Školák Jan Ciosk úspìšnì reprezentoval - ètìte na stranì 4.

DOLNOLUTY“SK…
duben 2007

NOVINY

Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

"Je dost vÏcÌ, kterÈ bych chtÏl zmÏnit,"
¯Ìk· nov˝ starosta Mgr. Pavel Buzek

Pùl roku pilné práce. Tak lze charakterizovat souèasné životní tempo nového starosty Pavla Buzka. Poté, co se na
radnici tzv. rozkoukal, chystá øadu zmìn.
Pane starosto, máte za sebou témìø
pùl roku práce na radnici. Jak se
vám v nové roli líbí, a nezalitoval
jste nìkdy, že jste vymìnil možná
trochu klidnìjší práci øeditele školy
za pozici, v níž musíte øešit problémy nìkdy nespokojených obyvatel
a navíc jste pod permanentním
tlakem svých politických
soupeøù?
Litovat má èlovìk promarnìného èasu. Já nemám ambice
prosedìt ètyøi roky na radnici a nic
nedìlat. Budu rád, když práce má a
mých spolupracovníkù bude vidìt.
Øeditelem školy jsem byl od roku
1999 a vím tedy dobøe, že nespokojený rodiè a nespokojený obyvatel
mají hodnì spoleèného. Nìco jim vadí
a chtìjí vám to sdìlit. Èekají, že je
vyslechnete, vyžádáte si další stanoviska, vše zvážíte a rozhodnete.
Bohužel, nelze vždy všem vyhovìt.
Politický tlak na obci není takový jako
v parlamentu. Vše je v lidech, a pokud
chceme Dolní Lutyni nìkam posunout, musíme táhnout za stejný
konec provazu napøíè politickým spektrem, jinak nic nezmìníme a budeme
se pøetahovat na místì.
Už jste zøejmì stihl zmapovat

situaci, v jaké se obec a radnice
nacházejí. Je nìco, co se vám ve fungování chodu obce nelíbí a plánujete
nìjaké zmìny? At´ v chodu úøadu èi
ve vztahu radnice - obyvatelé obce.
Jako obèanovi se mi nelíbí dlouhé
èekací doby na stavebním úøadì,
vzhled nìkterých budov v obci,
nepoøádek, topení neekologickými palivy a spoustu
dalších vìcí. V nejbližší
dobì plánujeme organizaènì posílit
stavební úøad, tak abychom byli v co
nejkratší dobì schopni dodržovat
zákonem stanovené lhùty. Pokud
obèanovi nevyhovují úøední hodiny,
mùže kdykoliv zavolat a domluvit si s
daným úøedníkem jiný termín, který
mu bude vyhovovat.
Co považujete za nejdùležitìjší úkol,
který jako starosta máte a na
kterém budete pracovat?
Za prvé zlepšit vzhled obce a obecního
majetku. Za druhé investovat do životního prostøedí a zaèít budovat funkèní
kanalizaci. A za tøetí zefektivnit chod
úøadu, pøiblížit ho obèanovi.
Souèástí zmìn, které s vaším pøíchodem na radnici a zmìnou politické
orientace ve vedení obce nastaly, je
nová tváø Dolnolutyòských novin.

rozhovor

Co je cílem tìchto zmìn a co od nich
ètenáøi, tedy obyvatelé obce, mohou
èekat?
Cílem zmìn je lepší informovanost a
hlavnì zmìna stylu. Placená inzerce

bude oddìlená a pøibude aktuálních
informací. Rád bych, kdyby Dolnolutyòské noviny byly novinami, které
vyènívají v tom dobrém, a lidé je
budou velmi rádi èíst.

Charita BohumÌn dÏkuje vöem sv˝m d·rc˘m

Tøíkrálová sbírka letos již poosmé
nabídla možnost zaèít nový rok v
duchu úèinné solidarity s tìmi, kdo
potøebují pomoc.
V Dolní Lutyni vyšlo do ulic celkem 50 koledníkù
v 15 skupinkách a celkový výtìžek sbírky dosáhl
53.087,- Kè. Získané prostøedky budou použity
v souladu se schválenými zámìry na podporu projektù Charity Èeské republiky doma i v zahranièí
(35%) a pro projekty Charity Bohumín (65%).
Charita ÈR z výtìžku Tøíkrálové sbírky zajišt´uje
napø. následnou pomoc pro obìti tsunami na Srí
Lance (výstavba domkù a nákup lodìk pro rybáøe,

tak aby znovu získali zdroj obživy), provozuje
denní centrum pro dìti v Grozném, kde dìti poznamenané váleènými hrùzami mohou najít základní zdravotní i výchovnou péèi a stravu, financuje pomoc dìtem v Africe a Indii (projekty
Adopce na dálku) atd.
Charita Bohumín použije získané
prostøedky na vytvoøení venkovní
relaxaèní zóny pro obyvatele Charitního domu sv.
Františka, na nákup a obnovu nìkterých pomùcek
pro péèi o seniory a také na pokrytí èásti
provozních nákladù Obèanské poradny, která bezplatnì slouží všem zájemcùm o øešení vlastních
sociálnì-právních problémù. Celkový výtìžek

Tøíkrálové sbírky 2007 v Charitì Bohumín èiní
185.276,- Kè, což je o necelých 10 tisíc Kè více
než vloni.
Dìkujeme všem dárcùm, kteøí svým pøíspìvkem
do kasièek vyjádøili nejen ochotu pomáhat, nýbrž
i dùvìru, že darované prostøedky
poslouží opravdu úèinnì tìm, kterým
se životní cesta z dùvodu nemoci, stáøí,
katastrof nebo osobních tragédií zašmodrchala
tak, že se bez cizí pomoci neobejdou.
Podìkování patøí také koledníkùm, kteøí pak mìli
za odmìnu možnost "prošoupat kecky" na
Tøíkrálové diskotéce v Kulturním domì v Dolní
Lutyni.
Kristina Stoszková

podÏkov·nÌ

Redakce: e-mail: zpravodaj_dlutyne@volny.cz.cz, webová adresa obce: www.dolnilutyne.org, teL0Ú: 596 544 409, fax: 596 544 395, e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org. Na pøípravì novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Pavla Petrová, Mgr. Eva Šipulová. Pøíspìvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce, nebo osobnì pøedávejte paní P. Petrové, tel: 596 544 435, osvetovabeseda@iol.cz Uzávìrka každého èísla je do 20. dne v
mìsíci. Redakce si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení pøíspìvkù. Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan print@arsystem.cz, tel: 596 014 079
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Pozor, studny je t¯eba hl·sit!

