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lfililiilálnicnímu
mo$uzáplawnebudou

Setkání občanri se zástupci projekčníkance|áŤe
a investora o v|ivech dá|nice D47 se kona|o ve
čtvrtek 19. dubna ve VěÍřovicích. Htavním
tématem by|o zujšení možného povodĚového
rizika z dťrvodustavby tě|esa dá|nice.
V tamním kulturním domě se
sešlo asi 60 občanu. kteri
svymi argumentv piesr-ěcičovali pŤítomnéodborník1. o
moŽn/ch rizicích v pŤípadě
živelnépohromv.
Proti názoru občanu stál1.
matema-tickévlpočry a sim.
ulace neočekávanych okolností.
Podle projektantri
dajně VěŤřovicím zhoršení
odtokovlch poměru nehrozí'
Kdo má pravdu, ukáŽe aŽ čas'
''V kaŽdém piípadě
setkání
bylo velmi užitečné.
občané
se mimo jiné dozvědě|i, že
dálnice z Bohurnína na hranici by se mohla Začítstavětjiž
letos a dokončena by měla
byt v roce 2010,'' Ťíkástarosta obce Pavel Buzek.
Dálnice bude od Bohumína
mírně stoupat a dominantou

na.uzemí obce bv měl byt
most pŤes olši stojící na
čt1.Ťech
pilíŤích.lvÍěl by byt
l ?5 metrťr dlouhy, což je
čt1.rikrát více než délka
současného
mosttt.
''Druhy
most by mělbyt podstatně menší,měla by pod
ním vést stávající
místní
komunikace a bude
umístěn v nejnižšímbodě,
aby mohl odvádět vody z
obce v pŤípadězáplav,'' tlumočí plány
projektantri
starostaPavel Buzek"
Další menšíotvory v tělese
dálničního náspu by měly
slouŽit živočichrim.
Doufejme, že projektanti vše
dobŤenaplánovali a zvolené
Ěešení nezhorší současné
odtokové
poměry
ve
VěiĎovicích'
(red)

dálnice

SkolaUilG]adu
seuŽUzáii hohuŽel
neoteuŤe

Radní v p li dubna definitivně rozhod|i o uzavÍenízákladní škoty v Dolní
Lutyni, ěásti Nerad. Podle starosty Pav|a Buzka je drivod jednoduch1/:v obci
dlouhodobě ub vá dětíško|níhověku a tento trend bude pod|e demografické
studie ještě několik let pokračovat.

''Nem žeme si
dovolit drŽetpětbrrdov zakladní
školy, pět mateŤs[/ch školek, druŽiny, jídelny a
dotovat z obecního rozpočtu mzdy zaměstnancli,'' Ťeklstarosta
Škotav Neradu má narozdíl od tamní mateŤské

početŽálď ze
školynejnižší
všechpracovišt,.''Nebyla
jiná možnost,''
Ťíkástarosta.

Zavteni školy se podle něj dotkne asi 14-ti dětí
|. až 4. ročníku,kterépťrjdoudo nov5ÍchtŤíd'
Dodává, že když futo skuteěnost osobně
oznamoval rodičrimŽákrr,nadšenípochopitelně
nebyli. ,'Ale po našem setkání jsem nabyl
dojmu, že sitr.racichápou,'' doufa starosta Pavel
Buzek.
obec zatímnehodlá budovu školy prodat.Radní
ale plánují, že v uvolněn;|'chprostorách vznikne
ordinace druhého praktického lékaŤea některé
tŤídybudou slorržitv odpoledníchhoclináchzáj.
movÝrn ittvarťrm.''Část prostor byclrom rádi
pronajaii," infbrmoval starostaobce.

popisnými
cÍsly
{|znacouání
hudov

Fnávní prava označováníbudov popisnfmi číslyje obsaženav zákoně č.
právním
12s/20&il
sb. o obcíchveznění pozďo;srchpredpis a souvlsejícím
ulic a ostat.
pťedplsem
je vyhláškafuŤv
č.326l20s0$b" o zpťrsobuoznačování
číse|k
použití
prostranstvÍch
a.
urrrístění
zpťtsobu
ná4i,*/,
o
níchwefejnfclr
budov a o postupu a
označeníbudovoo náleŽitostechoh|ášenío pÍečíslování
pridě|eníčísela dokladech potĚebnfch k priděleníčíselve znění
oznamCIvání
sb.
vyhlášky č.1s3/20CI1

Zust. $ 31zákonaoobcíctrqplyvá,Žekazdábudo. buikami s bíljrni číslypopisnynri,byly doobjed.-,amusi b1,t ozriačenapopisn.lr.nčísleil, pokird nany chy'bějícíčíslave stejnénrbarer,némprove.
z-ik.on nestanoví jny režun pro ozlačení budov. dení. Vlastníci nově postavenych domťrobdržíta-bpopisriymi se ulku s číslempopisny1mpo kolaudaci domu a pŤihresp. staveb. Samostahr-vmtčís11.
lašeník tl'alému pobytu. Vlastrríci jiŽ zkolauneozračujívediejšíbudor,1,''kteréjsorrsoučástíjeddovanych domťi,kteťíneobdrŽelitabulku s číslem
noho celku (riapŤ'garaž pŤidornu).Rozhodrrutío
popisn1,rnpŤikolaudaci' si ;i mcpŤiděleníčíslapopisnelrcrv-vdává
hou v1,'zvedIroui ua obecnítn
Cbecní irÍad v Doirrí Lut1ni,
v Dolní Lutynl, kancelaŤč.7
ťrŤaclě
stavebnÍirŤad.Poté. co obecní
ťii.adroáocinul o označeni budov,v pi^islušn1ym- Ýnltm|Vecl.
je vlashík nenrovitostipovirrenrrasvrij nákŽe podle $ 47b ocist.i písm'c)
Dále upozorťrujeme.
čís1em.
a udrŽovatje l,Ťád. ákon a č, 2a0lÚ90 Sb. o pŤesiupcích,ve znětli
iac ozriačitbrtdor,'utěrnito čísi.y
pozdějšíchpŤedpisii,se pŤestupkudoprrstíten, kdo
trémsta,r'ti.
budow číslypopisnyni. Za teito prestltneoz.račí
Barvu a provederríčíselurčujeobecníuŤad.
pek mriŽeobec uloŽit polarfuaŽ do v1šei0 000 Kč.
Cís]ase umíst'ujítak, aby byla viditelrrá.
llzirlei1em k tomu, že pievážnáčástdomri v Doiní V pĚípaděprávnickych osob a poclnikajícíchfuzicLut1.ni3ejiž oaračenasmaltovan.fui mocir-r'mita. k]ilchosob je slantkovápodstatasprár'rríhodeiiicu

