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Zápis dětí do mateřské školy

Setkání starosty s občany Věřňovic
Ve středu 17. ledna se v Kulturním
domě ve Věřňovicích uskutečnilo setkání starosty Mgr. Pavla Buzka s občany
Věřňovic. Toto setkání umožnilo občanům sdělit v neformální diskuzi své
vlastní názory na celou řadu závažných
problémů, se kterými se věřňovští občané každodenně setkávají. Na některé
otázky mohl starosta poskytnout odpověď, ty závažnější byly zaznamenány a
postoupeny řešení. Některé z návrhů lze
realizovat ihned bez větších problémů.
Mezi takové kupř. patří zpřístupnění
školního hřiště dětem i mimo dobu školní výuky nebo vypínání veřejného osvětlení místní komunikace v úseku od mostu směrem na Gorzyczki. Předmětem
diskuze trvající téměř dvě hodiny byly i
závažné problémy, jejichž řešení si vyžádá nejen čas, ale i značné finanční náklady a složitá řešení. Jako příklad můžeme uvést vybudování nové kanalizace,
která se vzhledem ke stoupající chemické agresivitě odpadních vod a stále se
zpřísňujícím hygienickým normám stane
nezbytností. Stranou diskuze nezůstaly
ani problémy se zhoršujícím stavem
ovzduší, autobusová spojení, cesta od
kříže na Laziska, vybudování projektovaného sportoviště, ordinace dalšího

praktického lékaře v obci a důsledky
snižujícího se stavu dětí mateřské a základní školy.
Za velmi podnětný návrh ze strany
občanů lze považovat doporučení na
vytvoření konzultační skupiny. Tato skupina, zhruba pětičlenná, by byla sestavena z řad kvalifikovaných věřňovských
občanů a zástupců obecní samosprávy.
Cílem a pracovním zaměřením této konzultační skupiny by bylo posuzování a
hledání možných i alternativních řešení
závažných problémů ve specifických
místních podmínkách Věřňovic. Vytvoření této skupiny a začátek její činnosti je
možno spatřovat v únoru.
Závěrem tohoto setkání, kterého se
zúčastnilo asi 60 občanů, bylo konstatováno, že jako takové beze zbytku splnilo
svůj účel. Už proto, že poskytlo občanům daleko větší časový prostor než je
tomu kupř. při jednání zastupitelstva. O
způsobu řešení diskutovaných problémů
budou občané informováni prostřednictvím dolnolutyňských novin nebo sdělením na vývěsní desce ve Věrance. Všem
občanům Věřňovic, kteří se tohoto setkání zúčastnili, děkujeme.
Jan Fismol

ZLATÉ RYBKY
Kdo si přeje splnění všech přání? Určitě všichni. Nejvíce však ale děti.

V naší obci bude probíhat zápis dětí do mateřských škol v týdnu od 19. do 23. března.
Rodiče si v uvedené dny na vybrané mateřské škole vyzvednou žádost o přijetí dítěte do
MŠ, kterou doručí řediteli školy.
Nezbytnou podmínkou přijetí je potvrzení
dětského lékaře o řádném očkování dítěte,
předložení občanského průkazu rodiče a rodného listu dítěte.
Jana Josieková, řed.školy

V předvánočním týdnu si děti ze ZŠ
Aloise Jiráska v Dolní Lutyni vyráběly ve
výtvarné výchově s paní uč.Lajczokovou
a panem uč. Janošem z papíru asi metrové ryby. A v občanské výchově v 6., 7., 8.
a 9. ročníku si s paní učitelkou Vykydalovou o Vánocích nejen povídali, vyráběli
z přírodních materiálů ozdoby na stromeček, ale hlavně psali přání na š u p i n y.
Ty se na rybu částečně z jedné strany
přilepily tak, aby se daly odklopit. Šupiny
obsahovaly dvě přání:
Hmotná – co si přeji dostat pod stromeček, jaký konkrétní dárek.
Nehmotná – co si přeji, aby se mi splnilo
do půl roku. A tato přání budou odhalena až v červnu před vysvědčením.
Šupiny s hmotným přáním už byly odtajněny, někomu se přání splnilo, dárek
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pod stromečkem objevil, někomu se snad
přání splní až příští rok.
A nehmotná přání? Uvidíme v červnu.
Děti přemýšlejí o mnohém – o přátelství,
lásce, zlobě, nenávisti, válkách, porozumění mezi lidmi, vztazích mezi kamarády, rodiči, zda se dostanou na vysněnou
školu atd. Držme jim palce.
Snad nejen v pohádkách vítězí dobro
nad zlem.
Mgr. Eva Šipulová
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Městské kolo šachového turnaje
V pondělí 4.prosince 2006 se žáci naší
školy účastnili městského kola šachu
základních škol a víceletých gymnázií,
které se konalo v klubovně šachu v DDM

Informace
k cestovním pasům

tor. Za mladší kategorii odjeli do Orlové
soutěžit: David Macháč, Zdeněk Kudla,
Jan Beitel a Jakub Gasior. Všichni zúčastnění byli výbornými soupeři ostatním
školám, chlapcům mladší kategorie se
dokonce podařilo vybojovat druhé místo
a odvézt si diplom a medaile. O více než
měsíc později, 15. ledna 2007, se stejného turnaje účastnili i naši nejmladší školáci ve složení: Dominik Mraček, Vojtěch

Od 4.9.2006 se cestovní pasy
s biometrickými údaji vyřizují pouze
na Městském úřadě v Orlové. O cestovní pas se žádá vždy osobně, žádost se nevyplňuje a nepředkládá se
fotografie!!!
Na Obecním úřadě v Dolní Lutyni si
lze vyřídit cestovní pas pouze:
- pro děti do 5 let, který bude mít platnost l rok, správní poplatek činí 50,Kč

Orlová. Školní kolo jsme uspořádali již o
tři dny dříve. Do kola městského za starší
kategorii postoupili: Lukáš Stařičný,
Lukáš Novák, Jan Štverák a Marek Kan-

- pasy v rychlejší lhůtě jak 30 dnů
- pro děti od 5 let – 15 let s platností 6
měsíců , správní poplatek činí 1000,Kč
- pro občany od 15 let s platností 6
měsíců, správní poplatek činí 1500,-Kč
K vyřízení cestovního pasu pro děti do
15 let potřebujete:
- vyplněnou žádost
- 2 ks fotografie
- rodný list
- stávající cestovní pas dítěte nebo
- osvědčení o státním občanství
(vyžaduje se v případě, kdy dítě dosud
nemělo CP, o osvědčení si můžete
požádat na matrice OÚ nebo přímo na Krajském úřadě v Ostravě)
Vozárová J.
úsek vnitřních věc

Řidičské průkazy vydané od
1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do
31.12.2007.
Více informací příště.

