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Pozvánka

na oslavy k 60 letům obce Lučina

•
•
•
•
•
•
•
•

skupina Acoustica
vystoupení žáků Základní a mateřské školy Lučina
cvičení členek Klubu důchodců
vystoupení pěveckého talentu – Nely Žákové
Jiří Schelinger revival
v 19.00 hodin vystoupení Věry Špinarové
Phil Collins tribute
večerní zábava se skupinou Coverband

Děti si mohou zaskákat na trampolíně nebo využít skákací hrad a od 17.00 je pro ně
připraveno vystoupení Pepina prcka. Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení.
Srdečně zve
Zastupitelstvo obce Lučina
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OSLAVY
Vážení spoluobčané,
letošní rok je významný pro naši obec hlavně tím, že uplyne 60 let od založení
naší obce – Obce Lučina. Byli bychom rádi, kdybychom tuto událost oslavili
společně a proto pro Vás připravujeme kulturní akci, která se bude konat dne
18.6.2016 od 13.00 hodin v Autokempu Lučina.
Srdečně zve Zastupitelstvo obce Lučina

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V souvislosti s kulatým výročím vzniku
naší obce jsme pro Vás připravili výstavu
fotografií obce Lučina a okolí. Výstava bude
slavnostně zahájena dne 10.6.2016 v 15.00
hodin v kulturní místnosti obecního úřadu

a bude trvat až do 19.6.2016. Vystavené
fotografie budou dokumentovat historii
i současnost obce Lučina.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás opět informovali
o aktuálním stavu připravovaných a realizovaných akcí v obci tak, jak vyplývají ze schválené Strategie rozvoje obce do roku 2020
a jsou postupně Radou obce zajišťovány.

V současné době je vyráběna zastřešená
tribuna pro 150 diváků, na základě výběrového řízení firmou Global Sport Čupa, s. r.o.,
Frýdlant nad Ostravicí, za částku 475 530,- Kč,
která bude dokončena v červnu, nyní již byla
upravena plocha pod budoucí tribunou.

• fotbalové hřiště
Na podzim byly dokončeny práce na rekonstrukci travnaté plochy firmou Šenovská
dopravní společnost, spol. s r.o. včetně zřízení odvodnění plochy a natažení potrubí pro
automatickou závlahu s postřikovači. Jako
zdroj vody pro závlahu hřiště byla v areálu
vybudována studna.

• areál kempu Lučina
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění
areálu na část víceúčelovou a část rekreační.

Na tuto rekonstrukci jsme obdrželi dotaci
z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko ve výši 1 982 855,75Kč, celkové náklady stavby jsou 2,902 milionů Kč.
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Radou obce bylo vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace části
rekreační, která vychází z architektonické
studie modernizace areálu kempu Lučina
Ing. arch. Tomáše Adámka. Dokumentace
je zpracovávána firmou British Thovt (Czech
Republic) s.r.o. z Prahy za částku 227 410,- Kč
a probíhají průběžná jednání nad touto
dokumentací.

Červen 2016

• dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Na úpravu dopravního řešení v centru obce
„Rekonstrukce náměstí v obci Lučina – zvýšení bezpečnosti“ jsme požádali o dotaci
z dotačního programu IROP – Bezpečnost
dopravy a cyklodopravy.
• opravy místních komunikací
Tak jako v loňském roce probíhají i letos
rekonstrukce a opravy místních komunikací v obci. Oprava děr technologií studené
asfaltové emulze byla provedena firmou
Lesostavby Frýdek – Místek a.s. za částku
48 763,- Kč. Na základě výběrového řízení
byla firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Brno, provedena celková oprava komunikace
v lokalitě „u Slívové“ za částku 214 896,- Kč
. Firmou Konstruktial s.r.o., Ostravice, byla
zhotovena svodidla na parkovišti u čistírny
odpadních vod s celkovými náklady 59
249,- Kč.
• areál hřiště za ZŠ a MŠ Lučina
V letních měsících bude provedena terénní
úprava areálu hřiště za školou s novým
zatravněním.
• rekonstrukce hasičské cisterny Tatra 815 CAS
Obec Lučina získala dotaci na rekonstrukci hasičské cisterny TATRA 815 CAS, na
základě výběrového řízení bude technické
zhodnocení cisterny provádět společnost
THT Polička, s.r.o. za částku 3 386 040,- Kč.
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nám prodloužilo termín čerpání
dotace do podzimu letošního roku.
• pozemky v centru obce „u školy“
Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu
4 000 m2 pozemků přiléhajících k areálu školy
(nyní p.č. 182/90 v k.ú.Lučina) v souladu
s Územní studií zastavitelné plochy Z21
s budoucím využitím pro potřeby obce.

