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úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a léto pomalu končí.
Naši školáci jsou již ve školních lavicích a já
bych Vás ráda informovala o tom nejdůležitějším, co se v naší obci dělo o prázdninách
a co nás v nejbližší době čeká.
Jak jste určitě všichni postřehli, snažíme se
intenzivně o získání dotací na projekty, které
jsou v souladu se Strategickým plánem obce
Lučina, čímž spoříme finanční prostředky
na projekty, na které dotace vypisované
nejsou. Jedním z projektů, na který jsme
v letošním roce žádali o dotaci, je rozšíření
chodníků podél hlavní komunikace. Jsem
velmi ráda, že Vás můžu informovat o tom,
že jsme na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) uspěli s oběma žádostmi
(jak výstavba chodníku směrem k Pazderně,
tak i chodníku směrem na hráz). Celková
výše dotace, kterou obdržíme od SFDI činí
9 728 657,-Kč, což je 85% rozpočtovaných
nákladů. Nyní připravujeme výběrové řízení
na zhotovitele stavby a předpokládáme realizaci v prvním pololetí příštího roku.
V červnu započala rekonstrukce tělocvičny
v naší základní a mateřské škole, která bude
ukončena v září. Na tuto rekonstrukci získala
obec 85% dotaci a celkové náklady budou
cca 6 mil. korun.
V letních měsících pravidelně provádíme
i opravy komunikací. Na začátku prázdnin
byla opravena komunikace od „Vaníčků
k Dintrům“. Oprava byla provedena vysypáním největších děr kamenivem, srovnáním recyklátem, který byl prolit asfaltovou
emulzí. Tato forma opravy byla vybrána
z důvodu, že podstatná část této komunikace leží na soukromém pozemku manželů
R., se kterými jednáme o uzavření darovací
smlouvy na tento pozemek. Druhým fakto-

rem ovlivňujícím způsob opravy této komunikace je i skutečnost, že je zde plánováno
rozšíření kanalizace.
V měsíci září dojde k opravě komunikace od
biologického rybníku směrem na Frančesky.
Na tuto opravu jsme bohužel nezískali dotaci
z MMR a tak bude provedena za finanční
prostředky obce. Bude zde odfrézován asfaltový povrch a položen nový koberec. Tuto
opravu bude provádět firma Swietelsky
a bude stát 775 tisíc korun.
Naše obec se v posledních letech rychle
rozvíjí a zvyšuje se i počet obyvatel. V této
souvislosti řešíme i nutnost rozšíření kapacity naší mateřské školy. V současné době
probíhá zpracování studie na rozšíření
základní a mateřské školy, jejímž záměrem
je přístavba „levého křídla“ školy s využitím podkrovního prostoru tak, aby došlo
k navýšení kapacity mateřské školy. Po
schválení studie bude zpracována projektová dokumentace a doufám, že pokud půjde
vše hladce, budeme moci požádat na konci
příštího roku o dotaci na tuto stavbu.
V souvislosti s výstavbou a kolaudací nové
kanalizace v obci plánujeme další rozšíření
kanalizačních řadů. Jsou zpracovány projektové dokumentace na rozšíření kanalizace
ve 4 lokalitách, které jsou v současné době
na stavebním úřadu ve Frýdku-Místku. Po
vydání stavebního povolení bude postupně
v závislosti na finančních prostředcích obce
docházet k realizaci těchto staveb.
Tolik to nejdůležitější z dění v naší obci. Přeji
Vám krásné „babí léto“ bez různých pandemických omezení a hlavně pevné zdraví.

