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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
stejně jako gramofonová deska hraje neustále
dokola, tak i já jsem nucena v každém zpravodaji reagovat na téma odpady. Ne všichni naši
občané ještě pochopili, k čemu jsou určeny
popelnice a mnoho jich ještě nezaregistrovalo,
že existuje sběrný dvůr, kde mohou odpady,
které do popelnic nepatří, zdarma ukládat!
Jako příklad slouží i tato fotografie, pořízená
za obecním úřadem dne 26.8.2016 a další by
mohly následovat.

tento odpad ukládali pouze do igelitových
pytlů, které nebudou naplněny až po okraj
a hlavně je prosím NEZAVAZUJTE, aby
je pracovníci svozu mohli rychle a snadno
vysypat.

POHYB PSŮ V OBCI
Na základě stížností občanů si Vás dovoluji
upozornit na platnost vyhlášky č. 2/2014
o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství, ze které vyplývá, že v centru obce
je povolen pohyb psů pouze na vodítku nebo
s náhubkem. Samozřejmostí by pak mělo být,
že po svých zvířecích mazlíčcích jejich majitelé uklízí psí exkrementy na území celé obce.

ZÁKAZ HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH
I proto obec zvažuje rozmístění kamer v těch
nejproblematičtějších místech a následné
postupování těchto hříšníků na Magistrát
města Frýdku Místku - přestupkové oddělení.

NEZAVAZOVAT PYTLE S TRÁVOU
Opětovně prosím všechny z Vás, kteří využíváte svoz biologického odpadu v pytlích, abyste

Upozorňuji občany rovněž na skutečnost, že
v neděli, o státních svátcích a ostatních svátcích jsou veškeré práce spojené s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod., zakázány. Dbejte
prosím na dodržování tohoto nařízení!!!!
(Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností).
Ing. Dagmar Veselá, starostka

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
dne 18.6.2016 jsme se sešli v Autokempu Lučina, abychom si společně připomněli 60. výročí
vzniku naší obce – obce Lučina . Při této příležitosti jste měli také možnost si prohlédnout
výstavu fotografií dokumentujících vznik a rozvoj obce a zavzpomínat na svá školní léta
prohlídkou základní a mateřské školy.
Doufám, že jste s průběhem oslav byli spokojeni a ještě jednou děkuji každému, kdo se
podílel na přípravě a zajištění oslav a velký dík patří také všem našim sponzorům.
						
Ing. Dagmar Veselá, starostka
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USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 11 ze dne 29. 6. 2016
1/ZO/11

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Kozla a pana
Jaroslava Mokryše
2/ZO/11
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
5/ZO/11
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lučina za rok 2015, jehož součástí je zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2015 a celoroční hospodaření
obce za rok 2015 bez výhrad
6/ZO/11
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lučina sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015
7/ZO/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015
8/ZO/11
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 včetně změn
9/ZO/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
10.1./ZO/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
10.2./ZO/11 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce věnovat i v budoucnu pozornost údržbě
a provozu fotbalového hřiště

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme za sebou větší část letošního roku a rádi bychom Vás opět informovali o aktuálním stavu
Radou obce připravovaných a realizovaných akcí v naší obci tak, jak vyplývají ze schválené
Strategie rozvoje obce.
• fotbalové hřiště
Po dokončení rekonstrukce travnaté plochy
včetně zřízení odvodnění a natažení potrubí
pro automatickou závlahu s postřikovači,
po vybudování studny pro závlahu hrací
plochy a instalaci zastřešené tribuny pro
150 diváků, nákupu sekačky a průběžné
intenzivní péči o trávník bylo dne 20. srpna
2016 sehráno první utkání našich fotbalistů
na novém hřišti.

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. a na konci srpna
byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci kempu na stavební
úřad Magistrátu města Frýdku – Místku.
Komise pro územní plánování a rozvoj obce
vede průběžná jednání nad dokumentací.

• areál kempu Lučina
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění
areálu na část víceúčelovou a část rekreační.
V současné době je zpracována projektová

• dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Na úpravu dopravního řešení v centru obce
„Rekonstrukce náměstí v obci Lučina – zvýšení bezpečnosti“ jsme požádali o dotaci
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z dotačního programu IROP – Bezpečnost
dopravy a cyklodopravy, bohužel jsme nebyli
vybráni mezi dotované stavební akce.
• opravy místních komunikací
Po provedených opravách místních komunikací v obci v první polovině roku se nyní
zaměřujeme na přípravu projektových dokumentací na kompletní rekonstrukce dalších
úseků a na jednání s vlastníky pozemků pod
některými komunikacemi o převedení těchto
pozemků do vlastnictví obce.
• areál hřiště za ZŠ a MŠ Lučina
V měsíci srpnu byla provedena terénní
úprava areálu hřiště za školou a byl zaset
nový trávník.
• rekonstrukce hasičské cisterny
CAS TATRA 815
Obec Lučina získala dotaci na rekonstrukci hasičské cisterny CAS TATRA 815 od
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 1 500 000,- Kč,
na základě výběrového řízení technické
zhodnocení cisterny prováděla společnost
THT Polička, s.r.o. za částku 3 386 040,- Kč.
Rekonstrukce je dokončena a „nová“ TATRA
je předána zpět do užívání našim hasičům.
• pozemky v centru obce „u školy“
Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu
4 000 m2 pozemků přiléhajících k areálu
školy v souladu s Územní studií zastavitelné
plochy Z21 s budoucím využitím pro potřeby
obce. V současné době je připravována kupní
smlouva a technický návrh přivedení inženýrských sítí k těmto pozemkům.
• 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). Proběhla jednání s vlastníky sousedních pozemků a je připravena
dokumentace a žádost o vydání územního
rozhodnutí na stavební úřad Magistrátu
města Frýdku – Místku.
• most a lávka pro pěší přes řeku Lučinu
Byla dokončena projektová dokumentace na
rekonstrukci mostu přes řeku Lučinu a silničním správním úřadem je vydáno stavební
povolení na tuto akci.
• rozšíření vodovodu v obci
Projektová dokumentace na rozšíření vodovodu v obci, v lokalitě chatoviště „Pod
Adámkem“, je zpracovávána Ing. Klichem
z Bašky a v současné době je podána žádost
o vydání územního rozhodnutí na tento
vodovod na stavební úřad Magistrátu města
Frýdku – Místku.
• rekonstrukce kotelny v budově školy
Rada obce rozhodla o zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kotelny
v objektu školy, kdy po zateplení budovy je
otevřen prostor pro zefektivnění způsobu
vytápění . Dokumentaci včetně požárně
bezpečnostního řešení zpracovává společnost JM - Plynoservis s.r.o. z Frýdlantu nad
Ostravicí za částku 54 450,- Kč.
Dále je připraveno doplnění veřejného osvětlení, oprava chodníků u řadovek a zpracovává
se projektová dokumentace na rekonstrukci
bývalé stolárny v centru obce na víceúčelový
prostor pro občany.
Rada obce se v dalším období již zaměří na
přípravu stavebních akcí na příští rok v souladu se schváleným strategickým plánem
rozvoje obce.
Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne
6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby
do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze
ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby
do zastupitelstev krajů nekonají.

Volič
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen
k trvalému pobytu na území České republiky,
nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Voliči zapsaní ve zvláštních
seznamech voličů vedených
zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským nebo konzulárním úřadem
ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého
seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce
být tento volič v případě návratu na území
České republiky opětovně zapsán do stálého
seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský
nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním
seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí.
O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo
osobně na příslušném zastupitelském nebo
konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je
dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat
lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního
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seznamu voličů zaslanou elektronicky a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu
není dostačující z důvodu nedostatečné
identifikace voliče a anonymity odesílatele;
ze stejných důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti
o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti
vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má
o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit
své volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při volbách do
1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, je nutné,
aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb
obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu
má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na
základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu
dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň
má volič možnost při této příležitosti ověřit si
správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební
komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče
na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), popřípadě
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i ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dopíše
do výpisu ze stálého seznamu voličů; na
základě toho potom volič může uplatnit své
volební právo. Poznámka ve stálém seznamu
voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do
zvláštního seznamu voličů na zastupitelském
úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu
České republiky by měla být následně zrušena.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném
místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce
o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do
48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží; dále případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební
místnost musí být pro každý volební okrsek
rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev
krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací
lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde

k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do
volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze
stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
(šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední
obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek
(stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka)
pro politickou stranu, politické hnutí nebo
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koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na
hlasovacím lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud
volič dal na hlasovacím lístku přednostní
hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na
1/3 území společně s volbami do Senátu;
úřední obálka pro volby do zastupitelstev
krajů je barevně odlišena od úřední obálky
pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstev krajů (shodné,
tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být
odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené
pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky

MOŽNOST HLASOVAT VE VOLBÁCH
DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Informace o způsobu hlasování ve volbách
do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016
Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech,
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
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Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve
volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu
vyhlášeny.
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Volič
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do
Senátu může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném
místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb a dále případná informace o tiskových
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením
správného údaje. Volební místnost musí
být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který musí být voličům
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou
vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno
číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to
v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě
přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (4. října 2016). V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební

místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou
barvy žluté.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
ve volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na
území České republiky a voličský průkaz mu
vydal zastupitelský nebo konzulární úřad
České republiky na základě zápisu voliče ve
zvláštním seznamu voličů vedeném těmito
úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží
úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu
ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku žluté
barvy opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
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určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky
žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li
se volby do Senátu společně s volbami do
zastupitelstev krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu (barva
žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky
a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev
krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté
barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán
v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby
do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
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v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasování mimo volební obvod, kde má
volič trvalý pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do
Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče
v příslušném volebním obvodu. Volič, který
je zapsán ve stálém seznamu voličů na
území České republiky, tak může hlasovat
ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se
v jeho volebním obvodu konají volby (viz.
Seznam volebních obvodů, ve kterých se
budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky v roce 2016 – uveřejněné na
webu Ministerstva vnitra pod samostatným
odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut,
jakým je například korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech
voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného
volebního obvodu nebo v zahraničí (např.
z důvodu hospitalizace nebo služební
cesty), jedná se o faktickou překážku ve
výkonu volebního práva.
Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou
zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na
zastupitelských nebo konzulárních úřadech
České republiky v zahraničí.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním
obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do
Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016,
nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování
bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do
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Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016,
ve stejném čase jako při konání prvního kola
voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých
dvou místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb ve
volebním obvodu kandidát své kandidatury
vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře,

postupuje do druhého kola voleb kandidát,
který se v prvním kole voleb v konečném
pořadí umístil na třetím místě; v takovém
případě se druhé kolo voleb koná třináctý
den po ukončení hlasování v prvním kole
(21. a 22. října 2016).
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči
nebudou dodány předem, ale volič je obdrží
přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo
voleb do Senátu jsou barvy šedé.

INFORMACE ZE ŠKOLY
PRÁZDNINY UTEKLY JAKO VODA
V NAŠÍ ŽERMANICKÉ PŘEHRADĚ V MINULÉM ROCE
Nový školní rok 2016-2017 jsme společně s paní starostkou Ing. Dagmar Veselou zahájili ve
čtvrtek 1. září 2016 v tělocvičně školy za velké účasti rodičů, prarodičů, zástupců obecního
úřadu, obce Lučina a přátel školy. Přivítali jsme 11 nových prvňáčků, kteří doplnili počty
žáků základní školy na 68, v mateřské škole se pedagogové věnují 48 dětem a školní družina
uskutečňuje zájmové vzdělávání pro 60 dětí.
Přeji všem dětem, žákům, jejich pedagogům a ostatním zaměstnancům školy úspěšný školní
rok 2016 – 2017. Rodičům dětí děkuji za projevenou důvěru a všem přeji krásné a šťastné
chvíle strávené v naší škole.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

11

zpravodaj rady obce

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V sobotu 22. října 2016, od 13.30 hodin, se
v místnosti Klubu důchodců na OÚ uskuteční
tradiční setkání našich spoluobčanů – jubilantů, kteří svá životní jubilea – 80 a více let
– oslavili nebo oslaví v měsících červenec,
srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2016.

V pátek 7. října 2016, od 16 hodin,
uspořádáme

„DRAKIÁDU“
– na poli vedle restaurace „U Adámků“.
Akce se bude konat pouze
za příznivého počasí.

Srdečně Vás zveme na 16. ročník

„POCHODU KOLEM
ŽERMANICKÉ
PŘEHRADY“,
který se uskuteční
ve středu 28. září 2016.
Zahájení pochodu – ve 14 hodin
na náměstí před obecním úřadem,
zakončení – na fotbalovém hřišti.
Občerstvení zajištěno.

VÁNOČNÍ JARMARK
- VÝZVA
V sobotu 3. prosince 2016 se bude konat,
na náměstí před Obecním úřadem, vánoční
jarmark.
Vyzýváme občany, kteří mají zájem o pronájem prodejního místa – stánku na této akci,
ať se přihlásí na obecním úřadě u p. Jany
Vojkovské do 31.10.2016.
Soňa Kiková

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY A ZAHRÁDKÁŘI,
vstupujeme do poslední čtvrtiny zahrádkářského roku. Největší kus práce máme za sebou
a zbývá nám již jen zhodnotit, zda vynaložené úsilí na našich zahrádkách přineslo očekávaný výsledek.
O mnohém jste se mohli přesvědčit na naší tradiční
zářijové výstavě. Letošní léto nebylo tak horké (jak to
loňské) a zahrádky byly dostatečně zalévány, což prospívalo především květinám a okrasné zeleni. Ostatní
úroda se musela vyrovnávat i s plísněmi a hnilobou.
Přesto ale můžeme být spokojeni.
Také plán akcí našeho svazu je vcelku splněn.
Uskutečnilo se smažení vaječiny, zájezd do Polska,
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výstava, probíhaly práce u moštárny. Zbývá jen poslední akce, a to smažení bramborových placků v říjnu (dle počasí). Sledujte proto vývěsní tabule, kde Vás plakátem

upozorníme na přesný termín.