• rozšíření chodníků v obci
Firmou Stavas s.r.o. z Ostravy probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení rozšíření
chodníků podél hlavní komunikace v obci,
a to v úseku od zastávky „Kemp - U lipek“
po dům č.p. 122 (p.Rabin) a v úseku od
křižovatky „u řadovek“ (č.p.314, p.Janík)
po dům č.p. 430 (p.Krška). Celkové náklady na projekt jsou 229 900,- Kč a na
tyto dokumentace jsme obdrželi dotaci
z Moravskoslezského kraje z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace
2015 ve výši 172 000,- Kč.
• rozšíření vodovodů v obci
Rada obce zadala zpracování projektové
dokumentace na rozšíření vodovodu v obci,
a to nejdříve na lokalitu chatoviště „Pod
Adámkem“, projekt zpracovává Ing. Klich
z Bašky za částku 45 tisíc Kč.
• rekonstrukce požární zbrojnice v obci
Rada obce využila platného stavebního
povolení na opravu požární zbrojnice a rozhodla o podání žádosti o dotaci z dotačního
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
HZS ČR pro rok 2017 na akci „Rekonstrukce
požární zbrojnice v obci Lučina“.
Dále byly provedeny opravy podlah a stěn
v budově obecního úřadu ve sklepních prostorách. Ve druhé polovině roku 2016 se Rada
obce zaměří na areál kempu, na rekonstrukci
dalších úseků komunikací, bude pracovat
na možnostech získání dotací (např. na zefektivnění způsobu vytápění budovy školy)
a připravovat nové akce a podklady v souladu
se schváleným strategickým plánem rozvoje
obce.
Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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INFORMACE K REKONSTRUKCI
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, rekonstrukce fotbalového
hřiště včetně vybudování zavlažovacího
systému byla naší největší investiční akcí
v loňském roce. Vedení obce o tom, že tato
akce bude jeho prioritou, rozhodlo již na
začátku roku 2015.
Současně z důvodu snížení nákladů na
pozdější provoz závlahy na hřišti bylo
rozhodnuto o vybudování vrtané studny,
která sahá až do hloubky 22m. Ještě před
rekonstrukcí jsme se s fotbalovým klubem
domluvili, že v ybudujeme tribunu pro
fanoušky, čímž vyvstal problém posunutí
hrací plochy. Proto bylo přepracováno
umístění hřiště z původní projektové dokumentace z roku 2009. Samozřejmě se
to neobešlo bez dalších problémů a trvalo
nám skoro 2 měsíce, než jsme získali kladné
stanovisko SMVaKu. V květnu rada obce
schválila zadávací dokumentaci a vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Zároveň bylo rozhodnuto, že se pokusíme
získat dotaci na tuto rekonstrukci a přihlásili jsme projekt do programu vyhlášeného
ROP Moravskoslezsko, výzva č.5, oblast
podpory 4.1. Rozvoj venkova.
Bohužel začátek stavby provázely problémy,
které na nějaký čas stavbu zcela zastavily.
Původní projekt totiž neobsahoval přesné
geometrické zaměření nového hřiště a
rovněž chyběly výpočty kubatur odvážené
a potřebné zeminy a nebyly vypočteny
potřebné spády odvodnění. Následně bylo
zjištěno, že se již na pozemku hřiště nachází
i elektrická přípojka pro rodinné domy, v
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brankovišti by byl hydrant, hned u branky
by byla vodovodní šachtice soukromého
majitele, napojení akumulačních nádrží na
vodovodní řád bylo nutné změnit, protože
vodovodní přípojka nevede tam, kde by měla
a další podobné skutečnosti.
Náš projekt mezitím prošel hodnocením a
k naší velké radosti bylo rozhodnuto o přidělení dotace. Bohužel, jak nám bylo řečeno
pracovníky ROPu, jsou mezi námi i takoví
lidé, kteří si chodí na Moravskoslezský kraj
stěžovat, že jsme jako vedení obce něco
udělali špatně a dotaci bychom tak neměli
získat. A to byl důvod, proč jsme obdrželi informaci, že nám bude dotace krácena o 50%.
Proti tomuto rozhodnutí jsme podali žádost
o přezkum. Vedení ROPu nám částečně vyhovělo a obci tak nakonec byla poskytnuta
dotace ve výši 75% uznatelných nákladů, což
činí i tak skvělých 1 892 855,75 Kč.
V letošním roce naši hasiči vyřezali všechny
uschlé topoly a náletové dřeviny v zadní
části hřiště, byly osazeny za brankou tyče
na síťové zábrany a dojde k usazení tribuny
pro 150 osob na zpevněnou plochu. Zároveň
bude opravena část oplocení kolem hřiště.
Současně je prováděna údržba trávníků
(hnojení, podsetí, zavlažování, sečení, …),
k čemuž jsme zakoupili také novou sekačku.
Doufám, že i přes všechny problémy, které
nás provázely, se rekonstrukce fotbalového
hřiště podařila a podzimní zápasy našich
fotbalistů budeme moci sledovat již u nás
na Lučině.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

Červen 2016

Vážení spoluobčané,
už to bude pomalu rok od chvíle, co jsme
otevřeli v naší obci sběrný dvůr, do kterého
můžete ukládat odpad, který nepatří do
popelnic a kontejnerů. Bohužel musím konstatovat, že někteří z Vás o tom asi ještě neví,
jelikož to, co nacházíme u kontejnerů, tomu
opravdu nasvědčuje. Druhou možností je,
že mezi námi ještě stále žijí lidé, kterým je
lhostejné, jak to u nás vypadá, nepochopili,
že odpad je nutné třídit a proto nacházíme
v kontejneru za obecním úřadem vhozenou
plechovou popelnici, koberce, kachličky,……
Pár příkladů, které hovoří za vše!!!!

