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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poděkování
značně přispěl i k zdárnému průběhu a dokončení
zateplení a přistavení Základní a mateřské školy
Lučina. Nelze rovněž nevzpomenout i jeho
aktivní zapojení v dobrovolných organizacích,
zde se význačně projevila jeho pracovitost, ochota
i spolehlivost.
Za vykonanou práci patří panu Zdeňku
Kropovi velké poděkování a to nejen ze strany obce
Lučina, ale i všech spolupracovníků, spoluobčanů,
kamarádů a známých.
„Zdeňku, moc děkujeme.“

Dne 7. března 2014 nás nečekaně a bez
slova rozloučení opustil pan Zdeněk Krop, náš
dlouholetý spolupracovník a kamarád.
Pan Zdeněk Krop nastoupil jako zaměstnanec
obce Lučina v září roku 2000 a nezapomenutelně
se vryl do paměti spolupracovníků a spoluobčanů
svým aktivním přístupem při udržování čistoty
a vzhledu obce, odklízení sněhu v zimních
obdobích, při údržbě komunikací, úklidu v centru
a na celém území obce Lučina. Opomenout nelze
i jeho pracovní zapojení v Základní a mateřské
škole Lučina, kde byl dlouholetým svědomitým
topičem, podílel se na údržbě vybavení a přilehlého
pozemku. Svou ochotou a spolehlivostí rovněž

Josef Skokan
starosta

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů byl k 31.3.2014.
Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak učinili co jak nejdříve.
Obecní úřad Lučina

Termíny čištění komínů
v obci Lučina na rok 2014:
12.5. a 5.12.
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Zpravodaj obce Lučina
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 21 ze dne 19. 02. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Soňu Blahutovou
a p. Petra Kozla
2/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
5/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost Finstalu Lučina
– oddílu kopané ve výši 200 000,- Kč
6/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Lučina na rok 2014
8/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 294 v k. ú.
Kocurovice za částku 80,- Kč/m2 manželům Lucii a Petru Kozubíkovým, bytem
Havířov-Město, Mánesova 24. Přesná výměra a konečná cena bude určená po
zaměření geodetem. Náklady na zaměření a na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující
9/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení správního území obce Lučina do územní
působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového sdružení právnických
osob na období let 2014 až 2020
11/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014
12/ZO/21 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby byly učiněny příslušné kroky v souladu
se Směrnicí č. 1/2013 Rady obce Lučina, o vedení a vymáhání pohledávek
– článek VIII Vymáhání pohledávek v případě vymáhání pohledávky za společností
PENATRADE s.r.o.
13/ZO/21 Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení návrhu plánu činnosti Finančního výboru
obce Lučina na rok 2014 předkladateli k přepracování
1/ZO/21

MŠ INFORMUJE
Zima – ne zima se nenápadně odplížila, Sněhová královna šla spát, a my abychom si
vůbec připomněli, jak vypadá sníh, museli jsme cestovat až do Grónska… (Ledové království
– výstava). Po cestě Ledovým královstvím jsme potkávali zvířátka, která milují sníh a led.
Skamarádit se s Eskymáky byla úplná hračka, neboť schopnost diplomatického jednání máme
v srdci (leckdo by se mohl od nás učit – tady v Evropě).
Ze studené expedice jsme se vrátili domů a šťastný návrat jsme pořádně oslavili karnevalem.
Na něm jsme trošku mlsali, ale i trsali (klaun PEPÍNO PRCEK byl taky k sežrání, ale
koláčky a zákusečky od maminek byly lepší…) až nás z té nekontrolované „mlsiády“ rozbolely
zuby. Rychle nám drak MRAK připomenul, jak se o ně starat a co jim prospívá (týden pro můj
zoubek). Dopomohly nám k tomu také encyklopedie, ale i pohádková knížka, kde byl výskyt
bytostí se zdravými zoubky největší (týden knihy). Nyní se vracíme do světa lidí, neboť jaro
zaťukalo na vrátka a poslalo nám od Hlavačků štěňátka a jedno lidské mládě. Ať se jim bacily
vyhýbají a rostou rychle jako první jarní kytičky!!!
od předškoláků
Bc. Alena Bretzová a Veronika Hlavačková
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Vzpomínka

