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PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
ve volebním období let 2014 – 2018 Rada
obce v souladu se schválenou Strategií rozvoje obce do roku 2020 a jejími prioritami
připravila a realizovala několik významných
akcí, které byly financovány jak z vlastních
zdrojů, tak z dotačních titulů státního rozpočtu, Moravskoslezského kraje i Evropské
unie. V následujícím textu a na fotografiích
Vám představujeme souhrn akcí jako zhodnocení volebního období, kdy jsme se zaměřili
na tyto základní oblasti rozvoje naší obce.
Opravy komunikací
Průběžně dochází v obci k rekonstrukcím
místních komunikací, v období let 2014

– 2018 proběhla v souhrnných nákladech
téměř 3,5 mil.Kč oprava komunikace asfaltem v délce 115 m v lokalitě „Slívová“,
200 m v lokalitě „u Bočků“, 340 m v lokalitě
„U Špoků“, 205 m v lokalitě „Obručová“,
dále oprava povrchu komunikace recyklátem
a zástřikem v délce 450 m a 540 m u bývalého
kravína a na hranici s Bruzovicemi a 360 m
od kaple u Bártků. Také bylo vybudováno parkoviště pod čistírnou odpadních vod Lučina.
Základní a mateřská škola
Vedení obce pokračovalo v investicích do
budovy naší základní a mateřské školy.
V roce 2017 byla provedena oprava kotelny
spočívající ve výměně plynových kotlů pro
zefektivnění způsobu vytápění za téměř
0,45 mil.Kč.
K dalšímu rozšíření výukových prostor byla
v létě roku 2017 zřízena nová třída základní
školy za 0,15 mil.Kč.
V roce 2018 byly upraveny prostory pro šatny
v suterénu (podlahy, strop).
Rovněž jsme byli úspěšní při získání dotace
na vybavení dvou odborných učeben základní
školy z výzvy MAS Pobeskydí ve výši 5 mil.Kč,
a realizace proběhne v říjnu letošního roku.
Proběhla také údržba povrchu víceúčelového
hřiště v areálu školy a zhotoveno bylo nové
oplocení celého prostoru.
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Rekonstrukce fotbalového hřiště
V roce 2015 – 2016 proběhla dlouho slibovaná kompletní rekonstrukce fotbalového
areálu. Byla připravena nová hrací plocha
včetně zřízení odvodnění a natažení potrubí
pro automatickou závlahu s postřikovači.
Jako zdroj vody pro závlahu hřiště byla v areálu vybudována studna.
Pro pohodlí diváků byla postavena nová
zastřešená tribuna s kapacitou 150 osob.
Kolem části areálu bylo zhotoveno nové
oplocení a provedena probírka vzrostlých
stromů. Celkové náklady na rekonstrukci hřiště byly 3,5 mil. Kč a obci se podařilo získat
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dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko ve výši 1,983 mil. Kč.
Kanalizace
Již v roce 2008 zpracovala obec Lučina projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace, jejíž projektová cena byla 65 mil. Kč,
a požádala o dotaci z programu Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva financí
„Revitalizace Moravskoslezského kraje“.
Náš projekt byl zařazen mezi 300 dalších projektů a doporučen s dotací k realizaci. Bohužel celých osm let ležel z různých důvodů „ve
skříni“ na ministerstvu financí.
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Až v roce 2016 se vedení obce podařilo po
jednáních a žádostech o podporu na všech
„možných i nemožných“ místech zařadit naši
akci do priorit a rozběhnout výběrové řízení.
Ministerstvo financí vybralo jako zhotovitele
firmu STASPO s.r.o. Ostrava, která bude
v letech 2018 – 2020 dostavbu kanalizace
realizovat za 31,8 mil. Kč.
Obec zajišťuje technický a autorský dozor této
územně rozsáhlé stavby, která je významnou
akcí z hlediska ochrany životního prostředí
a jakosti vod v nádrži Žermanice.
Sběrný dvůr
Pro občany obce byl v srpnu 2015 dokončen
a uveden do běžného provozu sběrný dvůr,
celkové náklady stavby byly 4,0 mil.Kč, z toho
85% nákladů bylo pokryto dotací ze Státního
fondu životního prostředí, tj. 3,399 mil.Kč.

Sběrný dvůr je občany hojně využíván a každoročně narůstá množství odevzdaného
odpadu.
Rekonstrukce náměstí
Projekt na úpravu dopravního řešení a rekonstrukci náměstí a prostranství před budovou
školy zahrnuje vybudování přechodu pro
chodce, komunikací pro pěší a autobusových zálivů v centru obce. Je realizován za
přispění dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury SFDI – opatření ke zvýšení
bezpečnosti dopravy Bezpečnost 2017 ve výši
maximálně 2,840 mil.Kč (85% uznatelných
nákladů akce).