Apeluji proto na všechny, aby třídili odpad a vše co nepatří do popelnice nebo kontejneru
ukládali ve sběrném dvoře, který jsme k tomuto účelu vybudovali.
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BIOLOGICKÝ ODPAD
Prosím všechny z Vás, kteří využíváte v letošním roce svoz biologického odpadu
v pytlích, aby jste tento odpad ukládali pouze do igelitových pytlů, které nebudou
naplněny až po okraj a hlavně je prosím nezavazujte.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 9 ze dne 24.02.2016
1/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Radka Vařeku a pana
Jaroslava Votýpku

2/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

3.1/ZO/9

Zastupitelstvo obce ruší pro sezonu 2016 stávající sjezd pro spouštění plavidel
pod kempem a ukládá radě obce pověřit komisi pro rozvoj obce a územní plánování předložit do dalšího zasedání zastupitelstva návrh koncepčního řešení
na rok 2017

3.2/ZO/9

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce předložit na další jednání zastupitelstva
upravenou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek

5/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 200 000,- Kč
Finstal Lučina – oddílu kopané, Lučina 253, 739 39 Lučina, IČ 66934036 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lučina s Finstal Lučina
– oddílem kopané na rok 2016

6.1/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje vyškrtnout v návrhu rozpočtu 40 tis. Kč z paragrafu
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek na pořízení radaru pro Policii ČR

6.2/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunout v návrhu rozpočtu částku 200 tis. Kč z paragrafu 2143 Cestovní ruch na paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

6.3/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lučina na rok 2016 včetně změn

8/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona
Zprávu o uplatňování Územního plánu Lučina

9/ZO/9

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření strategického plánu obce Lučina na období 2014 – 2020 v části V. Rozvoj infrastruktury o vybudování vodovodních sítí
v obci - v lokalitách chatovišť „Pod Adámkem“ a „Za Mostařem“ včetně stávající
zástavby zásobované doposud z individuálních zdrojů a zaslání upravené verze
Strategického plánu obce Lučina na období 2014 – 2020 s účinností od 25. 2. 2016
všem členům zastupitelstva
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10.1/ZO/9 Zastupitelstvo obce schvaluje vyškrtnutí kontroly pohledávek v přenesené působnosti z plánu činnosti finančního výboru na rok 2016
10.2/ZO/9 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2016 včetně
schválené změny
11.1/ZO/9 Zastupitelstvo obce schvaluje vyškrtnout kontrolu správnosti inventarizace
všech hospodářských prostředků obce Lučina v návaznosti na znění zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní normy č. 1/2011, kontrolu správnosti
inventurních prací a vyhodnocení výsledků a kontrolu plnění a vyhodnocení
smluv s veřejnými přepravci z plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2016
11.2/ZO/9 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016
včetně schválených změn

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 10 ze dne 30.03.2016
1/ZO/10

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Hrabce a paní
Janu Kočnarovou

2/ZO/10

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

5/ZO/10

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vyvolat společné jednání se zástupci
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady s Ministerstvem financí za účelem poskytnutí písemné informace stavu poskytnutí možné dotace pro tvorbu
projektové dokumentace cyklostezky kolem vodní nádrže Žermanice případně
na její samotnou realizaci a podat zprávu o výsledku jednání na příštím zasedání
zastupitelstva obce.

6/ZO/10

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení předkupního práva věcného k nemovitým věcem ve prospěch Obce Lučina s firmou ENDERBURY
Corporation a.s,. Lučina č. e. 152, 739 39 Lučina na pozemky parc. č. 182/1,
182/309 a 182/310 vše k. ú. Lučina.

7.1/ZO/10

Zastupitelstvo obce po projednání návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu
Lučina s jeho odůvodněním (příloha č. 1 usnesení) ověřuje dle § 54, odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že změna č. 1 územního plánu Lučina není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

7.2/ZO/10 Zastupitelstvo obce vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 1 územního plánu Lučina
formou opatření obecné povahy
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8/ZO/10

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 k zabezpečení
ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce

9.1/ZO/10 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení sociálního fondu z rozpočtu běžného
roku ve výši 5% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků.
9.2/ZO/10 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení sociálního fondu obce Lučina
10/ZO/10

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 294/3 v k. ú. Kocurovice
manželům Lucii a Petru Kozubíkovým, bytem Havířov-Město, Mánesova 24
o výměře 78m2 za celkovou cenu 6 240,- Kč.

11/ZO/10

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu 4 000m2 pozemků par. č. 182/90
v k. ú. Lučina (u areálu školy) za celkovou částku 2 400 000,- Kč tj. 600,- Kč/m2
od spoluvlastníků Ing. Petra Vaníčka a p. Václava Vaníčka.

12.1/ZO/10 Zastupitelstvo obce ruší usnesení 3.1/ZO/9 Zastupitelstvo obce ruší pro sezonu 2016 stávající sjezd pro spouštění plavidel pod kempem a ukládá radě obce
pověřit komisi pro rozvoj obce a územní plánování předložit do dalšího zasedání
zastupitelstva obce návrh koncepčního řešení na rok 2017.
12.2/ZO/10 Zastupitelstvo obce ruší pro sezonu 2016 stávající sjezd pro spouštění plavidel pod
kempem a ukládá radě obce pověřit komisi pro rozvoj obce a územní plánování
předložit do dalšího zasedání zastupitelstva obce návrh koncepčního řešení na
rok 2017, spouštění lodí bude umožněno složkám integrovaného záchranného
systému.