rlaŤiztlis
uátgott

v $ 58odst.1písm'c) obec.
v danéoblastiupravena
r,ilto *tzení,na jehoŽzakladěmťrŽeobec uloŽit
pokutuaŽ do q.íše10 000,-Kč.
těmtosubjektrim
obecním
pokudneomačí
budor,učísiystanovenymi
Ú.ťadem.
popisnymi:
K dispoziciisoutabulkTs těmitočísly
9 , 1 3 , 7 4 r, 2 7 , 1 3 31, 4 3 1, 4 6 , 1 5 71,8 5 i,8 8 ,1 9 1 ,
192,194,198,
2AA,2A9,225,230,27l. 272, z',l4
3 1 0 3, 3 63, 5 3 , 3 5 5 , 3 5 9
4r 2,435,460,490,
534.57'7
611,616,624,666
I14.746,751.-168
806,812,835,
910,924.
i094,1096,1098
i001,1002,1014,1066,1a7'7,
1 i 0 0 . 1 1 1111, 1 21, 1 i 4 .1 1 1 61, 1 1 7l,i l 8 , 1 1 1 9 ,
1 1 2 2I 1
. 2 3 , 1 1 2 i , 1 1i i238i , i 1 3 2i.i 3 3 ,
i 1 3 4 ,i 1 4 3 ,1 1 4 51, 1 4 61, 1 5 01. i 5 1 ,1 1 5 2i ,1 5 3 .
1 ] 5 4 l' 1 5 7 'i 1 5 Í Ji i,5 9 . i 1 6 0 '1 1 6 1i.1 6 4 ,i 1 6 6 ,
1112,1173,1171.1116.11i"/,1178.I179
od i i 80 - 1300
a dálečísla
Jarmila \:ozárová'
sek lrritfiríchvěcía eridenceoblvatel

pasy
si UcasuyÍidit
il|ezapomente

Vzhledern k tornu, Že se poma|u blíŽí|etníměsíce a s
nirnl i cestování, inforrnujerneVás o zpťrsobuvyĚízení
cestovníchdoklad .

Krajském ťiŤadě lv{oravskoCestovnídoklady pro děti
slezského laaje, 28. í.íjna1I1,
Podie stávajícíprál,ní ťrpra-'y, d.
podle zákonač.329li999 Sb' o ces- Ostrava.
tovtiích doklac1ech, ve znění Požadavky na lyŤízení CP pro
pozděišíchpŤedpisŮ,musí mit pro d ě t i o d 5 - 1 5 l e t
dítě . ciítěmusí mit 11žCP s bionietr'ycestovánído zahrariiční]<azdé
s'virj cestor'irípas, pokud toto dítč rtcicymi znaky, pt.otose dostar,íte
nenízapsanév cestorním pase sr'ého na Městsky uŤad
v orlové
k datu3c.8.2006.
ro<Jiěe
- Žátjost se ner'1plriuje a nepŤeciCI, pro děti
Požadnvky rra v7Ťízerrí
kládá se fbtografie, (tbrogratie se
do 5 iet
. v};plněnr:uŽádost rnuŽetepodat u
poÍícií
pŤímona MčÚ);
- piedklácianédoklady: rociny-lisi.
v Dolní Lirsrri
OliecníJioťrŤadr'r
. ie zapoti.ebí
osvědčenío státnínr občansťví,
2 ks totografre;
- správrrípoplatek
er.ent.stávající
50,- Kč;
- plaílost pasu l r.ok;
cestcvtrídckiady;
- pr'edkiádáse roclny iist a osvědt-.ení - sorávnípoplatek 100..Kč:
c státrrímobčanství(piedkláciá se r' - planrostpasuje 5 iet;
nerrrěloces- Fožadav\'na íizeníCP pro děti
pŤípaciě,
že dítě clcsi-rcl
starší15 let
l,ovÍ1l
l]ij.s,i;
- CP s bionretr.ickjtni naky towěž
si
0 osvěclčenío státnírnobčan.st'lí
na
fuíěljorlová;
rrrťlŽeie zažádat *rostĚedirictvinr
r' lJolní . ž:ádostse nevyphirrjea nepŤedkládá
rrrarik-v Obecriíilcl írŤat.l.Li
l,utyti. li Žadosti se pí.eclkJáda.;í:se ibtogiaíre (Íbtografie se poĚíclí
rra N{ěÚ)
il pŤ.írno
i.odn;.iist dítěte,roclnélist1'rot1ičťr
clijdací iist, spi.ávrrípoplatek čirií - pÍecik'iádá se crbčai-rskyprťtkaz
cesv1'stavíKl.a1sky dítěte'rodrrylist, even1.stá.vající
ifiO,-Kč. Osvědčtrrí
tovnítloklad;
ťli.acifulcrar'skcs1ezskéhokra.je v
- je irrrm sct-rlas rodiče;
Cstravě ''le ihťrtěclo 30 ctiťr. V pri'
. s1:i.iirtti
pc4:iatek600,- Kč;
íla
ces'to'"'ní
spčchate
Ži:
..ie
ras
i:lade"
-iieba:'i osvědčení
vvŤiditosobrrěna - platnostpasuje i0 iet;

Kč s dobou platnosti CP 6 měsíctj.
Lhrita pro v.vdanícestorrnícirpasri s
Vzhledem k tomu, Že cestovnípasy
bioprvkyje 30 dnťt!!!
vyrzuje Městsh./ uŤadorlová i pro
potŤeV pŤípadě,Že cestovnídoklad
je
a
PetŤvald,
obce Doubrava
dnt)
neŽ
30
v
kratší
l]rutě
bujete
doporučujemevšem, aby si zkon.
rnožnévi,ríditsi tzv.
rychlovku. V tomto pŤípadě se troiovali svoje cestovní dokiady a
k.orně vy.še uvedenych dokladťi včas si poŽádaii o nové. PŤedejdete
tak pťípadnm fi.ontárrr na Městse 2
rypl-Ěuje Žádast a pi"edk1á<ia.ji
skémuŤaděv orlové v době ietních
fotogpÍie'
prazdnin.
poplatky:
Sprár''rrí
- pro dětiod 5 - 15let
Jannila Yozáravá,
1.00c,sek vnitÍních věeí
Kč s dobou platirosti CP 6 měsícťt
- pro osoby staršíi5 let
l '500,-

,.P]oblémy
uohciřešime
zásadně
neisme
leuíapÍauÍ,,
iakoGolek,
Ťí16
mís|ostarosla
obceJanFismol(hnul'NEzAUl$ti}

