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e-mail: obec@lucina.cz

Vážení rodiče,
ZŠ a MŠ Lučina Vás a Vaše dítě srdečně zve

na zápis do 1. ročníku,
který se koná dne 5.2.2015 od 12:30 – do 17:00 hodin.

S sebou nezapomeňte rodný list dítěte
a Váš občanský průkaz.
O organizaci a prostředí školy se dozvíte na www.zs-lucina.cz
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Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Lučina na svém
prosincovém jednání schválilo přílohu č. 1
k OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jednoduše řečeno poplatek za
popelnice.
Po diskuzi, kdy někteří zastupitelé požadovali, aby veškeré náklady na odpady uhradili
občané, byla výše poplatku na rok 2015
ponechána v částce 500,-Kč/osobu/rok nebo
za stavbu určenou k rekreaci, případně nemovitost bez trvale přihlášených osob.
Obec Lučina zaplatila v roce 2013 za
odpady celkem 963 522,-Kč a výnosy činily

celkem 885 589,-Kč. Rozdíl, který činí cca
60,-Kč na občana tak doplácí obec ze svého
rozpočtu.
Součástí výnosů je ovšem i částka cca
200 000,- Kč, kterou obec inkasuje od firmy
EKO-KOM, a.s. za to, že někteří naši občané
důsledně třídí odpad tzn. plasty, sklo a papír.
Chtěla bych proto apelovat na Vás všechny,
abyste v třídění odpadů pokračovali i v roce
2015, protože tím nejen šetříte životní
prostředí, ale i své peněženky, jelikož obec
Lučina nebude muset navyšovat poplatek za
odpady i v dalším roce.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 2 ze dne 17. 12. 2014
1/ZO/2
2/ZO/2
3/ZO/2
6.1/ZO/2

6.2/ZO/2
6.3/ZO/2

6.4/ZO/2
7/ZO/2
8/ZO/2

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Soňu Kikovou a p. Radka Vařeku
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Zastupitelstvo obce volí volební komisi ve složení Ing. Jaroslav Votýpka - předseda,
p. Jana Kočnarová – členka, p. Zdeněk Hrabec – člen
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 151 210,- Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Lučina, 739 39 Lučina 319 na nákup pozemku
p. č. 182/114 a p.č. st. 504 v k.ú. Lučina
Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku p.č. 182/114 a p.č. st. 504 v k.ú. Lučina
od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lučina
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a o budoucí smlouvě
o převodu pozemků se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Lučina,
jejíž nedílnou součástí je i smlouva o prodeji pozemku p.č. 182/114 a p. č. st. 504 v k. ú.
Lučina
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a o budoucí
smlouvě o převodu pozemků
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 s platností od
1. 1. 2015 až do doby schválení rozpočtu na rok 2015, kdy výdaje obce budou měsíčně
čerpány ve výši 1/12 skutečného plnění rozpočtu 2014
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10/ZO/2

11/ZO/2

12/ZO/2
13/ZO/2

14.1/ZO/2

14.2/ZO/2

14.3/ZO/2

15.1/ZO/2
15.2/ZO/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z kontroly hospodaření DSO Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady ze dne 30. 9. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku včetně pozměňovacího návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2014 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce včetně pozměňovacího návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2014 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
užívání zábavní pyrotechniky včetně pozměňovacího návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Lučina v souladu
s § 6 odst. 5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem bude prověření
možnosti vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p. č. 497/5
v k. ú. Lučina a prověření možnosti vymezení plochy veřejného prostranství, případně
veřejné zeleně na pozemku p. č. 182/258 v k. ú. Lučina
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že náklady na pořízení a zpracování změny č. 1
budou hrazeny výhradně navrhovatelem změny č. 1 Územního plánu Lučina, a to
p. Vojtěchem Csabim, bytem Dlouhá třída 1161/97, 736 01 Havířov Podlesí
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce činit další kroky pro zpracování a pořízení změny
č. 1 Územního plánu Lučina v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru – Ing. Iris Šimíkovou a p. Josefa
Skokana
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru – Mgr. Karin Kulčárovou a Mgr. Magdu
Mlynářovou

INFORMACE ZE ŠKOLY
V pátek 13. února od 16 hodin v restauraci
„U Adámků“ pořádá Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina

„DĚTSKÝ KARNEVAL“
s „KLAUNY NA VOLNÉ NOZE“
2

1 / 2015

Poděkování
Vážení rodiče a přátelé naší školičky. Velice
Vám děkujeme za aktivní účast v soutěži ” Rytíř
z Nosu”. Díky všem hlasům se náš RYTÍŘ
v celorepublikové soutěži umístil na nádherném
12. místě. Děti byly sponzory soutěže – Nasivin

a Stérimar – odměněny hodnotnou cenou –
magnetickými tabulkami.
Soňa Kiková
zástupce ředitelky pro MŠ

INFORMACE

V úterý
24. února od 13:00 hodin
v restauraci „U Adámků“
pořádá Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina

ŠKOLNÍ JÍDELNY
V době jarních prázdnin
od 2. 3. do 6. 3. 2015
bude školní jídelna
pro cizí strávníky
V PROVOZU.

„DISCOKARNEVAL“
s „PEPINEM PRCKEM“

Vážení občané,
srdečně Vás zveme na již tradiční

21. února 2015 v 19:00 hodin pořádá
Klub rodičů při Základní škole
a mateřské škole Lučina

VYSTOUPENÍ HERCŮ
A ZPĚVÁKŮ
MORAVSKOSLEZSKÝCH
DIVADEL,

4. ŠKOLNÍ DISCOPLES
v restauraci „U Adámků“

kteří nás navštíví s programem
„Opereta, muzikál,
stále světem letí dál ...“

Vstupné: 190,- Kč
Srdečně zveme všechny rodiče
a občany na taneční parket.

Akce se koná v sobotu
7. března od 14 hodin
v restauraci „ U Adámků“.
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Vánoční jarmark

4. ročník vánočního jarmarku se poprvé
konal v sobotu. A jak se zdá, tato volba byla
správná. Všichni jsme se mohli v klidu a bez
stresu potěšit, pobavit, uvolnit a vánočně
naladit…
Sluší se poděkovat všem, kteří se na
přípravách a průběhu této velké akce podíleli:
členům SDH Lučina, TS, a. s. Frýdek-Místek,
prodejcům, všem zaměstnancům obecního
úřadu a ZŠ a MŠ Lučina, paní starostce
Ing. Dagmar Veselé, paní ředitelce Mgr. Iloně
Rackové, pánům Milanovi a Dominikovi Michnovým a Vladimíru Nytrovi, Otci Mariánu
Pospěchovi, pěveckému sboru při Klubu

důchodců za uměleckého vedení p. Jarka Vajdy,
sourozencům Barborce a Ondrovi Pastrňákovým, sestrám Nelce a Natálce Žákovým,
děvčátkům z hudebního kroužku pod vedením
p. S. Kikové, zpěvačce Veronice Vrublové
s kapelou, chlapům ze skupiny Fleret a samozřejmě zvukaři p. Lukáši Chlebkovi.
Už teď se pomalu začíná „pracovat“ na
5. ročníku jarmarku, který se bude konat
v sobotu 5. prosince 2015… a věřím, že se zase
budeme mít nač těšit.
Za kulturní a sociální komisi
Soňa Kiková

Změna při pozvání na „Vítání občánků“
Obec Lučina byla nucena z důvodu legislativních změn změnit pravidla pro „Vítání
občánků“.
Pozvání na Vítání občánků budou pouze
ti zákonní zástupci dítěte, kteří vyplnili
formulář se souhlasem k použití jejich
osobních údajů pro tento účel. Formulář
obdrží na Obecním úřadě Lučina v kanceláři
matriky. K dispozici bude také na webových
stránkách obce Lučina www.lucina.cz v sekci

„NOVINKY“. Ve formuláři rodiče uvedou
jméno své a svého dítěte, datum narození
dítěte, adresu trvalého pobytu a doručovací
adresu. Obec na základě tohoto formuláře
bude moci využít jejich osobní údaje a zaslat
jim následně pozvánku na Vítání občánků.
Nejbližší „Vítání občánků“ je plánováno na
březen 2015.
Jana Vojkovská, DiS. – matrikářka

Místní poplatky
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. k teré byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
4
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu

vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku pro poplatníka činí
500,- Kč na kalendářní rok 2015 a je splatný
jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2015.

Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lučina.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců. Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří
měsíců. V případě držení psa po dobu kratší
než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci. Poplatková povinnost zaniká
dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho
ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,
ve kterém taková skutečnost nastala.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele		
300,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu			200,-Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu
300,-Kč.
Sazba poplatku pro poplatníka na kalendářní rok 2015 a je splatný jednorázově a to
nejpozději do 31. 3. 2015.