INFORMACE OBČANŮM
Ve středu 29.06.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu služeb v Lučině
proběhne 11. zasedání zastupitelstva obce
Lučina. Program bude zveřejněn na úřední
desce.

UPOZORNĚNÍ
K 23.05.2016 činí nedoplatky za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 61 918,- Kč a nedoplatky
za psy činí 4 700,- Kč.
Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak učinili
do 30.06.2016.
Jana Vojkovská - referentka
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VOLBY

do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu
České republiky
V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října
2016 se budou konat volby do zastupitelstev krajů. Voliči v obci Lučina budou
ve stejném termínu volit do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky. Případné
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky je stanoveno na pátek 14. října
2016 a sobotu 15. října 2016. Veškeré
povinné informace budou zveřejněny na
úřední desce.
Jana Vojkovská - referentka

Červen 2016

INFORMACE ZE ŠKOLY
PODĚKOVÁNÍ
Den Země jsme prožili v duchu oslav 60. výročí naší školy procházkou k Žermanické přehradě a exkurzí do hráze. Pan hrázný Vojtěch
Popieluch nám umožnil prohlídku prostor
hráze s výkladem o historii vzniku vodního
díla Žermanická přehrada.
DĚKUJÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní jídelna nabízí volnou kapacitu
stravování cizích strávníků. Pravidelný
odběr není podmínkou, zaručena pestrost a čerstvost potravin. Cena 55,- Kč
zahrnuje polévku, hlavní jídlo, doplněné
o ovoce, saláty, občas moučník. Další
informace u vedoucí ŠJ, tel. 774 713 660.
Těšíme se na Vás!
Monika Klusová
vedoucí školní jídelny

JARO
Jaro nás šimrá slunečními paprsky, májovým
deštíčkem, rozkvetlými stromy a zahradami,
zpěvem ptáčků….. No prostě, všechno kolem
nás je voňavé a barevné. Ve školičce prožíváme
veselé chvilky: navštívilo nás divadélko Dana
Taraby s pohádkou „O chytré princezně“, divadélko „Jedna, dvě“ s příběhem „O ztraceném
míči“, zavítali jsme do knihovny a popovídali
o knížkách s paní Pochtiolovou, ke „Dni
Země“ jsme navštívili sběrný dvůr, kde jsme
si sami vyzkoušeli, podle rad pana Lisníka, jak
se třídí odpad. A na „Čarodějnice“ si pro nás
připravily paní učitelky z Rybiček velké čarodějné překvapení. Teď chceme, zase naopak,
překvapit naše maminky k svátku…
Ještě čeká divadélko „Smíšek“, svátek dětí,
tancování na slavnostech naší obce, výlet
mezi indiány a určitě ještě něco navíc… J
Vaše Žabičky

POZVÁNÍ
Základní škola a mateřská škola Lučina
zve srdečně všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná u příležitosti 60. výročí
založení školy 18. června 2016
od 09:00 hod. do 12:00 hod.
v budově školy.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY LUČINA
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 proběhl zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Lučina.
K novému školnímu roku 2016/2017,
s nástupem od 1. září 2016 bylo podle
stanovených kritérií přijato 12 dětí.
Soňa Kiková, zástupce ředitelky pro MŠ

ZLATÝ KAPŘÍK
Základní škola Lučina společně s ČESKÝM
RYBÁŘSKÝM SVAZEM - místní organizací
rybářů z Lučiny pod vedením p. Stanislava
Hrabce uspořádala na rybnících 27. května
2016 - 3. ročník environmentální soutěže
„ZLATÝ KAPŘÍK“ za účasti našich žáků
a žáků z okolních škol. V letošním školním roce žáci soutěžili v přírodovědných
vědomostních a praktických znalostech.
Děkujeme rybářům za perfektní akci, dárky
pro děti a trvalou spolupráci.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka
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Fotogalerie ze soutěže „ZLATÝ KAPŘÍK“
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KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
KDO PŘIŠEL, URČITĚ SE POBAVIL…
Za velké účasti našich spoluobčanů se
v sobotu 5.3.2016 v restauraci „U Adámků“
uskutečnilo kulturní představení s názvem „
Operetně muzikálový expres Vídeň – Paříž
– New York“ . Při hudebně zábavném pořadu s nejkrásnějšími českými i světovými
melodiemi z operet a muzikálů jsme měli
možnost vidět přední sólisty Národního

divadla moravskoslezského v Ostravě - Evu
Zbrožkovou, Petera Svetlíka, Romana
Haroka a Petra Murceka, za hudebního doprovodu Jozefa Katráka a pod dramatickým
vedením Petra Millera a Zuzany Rausové.
Z „operetky“ se stala tradice, takže doufáme,
že nás pobaví a překvapí i v dalším roce.
Soňa Kiková