Nakládat s podzemními a povrchovými vodami lze pouze na
základì platného povolení vydaného vodoprávním úøadem
(v pøípadì obce Dolní Lutynì je tímto úøadem Mìstský úøad
Orlová, úsek životního prostøedí).
K 1. 1. 2008 platnost nìkterých tìchto
povolení zaniká. Proto je potøeba si
ovìøit, zda se povinnost zažádat o
vydání nového povolení k nakládaní s
vodami netýká právì vás. Na území
obce se bude jednat hlavnì o povolení
k odbìru podzemních vod z
domovních studen a odbìru povrchových
vod
(vèetnì majitelù
rybníkù) apod.
Všechny typy studní (kopané, ražené,
vrtané ….) musí mít po 1. 1. 2008 povolení k odbìru podzemních vod a
zároveò stavební povolení. Není
dùležité, zda je studna využívána
pravidelnì nebo jen k obèasným
odbìrùm. U nìkterých studen však
pøesto nebude nutné o toto povolení
žádat.

dená povolená doba nakládání), budou
tato povolení automaticky platit i po
1. 1. 2008. Podmínkou je, že voda ze
studny musí být využívána pro individuální zásobování domácností pitnou
vodou (viz výše).
V pøípadì živnostníkù, kteøí vodu ze
studen využívají pro provoz penziónù,
restaurací, zahradnictví
a jiných zaøízení, a
zemìdìlcù, kteøí ji
využívají k napájení zvíøat a
zavlažování, lze na vodoprávním úøadì
zažádat o prodloužení stávajícího povolení k nakládání s vodami, a to
nejpozdìji do 1. 7. 2007. Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze
prodloužit, pokud se nezmìnily podmínky, za kterých bylo povolení
udìleno. V pøípadì, že by byla vaše
žádost o prodloužení zamítnuta, je
možné požádat o nové povolení k
nakládání s podzemními vodami.

z·kon na¯izuje

Historické studny
Zánik povolení se netýká studen vybudovaných pøed 1. 1. 1955. Odbìr
podzemní vody ze studny urèené pro
zásobování domácnosti pitnou vodou
vybudované pøed 1.1.1955 se považuje
za povolený i po 1. 1. 2008. Pod
pojmem zásobování domácnosti pitnou
vodou se rozumí užití vody k vaøení,
splachování WC, zalévání zahrady,
napájení zvíøat apod. Jako dùkaz o stáøí
studny postaèí dokumentace ke stavbì,
u které studna stojí. Stáøí lze rovnìž
prokázat svìdeckou výpovìdí apod.
Studny vybudované v období mezi
1. 1. 1955 a 31. 12. 2001
Pokud se k domovní studni nedochovala žádná dokumentace, nebo
studna nikdy nebyla oficiálnì povolena, bude nutné žádat o vydání nového
povolení a o potvrzení existence vodního díla. Žádost o povolení k odbìru
podzemních vod pro potøeby jednotlivých obèanù (domácností) si
mùžete vyzvednout na vodoprávním
úøadì Mìstského úøadu v Orlové,
rovnìž tak je na internetových
stránkách zøízených Ministerstvem
zemìdìlství a Ministerstvem životního
prostøedí ÈR, a sice na adrese
www.zanikpovoleni.cz.
Pokud bylo u nìkterých domovních
studen z této doby povolení vydáno a je
stále v platnosti (viz v povolení uve-

Studny vybudované po 1. 1. 2002
Žádat o nové povolení k nakládání s
vodami není potøeba, pokud pùvodní
povolení bylo vydáno po 1. 1. 2002.
Odbìr povrchových vod
V pøípadì, že odebíráte povrchovou
vodu, napø. z potoka nebo rybníka a
nepoužíváte k odbìru žádné technické
zaøízení jako je èerpadlo, trkaè apod.,
není povolení potøeba. Odbìr povrchové vody za použití technického
vybavení je možný pouze na základì
platného povolení.
Pokud nebude ke dni 1. 1. 2008 pravomocnì rozhodnuto o vaší žádosti k
nakládání s podzemními vodami, nelze
po tomto datu s vodou požadovaným
zpùsobem nakládat až do doby, kdy
nabude rozhodnutí právní moci. V pøípadì nepovoleného odbìru vod jsou
stanoveny pokuty pro fyzické osoby na
50 000 Kè a pro právnické a fyzické
podnikající osoby až na 10 000 000 Kè.
Celé øízení ohlednì povolení k
nakládání s vodami probíhá jako klasické správní øízení. Vyøízení žádosti je
zdarma, správní poplatek se nevymìøuje.
Kdo musí požádat o vydání nového
povolení k nakládání s vodami?

- ten, kdo odebírá povrchovou vodu
z potoka, rybníka apod. pomocí technického zaøízení, napø. èerpadla
- ten, kdo využívá podzemní vodu
z domovní studny vybudované po roce
1955, aniž by mìl platné povolení
k nakládání s podzemními vodami,
popø. ani stavební povolení
Kdo nemusí žádat o vydání nového
povolení k nakládání s vodami?
- ten, kdo odebírá vodu z potoka, rybníka apod. bez využití zvláštního technického zaøízení;
- ten, kdo vlastní studnu vybudovanou

pøed 1. 1. 1955
- ten, kdo má studnu z období 1. 1.
1955 až 31. 12. 2001 a má platný doklad o povolení k nakládání s vodami
- ten, komu bylo vydáno povolení k
odbìru podzemních vod ze studny po
1. 1. 2002
- ten, komu bylo povolení k odbìru
podzemních vod ze studny vydáno do
31. 12. 2001, ale rozhodnutí nabylo
právní moci po 31. 12. 2001
- ten, kdo vodu ze své studny vùbec
nevyužívá
odbor životního prostøedí

