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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás opět informovali o aktuálním stavu připravovaných a realizovaných akcí v obci tak, jak vyplývají ze schválené Strategie rozvoje obce do roku 2020 a plánu
práce Rady obce na rok 2015.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr byl firmou Swietelsky stavební
s.r.o. dokončen a předán obci. Celkové
náklady stavby byly 3 998 500 Kč, z toho 85%
nákladů je pokryto dotací ze Státního fondu
životního prostředí.
Po přípravě podkladů a náležitostí pro
stavební úřad byl sběrný dvůr v polovině
srpna zkolaudován. Radou obce bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zajištění vývozu
odpadů ze sběrného dvora.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
v červnu schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2015 „o odpadech“, která již reaguje na
budoucí provoz sběrného dvora.
Sběrný dvůr byl uveden do provozu dne
1. září 2015.
Fotbalové hřiště
V současné době probíhají práce na
rekonstrukci travnaté plochy, spočívající
v odstranění stávajícího povrchu, zřízení
odvodnění plochy a natažení potrubí pro
automatickou závlahu s 13 postřikovači.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště
TJ Sokol Lučina“ jsou práce prováděny
firmou Šenovská dopravní společnost,
spol. s r.o., a celkové náklady stavby jsou
2,717 milionů Kč.
Na tuto rekonstrukci jsme požádali o dotaci
z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko.
Jako zdroj vody pro závlahu hřiště byla
v areálu vybudována studna firmou Garová
z Havířova za částku 107 400,- Kč.

Areál kempu Lučina a úprava pláže
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění
areálu na část víceúčelovou a část rekreační.
Byla zpracována architektonická studie
modernizace areálu kempu Lučina Ing. arch.
Tomášem Adámkem, která bude následně
projednána v zastupitelstvu obce.
Radou obce bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele akce pro úpravy vstupu
do vody na pláži pod kempem pomocí
betonových panelů v délce cca 54 m. Práce
jsou prováděny firmou Swietelsky stavební
s.r.o. , celkové náklady stavby jsou 217 617 Kč
a dokončení se předpokládá, pokud to
umožní stav hladiny vody v přehradě, do
konce září.
Dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Magistrát města Frýdku – Místku rozhodl
o prodloužení platnosti stavebního povolení
na rekonstrukci náměstí včetně dopravního
řešení v centru obce.
Opravy místních komunikací
Probíhají rekonstrukce a opravy místních
komunikací v obci, recyklátem byla zpevněna
komunikace „u Vaníčků“ a na Frančeskách
„ke Gogolům, č.p.206“. Oprava děr na
náměstí a místních komunikacích technologií studené asfaltové emulze byla provedena
firmou Lesostavby Frýdek – Místek a.s. za
částku 48 763,- Kč.
Na základě výběrového řízení byla firmou
p. Roberta Boubeníčka z Krnova provedena
oprava komunikace v úseku „kravín –
Bruzovice“ za 277 695 Kč a probíhá pokládka
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asfaltu u zastávky Lučina Vodárna a na
parkovišti pod čistírnou odpadních vod
firmou Technické služby a.s. Slezská Ostrava
s celkovými náklady 325 726 Kč.
Areál hřiště za ZŠ a MŠ Lučina
Dokončuje se nové oplocení areálu hřiště
za školou.
Rekonstrukce hasičské cisterny T 815 CAS
Obec Lučina získala dotaci 1,5 milionů
korun na rekonstrukci hasičské cisterny
TATR A 815 CAS a 1,5 milionů korun
bude hrazeno z rozpočtu obce. Vzhledem
k nastaveným podmínkám Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru
(HZS) ČR se bohužel do výběrového řízení
nikdo nepřihlásil. Nyní jednáme s HZS ČR
o dalším postupu.
Pozemky v centru obce „pod moštárnou“
Podepsáním smlouv y o v ýpůjčce se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Lučina byl dokončen
proces získání dvou pozemků v centru
obce od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Na těchto pozemcích
se nachází moštárna a nyní po jejich
převodu do vlastnictví obce je budou na
základě výpůjčky bezplatně užívat naši
zahrádkáři.

Vážení občané,
dne 1. 9. 2015 byl otevřen v naší obci
sběrný dvůr. Ten bude sloužit pro uložení
odpadů pouze občany obce Lučina a majitelů
nemovitostí v obci (chatařů). Každý se bude
prokazovat občanským průkazem.
Můžete zde odevzdávat následující druhy
odpadů:
Papír a lepenku, sklo, plasty, biologicky
rozložitelný odpad, dřevo, objemný odpad,
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Rozšíření chodníků v obci
Na základě doporučení Komise pro územní
plánování a rozvoj obce schválila Rada obce
přípravu 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).
Do v ýběrového řízení se přihlásilo
14 projekčních firem a Rada obce rozhodla
o výběru podle kritéria nejnižší nabídnuté
ceny tak, že projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení akce
„Rozšíření chodníků v obci Lučina“ bude
zpracována firmou Stavas s.r.o. z Ostravy
a celkové náklady na projekt jsou 229 900 Kč.
Zároveň budeme na tyto dokumentace
žádat o dotaci z Moravskoslezského kraje
z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2015.
Ve druhé polovině roku 2015 se Rada obce
zaměří na dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště, bude pracovat na možnostech
získání dotací (např. zvýšení bezpečnosti
v centru obce) a připravovat nové akce
a podklady v souladu se schváleným strategickým plánem rozvoje obce.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
Ing. Lukáš Pavlas, místostarosta obce

železo, elektroodpad (TV a PC, lednice,
trouby, mikrovlnné trouby,…) a nebezpečné
složky komunálního odpadu jako jsou oleje,
zbytky barev a chemikálií, autobaterie,
monočlánky zářivky a podobně. V omezeném
množství zde můžete odevzdávat pneumatiky
(max. 8 ks/osobu/rok) a stavební odpad
(max. 1 m3/domácnost/rok).
Na sběrný dvůr není možné ukládat
komunální odpad!