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V sobotu 9. dubna 2016 se opět po roce sešli
naši spoluobčané – jubilanti, kteří během
prvních 6 - ti měsíců v roce 2016 oslavili nebo
oslaví 80 a více let. Ani mírně nevlídné počasí
nezabránilo velké účasti pozvaných jubilantů.
O zpestření kulturního programu se postaraly děvčátka ze ZŠ – E. Pavlasová, T. Metzová,
E. Antošíková, E. Bobková, N. Stankušová,
A. Bialková, L. Hečková, M. Pryčková

a K. Blahutová a taktéž, již tradičně p. J. Vajda
se zpěvačkami D. Kuběnovou a P. Siřinovou.
Jubilanti, kteří se nemohli zúčastnit této akce,
byli osobně navštíveni ve svých domovech.
Poděkování za pomoc při organizaci akce patří
p. J. Vojkovské, p. D. Veselé, p. M. Bordovské,
p. M. Nešporové a L. Gryczové.
Soňa Kiková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 10.04.2016 jsme v kulturní místnosti
domu služeb slavnostně přivítali nové občánky naší obce: Ninu Těšitelovou, Jasmínu
Vaníčkovou, Jonáše Bobka, Šimona Fabíka,
Lilly Majvitorovou, Violu Martinákovou.
Součástí slavnostního dopoledne bylo malé
vystoupení plné písniček a básniček, které
předvedly děti ze základní školy pod vedením
paní učitelky Soni Kikové, hrou na klavír

doprovázel pan Vladimír Nytra. Slavnostní
okamžiky zachytil fotoaparátem pan Radim
Pastrňák. Po slavnostním podpisu rodičů do
pamětní knihy obce obdržely děti pamětní
list, dáreček a maminky kytičku. Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že zase v říjnu
budeme moci přivítat další nové občánky.
Jana Vojkovská - matrikářka

MIKROREGION A ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY
Mikroregion je dobrovolný svazek obcí založený v roce 1999 s cílem chránit společné
zájmy a spojit síly a prostředky k prosazení
cílů, které mají regionální význam. I z tohoto
důvodu byl mikroregion zakládajícím členem

dalších organizací – Místní akční skupina
Pobeskydí (MAS)a Region Beskydy (RB),
které pokrývají územně větší region.
Pokud je příležitost a shoda obcí je mikroregion i přímým nositelem projektů
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a žadatelem o dotace. Byly to například projekty ve fondu „Program obnovy venkova“
Moravskoslezského kraje kde jsme vyčerpali pro obce v letech 2005-2015 celkem
3,595 mil. Kč. Organizace MAS a RB přerozdělují evropské peníze a zde vyčerpali obce
v MAS v letech 2008-2014 - 15,562 mil. Kč
a v RB čerpal mikroregion na opravu drobných sakrálních objektů v rámci přeshraniční
spolupráce s Polskem celkem 1.712 mil Kč.
Starostové obcí se na svých pravidelných
schůzkách informují o životě ve svých obcích
a věnují se tématům, která řeší dlouhodobě,
ale i těm aktuálním. K dlouhodobým tématům patří určitě společný postup při zařazení
našich projektů do fondu „Revitalizace
Moravskoslezského kraje.“ Tento fond spravovaný ministerstvy průmyslu a obchodu
a financí, umožňuje realizovat investiční akce
v územích dotčených důlní a hutní činností
(k těm sloužily obě naše vodní nádrže) a hradí
100% investičních nákladů . Realizace těchto
projektů neprobíhá v čase tak jak bychom
si přáli, ale postupuje. Z 19 schválených
projektů je realizováno 7 (35,8%). Obec
Lučina realizovala jeden projekt z vlastních
prostředků. Dlouhodobým tématem jsou

i cyklotrasy v území mikroregionu. Máme
zpracovaný záměr 5 cyklotras, které propojují vodní nádrže a obce. Obec Lučina je
nositelem projektu cyklostezky kolem vodní
nádrže Žermanice.

K aktuálním tématům patřilo intenzivní
zapojení do veřejné podpory změny zákona
o rozpočtovém určení daní (aby obce dostaly
větší podíl z daní), jednání o úpravách OZV
proti sběračům kovů, účast na veletrzích
cestovního ruchu v Brně a Katowicích
v letech 2014-2016. Společné reakce obcí na
vyhlášku ministerstva školství o inkluzi dětí
do ZŠ, nebo řešení otázky imigrantů z oblasti
středního východu. Společné jednání o cenách elektrické
energie a plynu,
kde dosahujeme
velkých úspor pro
obce.
Že jsou některá
témata složitá a jejich řešení pomalá
je pochopitelné
a vadí nám to, ale
přesto se snažíme
být aktivní a usilujeme o prosazení
Zastoupení MR: zleva T.Dámek (Soběšovice), P.Postůvka (Dol.Domaslavice), I.Bureš našich dlouhodo(Havířov), M.Polášek (Těrlicko), J.Sušovský (Hor. Domaslavice), D. Veselá (Lučina), bých a aktuálních
S.Šipulová (Žermanice), J. Pohludková (Hor. Bludovice), J.Potiorová (Pazderna), P.Neděla záměrů.
Jaroslav Votýpka
(Bruzovice), J.Feber (Albrechtice), J.Votýpka (administrátor mikroregionu).
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HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
co nejsrdečněji Vás všechny zdravím prostřednictvím lučinského zpravodaje. Než
jsme se stačili v tom roce 2016 pořádně rozkoukat, máme ho už téměř půlku za sebou.
A určitě jsme v prvním pololetí tohoto roku
nezaháleli. Máme za sebou tradiční hasičský
bál, děti mají za sebou halové soutěže a nyní
se již naplno rozběhla Moravskoslezská liga
mladých hasičů(MSL MH), kteréžto v této
chvíli průběžně vévodíme. Naši malí hasiči
tak zúročují poctivou zimní přípravu, která
vyvrcholila týdenním jarním soustředěním
na chatě Povodí Odry v podhůří Beskyd.
Prvním závodem MSL MH byl také letos náš
domácí Vachalíkův memoriál, a to již 12. ročník. Letos jsme nepotvrdili tzv. „syndrom
domácích“ a s přehledem jsme kategorii
mladších vyhráli. Pro úplnost celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stalo
družstvo z Malenovic. Celkem se soutěže
zúčastnilo 42 družstev z celého MS kraje.
Akce takového rozsahu by samozřejmě
nešla uskutečnit bez dobře sehraného týmu
pořadatelů, kterým stejně jako každý rok
velel Martin Říha. Všem dobrovolníkům
a sponzorům patří naše velké poděkování.
Následujícího dne, tedy 1. května, jsme
u příležitosti svátku sv.Floriána vzpomněli
v soběšovickém kostele Nanebevzetí panny
Marie hasičskou mší na naše zemřelé sestry
a bratry. Tím jsme završili náš „floriánský
víkend“, kterým jsme se i my chtěli připojit
k letošním oslavám 60.výročí založení nejen
obce Lučiny, ale také našeho hasičského
sboru. Připomenu snad jen, že oficiálním
datem našeho založení byl 5. únor 1956, kdy
proběhla ustavující schůze tehdejšího Sboru
požární ochrany. Prvním předsedou byl bratr
Josef Nogol a velitelem bratr Štěpán Bártek,