Oznámení finančního úřadu

Drobil, Barbora Fišerová a Radim Huňař.
Všem tímto děkuji za jejich účast a věřím,
že tato královská hra jim zůstane dobrým
přítelem i v budoucnu.
Michaela Břízová

Skautský oddíl Střelka
informuje

Oznámení školské
a kulturní komise

Dolnolutyňský oddíl Střelka oslaví v
letošním roce své 20. narozeniny, a protože nechceme žít pouze minulostí, ale
hlavně budoucností, hledá další šikovné
kluky a holky od 7 do 15 let, s jejichž
pomocí bude Střelka opět na prvních
místech ve sportovních turnajích i skautských závodech.
Pro ty samostatnější nabízíme i volná
místa na letním stanovém táboře našeho
oddílu. Další informace získáte ve skautské klubovně nebo
na tel. čísle 603 729 600.
Za oddílovou radu oddíl Střelka Dolní Lutyně zve

Členové školské a kulturní komise
sdělují všem základním i mateřským
školám v Dolní Lutyni, SRPŠ, Matici
školské, Osvětové besedě v Dolní Lutyni
a dalším sdružením, kroužkům a svazům, které pořádají akce pro děti a mládež a mají v úmyslu žádat o finanční
příspěvek z fondu využití volného času
dětí a mládeže, ať si na Obecním úřadě
v Dolní Lutyni u paní Marty Twyrdé /
dveře č. 4/ vyzvednou
Žádost o poskytnutí příspěvku na
akci pro děti a mládež.

Finanční úřad v Orlové oznamuje, že
ve dnech 14. a 21. března 2007 bude
v prostorách malé zasedací místnosti
Obecního
úřadu
Dolní
Lutyně
v souvislosti s podáváním daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2006 přijímat vyplněná daňová
přiznání a zodpovídat dotazy. Tiskopisy
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou k dispozici v podatelně obecního úřadu.

Ing. Anna Bukovská
vedoucí oddílu.

Formulář je nutno konkrétně a adresně vyplnit a vrátit paní Martě Twyrdé na
Obecní úřad v Dolní Lutyni do 28. února 2007. Komise jednotlivé žádosti na
své březnové schůzce posoudí, schválí,
event.upraví nebo zamítne. Nemůžeme
přesáhnout výši částky, která bude komisi schválena z obecního rozpočtu na
rok 2007.
Mgr.Eva Šipulová,
předsedkyně školské a kulturní komise
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Kronika Velké plavby po Odře
příběh na pokračování - 4. díl.
Autor Milan Konopek, redakce D. Štrouf, E. Šipulová
21.6.1998 8. den neděle
Probouzíme se před 6. hodinou. Počasí se jeví, že bude pěkné. Pavel už vaří
čaj. Já jdu za vedoucím plavební komory
vyřídit formality. Vedoucí je velice ochotný. Dává mi polské pivo a já mu na
oplátku dávám náš Radegast. Platím za
další plavební komory 33,60 Zl. Je to už
naposledy.
Sbalíme a odplouváme. Plujeme na
motor. Hledáme dobré kotviště, kde bychom se mohli utábořit. Počasí je pořád
lepší. Svítí sluníčko a je teplo. Po pravé
straně se nám zalíbila pláž, u které zakotvíme. Děláme si opožděnou snídani a
rozhodujeme se, že zůstaneme celý den.
Všechny věci vytahujeme z lodě na břeh
a děláme generální úklid. Sušíme svoje
věci, které už byly navlhlé. Vladek a
Pavel omývají loď od špíny. Na oběd
máme polévku s nudlemi. Na další je
maso z konzervy vylepšené šťávou od
Manky, brambory a okurek. Po obědě si
dáváme kávu. Pavel umyje hrnce.
Dochází nám už pitná voda, tak já a
Vladek bereme kanystry a jdeme shánět
vodu, Asi 50 m od Odry je povodňová
hráz a za ní je vidět starší dům. Ráno
jsme viděli kolem domu lidi. Ale teď je
dům zamčený, tak jdeme dál. Až zhruba
po 2 kilometrech přicházíme k asfaltové
cestě, kde jsou i domy. V prvním domě
prosíme o vodu. Nazpět máme dost velké problémy. Voda je těžká. Když jsme
došli ke starému domu, byli tam už lidé.
Chvíli jsem si odpočinul a pak jsem si
vypral pár věcí. Když jsem je věšel na
šňůru, místní lidé si už dělali piknik a
opékali párky. Pozvali mě k ohni a nalili
mi štamprli na družbu. Nemohl jsem
odmítnout. Když jsem přišel k Vladkovi
a Pavlovi, tak jsem jim to řekl. Vladek
rychle vzal svoje vyprané věci a šel je
pověsit. Ale nikdo ho nepozval. Za chvíli
k nám přišel jeden místní člověk a pozval nás všechny k nim. Odmítnout jsme
nemohli, aby se neurazili. Z jedné pulečky jich pak bylo víc. Dostali jsme párky
a velice jsme se skamarádili.
Byla mezi nimi starší paní, která mi
vyprávěla o loňské povodni. Jak to tam
bylo všechno zatopené. Také mi řekla,
že kdysi Odra tekla úplně jinde. Koryto,
kterým teče teď, je vyhloubeno uměle. S
polskými kamarády si rozumíme pořád
víc. Fotografujeme se s nimi. Dáváme jim
naše pivo, které jim chutná. Přibývá
puleček, tak nám nic jiného nezbývá,
než se rozloučit. Mohlo by to skončit
všelijak. Jsme veselí a těší nás, že nás
Poláci všude berou jako kamarády. Ještě
chvíli sedíme na břehu. Je krásná teplá
noc. Spát jdeme hodně pozdě.
22.6.1998 9. den pondělí
Vstáváme kolem 6. hodiny. Počasí je
pěkné. Pavel už uvařil čaj a ohřál polév-