15 let Klubu důchodců
Rok se s rokem sešel a máme tu 15 let trvání
Klubu důchodců. Dne 29. 12. 1999 se sešlo
asi 30 lučinských seniorů se zájmem o vytvoření KD. Se souhlasem a podporou obecního
úřadu byl klub důchodců založen v pondělí
17. ledna 2000 na první členské schůzi a bylo
dohodnuto, že se budou scházet vždy první
pondělí v měsíci. Předsedkyní byla zvolena
paní Libuše Gryczová, která vede KD po celou
dobu trvání, za což jí patří velké poděkování.
Navázali jsme spolupráci a družbu s okolními

kluby důchodců, vzájemně se navštěvujeme na
akcích, které kluby pořádají.
Můžeme se pochlubit bohatou a pestrou
činností. Už tradičně pořádáme oslavy Dne
matek, smažení vaječiny, zájezdy a předvánoční večírek s nadílkou. Na těchto akcích
si vytváříme svůj vlastní program – zpěvem,
tanečky i cvičením. Tímto patří poděkování
panu Čudejkovi a panu Wajdovi za vedení
pěveckého kroužku a paní Žitníkové za nácvik
tanečků a cvičení, zvláště pak za nácvik
5
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sokolských skladeb. Účastnili jsme se dvou
všesokolských sletů v Praze (2006 a 2012)
a několika dalších v městech České republiky
i Slovenské republiky. Děkujeme všem členům
pěveckého a pohybového kroužku a panu
Novákovi za hudbu k tanci a poslechu na
našich akcích. Ještě chci připomenout kroužek
ručních prací a společenských her, který se
schází každé úterý.
Začal již 16. rok činnosti Klubu důchodců.
Chceme-li, aby i další léta se náš klub rozvíjel,

musíme se o to přičinit všichni. Za veškerým
děním vždy stojí člověk a jeho chuť a obětavost
nezištně pomáhat, což je nutné, aby se nám žilo
dobře. Největší hodnotou v našem životě jsou
dobré a láskyplné vztahy s našimi nejbližšími
a přáteli.
Přeji všem členům Klubu důchodců a všem
lidem mnoho hezkých chvil, pevné zdraví,
hodně štěstí a lásky.
Marie Vařeková

Český červený kříž pořádá

SBĚR ZIMNÍHO OŠACENÍ PRO CHARITU FRÝDEK-MÍSTEK
Sběr je každé úterý v měsíci únoru 2015 od 14.00 do 16.00 hod.
v místnosti ČČK (vchod vedle garáže v domě č. p. 265 – bývalé provozovny).

Březen - měsíc knihy
Vážení čtenáři a milovníci knih,
dovoluji si Vám připomenout, že nastávající měsíc březen je měsícem knihy. Od útlého
věku je kniha naším společníkem a přítelem.
Nacházíme v ní poučení i zábavu. Zpestřuje
nám volné chvíle, ale také nám dává mnoho
vědomostí. Vše, co umíme, nám dala kniha.
Bez knihy je žití prázdné a smutné. Většina
dětí se seznamuje s knihou již v útlém věku,
v podobě leporel a obrázkových knih, které jsou
v našem knihovnictví opravdu krásně ilustrované. Pomáhá jim to vytvářet obrazotvornost,
vytváří si slovní zásobu a stávají se z nich
kultivovaní mladí lidé. Proto je kniha nepostradatelná v každém věku. Naše obec spravuje
velmi pěknou knihovnu, která je zásobena
knižním fondem různého žánru. Každá věková
skupina si vybere čtení podle svého vkusu.
Nabízíme pro nejmenší: leporela a pohádkové
knížky, všechny krásně ilustrované. Pro děti
do 12 let nabízím: naučné knihy, dětské detektivní příběhu a jiné. Pro dospívající mládež:
knihy pro školní četbu, knihy naučné, beletrii