Druhf muŽ do|no|utyĎskéradnice nerad dělí po|itiky v
obci na |evicovéa pravicové' ''Nenípravicová kanali.
zace a levicov'.fchodník. PotĚebya prob|émyse dolfkají vŽdy určitéskupiny občanrj nebo celé obce a bez
ohledu na po|itickou pňís|ušnost
ě|enri vedení obce se
musí Íešit,''ŤíkámístostarostaJan Fismo|.
Pane místostarosto, začínátedruhé volební
období ve stejné funkci. Co Vám pŤineslo
to první?
Piedevšímjsem poznal ce1ouŤaduschopn;/ch,
zajímavych a obětavfch občanri. Uvědomíl
jsem si, že obec není neŽil^j.mutvarem, ale
živym, neustále se rozvdejícím organismem.
Seznámil jsem se s odpovědnou pracípracovníkri obecního riŤadu' Ziska| jsem pŤehled o
problémecha potŤebáchobce.
Zastupujete politické hnutí NnzÁvIsr,Í.
Co je ve Vašem volebním programu na
prvním místě jako nejdriležitějšívěc?
Za nejd leŽitější považujeme závazek p|nit
koly a cíle stanovené Strategickfm plánem
rozvoje obce Dolní Lutyně, kterf byl
schválen zastupitelstvem v prosinci 2003 a
kten.i povaŽuj eme za nadčasovy a nejkomplexnějšívolební program obce' Náš volební
program obsahuje i jiné konkrétní závazky,
jakymi
jsou
kupŤíkladu vybudování
sportoviště ve VěŤĚovicích, qys.
tavbu odstavné plochy pro
parkování osobních aut u základní školy na Zbytkách, rozšíŤení Ťedních

Co podle Vás
obec
nejvíce
potŤebuje a. co je
podle
Vás
v
silách současného
vedení realizovat
ještě v
tomto
volebním
období?
Mezi
největší
současné prob.
lémy obce patŤí
likvidace odpadních vod. Tato
záIežitost
se
dotfká kaŽdého z občanii a není problémem
jen našíobce. Na Ťešení
se usilovně pracuje.
V současnédobě jsou zahájeny pŤípravné
práce na vybudování kanalizace ve
VěŤfiovicích.
Za da|šízávažny problém, kterf potŤebuje
obec vyŤešit,je klesajícípočet dětí v
základních a mateŤskfch školácl'r a s
tím související nárust nákladri. Uplné
vyŤešeníobou problémťrpŤekračujerámec
hodin obecníhoriŤaduatd.
jednoho volebního období. Budu spokojen,
V čemse [', coby-NEZÁvrslÍ, shodujete když se v tomto volebním období Ťešeníobou
v podstatěs pravicor1i'mvedenímobce,a co uvedenych problémri začnou rea|izovat.
naopak prosazujetena rozdítod jinfch?
Je něco, co byste rád Vy, jako místostarosNEZAVISLI se povaŽujíza hnutípolitického ta prosadil a realizoval?
stŤedu.
TŤídění
na pravicovéa levicovévedení Mám svťtjsen, kolem kteréhojsem zejménav
na rirovni obcí vnímám jako poněkud loĚském roce učinilněkolik krokťr'Tím snem
nešt.astné.
Není pravicová kanalizacea levi- je vybudování muzea a areálu zemědělské
covf chodník.PotŤebya problémyse dotfka. techniky a nástrojťrregionu Horního Slezska
ji vždyurčitéskupiny občanri
nebo celéobce v našíobci. S tímto záměrem jsem kupŤíkladu
a bez ohledu na politickou pŤíslušnost
člen seznámil i pŤíslušné
pracovníky Muzea Těšínvedeníobce musí byt Ťešeny.
Primárníje v ska, hejtmana Tošenovského, vedení firmy
tomtopŤípadě
vždyosobnostpŤíslušnéholedNETIS a. s. a v neposlední Ťaděi zastupitelstince' Diskusek jednotlivfm problémrim
mriŽe vo naší obce. Všichni tuto myšlenku pod.
byt uvnitŤvedeníobce jakkoliv bouŤlivá,a|e poŤiii. PŤestoŽev současnostidál nepodnikám
Ťešení
musíb/t nalezeno.Neprosazujinic, co žádnékonkrétní kroky' myšlenka nezapaďIa.
by mohlo byt v rozporu se zájmy obce.
Jak se díváte na patovou situaci ohledně

r0zn0u0l

prrimyslové z ny? Je to podle Vás dobňe
nebo špatně? Myslíte si, že existuje šance,
že se jednání o její vfstavbě
někdy v
budoucnu ještě obnoví, pňestožekraj její
pŤípravu pozastavil, v tuto chvíli zŤejmě na
několik dalšíchlet?
V současnédobě neexistuje nic, s čímby se
stávajícístav dal porovnat a dát tak odpověd'
na tyto konkrétní otázky. Nikdy nebyl pŤedloŽen Žádny konkrétní návrh o vywŽití tzv.
pr myslové zony a z toho vypljvající změny
krajinného rázu. Vše se odehrávalo v rovinách vizí a záměrb, o jedné skutečnostijsem
pŤesvědčen:rizemí potenciální prrimyslové
zÓny se nacházi na velmi strategickémmístě,
takže ne|ze iíci, Že vše je definitivně
vyŤešeno. Další v voj bude tŤeba velmi
pečlivě sledovat a kaŽdy záměr dťrsledně
vyhodnocovat z pohledu dlouhodoblfch
pŤínosťt
či ohroženípro obec ajejí obyvatele.
Domnívám se, Že vybudování dálnice v seku
mezi Bohumínem a státní hranicí (a tedy
VěŤŤovic) a provoz na ni, ukáŽe jako první
všechny zátěžové faktory pro dané .,6zemi,
M Že to byt cenná zkušenost pro další
rozhodování.
Děkuji za rozhovor.

uiíŽdeiící
suany
ie nulnohliilat

Donedávna byly ujíždějícísvahy vysadou obcí a měst, kde probíhá hornická činnost.Po minulé zimě se však i u nás objevily sesuvem ohrožené
.Waroschově
svahy. První z ttich je ve
lese, je poměrně rozsahlf a
bezprosďedně ohroŽuje rodinnou zástavbu. Zácbratné práce již zača|y,
pŤipravuje se projekt na stabilizaci svahu, brzy zaěne geologickf
nnotzlr,,*
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je odbor životrrího prostŤedí Města orlová na základě projektu a
doporučeníodbornílď. Jakakoliv nepovolená těžbabucle hlášená Policii
Českérepubliky a pŤísnětrestána podle platnych zákoni a vyhlášek.
Druhy svah, kten.fje v pohybu, se nacháeí pod kostelem a pokud pťrjdete
po chodníku ke kostelu z' ceÍItra,mriŽete si všimnout sesuvu, ktery je

