je povinností každého občana uhradit
v daných termínech a ve správné výši
poplatek za odpad a poplatek za psa.
Povinností každého poplatníka je rovněž ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti, zánik a další skutečnosti rozhodné pro výpočet výše
poplatku. V následujících řádcích naleznete potřebné informace.

Poplatková povinnost
Je to povinnost každého občana s trvalým pobytem v obci Dolní Lutyně
uhradit poplatek ve výši, lhůtě a způsobem, který stanovuje Obecně závazná
vyhláška obce Dolní Lutyně (v tomto
případě Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2015,o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazná
vyhláška obce Dolní Lutyně č. 3/2011
o místním poplatku ze psů. Obě tyto
vyhlášky naleznete na stránkách obce
Dolní Lutyně (http://new.dolnilutyne.
org/soubory/pravni-predpisy-obce/2)
Dokdy a jakým způsobem
je třeba poplatky uhradit?
Poplatníci, kteří hradí poplatek v hotovosti, bezhotovostně nebo převodem
z účtu jsou povinni provést jeho úhradu
nejpozději do 31. května 2018. Výjimku
tvoří pouze poplatníci, kteří si zvolili
způsob úhrady (u odpadů) prostřednictvím SIPO. Při platbě převodem z účtu
je třeba uvést správný variabilní symbol, jinak nebude platba přiřazena!
Variabilní symbol Vám sdělí telefonicky nebo emailem příslušná pracovnice
obecního úřadu.

Poplatek za odpad
Výše poplatku zůstává stejná jako v minulých letech, tj. 600 korun na osobu za
rok.
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena fyzická
osoba, která je
a) umístěna do dětského domova
pro děti do tří let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského

zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy;
b) umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
c) jako nezaopatřené dítě umístěna
v domově pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují poplatníci:
a) po dobu výkonu trestu odnětí
svobody nebo dobu trvání vazby;
b) úředně prohlášení za nezvěstné;
c) jimž byla úředně přidělena adresa sídla ohlašovny Obecního úřadu
Dolní Lutyně;
d) studující, kteří jsou ubytováni
(minimálně devět měsíců) mimo své
bydliště;

e) po dobu pobytu (minimálně šest
měsíců) mimo území obce.
3) Úleva ve výši 50 korun na osobu
z roční sazby poplatku bude poskytnuta poplatníkovi uvedenému v čl. 2 odst.
1 této vyhlášky při povinnosti donášky
(dopravy) odpadní nádoby nad 50 m
(měřeno od hranice pozemku) k místu
svozu z důvodu nesjízdnosti místní komunikace svozovým vozidlem.
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Poplatek ze psů
Výše poplatku zůstává, stejně jako u odpadu, stejná jako v minulých letech, tj.
a) za prvního psa 120 korun;
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 400 korun;
Pokračování na straně 3
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c) za druhého psa a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 300 korun.
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1) osoby nevidomé, bezmocné a osoby
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoby provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob,
osoby provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoby, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
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a) držitel, který je zaměstnancem
Policie ČR nebo orgánů Celní správy
a používá psa ke služebním účelům;
b) držitel, který je členem lesní, myslivecké či rybářské stráže;
c) držitel, jehož pes má služební výcvik a složenou výkonnostní zkoušku pro záchranářské práce;
d) držitel, kterému byla úředně přidělena adresa sídla ohlašovny Obecního úřadu Dolní Lutyně.

Termíny hromadného výběru poplatků
na obecním úřadě
Pro úhradu obou poplatků jsou pro rok 2018 vyhrazeny následující dny:
pondělí 19. března
Lze platit hotově i platební kartou,
malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutyně s výjimkou výběru v kulturním domě
od 8 do 12 hodin, od 13 do 16:30 hodin; ve Věřňovicích.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V případě držení psa po
dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu
nebo sídla, tj. při přistěhování do Dolní
Lutyně, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
Poplatková povinnost zaniká dnem,
kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za
započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.

