Sdělení
Na jednolistovém kalendáři pro rok 2005 s motivem Dolní Lutyně nebyl uveden autor kresby na titulní straně. Rádi dodatečně sdělujeme, že
autorkou je Mgr. Martina Bogoczová, učitelka ZŠ Aloise Jiráska. Autorce touto cestou děkujeme za poskytnutou kresbu i vstřícnost.
Bc. Jan Fismol, mistostarosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
HŘIŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ u ZŠ T.G. Masaryka v Neradu
V loňském roce byla provedena úprava plochy a současně oplocení dětského hřiště u Masarykovy Základní školy. K realizaci této akce
přistoupila obec na základě analýzy ankety občanů a dalších podnětů pedagogů a rodičů dětí z blízkého okolí. Dětské hřiště má vyhovující,
rovný asfaltový povrch, který děti s oblibou využívají k míčovým hrám, k jízdě na kolech a její výuce, jízdě na kolečkových bruslích a
prkénku. Protože hřiště se nachází v bezprostřední blízkosti poměrně frekventované komunikace, v minulosti byly děti při svých hrách
vystaveny velkému nebezpečí a ohrožení zdraví. Hlavním záměrem a cílem akce bylo zamezit vzniku nebezpečných dopravních situací
s možnými následky na zdraví dětí a mládeže. Jako nejvhodnější a odborné doporučení jsme přijali k realizaci návrh úplného oplocení plochy
s průchody na stranách pro jednodušší a kratší přístup na venkovní strany (pro zapadlé míče není třeba již obíhat celé hřiště).
Byla vybrána firma, jejíž nabídka technického řešení i finanční rozpočet byl výhodný. Když byl vypracován rozpočet na provedení úpravy,
zjistili jsme možnost získání určitého podílu finančních prostředků z Nadace „Duhová energie“, které pro prospěšné a přínosné projekty
každoročně vypisuje a.s. ČEZ.
Zpracovali jsme žádost a odeslali na ústřední výběrovou komisi Nadace „Duhová energie“. Komise naši žádost po posouzení vybrala a
přiznala k její realizaci částku 75 tis. Kč, což byla podstatná část celé finanční částky pro realizaci. Uvedená finanční částka byla obci
převedena v posledním čtvrtletí loňského roku a spolu se zbývajícím podílem, který uhradila obec, použita pro fakturaci dodavateli za
provedené dílo.
Tímto chci vyslovit a.s. ČEZ a představitelům její Nadace „Duhová energie“ upřímné a veliké poděkování za finanční příspěvek na akci,
zároveň však také za skutečný přínos ve snaze co jak nejvíce ochránit zdraví naší mládeže a pro snížení nebezpečí dopravních nehod
s následky na zdraví.
Díky patří vyslovit také dodavateli prací fa TOPROL s.r.o. za včasné a v dobré jakosti provedené dílo.
Ing. Josef Lindner - starosta