ku, kterou jsme uvařili den předtím. Nastala osudná hodina. Mezi Vladkem a
Pavlem vznikl nepříjemný konflikt, že si
Pavel sbalil svoje věci a odešel. Je mi to
velice líto.
Zůstali jsme sami dva. Sbalili jsme
věci a vypluli. Já jsem vesloval. Zhruba
po hodině se začalo mračit. Zakotvili
jsme u břehu. Už za deště spouštíme
zakrytí lodě a čekáme, až přestane pršet.
Koženka, kterou je uděláno zakrytí lodě,
propouští vodu. Hlavně na švech. Ale je
to únosné. Když déšť přestal, stočili jsme
zakrytí lodě a vypluli.
Plujeme na motor. Blížíme se k plavební komoře Katovice. Průběžně proplouváme ještě plavební komory Janovice a Bartoszovice. Plujeme pořád na
motor. Fouká poměrně silný protivítr.
Plavební komora Zacisze je už na okraji
Wroclavi.
Ještě jsme dopluli na plavební komoru Rožanka, která leží v centru Wroclavi.
Jdu se zeptat vedoucího komory, jestli
můžeme někde zakotvit. Vedoucí komory nám ukazuje místo za komorou. Proplouváme komorou a kotvíme. Spouštíme zastřešení lodě a dáváme se trochu
do pořádku. Velice mi chybí, že se nemůžu okoupat v teplé vodě. Jdeme do
města. Do centra na náměstí je to asi 1,5
km. Po cestě se zastavujeme na vlakovém nádraží. Chceme získat informace o
expresu „Ben". Ve Wroclavi jsou dvě
vlaková nádraží, „Ben" jezdí na hlavní
nádraží a my jsme na nádraží Odransk.
Od pokladní se nic nedovíme. Budeme
muset zajít až na hlavní nádraží. Jdeme
dál do města. Zastavujeme se na pivo.
Pivo značky „Piast" nám vůbec nechutná.
Začíná pršet, schováme se v průjezdu
domu. Po dešti jdeme dál. Přicházíme na
„Wroclavský rynek", který je velice pěkný. Nejvíce se nám líbí starobylá radnice.
Všude je hodně letních restaurací a stánků s květinami. Dáváme si po pivečku.
Pomalu se vracíme na plavební komoru.
Ohřejeme si zbytek polévky. Převlečeme
se a připravujeme na noc. Dnes jsme
upluli 30 km. Dohromady asi 150 km. V
noci začalo pršet a voda začala kapat na
Vladka. Vladek vyskočil a zakřičel. Já
jsem se strašně vylekal. Musíme dělat
různé úpravy. Podkládáme silony. Přestává pršet. Podřimujeme a čekáme na
ráno. Podmínky jsou polní.
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Ukončení platnosti některých
občanských průkazů
Dnem 31.12.2006 skončila platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.2006, a to
i v případě, že v tomto občanském průkazu
je vyznačená doba platnosti „bez omezení“.
Výjimka platí pouze pro občany narozené
před l.l.1936.
Příklad:
- občan narozený v roce 1936 má vydaný
OP v roce 1995 a má zde uvedenou dobu
platnosti
„neomezeně“ – OP v roce 2007 je již neplatný a je třeba požádat o jeho výměnu
- občan narozený v roce 1928 má vydaný
OP v roce 1956 a má zde uvedenou dobu
platnosti
„neomezeně“ – OP je platný Na tento
občanský průkaz však nelze vycestovat
do zahraničí!!!
V roce 2007 skončí platnost občanských
průkazů vydaných v roce 1997 a 1998 .
Příklad:
- občanský průkaz je vydaný 23.6.1997 ,
platnost je stanovena do 23.6.2007 – žádost
o nový
občanský průkaz je třeba podat alespoň l
měsíc před ukončením platnosti
- občanský průkaz je vydaný 23.6.1997,
platnost je stanovena „ neomezeně“ – žádost o nový
občanský průkaz je třeba podat nejpozději 30.11.2007
- občanský průkaz je vydaný v roce 1998 –
žádost o nový OP je třeba podat nejpozději
do 30.11.2007
K vyřízení nového občanského průkazu
potřebujete:
- stávající OP
- vyplněnou žádost o vydání OP
- l ks aktuální fotografie
- rodný list
- oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu
(dle aktuálního stavu)
- event. doklad o titulu nebo rodné listy
dětí.