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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65 let obce Lučina
Vážení občané,
jak jistě všichni víte, v letošním roce slaví obec
Lučina 65. výročí svého vzniku. Rada obce
s ohledem na rychle se měnící pandemickou
situaci a různá omezení velmi dlouho váhala,
zda v rámci tohoto výročí uspořádá nějaké
oslavy. Nakonec jsme se na poslední chvíli
rozhodli a mnozí z Vás jistě navštívili v sobotu
28.8.2021 areál kempu, kde probíhal „Den
obce“. Program byl vybrán tak, aby vyhovoval
všem generacím. Doufám, že jste se dobře

bavili a za rok se na nějaké další letní obecní
akci opět potkáme.
Moje poděkování patří hlavně p. Kubíčkovi,
který si organizaci této akce vzal letos na svá
bedra, dále pak samozřejmě hasičům, kteří
nechybí při přípravě žádné akce, členkám kulturní a sociální komise, klubu rodičů ZŠ a MŠ,
fotbalistům, paní ředitelce Rackové a všem,
kteří přidali ruku k dílu, aby se akce podařila.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

Napojení na kanalizaci
V lednu letošního roku byly dokončeny a uvedeny do provozu v naší obci 3 etapy kanalizace
o celkové délce cca 8 km. Žádáme všechny
vlastníky nemovitostí, kteří se mohou na tuto
kanalizační síť napojit, aby tak učinili. Pro
napojení na kanalizaci je nutné mít zpracova-
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nou jednoduchou projektovou dokumentaci,
schválenou Stavebním úřadem ve Frýdku
-Místku. Obec bude na konci roku vyhodnocovat stav napojených nemovitostí.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

září 2021

Slovo místostarosty
(nejen) k realizovaným akcím 2021
Vážení spoluobčané,

• změna územního plánu obce

letošní rok 2021 se přehoupl do druhé poloviny a v tomto čísle našeho zpravodaje Vás
chceme opět informovat o aktuálním stavu
jednotlivých stavebních akcí a dalších činností probíhajících v naší obci.

Po přípravě veškerých podkladů pro
změnu územního plánu naší obce ve spolupráci s urbanistickou kanceláří z Ostravy
a s Magistrátem města Frýdku – Místku
zastupitelstvo obce Lučina schválilo usnesením číslo 10.1/ZO/15 na svém 15. zasedání dne 30. června 2021 zadání změny č. 2
územního plánu Lučina a pokračuje další
část procesu zpracování této změny. Nyní
probíhají práce urbanistické kanceláře
na zpracování návrhu této změny včetně
podrobných grafických příloh a následně
bude návrh projednán s dotčenými orgány
státní správy a veřejností.

• areál kempu Lučina
V letošním létě probíhá druhá sezóna po
rozsáhlé modernizaci rekreační části areálu
našeho kempu, provoz areálu včetně minigolfu a pláže zajišťuje obecní společnost
Kemp Lučina s.r.o.
Rada obce pokračuje v další koncepci rozvoje areálu a nyní je zpracovávána projektová
dokumentace na nový objekt občerstvení na
pláži a architektonická studie rekonstrukce
objektu restaurace Dolina. Obě tyto práce
zajišťuje architektonická kancelář Ateliér pod
věží, s.r.o. z Frýdku – Místku.

• cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Po dokončení projektové dokumentace
a proběhlém stavebním řízení na Magistrátu
města Frýdku – Místku bylo dne 26. 5. 2021
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vydáno stavební povolení na část cyklostezky
na území naší obce.
Trasa cyklostezky bude začínat u přehradní
hráze a vést podél hlavní silnice III. třídy
a poté podél břehu vodní nádrže a končit na
křižovatce ke kostelu na Horní Domaslavice,
kde navazuje na stavbu „Most a lávka pro
pěší přes řeku Lučinu“. Povrch cyklostezky
je navržen asfaltobetonový v základní šířce
3,0 m. Celková délka cyklostezky v naší obci
bude 6 kilometrů. Nyní jsme jako součást
cyklostezky kolem celé nádrže zařazeni do
dotačního programu Revitalizace Moravskoslezského kraje.

• pozemek u areálu školy
Po dokončení projektové dokumentace
a proběhlém řízení na Magistrátu města
Frýdku – Místku nám bylo dne 14.5.2021
vydáno společné povolení na stavbu vodovodu délky 75 metrů a kanalizace délky
110 metrů na pozemek ve vlastnictví obce
u areálu školy.
Dále probíhá každoroční údržba trávníku
fotbalového hřiště a údržba nové květinové
výsadby na náměstí, v provozu je sběrný dvůr
a věříme, že jste spokojeni a plně využíváte
svoz hnědých popelnic na bioodpad.