Září 2015

Provozní doba sběrného dvora:

Doufám, že si každý z Vás najde čas uložit
svůj odpad do sběrného dvora v době jeho
provozu a nebudou se nám tvořit hromady
odpadu před branou, za což Vám předem děkuji.

Úterý
14.00 – 17.00 hodin
Pátek
14.00 – 17.00 hodin
Sobota 08.00 – 12.00 hodin

Ing. Dagmar Veselá, starostka

Obec lučina

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání A odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce lučina
Zastupitelstvo obce Lučina se na svém zasedání dne 24. 6. 2015 usnesením č.7/ZO/5 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen
„vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lučina, včetně nakládání
se stavebním odpadem.

1)

2)

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a) tříděný odpad, kterým je papír,
včetně nápojových kartonů, sklo,
plast, včetně PET lahví,
b) nebezpečný odpad,
c)		 objemný odpad,
d) železný šrot a ostatní kovy,
e) oděvy, textil a obuv,
f) biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu,
g) směsný komunální odpad.
Směsným komunálním odpadem se
rozumí zbylý komunální odpad po

stanoveném vytřídění podle odstavce 1
písm. a), b), c), d), e), a f).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do
zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
na stanovištích uvedených v příloze č. 1
obecně závazné vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír včetně nápojových kartonů barva modrá,
b) Plasty, PET lahve - barva žlutá,
c) Sklo - barva zelená,
1)

2)

Do z vláštních sběrných nádob
je z ak á z áno uk ládat jiné slož k y
komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
Tříděný odpad lze také odevzdávat ve
sběrném dvoře, který je umístěn na
pozemku p.č. 141/8 v k.ú. Lučina (dále
jen sběrný dvůr).
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Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných odpadu
Sběrem nebezpečného odpadu1) se rozumí
sběr a ukládání těchto odpadů do speciálních
kontejnerů. Nebezpečný odpad lze celoročně
odevzdat ve sběrném dvoře.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce,
matrace, nábytek,...). Objemný odpad je
odkládán do kontejnerů ve sběrném dvoře.
Čl. 6
Sběr a svoz železného šrotu
Železný šrot a ostatní kovy lze odevzdat ve
sběrném dvoře.
Čl. 7
Sběr a svoz oděvů, textilu a obuvi
Fyzické osoby mohou odevzdávat oděvy,
obuv a textil do kontejneru umístěného za
obecním úřadem.
Čl. 8
Sběr a svoz biologického odpadu
Osoby produkující biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu, které nejsou
schopny tento odpad samy využít např.
kompostováním na vlastním pozemku,
mohou jej odložit:
a) do sběrných nádob umístěných ve
sběrném dvoře
b) v centru obce - do plastových pytlů hnědé
barvy s nápisem „ASA“ umístěných na
stanovištích u jednotlivých nemovitostí
a stanovištích, kde jsou umístěny 1100 l
kontejnery na komunální odpad. Následný
odvoz je zajišťován dle harmonogramu.

1)
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Čl. 9
Shromažďování směsného
komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely

2)

této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby: 110 l
popelnice a 1100 l kontejnery
b) odpadkové koše, které jsou umístěny
na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo,
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem
odstranění směsného komunálního
odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.

Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební
a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či
odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
3) Stavební odpady lze ukládat do sběrného
dvora v množství 1m 3 / domácnost/
rok bezplatně dle provozního řádu.
V případě většího množství si likvidaci
odpadu zajistí a cenu za tuto službu
uhradí občané individuálně.
Čl. 11
Kontrolní činnost a sankce
Za porušení povinností vyplývajících z této
vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních
předpisů.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2004 ze dne 22. 9. 2004 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území obce.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
2. 9. 2015.

Září 2015

Provozní řád sběrného dvora Lučina
Provozovatel sběrného dvora:			
Zodpovědná osoba:				
Zodpovědné osoby ve věcech provozních:

Obec Lučina
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
Evžen Lisník, tel. 724 157 001