*********************************************
PAMĚTNÍ MEDAILE ZHOTOVENY
Pamětní medaile k 700. výročí založení naší obce jsou zhotoveny. Návrh reliéfu medaile vypracoval přední český medailér, ak. sochař Michal
Vitanovský. Jejich ražbu provedla jablonecká Česká Mincovna. Pamětní medaile byly podle druhu materiálu zhotoveny ve dvou provedeních.
100 ks v provedení tombak s patinou (dá se vzhledově přirovnat k bronzu), 100 ks medailí je zhotoveno ze stříbra. Reliéf obou medailí je
shodný, průměr medailí je 50 mm. Každá pamětní medaile je uložena v ochranném průsvitném pouzdru vloženém do sametového lože modré
plastové krabičky. Do vnitřní strany víka je vložen certifikát s krátkým identifikačním popisem obce. Každá pamětní medaile má na hraně
vyraženou arabskou číslici v číselné řadě 1 – 100. Je možné tedy tvrdit, že každá z medailí je svým způsobem originálem. Na přední straně
(averz) medaile je vykreslena podoba původního dřevěného dolnolutyňského kostela s latinským nápisem LUTHINA. Na zadní straně (reverz)
medaile je mj. vyobrazen současný znak i název obce. Na této straně je na medaili ponechána volná ploška (cca 40x13 mm) určená k rytí
textu. Právě možnost opatřit medaili osobitým textem ji předurčuje k vyšší hodnotě, kupř. jako osobní dárek. Zejména pro společenské
organizace se zde naskýtá možnost získat v medailích vhodný dárek, kupř. významným členům své organizace ap. Rada obce na svém
zasedání 7.1.2005 rozhodla o způsobu evidence a distribuce medailí. Výdej každé z nich, ať prodejem, nebo udělením, bude dokladován. O
udělení „bronzových“ medailí rozhoduje rada obce na písemný podnět. Systémově budou kupř. tyto pamětní medaile předávány každému
dítěti narozenému v roce 2005 dolnolutyňským rodičům, kteří žijí na území obce. O udělování stříbrné medaile rozhoduje zastupitelstvo na
písemný návrh rady obce, kupř. za zvlášť významný čin, jakým je záchrana života nebo značných materiálových hodnot ap. Cena medailí,
kterou schválila rada obce, vychází pouze z ceny nákladů na ražbu. Ostatní náklady, zejména zhotovení návrhu a modelů, hradí obec. Cena
tombakové („bronzové“) medaile byla schválena ve výši 400,- Kč za 1 ks, stříbrná ve výši 950,- Kč za 1 ks.
Občané i organizace si mohou pamětní medaile zakoupit od 1.2.2005 na OÚ v kanceláři č. 4 u paní Marty Twyrdé vždy v pondělí a
středu.
Bc. Jan Fismol, místostarosta

VÝZVA
K AMATÉRSKÝM MALÍŘŮM A KRESLÍŘŮM
Kreslíte? Malujete?
Jste ochotni vystavit své výtvarné práce?
Jestliže ano, pak je tento článek určen právě Vám.
Osvětová beseda hodlá uspořádat v červnu, v rámci oslav 700. výročí založení obce, „ výstavu výtvarných prací “ převážně dolnolutyňských
amatérských výtvarníků. Protože konání výstavy je podmíněno dostatečným množstvím zapůjčených obrazů a kreseb, obracíme se na
veřejnost s výzvou, aby svými výtvory přispěli k jejímu zdaru. Není podmínkou, aby vystavovatel byl autorem výtvarného díla. K vystavování
je možné nabídnout vše od kresby po malbu libovolnou technikou bez ohledu na použité kreslířské prostředky. Organizátoři výstavy si
neosobují právo posuzovat uměleckou hodnotu díla a jeho vhodnost k výstavě. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti výsledky výtvarného
vnímání světa těmi, kteří kreslí a malují, resp. kreslili a malovali pro potěchu vlastní i jiných.
Vernisáž výstavy je předběžně stanovena na středu 22.6.2005 ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Bližší informace přineseme v dalších číslech dolnolutyňského zpravodaje. Máte-li zájem získat bližší podrobnosti už teď, kontaktujte paní
Pavlu Petrovou, vedoucí Osvětové besedy (tel.: 596 544 435) nebo místostarostu Jana Fismola (tel.:777 014 301).

*********************************************
DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ PŘI VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji, v letošním roce končí platnost zejména knížkových občanských průkazů (i přesto, že
v těchto občanských průkazech je uvedena doba platnosti neomezeně!)
K výměně je třeba předložit:
♦ vyplněná žádost o vydání nového OP s vlastnoručním podpisem
♦ 1 fotografie (nová)
♦ rodný list, oddací list, popř. úmrtní list a stávající občanský průkaz
Žádost i doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce. Převzít nový občanský průkaz však musí žadatel osobně!
Při ztrátě, poškození nebo odcizení OP se předkládá:
♦ vyplněná žádost o vydání nového OP s vlastnoručním podpisem
♦ 1 fotografie (nová)
♦ rodný list a dle rodinného stavu – oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, nebo úmrtní list a případně doklad k titulu (diplom aj.)
♦ rodné listy dětí (pokud je chcete do OP zapsat)
Povinností občana je požádat si o vydání nového OP do 15 pracovních dnů
♦ pokud dosáhl věku 15 let
♦ pokud došlo ke skončení platnosti OP, občanský průkaz byl ztracen, či odcizen
♦ po uzavření manželství nebo změně jména či příjmení
♦ po obdržení úmrtního listu manžela
♦ při změně trvalého pobytu aj.
V opačném případě se vystavujete možnosti postihu za přestupek, za který je možno uložit pokutu až do výše

10 000,- Kč.