Za Radu obce Lučina místostarosta Lukáš Pavlas

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKU ZE PSŮ
K 25.08.2021 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 45 340,- Kč a nedoplatky za
psy činí 2 717,- Kč. Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili,
aby tak učinili do 30.09.2021, poté bude vymáháno dle platných právních předpisů.
Petra Škripová - referentka
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KALENDÁŘ 2021

POZVÁNKA NA
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve středu 13.10.2021 od 17.30 hod. proběhne v zasedací místnosti Domu služeb
v Lučině 17. zasedání zastupitelstva obce Lučina. Program bude zveřejněn na
úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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INFORMACE ZE ŠKOLY
podzim 2021
1. září proběhlo zahájení nového školního
roku 2021-2022, pro nové prvňáčky a jejich
rodiče jsme připravili slavnostní přivítání na
obecním úřadu s paní starostkou Ing. Dagmar
Veselou a třídní učitelkou Mgr. Karin Kika.
Z malotřídní základní školy se od září stala
základní škola úplná s 1. stupněm ZŠ. Výuka
73 žáků probíhá v samostatných třídách.
Plán činností pro tento školní rok, který máme
s Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Lučina a obcí
Lučina máme bohatý, doufáme, že se nám jej
podaří zrealizovat a průběžně Vás budeme na
stránkách zpravodaje informovat.
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V budově školy stále probíhá rekonstrukce
tělocvičny.
Poděkování patří obecnímu úřadu za spolupráci a finanční zajištění mobilního dopravního hřiště a také Klubu rodičů, který dětem
MŠ přispěl na knihy a šerpy pro předškoláky,
na vystoupení kouzelníka Aleše Krejčího
a všem dětem zajistil dárečky ke konci školního roku 2020/2021.
Úspěšný školní rok 2021- 2022 všem přeje
Mgr. Ilona Racková
a kolektiv zaměstnanců školy

září 2021

Mateřská škola informuje
Letní čas na odpočinek je už za námi
a pro 48 dětí v mateřské škole opět nastaly
chvíle velkých radostí, malých starostí,
rozmanitého poznávání, zvídavého objevování a každodenního setkávání se svými
kamarády a paními učitelkami. Pro 11 dětí
jsou tyto chvilky úplně nové, neboť do naší
mateřské školy nastoupily v září poprvé.
Zato 22 dětí, které v tomto školním roce
2021/2022 plní povinné předškolní vzdě-

lávání, už může velmi hravě uplatnit své
znalosti, které získaly během minulého
školního roku. I když část vzdělávání probíhala na jaře distanční formou, děti si díky
nabídce paní učitelek – rozmanité pracovní
materiály, tipy a odkazy na zajímavé aktivity – osvojily spoustu znalostí a vědomostí.
Aktivně byli do tohoto dění zapojeni také
rodiče, za což jim patří velké poděkování.
Doufejme, že se situace, která je nepříjemná
a omezující pro nás všechny, už uklidní
a budeme moci konečně realizovat tradiční
i nové akce společně se všemi – s rodiči,
s kamarády ze školy a s veřejností.
Přeji všem dětem, zákonným zástupcům,
zaměstnancům ZŠ a MŠ, vedení obce
i široké veřejnosti hlavně spoustu zdraví,
radosti, nových zážitků, poznání, přátelství
a zkušeností.
Soňa Kiková, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Kulturní komise informuje:
Srdečně Vás zveme na 21. ročník

„Pochodu kolem Žermanické přehrady“,

který se uskuteční v pátek 28. září 2021. Zahájení pochodu – ve 14 hodin na náměstí před
obecním úřadem, zakončení – na fotbalovém
hřišti. Občerstvení zajištěno.

V pátek 1. října 2021, od 16 hodin, se bude
konat „Drakiáda“ – na poli vedle restaurace
„U Adámků“. Akce se bude konat pouze za
příznivého počasí.
V pátek 5. listopadu 2021 se uskuteční „Lampionový průvod“. Začátek průvodu bude jako
vždy před bočním vstupem do areálu školy.