Zákaz vstupu dětí bez doprovodu dospělých a zákaz kouření v celém prostoru sběrného dvora!
1. Sběrný dvůr slouží pro shromažďování těchto druhů odpadů:
- papír a lepenka
- sklo
- plasty
- biologicky rozložitelný odpad
- dřevo
- pneumatiky (max. 8 ks/osobu/rok)
- stavební odpad (maximální množství 1m3/domácnost/rok)
- objemný odpad
- železo
- nebezpečné složky komunálního odpadu (oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich obaly,
zbytky maziv a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie,
monočlánky, zářivky, apod.)
- elektroodpad (TV a PC technika, lednice, mikrovlnné trouby, mobily, apod.)
2. Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lučina a vlastníky
nemovitostí v obci Lučina a odpad bude odebrán pouze po předložení občanského průkazu
či jiného platného dokladu s vyznačenou adresou, která bude obsluhou zaznamenána.
Vlastníci nemovitostí (chataři) nahlásí rovněž evidenční číslo nemovitosti. Právnické osoby
ani fyzické osoby podnikající nejsou oprávněny tento sběrný dvůr využívat.
3. Po příjezdu do areálu vyčkejte příchodu pracovníka sběrného dvora, který Vám ukáže, kde
můžete odpad uložit.
4. Osoba, která odpad odevzdává je povinna vyložit ho na určené místo dle pokynu pověřené
osoby.
5. Za odevzdání odpadu se neplatí.
6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád a pokyny pověřených osob
provozovatele.
Provozní doba:
Úterý
od 14.00 do 17.00 hodin
Pátek
od 14.00 do 17.00 hodin
Sobota od 8.00 do 12.00 hodin
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
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Informujeme občany, že dne 23. 9. 2015 od 17.30 hod.
v zasedací místnosti Domu služeb v Lučině proběhne

6. zasedání zastupitelstva obce Lučina.
Program bude zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 5 ze dne 24.06.2015
1/ZO/5
2/ZO/5
5/ZO/5
6/ZO/5
7.1/ZO/5
7.2/ZO/5
8/ZO/5
9.1/ZO/5
9.2/ZO/5
9.3/ZO/5

12/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Petra Kozla a p. Vladimíra Nytru
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014, jehož součástí je
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a celoroční hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lučina sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lučina
Zastupitelstvo obce ukládá starostce zveřejnit OZV č. 1/2015 na úřední desce
15 dnů před začátkem provozu sběrného dvora
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Lučina ve znění dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo zadání změny č. 1 územního plánu Lučina upravené
po projednání ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) a ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zadání změny č. 1 územního plánu Lučina.
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014 – 2020 na svém správním území

Upozornění
K 26. 8. 2015 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 79 626,- Kč a nedoplatky za psy činí
5 600,- Kč.
Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak učinili do
30.09.2015, poté bude vymáháno dle platných právních předpisů.
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Upozornění

na povinnost označení domů číslem popisným
Povinnost označit dům vyplývá z § 31 - 32
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění. Vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném
stavu. Nesplněním této povinnosti se
vlastník dopouští přestupku dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění, za který může obec uložit pokutu až
do výše 10.000,- Kč. Označit své domy by

měli občané i ve svém zájmu – v případě,
že budou potřebovat jakoukoliv pomoc
záchranných složek, urychlí tím příjezd na
místo (např. záchranná služba, hasiči aj.).
Číslo musí být umístěné na viditelném místě.
Proto opětovně žádáme všechny vlastníky
nemovitosti, aby si své domy čísly popisnými
označili.
Ing. Lukáš Pavlas, místostarosta

Informace zE školy
SBĚR PAPÍRU

UPOZORNĚNÍ

Od 12. do 16. října 2015 proběhne tradiční
sběr papíru do kontejneru u Základní
a mateřské školy Lučina. Žáci školy společně
se svými pedagogy budou svážet papír od
rodinných domů 15. 10. během dopoledne.
Děkujeme všem za pomoc při sběru papíru.
Děti a žáci ZŠ a MŠ Lučina

Školní jídelna zahajuje provoz pro cizí
strávníky 24. 08. 2015. Stravu je nutné si
objednat předem osobně ve školní jídelně
nebo telefonicky na tel. čísle: 774 713 660.
Děkujeme za pochopení.
Monika Klusová, vedoucí školní jídelny

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok 2015 - 2016 jsme slavnostně
zahájili v úterý 01. 09. 2015 v tělocvičně
školy. Za účasti rodičů, prarodičů, zástupců
obce, přátel školy a zaměstnanců školy bylo
pasováno 15 žáků 1. ročníku základní školy

na PRVŇÁKY a společně jsme přivítali naše
nejmenší děti v mateřské škole.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

Hasiči informují
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
po krásném, slunečném a horkém létě se
opět setkáváme prostřednictvím lučinského
zpravodaje. Věřím, že jste po prázdninách
a po dovolených příjemně odpočati a pozitivně
naladěni do dnů a týdnů nadcházejících.

Přesto, že léto bylo v pravdě tropické, nebylo
naštěstí zapotřebí vyjíždět k požárům, neboť
tyto by měly v kombinaci s panujícím suchem
nedozírné následky. O to více jsme dostali
příležitostí zdokonalit se v likvidaci obtížného
hmyzu, a to především vos a sršňů, kteří se
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v důsledku mírné zimy nebývale přemnožili.
Vyjíždělo se v podstatě denně, a to i několikrát.
Mimo to jsme vyjížděli k tonoucí osobě na
soběšovické straně přehrady. Tato byla z vody
zachráněna ještě před naším příjezdem profesionálními kolegy z Havířova. Dne 17. 7. jsme
byli povoláni k pátrání po ztraceném dítěti
v oblasti kempu Lučina, kde bylo podezření,
že mohlo dojít k jeho utonutí. Pohřešovaný
byl krátce po našem příjezdu nalezen spící
v jedné z chatek. Dospěláci se kromě výjezdů
letos o prázdninách aktivně zapojili do seriálu
soutěží v požárním sportu Gorolský pohár
2015 a nutno podotknout, že dosažené časy
našich mužů i žen nebyly vůbec špatné (jen
před několika málo lety bychom si o časech
pod 17 vteřin mohli nechat jenom zdát)
konkurence mezi soutěžními týmy je však
obrovská a rozestupy mezi jednotlivými
družstvy leckdy opravdu jen minimální,
a tak Lučina s klidem a rozvahou zaujala
pozici spíš v zadních řadách výsledkových
listin, abychom měli všechny soupeře pěkně
na očích.