Jalrisn{eueUěřňouicÍch
uitaliiato

Jaro letos pŤišloopravdu brzy' Už
v polovině bŤeznase na nás z oblohy usmívalo sluníčko. Aby nás
však zima ještěznovu nepŤekvapila, rozhodli jsme se s dětmi, že jaro
pečlivěuvítáme a utopímeMoranu
- její vládkynl Ze slámy nám ji
pomohl vyrobit pan Martin Grejták' děti ji pak s paní učitelkou
Věrou Findovou pomocí rumého
pŤírodního
materiálu dotvoŤily.
V pátek 23.b|ezna odpolednejsme
se sešli pŤed školou. Bylo nás
opravdu hodně - děti z mateŤskéi
základní školy, jejich rodiče i

známí.Všichnijsme byli ozdobeni
nějaklm drobn m symbolemjara
. kytičkou,sluníčkemnebo stuŽ.
kou,některé
děti si vyrobily i malé
transparenty.
UtvoŤilijsme dlouhy
pr vod, v jehož čele děti nesly

Jelikož nilm zimaještě ukazovala
poslední zuby, nemohla akce
pokračovat na jarním sluníčku,ale
museli jsme se vrátit pod školní
stŤechu. Náladu nám to však
iezkaz|Io. Pro děti byla pŤipravena
Ťada soutěží a jarních zvykri.
Skakaly panáka, cvrnkaly kuličky'
hledaly malé ptáčky' kteŤívypadli
Moranu, a vydali jsme se směrem z bnízda, háze|y míčky, koulely
k Ťece.Rozezněly se jamí písničky vajíčka, skládaly jarni obránky a
a Ťíkanky,kten-imi jsme vyhaněli
nakonec si stužkami a kraslicemi
zimu. Na mostě pŤes Ťeku olši
vyzdobily školku i školu.Zakaždy
jsme se s Moranou rozloučili a splněny kol je čekala sladká
poslali ji po vodě na sever.
odrněna a nakonec malé občer-

z uašich
d0pisu

swenr.
Domri j sme odchazeli ve večerních
hodinách a těšili jsme se na víkend, ktery už byl opravdu jarni a
plny sluníčka.Morana odplavala a
s ní odešla i zima.
Děkujeme všem rodičrim, kteŤí
nám s pŤípravou akce ochotně
pomohli. Největší odměnou a
oceněnímjsou pro nás rozzáčenéa
usměvavé dětskéfváŤe.Do konce
školníhoroku nás ještěčekajídalší
setkání.o těch však zase pŤíště.
Hedvika PeŤinová,
vedoucí učitelka ZŠ VěŤřovice

Ueliltonocní
uÍ$aua
.'Krásné,jsou to skvě|épráce'
Líbíse
mi skoro všechno.,.''Byto to super.
Děti jsou snaŽivé.Hezké...''Vašeqfstava byla skvě|á, je ohromujícívidět
snahu a chut' vašich abso|vent .
Děkuji''' Takto se VyjadĚovali někteĚí
žáci 7. tŤídpo zhlédnutíVe|ikonoční
vysta.ry Širuler pod vedením paní
Terezie Kantorové v Kulturním domě
v DolníLutyni. Vfstava proběh|amezi
2. a 4, dubnem, ale na pĚípravěděti
pracovaly od zimy.
Expozice měla dvě části,a to:
1) Nesoutěžrí vjrobky kouŽku Šit<rrtty- napŤ'
masky z nafltkovacflio balÓnku s použitímlepidlq
zapichovátka - sněhuláci' loutkové divadélko s
vyměnitelnymi kulisami v krabici od bot, kelímek
na tuŽky. dozdoboval se dráty, velikonočnízajíc,
ktery se věšína kliku, klasická vajíčkaa mnoho
dďších. Paní Kantorová poskytla insnrikce pro
práci s ovčímrounem' a to metodoir' kterése ťíká
''plstění''.
2) Druháčastvlstaly byla soutěžní- jmenovďa se
''o nejoriginá]nější
velikonočníkraslici''. Na stěně,
stolech i na panelu bylo roznístěno 22 exponátu,
kterévy.obily děti z do]nolutyčshlch ZŠ i MŠ - u
kaŽdéhovyrobku nechybělapopiska - jménodítěte

inebo dětského kolektivui, Ěíd4 ze které školy
jsou, apod' Návštěvník si všechny soutěžní
exponáty protrlédl,napsď číslopro něj nejkrasnějšíkraslice na lístečeka hodil do pŤipraveného
soutěátího boxu.
Vítě4/ exponátbyl vyhlašen4. dubna.Nejvíce se
líbil ten se soutěžrrím
číslem8.- vajíčkazdobená
pertičkami (získal celkem 107 hlasii)' Zhotovila je

Dostala hlavní cenu . sadu pro práci s ovčím
rounem (pŤírodnímateriál . bila nebo barevná
česarráovčívlna). Další exponáty byly odměněny
drobqimi dárky.
Vystar,u nal'štívilo celkem 470 návštěrnrfuťt,z
toho 268 školníchdětí.Kdo se zučastril,nelitoval.
Apaní Kantorová sízapráci s dětni ve svémvolnémčaseurčitězaslouŽipoděkovaní.
Ý
Mgr. Eva Sipulová

LvŽaislÚ
kurzl Stědrákoua
Lhota
Daniela Gaura ze 7. ročníkupolské základní školy.

v

V měsíci bŤeznu Zák|adní škola
A.Jiráska
uspoŤádala další
lyŽaisky kurz, tentok'rát pto žáky
8. a 9. ročnílcu,kÍery se konal ve
ŠtědrákověLhotě.
i pŤesletošníšpatnésněhové podmínky se podďilo zajistit dva dny
IyŽováni v nedalekém stŤedisku
Branná. Děti nejen Iyžova|y, a|e
takéjezdily na snowboardu'
Krorně |yžavánijsme se věnovali
r znym sportovním aktivitám
fotbalu' volejbalu, vybíjené,ťuris-

tice a sportovním hrám. Jedno
odpoledne jsme uspoŤádali po
skupinkách branny závod, kde
všichni nasadili opravdu velké
irsilí, a 'to nejen sportovní, ale i
literámí'
Podnikli jsme také q/let .do
Velkych Losin, kde jsme v míst.
ních papírnách zhlédli technologii
v roby ručníhopapíru a muzeum'
V Hanušovicích pak místnípivovar Holba, kterym nás provedl
prrivodce a do detaihi popsal

vfrobu tradičníhočeskéhonápoje.
věŤím, že se kurz dětem libil, i
když nebyl jen lyžaŤs$, ale i
sportovně-turistick!.
Literární tvorba žákrl:
PŤijeli jsme do Lhoty,
obuli jsme si boty.
A hned rychle na sjezdovku,
vlelry stály, sněhu trochu.
Máma plno strachu měla
a na nic víc nemyslela.

