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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
za poslední čtyři roky jsem toho ve zpravodaji
napsala o všech možných nešvarech v naší obci,
kterých musí obecní úřad řešit hodně.
Mám na mysli správné ukládání odpadů a to
nejen za obecním úřadem a na sběrném dvoře,
parkování na obecních cestách, kde je problém
s průjezdem a rovněž na obecní zeleni, sypání
pokošené trávy do příkop a na cizí pozemky,
atd. atd..

Těm, kteří si můj apel vzali k srdci moc děkuji
a ty, kteří jsou ke svému okolí zcela lhostejní,
pouze článek ve zpravodaji k nápravě zřejmě
nedonutí.
Přeji Vám s nadcházejícím létem hodně prosluněných dnů, krásnou dovolenou a dětem
úžasné prázdniny.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 20 ze dne 28. 3. 2018
1/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jaroslava Votýpku a pana
Jaromíra Kohuta
2/ZO/20
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
6.1/ZO/20 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 293/1 k.ú. Kocurovice
paní Leontině Metzové, bytem Lučina 57, o výměře 151 m2 za celkovou cenu
12 080,- Kč, tj. 80 Kč/m2
6.2/ZO/20 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s paní Leontinou Metzovou
na pozemek p. č. 293/1 k.ú. Kocurovice o výměře 151 m2 za celkovou cenu
12 080,- Kč, tj. 80 Kč/m2

UPOZORNĚNÍ
K 25.06.2018 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 70 978,- Kč a nedoplatky za psy činí
3 600,- Kč. Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak
učinili do 31.07.2018.
Jana Vojkovská

KNIHOVNA
Oznámení o výpůjční době v knihovně během školních prázdnin 2018. Knihovna bude
otevřena ve dnech 31.července a 2. srpna 2018 v době od 14.00 do 17.00 hodin.
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UPOZORNĚNÍ NA NEPOKOSENÉ POZEMKY
Obecní úřad Lučina připomíná vlastníkům pozemků a zahrad v obci povinnost provedení
údržby pozemků a odstranění plevelů. Sečení trávy jsou vlastníci povinni zajistit nejpozději
do 30.6.2018.
Za nesplnění této povinnosti může být s vlastníkem pozemku zahájeno řízení o přestupku
a uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
v následujícím shrnutí Vám podáváme aktuální informace o stavu Radou obce připravovaných a realizovaných akcí v naší obci.
• dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Na úpravu dopravního řešení v centru obce
„Přestavba a dopravní řešení náměstí na
Lučině – komunikace pro pěší a bus zálivy“
máme přidělenu dotaci z dotačního programu
Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI
– opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
Bezpečnost 2017 ve výši maximálně správně
2 840 000,- Kč (85% uznatelných nákladů
akce). Zhotovitelem přestavby náměstí se
stala firma Jankostav z Ostravy. Rada obce
po výběrovém řízení také uzavřela smlouvu
s technickým dozorem společností INGESTA
spol. s r.o. z Ostravy. Práce jsou zahájeny,
probíhají kontrolní dny se zhotovitelem a příprava stavby s vytyčováním inženýrských sítí.
O průběhu prací a s tím souvisejících omezeních provozu na hlavní komunikaci a na
parkovišti před úřadem a u školy budete
informováni.
• dostavba kanalizace v obci
Dostavba kanalizace v obci za 31,8 miliónů Kč je financována v rámci dotačního
programu Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva financí „Revitalizace Morav-
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skoslezského kraje“. Zhotovitel stavby
STASPO spol. s r.o. zahájil přípravné práce.
Na základě výběrových řízení bude technický
dozor obce zajišťovat společnost INGESTA
spol. s r.o. z Ostravy a autorský dozor projektant kanalizace Ing. Kopecký z firmy Hausing,
s.r.o. Probíhají kontrolní dny stavby a byly
zahájeny jednání s majiteli rodinných domů
a chat o řešení přípojek a způsobů napojení
na novou kanalizaci.
• rozšíření chodníků v obci
V současnosti probíhá na stavebním úřadě
Magistrátu města Frýdku – Místku stavební
řízení na 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). Zároveň
jsme požádali o dotaci na výstavbu chodníku
z dotačního programu MAS Pobeskydí.
• areál kempu Lučina
Byla ukončena povolovací fáze přípravy
rekonstrukce rekreační části areálu Kempu
Lučina, kdy nám v dubnu nabylo právní moci
stavební povolení vydané stavebním úřadem
Magistrátu města Frýdku – Místku. V současné době probíhá Radou obce vyhlášené
výběrové řízení na zhotovitele nové recepce
a sociálních zařízení a 20 vybavených chat.