Mladí hasiči si užívali zaslouženého
odpočinku po té, co dosáhli vynikajícího
2. místa v okresním kole celoroční hry Plamen
a o celkové vítězství je připravilo až v samotném
závěru družstvo z Bruzovic. Po prázdninách se
uzavře také Moravskoslezská liga mladých
hasičů a také zde máme naději na velmi dobré
umístění. Dětem, a to nejen těm hasičským,
se dostalo 4. 7. 2015 odměny v podobě Hasičských radovánek v prostoru bývalého tábořiště
u Slejše a myslím si, že se vyřádily nejenom
děti. Požární útok si mohl vyzkoušet v podstatě
každý, kdo tuto akci navštívil. Mimo ryze
hasičských aktivit se náš sbor také letos ujal
organizace dnes již tradiční poutě ke sv. Anně
a spolu s mysliveckým sdružením Řonsnik
(kterému patří velký dík, stejně jako rodině
pana Jiřího Bártka) jsme připravili spoluobčanům v sobotu 25. 7. snad velice příjemné
dopoledne. Závěrem mi dovolte, abych jménem
SDH Lučina připojil malou gratulaci naší velké
kamarádce, jednatelce k jejím narozeninám.
Za výbor SDH Lučina
starosta Petr Kozel

Zahrádkáři informují
Výstava ovoce, zeleniny, květin, rukodělných výrobků
19. a 20. září 2015 v Domě služeb od 9.00 do 17.00 hod.
Téma:

„Včelky a další pomocníci na naší zahrádce“
Na přípravě výstavy se již tradičně budou podílet zahrádkáři, místní včelaři,
členové Klubu důchodců, děti místní MŠ a ZŠ a všichni občané,
kteří přinesou své výpěstky či výrobky pro expozici výstavy.
Exponáty můžete přinášet do Domu služeb ve čtvrtek a pátek 17. - 18. 9. 2015
v době od 15,00 do 18,00 hod.
Všichni občané jste na výstavu srdečně zváni!
Čeká vás i bohaté občerstvení – domácí zákusky, káva, čaj,…
Za ZO ČZS Lučina zve výbor ČZS
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Klub seniorů
Z popudu několika jedinců vzniklo
v červenci letošního roku občanské sdružení
seniorů Lučina, které si klade za cíl kolektivní
využití seniorů v oblasti kulturní, společenské, sportovní a zároveň řešení společenských a individuálních problémů seniorů
v Lučině. Z připravovaného programu,
chceme pozvat všechny občany Lučiny na
společné setkání na Lysé hoře, které se
uskuteční v sobotu 12. září 2015, sraz je
v 11.00 hod. na Tatranské vyhlídce.
Na měsíc září jsme dále připravili výpravu
do Vysokých Tater, která se uskuteční
v termínu 17.9. až 20.9.2015 ve Starém
Smokovci. Máme ještě pět míst volných, na
které se můžete přihlásit na tel. 602 74 99 46,

případný zájemce obdrží program a rozpočet.
Protože jsme začínající sdružení, rádi
mezi námi přivítáme další zájemce z řad
seniorů nad 55 let. Každý zájemce po úhradě
členského příspěvku ve výši 50,- Kč na rok
obdrží stanovy sdružení a stane se plnohodnotným členem sdružení. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 602 74 99 46. Zároveň rádi
přivítáme každou finanční podporu ve formě
sponzorského daru na rozjezd činnosti
sdružení.
O plánu akcí a činností budeme pravidelně
informovat prostřednictvím webov ých
stránek obce Lučina.
Za klub seniorů Jaroslav Mokryš

Klub seniorů Lučina pořádá pro přátele turistiky a beskydské přírody tradiční výšlap
a setkání občanů Lučiny na Lysé hoře, které se uskuteční v sobotu 12. září 2015,
jako součást 57. ročníku Bezručova výplazu na Lysou horu.
Setkání všech účastníků výšlapu je v sobotu 12. září 2015 v 11 hodin na vrcholu Lysé
hory na Tatranské vyhlídce. Výstup je individuální z kterékoli strany Lysé hory na
vlastní riziko.
									
Zvou pořadatelé.

Finstal Lučina – oddíl kopané
Soutěžní ročník 2014/2015 byl pro lučinský
fotbal opět úspěšný, jelikož družstvo dorostu
vyhrálo svou soutěž (Okresní přebor sk.B)
a až ve finále skupin podlehlo dorostencům
Sedlišť.
Muži své účinkování v krajské soutěži
1.B třídy sk. C zakončili také historickým
úspěchem, když skončili v těsném závěsu
druzí, za vítězným týmem Starého Města,
s nímž sváděli na dálku až do posledního kola
boj o příčku nejvyšší.