Pot¯ebujete informace o studni nebo o vypouötÏnÌ odpadnÌch vod?
Nemusíte jezdit do Orlové! Základní informace Vám poskytnou pracovníci Mìstského úøadu Orlová odbor životního prostøedí každou støedu od 15:00 do 17:00 na Obecním úøadì v Dolní Lutyni.
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⁄drûba Waroschova lesa
Stejnì jako v minulém roce budou i
letos v obecním lese probíhat odborné
tìžební práce, které urèuje lesní
hospodáø a následnì je zadávává k
provedení odborné firmì.
Jde zejména se o tìžbu kùrovcovou, pøi které se
kácí stromy napadené kùrovcem,
tìžbu nahodilou, kdy se proøeïují
pìstební probírky, a tìžbu úmyslnou,
jež se provádí za úèelem zmlazení
lesního porostu. Do nìkterého z pøíštích èísel
pøipravujeme rozhovor s odborným lesním
hospodáøem, který pøiblíží veøejnosti svoji práci,

jejímž cílem je zachování lesa i pro další generace
Bioodpad nepatøí do lesa
To by si mìli zapamatovat všichni majitelé
zahrádek a pozemkù: veškeré rostlinné pøebytky
jako je tráva nebo listí apod., jsou odpad, a tudíž
nepatøí do lesa! Takovéto nezodpovìdné chování
pozvolna vede k usychání stromù, protože jejich
kùra nad koøenovým krèkem není
schopna odolávat vznikajícím plísním a
následnì dochází k zapaøení vodivých
pletiv. Zkusme se chovat k lesu ohleduplnì. Zabráníme tak jeho postupnému nièení.
Martina Handzlová,
úsek životního prostøedí

v˝zva
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OBEC DOLNÍ LUTYNÌ
Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì
Veøejná výzva k pøihlášení zájemcù na obsazení
funkce úøedníka - územní plánování a výstavba
(dle zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých
zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù)
1. Zamìstnavatel: Obec Dolní Lutynì,
Tøanovského 10, Dolní Lutynì
2. Druh práce: územní plánování a výstavba
3. Charakteristika vykonávané práce:
zabezpeèování výkonu státní správy na úseku
územního plánování a výstavby
4. Místo výkonu práce: Obec Dolní Lutynì
5. Pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru:
- státní obèan ÈR pøípadnì cizí státní pøíslušník s
trvalým pobytem na území ÈR;
- vìk min. 18 let;
- zpùsobilost k právním úkonùm;
- bezúhonnost;
- ovládání jednacího jazyka;
6. Platová tøída : 9. plat.tø. (dle naøíz. vlády èís.
564/2006 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù)

Lutyniacy w únieønym raju
Po tygodniowych wakacjach spotkaliœmy siê 18 lutego z ca³¹ ekip¹
(klasa 8-9 + instruktorzy) przed
budynkiem naszej szko³y. Po pewnym
czasie przyjecha³ autobus, który nas
mia³ zawieŸæ do oœrodka Ondrášùv
Dvùr.
Gdy zobaczyliœmy, jak w
arealu Bílá i Mezivodí
ludzie z wielkim zachwytem je¿d¿¹ na nartach i
snowboardach, byliœmy
podnieceni. Przy zakwaterowaniu poznaliœmy
super instruktorkê grupy
zaawansowanych narciarzy M. Tobo³a. Kierownik kursu p. Z. Letocha
zapozna³ nas z programem na dalsze dni. Nastêpnego dnia odby³a siê zbiórka przed g³ównym

budynkeim i z ca³ym wyposa¿eniem wyruszyliœmy
na stok. By³ on piêknie zaœnie¿ony (choæ z po³owy
sztucznym œniegiem). Dwoje z nas by³o zupe³nie
pocz¹tkuj¹cych, czworo œrednio zaawansowanych i
szeœcioro zaawansowanych narciarzy. Œrednio
zaawansowani uczyli siê pod opiek¹ p. B. Czapka.
Nasza instruktorka zapozna³a nas te¿ tajnikami
jazdy na snowboardzie. Ka¿dego wieczoru jedna z
grup przygotowa³a punkt programu.
Uczestnikami zabawy byli nawet
instruktorzy. W dzieñ odjazdu byli
wszyscy bez humoru, poniewa¿ by³
to nasz ostatni dzieñ. Po œniadaniu
poszliœmy na stok, gdzie cieszyliœmy
siê ostatnim œniegiem na kursie.
Zabrzmia³o koñcowe "Hip Hip
Hura!". Szkoda, ¿e w dalszym roku
nie jedziemy znowu na kurs narciarski. BY£O
BARDZO FAJNIE!!
Krysia, Gosia, Ania

OBEC DOLNÍ LUTYNÌ
Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì, IÈ: 00297461
hledá

KRONIKÁØE

OBCE

Kronika je letopisecké dílo zachycující zprávy o dùležitých a pamìtihodných
událostech v obci pro informaci i pouèení budoucím generacím.

7. Další pøedpoklady pro vznik pracovního
pomìru:
- dosažené vzdìlání - minimálnì úplné støední
stavebního, praxe ve veøejné správì a zkouška ze
zvláštní odborné zpùsobilosti pro správní èinnost
pøi územním rozhodování a pøi rozhodování na
úseku stavebního øádu a vyvlastnìní výhodou;
- uživatelská znalost práce na PC;
- znalost zák.è. 183/2006 Sb., o územní
plánování a stavebním øádu; zák.è. 500/2004 Sb.,
správní øád; ve znìní pozdìjších pøedpisù;
- zodpovìdnost, komunikaèní a organizaèní
schopnosti;
8. Pøihláška musí obsahovat:
- jméno, pøíjmení, titul uchazeèe;
- datum a místo narození uchazeèe;
- státní pøíslušnost uchazeèe;
- místo trvalého pobytu uchazeèe (vèetnì uvedení
èísla telefonu);
- èíslo OP nebo dokladù o povolení k pobytu na
území ÈR;
- datum a podpis uchazeèe;
9. K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:
- profesní životopis vèetnì údajù o odborných
znalostech a dovednostech a o dosavadních
zamìstnáních;
- úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdìlání;
- èestné prohlášení o bezúhonnosti;
10. Pøedpokládaný nástup: 02. 05. 2007;
11. Místo, zpùsob a lhùta podání pøihlášky:
Místo podání pøihlášky. : Obecní úøad Dolní
Lutynì, Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì
Zpùsob podání: na výše uvedené adrese osobnì v
podatelnì nebo poštou. Lhùta pro podání pøihlášky: do 13. 04. 2007
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SkvÏl˝ den!!!