červen 2018

Průběžně se již realizují přeložky inženýrských sítí (kanalizace, el.energie, plyn)
v areálu.
• rozšíření vodovodů v obci
Řešíme rozšíření vodovodu ve třech lokalitách
chatovišť – „Pod Adámkem I a II“ a „U Mostaře“. Máme zpracovány projektové dokumentace a vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Frýdku – Místku stavební povolení pro chatoviště „Pod Adámkem I“ a nově
územní rozhodnutí pro lokalitu „U Mostaře“.
Realizace těchto vodovodů se předpokládá
současně s výstavbou kanalizace v těchto
lokalitách.
• Základní škola a mateřská škola
Máme připravenu úpravu podlah a stropu
v šatnách pro zlepšení prostředí pro děti
a jejich rodiče a údržbu povrchu víceúčelového hřiště v areálu škody, vše za částku
260 tisíc Kč, realizace proběhne v době školních prázdnin.
Byli jsme úspěšní v získání dotace na vybavení dvou odborných učeben základní školy
z výzvy MAS Pobeskydí ve výši 5 mil.Kč. Dále
jsme podali žádost do výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj na dotaci pro rekonstrukci
tělocvičny v objektu školy, která se prozatím
vyhodnocuje.
• cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Pokračují jednání nad dokumentací pro stavební povolení na cyklostezku podél Žermanické přehrady na území naší obce, kterou
zpracovává firma JACKO, projekty& vozovky
s.r.o. z Ostravy a na podzim bude probíhat
stavební řízení. Projekt je koordinován se starosty dalších obcí okolo přehrady a se státním
podnikem Povodí Odry.
• volnočasový multifunkční objekt
pro občany
Po zpracování projektové dokumentace
a vydání povolení stavebním úřadem jsou

zahájeny práce na rekonstrukci bývalé stolárny na víceúčelový objekt pro občany
s novým sociálním zařízením, dokončení se
předpokládá v podzimních měsících letošního
roku s náklady kolem 1,5 mil.Kč.
• opravy místních komunikací
I v letošním roce pokračujeme v rekonstrukcích a opravách místních komunikací v obci.
Oprava děr technologií studené asfaltové
emulze a celková oprava povrchu komunikace v délce 50 m od hlavní cesty k rodinnému
domu č. p. 351 byla provedena firmou Milana
Nováka z Frýdku – Místku. Dále je vyhlášeno
výběrové řízení na opravu 200 m komunikace
v lokalitě „u Bočků“ od rodinného domu
č.p. 396 směrem k bývalému kravínu. A dále
se připravuje oprava povrchu komunikace na
hranici s Bruzovicemi a od kaple u Bártků.
Pokračují jednání s vlastníky pozemků pod
některými komunikacemi o převedení těchto
pozemků do vlastnictví obce, například jsou
připraveny všechny náležitosti převedení
pozemku pod komunikací na Frančeskách
s rodinou Febrových.
• změna územního plánu obce
Probíhají přípravné práce poté, co zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání
rozhodlo o zahájení procesu pořízení změny
územního plánu naší obce. Byla uzavřena
smlouva o dílo s urbanistickou kanceláří na
zpracování doplňujících průzkumů a podkladů. Probíhají jednání s Magistrátem města
Frýdku – Místku jako pořizovatelem změny.
Dále bude provedena výměna vrat do garáží
v budově č.p.265 za obecním úřadem a stejně
jako v předchozích letech zajišťujeme údržbu
trávníku fotbalového hřiště v hodnotě přes
200 tisíc Kč.
Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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INFORMACE K VOLBÁM
DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA
Volby do zastupitelstva obce Lučina budou
probíhat ve dnech 5. a 6. října 2018. Volby
do zastupitelstev obcí upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, prováděcím předpisem
je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Volby do zastupitelstva obce Lučina proběhnou v pátek 5. října 2018 od 14:00 hod. do
22:00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8:00
hod. do 14:00 hod. Volební místnost bude
v Domě služeb v Lučině, zasedací místnost
v 1. patře, Lučina č. p. 1.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad (e-mail:
vojkovska@lucina.cz, tel.: 558 689 111)
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
(tel.: 724 050 013) o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva obce, města
nebo hlavního města Prahy má občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb,
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze
přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan
jiného státu, který v den voleb, a konají-li se
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volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci,
městě nebo hlavním městě Praze přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv, (dále jen „volič“); do
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále
jen „územně členěné statutární město“) anebo
městské části hlavního města Prahy má právo
volit ten volič, který je v den voleb přihlášen
k trvalému pobytu v tomto městském obvodu
nebo městské části.
Právo být volen
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka
ve výkonu volebního práva podle zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů § 4 odst. 2 písm. a) a b);
členem zastupitelstva městského obvodu nebo
městské části územně členěného statutárního
města nebo městské části hlavního města
Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není
překážka ve výkonu volebního práva podle
§ 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb
v tomto městském obvodu nebo městské části
přihlášen k trvalému pobytu. V současné době
mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky (ČR)
pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany
jiných členských států EU, neboť Smlouva
o přistoupení České republiky k Evropské
unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím
jako jediná charakter mezinárodní smlouvy,
která splňuje náležitosti stanovené volebním
zákonem.
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Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické
království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika,
Francouzská republika, Chorvatská republika,
Irsko, Italská republika, Kyperská republika,
Litevská republika, Lotyšská republika,
Lucemburské velkovévodství, Maďarská
republika, Nizozemské království, Polská
republika, Portugalská republika, Rakouská
republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika
Německo, Španělské království a Švédské
království. Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli občané jiného
než členského státu EU volit a být voleni ve
volbách do zastupitelstev obcí na území ČR,
není ČR vázána. Právo volit mohou občané
jiných členských států EU při volbách do
zastupitelstev obcí na území ČR realizovat
pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného

obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého
seznamu voličů. Tito občané, pokud chtějí
uplatnit své volební právo, musí požádat
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Žádost o zápis do dodatku může volič – občan
jiného státu – podat nejpozději do 3. října
2018 do 16:00 hodin. Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí
být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do
dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje
jméno, příjmení, datum narození, pro bližší
identifikaci i adresu pobytu na území obce
Lučina. Pokud volič – občan jiného státu
– o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat
ve volbách do zastupitelstva obce Lučina
nemůže!
Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny
na webových stránkách Ministerstva vnitra
ČR (www.mvcr.cz), Českého statistického
úřadu (www.volby.cz) a webových stránkách
obce Lučina (www.lucina.cz).
Jana Vojkovská

Mikroprojekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020
a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy

PROJEKT „STUDY TOUR V KRAJINĚ 4 JEZER“
představuje 2 cyklistické výpravy, během
nichž partneři Projektu Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a Powiat Pszczński navštíví významná místa na území
okresu Pszczyna a Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu je: vydání 20 000 kusů map
s vyznačenou cyklotrasou, označení navštívených míst, vytvoření webových stránek.

Cílem tohoto projektu je umožnit občanům
a turistům lepší poznání obou regionu díky
spojení cyklistické trasy skrz Euroregion,
kde se nachází 4 jezera. Společná výprava
umožní výměnu zkušeností a vzájemné
poznávání se.
Jaroslav Votýpka
LUSTON o.p.s.
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INFORMACE ZE ŠKOLY – JARO 2018
 PROJEKTY

 DOTACE

Den Země – akce MŠ a ZŠ, spolupráce
s místními včelaři panem Stanislavem
Mokryšem a panem Martinem Bordovským
a pracovníkem Sběrného dvora na Lučině
panem Evženem Lisníkem

Ovoce do škol – zdarma pro žáky školy, MK
Fruit s.r.o. Šumperk

Den zdraví – akce MŠ a ZŠ, spolupráce s MK
Fruit s.r.o. Šumperk

Šablony I. – pro MŠ a ZŠ

 SOUTĚŽE
Turnaj v šachu žáků základních škol
v Dobraticích – z 43 účastníků 3. místo Matěj
Šimik, 5. místo Adam Pavlas, 11. místo Jakub
Funiok, celkově za školu na 2. místě, o které se
také zasloužil pan Mojmír Besta, který celý rok
pomáhal našim šachistům
Sedlišťský Slavík – účast Julie Lukáčová
a Daniela Kozlová pod taktovkou p. učitelky
Soni Kikové, hostem soutěže byla bývalá
žákyně Nela Žáková.
Přehlídka divadelní tvorby Sedliště představení „Jak Mojmír ke štěstí přišel“
s žáky základní školy nacvičila Bc. Magda
Pavlasová
Zlatý Kapřík Lučina – environmentální soutěž
škol - 3. místo. Spolupráce s Českým rybářským
svazem pod vedením p. Stanislava Hrabce.
Zahrádka pro všechny generace – 4. místo výtvarná soutěž Českého zahrádkářského svazu
s trvalou spoluprací s p. Zdeňkem Fabíkem
Olympijský den Bruzovice – sportovní
soutěž týmů – 2. místo
 DĚKUJEME VŠEM ZA REPREZENTACI
ŠKOLY A OBCE LUČINA 
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Mléko do škol – zdarma pro žáky školy, MK
Friut s.r.o. Šumperk