23.6.1998 10. den úterý
Během noci už nenastaly žádné
Žádost si můžete podat na obecním úřazvláštní události. Vstáváme po 6. hodině. dě, kancelář č. 7, tel.: 59654 4409, kl. 22
Já jdu udělat tělesnou potřebu. Musím jít
pěkný kus, než najdu nějaké křoví. Mrholí a fouká silný vítr Když jsem se vrátil,
uvařil jsem čaj a namazal chleby s RaVozárová J.
mou a paštikou. Posnídali jsme a sbalili
úsek vnitřních věcí
(Pokračování na stránce 4)
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(Pokračování ze stránky 3)

Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP ?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch,
který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou
i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý.
Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení
zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní
koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl
signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání
zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem,
případně sluchem. Pokud je únik menší a
nejsme si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou bublinek v místě
úniku. A teď jedna zásada - k vyhledávání místa
úniku nesmíme nikdy použít otevřený oheň!
Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření
na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na
linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato
bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit
všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči,
nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně
opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii
a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní
a poruchovou službu!

spací pytle. Vladek zalepuje izolační páskou švy na zastřešení. Počasí se lepší, ale
pořád fouká vítr. Vladek myje nádobí po
snídani a já dopisuji deník.
Převlékáme se a jdeme do města.
Jdeme pěšky dvě tramvajové zastávky. V
trafice si kupujeme lístky na tramvaj.
Jeden stojí 1,4 Zl. Jedeme na hlavní nádraží. Nádraží je na druhém konci města.
Zjišťujeme, jak jezdí vlak z Čech a jak
kluci, kteří by měli přijet v sobotu, mají
dál pokračovat na místo setkání. Telefonoval jsem Vandě domů. Doma je všechno v pořádku. Řekla mi, že Pavel přijel
domů v pondělí večer. Z nádraží jdeme
pěšky. Trochu jsme zabloudili. Musíme se
kus vracet zpátky. Cestou jsem koupil
pohled a poslal ho tchýni do Životic.
Vladek telefonoval Maňce. Nakoupili
jsme proviant a vrátili se na plavební
komoru.
Po obědě jdeme zpátky do města.
Kupujeme benzín. Pumpa je asi l km od
komory. Zastavujeme se na pivo. Po návratu na plavební komoru večeříme. Dáváme se do řeči s vrátným. Je to bývalý
kapitán. Říká nám, že za loňských povodní byla voda z Odry až na náměstí,
což je asi 1,5 km. Maluje nám plán Odry
ve Štětině. Dáváme si s vrátným po
pulečce. Ve 22 hodin jdeme spát. V noci
se rozpršelo, ale do lodě nám nezatékalo.
24.6.1998 11. den středa
Vstáváme v 6 hodin. Počasí není vůbec pěkné, mrholí. Rádio hlásí, že tak
bude celý den. Děláme ranní hygienu,
pokud to jde. Vařím snídani. Máme párky a čaj. Vyplouváme kolem 9. hodiny.
Pořád mrholí.
Za deště připlouváme k plavební
komoře Redzin. Je to předposlední komora. Jdu za vedoucím. Je to žena. Je mi
sděleno, že není elektrický proud. Čekáme přes hodinu. Pak jsme přeplaveni.
Chceme nastartovat motor. Když motor
chytí, zjišťujeme, že netáhne. Je opět
utržený klínek na vrtuli. Vladek v dešti a
větru motor opravuje. Pak už motor běží
v pořádku.
Připlouváme na plavební komoru
Brzeg Dolny. Je to poslední a také nejhlubší komora 6 m. Od plavební komory
veslujeme. Odra se zúžila, teče rychleji a
je i méně vody než ve Wroclavi. Po 10
kilometrech veslování startujeme motor a
uháníme vpřed. Vladek říká, že bychom
měli nechat motor odpočinout. Hledáme
u břehu místo na zakotvení. S kotvením

máme problémy. Břehy jsou strašně vysoké a zarostlé trávou. Konečně kotvíme.
Uděláme si míchaná vajíčka a zapíjíme to
kávou. Počasí se trochu zlepšilo. Pokračujeme v plavbě. Míjíme městečko Malczyce. Místy je dost silný proud a Odra
má hodně zatáček. Na březích je dost
rybářů. Za soutokem Odry z Kaczawou
kotvíme na noc. Vaříme si polévku a
ohříváme čaj. Připravujeme se na noc.
Bude asi velice chladno. Už by bylo třeba, aby se počasí umoudřilo. Věci už
máme hodně navlhlé.
Dáme si po pulečce a půjdeme spát.
Dneska jsme upluli 65 km. To je zatím
nejvíc. Dohromady 219 km.
25.6.1998 12. den čtvrtek
Vstáváme po 6. hodině. Je pod mrakem. V rádiu hlásili, že by se počasí mělo zlepšovat. V noci bylo dost chladno,
ale zima nám nebyla. Karimatka a spacák
udělali své. Holím se v teplé vodě, což je
o hodně lepší než na sucho. Po osobní
hygieně snídáme hrachovou polévku.
Vařím také vajíčka, které budeme potřebovat do rybí pomazánky.
V 10 hodin vyplouváme. Veslujeme.
Když není protivítr, jsme schopni uveslovat bez námahy 6 km. Za 1 a půl hodiny
startujeme motor a doplouváme do Stinawy. Zakotvíme za mostem. Počasí se
umoudřuje. Sluníčko začalo hřát. Děláme
si oběd. Máme dršťkovou polévku, maso
z konzervy, brambory a okurky. Vařím já.
Vladek jde mezitím pro benzín. Když se
vrátil, poobědvali jsme a do města jdu já.
Hledám vlakové nádraží. Telefonuji Vandě. Doma je všechno v pořádku. Vanda
říká, že Pepík a Jarek za námi přijedou v
sobotu ráno. Vracím se zpátky na kotviště. Vladek jde ještě jednou pro benzín. Já
pomalu balím a ukládám věci do lodě.
Přichází k nám starší pán. Dáváme se do
řeči o všem možném i o důchodech. V
Polsku jsou větší než u nás. On dělal
topiče ve škole a má 700 Zl. Havíři až
1300 Zl, (to je 13 000,- Kč.), Odplouváme
po proudu asi o 500 m. Je velké koupání
a praní. Poléváme se vodou, kterou máme v automobilových duších. Kdyby bylo
pěkné počasí a svítilo sluníčko, voda by
byla teplá, ale tak to není nic moc.
Večer je pěkný. Obvykle se navečer
utiší vítr. Dáváme si pivečko a po pulečce. Kotvíme na 333. km. Dneska jsme
upluli jen 15 km. Dohromady 234 km.
Nemohli jsme více, protože do Stinawy
přijede Pepík s Jarkem.
Pokračování příště