Do ŠtědrákovyLhoty
pŤivezli jsme si snowboardové
boU,
do zásuvlry věci dáme
a na vleku všenládáme.
Pak zavoláme mámě,
jak jsme si užili,
bez sněhtt i bez Iyží.
Štědrákova Lhota ie iak totalní
zapadlá bota,
ale my si užívámea žádnéstarosti
nemáme'

Sltau|slÚ
oddíl
střelkain|otmuie

Skautskf oddíl StŤelka zve všechny kluky a
holky od 7 do 15 let na tradičnímájovf furnaj
čtyŤčlennfchdruŽstev ve hŤeRINGO, ktery se

uskuteční
v riten./8' kvěÍra2007na
školnímhŤištiu skautské
klubovny.
Kromě dobréhopocitu ze tvy a z

vždyv pátekod 16 do 18 hod.
nejhezčí a nejpovedenější draci budou pŤedVe spolupráci s osvětovou besedou Dolní staveni veŤejnostina vfstavě v prostorách KulLutyně vyhlašujemeVelkou dolnolutyřskorr tumího domu a na podzimním leteckém dni a

soutěž ve stavbě a pouštění jsou pro ně pŤipraveny za1imavéceny.
dralcu.
Uzávěrka soutěžebude v pondělí Í0.záÍí2007,
Soutěž je určena pro všechny podrobnější infonnace získáte ve skautské
vítězsťvíjsou pŤipraveny pamětní diplomky pro
šikovné lidičky bez rczdíIu věku, schopné a klubovně, osvětové besedě nebo v dalších
všechny tičastníkya zajimavé ceny pro vítěziré ochotné vlastnoručně vyrobit funkčního léta- číslechDolnolutyřsklch novin.
jíciho draka. Tvar a vzhled draka závisí'pouze
družstvo.PŤesnápravidla hry a podrobnéinforza oddílovou radu skautského odilílu StŤelka
mace získáte ve skautské klubovně, nejlépe na fantazli a šikovnosti autora či autorťi.
Ing. Anna Bukovská vedoucí oddílu

inÍormaoG

Zeměplsná
olympiáda:
Iutynští
Žácihezlgzabodouali
Zaěátkem bÍeznaproběh|o školníko|o
Zeměpisné o|ympiády. Celkem se
z častnilo 43 žák 6. - 9' tŤídve tňech
kategoriích.
Z každékategorie postoupil jeden
žžk do okresního kola: KateŤina

Grejtaková z 6. B, Ian
Ciosk z'/.A
a Lucie
Mďcharkováz 9.B' Tito
žáci
nas
rispěšně
reprezentbvďi v okresnímkole,kteréproběhlo21.
bŤemav
Karviné.v kaŽdékateeorii soutěžilo

pruměmě 33 Žákti.
Umístění našich žákit:
kategorie A: Katka Grejtaková 13'
místo
kategorie ts: Jan Ciosk 4.místo
kategorie C: Lucie Mďcharková 21.
místo

Těmto žák m děkuji zareprezentaci
školy a blahopŤeji k pěknému
umístění'
Ing. Jana R.ačková,
učitelka zenněpisu

7aWádkáÍi
Íadí
naměsíc
ltuěten
OVOCE:
Dokončíme roubování a pŤeroubování ovocnych sftomr3' intenzivné zavlaŽujeme, okopáváme a
nastyláme pridu pod stomi<y, podle
potŤebyzavlažujeme ovocné skomy
v době kvetení i po odkvěfu,
okopáváme a zav|ažujemej ďrodníqy
až do plného kvetení, po odkvětu
podkládáme souplodí jahodníku,
chťánímeovocné stomy pŤedjarnímimrazy, ošeťímeklejotokovérany
na peckovinách, na zákrscích

vyvazujeme větvičky do vodorovné
polohy, vylamujeme nerodícía pŤebytečnévyhonlcy na vinné révě a
ponechanévyvazujeme.
ZELENINA:
Na zďron vyséváme teplomilnou
zeleninu, v druhépoiovině měsíce
vysejeme osivo popínavéhofazolu,
vysazujeme
sazenice plodové
zeleniny, majoránky a baza|ky,
podle teploty větrárne skleník,
fÓliovník i pďeniště, začínáme s

poloranSich
vfsadbou
odrud
košt,álovin, vyséviímeosivo pozd.
ních košt,álovin na rn.isevníziilon,
jednotíme, plejeme a zav|ahljeme
zeleninu z junfrto vysevu, po vy,jednocení pŤihnojímekoŤenovou ze|eninu, po skliani nejranějšíchzelenin
upravíme zžútony pro následné
plodiny.

novlch
trávníkú,
v zak|ádini
v období sucha zaléváme čerstvě
zasazené a stálezelené dŤeviny,
kypŤíme a zbavujeme plevele
trvalkové ziútonya skďiry, odstaĎujeme odkvetlá květenství některjch
druh dŤevin,kontrolujeme zdravotní stav rŮŽí a preventivně je
chráníme, v polovině měsíce zasa.
díme sazenice letrriček,vysazujeme
jiŤinv' chryzarrtémya hlímatébegooKRAsNÉRoSTLINY:
Pravidelně sekáme' pŤihnojujeme nie, pokojovékvětiny vynašÍmeven
a za|éváme trávnil<, pokračujeme na letrění.

psa
pouinnosti
chouatele
1áR|adÍí

Psi a některá da|šízvíÍatadržená v
zajetí(tiška,kuna,jezevec),ve stáŤíod
3 rněsíctido 6 měsícti a potéjednou
za rok, je tÍeba nechat očkovat proti
vztek|ině.Pokud uvedenézvíÍeporaní
člověka,je tňebaporaněnémuposlryt.
nout zák|adnízdravotnÍpomoc.

psa a to
Dále je tŤebazajistit veterinárníryšetŤení
v den, kdy poranilo člověkaa nasledně pak páty
den podle doporučeníveterinární správy. Vfsledky vyšetŤeníje
nutno odevzdatlékaŤi,kteqf ošetŤil
pokousanou osobu. Není.ii možrrépsa vyšetŤi!
musí se postiženáosoba podrobit antirabickému
r,yšetŤeni'Doklad o očkovaníproti vzteklině je
jej
tčebauchovatpo dobujednoho roku a pŤedloŽit
na požádiní organ m vykonávajícím sťátníveterinámí dozor (napŤ.organy veterinární správy). V
je
pŤípadě,
kdy chovatelnezajistílyšetŤenízvtšeťe,
tŤebatuto skutečnclstnahlasit rra Krajskou veterinární správq která bude spolupracovat s Policií
CR ve správním Y:a:eni.Yždy je ťeba pátrat po
pĚíčináchpokousaní, napŤ. snaha psa po jeho
postaveníve smečce;prokžr:ár.jdominance v či
jinjm Psťrm; pŤi risměvu lidé
odh1vají zuby apes ďekává ittok
nebo pohled psa do očí;psi chrarrí
svou pohalu, nebezpečí'pokud ji chceme vzít
nebo se k němu pŤiblížíme;onemocnění psa
nošenínáhubku u psri
apod.)'Proto doporučujeme
ne porlze v dopravníchprosťedcích' ale i na veŤejnémprosfoanství.
Pes by neměl byt piivazovarr pŤed uŤadem či
pod pŤímym vlivem
obchodem. Nenili
doprovazejícíosoby, doporučujeme,aby se na
veŤejnémprostanství pohybovď s náhubkem.
Majitelé nemovitostí jsou povinrri, zabezpeč1t
budovy a pozemky takov,.im zptisobem, aby je
jejich miláčci nemohli opustit. Musejí ďídit