jména dalších zakládajících členů najdete na
našich webových stránkách.
Výjezdová jednotka se především soustředila na přípravu a následné předání Tatry
CAS 32 do rukou odborníků zTHT Polička
a Tatry Kopřivnice, kteří provedou její
úplnou repasi. Tato akce se připravovala
bezmála 2 roky v součinnosti s generálním
ředitelstvím HZS v Praze (a nebyla to vždy
domluva jednoduchá). Vzhledem k některým
nepřesným informacím, které se objevují,
bych Vám rád tuto akci podrobněji přiblížil.
Vozidlo Tatra CAS 32, které náš sbor používá,
bylo vyrobeno v r. 1989 a sloužilo až do roku
2004 našim profesionálním kolegům. Od
těch bylo odkoupeno obcí Lučina pro potřeby
našeho sboru za částku 1 250 000 Kč. I přes
veškerou péči, kterou věnovali naši členové
jeho údržbě,nelze zub času zastavit a v posledních několika letech se dařilo udržovat
naši Tatru s vypětím všech sil a chvílemi tak
trochu i zázrakem. Bylo nutno začít hledat
řešení vzniklé situace. Nákup ojeté cisterny
se nám po nabytých zkušenostech nejevil
jako nejlepší nápad. Nákup nového vozu,
kdy pořizovací cena začíná zhruba na 7 mil.
korun, jak sami vnímáte, by zřejmě nebyl tím
úplně nejrozumnějším krokem, ba naopak
spíš naprostou nezodpovědností. Před dvěma
lety, tedy v r.2014, přišla z ministerstva vnitra
nabídka repasovat právě tento konkrétní typ
hasičských vozidel za přispění státní dotace.
Tato varianta byla rozjednána s minulým
vedením obce a intenzivní jednání probíhala
i celý minulý rok s novým zastupitelstvem,
především pak s paní starostkou Ing. Veselou
(které tímto děkujeme za její osobní angažovanost a hlavně pak trpělivost při jednání
s GŘ v Praze). O stanovisko jsme rovněž
požádali lidi z branže,tzn. jak z řad profesionálních hasičů, tak i mechaniků, techniků,
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řidičů atd. Na základě těchto jednání a s přihlédnutím ke skutečnosti, že 50 % nákladů
na repasi stávajícího vozidla bude uhrazeno
ze státní dotace, rozhodlo zastupitelstvo obce
většinou svých hlasů tuto variantu realizovat. V současné době již generální oprava
probíhá a měla by trvat cca do konce měsíce
srpna. Její součástí bude nová nádrž, nová
kabina a generální oprava motoru a podvozku. V podstatě by tedy podle dobrozdání
techniků v následujících 10 letech nemělo
vozidlo vyžadovat žádných větších investic.
Celá tato akce přijde na 4 mil. korun a obec
Lučina, potažmo sbor dobrovolných hasičů,

získá za částku 2 mil. korun de facto nový
a moderně vybavený vůz. Vzhledem k tomu,
že se jedná o finanční částku nemalou, jdoucí
z rozpočtu naší obce,považoval jsem za nutné
podrobněji Vás o této akci informovat.
Děkuji Vám všem, kteří nám zachováváte
přízeň a přeji Vám spoustu krásných a pohodových dnů a pevně věřím, že se všichni
potkáme 18. června v areálu kempu u příležitosti oslav našich společných 60. narozenin.
www.sdhlucina.cz

za výbor SDH Lučina
starosta Petr Kozel

SOUTĚŽ
ROZKVETLÝ DŮM – ROZKVETLÁ ZAHRADA
Znovu připomínáme možnost pro všechny občany Lučiny zapojit se do soutěže zasláním snímků
své rozkvetlé zahrady nebo domu na emailovou adresu:
kvetouci.zahrada@seznam.cz v období až do konce srpna !!! (omlouvám se za chybnou
informaci v minulém čísle Zpravodaje).
Fotografií můžete zaslat i více v různém časovém rozpětí (jaro-léto). Kdo takovou možnost nemá,
může nechat na OÚ vzkaz, že můžeme Vaši zahradu vyfotografovat.
Vyhodnocení soutěže: v září na tradiční výstavě ČZS.