Pokud nemůžete z vážných důvodů
úterý 20. března
poplatek za odpad uhradit v těchto
malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutyně
termínech, lze jej zaplatit na Obecod 8 do 12 hodin;
ním úřadě v kancelářích č. 4 a č. 6.
středa 21. března
malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutyně
od 8 do 12 hodin,
Kulturní dům ve Věřňovicích
od 13:30 do 16 hodin

Lucie Gorgolová,
životní prostředí
Hana Kalmárová,
zemědělský úsek

Ohlašovací povinnost
Jakoukoli změnu týkající se držby psa
a s tím spojené poplatkové povinnosti
(vznik, změna, zánik) je držitel psa povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala. Povinnost ohlásit držení psa
má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Osvobození a úlevy
Od poplatku jsou osvobozeni tito držitelé:

Tříkrálová sbírka skončila. Také letos jste v ulicích mohli potkat tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří vybírali příspěvky na potřebné. O výtěžku
z letošní Tříkrálové sbírky vás budeme informovat v příštím vydání.
(red)
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Informace z jednání zastupitelstva a rady obce
Na 53. schůzi rady obce Dolní Lutyně konané dne 25. října 2017 její
členové mj. schválili:
1. návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018
– 2020 předložený Základní školou
a Mateřskou školou Aloise Jiráska Dolní
Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace;
2. návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018
– 2020 předložený Základní školou
a Mateřskou školou s polským jazykem
vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova
652 okres Karviná, příspěvková organizace;
3. návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018
– 2020 předložený Osvětovou besedou
v Dolní Lutyni, příspěvková organizace.
Na 23. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Lutyně konaném dne
15. listopadu 2017 jeho členové
mj. schválili:
1. vydali Obecně závaznou vyhlášku
obce č. 2/2017, o nočním klidu;

2. vyslovili poděkování jednotkám sboru dobrovolných hasičů Dolní Lutyně
Nerad a Střed za vysoké osobní nasazení a profesionální zvládnutí záchranných prací při řešení následků orkánu
Herwart.
Na 24. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Lutyně konaném dne
20. prosince 2017 jeho členové mj.
schválili:
1. v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, střednědobý výhled obce
Dolní Lutyně na roky 2018 – 2026 dle
přílohy materiálu;
2. podle ust. § 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet obce na
r. 2018, a to rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů v členění na paragrafy dle přílohy materiálu
a s úpravou v paragrafu 5512 Požární
ochrana plus 1 400 tis. Kč a v paragrafu
6171 Vnitřní správa – vnitro mínus 1 400
tis. Kč, z toho rezerva mínus 1 400 tis. Kč;
3. poskytnutí neinvestičních příspěvků

z rozpočtu obce na rok 2018 příspěvkovým organizacím obce:
a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, IČ: 47655607,
ve výši 5 500 tis. Kč,
b) ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Koperníkova 652, IČ: 75029154,
ve výši 900 tis. Kč,
c) Osvětové besedě, K Výšině 211,
Dolní Lutyně, IČ: 49592599, ve výši
1 860 tis. Kč;
4. podle ust. § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních
příspěvků z rozpočtu obce na r. 2018
sportovním organizacím:
a) TJ Sokol Dolní Lutyně, IČ: 18055737,
ve výši 200 tis. Kč,
b) TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice,
IČ: 41030150, ve výši 160 tis. Kč;
5. cenu vody odvedené (stočné) pro
obec Dolní Lutyně pro rok 2018 ve výši
32,42 Kč (38,43 Kč včetně DPH);
6. udělení stříbrné pamětní medaile čís.
241 panu Richardu Konkolskému.

Vyřiďte si Senior Pasy. Kde? V Senior Pointu

V

rámci projektu Moravskoslezského
kraje s názvem „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji“ vznikla
v roce 2017 na území kraje čtyři nová
kontaktní místa pro seniory, tzv. Senior Pointy. Celkem je jich v kraji už šest
a fungují v Bruntále, Frýdku-Místku,
Karviné, Kopřivnici, Opavě a Ostravě. Senioři žijící v uvedených městech
a okolí tak mohou využít specifických
konzultací v oblastech, jež mohou být
pro ně z důvodu malé informovanosti
ohrožující.
Jednou z činností, která je tímto kontaktním místem také nabízena
k využití, je možnost osobní registrace
osob od 55 let věku do samostatného
projektu Senior Pas. Podstatou tohoto projektu je podpora osob od 55 let
věku formou uceleného a jednotného
systému slev. Po bezplatné registraci
jsou těmto osobám vydávány karty (tzv.