Kemp a úprava pláže
Z pohledu rekreačního charakteru obce je
důležitým projektem rekonstrukce areálu
Kempu Lučina. Areál a jeho vybavení zůstávalo v původní podobě, bez velkých investic,
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a až zastupitelstvo tohoto volebního období
rozhodlo a přistoupilo k rozsáhlé modernizaci
kempu. Pro rekreační část byla v roce 2016
zpracována architektonická studie modernizace areálu kempu, poté byl připraven projekt
výstavby nové recepce a sociálních zařízení
a 20-ti vybavených chat včetně infrastruktury.
Po dlouhotrvajícím povolovacím řízení na stavebním úřadě obec obdržela v dubnu 2018
stavební povolení. Mezitím proběhly práce na
odstranění stávajících chat, budovy recepce
a sociálních zařízení a kemp byl pro letní
sezónu 2018 uzavřen. Po proběhlém výběrovém řízení v polovině roku 2018 se předpokládá výstavba objektů a jejich dokončení
do letní sezóny 2019. Pro rekreanty byl také
v roce 2015 upraven vstup do vody na pláži
instalací betonových panelů na délce 54 m
za 0,25 mil.Kč.
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Kaplička
V rámci dotačního programu na údržbu kulturního bohatství byla rekonstruována kaplička sv. Anny a Jáchyma u Bártků a každoročně obec přispívá Římskokatolické farnosti
Domaslavice.
Rekonstrukce hasičské cisterny
Obec získala v roce 2016 dotaci na rekonstrukci hasičské cisterny TATRA 815 CAS od
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 1,5 mil. Kč a celkové
technické zhodnocení cisterny přišlo na
částku 3,4 mil. Kč. „Nová“ TATRA byla
předána do užívání JSDH a slouží v případě
ohrožení životů a majetku nejen občanům
Lučiny.
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předpokládáno budoucí využití pro potřeby
obce, např. pro rozšíření mateřské školky,
objektu pro seniory apod. Nyní se řeší přivedení inženýrských sítí k těmto pozemkům.

V roce 2017 obec získala dotaci 90 tisíc Kč
na dovybavení hasičské cisterny osvětlovacím stožárem a v roce 2018 dotaci ve výši
66,5 tisíc Kč na suché obleky.
Příprava projektové dokumentace
Ve volebním období se nám podařilo připravit následující projekční podklady a příslušná stavební povolení na tyto akce:
• rozšíření chodníků podél hlavní komunikace v obci, a to ve 2 úsecích - ve směru
od přehradní hráze Žermanic k zastávce
„Kemp - U lipek“ a směrem k obci Pazderna, na projekt jsme obdrželi dotaci
Moravskoslezského kraje z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2015.
• rozšíření vodovodu ve třech lokalitách chatovišť – „Pod Adámkem I a II“ a „U Mostaře“. Realizace těchto vodovodů se předpokládá současně s výstavbou kanalizace
v těchto lokalitách.
• cyklostezku podél Žermanické přehrady
na území obce, je dokončen projekt, který
je koordinován se starosty dalších obcí
okolo přehrady a se státním podnikem
Povodí Odry.
V roce 2018 obec koupila 4 000 m2 pozemků
přiléhajících k areálu školy, kdy v souladu
s Územní studií zastavitelné plochy Z21 je

Podepsáním smlouvy o výpůjčce se Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu
Lučina byl v roce 2015 dokončen proces získání dvou pozemků v centru obce od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na těchto pozemcích se nachází moštárna a ta je po jejich převodu do vlastnictví
obce v bezplatném užívání našimi zahrádkáři.
Kalendář
Kladné ohlasy občanů získalo vydávání stolního kalendáře obce Lučina od roku 2016, ve
kterém jsou uvedeny všechny důležité informace, kontakty a akce. Každá domácnost jej
dostává zdarma.

Lučina

Obec
www.lucina.cz

Akce pro občany
Z oblasti kulturních, společenských a sportovních událostí v obci tradičně probíhá
Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního
stromu, Pochod kolem Žermanické přehrady, dětský Pohádkový les, školní radovánky, lampionový průvod, vítání občánků,
každoroční plesy hasičů, sokolů a školy, fotbalový turnaj, hasičský memoriál, setkání
důchodců a jubilantů, myslivecké hody,
výstava zahrádkářů, mše u kaple sv. Anny
a Jáchyma a další akce.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat členům zastupitelstva obce, členům zájmových sdružení a všem občanům, kteří se zapojili do rozvoje obce, kulturního a společenského dění
v naší obci.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
Ing. Lukáš Pavlas, místostarosta obce
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D., p. Petr Kozel, p. Radek Vařeka, členové Rady obce
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Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
po dvou letech jsme se 28.7. tohoto roku opět
sešli u kapličky sv. Anny (u Bártků), abychom
společně slavili poutní mši svatou. V naší obci
je to zatím jediná příležitost, kde můžeme prožít eucharistickou bohoslužbu. V uplynulých
měsících prošla kaplička rekonstrukcí, která
spočívala především v drenáži jejího bezprostředního okolí. Finanční prostředky na tuto nutnou opravu
se podařilo získat z dotačního
programu INTERREG ČR-Polsko, Fond malých projektů
Euroregionu Beskydy.