PŘIPRAVUJEME:

Proškolení řidičů – důchodců
Po dohodě s OÚ náš Zahrádkářský svaz
organizuje pro důchodce – řidiče proškolení o nových dopravních předpisech
a vysvětlení všech změn pro r. 2016.
Školení povede zkušený lektor z autoškoly.
Využijte této možnosti a přihlaste se do
30. června 2016 na OÚ u p. Vojkovské.
Podle zájmu z řad občanů i z Klubu
důchodců bude stanoven přesný termín
konání (některý z letních měsíců), který
uvedeme v příštím Zpravodaji.
Za výbor ČZS Mgr. A. Bůžková
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O AKCÍCH NAŠEHO ČZS,
KTERÉ JIŽ PROBĚHLY :
30. dubna – Územní svaz F-M pořádal zájezd na Florii Kroměříž a do Věžek, kterého
se zúčastnilo i několik našich členů.
14. května – tradiční zájezd našeho svazu po polských zahradnictvích.
20. května – smažení vaječiny u moštárny

Červen 2016

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A RUKODĚLNÝCH PRACÍ
Zapište si již nyní do kalendáře datum naší
tradiční výstavy ovoce, zeleniny a různých
rukodělných prací :

v sobotu a v neděli
17. – 18. září 2016
Exponáty a výpěstky pro výstavu se jako
každý rok budou shromažďovat v Domě
služeb po tři dny před výstavou, vždy odpoledne. Výstava naváže na obecní oslavy
60. výročí vzniku obce.
Obracíme se na všechny občany, nejen na
zahrádkáře, s prosbou – zkuste doma pohledat předměty, obrázky, výrobky,.. které

se vážou k zahradničení, k pěstování plodin
v období uplynulých padesáti let, nebo věci,
které jsou historicky spjaty s naší obcí. Jejich
zapůjčení by mohlo vytvořit zajímavou expozici výstavy.
Rovněž věříme, že i v letošním roce se budete
podílet na výstavě svými výpěstky zeleniny,
ovoce i svými rukodělnými pracemi.
A to hlavní na závěr : Určitě se všichni přijďte
na výstavu podívat !
Za výbor ČZS Mgr. A. Bůžková

Knihovna bude naposledy otevřena ve čtvrtek 30.06.2016 od 14:00 do 17:00 hod. O letních
prázdninách bude otevřena v úterý 26.07.2016 a ve čtvrtek 28.07.2016 oba dny od 14:00 do
17:00 hodin. Provoz po prázdninách bude zahájen ve čtvrtek 01.09.2016 od 14:00 hodin.
Cecília Pochtiolová

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Klub důchodců připravil v čele s paní
Žitníkovou 2 celodenní zájezdy, na které
vás co nejsrdečněji zveme.
23.června 2016 – Velké Karlovice.Odjezd
z Lučiny v 8,00 hod.,návrat cca v 17,00hod.
Cena zájezdu 150,-Kč,děti a studenti 100,-Kč
Program: Muzeum Velké Karlovice-kulturní
památka, kostel Panny Marie Sněžné-kulturní
památka, komentována prohlídka.
Odpoledne pěší výlet ke Karlovskému jezeru
cca 3,5 km, anebo autobusem do Karlovic
Podťaté-individuální prohlídka vesnice zařazené jako kulturní památka.

Po celou dobu je autobus k dispozici pro
odpočinek.
Zájemci hlaste se u paní Vařekové,Lučina č.65
do 12.6.2016
2.zájezd : 25.srpna 2016 – Svitavsko, odj.
z Lučiny v 5,00 hod., návrat cca ve 20,00 hod.
Cena zájezdu 250,-Kč,děti a studenti 200,-Kč
Program: Hrad Svojanov,prohlídka města
Svitavy-historická část, krátká procházka
cca 1,5 km naučnou stezkou Vodárenský les
(možná změna).
Zájemci hlaste se u paní Vařekové,Lučina č.65
do 15.července 2016.
Marie Vařeková
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INFORMACE SPOLKU SENIORŮ SEN-SEN LUČINA
Činnost spolku seniorů se v zimních měsících
vzhledem k tomu, že část členů odjela z chat
do trvalého bydliště, omezila na několik málo
akcí, jako jsou pravidelné měsíční schůzky
první středu v měsíci, když houkají sirény
a čtvrteční výlet s hůlkami, nebo v současné
době výlety na kole do blízkého okolí. Sraz
zájemců o výlet na kole je každý čtvrtek
v restauraci U Adámků ve 14.30 hodin. Cíl
výletu dohodneme na místě dle počasí a chuti
účastníků. To pro případné zájemce z řad
ostatních občanů ve věku nad 55 let.
Vedle této činnosti jsme se v měsíci březnu
zúčastnili audiovizuálního programu v kině
Petra Bezruče, místeckého horolezce Libora
Uhra pod názvem Koruna Karakorámu, kde
popisoval společně se třemi účastníky expedic život lidí v Pakistánu, v oblasti Himaláje
a vlastní výstupy na čtyři vrcholy, které jsou
nad 8.000 metrů. Vyprávění bylo zajímavé
a v mnohém poučné i pro nehorolezce.