Bylo 6. února pùl sedmé ráno a já jsem vstával do rušného
dne. První vìc, kterou jsem udìlal, bylo to, že jsem šel do
pokoje a otevøel knížku nìmèiny. Až do ètvrt na osm jsem
se ještì na poslední chvíli douèoval potøebné èlánky a
rozhovory.

Pøed osmou jsme dorazili na hlavní silnici v Havíøovì. Chvíli jsme bloudili, ale
pak jsme koneènì dojeli až k robustní
budovì s nápisem Gymnázium Studentská. Tat´ka mì vysadil a øekl: " Tak
o pùl dvanácté jsem tu a chci tì vidìt s
diplomem!"Lehce se pousmál a pak
uhánìl do Kauflandu. S lehkou nervozitou jsem vstoupil do uèebny s nápisem
Nìmecký jazyk. K mému neštìstí jsem
tam pøišel poslední.
Posadili mì do
druhé lavice a
zaèala prezentace. Paní organizátorka
promlouvala medovým hláskem k naší
skupinì a snažila se ji ještì povzbudit.
Asi po pùl hodinì jsme se pøesunuli o
patro výš, kde už na nás ve velké a prostorné místnosti èekala místa k sezení,
magnetofon a všemi zavrhovaná porota.
Tentokrát mì posadili do poslední lavice
a já slyšel ten rozhovor jen z poloviny.

Po pøibližnì tøech minutách poslechu
vstala jedna porotkynì a zavelela: " Fertig!" a my pøestali psát.
Pak pøišla všemi nenávidìná èást - konverzace se èleny poroty. Z klobouku
jsem si vytáhl téma " Moje koníèky" a
musel jsem pøibližnì 10 minut na tohle
téma mluvit. Upøímnì - byla to hrùza!
Po tìch deseti úmorných minutách mi
oznámili, že to ještì není všechno! Opìt
jsem musel sáhnut do
klobouku a tentokrát
jsem vylovil obrázek s
dìtmi kreslícími mapu Evropy. Po další
konverzaci o tomto nešikovném obrázku
mì koneènì propustili na chodbu, kde
jsem se musel užírat nervozitou a nevìdomostí až do doby, kdy jsem uslyšel
kroky poroty blížící se k našemu
hlouèku soutìžících.
Když došli k nám, øekla hlavní
porotkynì tajemným hlasem, at´ se pøe-

slohov· pr·ce

suneme do prezentaèní místnosti. Byl
jsem tak ztvrdlý, že jsem pomalu ani
nemohl vstát. Jakmile jsme tam došli ,
zaèal proslov organizátorky: "Všichni
jste se snažili a podle poroty bylo
udìlování míst velmi tìžké, ale po jednání jsme se rozhodli takto: 3. místo
náleží Barboøe, 2. místo patøí Matìji
Vìnèolovi a první místo si pro sebe
vydobyl - Jan Ciosk ze ZŠ A. Jiráska v
Dolní Lutyni!" To byl šok. Na pár
sekund jsem myslel , že jenom sním, ale

pak mì paní organizátorka zavolala k
sobì, pøedala mi ceny a upozornila mì,
že diplom mi pošlou na školu. Zaplavil
mì skvìlý pocit a po dalším vyhlašování
ostatních skupin nás s potìšením poslali
domù.
U gymnázia mì èekal tat´ka a podle
mého úsmìvu poznal, že je za mnou
úspìch, a pro radost mi zatroubil. Byl to
opravdu skvìlý den.
Jan Ciosk,
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni, 7.A

PoslednÌ den na lyû·ku , aneb co sbalit - nebo koho?
Ráno jsme s Pájou vstávaly už v 6 hodin, jelikož jsme ještì
nemìly sbaleno. (Samozøejmì kufry, kluky jsme totiž
sbalily ve ètvrtek). Normálnì bychom to stihly, jenže jsme
pøedešlý veèer dostaly jako nejhorší pokoj trest.
Musely jsme posbírat všechny odpadky kolem chaty,
uklidit chodbu, posbírat odpadky ze všech pokojù, vynést
je a nakonec, až pøijedeme ke škole, uklidit autobus. Byly
jsme teda celkem nevyspané, ale vrhly jsme se na to hned
po snídani, když "Havíøov" odjel na sjezdovku. Kolem
chaty to bylo nejhorší, samé rohlíky, paštiky, jablka,
pomeranèe a dokonce i Renkovy trenýrky. No prostì
hrùza! Na tu chodbu jsme se vykašlaly a øekly všem, at´
si svoje odpadky zanesou do kontejneru sami a autobus
jsme taky nakonec neuklidily -nebylo ani tøeba. Stihly
jsme to asi tak za 20 minut.
Protože do odjezdu zbývaly ještì 3 hodiny, šly jsme dolù

éivot ökoly Na Zbytk·ch
Naše škola se nachází na ulici Rychvaldská. Je to hezká zelená budova, ve které
najdete v pøízemí tìlocviènu a jídelnu.
Na poschodí máme dvì tøídy, kde se
vyuèují spoleènì žáci 1. a 2. roèníku a 3.
a 4. roèníku. V jedné tøídì se nachází
školní družina, která je využívaná v
odpoledních hodinách. Druhá tøída je
vybavena poèítaèi, takže slouží i jako
poèítaèová uèebna. Máme i vlastní
kuchyni.
V letošním školním roce nám do první
tøídy nastoupilo šest prvòáèkù, kteøí se
uèí kromì obvyklých pøedmìtù, jako je
èeský jazyk, matematika a prvouka i
základy anglického jazyka. V odpoledních hodinách nabízíme žákùm úèast v
keramickém a poèítaèovém kroužku.