a jiné. Dospělí čtenáři najdou
v knihovně beletrii, romány pro
ženy, životopisy, detektivky,
válečné příběhy, cestopisy a knihy naučné. Také
máme v knihovně četná periodiky. Knihovna
je zapojena v „regionálním výměnném fondu“
kdy po každém půl roce dochází k obměně části
knižního fondu novými knihami.
Pro naše nové obyvatele – čtenáře, uvádím
adresu knihovny: knihovna se nachází
v budově č. p. 265 v ulici za obecním úřadem.
Otevřeno máme každé úterý a čtvrtek od
14:00 do 17:00 hod. Poplatky za výpůjčku:
děti do 15 let 15,- Kč, dospělé osoby 30,- Kč
a osoby nad 70 let mají výpůjčky zdarma.
Srdečně Vás zvu na den otevřených dveří,
který se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2015
od 13:00 do 18:00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší
Cecílie Pochtiolová - knihovnice
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Finstal Lučina – oddíl kopané
Přípravu na jarní část sezóny 2014/2015 zahájila všechna družstva oddílu v neděli 11. 1. 2015
na lučinské sokolovně. Pro všechny kategorie je připraven sled přátelských utkání, kondičních
a herních tréninků a v neposlední řadě také kondiční soustředění. Velmi dobré podzimní výsledky
dorostenců i mužů jsou slibnou pozvánkou pro jarní boje a tak všichni v oddíle věříme v masivní
podporu fanoušků a také nezištnou, za to velmi potřebnou, podporu obce a sponzorů.
Přípravná utkání – muži:
25. 1. 2015 14:00 MFK Havířov (dorost) – Lučina
21. 2. 2015 ??:?? Hukvaldy – Lučina 		
7. 3. 2015 ??:?? Heřmanice – Lučina		
14. 3. 2015 ??:?? Petřvald na Moravě – Lučina

(UT Havířov)
(UT FM)
(místo bude upřesněno)
(místo bude upřesněno)

(neuvedené časy a místa budou také dle rozpisu umělých trav a případně počasí včas upřesněny)
První mistrovská utkání startují od 15:00 hodin o víkendu 28. - 29. 3. 2015.

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících leden – únor.
Leden
Milada Žáková
Miloš Kolínek

Jaroslav Votýpka
Anna Peterková

Jaromír Kohut
Božena Kubíčková
Bronislava Lacinová Iveta Sojková

Únor
Marie Monsportová
Libuše Gryczová
Marie Tesaříková

Božena Kleszczová
Jaroslav Hlista
Karel Vaněk

Jaroslava Jungová
Miluše Kučná
Břetislav Mokryš

Zdeněk Veselý
Josef Papřok
Věra Kočendová

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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Za stromořadí se považuje liniové uspořádání nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy, a to nejen jako
doprovod liniových staveb (komunikace) nebo vodních
toků, ale i veškeré další liniové soustavy (polní cesty, pěšiny
apod.); chybí-li v některém úseku souvislé řady některý
strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za stromořadí se nepovažují liniové keřové porosty (živé ploty),
i když jsou vysazeny ze dřevin, které mohou být i stromového vzrůstu. Dále se za stromořadí nepovažují stromy
rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.

Společenskými funkcemi dřeviny se rozumí soubor
funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako
je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování
mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce
estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz
urbanizovaného prostředí.

Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se
nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají,
prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících
stromořadí. Za součást zapojeného porostu dřevin se
nepovažují jednotlivé stromy, pokud jejich obvod kmene
měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm.

VYMEZENÍ POJMŮ
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www.kr–moravskoslezsky.cz

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad,
Odbor životního prostředí a zemědělství

Vydavatel:

Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního klidu je
třeba respektovat zejména s ohledem na další zájmy
chráněné zákonem. Jedná se např. o ochranu ptáků v době
jejich hnízdění nebo zájmy obecné ochrany živočichů.
Negativně na okolí působí i zdravý strom pokácený v době
jeho plné vegetace, kdy z jeho pařezu vytéká míza.

V geografických podmínkách České republiky lze
za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního
roku.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny.

OBDOBÍ, VE KTERÉM SE KÁCENÍ DŘEVIN
ZPRAVIDLA PROVÁDÍ

KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH
MIMO LES

Zpravodaj obce Lučina
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§ na obecní úřady
§ na správy chráněných krajinných oblastí – území
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem
§ na krajský úřad – území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranná pásma těchto zvláště
chráněných území

KAM PODAT ŽÁDOST

§ u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu
§ u právnických osob název nebo obchodní firma,
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla,
popřípadě jiná adresa pro doručování
§ označení katastrálního území a parcely, na které se
dřeviny nachází
§ stručný popis umístění dřevin a situační zákres
§ specifikace dřevin, které mají být káceny
§ doklad o vlastnickém právu či nájemním nebo uživatelském vztahu k příslušným pozemkům, a to
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
§ žadatel o povolení kácení dřevin na silničních
a drážních pozemcích doloží stanovisko příslušného silničního, resp. drážního správního úřadu