Senior Pasy), které slouží jako
průkaz opravňující držitele čerpat slevy u sítě poskytovatelů
slev. Karta je vystavována na
jméno držitele, je nepřenosná
a má neomezenou platnost
a celorepublikovou působnost.
Podrobnosti o způsobech,
jak je možné se do projektu
registrovat, seznam poskytovatelů slev nebo konkrétní
informace o způsobu uplatňování slev naleznete na adrese
www.seniorpasy.cz
Slevy jsou poskytovány
v rozsahu od 5 do 50 procent,
a to převážně v oblasti zdraví,
kultury, volného času či gastronomie. V Moravskoslezském
kraji je aktuálně zapojeno více
než 100 poskytovatelů slev.
(red)
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Dolnolutyňské Berušky vstoupily
do jubilejní desáté sezóny

R

ok se s rokem sešel a Berušky jako
již tradičně zahájily sezónu v září, na
nábor přišlo bezmála 20 nových holčiček ve věku od 4 let do 6 let. Hned po
dvou trénincích měly první vystoupení
pro naše místní Jubilanty. Většina z nich
vystupovala úplně poprvé a byla za to
po zásluze odměněna potleskem.
V prosinci čekalo Berušky vánoční vystoupení v kulturním domě pro rodiče
a rodinné příslušníky. Vystoupením ukázaly, co se za pár měsíců naučily a odměnou za snahu jim byl veliký potlesk
a i nejedna slza v oku dospělých. Všichni
byli v údivu, co se jejich ratolest může
za tak krátkou dobu naučit a hlavně, jak
to děvčatům šlo krásně do rytmu. Zároveň radost i dřina dětí, které pravidelně
cvičí, tancují a pilují kroky, aby byli sehraní a přinejmenším i snaha vše zvládnout nás vede všechny dál, vždyť každý touží být pochválen a zažít úspěch,
ať už sám za sebe nebo za celý tým.
Rokem 2018 vstupujeme do jubilejní 10. sezóny, kterou zahájíme vystoupením na plesech. Ač tancujeme teprve
pár měsíců, tak se na vystoupení pilně
připravujeme a moc se těšíme.

Jestliže máte doma živé dítě, které
rádo tancuje, tak nás neváhejte kontaktovat. Trénujeme každé pondělí
vpodvečer od 17:15 do 18:15 hod. Více
informací o nás najdete na našich inter-

netových stránkách:
www.beruscinytanecky.estranky.cz
Těšíme se na všechny.
Mgr. Petra Šostoková

Starají se o nás, žije se nám tu dobře...
NAPSALI JSTE NÁM
Rok se s rokem sešel a snad každý
z nás bilancuje, co vše se odehrálo
v uplynulém roce.
U nás v pečovatelském domě se
uskutečnily opravy odsávání koupelen,
které jsou bez oken a měli jsme s tím potíže. Dále se upravovaly chodníky v přilehlé zahradě a tím se přilehlé prostory
zkrášlily. Jsme za vše vděční.
Pracují tady a starají se o nás tři pečovatelky, chovají se k nám vstřícně.
Chápou naše fyzické potíže, které nás
všechny ve stáří trápí, a když jsme smutní, snaží se nás utěšit a chmurné myšlenky zahnat. Naše pečovatelky nám
zajišťují služby, obstarávají nám nákupy, vysávají, perou prádlo, žehlí, zajišťují
léky, odvezou k lékaři, uklízejí byt, čistí
okna, převlékají postele a další různé
nezbytné činnosti, které k tomu patří.

Patří jim uznání a dík za celoroční
strarost o nás, protože starý člověk není
vždy dobře naladěn a ony mají pochopení a trpělivost.
Jako každoročně i letos nám pečovatelky krásně nazdobily halu i stromeček

a navodily tak vánoční atmosféru. Výzdoba byla moc povedená, i návštěvám
se velice líbila.
Krásné překvapení nám připravil pan
starosta, který nás navštívil ve čtvrtek
před Vánocemi. Vlekl s sebou velký balík
– překvapení pro nás. Byl to nový rotoped, abychom mohli cvičit. Je umístěn
v hale, kde je přístupný všem. Rotoped
zprovoznil pan Pastušek.
Chtěli bychom proto poděkovat
panu starostovi a všem, kteří se starají
o chod pečovatelské domu a také o nás,
kteří v domě žijeme. Děkujeme, že na
nás myslí a počítají s námi!
Je o nás dobře postaráno, cítíme se
tady dobře a za všechno upřímně děkujeme.
Za klienty pečovatelského domu
A. N.
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Výsledky 1. kola prezidentských voleb
Volební účast