zihrany proti vnikaní
níŤete na sousední
pozemky.
Chovatel rn že sám na
pozemku
vlastním
odstranit (spálením
nebo zakopaním na
místě vhodném z
hlediska ockany životprostŤedí a
ního
ochrarry zdraví lidí do
hloubky nejméně 80
cm s pouátím dezinfekčních prostŤedku)
uhynulého ps4 pokud
nakaŽen
nebyl
nebezpečnou nákazou
nebopodeďenímztéto
nžkazy'
Vlastník psa nesmí
svjm l".ikonem vlastrického práva omezit ptáva
jinéosoby,nesmíb;|tpoškozenolidskézdraví,životrí prosťedí a pínoda nad míru stanovenou
prostozákonem. Pes nesmímečišt,ovatspolečné
ry oby r1fch domťt,potravinaŤskéstanky, chodníky, hŤiště,telefonní budk1i
květinové mísy a zďtony, osvětlovací stožiry'Chovatel je povinen uklízet po svémpejskovi exkrementy. obecní
uŤadDolní Lutyně neuvažujeo zakoupeni speciálních kontejnerri na psí vjkaly. Chovatel psa mťrŽe
k odstarrění použítjalcykoliv vhodn! prosťedek,
napŤ.mikroténovy sáček
Mgr. Ivana Ryškov4 usek zemědělsf/
očkovarrípsri
V souladu se zákonem č. I66l]rgggSb.,o vetebude
rinámí péči,ve nÉni pozdějšíchpŤedpisťr,
veterinámírrrlékďem v obci Dolní Lutyně provedeno dne 15. květra 2007 očkovanípsri starších3
měsícťrproti vzteklině' osoba StaIší15 let se

Íady
nadzlato

dostavíse psem opatŤen1im
náhubkem k očkovaní
a pŤedloŽí očkovací prukaz a pozvánku na
očkování,kterou dtžite|psa obdržípoštou.
Za očkovaníbude vybíranpoplatekve vyši 75 Kč.
očkovaní zajišt,uje doc' MVDr. Ivo Šfuon&
CSc. z veterinámíordinaceostrava.Michďkovice
na těchto stanovištích:
08.00 - 09.00 hod. proskanství pŤed kultumím
domem ve stŤeduobce
u ZŠ naZbyrkácb'
09.30 . 10.30hod. hŤiště
1i.00. 12.00 hod. na nádvoií u pí. SkŤíšovské
Bezručova 77, Nerad
Štopantq,;
13.00- 14. 00 hod. ve VěťĚovicíchu zasrávky
14.30 - 16.00hod. prosfranstvípŤed kultumím
domem ve stŤeduobce
Bližší informace získáte na tel. čisIe 596 544
409l|d,107nebo 552 301 296 - Ryšková obecní
uŤadDolní Lutyně, č'dveŤí6.
Mgr.Ivana Ryšková'
zemědělslcÝ sek

odpadu!
|iŽis Bshěrnehezpecného

. Vyšina' brya|á zastávka DPMO
Vzh|edemk obsahu škodliq|ch|átekmusíbft bezpod. 5) pneumattlqy(bez disku!)
- 12:30
12:10
ho d
aby
nevozili
občarry,
Upozorřujeme
odpady sbírányodděleněod ostat.
mínečně
![o zv|áštní
.
parkoviště naproti .koupališti
šrot (plechy, pletivo, pračky,
ního domovníhoodpadu, aby se zabráni|oznečištění sporácy apod'), tento odpad patŤído t/""5)- ll,:)) noo
vzduchu,vodyapdy.
speciálních sběren vykupujících . stolaŤství 3D-lr'ood (b-lv
1 ^

Žaatn'ne občany, aby využili této
možnosli a zbav]|i se z domácností
nebezpečnychodpad a neodkládali
je do velkoobjemovych kontejneru
pro ostatnínadměmy odpad, které
budou pŤistavovany postupně na
jednotlivá stanoviště pro jamí a
podzimní klid. Nebezpečnyodpad
do těchto kontejneru nepaťí, svozová ťlrma jej musí vytŤid'ovat z
komunálního odpadu, náklady na
tňíděnía odvoz se zr,yšujía mohou
vést ke zbytečnémurustu ceny za
odvoz odpaduna osobu.
Sběr nebezpečnéhoodpadu v obci
bude provedenv sobotu 19. května
rra jednotliqfch stanovištích dle

níŽeuvedenéhorozpisu. Provádí se
pouze od občanri, nikoli firem!
MajiteléÍiremjsou povirrni si odvoz
a likvidaci nebezpečnéhoodpadu
zajistit sami.
mrižete následující
odevzdat
nebezpečnyodpad:
1) televizory monitory ledničky;
2) autobaterie, záÍivky, monočlanky;
3) barvy, Ťedidla, lepidla, rozpouštědla,posťiky, hnojiv4 obaly
od těchto chemikálií, staréléky;
4) Wjet! motorovy olej, maziva,
zbytky tukri, olejové filtry, textil
znečištěny olejem, tonery, fotochemicky odpad;

kovy.
Rozpis sběmlch stanovišt,:
- stŤed obce, pŤeci b1ivalou pekárnou MAx 8:00 - 8:30hod
' zastávka Zbyteckí 8:35 - 8:45
hod
. ulice Mezi cestami (1. KiŽovatka
od lesa Borek) 8:50- 9:05hod
. Nerad, kolonie (pŤedstanovištěm
kontejneru)9:10 - 9:25 hod
. VěŤřovice, autobusová zastávka
9 : 3 0- i 0 : 1 5h o d
. Nerad, vjezd ke sváŤečské
škole
1 0 : 2 0- 1 0 : 3 5h o d
. Nerad, lrasičskázbrojnice 10:40.
1 1 : 0 5h o d
' Nerad" školaTGM l 1:50- 12:05hod.
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kamenictví Franek) 13:00 - 13:20
hod
. kolonie Zbytky (autobusová
zastávka) 13:25- 13:40hod
' restaurace "IJ Jardy" 13:45 14:00hod
,
Žádirne občany, aby své odpad1'
neshromaŽďovali na j ednot1il".|'ch
zutávkáchpŤedem, ale aby počkali
na pŤijezd vozidla a nebezpečny.
odpad pomohli naložit. JelikoŽ je
nutné dodržovat jízdní Ťád, Žádán.e
o dochvilnost.
Martina Handzlová,
rísekživotního prostÍedí