hrát "pinec". Praly jsme do toho takové pecky, že jsme ten
míèek rozpùlily napùl. Jelikož další už nebyl, vzaly jsme si
každá jednu pùlku a šly do pokoje. Tam nás èekal šok.
Byly tam naházené tašky ze všech pokojù, takže se tam
nedalo skoro projít.
Do odjezdu zbývala už jen pùlhodina a mìli jsme už nosit
ven boty na snowboard a pak i tašky. Batohy jsme si teda
s holkami ještì nechaly v chatì a šly jsme odnést ty bágly
do autobusu. Za chvíli se mìlo odjíždìt a my jsme s Pájou
doufaly, že ještì stihneme kluky z "Havru". Všichni už šli
do autobusu, jen my dvì jsme poøád èekaly venku. Když
jsme uvidìly pøijíždìt jejich autobus, byly jsme v tu chvíli
štastné jak blechy, že je ještì uvidíme.
Najednou se ale stalo nìco, co nikdo neèekal. Jejich autobus mìl zamlžená zrcátka, a tak narazil do toho našeho a
urval zrcátko nám! První, co nám v tu chvíli probìhlo

Každý rok ve spolupráci se SRPŠ
poøádáme v prosinci tradièní Mikulášskou besídku. Na besídku si žáci s
uèitelkami pøipravují již od listopadu
program, kterým se potom snaží
rodièùm navodit vánoèní atmosféru.
Samozøejmì dìti po zásluze odmìní
Mikuláš balíèkem a všichni dostanou
malé pohoštìní. Vše zakonèí dìtská
tombola, ve které vìtšinou všechny dìti
nìco vyhrají. Akce by se nemohla konat
bez práce výboru SRPŠ, který pracuje ve
složení: paní Reft´áková, paní Kudlová,
paní Válková, paní Adamczyková, paní
Juráková a paní Pospíšilová. Je velmi
milé, že se i v dnešní uspìchané dobì
najdou lidé, kteøí jsou ochotni pomoci.
Mezi další vìtší akce, které nás ještì v
letošním roce èekají, patøí besídka ke
Dni matek, dopravní soutìž, školní
radovánky a družební setkání se ZŠ

hlavou, bylo: "Jupí, odjezd se zpozdí!" Ne že bychom
øidièi pøály tu škodu, ale prostì jsme v tu chvíli byly
pobláznìné, jelikož jsme vìdìly, že ještì budeme moct
pokecat s klukama. A navíc ten pohled na ustrašená
dìcka v autobuse, to stálo fakt za to. Prostì jsme se smály,
protože se nám splnilo pøesnì to, co jsme chtìly - aby se
odjezd zpozdil. Kluci si šli dát do chaty vìci a do odjezdu
jsme ještì kecali. Pak jsme se rozlouèili a slíbili si, že si
napíšem nebo zavoláme.
Nasedly jsme teda do autobusu a pádili domù s dobrým
pocitem z dobøe vykonané práce. Po cestì zapípalo pár
sms a za chvilku jsme byli u školy. Lyžák teda skonèil
dobøe a nám nezbývalo nic jiného, než èekat, až si nás
naši drazí rodièové vyzvednou.
Lucie Bielczyková, 7.A, ZŠ A. Jiráska Dolní Lutynì

Závada. Peèujeme také o kulturní vyžití
našich žákù. Úèastníme se kulturních
pøedstavení v DK v Karviné. Žáci se seznamují s historií obce a okolních mìst.
Ètvrté roèníky pravidelnì absolvují
prohlídku zámku v Karviné. Velmi rádi
také jezdíme do Stanice mladých
pøírodovìdcù v Karviné, kde mùžeme
zhlédnout jak domácí zvíøata, tak
exotické plazy.
V lednu jsme poøádali pro rodièe a širokou veøejnost Den otevøených dveøí.
Nejdøíve žáci vystoupili s krátkým programem a pøítomní rodièe byli seznámeni s Rámcovì vzdìlávacím programem. Další program probíhal v jednotlivých tøídách a v jídelnì. Prvòáci
pøedvedli, co všechno již umí, dokonce
se pochlubili i svou jednoduchou
angliètinou. Dále mohli rodièe a veøejnost zhlédnout práci žákù v keramic-

kém kroužku, který vede paní uèitelka
Renáta Èaplová. Žáci ukázali, jak umí
ovládat poèítaèe pod vedením paní
uèitelky Zuzany Kováøíkové.
Ve školní jídelnì se všichni mohli posilnit výrobky z dílny kroužku Praktik,
který vede paní vychovatelka Anna
Szeligová. Nad poøádkem dohlížela paní
Anna Mynáøová, která ve škole uklízí.
Po ukonèení akce si všichni pochutnali
na dobrém obìdu, který uvaøila paní
kuchaøka Jana Èejková. Na akci jsme
pozvali kamarády ze školky, pøišel se na
nás podívat i pan starosta Mgr. Pavel
Buzek. Vìøíme, že rodièùm i hostùm,
kteøí do školy pøišli, se u nás líbilo.
Naší velkou pøedností je, že máme malý
poèet žákù ve tøídách a ve škole u nás
panuje rodinná atmosféra. Pøijïte se k
nám do školy taky nìkdy podívat.
Mgr. Zuzana Kováøíková
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Charita BohumÌn p˘jËuje oöet¯ovatelskÈ pom˘cky
Již pøed více než dvìma lety zavedla
Charita Bohumín možnost zapùjèení
pomùcek pro ošetøování èlena
rodiny. Z dùvodu rostoucího zájmu o
tuto službu jsme se rozhodli rozšíøit
poèet i sortiment pùjèovaných vìcí a
zøídit tak samostatné støedisko
"Pùjèovna ošetøovatelských pomùcek". Sídlo pùjèovny se nachází v
suterénu Charitního domu sv. Fran-

tiška a jejím vedoucím je pan
Miroslav Palko.
Tato služba je urèena tìm, kdo pøechodnì nebo trvale peèují doma o
èlena rodiny, který má sníženou
možnost pohybu. Mùže pomoci
pøeklenout dobu potøebnou k vyøízení vlastních pomùcek.
Co si tedy mùžete v charitní
pùjèovnì zapùjèit?

WC-køeslo nebo WC-vozík, invalidní vozík mechanický, židli do
sprchy, chodítko, noèní stolek k
lùžku, polohovací lùžko mechanické
nebo elektrické.
Pùjèovací doba je max. 1 rok a výše
úhrady závisí na druhu pomùcky, od
5 Kè/den za zapùjèení sprchovací
židle po 25 Kè/den za lùžko s elektrickým polohováním.