Zápis
do mateřské školy
Lučina

V uplynulých dnech jsme se naposledy
rozloučili s topičem školy p. Zdeňkem
Kropem.
„Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky na Tebe
v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, tak
jako my, stále vzpomínají.“

PROBĚHNE 22.04.2014
OD 10:00 DO 16:00

Zaměstnanci Základní školy
a mateřské školy Lučina

(podrobné informace v minulém zpravodaji a na webu školy: www.zs-lucina.cz)

SBĚR PAPÍRU

POZVÁNKA

Jarní sběrový týden proběhne i letos. Kontejner na papír bude u školy př istaven
od pondělí 12. května do pátku 16. května
2014. Kdo nemůže odvézt sběr do kontejneru
u školy, může ho svázaný položit před dům
ve středu 14.května, odkud ho žáci školy
začnou odvážet od 10:00 hodin. Výtěžek
sběrové akce poputuje jako vždy na účet Klubu
rodičů a bude použit pro žáky ZŠ a MŠ Lučina.

Srdečně zveme všechny občany obce Lučina na Velikonoční jarmark, který se koná
10. dubna 2014 od 12:30 hod. do 16:00 hod.
v prostorách školy.
17. dubna a 18. dubna 2014 jsou velikonoční prázdniny - ZŠ a MŠ uzavřena, provoz
školní jídelny pro cizí strávníky zachován.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka

Mgr. Jitka Miková
DUBEN

PLÁN ČINNOSTÍ

1.

KONZULTACE ZŠ

10.

VELIKONOČNÍ JARMARK

15.

4. PEDAGOGICKÁ RADA

22.

ZÁPIS DO MŠ

24.

OSTRAVA - VÝUKOVÝ PROGRAM ZOO MŠ + ZŠ

GRATULACE
Nelinka Žáková – naše želízko v ohni
– vyhrála 1. místo 4. března 2014 v 2. kategorii na okresní soutěži v recitaci
ve Frýdku-Místku. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další úspěch
v krajském kole.
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Zpravodaj obce Lučina
HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
rok 2014 se nám rozběhl cvalem, ne-li přímo
tryskem a my můžeme pouze konstatovat, že
máme za sebou první kvartál a Velikonoce
na krku.
Vrátím se však ještě k závěru roku minulého.
14. 12. 2013 proběhla tradiční Výroční valná
hromada a po dlouhé době jsme po domluvě
s fotbalisty využili k jejímu konání prostory
nově zrekonstruované Sokolovny. Mimo
hodnotících zpráv a běžného programu, jsme
do sboru přivítali novou členku … fungl novou
Přenosnou požární stříkačku, nebo-li PPS–9.
Přestože nová „mašina“ není právě levná
záležitost, její pořízení se stalo být nezbytným,
chceme-li i do budoucna patřit v požárním
sportu (který dělá naší obci tak dobré jméno)
s našimi dětmi k těm nejlepším. Nákup mohl
být proveden pouze díky vstřícnému postoji
vedení obce a štědrosti p. Csabiho, který
uhradil téměř třetinu celkových nákladů.
Tímto srdečně děkujeme jak vedení obce, tak
i panu Vojtěchu Csabimu. Stávající PPS–15
sloužila pro účely soutěží dětí i dospělých,
a zároveň i pro potřeby výjezdové jednotky více
než 30 let. Díky pravidelné a kvalitní údržbě
bude výjezdovce i nadále sloužit.
7. 2. 2014 se konal v restauraci U Adámků
tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu
nám zahrála kapela Bacardi a věřím, že
všichni přítomní se skvěle bavili. Děkujeme
p. Fajkusovi a jeho personálu za spolupráci
při pořádání plesu a srdečně děkujeme všem
sponzorům za dary do tomboly, která byla letos
opravdu hodně bohatá.
Dětem se již rozběhly soutěže a mají za
sebou halové akce: Mistrovství republiky
v Havířově (11. místo), Uzlová štafeta
v Michálkovicích (1. místo), Uzlová a hadicová
štafeta v Místku (1. a 3. místo; v tomto případě