Zhasly očiplné laslq' méhoruanžela a
tatínka, nezhasne však
nikdy na něj v našich srdcích vzpomínka,
Dne 20. května 2007 si
pŤipomenemenedoŽilich
80 let azárovei 21. vyročí
iimrtí našehornilovaného manžela a tatinka, pana

Dne 31. i<větna2aa7 oslaví
sl'éživotníjubilerrnr - B0
let - rnuj manžel,tatínek,
dědečeka pradědeček,pan

Pave|MAzÁČ.
Do dalšíchiet rnu pŤejemehocinězďraví,
v
štěstía spoustu krásn.v.chcirvii prožif"1.ich
a
Marie
rnanŽeika
rodinnérnkruhu. PŤeje
dcen' Pavia a Iartas roclinami.

Dne f9. kr-ětrla]00^

V měsíci dubnu oslavili 75. , 8s., 85., a
93. narazeniny:
Jan orlita. BoŽena Srnékalová, Vincent
Vančo
G i z e i a Po sse1o vá, !"'nežka Kvapítrová,
EvŽen Adamčík
Všem osiavencŮm pŤejernehlavrrě hodně
spokojenosta osobní polrodu v
zc].t.al.í.

\ . Z p o i i l e l ] e m e p r = 'i i í : i l l U i l l c

kruhri iodinném

Františka JANČARA.
S láskou a rictou vzpomínajímanŽeika
Marie, synovéJiŤí,Milan a dcera llona s
rodinou.

r--í.roČí
umni palra
Alberta sUcHÁNKA.
S láskou vzpomínajirnanŽelkaDagmar.
rnaminka.babičkaa bratr ota s rodinoLi.
|{ic víc Ti nem ženie dat, než kytici x,1ětt7
na ltrob tl s láskou vzponzínat.

Dne22' května 200"l uctlme vzpominKoi,l
10. vyročíumrtípana
, 1

Alberta CEMPELA.
S láskouvzpomínárodina.
Dne23. května 20ai uplyrre5 let, co do.
tlouklo srdce pana

Josefa KRYSKY
z VěÍnovic"
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzporneiites rrámi'
ManŽelka Štěpánkaa synovés rodinami.
Užjen lq,tičkuna hrc;b Ti
dát,
mť'tženle
chviličkupostát a tiše
vzpomínat.
Dne 27. května 2aÚ by se
doŽil 70 let pan
. i an F S P O V I C .
S láskou vzpomínajía rrikdy nszapomenou synovéJan a Jaroslav s rodinami.

&ffiT,*Ěffi[EEV
Zápis do ZUŠ Rychvald
Zápis do hudebníhoa vytvarnáhooboru
pr o bě hne23. květnao d 11.30 - 1B hod .
školyA. Jiráska v
ve trídě5' AZák|adrrí
H . lnd ruD o |níLutyniu paníuč itelka
chové.
Vlasta Matonogová,
ňeditelkaZUS Rychvald
!nfornnaceFielančního Ťaduv orlové
V prriběhuměsícecubna 2007 byly
rozeslánydanovymsubjekt m daŘové
sloŽenky,kteryrni|ze provéstuhradu
poště
na kterékoiiv
daně z nemo.yitosti
bez poplatk'3.
platbě uved'tepredčísií
Pri bezhotorrostní
symbankovníhoučtu7755,Variabiiním
bc|em pro fyzickouosobu.ierodnéčíslo
osobu lC' KÓd banky:
a r}rcprávnick.ou
0 7 10
dař 500CIKč,je splatná
Nepresahuje-li
naj edno uk 31. 05. 2007.

li{.ročíz|at,ésvatlry si pĚípomnéli dne
z8.4.2t07 rnanželé
Schťrzkaoh|edně dálnlce
Karel a Věra Macurovi z Dolní Lutyně
Ve stiedu 16. květnaod 15 hodinse
ve ve|kézasedacímístnosti
PŤejeme jim ještě hoclně spoiečně uskuteční
schŮrzka
obecníhouraduinformativní
proŽi!Ých iet ve zdravía spokojenosti
tlkajícíse stavbydáinice D 47 z
Bo humí nana státníhr anicíK. d isp ozici
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
bude ve|káortornapaa vedeníobce,
Adéla Ligocká, Alfréda Waiová
kterése Vám pokusíodpovědětna pfíVšem pozÚstalym q,jadŤujenle upŤínrnou padnéo|ázky.
soustrast.
Den otevÍenfch dverí
Komise sociá|nía Sbor pro občanské
zá|eŽitostiRady obce Do|níLutynězve
občanyna Den otevrenychdve í v domě
''
sluŽbou,ul' K Penzionu
s pečovatelskou
- 2. dubna natáčelčbskf r:ozh:|as
. kce se usk uteční
Óp' 12a, D o |níLutyně A
ostrava reportáŽo naší.obci.
v tery dne 29' května2aa7 od 12 hod
gtarostya
Natáčenírelace Se kr.o.mě
do tazyb ud e
do 1B ho d.Na pÍ í padné
místostarosty7ll6'stnili L. Buryan, .
Konopek"
M.
odpovídatpracovnicescciálníhouseku
o. Piskol.á
oÚ Do|níLutyně Mgr. |vanaRyšková,
tel.:552 301 296, nebo 596 544 409/kl.
107, e-mail:ryskovai@dolnilutyne.org

GomoŽná.neťÍte?