Realizace lokálních sítí v gramotnostech
– pro MŠ
 Zápis do 1. ročníku základní školy –
přijato 15 uchazečů
 Zápis do mateřské školy – přijato
16 uchazečů
 Žák 5. ročníku Jakub Doležal byl přijat
na osmileté gymnázium a přejeme mu dobré
studijní výsledky.
 Letošní školní rok ukončíme na obecním
úřadu 29. června 2018 slavnostním předáním
vysvědčení a rozloučením s žáky pátého
ročníku.
 Prázdninový provoz MŠ ve třídě Žabičky
a stravování pro cizí strávníky bude v termínu
od 02. 07. do 20. 07. 2018.
 Příměstský tábor ve škole – 09.07. –
20.07.2018
 Přání našim dětem: přeji krásně prožité
prázdniny, dávejte na sebe pozor, těšíme se
na všechny v novém školním roce 2018/2019,
který zahájíme 03. září 2018 v 08:00 hodin
v tělocvičně školy.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka
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VÍTÁNÍ JARA
„Jaro, jaro, jaro už je tu! Sníh se mění na
sněženky, slunce sype z peněženky, na zem
tisíc zlatých dukátů…“ Tak tuhle písničku si
s předškoláčky zpíváme od začátku března.
A že jsme zpívali hodně hlasitě, jaro nás
konečně vyslyšelo a přišlo mezi nás. Celá
škola se zbarvila do jarních tónů, z oken zmizely vločky a nahradily je květiny, sněhuláky
na nástěnkách tříd a na chodbách školy vystřídala zvířátka, sluníčka a jiné jarní dekorace.
Tradičně se setkal s obrovským zájmem „Velikonoční jarmark“, který se konal v úterý
27.4.2018 v prostorách školy. Lidé si tam
mohli koupit řadu velikonočních předmětů, od
pomlázek přes nejrůznější dekorace z papíru či
přírodnin, vyfouklých vajec nebo i keramiky, až
po různé velikonoční pochutiny.
Děti z obou tříd mateřské školy navštívily během března také místní knihovnu.
Prohlédly si dětské knihy a dozvěděly se
více o chodu a organizaci knihovny. Děti
si návštěvu v knihovně užily a velký dík za
pozvání patří paní knihovnici Janě Divišové.
Duben byl zase bohatý na setkání se zvířecími kamarády. Děti měly možnost navštívit
blízkou farmu, kde se seznámily s hospodářskými zvířátky a dozvěděly se o jejich užitečnosti. Pak jsme navštívili chovnou stanici se
štěňátky kavkazského pasteveckého ovčáka
a také s koťaty britské modré kočky. S mláďaty bylo vždy veselo!
Oslavili jsme „Den Země“ a uspořádali
exkurzi do sběrného dvora, kde jsme se učili
třídit odpady.
V květnu měly děti možnost zapojit se do
projektu pořádaného ZŠ Lučina – „Včela“.

Poslechly si zajímavosti ze včelího života
a prohlédly si předměty, které včelaři ke své
práci využívají. Největším zážitkem však byla
prohlídka živých včeliček.
A hned první červnovou sobotu se rodiče
s dětmi mohli pobavit na „Radovánkách“
pořádaných ZŠ a MŠ v Lučině ve spolupráci
s klubem rodičů. Děti měly připraveny krásná
vystoupení a odměnou jim byly atrakce
v podobě skákacího hradu, jízdě na ponících,
kola štěstí.
Děti ze třídy Rybiček se po Vánocích začaly
pilně připravovat k zápisu do první třídy, aby
všichni tuto „velkou zkoušku“ zvládli hravě.
Povedlo se a už se nakupují aktovky, penály
a další nezbytné pomůcky do školy. A už se moc
těšíme, až ten pro nás významný den nastane.
Ale ještě předtím proběhlo pasování školáků,
které se dětem velmi líbilo.
Všem přejeme slunečné prázdniny, mnoho
skvělých zážitků a v září zase na viděnou!
MŠ Žabičky
MŠ Rybičky
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KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V sobotu 12. května 2018 proběhlo setkání
jubilantů, kteří v tomto roce oslavili nebo
oslaví 80 a více let. Přišli jak noví oslavenci,
tak i ti, kteří se této akce zúčastňují již mnoho
let. Atmosféra byla velmi příjemná, přátelská. K punci významnosti této akce přispěly
jak žákyně základní školy – J. Lukáčová,
T. Mojžíšková, K. Kafanová, D. Rajnochová,
M. Kašníková, D. Kašníková, N. Bartková,
D. Kozlová, V. Gabryšová, E. Antošíková,
A. Bialková a K. Toufarová, které pod vedením
S. Kikové vystoupily s pěveckým pásmem,
tak i pánové Miroslav Krenžel a strýc „Pavluš“ – Pavel Jurčík z Dua Rozmarýn. Zpívali

a hráli na klarinet a heligonku lidové písničky
a také celý svůj program doprovázeli mluveným slovem – vtipy, příhodami a glosy strýca
„Pavluša“. Vytvořili s oslavenci tu správnou
atmosféru osobního kontaktu a všem zahráli
písničky na přání.
Za spolupráci při přípravách a organizaci této
významné společenské akce děkuji starostce
p. D. Veselé, matrikářce p. J. Vojkovské,
p. M. Bordovské, p. J. Kočnarové, fotografovi
p. R. Pastrňákovi, manažerovi p.Vl. Herberkovi a rodičům vystupujících děvčat.
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 08.04.2018 jsme v kulturní místnosti domu služeb slavnostně přivítali nové
občánky naší obce, 3 holčičky a 7 kluků.
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 Ondřej Pastrňák. Slavnostní
okamžiky zachytil fotoaparátem pan Radim
Pastrnák. 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