se jednalo o podnik hry Plamen, kterou naše
děti průběžně vedou), Halová soutěž Pstruží
(této jsme se letos pro velkou nemocnost
neúčastnili).
Nejenom jménem našich mladých hasičů,
ale i jménem celého SDH Lučina, si Vás
již nyní dovolujeme pozvat k jubilejnímu
10. ročníku Vachalíkova memoriálu, a to
v sobotu 26. dubna 2014 v kempu Lučina od
8:30. Také letos se bude jednat o úvodní závod
nového ročníku Moravskoslezské ligy mladých
hasičů. Očekáváme účast 35 – 40 družstev (cca
až 400 soutěžících) z celého MS kraje. Přijďte
i Vy povzbudit naše soutěžící a zažít hasičský
sport na vrcholné ligové úrovni.
Ani výjezdová jednotka nám nezahálí.
V garáži nadále pokračují práce na úpravě
úložných prostorů vozidla Tatra CAS – 32.
Máme však za sebou i první letošní výjezdy.
3. 1. – požár polního porostu (tráva, keře)
v Žermanicích
15. 1. – požár nízké budovy (drobné zahoření v chatce) v Žermanicích
19. 1. – požár rekreačního objektu (velký
požár karavanu a chatek) v Domaslavicích
Vážení spoluobčané,
jak jistě všichni dobře znáte, život každého
z nás přináší radosti i starosti, ty každodenní
i ty větší a závažnější. Přináší sebou však také
chvíle bolesti a smutku. Ty jsme si prožili
s celou řadou z Vás společně v pátek dne
7. března, kdy nás náhle a nečekaně opustil
náš velký kamarád a věrný bratr pan Zdeněk
Krop. Aktivním členem našeho sboru byl
dlouhých 40 let. V 70. letech byl několik roků
po sobě okresním přeborníkem v požárním
sportu a v 90. letech byl poté dlouholetým
velitelem výjezdové jednotky. Zdeněk dokázal
4
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26.7.2014 - mše u kaple sv. Anny a Jáchyma
na Frančeskách (u Bártků)
Nepochybně nás čeká také okrskové kolo
v požárním sportu dospělých, jehož termín
zatím nebyl stanoven.O podrobnostech
všech připravovaných akcí (časy začátků,
případné termínové změny) Vás budeme včas
informovat. Jménem sboru dobrovolných
hasičů Vám všem přeji požehnané velikonoční
svátky a vše dobré do nadcházejících jarních
dnů.

být člověkem svérázným a osobitým, ale
především to byl výborný kamarád a člověk
spolehlivý, ochotný, obětavý a pracovitý.
Opustil nás nečekaně ve věku 56 let a za
všechno, co pro náš sbor vykonal, jsme mu ve
čtvrtek dne 13. března mohli prokázat službu
poslední. Čest jeho památce.
Závěrem mi dovolte informovat Vás o dosud
známých termínech námi připravovaných
akcí:
26.4.2014 - 10. ročník Vachalíkova memoriálu (kemp Lučina)
4.5.2014 - sv. Florián - hasičská mše
v Dolních Domaslavicích
27.6.2014 - Letní noční karneval se
skupinou MOPROCK (kemp Lučina)

www.sdhlucina.cz
Za výbor SDH Lučina
starosta Petr Kozel

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících březen – duben

Březen

Duben

Božena Hrnčiříková
Josef Kolek
Jiří Duda
Vanda Kalitová
Jaroslava Tesarčíková
Jiřina Jarolímová
Josef Ovesný
Emilie Kropová
Ludmila Kozlová
Drahoslav Křenek
Jiří Prymus
Božena Řeháková