Vánoční jarmark - VÝZVA

V sobotu 4. prosince 2021 se bude konat jubilejní 10. ročník vánočního jarmarku v naší
obci. Hlavními účinkujícími budou skupiny
KACZI a MARIAN 333.
Vyzýváme občany, kteří mají zájem o pronájem prodejního místa – stánku na této akci,
ať se přihlásí na obecním úřadě u paní Petry
Škripové do 31.10.2021.

Za kulturní a sociální komisi
Jana Kočnarová.
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Výlet Klubu důchodců
do Nových Hradů 18. 8. 2021
Po dlouhé době členové Klubu důchodců
Lučina vyrazili na jednodenní zájezd do
Nových Hradů. Za krásného počasí si prohlédli místní zámek, který obklopuje rozsáhlá zámecká zahrada. Během dne navští-
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vili také muzeum motokol a galerii klobouků.
Někteří účastníci zájezdu se vydali na procházku k zámeckým stájím, které k zámku
neodmyslitelně patří a zabývají se chovem
koní Kinských.

září 2021

Pozvánka na Hasičskou soutěž

Pozvání
Letos po roční přestávce opět zveme všechny spoluobčany na
tradiční podzimní výstavu ovoce, zeleniny, květin, rukodělných prací, která se uskuteční ve dnech 18. - 19. 9. 2021 od
9 do 17 hod. v Domě služeb.
Letošní téma výstavy :

„Zahrada plná barev, vůní a dětské radosti“
Na letošní výstavě bude chybět hodnocení fotosoutěže, která se
neuskutečnila, ale nebude chybět nabídka bohatého domácího
občerstvení. Přijďte se na výstavu určitě podívat.
ZVOU ZAHRÁDKÁŘI

Prosba organizátorů :
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FOTOSOUTĚŽ PRO ROK 2022 !!

KRONIKA OBCE
….dokončení článku z minulého Zpravodaje
Mnohé obce i města již několik let zpracovávají kroniky elektronicky, aby byly více přístupné občanům. Od letošního roku na zápisy
p. Vnenčákové navážu jako nová kronikářka
a pokusím se vést kroniku elektronicky i v tištěné podobě, průběžně doplněnou o aktuální
fotografie.
Aby naše obecní kronika byla zajímavá a čtivá
pro další generace, aby co nejvíce zachytila
pravdivý obraz života v naší obci, je třeba mít
dostatek informací. Základní údaje o rozvoji
infrastruktury v obci (osvětlení, kanalizace,
výstavba,…) poskytuje obecní úřad. Ale to je
málo.

Velká prosba na Vás občany :
podělte se prosím s kronikou o informace
o různých aktivitách občanů (nejen spolkových), ale i o různých významných výročích
(třeba i rodinných), zajímavých oslavách či
veselých (i smutných) zážitcích, které se Vám
nebo v obci přihodily. Mnozí z Vás máte doma
různé staré i současné fotografie, dotýkající se
dění v obci – prosím zapůjčte je k oskenování,
nebo je obci věnujte (v případě, že je chcete
vyhodit). Předem moc děkujeme.
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Jakékoli příspěvky – informace, fotografie,
můžete přeposlat na tuto e-mailovou adresu:
kronika-lucina@seznam.cz nebo osobně
sdělit kronikářce. Prosím i místní amatérské
fotografy, přepošlete zajímavé záběry z prostředí i života obce.
Za pár let se pak může stát, že právě Vaše
vnouče se z kroniky dozví, co se Vám podařilo uskutečnit, nebo co zajímavého jste viděli,
zažili, nebo Vás pozná na některé z fotografií.
Nebylo by to milé?
Věřím ve Vaši dobrou spolupráci a těším se
na Vaše příspěvky.
Anna Bůžková, kronikářka obce