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské
plynárenské, a……………………………....1239
Hasičský záchranný sbor: ........................150
Záchranná služba: .....................................155
Policie ČR: ................................................. 158
Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

Problematika nového stavebního zákona
Od 1. ledna 2007 probíhá povolování staveb a
zařízení podle nového stavebního zákona č. 183/2006
Sb. Nový stavební zákon změnil po třiceti letech pravidla, podle kterých bylo možné stavět.
Samotný stavební zákon však není jedinou právní
normou, která se týká výstavby. V mnohých jeho ustanoveních se odkazuje na prováděcí předpisy, kterými
jsou zejména vyhlášky a technické normy.
Méně dokumentů a razítek, méně času stráveného
běháním po úřadech – to sliboval nový stavební zákon.
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Leccos se zjednoduší, ale představa , že postavíte dům
„na jeden papír“ , je mylná.
Stavební zákon klade důraz na zpracování a vyhlášení územního plánu a regulačních plánů obce v rámci
tzv. územního plánování. Jeho cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Obec
Dolní Lutyně má územní plán pořízený a schválený
v roce 1994 včetně několika dílčích změn. Vzhledem
(Pokračování na stránce 5)

(Pokračování ze stránky 4)
k požadavkům nového stavebního zákona obec Dolní
Lutyně pořizuje nový územní plán, jehož zadání je
v současné době projednáváno (příprava, projednání a
schválení územního plánu je časově náročné).
Územní plán určuje funkční území, co je možné na
tomto území postavit a vymezuje zastavěné, nezastavěné, zastavitelné a nezastavitelné plochy v území.
Zastavitelná plocha je část území určená k zastavění.
Právě na takové území včetně zastavěného se vztahuje
zjednodušení při povolování staveb. Je proto v zájmu
občanů obce sledovat zpracování a projednávání
územního plánu obce a jeho jednotlivých fází. Tyto
informace jsou zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu a na internetových stránkách obce
(www.dolnilutyne.org).
V novém stavebním zákoně stále platí, že stavby
vyžadují územní rozhodnutí a stavební povolení. Rozšiřuje se však okruh staveb, které nevyžadují územní
rozhodnutí i případné stavební povolení či ohlášení.
Průběh projednání územního řízení, například o
umístění stavby a náležitosti žádosti vydání tohoto
územní rozhodnutí, se podstatně neliší od bývalé právní
úpravy. Nově je možno použít za určitých podmínek
tzv. zjednodušené územní řízení. Územní rozhodnutí
stále platí dva roky. Nejjednodušším případem bude
vydání územního souhlasu, který je orientován na
případy bezkonfliktních staveb, se kterými souhlasí
všichni zainteresovaní bez připomínek.
Nový stavební zákon obsahuje značné množství
změn ve stavebním řádu. Na tomto úseku se zásadním
způsobem rozšiřuje okruh staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Nově je upraven institut ohlášení, a to nejen z hlediska
věcného vymezení okruhu „jednoduchých staveb“,
k jejichž provedení postačuje, ale rovněž z hlediska
postupu stavebníka i stavebního úřadu. Při určitém
zjednodušení lze říci, že doposud byly ohlašovány
stavební záměry v rozsahu drobných staveb, kdežto
nyní budou ohlašovány jednoduché stavby (např.
stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné
plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a
nejvýše dvěma nadzemními podlažími a s podkrovím).
Územní a stavební řízení tak sice odpadá, ale ohlášení
bude složitější. Pravidla jsou přísnější a obsahují množství podmínek (např. novinkou v ohlášení je nutnost
přiložit doklad o tom, že stavebník o stavbě informoval
sousedy) a pro většinu lidí bude stavba domu nejméně
stejně zatěžující jako dosud. Stavební řízení se může
nakonec jevit jako úspornější a rychlejší než ohlášení.
Vzhledem k různým podmiňujícím faktorům při
povolení staveb je nutné vždy zájem stavebníka
konzultovat se stavebním úřadem!
Žádosti o stavební povolení podané v minulém roce
budou vyřízeny podle dosavadních právních předpisů.
Žádal-li ovšem někdo o povolení na stavbu, již by dnes
stačilo jen ohlásit, bude stavební úřad žádost považovat za ohlášení podané 1. ledna 2007.
Novinkou je možnost použití zkráceného stavebního
řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora,
která představuje částečnou privatizaci stavebního
řízení.
To
znamená,
uzavře-li
stavebník
s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení
kontroly projektové dokumentace stavby, může tuto
stavbu provádět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojením projektové dokumentace a
certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem,
kterým ověří, že projektová dokumentace a potřebné
doklady splňují požadavky podle stavebního zákona a
stavba může být provedena.