Dolní Lutyně
Pořadí Jméno kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Marek Hilšer
Pavel Fischer
Michal Horáček
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

60,25 %
Obdržených
hlasů

Obdržených
procent hlasů

1 503
526
153
145
121
80
23
12
10

58,41 %
20,44 %
5,95 %
5,64 %
4,70 %
3,11 %
0,89 %
0,47 %
0,39 %

Okres Karviná
Pořadí Jméno kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Marek Hilšer
Pavel Fischer
Michal Horáček
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

106 566

Volební účast

51,79 %

Obdržených
hlasů

Obdržených
procent hlasů

61 526
23 576
6 054
5 650
5 187
2 872
864
499
338

57,74 %
22,12 %
5,68 %
5,30 %
4,87 %
2,70 %
0,81 %
0,47 %
0,32 %
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za přání panu starostovi u příležitosti mých narozenin.
Členkám SPOZ p. Mrákavové a Bednářové za velmi milou návštěvu.
Věra BULAWOVÁ
Touto cestou bych chtěla srdečně poděkovat MUDr. Evě Pipové, sestřičkám
a primáři MUDr. Rakowskému z dializačního střediska Bohumín za léčbu a přátelský přístup k panu Evaldu Nedělovi.
Děkuje manželka Karla

VZPOMÍNKY
Jen ten,
komu neúprosně smrt
vzala to nejdražší,
ví, co je bolest.
Dne 8. ledna 2018
jsme vzpomněli 8. smutné
výročí úmrtí pana
Jiřího BORTLIKA.
Uctěme jeho památku tichou vzpomínkou. Maminka
Jenom my víme,
čím jsi pro nás byl,
v našich vzpomínkách
dál budeš žít.
Dne 14. ledna 2018
uplynuly 3 roky,
co odešel na druhý svět náš manžel,
otec, pradědeček, pan
Miroslav ADAMČÍK.
Vzpomínají manželka, dcera Iveta s manželem, syn Jan s rodinou a vnuci Ondřej
a Honza s rodinami.

Uzávěrka příspěvků
do únorového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do únorového vydání
společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. února 2018.
			
Redakce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA			

VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 9. ledna 2018
by se dožil 71 let pan
Zdeněk PRUDEL.
Zároveň dne 26. února vzpomeneme
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil. S láskou, úctou a tichou bolestí
vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a blízká rodina.
Čas běží,
ale rány v srdci nehojí.
Dne 4. února 2018
by se dožila 90 let paní
Daniela ADAMČÍKOVÁ.
Zároveň jsme dne 2. prosince 2017
vzpomněli 9. výročí, kdy od nás navždy
odešla. Nikdy nezapomene dcera Jana,
syn Ivo a dcera Dana s rodinami.

VÝROČÍ
V prosinci oslavili naši spoluobčané:
93 let Albína Hanáková
92 let Věra Bulawová
Ludmila Káňová
91 let Marie Dudová
Milada Gellnarová
Libuše Rosiková
85 let Zdeňka Semiková
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

JUBILEJNÍ SVATBA
Zlatou svatbu, tedy výročí 50 let společného života, oslavil 16. prosince 2017
manželský pár
Milan a Antonie KÁŇOVI
z Dolní Lutyně.
Gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví, spokojenosti a pohodu do dalších
společně prožitých let.
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ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Marie Mazurková (*1926)
Anna Široká (*1935)
Juraj Kurej (*1948)
Evald Neděla (*1956)
Danuše Témová (*1947)
Bc. Alena Damková (*1966)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění na zrušení
zastávky směr Karviná
Pro autobusové spoje ve směru do Karviné slouží v centru obce pouze zastávka u prodejny fy Klečka. Z jízdního řádu
byla vypuštěna zastávka Dolní Lutyně,
střed (na hlavní silnici naproti benzinové pumpě). Nová zastávka u OÚ bude
v provozu po její kolaudaci.
(ob)