září 2021

Ministerstvo výrazně podpoří živou kulturu!
Vážení občané obce Lučina, léto máme v plném
proudu a s postupným rozvolňováním vládních opatření se povedlo oživit a přiblížit Vám
i živou kulturu. Můžete navštívit památky, festivaly, koncerty, filmová a divadelní představení či jiné kulturní akce, které neodmyslitelně
patří ke společenskému životu. I přes stávající
opatření se Vám snažíme co nejvíce zpřístupnit
kulturu - bezpečně, ale s co největší mírou prožitku. Podporujeme jak online podoby různých
akcí, streamy či live přenosy, tak také „živé“
akce, po kterých je opravdová žízeň a chuť.
V září budeme vyhlašovat dotační tituly právě
na podporu kultury v obcích, městech a krajích. Spolky si budou moci zažádat o finanční
podporu na jednorázové akce i pravidelnou čin-

nost, kterou plánují v roce 2022 – žádosti bude
možné podávat od 1. září do 31. října 2021.
Doporučuji sledovat webové stránky ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/, kde se
dozvíte více nejen o podmínkách dotačních
titulů, ale naleznete zde také aktualizovanou
přehlednou tabulku týkající se rozvolňování
protiepidemických opatření v kultuře.
Dovolte mi Vám popřát krásný a kulturou
nabitý průběh léta. Všichni zpěváci, tanečníci,
herci, ale také průvodci a další umělci se těší
na Vaši návštěvu, neboť jste to právě Vy, kvůli
kterým má jejich práce smysl.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz

INZERCE

Konzultace a propočet stávajících smluv ZDARMA
Vyčíslení pracovní neschopnosti, invalidního a jiných důchodů
Nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti
Hypoteční, stavební a jiné úvěry
Motorová vozidla
Spoření, zhodnocení prostředků
Pojištění dětí, úrazů a výpadku příjmu
Bc. Tomáš Gogola

725 053 944

tomas.gogola@smsfinance.cz

13

zpravodaj rady obce

Beskydské centrum duševního zdraví slaví 1. narozeniny!
Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo svou činnost Beskydské centrum duševního
zdraví. Toto středisko mohlo vzniklo díky spolupráci Charity Frýdek-Místek
a Nemocnice ve Frýdku-Místku, díky velkému nasazení, práci a téměř nezlomnosti
pracovníků obou organizací, stejně jako díky podpoře města Frýdek-Místek
a Moravskoslezského kraje.
Pro Beskydské centrum duševního zdraví, zaměřující se na pomoc lidem se
závažným duševním onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, rok plný překážek,
ale i dobře vykonané práce a potvrzení smyslu toho, co dělají. Uplynulý rok nám
přinesl nové možnosti, nové zkušenosti a také spoustu profesních a také nemálo
byrokratických výzev.
Toto centrum, které působí na území pokrývající téměř celý okres Frýdek-Místek, je
určené pro dospělé osoby do 65 let věku, naplňující znaky schizofrenie a poruchy
s bludy, poruchy nálad, jako jsou deprese a bipolární poruchy, obsedantně nutkavé
poruchy a specifické poruchy osobnosti, které mají problémy v běžném fungování
a zvládání každodenních činností. Cílem je především zvýšit kvalitu života těchto
osob, předcházet jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit osoby hospitalizované
zpátky do běžného života a být jejich průvodci na cestě zotavení (způsob, jak žít
spokojený, nadějeplný a přínosný život přes omezení způsobená nemocí).
Uplynulý rok tak byl plný očekávaní, poznávaní, byl to rok, během kterého jsme
pracovali nejen s klienty, ale také sami se sebou a mezi sebou. Náš
multidisciplinární tým, složeny ze sociálních pracovníků, lékařů, sester, peer
konzultanta a psychologa, poskytuje každému klientovi současně péči zdravotní
i péči sociální. A právě díky spolupráci tohoto týmu, jsme měli možnost pomoci celé
řadě klientů, a stát se u mnohých i za tak krátkou dobu pozitivní součástí jejich
životních příběhů. Snažili jsme se je vést především k víře ve vlastní schopnosti,
k hledání smysluplných rolí a činností v jejich životě. Tento zcela individuální,
partnerský a respektující přístup tak vytvořil důvěrné prostředí, v rámci kterého se
může klient cítit bezpečně. Těší nás to, protože naše práce stojí především na jejich
důvěře v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší činnosti přitom dokazují, že tu jejich
jsme si získali. Velmi si toho vážíme a věříme v úspěšnou spolupráci nejen s klienty,
ale i s ostatními spolupracujícími službami a subjekty a také mezi zaměstnanci
samotnými i v následujících letech.
Tímto také přejeme našemu Beskydskému centru duševního zdraví vše nejlepší
a úspěšné vykročení do dalších let.
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pořádá
pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

Zámek
Kunín
19.