území – to by měla mít každá obec pro celé území
uvedeno v územním plánu.
Územně plánovací informace
Na krajském úřadě, úřadě územního plánování, obecním či stavebním úřadě získá každý předběžnou informaci o možnostech změn v dané lokalitě.
Urbanistická studie
Předběžný plán, který si nechávají obce zpracovat,
třeba pro menší území či pro vyřešení nějakého problému, a z nějž vycházejí při přípravě územních a regulačních plánů.
Regulační plán
Mnohem podrobnější plán, než je ten územní, určuje
podmínky pro využití pozemků a rozmístění staveb
v nějaké části obce, aby zůstal zachován charakter
území a nebylo ohroženo životní prostředí.
Územní řízení
Stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací a jak
ovlivní životní prostředí. Zkoumá i umístění stavby na
pozemku či odstupy od okolních pozemků a domů.
Kromě stavebníka se územního řízení účastní i obec,
na jejímž území se staví, a všichni, kdo vlastní sousední
stavby nebo pozemky. Výsledkem územního řízení je
územní rozhodnutí.
Územní souhlas
Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat
územní souhlas. Stavba však musí být plánována
v zastavěné oblasti nebo tam, kde lze legálně stavět,
nesmí se jí podstatně měnit poměry v území a nesmí
vyžadovat nové nároky na veřejnou infrastrukturu.
Stavební řízení
Správní řízení, ve kterém stavební úřad přezkoumá
žádost o stavební povolení a přiložené doklady. Zajímá
ho zejména, zda projektová dokumentace splňuje
podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, jestli je úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou
osobou, kdo bude stavbu provádět, jaké účinky to bude
mít na okolí. Posuzuje i stanoviska dotčených orgánů.
Dotčené orgány
Správní orgány, které hájí veřejné zájmy, jichž se
stavba dotýká – například ochrana životního prostředí,
veřejného zdraví, požární ochrana, památková péče,
…….. Nově vydávají pro stavební úřad místo správních
rozhodnutí tzv. závazná stanoviska, což je méně formální a umožňuje to řešit případné rozpory operativně.
Autorizovaný inspektor
Odborník jmenovaný ministrem pro místní rozvoj, který
může uzavřít smlouvu se stavebníkem a za domluvenou úhradu místo stavebního úřadu kontrolovat projektovou dokumentaci a dodržení požadavků dotčených
orgánů. Vydává se certifikát o proveditelnosti stavby,
který nahrazuje stavební povolení.
Zkrácené stavební řízení
Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem
smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace
pro stavbu, stačí, aby oznámil stavebnímu úřadu, že
bude stavět na základě certifikátu autorizovaného
inspektora, a předal mu ověřenou projektovou dokumentaci.
Stavební povolení
Je správní rozhodnutí, které stavební úřad vydává
v závěru stavebního řízení. V něm stanoví podmínky
pro provedení stavby i pro její užívání. Může rozhodnout, které fáze výstavby musí stavebník oznámit, aby
mohly být provedeny kontrolní prohlídky.
Ohlášení
Stavební zákon vymezuje stavby, jejich změny, terénní
úpravy a udržovací práce, k jejichž provedení se vyžaduje pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Ten s ohlášenou stavbou buď souhlasí a stavebníkovi to do 40 dnů
sdělí, nebo provedení stavby zakáže. Souhlas platí
jeden rok, kdy musí být se stavbou započato, a to
alespoň terénními úpravami.

Odborné pojmy ve stavebním zákoně
Územní plán
Kde se smí stavět a kde nikoli, kde je možné změnit
dosavadní zástavbu či opětovně využít znehodnocené

Mgr. Dana Kawanová
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Osvětová beseda
informuje
Osvětová beseda zve všechny děti a
rodiče na

Dětský karneval
Rejdění s princeznou Čárinkou
a čarodějkou Evelínou,
který se uskuteční v neděli
25. února 2007 v 15.00 hodin
v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni.
Program pro děti, kolo štěstí, soutěže, čarování a samozřejmě tancování pro děti je zajištěno.

Vstupné: děti s maskou 15,- Kč
děti bez masky 20,- Kč,
rodiče 40,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.

Klub důchodců v Dolní Lutyni Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK,
který se koná v pátek 23. února 2007
v 17.00 hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje
„ Malcharkovo trio“.
Občerstvení, program, bohatá tombola.
Vstupné dobrovolné.

Činnost Klubu důchodců
Klub důchodců čítá 70 členů. Ve výboru
pracuje 11 žen. Dle záznamů z kroniky
byla činnost vždy bohatá.
Co jsme připravily v minulém roce pro
naše členy?
Předkládám: - 15 volných besed / ženy
z výboru vždy připravily pro ostatní přítomné pohoštění/.
2 přednášky se zdravotnickou tematikou / lektoři pan Marek Gil a zástupci
firmy JUST/
2 poznávací zájezdy za kulturními památkami
Výstavku ubrousků sběratelky paní Skulinové
Společenský večírek
Den matek s vystoupením dětí ze ZŠ
v Neradě
Smažení vajec
Vepřové hody / o dobrou zábavu se postaralo „ Malcharkovo trio“/
Vítání Vánoc se zpěvem vánočních písní
za klavírního doprovodu paní učitelky
Věry Figurové. Ženy si nakonec popřály
hezké svátky a pevné zdraví v novém
roce.
ťastné dny plné zdraví, spokojenosti a životního
optimismu po celý rok 2007
přeje všem občanům
Výbor Klubu důchodců
Lydie Červencová, předsedkyně

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Na co nezapomenout v únoru:
OVOCE:
Dokončíme řez ovocných dřevin, podle
počasí začneme s řezem révy vinné, zkrátíme větve ovocných stromů určených ke
štěpování, řezem upravíme základ korunky
stromkům zasazeným na podzim, kontrolujeme stav uložených roubů, pokračujeme
v ochraně stromů proti ohryzu a proti mrazu, kompostem přihnojíme ovocné dřeviny-nezapomeneme ani na drobné ovoce,
podle počasí začneme s chemickou ochranou, objednáme ovocné dřeviny pro jarní
výsadbu, větráme skladovací prostory a
přebíráme uskladněné ovoce, doplníme
zásoby chemikálií a průmyslových hnojiv,
natíráme kmeny ovocných stromů vápenným mlékem.
ZELENINA:
Připravíme si plán výsadby, postupně
vyséváme osivo k předpěstování zeleninových sazenic, založíme pařeniště a připravíme půdu ve skleníku k pěstování zeleniny,
začneme s předkličováním raných bram-

Společenská kronika
V měsíci prosinci oslavili
75. , 80., 94. a 95.narozeniny:
Marie Galdová, Anežka Oršulíková, Rudolf
Adamčík
Milada Gellnarová, Anna Cudráková, Libuše
Rosiková
Marta Bednářová, Božena Nawratová

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítání občánků:
Dne 9.12.2006 jsme přivítali do svazku
obce tyto nové občánky:
Michaela Gil, Jakub Grygar a Miroslav Wa,s
Dne 26. 1. před padesáti lety vykročili
na společnou cestu životem rodiče
Vanda a Oldřich Serafinovi.
Do dalších spokojených let přejeme hodně
zdravíčka a štěstíčka.

Syn Rostislav s rodinou.