POHÁDKOVÝ LES
Ačkoliv Mezinárodní den dětí slavíme 1.6.,
v obci Lučina měly děti svůj velký den 9.6.
Už po třetí jsme pro ně uspořádali velmi
oblíbený Pohádkový les. Pohádková brána
se měla otevřít v 15.00 hodin, ale vzhledem
k pár malým nedočkavcům a nepřízni počasí
jsme děti začali do lesa pouštět o trochu dříve.
Na cestu dostaly dobrůtku, kdyby jim trochu
vyhládlo😊
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Na trase bylo umístěno celkem 5 stanovišť,
na kterých děti plnily zadané úkoly. Klaunovi Áloisovi musely říct nějaký vtip, čarodějnici Ádě pomáhaly s medvědem Tomem,
vosu Evinku učily lítat, Bořkovi stavitelovi
a pirátu Kubovi pomáhaly s vodou na stavbu,
na posledním stanovišti děti chránily lučinský
les proti Angry Birds, kteří ho napadli. Trasa
končila jako každoročně na rybnících, kde
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děti čekal už vodník Véna, který jim za splněné
úkoly, odvahu a snahu dal odměny a poslal dál
ke stánku, kde děti dostaly občerstvení.
Všechny děti i dospělí zaslouží velkou
pochvalu, kdy ani déšť a bouřka je nezaskočily a celým pohádkovým lesem prošli. Ohřát
se mohli v chatce na rybníkách, kde nám
rybáři připravili úžasné zázemí, za který jim
patří velký dík. Poděkování patří i hasičům,
kteří nám půjčili jejich nový stan, pod kterým

jsme se schovali před deštěm. Nakonec se
počasí umoudřilo a my jsme poseděli u ohně
a odcházeli do svých domovů už za doprovodu
sluníčka.
Moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruce k dílu a pomohli při přípravě letošního
Pohádkového lesa. Už nyní se těšíme na příští rok, kdy pohádkové bytosti nás určitě moc
rády přijdou zase navštívit.
Jana Vojkovská

HASIČI INFORMUJÍ
V měsíci květnu výbor zorganizoval vaječinu, která se již tradičně konala u hasičské
zbrojnice. Jsme potěšeni, že se zúčastnilo
hodně našich členů, ale také nás navštívili
členové, od kterých jsme se učili.
S jarem začala poslední část hry Plamen.
Děti pod vedením Karla Glety statečně
trénovaly na velké závody na stadion do
Frýdku–Místku. Konkurence byla velká 24 družstev. Naše děti bojovaly statečně
a obsadily krásné TŘETÍ místo. Gratulujeme.
Karel ovšem také připravoval do hry Plamen
dva dorostence. Ondru Guziura a Barču
Funiokovou. Oba soutěžili v této kategorii poprvé. Ondra obsadil 2. místo a Barča
1. místo. Proto postoupila do krajského kola
do Českého Těšína, kde obsadila 3. místo.
Oběma dětem gratulujeme a Karlovi Gletovi
děkujeme.