Vzhledem k centrálnímu zpracování občanských průkazů nelze vyžadovat kratší lhůtu pro vyřízení OP, zákonná lhůta činí 30 dní.
Proto si ve vlastním zájmu zkontrolujte platnost svých občanských průkazů a o nový OP si požádejte alespoň měsíc před skončením
platnosti!
Správní poplatky:
♦ vydání 1. občanského průkazu pro patnáctileté nebo výměna OP za dosavadní starší typ
zdarma
♦ vydání nového OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně
zapisovaných údajů, popř. z jiného osobního důvodu občana
100,- Kč
Příště: vydávání cestovních pasů
Jarmila Vozárová – agenda OP a CP

UPOZORNĚNÍ PRO RYBÁŘE
Od 1.4. 2004 nevydává Obecní úřad, zemědělský úsek v Dolní Lutyni rybářské lístky. Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) je zmocněný tímto
zákonem k vydání rybářského lístku obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Rybářský lístek dostanou
občané z Dolní Lutyně na Městském úřadě v Orlové – radnice, na odboru životního prostředí u ing. Olšarové, Náměstí 76, 735 14 Orlová –
Město.
Mgr. Ivana Ryšková – zemědělský úsek

Informační leták Ministerstva financí

ZMĚNY V DANI Z NEMOVITOSTI
od 1.1. 2005
Tímto letákem se doplňují Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitosti od r. 2005 (tiskopis MF č. 25 5450/1 vzor 9), které,
vzhledem k datu vydání novely zákona o dani z nemovitosti, tyto informace neobsahují.
1. Změny v určení osoby poplatníka daně z některých pozemků
Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1. 2005
k zásadní změně při určení osoby poplatníka daně z některých pozemků.
Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků pouze tehdy, jde-li o pozemky
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo
c) převedené na Fond národního majetku České republiky.
Podle nové právní úpravy vzniká na zdaňovací období roku 2005 povinnost vlastníkům pozemků přiznat daň za pozemky, které byly dříve (tj.
v některém z předchozích zdaňovacích období od roku 1993) evidovány zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví nebyl u parcely uveden
druh pozemku), pokud byly ve zdaňovacím období roku 2004 pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo činností katastru nemovitostí –
digitalizací či obnovou katastrálního operátu k převedení těchto pozemků do parcel katastru nemovitostí (na listu vlastnictví je označen druh a
způsob využití pozemku). Povinnost daň přiznat vzniká vlastníkům těchto pozemků bez ohledu na jejich případný pronájem a bez ohledu na
skutečnost, zda existují či neexistují hranice katastru nemovitostí v terénu.
Vlastník, resp. společný zástupce spoluvlastníků těchto pozemků je povinen do 31. ledna roku 2005 podat daňové nebo dílčí daňové přiznání a
v něm přiznat k dani předmětné pozemky.
Nájemce zůstává poplatníkem daně na zdaňovací období roku 2005 u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitosti pouze
zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden bez označení druhu a způsobu využití pozemku) a dále u pozemků,
spravovaných Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, a nebo převedených na Fond národního majetku
České republiky.
Pro zjištění, zda jsou pozemky v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem či v podobě parcel katastru, lze využít aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí – listu vlastnictví, případně lze tyto skutečnosti ověřit za jednotlivé pozemky konkrétních parcelních čísel
prostřednictvím internetu na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) na adrese .www.cuzk.cz – nabídka Nahlížení
do katastru a průběh řízení – Informace z KN – volba: Parcela.

2.

Stanovení termínu pro podání daňového přiznání k nemovitostem, u nichž nebylo do 31. ledna zdaňovacího období rozhodnuto o
návrhu na vklad do katastru
S účinností od 1.1. 2005 bylo novelizováno také ustanovení § 13a zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů
(doplněn odst. 7) tak, aby poplatník daně z nemovitosti nebyl vystaven sankcím za pozdní podání daňového přiznání v případech, kdy by byla
překročena zákonná lhůta pro jeho podání v důsledku trvání řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Podle nové právní úpravy v případě, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a do 31. ledna
zdaňovacího období o něm nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, v němž byl zaslán vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává za zdaňovací
období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.