Dne 2. února 2007 oslavil
své krásné 70. narozeniny
pan Milan Špila.
Ještě hodně šťastných, zdravých a spokojených let přeje
manželka Sylva a dcera
Dagmar s rodinou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu
úřadu za milou návštěvu členek Sboru pro
občanské záležitosti u příležitosti mých 85.
narozenin. Děkuji za květiny a dar.
Helena Zembolová

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Jan Kufa, Vanda Kajserová, Anna Solichová,
Leo Rosik, Marie Kuczová.

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast

bor, podle počasí začneme s jarní přípravou půdy pro výsev kořenové zeleniny,
sadbu cibulky a jarního česneku, ošetříme
podzimní výsevy a výsadby zeleniny a
trvalé zeleniny, dokončíme sběr růžičkové
a kadeřavé kapusty, větráme sklady a kontrolujeme uskladněnou zeleninu, pokud
nemrzne, překopeme a přeložíme kompost, dokoupíme chybějící osivo, hnojiva,
ochranné přípravky a nářadí, do rychlíren
zasejeme ředkvičku, ranou karotku, zasadíme lahůdkovou cibulku, rozsadíme zeleninu z lednového výsevu.
OKRASNÉ ROSTLINY:
Kontrolujeme uskladněné hlízy a cibule, za pěkného počasí prosvětlujeme okrasné dřeviny a keře, přesazujeme dřeviny
s opadavým listem, trvalky kvetoucí na
podzim zastřihneme až u země, řezem
zformujeme živý plot, po suché zimě zalijeme stálezelené rostliny, vyhrabeme trávník,
přezimované pokojové květiny seřízneme a
připravíme na přesazení, připravíme si
materiál na osázení balkonů a oken
(nádoby, zeminu, rostliny), dokoupíme
osivo letniček pro předpěstování i přímý
výsev, zasejeme letničky na předpěstování.

Obecní úřad a Osvětová beseda v Dolní
Lutyni

Vás srdečně zvou na

Jubilejní

X.obecní ples,
který se koná v sobotu 17.února
2007 v 19.00 hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje SAXET a Lutyňská šestka.
Vstupenky v ceně 190 Kč včetně místenky, večeře a drobného občerstvení budou v předprodeji od 17.ledna
v kulturním domě.
Program a bohatá tombola zajištěny.

Dudzik Bronislav
Odešel, ale zůstal v srdcích
těch, kteří ho měli rádi.

Dne 3. února 2007 jsme
vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí pana
Františka Šelonga.

S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcera a vnuci s rodinami

Dne 18. ledna 2007 uplynulo 30 let od
úmrtí pana
Viktora Nawrata.
S láskou vzpomínají manželka Božena, dcera
Zdeňka, vnučka Ilona s rodinou.
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 7. února 2007 vzpomeneme 8. smutné výročí
úmrtí pana
Miroslava Stánie.
S láskou vzpomínají manželka Zdeňka, dcera Ilona
s rodinou a tchyně Božena.

Dne 5. února 2007 vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana
Stanislava Krajčího
z Věřňovic.
Vzpomínají synové Vladislav
a Bohuslav s rodinami.
Jak krásné by Ti bylo blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát
a na Tebe jen vzpomínat.

Dne 11. února 2007 by se
dožil 80 let pan
Bohuslav Nawrat
z Věřňovic.
Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou,
švagr s rodinou a přátelé.
.
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Chcete vidět, jak děti lutyňské pobočky
ZUŠ Rychvald skloubily své hudební nadání s fantazií, vkusem, ale i šikovnýma rukama, přesvědčit se, jak ztvárňují své představy žáci výtvarného oboru?
Přijďte se podívat ve čtvrtek 1. 3. 2007
v 16.30 do Kulturního domu v Dolní
Lutyni na Koncert v maskách.
Tento koncert je součástí „ Týdne otevřené výuky v ZUŠ “, která potrvá
od 26. 2.- 2. 3. 2007 a jejímž cílem je
umožnit rodičům nebo kamarádům malých
umělců sledovat zevnitř výuku v ZUŠ se
všemi jejími úskalími. Můžete odhalit tajemství nácviku skladby tak, aby splňovala
intonační, rytmické, zvukové, technické,
výrazové a interpretační náležitosti, kultivovala osobnost žáka a přitom splňovala ono
okřídlené Komenského „ škola hrou “.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

POZVÁNKA
Český zahrádkářský svaz v Dolní Lutyni
pořádá pro širokou veřejnost
v sobotu 24.2.2007 v 19.00 v klubovně
"JIŘINKA" tradiční

POCHOVÁNÍ BASY.
Připraveno bude bohaté občerstvení,
již tradičně pochoutky z domácí kuchyně.

K poslechu i k tanci bude hrát skupina
MINI REFLEX Zdeňka Prudla.
Vstupné 80,- Kč včetně místenky.
Předprodej vstupenek
v restauraci "U Pštrosa" v centru obce.
Srdečně zve výbor ČZS.
Dudzik Bronislav

Sleva na dopravu …. 1.000,-Kč/osobu.
Možnost vlastní dopravy v uvedených termínech od soboty do
soboty - sleva na osobu 1.000,- Kč.