ŘÍ

12.

ZÁ

Zámek
Frýdek
Místek

5.

Hrad
Sovinec

VOLNÉ
VSTUPY
V DOBĚ
OTEVÍRACÍ
DOBY

INFORMACE
RODINNÉ PÉČI
SOUTĚŽE
ZÁBAVA

DNY
RODIN 2021
Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje

5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

HRY a další

Změna programu vyhrazena!

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi
zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!
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Podrobný program naleznete:

www.dejmedetemrodinu.msk.cz
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Víte, co je to mediace?
Není to ani uvolňovací cvičení (meditace), ani to
nemá nic společného s médií a medializováním.
Mediace je druh mimosoudního řešení konfliktů.
Mediaci provádí nestranný a nezávislý mediátor,
který svými odbornými dovednostmi pomáhá stranám hledat praktická a reálná řešení problému,
usnadňuje vzájemnou komunikaci a vede strany
k vytvoření dohody přijatelné pro všechny. Mediátor v průběhu mediace nic diktuje, nesoudí a taky
nerozhodne, kdo má či nemá pravdu, mediátor
jako prostředník vede procesem mediace tak, aby
zúčastnění pokud možno došli k dohodě, jak bude
dohoda vypadat a co bude obsahovat, záleží pouze
na stranách konfliktu.
O mediaci můžete požádat sami v jakékoli fázi
Vašeho sporu (před podáním žaloby, stížnosti atd.
i během správního a soudního řízení) nebo Vám
může být mediace nařízena prostřednictvím soudu
či OSPOD jako tzv. první setkání se zapsaným
mediátorem.
V čem Vám může mediace pomoci?
- konflikty v běžném životě (rodinné spory, sousedské vztahy, dědická řízení, občanskoprávní

spory, pracovní spory, konfliktní vztahy),
- konflikty v obchodních vztazích, vztahy mezi
obchodními partnery, dodavateli a odběrateli,
pojistné spory, finanční spory, kompenzace
mezi obchodními partnery),
- konflikty na pracovišti (mezi zaměstnanci,
týmy, odděleními, podřízenými, nadřízenými,
vztahy na pracovišti),
- jakékoliv jiné spory, problémy a konflikty mezi
lidmi.
Výhody mediace:
- je výrazně levnější a rychlejší než soudní řízení,
- klade důraz na budoucnost a budování společného soužití,
- je dobrovolná, důvěrná a rychlá,
- umožní stranám rozhodovat se samostatně,
autonomně a kompetentně,
- pracuje s emocemi, které k životu a konfliktu
patří,
- uchovává soukromí stran a sdílení informací,
- vede účastníky od negativních zážitků, které
konflikt vyvolal, ke společnému řešení a jednání.

Mgr. Karin Kulčárová
advokát a zapsaný mediátor
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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)
Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 9. 9. 2021 • 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: čtvrtletník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © Kleinwächter holding s.r.o., Frýdek-Místek.
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Poutní bohoslužba u kapličky sv. Anny
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Mateřská škola – Rybičky

Z toho
Z toho
14. 3. 2020
16. 5. 2020
29. 5. nebo 5. 6.
červenec- srpen

výroční člensk
zájezd do Pols
smažení vaječ
snad ještě jed
foto soutěž o n
duben – srpen
(foto lze přepo
12. – 13. 9. 2020 tradiční podzi
říjen 2020
smažení bram
listopad 2020
opékání párků
kosení trávy, z
duben – říjen
plotu - u mošt