Děti se opět zapojily do Moravskoslezské ligy
mladých hasičů. Každý víkend se zúčastňují
dvou až třech závodů pod vedením Martina
Říhy a instruktorů. Střídavě se daří, ale
i nedaří. Celkové výsledky budou zveřejněny až na podzim. Průběžné výsledky jsou
k nahlédnutí na našich webových stránkách.
Už teď Vás všechny chceme pozvat na Vachalíkův memoriál, který se bude konat 9. září
za školou.
Jedna z akcí, která proběhne v měsíci srpnu je
„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HASIČI, „která
se bude konat v bývalém kempu U Slejše 11.8.
Tady si všichni můžete vyzkoušet útoky, které
děti trénují. Přijďte a pobavte se s námi.
Veškeré fotky a informace o dění ve sboru
shlédnete na webových stránkách SDH
Lučina.
Přejeme Vám všem krásné léto.
Za SDH Lea Funioková
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ZAHRÁDKÁŘKY, ZAHRÁDKÁŘI !
Léto už je tady ! Vše kvete, roste, zraje. Příroda letos poněkud spěchá, tak ať nepromeškáte ten správný čas na fotografování svého rozkvetlého okna i vstupu do
domu, balkónu, či předzahrádky. NEZAPOMEŇTE
NA FOTOSOUTĚŽ a posílejte svá foto na e-mailovou adresu:
kvetouci.zahrada@seznam.cz do konce srpna .
Ve dnech 8. a 9. září 2018 se uskuteční již tradiční výstava výpěstků, květin a rukodělných
prací. Expozice výstavy by nás měla zavést do dob nedávných. S nostalgií bychom mohli zavzpomínat na mnohé, co se změnilo v našich domácnostech, při zahradnických nebo hospodářských pracích. Hledejte a vše staré přineste do konce srpna do moštárny nebo nás
na této e-mailové adrese: kvetouci.zahrada@seznam.cz informujte, co máte a my přijedeme.
Koukněte, zda nemáte staré konvičky, hrnečky, talíře, váhy, moždíře,
mincíře, máselnice, motyčky, plečky, ošatky, troky, …apod.
Věříme, že s Vaší pomocí i letos bude výstava zajímavá a pěkná.
Co se týká výpěstků, ovoce, zeleniny, květin, výrobků, přineste je prosím do Domu služeb již ve středu a čtvrtek 5. – 6. září odpoledne od 13,00 do 17,00 hod.
Snad nám počasí bude přát i v létě a budeme se mít čím pochlubit.
Milé zahrádkářky a milí zahrádkáři, nezapomeňte přes léto odpočívat, nabírat síly a užívat
si hezké dovolené. S podzimem totiž opět přijde starost o zahrádku i pole.
Příjemné letní dny Vám všem za celý výbor ČZS přeje

Mgr. A. Bůžková

FINSTAL LUČINA - ODDÍL KOPANÉ
Několikaleté snažení se letos hráčům
Finstalu podařilo,
a poprvé v historii
klubu postoupili lučinští fotbalisté do
1.A třídy. Poslední
k r ůček k postupu
učinili hráči v sobotu
9.6.2018, když v domácím utkání porazili tým Václavovic
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6:0. Po zápase tak mohly započít zasloužené
oslavy. Za tímto historickým úspěchem
stojí nejen samotní hráči, trenér a funkcionáři oddílu, ale v nemalé míře je nutno
poděkovat také vedení obce a všem sponzorům, kteří dlouhodobě lučinský fotbal podporují. Letní přípravu zahájí muži Finstalu

17.7.2018 a na nový, historický ročník v 1.A
třídě, se mohou všichni hráči i fanoušci
těšit o víkendu 11.-12.8.2018. Konkrétní
rozpis zápasů bude v předstihu k dispozici na obvyklých místech (Restaurace
U Adámků, Potraviny Alena a v restauraci
Cyklorest).

INFORMACE
NOVINKY NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH DOKLADŮ OD ČERVENCE 2018
Od 1. července 2018 dochází k několika
změnám při vydávání občanských průkazů
i cestovních dokladů.
Nově budou vydávány občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který držiteli umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci a k přístupu k identifikačním údajům
držitele. Bude však na zvážení každého občana, zda si elektronický kontaktní čip aktivuje
či nikoliv. Aktivaci čipu bude moci provést při
převzetí občanského průkazu nebo kdykoliv
do doby skončení platnosti dokladu. Aktivací
se rozumí zadání identifikačního osobního
kódu a deblokačního osobního kódu. U obou
kódů se jedná o zadání 4 – 10 libovolných
číslic zvolených držitelem.
Ke změnám dochází také ve lhůtách pro vydání občanských průkazů. Občanské průkazy budou vydávány ve třech lhůtách – do
30 dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin
pracovního dne. Občanské průkazy vydané
do 24 hodin pracovního dne bude občan
přebírat pouze přímo na Ministerstvu
vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci
72, Praha 4). Lhůtu pro vydání dokladu si
volí každý žadatel u podání žádosti sám, dle
svých potřeb.

Všechny dosud vydané občanské průkazy
budou i nadále platné, žádná tzv. hromadná výměna občanských průkazů neproběhne. Ti občané, kteří budou mít zájem
o vydání nového typu občanského průkazu s čipem, mohou o nový doklad požádat,
uhradí však správní poplatek 200 Kč.
Výjimkou jsou držitelé občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem vydaných do 30. června
2018, za jehož vydání dříve uhradili správní
poplatek ve výši 500 Kč, a občané, jež jsou
držiteli občanských průkazů s dobou platnosti na 35 let nebo bez omezení.
I nadále budou vydávány občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji pro děti ve věku
do 15 let, které dětem slouží zejména jako
cestovní doklad v rámci zemí Evropské
unie.
Za vydání občanských průkazů ve lhůtě do
30 dnů se poplatky nemění; tzn., že v případě vydání nového občanského průkazu
u občana staršího 15 let z důvodu uplynutí
doby platnosti v dokladu uvedené nebo změny některého z údajů v dokladu uvedeném se
nový občanský průkaz vydává bezplatně,
u dětí ve věku do 15 let za poplatek 50 Kč.
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Správní poplatky za vydání OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ ve zkrácených lhůtách jsou nově
od 1. července 2018 stanoveny takto:
Věk občana