Za výbornou reprezentaci oddílu i obce
patří oběma oddílům velký dík.
Do nového ročníku vstupuje fotbal na
Lučině s několika změnami. Tou první
a největší je díky vedení obce započatá
rekonstrukce hrací plochy, tudíž budou muset
všechny týmy oddílu na podzim nejen hrát,
ale také trénovat v azylu. Pro své tréninky
se družstva uchýlila na hřiště do Nižních
Lhot. Lučinský fotbal budou na podzim
reprezentovat oddíly žáčků (soutěž 6+1 na
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šíři hřiště), dále pak muži B (okresní soutěž)
– toto družstvo je složeno převážně z úspěšné
generace dorostenců, a samozřejmě také A
družstvo mužů.
Svá mistrovská utkání odehrají jednotlivá
dr užst va na těchto hřištích v časech
a termínech dle přiloženého rozpisu utkání
následovně:
Muži A
– hl. hřiště Nošovice
Muži B
– hl. hřiště Nižní Lhoty
Žáci 		
– hl. hřiště Nižní Lhoty
Rádi bychom touto cestou nejpr ve
poděkovali všem fanouškům, kteří nás
v uplynulé sezóně podporovali na úrovni

všech družstev nejen na domácím hřišti,
ale také při venkovních utkáních. Zároveň
bychom chtěli všechny požádat, aby nás
v podzimní části ročníku podpořili při
domácích zápasech na hřištích v Nošovicích
i Lhotách a také bychom zde rádi uvedli, že
na venkovní vzdálenější utkání mužů A bude
opět jezdit autobus.
Na závěr také patří velk ý dík všem
sponzorům a obci, kteří nás dlouhodobě
v naší činnosti podporují a bez kterých by
v dnešní době nedosahoval fotbal na Lučině
tak dobrých a stabilních výsledků.
Jakub Kielar - sekretář

Kulturní komise informuje
Srdečně Vás zveme na 15. ročník
„Pochodu kolem Žermanické přehrady“,
který se uskuteční v pondělí 28. září 2015. Zahájení pochodu – ve 14 hodin na náměstí před
obecním úřadem, zakončení – v kempu „Dolina“. Občerstvení zajištěno.
V pátek 9. října 2015, od 16 hodin, se bude pořádat „Drakiáda“ – upřesňující informace
budou na vyvěšených plakátech. Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.
Setkání jubilantů
V sobotu 17. října 2015, od 13.30 hodin, v místnosti Klubu důchodců na OÚ, se 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 2015.
Vítání občánků
V neděli 18. října 2015, od 10 hodin, v kulturní místnosti OÚ,
se bude konat přivítání nejmenších občánků naší obce.
Rodiče, kteří máte zájem účastnit se této slavnostní chvíle, přihlaste se na OÚ,
u matrikářky p. Jany Vojkovské.
Srnčí hody
Myslivecké sdružení Řonsník Lučina vás srdečně zve na svoji chatu
v sobotu 19. 9. 2015 od 14:00 hod na srnčí hody.
Přijďte ochutnat naše výrobky a posedět v dobré společnosti.
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NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících červenec – září.
Červenec
Zedníková Michaela
Skokanová Marie
Hudečková Naděžda
Hovancová Jiřina
Hrabcová Olga

Dundáčková Zdenka
Jaška Josef
Bittner Miroslav
Staňo František
Peterová Věra

Drobek František
Minks Aleš
Válková Miluše
Klimša Václav
Novák Karel

Keislerová Alena		
Prymusová Jarmila
Pavlicová Štěpánka
Otrubová Ilonka
Diasová Zdeňka

Dedková Pavla
Papřok Jiří
Šiklová Alena
Lubeníková Žofie
Vrubelová Drahuše

Koloničný Vít
Cupalová Blanka
Mencner Oleg
Kantošová Marta
Špoková Ludmila

Sedláková Dagmar
Bůžek Jiří
Klimšová Danuše

Kičmerová Věra
Číž Jaromír
Podešvová Lenka
Motlochová Leontina

Velký Vlastimil
Vojtek Pavel
Damková Emilie
Bazalová Miroslava

Kubíček Čestmír

Srpen
Tkáč Oldřich
Kobělušová Vlasta
Papřoková Ludmila
Kozubková Alena
Tvardková Jaroslava
Září
Hrabcová Milada
Přibyl Václav
Mokryšová Marie
Michálek Petr

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.

Informace Úřadu práce ČR
Výměna průkazu osoby
se zdravotním postižením
K 31. 12. 2015 končí platnost všech
průkazů mimořádných výhod I. až III. stupně,
které vydávaly před 1. lednem 2012 obce
s rozšířenou působností a ještě předtím bývalé
okresní úřady. Na konci roku 2015 zároveň
skončí platnost průkazů osoby se zdravotním
postižením TP, ZTP a ZTP/P, které vystavoval
v období let 2012 až 2014 (tzv. dočasné průkazy
opatřené plastovou fólií) Úřad práce ČR.