Kronika plavby neskonči|a
Sdě|ujemečtenái m, Že v nás|edujících
novinpiineseme
do|nolutynskych
čís|ech
''KronikaVelképlavdokončeníreportáŽe
by po odĚe''. Poslední,5. pokračování,
čís|e.
v bĚeznovém
bylo zveÍejněno
se l||.ročníkpěvecké
BtížÍ
slavík''
soutěŽe''Rychvaidsky
V porotě,která ocenívaše vykony,tentokrát zasednou pěvkyně Eva DÍízgováJirušová,biskupkaMgr' Jana Silerová,
Mgr. Miros|avaKopčajová,MartinaMonczková, profesorJanáčkovykonzerva.
toie ostrava MgA. Michal Bárta, Vác|av
Vydra a ing.VladislavRusek. Sraz
bude v Útery 5. červnav 15
soutěŽících
samotná soutěŽ
hodinv ZUŠR.ychvald,
začneo hoc|inupczději.Pos|ednítermín
kteréjsou k dis.
pi.oodevzdárrípťihlášek,
pozici v ZUŠnebc na Www.Vciny.czlzus.
rychvald,je 21. května2a0T'

Starší
a mladší
Ži|Ru
cekaií
hoie
iarní

Zimní pÍípravau obou muŽstev by|a
zahájena 10. |edna letošníhoroku.
První dva měsíce se trénovaIo
dvakrát tfdně' starší žáci vŽdy
abso|vovali jeden trénink na hrišti
TJ Sokol, kde se k nim počátkem
bĚeznapĚida|ii m|adší.

skému duelu si
hráči
zap|i
do
nedalek!,ch
VěÍůovic, a odtud
si pŤivezli vítězství
7:0.
Mladší Žáci pod
vedením p. Krainy,
PŤechodem z tělocvičny na hi.iště se u
KruŽliaka
a
starších zvyšil počet tréninkovych dní o F r i e d r i c h a s e h r á l i
jeden. i{lavní doménou zimní pŤípravybylo
jen dvě pŤátelská
nabitáni ťyzickékondice. Nyní trenéŤiobou
utkání a také na
kategorií se snaži na hŤišti spojit práci s ptidě soupeŤe. V
míčem a fyzickou korrdici v kvalitní herní tom
prvním
projev, ktery v jarních mistrovskj'ch porazili dosti silny
zápasech pŤedevšímhráči družstva starších tym mladšíchžákťr
budou potŤebovat,protože na podzim se z B o h u m í n a 3 : 1 ,
pŤesvědčili,Že krajská soutěž p Ť e d e v š í mz l e p š e Družstvo mladších ŽákŮ: Krč Vojtěch, Kružliak ondÍej, Zivala Pavel,
je
náročná i]o
v š e c h nou hrou v druhém Javorsky
Filip, Bojda Lukáš, Sffe/ec Davíd, Jantaš René, Fismol Michal,
stránkách. V obou irašich p o l o č a s e .
V e Golis Robert, Bodnár Tomáš,HuĎať Radim, Mička Richard, Kudla Zdeněk,
koiektivech je dosti dobrfch hráčťr
a poma- druhém zápase si Klus Daniel, BednáŤ Lukáš, Samlík Filip, Wita Jakub, VašíčekMartin,
lu nám dor stají noví, kteŤísí zaslouŽí tuto k l u c i p o r a d i l i s Skrzyszowski Jakub, Folwarczny Kamil.
soutěŽhrátivcialších
tymem staršíclr žák Slavoje Rychvald
sezÓnáclr.
a s pŤehledem zvítězíIí6:2, kdy dobrou
Během pŤípravystarší
formu prokáza| Radirn HuřaŤ, stŤelec čtyŤ
žáci pod vedením p.
branek.
01áha a Piksy sehráii
Realizační tymy obou muŽster. zač,a7yv
čtyŤipi.ípravné zápasy
novémroce taképracovat na posílenísvych
vždy na pridě soupeťe.
kádrťr. PŤišli noví hráči, zapojllt se do
První dva zápasy na
pŤíprav,va doufáme, že budou pro náš
hiišti TJ Bohrrmín
oddí1 opravdor'ymi posilami a rla hŤišti
prohráli,
ale
ve
doslor.anechají své fotbalovésrdíčko.
jiŽ
cJrtrhém bylo
Všichni hráči obou družstev a trenéŤivás
patrrré zlepšení v
srdečnězvou na všechnautkání a těšíse na
kombinačníhŤe,které
vaši podporu v mistrovsk ch zápasech, za
pazději hráči ziiročili
kterou vám' fanouškťrm mládeŽnické
v zápase v Doubravě,
Družstvo staršíchžákŮ: Szturc David, FriedrÍch David, Zapletal David, kopané,na TJ Sokol pŤedemděkují a budou
které s pr"ehledem ČopíkJan, škubataMichal,
KrčJakub, HuĎaÍDominik, ŠutejMichal, Dur. se snažit podat co nejlepšív kony.
vyhráli 5:0.
czok Lukáš, Jantoš Milan, oláh Jirí, Stuchlík Vojtěch, Novotny Pavel,
Petr Friedrich
K poslednímu pŤátel- Kroček René.
r:edoucímládeže TJ Sokol Dolní Lutvně

fiothal

. UolcihalovÍ
pohá]ie náš!
Pruní
UoIfiBsB
Zák|adníško|aA. Jiráska patrímezi školys menším
poětemžákti'a|eo ta|entynemá nouzi.

Bezpochyby je to základní šestka
volejbalového družstva, kterou
tvoťí ''osmačky'': Sabina Gašparová - kapitanka, Simona
Tomaszková, Ester Kurtiová,
Simona BednaŤová, Nikola
Antoszyková (ako nalrradnice
pak Marie Maůaskova"' Lucie
Rabčanov4 Denisa Sliwková)'
Děvčata mají sportovnfrro duch4
jsou velkébojovnice a dokaarjíto

skvě$mi vysledky.

V těžkém zápase s družstvem
CeskéhoTěšínanakonec skončily
juko vitězJ<y okresního kola.
Chystají se reprezentovat svou

školu v kajském kole, jež se
uskutečnív květru v Orlové.
Dívlry rovněžuspěšněhrajíokesní pŤebor regisnovan1ictr i neregistrovanych družstev starších
pravidelně se utkávají s
žálr..'Jťl,
celky
HavíŤova, Albrechtic,
orlové. V tabulce jsou zatím na
vedoucím místě pŤed druŽstvem
DDM orlová.
Děvčata pravidelně trénují 2x
bldně v tělocvičně školy a
doufám, že je neopustí chut,
sportovat a nadále skvěle
reprezentovatnďi školu.

M. Figura

Redakc6:e.mail:zpravodald|utyne@vo|ny'cz,
webováadrBsaobce:www.dolni|utyno.org,
teI.oÚ:596 5444o9,hxi 596 544 395'e.mai|starosta:
slárosta@do|ni|utyne'org.
Na pípravěnovinšo podílejí:
Mgr.PavelBuzek,Mgr Dana Kawanová,Bc. Jan Fismol'PavlaPebová,Mgr'EVa Šipu|ová.
PiisÉvky
zas||eite
na e-mailovou
adrcsuÍedakce,
neboosobněpiedávejte
panÍP Petrové,
je do 20'
te|:552301243,
osvetovabeseda@io|.cz
Uzávárkakaždého
čí8|a
dno v měsíci'Redakcesi v piípaděpotfubyvyhrazujeprávokfácenípiíspěvk . Typografiea tisk Mgr.Miros|avBuryanprint@arsystem:cz,
tet 596 o14 o79