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

pro stromořadí

pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich
2
celková plocha je 40 m a více

pro dřeviny o obvodu kmene 80 cm a více
ve výšce 130 cm nad zemí

KDY ŽÁDAT O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN SE ŘÍDÍ

Vyvarujme se proto zbytečného kácení
stromů. Vždyť pokácet strom trvá jen několik
minut, jak dlouho však trvalo, než vyrostl,
a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste
adekvátní náhrada.

Než se rozhodneme pokácet strom, položme si
nejdříve otázku, zda důvody, které nás ke kácení
vedou, jsou natolik pádné, že zachování stromu
není již dále možné.

Jedná se o kácení dřevin, jejichž stavem byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda
značného rozsahu. Oznámení o kácení dřevin musí mimo
jiné obsahovat doložení skutečností nasvědčujících tomu,
že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace).

KDY SE OZNAMUJE KÁCENÍ DŘEVIN
DO 15 DNŮ PO JEHO PROVEDENÍ

Podmínka: Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení
kácení dřevin.

§ z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů
§ při údržbě břehových porostů prováděné při správě
vodních toků
§ při kácení dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav
§ z důvodů zdravotního stavu stromu

KDY STAČÍ OZNÁMIT KÁCENÍ DŘEVIN
15 DNŮ PŘEDEM

§ pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň
§ u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin
§ u zapojených porostů dřevin, pokud jejich celková
2
plocha nepřesahuje 40 m
§ u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí

KDY NENÍ NUTNÉ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
A NEMUSÍ SE ANI OZNAMOVAT
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Turnaj ve stolním tenise
všem zúčastněným děkuji za účast. V případě
konání dalšího ročníku by neškodila větší účast
místních borců. Závěrem bych chtěl poděkovat
paní starostce Ing. Veselé za sponzorský dar
obecního úřadu. Také paní ředitelce základní
školy Mgr. Rackové za umožnění konání tohoto
turnaje, která ho osobně zahájila.

Dne 29. 12. 2014 se uskutečnil turnaj ve
stolním tenise v tělocvičně ZŠ Lučina. Tohoto
turnaje se zúčastnilo 24 hrajících účastníků.
Mezi těmito hráči hráli také dva mládežníci,
kteří svou účastí získali cenné zkušenosti. Po
velkých bojích ve skupinách a poté ve vyřazovacím pavouku dospěl turnaj kolem 16:00 hod
do finále, ve kterém se utkali Michal Mlynář proti
panu Wojtynovi. Ve vyrovnaném zápase zvítězil
Michal Mlynář 3:1 na sety. Tímto se mu po dvou
létech podařilo na tomto prestižním turnaji
opět zvítězit. Turnaje se zúčastnili hlavně hráči
regionálních obcí Žermanické přehrady, tímto

Celkové pořadí:
1. Mlynář M.
2. Wojtyna J.
3. Tomíček M.
4. Moták J.

5. Funiok S.
6. Peterek
7. Slanina J.
8. Kyša
Libor Mlynář
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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: zoric@atlas.cz
www.zoric.cz

-

Domácí potřeby
a jiné zboží

TEXTIL

Nabízíme Vám:

Zveme Vás do obchůdku
v suterénu domu služeb Lučina

Výměnné místo Sodastream
Kvalitní český porcelán– zn. Thun
Džbány, konvice, mísy – zn. Simax
Plastové nádoby
Kuchyňské náčiní
Potřeby do kuchyně a domácnosti
Proutěné zboží (košíky, tácy)
Prodlužovací kabely
Žárovky
Kuchyňské váhy – zn. Emos
a další zboží …

NABÍZÍME :

Dámské, pánské, dětské oblečení
Drogerii
Hračky

Bytový textil:

povlečení, prostěradla
z mikroflanelu, froté, jersey,
ručníky, rohože do koupelen, ubrusy

Najdete nás v suterénu budovy
Obecního úřadu Lučina
!!! Těšíme se na Vaši návštěvu !!!

Těšíme se na Vaší návštěvu!
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1. místo - Marek Menšík
2. místo - Michal Mojžíšek
3. místo - Richard Krška

Vánoční turnaj „V DÁMĚ“