NABÍDKA KURZŮ POSKYTOVÁNÍ PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI
Na základě velkého zájmu zahajuje Oblastní spolek Českého červeného kříže v Karviné provádění kurzů poskytování předlékařské první
pomoci pro širokou veřejnost. Jedná se o čtyřhodinový kurz, ve kterém se zájemce naučí neodkladnou resuscitaci při srdečním selhání a
zástavě dechu jako následek při infarktu myokardu, otravě, úrazu el. proudem, autonehodě apod. Školení zajišťují zkušení zdravotničtí
instruktoři nebo školitelé Českého červeného kříže. K výuce je používán kvalitní resuscitační model AMBU MANN, na kterém je možné
okamžitě zjistit účinnost jak srdeční masáže, tak umělého dýchání. Na základě individuálního zájmu je možné si vyzkoušet i resuscitaci dětí
předškolního věku. Kurz bude probíhat každý čtvrtek počínaje dnem 3. února 2005 od 15.00 do 19.00 hodin v prostorách Úřadu Oblastního
spolku ČČK v Karviné (budova mateřské školky) na ulici Čajkovského 2216, Karviná – Mizerov. Cena kurzu - 300.- Kč. Účastníkovi bude
vystaveno osvědčení o absolvování kurzu. Nutná telefonická objednávka na čísle 596 312 297 či elektronickou poštou – email:
cck.ka@volny.cz
Dále nabízíme dvanácti hodinový kurz ve výuce Základní normy zdravotnických znalostí, kde je výše uvedená problematika probírána
podrobněji a rozšířena o další druhy poskytování první pomoci, jako např. zástava krvácení a další. Na tento kurz má Český červený kříž
Akreditaci ministerstva školství ČR a Evropský certifikát v Evropské Unii. Cena kurzu je 550,- Kč. Termíny jsou stanoveny podle zájmu. Po
absolvování školení obdrží účastník průkazku ZNZZ.
Nejvyšší forma školení, které poskytuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, je čtyřiceti hodinový kurz Zdravotník zotavovacích
akcí, který pořádáme již tradičně o jarních prázdninách, v letošním roce to je od 14.3. 2005 do 18.3. 2005 a na podzim o víkendech
pravděpodobně v říjnu – sobota, neděle, sobota, neděle, sobota. Rovněž na tento kurz má červený kříž Akreditaci ministerstva školství. Toto
školení je zakončeno zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování obdrží účastník průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který jej opravňuje
k zajišťování zdravotnických potřeb na zotavovacích akcích jako jsou lyžařské kurzy, letní, či zimní tábory pro děti apod. Cena kurzu je
1.250,- Kč. I zde je nutná telefonická či emailová objednávka.
Dagmar Kováčová, ředitelka ÚOS ČCK Karviná

*********************************************
Počet obyvatel Dolní Lutyně v roce 2004
K 1.1. 2005 měla obec Dolní Lutyně celkový počet obyvatel 4 706, z toho bylo 2311 mužů a 2395 žen.
V loňském roce se narodilo celkem 28 dětí, převážnou část tvoří chlapci – 21, děvčátek se narodilo pouze 7.
Do obce se přistěhovalo 130 obyvatel, odstěhovalo se 108 osob.
Úmrtnost činila 53 obyvatel, z toho 25 mužů a 28 žen.
Obec tak vykazuje úbytek obyvatel o 3 oproti roku 2003.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu oslavili 75., 80., 91. a 92. narozeniny tito naši spoluobčané:
•
Libuše Kramná, Josef Herman, Eliška Dadoková, Aloisie Šostoková,
•
Adéla Giecková, Josef Sztwiertnia
•
Anna Solichová
•
Božena Suchánková
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu rodinném.

*********************************************
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Oldřich Sebera, Josef Adamčík, Jarmila Žylová, Leo Mžik, Ladislav Tlamka, Ludmila Darovská, Leontina Wajdová.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*********************************************
Nic víc Ti nemůžeme dát,
než kytici květů
a s láskou vzpomínat.
Dne 14. ledna 2005 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí pana

Květoslava Absolona.
S láskou vzpomínají manželka Irena, dcery Květoslava a Marie s rodinami.