Vydání OBČANSKÉHO PRŮKAZU
do 24 hodin pracovního dne

Vydání občanského průkazu
do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let

1000 Kč

500 Kč

Občan mladší 15 let

500 Kč

300 Kč

Od 1. července 2018 se ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti na 1 měsíc, který byl vydáván zpravidla na počkání v případech, kdy
držitel stávající doklad ztratil, poškodil nebo
zničil či mu byl odcizen, a dále v případech,
kdy byl občanovi úředně zrušen údaj o místu
trvalého pobytu.
Na úseku cestovních dokladů se již dva roky
vydávají pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji. V případě vydání cestovního pasu ve
lhůtě do 30 dnů se výše správního poplatku nemění. Nadále se bude hradit správní

poplatek 600 Kč za vydání cestovního pasu
občanovi staršímu 15 let a 100 Kč za vydání
cestovního pasu dítěti ve věku do 15 let.
Od 1. července 2018 dochází ke změnám
ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených
lhůtách. Lhůty pro vydání cestovních jsou
stanoveny shodně jako u občanských průkazů, a to do 5 pracovních dnů a do 24 hodin
pracovního dne. V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního
dne bude možné převzetí vyhotoveného
cestovního pasu pouze na Ministerstvu
vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci
72, Praha 4).

Správní poplatky za vydání CESTOVNÍCH PASŮ vydaných ve zkrácených lhůtách jsou
od 1. července 2018 stanoveny takto:
Vydání CESTOVNÍHO PASU
do 24 hodin pracovního dne

Vydání cestovního pasu
do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let

6000 Kč

3000 Kč

Občan mladší 15 let

2000 Kč

1000 Kč

Věk občana

Nově mohou být žadatelé informováni
o možnosti převzetí vyhotovených dokladů
prostřednictvím textové zprávy nebo elektronické pošty. Bude-li chtít žadatel využít
této služby, uvede své telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu u podání žádosti o vydání
občanského průkazu či cestovního pasu.
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Bližší informace Vám rádi sdělí v úředních
dnech osobně zaměstnanci oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Frýdku-Místku v Místku, ul. Palackého 115, II. NP
v kanc. č. 251, 252 a 253 nebo telefonicky na
č. 558 609 455, 558 609 458 nebo 558 609 456.
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).
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Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se pl
platí
tí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Občané starší 15 let

MV
ORP
500

Občané mladší 15 let
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Vydání do 5 pracovních dnů

MV = 1.000 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV = 500 + 500 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

ORP = 500 Kč

500

= 1.000 Kč

250

250

= 500 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV

MV = 300 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

MV = 200 + 100 Kč

ORP

ORP = 300 Kč

250

OSČ MV 30. 4. 2018

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

250

= 500 Kč

200

100

= 300 Kč

červen 2018

Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

Občané starší 15 let

MV

MV = 6.000 Kč

MV

MV = 3.000 Kč

ORP

MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP

MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

ORP = 3.000 Kč

4.000

Občané mladší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

2.000 = 6.000 Kč

2.000

1.000 = 3.000 Kč

MV

MV = 2.000 Kč

MV

MV = 1.000 Kč

ORP

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

MV = 500 + 500 Kč

ORP

ORP = 1.000 Kč

1.500

500

= 2.000 Kč

500

500

= 1.000 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018
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Rodiče jsou tu pro děti,pro rodiče je tu poradna „Spolu“