Všem přejeme hodně hezkých a příjemných podzimních dnů nejen pro přípravu zahrádek
na zimní období, ale i k pěkným procházkám podzimně laděnou přírodou.
Za výbor ČZS
Mgr. A. Bůžková

INFORMACE SPOLKU SENIORŮ SEN-SEN LUČINA
PRODLOUŽENÝ VÍKEND V JESENÍKÁCH

Spolek seniorů Sen Sen Lučina uspořádal začátkem srpna prodloužený víkend
v Jeseníkách naplněný turistikou. Akce
se zúčastnilo šest členů spolku a čtyři
manželky. Ubytování bylo v horském prostředí v těsném sousedství hotelu Figura

a Ovčárna s výhledem na nejvyšší horu
Jeseníků Praděd. Dobře vybavené pokoje,
pořádek a čistota jenom umocnila radost
s ubytování a tím celkově s pobytem.
(pokračování na následující straně)
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Pravda, počasí nám moc nepřálo, ale ten kdo
zná Jeseníky, už s tím musí počítat. První
den jsme si užili nejvyšší hory Jeseníků.
Z Pradědu byly nádherné rozhledy do
širokého, dalekého okolí. Druhý den nás zahalila hustá mlha, která nám vydržela až do
večera. Udělali jsme výlet do Malé Morávky
a cestou sbírali houby, které večer posloužily
jako společná večeře v podobě smaženice.
Další den se počasí malinko zlepšilo, tak
jsme se v ydali na Šv ýcarnu. Zdatnější

členové ještě zvládli z Karlové Studánky
zdolat údolí Bílé Opavy na Barborku.
Každý večer jsme samozřejmě zakončili ve
společenské místnosti, při společném zpěvu
za doprovodu dvou kytar a občerstvení,
které jsme si připravili.
Celkově lze hodnotit akci jako velice zdařilou, a proto nashledanou Jeseníky zase snad
v příštím roce.
Za spolek zapsal Jaroslav Mokryš

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících červenec - září.
Červenec
Hrabcová Olga

Makovská Božena

Berková Zdenka

Mokryš Stanislav

Staňo František

Majer Josef

Bazala Miroslav

Kováček Jaromír

Peterová Věra

Prymusová Jarmila

Majer Bohuslav

Poloch Hynek

Tkáč Oldřich

Vaňková Věra

Čermák Václav

Vykydalová Milena

Špok Václav

Skurová Alena

Pochtiolová Cecília

De Weerd Gizela

Papřoková Ludmila

Žitníková Ludmila

Cupalová Blanka

Špoková Ludmila

Srpen

Září
Přibyl Václav

Nahodilová Jana

Benkovič Jan

Obruča Aleš

Holková Marie

Čudejková Kateřina

Cieslar Karel

Veselá Marie

Slíva František

Sobčaková Marie

Veselý Vladimír

Čepčorová Emilie

Šimíková Iris

Chmelař Jiří

Vojtek Pavel

Kočvarová Darja

Mokryšová Marie

Blahut Eduard

Damková Emilie

Liberdová Jiřina

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

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 16. 9. 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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Česká asociace hasičských důstojníků
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NEBEZPEČNÉ PLYNY
V DOMÁCNOSTI
METAN

PROPAN-BUTAN

OXID UHELNATÝ

Kde jste ohroženi nebezpečnými plyny?
při vaření v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
při vytápění a ohřevu vody – zemní plyn,
propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárně ohrožují tyto plyny?
výbuch – zemní plyn, propan-butan
jedovatost – oxid uhelnatý NENÍ CÍTIT ANI VIDĚT!

Jak můžete snížit riziko?
pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů
instalací detektorů plynů do domácnosti

Co umí detektor plynů?
zjišťuje přítomnost plynu
signalizuje přítomnost plynu akusticky a vizuálně

Instalace detektorů je jednoduchá a jsou
běžně dostupné na českém trhu.
Česká asociace hasičských důstojníků radí:
Chcete chránit sebe?
www.cahd.cz
Instalujte si doma detektory plynů.
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AUTONOMNÍ
HLÁSIČE POŽÁRU
Co je hlásič požáru?
jednoduché zařízení, které Vás upozorní
na vznikající požár
obsahuje detektor požáru s hlasitou
akustickou a vizuální signalizací

Proč si hlásič požáru pořídit?
včasné zjištěni vznikajícího požáru
upozornění na požár pomocí
zabudované sirény
možnost včasné záchrany
Vašeho života a majetku
jednoduchá a rychlá instalace
nenápadný vzhled
dostupná pořizovací cena

Kam umístit hlásič požáru?
na strop hlídané místnosti
Varianty rozmístění
minimální varianta – schodiště, předsíň
střední varianta – schodiště, předsíň, obývací pokoj, ložnice
maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

www.cahd.cz

Česká asociace hasičských důstojníků
doporučuje alespoň střední variantu
zabezpečení autonomními
hlásiči požáru.