Velké poděkování patří pak především paní
Věře Bártkové s rodinou, která se po dlouhá
léta o kapličku pečlivě a s láskou stará.
Pevně věřím, že se za rok opět sejdeme na sv.
Annu.
S přáním mnoha krásných podzimních dnů
za RO Vám všem přeje Petr Kozel

Mši také letos sloužil otec Jan
Vecheta, duchovní správce
naší farnosti a tělesné požitky
si vzalo na starost myslivecké
sdružení Řonsník, které připravilo pro víc než sedm desítek
poutníků výborné občerstvení
na své chatě.
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USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č.21 ze dne 27. 6. 2018
1/ZO/21

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Soňu Blahutovou a pana
Ivo Fajkuse.
2/ZO/21
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
5/ZO/21
Zastupitelstvo obce schvaluje v návaznosti na § 67 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, pro volební období 2018 – 2022 15-ti členné zastupitelstvo obce Lučina.
6/ZO/21
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lučina sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
7/ZO/21
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lučina za rok 2017, jehož
součástí je zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2017 a celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
8/ZO/21
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
9/ZO/21
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.
10/ZO/21 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se zakazuje stanování a rozdělávání ohňů na veřejné zeleni v obci.
11.1/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádostí vlastníků do Změny č. 2 územního
plánu Lučina.
11.2/ZO/21 Zastupitelstvo ukládá radě obce odpovědět žadatelům o změnu územního plánu
Lučina v souladu s výsledkem projednání návrhů na zasedání zastupitelstva obce
a s posouzením úřadu územního plánování Magistrátu města Frýdku-Místku.

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
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hod. do 14:00 hod. Volební místnost bude
v budově Obecního úřadu v Lučině, kulturní
místnost, 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.
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Právo volit
Právo volit do zastupitelstva obce má občan
Lučiny za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v obci přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan ostatního členského
státu Evropské unie, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v obci přihlášen k pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
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 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 členského 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!
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství ostatního členského státu EU, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
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

KALENDÁŘ 2019
Informujeme občany, že v současné době se připravuje kalendář na rok 2019, který opět dostane
každá domácnost zdarma. Snažíme se, aby kalendář byl připraven již na začátku prosince.
Informace o možnosti vyzvednutí bude ihned zveřejněna na webových stránkách www.lucina.cz
v sekci „aktuality“.

11

zpravodaj rady obce

UPOZORNĚNÍ
K 20.09.2018 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 41 003,- Kč a nedoplatky za psy činí 2 700,- Kč.
Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak učinili do
31.10.2018, poté bude vymáháno dle platných právních předpisů.
Jana Vojkovská

INFORMACE ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V novém školním roce 2018 – 2019 jsme
v pondělí 3. září za účasti rodičů, prarodičů,
přátel školy, společně s panem místostarostou
Ing. Lukášem Pavlasem pasovali 14 nových
prvňáčků a popřáli všem dětem, žákům, jejich
pedagogům a ostatním zaměstnancům školy
úspěšný školní rok.
Pro 60 žáků základní školy a 48 dětí mateřské
školy byly během prázdnin zrekonstruovány
prostory šaten – nové podlahy, podhledy,
osvětlení a ve školní kuchyni byla instalována
nová výdejová okénka. Třída mateřské školy
byla vybavena dalším nábytkem. Zrekonstruováním prostranství před budovou školy

došlo k zásadní a pozitivní změně v bezpečnostní situaci.
Společně s obcí Lučina budeme na podzim
realizovat dvě nové učebny s kompletním
vybavením a technickým zázemím. Schodolez a nová toaleta pro tělesně postižené učiní
naši školu bezbariérovou.
Děkujeme zřizovateli za zájem o školství
v obci Lučina.
Veškeré informace o škole naleznete na webových stránkách www.zs-lucina.cz
Škola kromě vzdělávání v mateřské, základní
škole a ve školní družině nabízí také stravování pro cizí strávníky a pronájem tělocvičny.

PODĚKOVÁNÍ
Pan Jiří Goczol daroval 2 000,- Kč na odměny pro děti a žáky, paní Alena Prymusová věnovala
dárečky pro děti a žáky školy.
Děti a žáci školy děkují za poskytnuté dary.