*********************************************
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Dne 5. února 2005 vzpomeneme
10. výročí, kdy nás náhle opustil pan

Bedřich Hanák.
Zároveň si 2. března 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 80 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a syn.

*********************************************
Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
ale v našich srdcích
Tě stále budeme mít.
Dne 18. února 2005 vzpomínáme
2. výročí úmrtí pana

Lubomíra Gerlocha.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami

*********************************************
Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 7. února 2005 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí pana

Miroslava Stánie.
Vzpomínají manželka Zdenka, dcera Ilona s rodinou a tchyně Božena.

*********************************************
Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. února 2005 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana
Slavomíra Bukovského
a zároveň vzpomeneme 4. září 2005 jeho nedožitých 75 let.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

*********************************************
Dne 5. února 2005 jsme vzpomněli nedožité 80 narozeniny paní
Ilony Huberové z Dolní Lutyně.
Dne 19. března 2005 vzpomeneme
20. výročí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali, věnujete ji tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

*********************************************
Dne 7. února 2005 jsme vzpomněli
nedožitých 100 let paní

Anežky Nedělové
a zároveň jsme si připomněli, že
5. prosince 2004 uplynulo pět let,
kdy nás navždy opustila.
Vzpomínají – vnuk Evald s manželkou a dětmi a snacha Hilda.

*********************************************
Děkuji Obecnímu úřadu v Dolní Lutyni, kamarádkám a sousedům za dárky a květiny
u příležitosti oslav mých 80. narozenin.
Albína Hanáková

OSVĚTOVÁ BESEDA INFORMUJE
Kdy si můžete v měsíci únoru a březnu 2005 zatančit?
V sále Kulturního domu v Dolní Lutyni pro Vás organizace připravily tyto tradiční plesy:
Sobota 12.2. 2005
Reprezentační ples studia Klara
Sobota 19.2. 2005
Rodičovský ples ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
Sobota 26.2. 2005
Obecní ples Kulturního domu v Dolní Lutyni
Sobota 5.3. 2005
Pochování basy TJ Sokol Dolní Lutyně

JAK TO VYPADALO V NAŠÍ KNIHOVNĚ V ROCE 2004
Knihovna v roce 2004 měla 374 registrovaných čtenářů, z toho 134 mládeže do 15 let.
Knihovnu navštívilo celkem 4 620 čtenářů. Ve fondu má 19484 českých knih a 1799 knih v polském jazyce. Odebíralo se 23 exemplářů
docházejících periodik. Nakoupeno bylo 495 nových knih. Knihovna taktéž půjčuje knihy z fondu Regionální knihovny. Jedná se o 100 knih
ročně v polském jazyce a 30 knih v českém jazyce.
V roce 2004 si naši čtenáři vypůjčili 24 833 knih a časopisů.
V roce 2004 se zúčastnilo 93 dospělých čtenářů a 26 dětí ankety vyhlášené Národní knihovnou a SKIPEM „Moje kniha“. Děti nejčastěji
hlasovali pro knihy J.K.Rowlingové, L.Lanczové, Z. Milera. Dospělí hlasovali pro knihy autorů N. Robertsové, J. Collins, Ch. Jacqa.
Knihovna umožňuje občanům přístup k internetu. Občané zde strávili celkem 2 200 minut. V roce 2004 knihovna získala do fondu časopisy
Numismatické listy vycházející v letech 1973 – 1994.

Knihovna se připojí v březnu 2005 v rámci Měsíce knihoven k akci INTERNET ZDARMA.
Tzn. Celý měsíc březen 2005 budou mít čtenáři v knihovně přístup k internetu zdarma. Každý zájemce může surfovat po
internetu půl hodiny.
Za MK Dolní Lutyně – Bc. Karin Anýžová

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM
Zápis dětí do Mateřské školy – střed,
Komenského 1009 v Dolní Lutyni se koná

v úterý 15. února 2005
od 10.00 do 16.00 hodin
v kanceláři MŠ.
Přijďte zapsat i ty děti, u nichž předpokládáte pozdější nástup do MŠ ( v průběhu školního roku)
Jana Kovaříková
Český zahrádkářský svaz v Dolní Lutyni pořádá pro širokou veřejnost v renovované klubovně „JIŘINKA“

v sobotu 19.2. 2005 v 19.00 hod.
tradiční taneční zábavu

POCHOVÁNÍ BASY.
K tanci i k poslechu hraje hudební skupina z hotelu Darkov „ANTICO

DUO“.