Věra Gavlasová
Lenka Hlistová
Milada Skokanová
Věra Válková
Helena Sikorová
Robert Buják
Jiřina Lisníková
Vlastimila Achillesová
Josef Skokan
Antonín Šimík
Anna Obručová
Grigorios Sukalopulos
Petr Chwistek

Stanislav Kubeczka
Stanislav Mlynář
Soňa Blahutová
Boleslav Neshoda
Miluše Ovesná
Jindřich Tvardek
Zdenka Kubiczková

Vážení jubilanti, přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Klubu rodičů při ZŠ Lučina za diskotéku s PEPINEM PRCKEM pořádanou pro
žáky školy v prostorách tělocvičny a uspořádání 3. discoplesu s DJ Sonidem, který se konal
v prostorách Restaurace „ U Adámků “. Velký dík patří vedení Klubu rodičů za organizaci,
p. Fajkusovi za poskytnuté prostory a všem sponzorům za poskytnuté dary do bohaté tomboly.
Fi-nanční výtěžek z pořádaných akcí je využíván pro děti a žáky školy.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 23. a 24. května 2014
se uskuteční volby do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku (zejména občanským
průkazem s oddělenými rohy a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým
občanským průkazem s aktuálními údaji).
O vyškrtnutí ze seznamu voličů a vystavení
pot vrzení je možné na Obecním úřadě
v Lučině č. p. 1 žádat do 21. května 2014,
16:00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu na
území České republik y uprav uje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
Kdo může volit na území České republiky?
Občan České republiky má právo hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu na
území České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let,
• nevznikla u něj překážka ve v ýkonu
volebního práva (zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti)
• a je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz.

Kdy se volby konají?
Hlasování bude probíhat v pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Kde můžete v Lučině volit?
Místem konání voleb v obci Lučina do
Evropského parlamentu ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost v budově Obecního
úřadu v Lučině, kulturní místnost, Lučina
č. p. 1, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v obci Lučina.
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 o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro kter ý byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou.

Upozornění pro voliče, kteří se přestěhují
po 13. dubnu 2014
Seznam voličů pro volby do Evropského
parlamentu se v souladu se zákonem tvoří
přenesením údajů ze stálého seznamu voličů,
a to nejpozději 40 dní přede dnem voleb, tj. do
13. dubna 2014. Voliči (občané obce Lučina),
kteří se po 13. dubnu 2014 přestěhují, tzn.
změní místo trvalého pobytu v rámci území
České republiky a budou chtít volit, musí
požádat Obecní úřad v Lučině o vyškrtnutí
ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení
je nutné předložit obecnímu úřadu v místě
nového bydliště nejpozději do 21. května 2014
nebo v dny voleb okrskové volební komisi
ve volební místnosti v místě nového bydliště,
kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat

Co učiní volič po příchodu do volební
místnosti?
Hlasovací lístk y jsou distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
tj. do úterý 20. května 2014. Ve dnech voleb
budou hlasovací lístky taktéž k dispozici
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přípustné. Za voliče, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise.

v každé volební místnosti. Volič hlasující
n a vo l i č s k ý p r ů k a z o b d r ž í h l a s o v a c í
lístky ve volební místnosti. Volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.Volič
prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem,
je poté povinen odevzdat okrskové volební
komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto
skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro
volby do EP obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá
za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné. Voliči, který není zapsán
ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
EP, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje
na voličský průkaz nebo pokud předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu v souvislosti
se změnou trvalého bydliště a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.

Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského
pr ůkazu ode dne v yhlášení voleb, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději
15 dnů přede dnem voleb, tj. do středy
7. května 2014 Obecnímu úřadu v Lučině
nebo osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do 21. května 2014. Obecní
úřad v Lučině voličský průkaz vydá nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8. května
2014, předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Vzor žádosti o voličský průkaz je k dispozici
na www.lucina.cz.
Občané Lučiny mohou o voličský průkaz
žádat:
• osobně nejpozději do 21. května 2014,
16:00 hodin v budově Obecního úřadu
v Lučině, č. p. 1. Upozorňujeme, že
voličský průkaz může být vydán nejdříve
8. května 2014.
• písemně - písemnou žádost je třeba
nejpozději do 8. května 2014 doručit na
adresu: Obecní úřad v Lučině, Lučina č. p. 1,
739 39 Lučina
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky obecního úřadu: h7ub39u.
Elektronická podání musí být stejně jako
podání písemná doručena nejpozději do
8. května 2014. Za tímto účelem bude
dne 8. 5. 2014 Obecní úřad v Lučině
otevřen od 8:00 do 16:00 hodin. Později
doručeným žádostem bohužel nebudeme
moci s ohledem na příslušná ustanovení
zákona vyhovět.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
V tomto prostor u vloží volič do úřední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku, který vkládá do úřední obálky, může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejv ýš u 2 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posouzení vliv. Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
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Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky.

údajů z dodatku stálého seznamu voličů do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu mohou občané jiných členských
států přihlášení k trvalému pobytu v obci
Lučina žádat do 13. dubna 2014, a to na
Obecním úřadě v Lučině (kancelář podatelny).
V poslední den lhůty (13. dubna 2014) bude
možné žádost podat v době od 8:00 do
16:00 hod. rovněž na Obecním úřadě v Lučině
v kanceláři podatelny.

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?
(§ 28 zákona)
1) Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republik y
po zápisu do seznamu voličů pro volby
d o Ev r op ského parlam e nt u (t j. p o
13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě
v místě původního bydliště požádat
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Obecní úřad
o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení
je nutné předložit obecnímu úřadu
v místě nového bydliště nejpozději do
21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové
volební komise ve volební místnosti
v místě nového bydliště, kde zároveň musí
prokázat své právo hlasovat ve volebním
okrsku (zejména občanským průkazem
s oddělenými rohy a potvrzením o změně
míst a tr valého poby tu nebo nov ý m
občanským průkazem s aktuálními údaji).
2) Po k u d vo l i č p o n á v r a t u n a ú z e m í
České republiky ze zahraničí, kde byl
veden ve zvláštním seznamu voličů na
zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat
ve volbách, musí požádat zastupitelský
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí
vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě trvalého
pobytu nejpozději do 21. května 2014
nebo v dny voleb okrskové volební komise
ve volební místnosti v místě trvalého
pobytu.

Upozornění pro voliče, kteří se přestěhují po 13. dubnu 2014
Seznam voličů pro volby do Evropského
parlamentu se v souladu se zákonem tvoří
přenesením údajů ze stálého seznamu voličů,
a to nejpozději 40 dní přede dnem voleb,
tj. do 13. dubna 2014. Voliči (občané obce
Lučina), kteří se po 13. dubnu 2014 přestěhují,
tzn. mění místo trvalého pobytu v rámci území
České republiky a budou chtít volit, musí
požádat Obecní úřad v Lučině o vyškrtnutí
ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení
je nutné předložit obecnímu úřadu v místě
nového bydliště nejpozději do 21. května
2014 nebo v dny voleb okrskové volební
komisi ve volební místnosti v místě nového
bydliště, kde volič zároveň musí prokázat
své právo hlasovat ve volebním okrsku
(zejména občanským průkazem s oddělenými
rohy a potvrzením o změně místa trvalého
pobytu nebo novým občanským průkazem
s aktuálními údaji).
O vyškrtnutí ze seznamu voličů a vystavení pot vrzení je možné na Obecním
úřadě v Lučině žádat do 21. května 2014 do
16:00 hodin, a to v budově obecního úřadu
v kanceláři podatelny.