O výměnu stávajících průkazů za nový
musí držitelé průkazů požádat na příslušném
pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději do konce
tohoto roku 2015, v opačném případě nebudou
moci využívat žádné benefity a nároky, které
jim z držitelství průkazu vyplývají.
Pro obec Baška, Brušperk, Bruzovice,
Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice,
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Dolní Tošanovice, Fryčovice, FrýdekMístek, Hor ní Domaslav ice, Hor ní
To š a n o v i c e , Hu k v a l d y, K a ň o v i c e ,
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka,
Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice,
Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo,
Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice,
Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice,
Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice,
se jedná o pracoviště ÚP ČR, Na Poříčí 3510,
738 01 Frýdek-Místek. O výměnu průkazu
mohou držitelé stávajících průkazů požádat
v úředních hodinách, v pondělí a středu od
8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod. do
17,00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00
hod. do 11,00 hod., v kanceláři č. 110a,
v přízemí budovy.
K výměně průkazu je nutno doložit stávající
průkaz osoby se zdravotním postižením
(průkaz mimořádných v ýhod), platný
občanský průkaz, současnou fotografii
držitele průkazu o rozměru 35 x 45 mm
a vyplněný formulář „Žádost o přechod
nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením“, který je k dispozici také na
webových stránkách https://formulare.mpsv.
cz/oksluzby/cs/form nebo je k vyzvednutí
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přímo na příslušném pracovišti úřadu
práce. Za nový průkaz je vybírán správní
poplatek 30,-Kč. Hotovost klient uhradí
přímo u zaměstnance, který bude nový průkaz
vydávat.
Držitelé průkazů mimořádných výhod
vydávaných před 1. lednem 2012, pokud vlastní
písemné rozhodnutí o přiznání mimořádných
výhod, doloží i toto rozhodnutí. Tímto
rozhodnutím se prokazuje období, na které
byly klientovi přiznány mimořádné výhody.
Držitelé průkazů, kterým přiznán průkaz
osoby se zdravotním postižením úřadem
práce po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat
formulář „Přechod nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením“. K výměně průkazu
držitelé doloží úřadu práce pouze stávající
průkaz osoby se zdravotním postižením,
platný občanský průkaz, současnou fotografii
rozměru 35 x 45 mm, s tím, že na úřadu práce
podepíší formulář k výměně průkazu.
Pro bližší informace se můžete obrátit
na telefonní čísla našeho pracoviště ve
Frýdku-Místku: 950 113 540, 950 113 480
a 950 113 482.
Úřad práce ČR,
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
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Kalendář
Kalendář
Kalendář
klubu
klubu
klubu

Finstal
Finstal
Finstal
Lučina
Lučina
Lučina

DatumDatum
Datum
Cas Cas
Svaz
Cas Svaz SvazSoutěžSoutěž
Soutěž
Kat

K
Kat Kat
CZ
K

K
CZ CZ

DomácíDomácí
Hosté
Domácí
HostéHosté

so 15.8.15
so 15.8.15
so
17:00
15.8.15
MS
17:00
KFS
17:00
MS KFS
I.B
MS
sk.KFS
"C"
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"

muži

muži
2
muži
132

213
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Lučina Lučina
- Tošanovice
Lučina
- Tošanovice
- Tošanovice

so 22.8.15
so 22.8.15
so
17:00
22.8.15
MS
17:00
KFS
17:00
MS KFS
I.B
MS
sk.KFS
"C"
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
ne 23.8.15
17:00FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 23.8.15
ne
17:00
23.8.15
OFS
17:00
OFS FM

muži
muži

muži
3
muži
173
muži
3
muži
93

317
39

17
9

Dobrá -Dobrá
Lučina
Dobrá
- Lučina
- Lučina
Milíkov Milíkov
- Lučina
Milíkov
-BLučina
- Lučina
B
B

so 29.8.15
so 29.8.15
so
17:00
29.8.15
MS
17:00
KFS
17:00
MS KFS
I.B
MS
sk.KFS
"C"
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
ne 30.8.15
9:30FM9:30
OFSOP
FM
OP 01,2
ne 30.8.15
ne9:30
30.8.15
OFS
OFS
01,2
FM
OP 01,2
ne 30.8.15
11:30FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 30.8.15
ne
11:30
30.8.15
OFS
11:30
OFS FM

muži
sž
muži

muži
4
muži
264
sž
4
sž224
muži
4
muži
134

426
422
413

26
22
13

Lučina Lučina
- Horní
Lučina
Žukov
- Horní- Žukov
Horní Žukov
Lučina Lučina
- Řepiště
Lučina
- Řepiště
- Řepiště
Lučina BLučina
- Vojkovice
Lučina
B - Vojkovice
B - Vojkovice

so 5.9.15so 5.9.15
10:00
so 5.9.15
OFS
10:00FM
10:00
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
16:30
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
so 5.9.15so 5.9.15
16:30
so 5.9.15
MS
KFS
16:30
I.B
MS
sk.KFS
"C"
16:30FM
OFSOS
FM
OS OS
so 5.9.15so 5.9.15
16:30
so 5.9.15
OFS
16:30
OFS FM

sž
muži
muži

sž
5
sž285
muži
5
muži
325
muži
5
muži
175

528
532
517

28
JanoviceJanovice
- Lučina
Janovice
- Lučina
- Lučina
32 Slovan Orlová
SlovanSlovan
-Orlová
Lučina
Orlová
- Lučina
- Lučina
17
Pržno -Pržno
Lučina
Pržno
-BLučina
- Lučina
B
B