V měsíci dubnu jsme se soustředili na jedinou
akci a to jarní brigádu na úklid odpadků z břehu
Žermanické přehrady v prostoru od našeho
kempu Lučina k bývalému tábořišti U Slejše.
Celkem se nás zúčastnilo sedm členů spolku:
Neshoda, Mokryš J., Adámek J., Adámek K.,
Chwistek, Šedinka a Tolasz. Nasbírali jsme patnáct igelitových pytlů odpadů, dvě pneumatiky
a jedno dvojité nafukovací lehátko pohozené na
břehu. Igelitové pytle nám zajistil obecní úřad.
Něco se nám také nepodařilo, a to zorganizovat
besedy s cestovatelem a fotografem Hynkem
Adámkem a besedu s Víťou Dostálem, který
jako první Čech objel celý svět na kole, z důvodu nedostatku času a zahraniční cesty Hynka.
V měsíci květnu plánujeme smažení vaječiny
spojenou s odemykáním přehrady a zahájením
plavecké sezóny. Ale o tom a dalších aktivitách
zase někdy příště.
Za spolek SEN-SEN Lučina
zapsal Jaroslav Mokryš

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících duben - červen.
Duben
Pryček Vladimír
Peterek Miloslav
Prchalová Miluše
Góral Milan
Mlynář Stanislav
Boháč Jan
Lisníková Jiřina
Pačutová Šárka
Hojdyš Miroslav
Sikorová Helena
Mlynář Libor
Skokan Josef
Vašenda Miloslav
Květen
Götzová Taťána
Sikora Emil
Oberreiter Jiří
Pačuta Josef
Galaczová Drahomíra Solich Petr

Ščurek Ladislav
Rekšaková Anna
Poláková Františka Vondrus Petr
Vala Vladimír
Maierová Marie

Tvardek Jindřich
Kubiczková Zdenka
Masopust Ludvík
Kika René
Kočvara Roman
Brňáková Alena
Filgas Jaroslav
Kuběnová Dagmar

Červen
Bilíková Marta
Jarolím Oldřich
Valová Jarmila

Zíchová Anna
Adámková Božena
Wojnar Radomír

Grycz Alois
Junga Radúz
Čudejko Libor

Vlastník Jiří
Koběluš Václav
Mikulová Emilia

Mlynářová Alice
Horáková Jana
Sojková Marta

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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Železářství – půjčovna nářadí Voda elektro - barvy – laky -rybářství
Nabízíme:
spojovací materiál, šrouby, matice, podložky, vruty, závitové tyče, hřebíky, hmoždinky, brusivo a
vrtáky, brusné a řezné kotouče, barvy, laky, ředidla, štětce, válečky, tmely, silikony, chem. kotvy, PUR
pěny a čistič PUR pěny, zahradní hadice a spojky, zednické a ruční nářadí, žárovky ( led, úsporné,
halogenové...), vypínače, zásuvky, el. kabely. Plastové a mosazné redukce, spojky, HTB kolena a jiný
spojovací materiál na vodu.
Pro rybáře nabízíme pruty, navijáky ,swingery,stojany na pruty, podběráky, gumáky, návnady, krmení,
háčky .
Autokosmetika‐ odstraňovač hmyzu, čistič disků, autošampon, směsi do odstřikovačů, cockpity
Zábavní pyrotechnika, petardy, dýmovnie, kompakty s různými efekty
Grilovací uhlí, grilovací vidlice a gril. motorky, rošty, set grilovacího nařadí.

Nově vám nabízíme k zapůjčení techniku pro váš dům a zahradu, vybrat si u
nás můžete z této nabídky:
Vrtací a sekací kladiva
Řezací nářadí – úhlová bruska, pila ocaska
Zahradní technika – benzínový vertikutátor, ben. plotové nůžky, ben. řetězová pila
Čistič koberců a čalounění KARCHER
Výčepní zařízení
Ceny zápůjčného a další informace získáte na prodejně nebo na níže uvedeném tel. čísle.
Lučina 6 (vedle OÚ Lučina)
zelezarstvilucina@seznam.cz
Otevírací doba:

Kontakt: 720 955 815,

Po – Čt 7:30 ‐ 11:30 12:30 – 16:00
Pá –

7:30 – 11:30 12:30 – 17:00

So 8:00 ‐ 11:30
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STAVÍME PLOTY
www.ploty‐ostrava.cz




Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty, Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot



Garážová vrata:

www.vrata‐ostrava.cz
Tel.: 722 550 000

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 8. 6. 2016 • Název, sídlo a IČO vydavatele: Rada obce Lučina, Obecní úřad Lučina,
č.p. 1, 739 39 Lučina, IČO 00296899 • Název: Zpravodaj obce Lučina • Četnost vydávání: měsíčník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek.
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Besídka ke Dni matek

Čarodějné hodování

Den Země
Den Země
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů
lze
nalézt
na
webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
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měsíců. je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Podrobnosti
k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