Zapùjèenou pomùcku si vypùjèitel
musí odvézt z pùjèovny sám na
vlastní náklady a stejnì tak ji také
vrátit. Mùže však požádat o pomoc
pøi montáži nebo demontáži, což
platí zejména pro polohovací lùžka.
Bližší informace podá zájemcùm p.
Palko v pracovní dny od 7 - 14 hod.
na tel.: 596 016 070.
Kristina Stoszková

Zahr·dk·¯i radÌ, co udÏlat v dubnu
Na co nezapomenout v dubnu:
OVOCE:
Dokonèíme výsadbu ovocných stromkù a keøíkù,
pùdu kolem stromkù upravíme do tvaru mis, pøihnojíme ovocné døeviny a révu, nastýláme pùdu
pod stromy a keøi, dokonèíme jarní výsadbu
jahodníku, pøihnojíme a zavlažíme jahodníky,
maliníky, ostružníky, zavlažujeme stromky
vysazené na jaøe i na podzim, dokonèíme
roubování peckovin, roubujeme jádroviny,
stromkové rybízy a angrešty upevníme k tyèkám
nebo jiným oporám, provedeme jarní øez
broskvoní, chráníme kvetoucí ovocné stromy pøed
mrazíky.
ZELENINA:
Dokonèíme výsev špenátu, hrachu, cibule a póru,
vyséváme všechny druhy koøenové zeleniny,
vysazujeme pøedklíèené brambory, na záhon
vysazujeme sazenice salátu a raných košt´álovin,
zeleninové sazenice pøed výsadbou otužujeme, do
fóliovníku sázíme papriku, rajèata, baklažány a
okurky, koncem mìsíce vysejeme fazole,
cukrovou kukuøici a okurky nakládaèky, založíme
nový porost pažitky, ošetøíme vytrvalé zeleniny,
pøedpìstujeme sazenice okurek, melounù a tykví,
pøipravíme záhony k výsadbì teplomilné zeleniny,

založíme rozmnožovací záhon k vypìstování
sazenic pro pozdìjší výsadbu.
OKRASNÉ ROSTLINY:
Konèíme s výsadbou jehliènanù a stálezelených
døevin, vysazené døeviny zaléváme, provádíme
tvarovací øez živých plotù, zakládáme nový

trávník, staré trávníky provzdušòujeme,
doséváme, pøihnojujeme a zaléváme, vysazujeme
meèíky a další hlíznaté rostliny, záhony trvalek a
dvouletých kvìtin udržujeme bez plevele,
z odkvétajících cibulovin odstraòujeme semeníky,
vyndáváme nádoby na okna a balkony, pravidelnì
zaléváme a pøihnojujeme kvìtiny v interiérech.

P¯ijdou novÌ prvÚ·ËciÖ
Poslední lednový den se konal zápis do 1. roèníku základní školy. Jedni se
tìšili, druzí pøicházeli s obavami, co by mìli ukázat paní uèitelce, že už
umí.
Všechny dìti poznaly barvy, poèítaly, kreslily, pøednášely básnièky,
prohlédly si svou budoucí tøídu a setkaly se s budoucími spolužáky. Mnozí
se znají již z mateøských škol, které navštìvují a kde se zejména "metodou
dobrého startu" na 1. tøídu pøipravují.
A kolik nových školákù nastoupí 1.záøí? Do ZŠ ve Vìøòovicích 3, do ZŠ v
Neradu 2, do ZŠ na Zbytkách 9 a do ZŠ Komenského 13 dìtí.

Z·kladnÌ umÏleck· ökola v RychvaldÏ bilancuje a hodnotÌ ˙spÏchy
Po tøech letech byla pro školní rok 2006/07 MŠMT opìt vyhlášena celostátní soutìž
v oboru komorní hra s pøevahou dechových nástrojù. Naše, byt´ malá škola, vyslala
do okresního kola, které se konalo 27. února, ètyøi soubory. Dva z nich byly složeny
ze žákù, navštìvujících poboèku v Dolní Lutyni. Všechny nám svým umístìním
udìlaly radost a potvrdily, že naše práce na poli umìleckého vzdìlávání není
zbyteèná. Umístìní souborù v okresním kole soutìže:
Kategorie I.a
Trio zobcových fléten
S. Putová, D. Polách, B. Stachová ze tøídy H. Indruchové 3. místo
Duo zobcových fléten
V. Nešporková, J. Wolfová ze tøídy H. Indruchové 3. místo

Kategorie II.a
Kvartet zobcových fléten
H. Jedlièková, V. Vnenková, D. Strapinová, B. Szymoniková
ze tøídy V. Kroupové 2. místo
Kategorie II.c
Trio dvou zobcových fléten s klavírem
M. Slaná, L. Šostoková, M. Marcalíková ze tøídy H. Indruchové 3. místo
Všem žákùm i uèitelùm blahopøeji, dìkuji za dobrou reprezentaci školy
a pøeji hodnì vytrvalosti a nasazení do další práce.
Vlasta Matonogová, øeditelka ZUŠ Rychvald
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Obec m· rozpoËet na rok 2007
Rozpoèet obce byl schválen na únorovém zastupitelstvu a podrobnì ho najdete na
webových stránkách obce, která má adresu ve
tvaru www.dolnilutyne.org.
Schválený rozpoèet je vyrovnaný. Z vìtších
investièních akcí jmenujeme alespoò nutnou
opravu historické budovy lékárny a pokud se
podaøí obci získat dotaci na zklidnìní cesty
I/67 z Karviné do Bohumína, takovou úpravu
køižovatky v centru obce, aby byla
bezpeènìjší. Postupnì bychom rádi opravili
další budovy v majetku obce, ale nejde vše
najednou. V rozpoètu jsou také pøipravené

peníze na projektovou dokumentaci kanalizace s tím, že zaèínáme v èásti Vìøòovice.
Nezapomnìlo se ani na neziskové organizace