Připravená je jako vždy vynikající domácí kuchyně
a bohaté občerstvení.
Vstupné je 75,- Kč včetně místenky.
Vstupenky jsou slosovatelné. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji ve „STUDIU KLÁRA“ , U Kina 178, Dolní Lutyně

*********************************************
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA RYCHVALD
Chcete se blíže seznámit s tím, jak učitelé pracují s dětmi v ZUŠ?
V úterý 15. února 2005 od 13.00 hodin vám tuto možnost nabízíme. Připravili jsme v budově ZUŠ v Rychvaldě Den otevřených dveří, kdy
budete moci nahlédnout do tříd a stát se na chvíli součástí procesu nácviku a vytváření malého uměleckého dílka. Možná pocítíte i napjatou a
pracovní atmosféru, protože ve stejný den v 16.30 hodin připravujeme Valentýnský koncert a prodejní výstavku prací žáků výtvarného oboru.
Můžete se těšit na naši „cimbálovku“ i na dětský pěvecký sbor „Klíček“.

Vás, rodiče a příznivce z Dolní Lutyně, pozveme na Valentýnský koncert ve čtvrtek 17.2. 2005 v 16.30 hodin do
Kulturního domu.
Jistě vás potěší program, který pro vás vaše děti připravují.
V pátek 18. 2. 2005 v 18.00 hodin vás pozveme na neformální přátelské setkání s hudbou a tancem v prostorách školy v Rychvaldě.
V rámci oslav 700 let Rychvaldu připravujeme na úterý 8.3.2005 v 16.30 hodin v koncertním sále školy v Rychvaldě koncert současných i
bývalých učitelů školy, na kterém vystoupí mimo jiné Michal Bárta a Igor Františák, kteří úspěšně koncertují i za hranicemi naší vlasti.
Součástí koncertu bude vernisáž výstavy prací rychvaldského výtvarníka Přemysla Pastuchy.
Věřím, že z našich akcí budete odcházet s dobrým pocitem obohacení o nové prožitky.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ

*********************************************

POSTIŽENÁ ASIE
Občané penzionu s pečovatelskou službou v Dolní Lutyni sledují prostřednictvím televize a ostatních médií, kolik škod a kolik lidských obětí
způsobilo v dějinách největší zemětřesení a následné záplavy v zemích jihovýchodní Asií. Všichni cítíme upřímnou lítost a solidaritu s těmi,
kteří měli to štěstí a tuto živelnou katastrofu přežili.
Jsme rádi a těší nás to, kolik našich občanů a institucí přispívá, zejména finančními prostředky, aby zmírnili utrpení a nynější těžký život
těchto lidí. Proto i my, starší občané, žijící v našem penzionu jsme se rozhodli uspořádat finanční výpomoc pro tyto postižené oblasti.
Každý z nás přispěl částkou dle svých možností a celkem jsme dali dohromady 1 700 Kč (991 991 991/0300 odeslané 10. ledna 2005). Není to
nijak velká částka, ale máme za to, že každý příspěvek je dobrý a těmto lidem pomůže. Myslíme si, že jsme udělali dobrý skutek, protože
podobná živelná pohroma může potkat kohokoli a kdekoli.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat rovněž obecnímu úřadu a jejich zastupitelům za to, že se starají o své starší občany v naší obci a
umožňuje jim velice hezký a standardní pobyt v našem penzionu s pečovatelskou službou.
Jsme tady velmi spokojeni se všemi poskytovanými službami a ubytováním.
Přejeme všem funkcionářům a zastupitelům obecního úřadu v nové roce 2005 mnoho sil v náročné práci, pevné zdraví, štěstí a další úspěchy
při řešení a uskutečňování dalších programů v naší obci.
V zastoupení obyvatel penzionu B.V.