SBĚR PAPÍRU
Od 08. do 19. října 2018 proběhne tradiční sběr papíru do kontejneru u Základní školy a mateřské školy Lučina. Žáci školy společně se svými pedagogy budou svážet papír od rodinných
domů 08. října od 10 hodin do 14 hodin. V loňském roce jsme se opět umístili na medailovém
3. místě na Frýdecko-Místecku.
Děkujeme všem za pomoc při sběru papíru a podporu školy.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

12

září 2018

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Srdečně Vás zveme na 18. ročník

„POCHODU KOLEM ŽERMANICKÉ PŘEHRADY“,
který se uskuteční v pátek 28. září 2018.
Zahájení pochodu – ve 14 hodin na náměstí před obecním úřadem,
zakončení – na fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno.

V pátek 5. října 2018 od 16 hodin se koná

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

V neděli 7. října 2018 v 10 hodin

PŘIVÍTÁME v kulturní místnosti Domu služeb
NOVÉ OBČÁNKY obce Lučina.

VÁNOČNÍ JARMARK - VÝZVA
V sobotu 1. prosince 2018 se bude konat na náměstí před obecním úřadem vánoční
jarmark. Hlavním účinkujícím bude skupina Fleret, která slaví 35. výročí založení.
Vyzýváme občany, kteří mají zájem o pronájem prodejního místa – stánku na této
akci, ať se přihlásí na obecním úřadě u p. Jany Vojkovské do 31.10.2018.
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková
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HASIČI INFORMUJÍ
Dovolujeme si pozvat členy sboru, čestné členy a hosty na Výroční valnou hromadu,
která se bude konat 8. 12. 2018 od 15. hodin v prostorách sokolovny na Lučině.
Na Vaší účast se těší výbor SDH

KLUB DŮCHODCŮ
V prvním červencovém týdnu 2018 se do
Prahy sjeli Sokolové nejen z České republiky,ale i z dalších 33 zemí celého světa, aby tak
XVI. všesokolským sletem oslavili 100let od
založení samostatné Československé republiky.
Slet začal v neděli 1.července sokolským průvodem historickým centrem Prahy, následovala bohoslužba v Chrámu sv. Víta, kterou
sloužil kardinál Duka.
Ve čtvrtek 5.7. a v pátek 6.7. na stadionu
v Edenu ve 13 hromadných tělovýchovných
skladbách vystoupilo přes 15 tisíc cvičenců
všech věkových kategorií. Nejmladšímu byly
dva roky, dvěma nejstarším 96 let.
Ve skladbě s názvem Princezna Republika na
hudbu Karla Hašlera vystoupilo také 6 lučinských seniorek,kterou s námi nacvičila paní
Žitníková.
Celý týden v Praze byl velmi náročný, vedro
a dlouhé secvičování a nástupy nám daly
zabrat, ale zvládly jsme to všechny dobře.
Moc jsme si užily báječnou atmosféru sletu,obdivovaly stovky seniorů, kteří s obrovským nadšením a osobním nasazením
dokázali zajistit hladký průběh sletu. Skvělá
reakce publika nám byla sladkou odměnou
za ty nervy a úsilí.

Na zahájení i závěr sletu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi,které
odkazovaly na stoleté výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer
Sokol Gala,v O2 Aréně Praha,přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu.
Účastníkům(cvičencům)sletu se předvedlo
na 500 vystupujících zástupců tradičních
i méně tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady,Dánska
a Slovinska.
I když jsme byly velmi unavené,stačily jsme
ještě navštívit několik historických a zajímavých míst,např. Trojský zámek,Karlův most,Petřín,Muzeum kávy,Stroj času na Letné
a Werichovu vilu na Kampě.
V závěru chci poděkovat paní Žitníkové za
nácvik skladby a všechny organizační záležitosti spojené se sletem i průvodcovství po
Praze. Poděkování patří také obci Lučina za
finanční podporu.
Byl to pro nás všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou. Kdo si to nechal ujít,může
to napravit za šest let na XVII. všesokolském
sletu 2024.
Marie Vařeková
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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, konverzi dokumentů a vedení
účtů úschov.
Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám při komplexním
právním zastoupení, či pouze při jednorázovém poskytnutí 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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Nabízíme:
*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta.
*interiérové a fasádní barvy.
*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.
*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny.
*silikony, lepidla, hydroizolace.
*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál.
*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.
třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)
Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00
tel: 602 562 149 www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min)
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Více info na telefonu 721 271 919

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump , septiků , jímek a
domácích čističek na čističku odpadních vod Frýdek-Místek.
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Prvňáci 2018/2019

Rekonstrukce šaten v suterénu školy
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