duben 2007

AKTUALITY
Pozvánky
Dvì zajímavé akce mohou navštívit všichni
zájemci bìhem mìsíce dubna v kulturním domì
v Dolní Lutyni. Od 2. do 4. dubna se bude konat
Jarní výstava dìtských prací spojená se soutìží
o nejpìknìjší kraslici.
V pátek 27. dubna pak probìhne již III. roèník
putování Bolka a Lolka, kterou pro místní i pøespolní mateøské školky pøipravila mateøská školka s polským vyuèovacím jazykem. (pet)
Skautský oddíl Støelka informuje
Skautský oddíl Støelka zve všechny kluky a holky
od 7 do 15 let na tradièní májový turnaj ètyøèlenných družstev ve høe RINGO, který se uskuteèní
v úterý 8. kvìtna 2007 na školním høišti u skautské klubovny. Kromì dobrého pocitu ze hry a
z vítìzství jsou pøipraveny pamìtní diplomky pro
všechny úèastníky a zajímavé ceny pro vítìzné
družstvo. Pøesná pravidla hry a podrobné informace získáte ve skautské klubovnì, nejlépe vždy
v pátek od 16 do 18 hodin.
Humanitární sbírka
Obèanské sdružení Diakonie Broumov a Osvìtová beseda v Dolní Lutyni vyhlašují
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního obleèení (dámské, pánské,
dìtské)
- lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon,
látek
- domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky
- vše jen funkèní
- peøí, péøových a vatovaných pøikrývek, polštáøù
a dek
Vìci prosíme zabalit do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka se
uskuteèní v pátek 11. kvìtna 2007 od 10.00 17.00 hodin v sále kulturního domu v Dolní
Lutyni.
Oznámení rodièùm
Øeditelství Základní školy Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni vyhlašuje na pondìlí 7. kvìtna 2007 øeditelské volno z dùvodu celodenního školení pedagogù.
Osvìtová beseda informuje
V nedìli 15. dubna 2007 Osvìtová beseda
poøádá v sále Kulturního domu v Dolní Lutyni
zábavnou show s nejkrásnìjšími a nejznámìjšími operetními melodiemi TELEVARIETÉ
V OPERETÌ, kde vystoupí sólisté operety
Moravskoslezského
divadla
v
Ostravì
a Slezského divadla v Opavì, kouzelník
a taneènice. Zaèátek v 17.00 hodin. Pøedprodej
v KD v Dolní Lutyni dennì. Jednotná cena 80,Kè.
Osvìtová beseda pøipravila na sobotu 21. dubna
2007 jednodenní zájezd na FLORU Olomouc.
Odjezd autobusu od KD v 7.30 hodin. Cena 250,Kè. Bližší informace podá Pavla Petrová osobnì
nebo na tel. 596 544 435.
Spoleèenské organizace informují
Èeský svaz žen v Dolní Lutyni pøipravil ve dnech
18. a 19. dubna 2007 v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni
jarní burzu dìtského odívání, sportovních potøeb
a hraèek.
Støeda 18.4.2007, sbìr od 8.00 - 17.00 hodin,
prodej od 10.00 - 17.00 hodin
Ètvrtek 19.4.2007, prodej od 8.00 - 14.00 hodin,
Vyúètování od 14.00 - 16,30 hodin
Pietní akt
Vážení obèané, u pøíležitosti osvobození naší
obce se uskuteèní pietní shromáždìní u Pomníku
rudoarmìjcù v parku v pondìlí 30. dubna 2007
v 17.00 hodin. Zveme spoluobèany, zástupce
politických stran, organizací a spolkù k úèasti
na této vzpomínkové akci. Zve ZO KSÈM Dolní
Lutynì.
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SpoleËensk· kronika
Osud nás neèekanì rozdìlil a my jsme Ti
nestaèili øíct, že život s Tebou byl krásný.
Dne 4. bøezna 2007 odešel navždy milovaný
syn, manžel, otec, dìdeèek, bratr, strýc a
švagr

babièky a prababièky paní
Liduše JAWORKOVÉ

Co moûn· nevÌte?

a zároveò dne 14. bøezna
2007 jsme si pøipomnìli
8. výroèí jejího úmrtí.

- 17. února se konal X. jubilejní obecní
ples. Plný sál tanèil skoro až do rána.
K tanci i poslechu hrála Lutyòská šestka a SAXET.

S láskou vzpomínají manžel Leo, syn
Radomír a dcery Dáša a Jana s rodinou.

- 19. února byla namontována nová
telefonní ústøedna. Od tohoto dne se
každému úøedníkovi dovoláte pøímo
a obec by mìla výraznì ušetøit na
paušálních poplatcích.

pan Jindøich MALCHAREK.
Dìkuji všem, kteøí se naposledy pøišli
rozlouèit s mým drahým manželem, za projevy soustrasti, kvìtinové dary a hudbám dolnolutyòské dechovce a dechovce ŽDB.
Za zarmoucenou rodinu manželka Marie,
dcera a synové s rodinami.
Dne 22. bøezna 2007 jsme
vzpomnìli 10. výroèí úmrtí
paní

Dne 26. dubna 2007 uctíme
nedožité 100. narozeniny
paní
Rùženy ORŠULÍKOVÉ.
S úctou a láskou vzpomíná syn Miloš s rodinou.
Dne 28. dubna 2007
vzpomeneme nedožité
90. narozeniny pana

Zdeòky JEŽÍŠKOVÉ
Josefa OSTAPOWICZE
S úctou vzpomíná celá rodina.
Èas plyne, vzpomínka zùstává.

a zároveò 25. ledna 2007 jsme vzpomnìli 8.
výroèí jeho úmrtí.

Dne 12. dubna 2007 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí pana

S láskou a úctou vzpomínají dcery Alena a
Anna s rodinami a syn Josef s rodinou.
Dne 1. kvìtna 2007 vzpomeneme první
smutné výroèí úmrtí paní
Marie SKRZESZOWSKÉ

Antonína ŠMÍDA
a zároveò l. kvìtna 2007 vzpomeneme
2. smutné výroèí úmrtí jeho manželky
Valerie ŠMÍDOVÉ.

S láskou vzpomínají sestra
Štìpánka Kubátková s
manželem Josefem, synovec
Jan Kubatko s manželkou
Jiøinou, prasynovec David Kubatko s
manželkou Blankou a jejich dìti Martínek a
Lukášek.