PORADNA PRO RODIČE A DĚTI „SPOLU“
Jak mluvit s dětmi, aby nám naslouchaly? Jak
vysvětlit dětem, odkud se berou peníze a že
je nutné pečlivě s nimi hospodařit a plánovat
rozpočet? Jak zvládat běžné nemoci u dětí
a kdy je nutné navštívit lékaře nebo zavolat
sanitku? Tyto a mnohé další otázky si čas od
času položí každý rodič. Péče o děti může
být krásná, ale určitě také náročná a někdy
potřebují rodiče podpořit, poradit a pomoci.
Právě za tímto účelem vznikl projekt DĚTI
RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ, který chce rodičům a blízkým pečujícím s těmito otázkami
pomoci.
Poradna pro rodiče a děti „SPOLU“ v Karviné již druhým rokem, mimo jiné aktivity,
organizuje workshopy na podporu rodičovství, které vedou lektoři z různých profesí,
kde se těmito otázkami pracovně denně zabývají. Na workshopy pak navazují tréninky rodičovských kompetencí, kde si rodiče
jednotlivé tipy a návody mohou nacvičovat
již v přítomnosti svých dětí.
Několik takovýchto tréninků proběhlo v květnu v Českém Těšíně, Petrovicích u Karviné,
v Havířově a v Orlové. Tyto tréninky byly zaměřeny na téma práce s emocemi u dětí, popř.
mezi dětmi a rodiči. V každodenním shonu
rodiče často zapomínají na to, jak důležité
pro malé, ale i větší děti, je pevná citová vazba na rodiče nebo jinou blízkou osobu. Pro
účastníky bylo velice zajímavé dozvědět se
o tom, jaké následky si mohou děti odnést
do budoucího života při nedostatku projevů
pevné pozitivní citové vazby ze strany pri-
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márních pečovatelů, tedy nejčastěji rodičů,
takzvané poruchy attachementu.
Účastníci tréninku se zaujetím debatovali
o otázkách, proč je důležité své děti obejmout, držet za ruku a pohladit je, proč je
dobré mluvit o tom, co prožíváme, co prožívají děti. Společně se svými dětmi si rodiče
vyzkoušeli některé techniky, které jim mohou
pomoci v každodenním životě s dětmi o emocích mluvit a prožívat je. Přínosem pro rodiče
také byla možnost vzájemně sdílet zkušenosti
mezi sebou. Každý z účastníků má nějaké
zkušenosti, některé způsoby výchovy se mu
v průběhu osvědčily, z jiných se naopak rodiče naučili, že nevedou k žádoucímu cíli.
Lektoři tréninku předvedli několik názorných
scének, které poukazovaly na to, jak rozdílně
si mohou lidé vzájemně projevovat a přijímat
lásku a přízeň a jak to může vypadat, když
způsob vyjadřování lásky druhého není v harmonii s tím, co očekáváme.
Vzhledem k příznivé zpětné vazbě od účastníků chceme i do budoucna v organizaci těchto
aktivit pokračovat. Vedle vzdělávacích aktivit poradna nabízí mediaci, tedy možnost
mimosoudní cestou dohodnout se na řešení
společných záležitostí, a také asistovaný kontakt, přítomnost nezávislé osoby při předávání nebo kontaktu dítěte s rodičem, v jehož
péči dítě není. Veškeré informace najdete na
našich stránkách www.rodicespolu.cz. Navštivte nás.
za poradnu SPOLU Bc. Kateřina Jančíková

červen 2018

MALOOBCHOD ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLŮ

PRODEJ ZAHRADNICKÝCH, ŘEMESLNÝCH
A CHOVATELSKÝCH POTŘEB I KRMIV

PRODEJ STARŠÍCH A NEVYUŽITÝCH VĚCÍ DO KOMISE

PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU A SYPKÝCH HMOT
( Odvoz s Multicar nebo Man )

Horní Tošanovice 40 ( v areálu zámečku )
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – PÁ 8:00 – 16:30
SO 8:00 – 12:00
Volejte na tel.: 732 613 684
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Mgr. Karin Kulčárová, advokát
Tel: 722 120 446
Mail: kulcarova@vasadvokat.eu
www.vasadvokat.eu

Nabízím poskytování právních služeb v celé řadě právních odvětví, zejména
v odvětví práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního,
správního. Dále nabízím ověřování podpisů a vedení účtů úschov.
Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám při komplexním
právním zastoupení, či pouze při jednorázovém poskytnutí právní služby.
Poskytuji právní služby v místě sídla nebo pobočky advokátky, dle přání
klienta také v bydlišti fyzické osoby či v sídle společnosti.
Pobočky:
Lučina 392, 739 39 Lučina
U Dvora 154, 747 15 Šilheřovice

Sídlo:
Údolní 567/33
602 00 Brno

Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb
každou středu
od 14.00 do 15.00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e-mail: marcela@zoric.cz,
www.zoric.cz
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Místní firma dodává a montuje na klíč:
Klimatizace a tepelná čerpadla
světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systému a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.
Doprava zdarma
volejte na: 724 029 987
pište na klimaracingteam@seznam.cz

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ – montáže
www.VRATA-OSTRAVA.cz

GARÁŽOVÁ VRATA:

KOVOVÝROBA: BRANKY, BRÁNY,
PLOTOVÉ DÍLCE, ZÁBRADLÍ,
MŘÍŽE do oken a dveří, KOTCE.

STAVÍME PLOTY PLETIVOVÉ,
SVAŘOVANÉ, KOVOVÉ, BETONOVÉ

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel. 722 550 000 (8-15 hod.)

KOVOVÝROBA

MONTÁŽE OPLOCENÍ

www.klimatizaceova.cz

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
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ZŠ a MŠ Lučina

červen 2018

Výlet MŠ za pohádkou

Velikonoční jarmark

Projektový den zdraví

Sedlišťský slavík
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