Pozor na povodníky,
zkoušejí novou fintu
Společnost Marandis z Bílovce, která
pořádá e-aukce na levnější plyn i elektřinu, varuje před podvodníky. V Bohumíně se za ni totiž vydává neznámá
firma a přesvědčuje místní, že ještě nemají podepsané nové smlouvy na dodávku energií pro letošní rok.
„Už nám volalo několik lidí z Bohumína, kteří se vloni zúčastnili naší
e-aukce s tím, zda je s jejich smlouvou vše v pořádku. Kontaktovala je
totiž firma, která se zaštiťovala naším
jménem a tvrdila jim, že ještě nemají
podepsány nové smlouvy na dodávku plynu či elektřiny. Dokonce za nimi
byli ochotni přijet až domů a smlouvu s nimi podepsat. Chceme všechny ubezpečit, že uzavřené smlouvy
prostřednictvím e-aukce jsou platné
a lidé mají dodávku energií zajištěnu,“
řekl ředitel společnosti Marandis Martin
Anders. Zároveň upozornil na to, že pořadatelé e-aukce ani vítězný dodavatel
nikdy nechodí za lidmi do domácností.
Pokud budete mít dotazy k nově uzavřeným smlouvám, můžete si vše ověřit
u pořadatele e-aukce buď na e-mailu
energie@marandis.cz či na tel. čísle
777 344 341. 			
(red)
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Novoroční sjezd Olše 2018

T

éměř sedm desítek vodáků se letos
zkraje roku vydalo na Novoroční
sjezd Olše, který se tradičně uskutečnil
první lednovou sobotu ve Věřňovicích.
Vedle vodáků z českých skupin (STS
Chvojkovice-Brod, klub vodáků Krnov,
VK Tzunami Ostrava, Bavor Dětmarovice, Sportovní klub Havířov, Vodáci veteráni Karviná a Loděnice pod hradem
Ostrava) nechyběli ani kolegové-vodáci
z polských oddílů Neptun Zory, TOŁHAJ
GDK Iwonicz Zdrój, Damy w kajaku, NKS
aqua active Kędzierzyn-Koźle a Klub kajakowy MEANDER v Chałupkach.
Nejmladším účastníkem sjezdu Olše
byla teprve tříletá Theodorka. „Letošní
ročník byl bohatý na účast. Přišli se
podívat i Gabriela Tomiková – zplnomocněnkyně ministra polské vlády
pro námořní a vnitrozemní plavbu,
a ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů a starostové okolních
obcí. Chyběl jen mráz a sníh….“ napsal u fotoalba na facebooku fotograf
Jiří Spáčil.
Odpoledne se ve Věřňovicích v Domě PZKO hodnotil předchozí rok u videí

a fotografií z akcí. Výbornou zelňačku
uvařil Radek Štolfa. O hezkou výzdobu
se postarali dobrovolníci (Oldřiška Vlčková, Milada Ptáková, Roman Štolfa).
Josef Tobola překládal do polštiny a organizoval schůzku v klubovně ke splavnění Odry. Vánoční stromeček zdobily
děti z Dětské kavárničky z Orlové.

Vodákům se líbily vodácké fotokoláže i velké puzzle – malovaná mapa Slezských Benátek (Karvinsko) z projektu
Velké hraní a nová vodácká pohlednice
z dílny Jiřího Spáčila s vyobrazením vyhlídkové věže Hraniční meandry Odry.
Zdroj: http://romanstolfa.cz/2018-2
Roman Štolfa

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ LUTYNĚ A OSVĚTOVÉ BESEDY - Dolnolutyňské noviny vydává Osvětová beseda v Dolní Lutyni, IČ 49592599. Na přípravě novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Ing. Marie Przeczková. Příspěvky můžete zasílat na email: osvetovabeseda@dolnilutyne.org, starosta@dolnilutyne.org nebo na adresu redakce:
zpravodaj_dlutyne@volny.cz Příspěvky je možné předat také osobně v kanceláři kulturního domu: K Výšině 211, 735 53 Dolní
Lutyně, tel: 734 788 717. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Typografie a tisk - Tiskárna Propis.
Dolnolutyňské noviny jsou vydávány každý měsíc vyjma července (11 vydání/rok). Uzávěrka každého čísla je do 5. dne v měsíci, noviny vycházejí do 20. dne v měsíci. Dolnolutyňské noviny jsou vydávány jako periodický tisk územního samosprávného
celku, v počtu 1 800 výtisků. Evidenční číslo: MK ČR E 12137.