st 9.9.15st 9.9.15
17:00
st 9.9.15
OFS
17:00FM
17:00
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
so 12.9.15
16:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
so 12.9.15
so
16:00
12.9.15
MS
KFS
16:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"
ne 13.9.15
9:30FM9:30
OFSOP
FM
OP 01,2
ne 13.9.15
ne9:30
13.9.15
OFS
OFS
01,2
FM
OP 01,2
ne 13.9.15
11:30FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 13.9.15
ne
11:30
13.9.15
OFS
11:30
OFS FM

sž
muži
sž
muži

sž
2
muži
6
sž
6
muži
6

sž112
muži
396
sž336
muži
216

211
639
633
621

11
39
33
21

so 19.9.15
so 19.9.15
so
11:15
19.9.15
OFS
11:15FM
11:15
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
ne 20.9.15
16:00FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 20.9.15
ne
16:00
20.9.15
OFS
16:00
OFS FM
ne 20.9.15
16:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
ne 20.9.15
ne
16:00
20.9.15
MS
KFS
16:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"

sž
muži
muži

sž
7
sž417
muži
7
muži
257
muži
7
muži
477

741
725
747

41
DobraticeDobratice
- Lučina
Dobratice
- Lučina
- Lučina
25
Nebory Nebory
- Lučina
Nebory
-BLučina
- Lučina
B
B
47Inter. Petrovice
Inter. Petrovice
Inter.
- Lučina
Petrovice
- Lučina
- Lučina

st 23.9.15
st 23.9.15
17:00
st 23.9.15
OFS
17:00FM
17:00
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
so 26.9.15
16:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
so 26.9.15
so
16:00
26.9.15
MS
KFS
16:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"
ne 27.9.15
9:30FM9:30
OFSOP
FM
OP 01,2
ne 27.9.15
ne9:30
27.9.15
OFS
OFS
01,2
FM
OP 01,2
ne 27.9.15
11:30FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 27.9.15
ne
11:30
27.9.15
OFS
11:30
OFS FM

sž
muži
sž
muži

sž
3
muži
8
sž
8
muži
8

sž153
muži
528
sž448
muži
298

315
852
844
829

15
52
44
29

so 3.10.15
so 3.10.15
so
13:00
3.10.15
OFS
13:00FM
13:00
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
ne 4.10.15
15:30FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 4.10.15
ne
15:30
4.10.15
OFS
15:30
OFS FM
ne 4.10.15
15:30
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
ne 4.10.15
ne
15:30
4.10.15
MS
KFS
15:30
I.B
MS
sk.KFS
"C"

sž
muži
muži

sž
9
sž549
muži
9
muži
339
muži
9
muži
629

954
933
962

54
33
62

OstraviceOstravice
- Lučina
Ostravice
- Lučina
- Lučina
Paskov Paskov
- Lučina
Paskov
-BLučina
- Lučina
B
B
Jablunkov
Jablunkov
- Lučina
Jablunkov
- Lučina
- Lučina

so 10.10.15
so 10.10.15
so13:00
10.10.15
OFS
13:00FM
13:00
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
so 10.10.15
15:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
so 10.10.15
so15:00
10.10.15
MS
KFS
15:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"
ne 11.10.15
11:30FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 11.10.15
ne11:30
11.10.15
OFS
11:30
OFS FM

sž
muži
muži

sž
10 sž55
10
muži
10 muži
65
10
muži
10 muži
37
10

10
55
10
65
10
37

55
65
37

Raškovice
Raškovice
- Lučina
Raškovice
- Lučina
- Lučina
Lučina Lučina
- Nýdek
Lučina
- Nýdek
- Nýdek
Lučina BLučina
- Milíkov
Lučina
B - Milíkov
B - Milíkov

so 17.10.15
so 17.10.15
so15:00
17.10.15
OFS
15:00FM
15:00
OFSOS
FM
OFS FM
OS OS
so 17.10.15
15:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
so 17.10.15
so15:00
17.10.15
MS
KFS
15:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"
ne 18.10.15
9:30FM9:30
OFSOP
FM
OP 01,2
ne 18.10.15
ne 9:30
18.10.15
OFS
OFS
01,2
FM
OP 01,2

muži
muži
sž

muži
11 muži
41
11
muži
11 muži
77
11
sž
11 sž66
11

11
41
11
77
11
66

41
77
66

ne 25.10.15
ne 25.10.15
ne10:00
25.10.15
OFS
10:00FM
10:00
OFSOP
FM
OFS
01,2
FM
OP 01,2
OP 01,2
ne 25.10.15
10:30FM
OFSOS
FM
OS OS
ne 25.10.15
ne10:30
25.10.15
OFS
10:30
OFS FM
ne 25.10.15
14:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
ne 25.10.15
ne14:00
25.10.15
MS
KFS
14:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"

sž
muži
muži

sž
1
sž21
muži
1
muži
11
muži
12 muži
78
12

12
11
12
78

2
1
78

Baška -Baška
Lučina
Baška
- Lučina
- Lučina
VendryněVendryně
B - Lučina
Vendryně
B -BLučina
B - Lučina
B
B
Raškovice
Raškovice
- Lučina
Raškovice
- Lučina
- Lučina

st 28.10.15
st 28.10.15
st14:00
28.10.15
OFS
14:00FM
14:00
OFSOS
FM
OFS FM
OS OS
so 31.10.15
14:00
MS KFS
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"
so 31.10.15
so14:00
31.10.15
MS
KFS
14:00
I.B
MS
sk.KFS
"C"