POZVÁNÍ NA CESTY 2007
Slovensko – Velký Meder / dříve Čalovo/

Dalmácie – poloostrov Pelješac
penzion v Trpanji
Termín 29.7. –10.8.2006 /13 dní z toho 10 nocí/
cena na osobu 6.890,- Kč

Termín 10. – 16. dubna 2007
předběžná cena : 4780,- Kč polopenze
Po rekonstrukci má termální koupaliště 6 bazénů / 2 kryté/ a
teplota vody je od 25 - 36 stupňů .Termální voda má příznivé
účinky na léčbu chorob pohybového ústrojí, zejména kloubů,
svalových únav, ale také chorob srdce a cév. Areál se nachází
uprostřed lesoparku.
Ubytování v hotelu THERMAL, 80 m od termálního koupaliště.
Pokoje mají vlastní soc. zařízení, stravování 6x polopenze –
hlavní jídlo večeře. V ceně zájezdu je výlet do maďarského
Gyoru

Maďarsko – Hajdúszoboszló

Sleva pro dítě do 18 let s doprovodem dospělé osoby ...
1.500,- Kč.
Klidné letovisko Trpanj na poloostrově Pelješac má jedno
z nejpříznivějších klimatických podmínek na jadranském pobřeží. Okolí i pláže jsou umístěny uprostřed zeleně s cypřiši a
piniemi. Stálé počasí od června do září.
Ubytování: Ubytování je ve 2, 3, 4 a 5 lůžkových kompletně
vybavených studiích a apartmánech. K moři je 200 metrů.
Moře zcela čisté, pláže pozvolné oblázkové a upravené skály,
vstupy do moře i s hrubým štěrkem - vhodné pro děti.
Půjčování jízdních kol a sportovních potřeb.
Příplatek za 1 lůžkový pokoj ....... 2.500,- Kč
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma, platí pouze dopravu 2.400,-Kč.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování, spotřebu energií, lůžkoviny, delegáta CK.
Strava: buď vlastní nebo lze přiobjednat večeře.
Cena 1 večeře: 300,- Kč (dětská porce 180,-)

termální lázně

Apartmány
Termín: 8.7. – 15.7. 2006
Cena na osobu v Kč s dopravou : 4.550,- Kč
Hajdúszoboszló – termální lázně s množstvím bazénů. Velký a
moderní Aqupark. Voda má teplotu až 38 stupňů. Termální
voda napomáhá při léčbě chronických potíží pohybového
ústrojí, gynekologických zánětů a kožních chorob. Lázně mají
přezdívku „Mekka revmatiků“
Ubytování v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a
společnou kuchyní.

Toskánsko, ... pobytový zájezd s poznáním
apartmány s polopenzí
Termín: 29.6. - 8.7. 2007
Cena: 9.580,- Kč

Maďarsko - Harkány
termální lázně
apartmány, studia
Cena na osobu v Kč s dopravou: 4.500,- Kč
Termín: 15.6. – 24.6.2006

Pobytový zájezd s koupáním v Ligurském moři a hvězdicovými
výlety z jednoho místa. Ubytování v kompletně vybavených
apartmánech. Během pobytu výjezd na ostrov Elba, historická Siena, starověké městečko San Gimignano, cestou tam
renesanční Florencie, cestou zpět Pisa + Verona nebo Pisa +
Benátky.
Sleva pro dítě do 15 let ... 1.000,- Kč
Cena zahrnuje: 7 nocí u moře v kompletně vybavených apartmánech, 7 polopenzí (český kuchař), klimatizovaný autobus,
výlety dle textu, průvodce CK.

Harkány - termální lázně leží v nejteplejší a nejjižnější oblasti
Maďarska, 26 km od starobylého města Pécs. Oblast má vynikající klima jako u Středozemního moře.
Lázeňský areál je situován v rozlehlém parku. Má celkem 9
bazénů s termální vodou teplou 25°C až 36°C. V roce 2003
prošel areál velkou rekonstrukcí.
Ubytování nové ubytování asi 150 m od areálu !!! v plně
vybavených apartmánech (4 - 5 osob) nebo studiích (2 - 3
osoby).
V ceně je zahrnut výlet do Máriagyüd - poutní kostelík a vinný
sklep s ochutnávkou vín, hudbou a večeří.
Sleva pro děti do 15 let .... 500,- Kč. Dítě do 3 let zcela zdarma (v doprovodu dospělé osoby)
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7 x ubytování s pobytovou taxou, spotřebu energií, lůžkoviny, výlet do
Máriagyüd s večeří a hudbou a ochutnávkou vína, delegáta CK.
Možnost spojení 2 turnusů. Sleva na dopravu …. 1.300,Kč/osobu.
Možnost vlastní dopravy (od června do září) v termínech od
soboty do soboty - sleva 1.300,- Kč/osobu.

Maďarsko - Bükfürdö

Jizerské hory
Termín: 14.7. - 21.7.
Cena: 5.680,- Kč
Hvězdicové výjezdy z jednoho místa. Výšlapy pro zdatnější i
méně zdatné turisty.
Ubytování: 7 x hotelu s polopenzí (pokoje se sociálním zařízením).
Sleva pro děti do 15 let ...... 680,- Kč
Cena zahrnuje: 7 x nocleh s polopenzí, klimatizovaný autobus, průvodce CK).

- termální lázně

prázdninové domky
Termín: 11.8. - 18.8. 2007
cena 4.400,- Kč/ osoba ( 7 noclehů)

Chorvatsko - NOVI VINODOLSKI
Termín: 5.8. - 11.8.2007
Cena 3.900,- Kč.

Odjezd tam i zpět v sobotu ráno - nejsou noční jízdy.
Areál se nachází v západní části Maďarska asi 150 km od Bratislavy. Areál má 19 bazénů. V místě je řada kaváren, restaurací,
vináren.
Ubytování je v apartmánech v soukromých vilách. Vzdálenost
od areálu asi 1,5 km a dopravu do areálu a zpět bude zajišťovat
náš autobus v min. dvou časech.
Sleva pro děti do 15 let ... 300,- Kč. Dítě do 3 let zcela zdarma (v doprovodu dospělé osoby)
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 7 x ubytování s pobytovou taxou, spotřebu energií, lůžkoviny, delegáta CK.
Možnost spojení 2 turnusů.

Vhodné pro rodiny s dětmi a milovníky čistého moře. Malebné
starobylé městečko na úpatí pohoří Velika Kapela, naproti ostrova Krk.
Ubytování v soukromých vilkách s vlastním hygienickým zařízením a vybavenou kuchyní cca 50m od moře.
Stravování z vlastních zásob.
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování,
spotřebu energií, lůžkoviny a delegáta CK.

Informace v KD u paní Petrové na tel: 596 344 435
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