Informace pro voliče jiných členských států
o podmínkách hlasování ve volbách do
Evropského parlamentu na území České
republiky
Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
O zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu nebo o převedení

Aktuální informace k volbám
Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR www.mvcr.cz, Českého statistického
úřadu www.volby.cz a stránkách Obecního
úřadu v Lučině www.lucina.cz.
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Upozornění hasičského záchranného sboru
Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché
zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé z nás
nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel
setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů
velmi nebezpečného vypalování suchých
porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování
hořlav ých látek na volném prostranství.
S příchodem jara se také blíží čas vynášení či
pálení Morany (neboli smrti), což je tradiční
pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity
mohou přímo ohrozit lidský život! I zdánlivě
bezpečná činnost jako je spalování shrabaných
porostů či pálení Morany tak může mít neblahé
následky. Stačí jen neopatrnost, trocha
nepozornosti nebo panika a oheň v otevřeném
prostoru se může velice snadno vymknout
kontrole, například při silném větru, a způsobit
nejenom ohrožení života a značné škody na
majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či
úhynu živočichů.
Na rozdíl od pálení Morany je vypalování
porostů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o požární ochraně“) striktně zakázáno.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona o požární ochraně občanům pokuta až
ve výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám může být udělena sankce až
do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství zákon o požární ochraně ukládá
povinnost učinit odpovídající opatření proti
vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit
vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole
a nevznikl z něj požár. Navíc ﬁrmy jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství – včetně protipožárních opatření

– předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje, který
má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek
pro bezpečnost spalování, či spalování zcela
zakázat.
Občané by se také měli seznámit se
závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy
upravují i způsob pálení odpadů na volném
prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení
odpadů na volném prostranství navíc není
jediný způsob, jak se zbavit biologického
odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit
ve speciálních kontejnerech nebo sběrných
dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme
uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za
své děti (do 15 let) a rozhodně bychom neměli
zapomenout je poučit o tom, jak lehce může
dojít k požáru při neopatrném zacházení
s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě
na všech místech, které si děti vybírají ke svým
hrám a radovánkám.
Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích
prostředcích každoročně dochází ke vzniku
požárů způsobených vypalováním starých
porostů, které často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorším případě
ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme - vypalování suché trávy a porostů
je zakázáno!
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
územní odbor Frýdek-Místek
vrchní inspektor PO
Pavlíkova 2264
738 01 Frýdek-Místek
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

BUDOUCNOST JE

BRAMAC STAR

NOVÁ GENERACE STŘEŠNÍCH TAŠEK
• DOKONALE HLADKÝ POVRCH
• UNIKÁTNÍ ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
• NADSTANDARDNÍ UV OCHRANA

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

www.colemanie.cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

cena běžná: 239 Kč/m2
pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Pavel Toman, mobil: 725 675 610
OBCHODNÍ CENTRUM ČESKÝ TĚŠÍN,
Strojnická 373, 735 62 Český Těšín, tel.: 558 746 070
www.coleman.cz

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Advokátní kancelář
JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod.,
rodinné právo

AUTOMATICKÉ
VJEZDOVÉ BRÁNY

Lučina – Dům služeb
každou středu
od 14,00 do 15,00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.

Samonosné posuvné brány
.ĜtGORYpEUiQ\
9VWXSQtEUDQN\

Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 741
mobil: 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz
www.zoric.cz

Kontakt:
-LĜt=(0$1
mob. 731 067 178
www.branyzeman.cz

PRACOVNÍ DOBA KADEŘNICTVÍ V LUČINĚ
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

8:00 hod. – 12: 00 hod. (po 12:00 hodině na objednávku)
7:00 hod. – 12:00 hod.
na objednávku
12:00 hod. – 16:00 hod. (po 16:00 hod. na objednávku)
12:00 hod. – 16:00 hod.
na objednávku
Telefonní číslo pro objednávky:
739 05 95 19

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
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