muži
muži

muži
2
muži
52
muži
13 muži
91
13

25
13
91

5
91

Lučina BLučina
- Paskov
Lučina
B - Paskov
B - Paskov
Lučina Lučina
- Smilovice
Lučina
- Smilovice
- Smilovice

ne 8.11.15
ne 8.11.15
ne
14:00
8.11.15
MS
14:00
KFS
14:00
MS KFS
I.B
MS
sk.KFS
"C"
I.B sk.I.B
"C"sk. "C"

muži

muži
1
muži
21

12

2 ČSAD Havířov
ČSADČSAD
Havířov
- Lučina
Havířov
- Lučina
- Lučina

Lučina Lučina
- Nebory
Lučina
- Nebory
- Nebory
Lučina Lučina
- Loko.
Lučina
Petrovice
- Loko.- Petrovice
Loko.
B
Petrovice
B
B
Lučina Lučina
- Vojkovice
Lučina
- Vojkovice
- Vojkovice
Lučina BLučina
- Kunčice
Lučina
B - Kunčice
p.BO.- Kunčice
p. O. p. O.

Sedliště Sedliště
- Lučina
Sedliště
- Lučina
- Lučina
Lučina Lučina
- Horní
Lučina
Suchá
- Horní- Suchá
Horní Suchá
Lučina Lučina
- Lískovec
Lučina
- Lískovec
- Lískovec
Lučina BLučina
- Vendryně
Lučina
B - Vendryně
B
B - Vendryně
B
B

VojkoviceVojkovice
- Lučina
Vojkovice
-BLučina
- Lučina
B
B
Hnojník Hnojník
- Lučina
Hnojník
- Lučina
- Lučina
Lučina Lučina
- Metylovice
Lučina
- Metylovice
- Metylovice
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08:00 – 12:00

SO

‐ autokosmetika, lékárnička

‐ bazénová chemie

‐ rybářské potřeby, pruty, futra, červy….

Těšíme se na Vaši návštěvu 

‐ zábavní pyrotechnika – petardy, ohňostroje…

‐ dřevěné uhlí, sady na grilování

‐ zahradní nůžky, struny, rýče, pletivo

‐ prodlužovací kabely, elektrokabely, žárovky, krabice a další

‐ zednické nářadí, maltovníky, vědra, sudy na vodu

‐ štětce, válečky rukavice, zakrývací plachty

‐ brusné a řezné kotouče, diamant. kotouče, brusné papíry, kartáče

‐ hadice, spojky, sifony na odpad, sprchové hadice a hlavice, těsnění

‐ barvy, laky, ředidla, tmely, silikony, chem. kotvy

‐ nářadí Bosh, kladiva, sekery, pily, řetězy, lana, vykružovadla…

‐ spojovací materiál , závit. tyče , patky sloupu,spojky,úhelníky…

Nabízíme:

07:30 – 11:30 12:00 – 17:00

PÁ

PO‐ČT 07:30 – 11:30 12:00 – 16:00

Kde: Lučina č. p. 6

Železářství – rybářství – voda – elektro‐ barvy, laky

Září 2015

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
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Vzorková prodejna obkladů, dlažeb sanity a sparovacích hmot

FA. Kerak-Kompt s. r. o.
ve Vyšních Lhotách Vás zve na prohlídku prodejny.
Představíme Vám novou kolekci 2015 obkladů a dlažeb RAKO, Paradyz,
Opoczno, Tubadzin a dalších výrobců obkladů a dlažeb včetně SIKA. V prodejně
jsou vystaveny obklady a dlažba - novinky roku 2015 v koupelnových boxech a na
200 vzorkových panelech. Prodáváme výrobky RAVAK, TEIKO, VAGNERPLAST,
RAKO, OPOCZNO, PARADYZE, TUBADZIN, ARTTEC, SIKO, SAPHO, KNAP,
HENKEL - CRESIT, TRIKER, ARTE a dalších. Nabízíme obklady, dlažbu, sanitu, vany
akrylátové i smaltované v různých tvarech a velikostech, koupelnový nábytek,
sprchové kouty, boxy, baterie a barevnou škálu sparovacích hmot. Zakoupené
zboží dopravíme zdarma na Vaši adresu. Nabízíme krátké dodací lhůty a slevy na
zakoupený materiál. Provedeme Vám návrh 3D koupelen zdarma.
V pátky a soboty nabízíme akční slevy do 20% na objednané zboží po
složení zálohy. Také prodaváme Propan Butan v lahvích 2 kg za 90 Kč, 10 kg
láhev za 300 Kč a 33 kg láhev za 990 Kč, měníme je od pondělka až do
soboty. Naše prodejní doba je Po - Pátek 8-17 hodin, sobota 8-11 hodin.
Kontakt: Mládek Vladimír tel.: 602 190 377, mail: kerak.mladek@seznam.cz
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 17. 3. 2015 • 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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Fotograﬁe

ZŠ a MŠ

Předávání vysvědčení 26. 6. 2015

Dětské radovánky 21. 6. 2015

Výlet na hrad Starý Jičín 25. 6. 2015

Září 2015

Fotograﬁe

Lučina muži 2014-2015