Vzpomínají dcery Eva a Štìpánka s rodinami.
Odešel, ale zùstal v srdcích tìch, kteøí ho
mìli rádi.
Dne 16. dubna 2007 uplyne
10 let od úmrtí pana
Isidora GIECKA
z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Božena a
syn Josef s rodinami.
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli
pøát, jen kytièku na hrob dáme a budeme
vzpomínat.
Dne 26. dubna 2007 vzpomeneme nedožité
80. narozeniny naší manželky, maminky,
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Dne 11. dubna 2007 by se dožil 80 ti let
a zároveò 31. øíjna 2007
uplynou 3 roky, kdy nám
navždy odešel náš milovaný
a nenahraditelný manžel,
otec, bratr, tchán, dìdeèek,
pradìdeèek, strýc a švagr
pan

- mandátu v obecním zastupitelstvu se
vzdal Ing. Josef Lindner a jeho místo
zaujal Ing. Richard Finda, oba byli
zvoleni za KSÈM.
- 26. února jednalo zastupitelstvo.
Nejdùležitìjším bodem bylo schvalování obecního rozpoètu a dále pak
informace o stavu budov a majetku.
- ve støedy 14. a 21. bøezna pøijímali
daòová pøiznání pracovníci Finanèního
úøadu v Orlové v malé zasedací místnosti. Možnosti využilo nìkolik desítek
obèanù, kteøí nemuseli do Orlové.
Dìkujeme.
- v sobotu 24. února se starosta obce
spoleènì s dalšími úèastnil slavnostního køtu knihy o historických pokladech obce Gorzyce a Dolní Lutynì,
která je k zapùjèení v knihovnì.
- v nedìli 25. února se konala výroèní
schùze PZKO ve Vìøòovicích.
- místostarosta Bc.Jan Fismol se
zúèastnil setkání hospodyò v Czyzowicích.
- ve ètvrtek 8. bøezna v 21.55 hodin
vykradli zlodìji Obecní úøad. Pokud
nìkdo mùže poskytnout bližší informace budeme rádi. Zpùsobená škoda èiní
necelých 20 tisíc korun.
- v nedìli 10. bøezna za pøítomnosti
starosty i místostarosty jednali myslivci
z Neradu a Vìøòovic.
- ve ètvrtek 15. bøezna se uskuteènila
kontrola Èeské inspekce životního
prostøedí zamìøená na vodní
hospodáøství.

V mìsíci bøeznu oslavili 75., 85., 93., 94. a 96.
narozeniny:
Zdeòka Vaòková, Josef Czerwionka, Hermína
Adamczyková, Anna Molinková, Alžbìta Szostoková, Emilie Malcharková, Marie Klósková.

Otakar SOSNA.

Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a
synové s rodinami.

Do svazku obce jsme dne 10. bøezna 2007 pøivítali tyto dìti: Filip Štolfa, Veronika Svobodová,
Kateøina Moroñová, Jana Wierbicová, Kristián
Wrotke, Jan Tremboš, Natálie Trochotová.

Dìkuji za milou návštìvu èlenek sboru pro
obèanské záležitosti, zároveò dìkuji za blahopøání a dar, který jsem od nich obdržela u
pøíležitosti mých jubilejních narozenin.
Byla jsem jimi potìšena. Anna Molinková

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany: Hermína Lubojacká a Jindøich Mlachárek.
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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Soubor Radost letos slavÌ 25 let
Umìlecká tìlesa Radost a Impuls
sdružují 200 dìtí a mladých lidí ve vìku
od 4 do 25 let, z nichž 22 je v letošním
roce z Dolní Lutynì. Zabývají se moderním, scénickým a diskotékovým
tancem. Tanèí pro radost sobì i
divákùm, doma i v zahranièí.
Zvláštní
skupinou
souboru
jsou
mažoretky, které jsou absolutními
Mistrynìmi Èeské Republiky a vystupovaly stejnì jako Radost a Impuls v
mnoha zemích Evropy.
Soubor vznikl v roce 1982 a za dobu své

existence
vychoval
celou
øadu
taneèníkù, z nichž nìkteøí se vìnují
tanci dále na profesionální úrovni.
Možná ani nevíte, kolik taneèníkù
doprovázejících naše špièkové umìlce v
poøadech jako Èesko hledá Superstar,
GOGOSHOW, Nova slaví atd. zaèínalo
s tancem v Bohumínì.
Radost a Impuls Dance Group dovedou
svým taneèním umìním diváky rozesmát, pobavit i rozplakat.
Jejich repertoár obsahuje až padesát
choreografií od sólových vystoupení až

po velké ètyøiadvacetièlenné formace.
Kromì oficiálních soutìží v SHOW
DANCE FORMATION vystupují malí i
velcí na módních pøehlídkách, firemních
veèírcích, výstavách, spoleèenských
plesech nebo pøi volbách Miss.
Na svém kontì mají soubory øadu
úspìchù, vítìzství na soutìžích a titulù
z Mistrovství Èeské republiky v rùzných
taneèních disciplínách.
Nejvìtším úspìchem je bronzová
medaile z Mistrovství Evropy.
(rad)

ìTancov·nÌ mne hodnÏ bavÌ,î
¯Ìk· û·kynÏ 7. t¯Ìdy Zä KomenskÈho v DolnÌ Lutyni Lucie Randisov·

Od kolika let tanèíš v Radosti?
Tanèím již šestým rokem, od roku 2002.
Jaké jsou Tvoje nejvìtší úspìchy?
V roce 2004 jsem byla první na Mistrovství Èeské
republiky v Hradci Králové a v Polsku na velké mezinárodní soutìži jsem obsadila 2. místo.
Kolikrát týdnì máš trénink a jak jezdíte do Bohumína?
V prùbìhu roku trénujeme ètyøikrát týdnì po 2 hodinách
a pøed soutìžemi šestkrát. Do Bohumína jezdím
spoleènì s dalšími kamarádkami z Dolní Lutynì Lucií

Bielczykovou,
Denisou
Szmekovou
a Katkou Buzkovou. Vozí nás rodièe, kteøí
se pravidelnì støídají.
Máš èas ještì na uèení nebo další záliby?
Na další záliby èas nemám a uèení musím
nìjak zvládnout.
Kde všude jsi s Radostí už byla?
Byla jsem už v Nìmecku, Polsku,
Maïarsku a letos v polovinì èervna
jedeme na Mistrovství Evropy do srbského
Bìlehradu.
(rad)

