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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Lučina
Dne 27.05.2013 v 17,30 hodin v kulturní místnosti Domu služeb se koná

ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Schválení programu.
Kontrola usnesení .
Zpráva o činnosti rady obce
Schválení závěrečného účtu obce Lučina
za rok 2012
6. Zpráva o inventarizaci majetku
7. Prodej pozemku parcelní číslo 293/2
v k.ú. Kocurovice

8. Změna č. 1 Územního plánu obce Lučina
9. Volba člena kontrolního výboru
10. Schválení plánu práce kontrolního výboru
11. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru
12. Diskuse.
13. Závěr.
Zveme všechny občany a zastupitele obce.
Josef Skokan
starosta obce Lučina

USNESENÍ
RO 56. schůze konané dne 15.4.2013
04/RO/56 RO schválila na základě výběrového řízení zhotovitele stavby „Tréninková atletická dráha při ZŠ a MŠ v Lučině“ ﬁrmu Staving Frýdek s.r.o., Skotňa 37, 738
01 Staré Město, IČ 25844849, za částku 1 096 458,- Kč bez DPH
05/RO/56 RO projednala žádost Finstal Lučina, oddíl kopané, na vybavení šaten v objektu
občanské vybavenosti Lučina č. p. 253
06/RO/56 RO projednala žádost paní Surovčekové na stavbu „skladování zemědělských
produktů“ na pozemku p. č. 503/5 v k. ú. Lučina
07/RO/56 RO projednala posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu obce Lučina Magistrátem města Frýdku-Místku
08/RO/56 RO neschválila žádost o povolení jízdy vodních skútrů
09/RO/56 RO schválila na základě vyvěšení záměru pronájem kancelářských prostor v budově OÚ za částku 18 000,-Kč ročně plus náklady na energie, vodné a stočné
a úklid společných prostor ﬁrmě KORDSTAV s.r.o., IČ 29459273, 739 37 Žermanice 48
RO schválila sídlo ﬁrmy KORDSTAV s.r.o. na Lučina č. p. 1
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10/RO/56 RO nechválila žádost o vybudování chodníku, taktéž z důvodu, že uvedený pozemek není v majetku Obce Lučina
11/RO/56 RO schválila termín veřejného zasedání ZO dne 27.5.2013 v 17:30 hodin
12/RO/56 RO projednala vyhodnocení plánu činnosti RO za rok 2012
13/RO/56 RO projednala programové prohlášení RO pro rok 2013
14/RO/56 RO schválila komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na akci „Nakládání
s odpady na území obce Lučina“ dne 29.4.2013 v 16 hodin ve složení 4 členové
Rady obce – p. Skokan, p. Veselá, p. Votýpka, p. Pavlas – a 1 zástupce advokátní
kanceláře Moural Kopecký Sobala&Partneři. Zároveň schválila náhradníky za
členy komise: p. Blahutová, p. Boček, p. Kohut, p. Kozel, p. Vařeka

USNESENÍ
RO 57. schůze konané dne 29.4.2013
04/RO/57 RO schválila na základě výsledků výběrového řízení na zakázku „Nakládání
s odpady na území obce Lučina“ dodavatelem služeb zajišťujícím nakládání
s odpady v obci Lučina ﬁrmu ASA, spol. s r. o., Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek s nabídkovou cenou 2.472.792 Kč + DPH s dobou platnosti smlouvy na
čtyři roky od 17.2.2013
05/RO/57 RO schválila žádost ﬁrmy Omnis Olomouc a.s. Horní Lán 10a, 779 00 Olomouc o umístění 6 ks reklamních panelů o rozměru A1 na sloupy veřejného
osvětlení ve dnech 16.-25.5.2013 zdarma za účelem konání Frýdecko-místeckého veletrhu
06/RO/57 RO schválila na základě doporučení Ing. Lyska (technický dozor investora)
opravu komínového tělesa a výměnu střešních skel oken v ZŠ a MŠ Lučina za
celkovou částku 9 800 Kč + DPH ﬁrmou REPOKL – Petr Vahňara, Zahradní
133, Dolní Lutyně
07/RO/57 RO schválila dodavatelem technického dozoru investora a koordinátora BOZP
na zateplení budovy ZŠ a MŠ Lučina ﬁrmu Tvarstav – Real s.r.o., Císařská 68
741 01 Nový Jičín za částku 40 000,- Kč + DPH
08/RO/57 RO schválila smlouvu o výpůjčce na herní prvky umístěné v uzavřené, veřejnosti nepřípustné části pozemku p. č. 182/89 k. ú. Lučina (školní zahrada MŠ)
09/RO/57 RO schválila komisi pro otevírání obálek ve složení: p. Boček, p. Votýpka,
p. Pavlas, p. Pekárek, p. Skokan. Náhradníci: p. Blahutová, p. Kohut, p. Kaštylová, p. Veselá, p. Vařeka
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10/RO/57 RO schválila zadávací dokumentaci a Výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: „Zateplení budovy ZŠ Lučina – snížení energetické náročnosti objektu,“ podporovanou v rámci OPŽP z prostředků SFŽP
ČR č. 12118463-SFŽP, vypracovanou ﬁrmou UNITENDER, s.r.o. na základě
připomínek a doporučení SFŽP
RO schválila termín otevírání obálek na 20.5.2013 v 16.10 hodin
11/RO/57 RO schválila žádost Ing. Martina Bartečka, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek o povolení zvláštního užívání místní komunikace p. č. 166/1 v k. ú. Lučina Kocurovice s termínem provedení a dokončení prací od 15.-17.7.2013
12/RO/57 RO neschválila žádost o úhradu nových mříží na okna Sokolovny a požaduje
namontování původních mříží
RO schválila nákup vybavení šaten (nábytek) Sokolovny od Ing. Tomáše Navrátila, Bruzovice 3, 739 36 Sedliště za částku 64 521,- Kč

INFORMACE ZE ŠKOLY
Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy
Ředitelka Základní školy a mateřská školy Lučina, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, Mgr. Ilona Racková 02.05.2013 rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4),
§ 165, odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění takto:
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole
Lučina, okres Frýdek –Místek, příspěvková organizace, vyhovuje u 21 žadatelů.

9.6.2013 od 15,00 hodin se konají v areálu Campu Dolina tradiční

„DĚTSKÉ RADOVÁNKY“.
Srdečně zveme rodiče dětí a žáků, občany Lučiny a přátele školy.
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PLÁN ČINNOSTÍ
ČERVEN
4.6.2013
9.6.2013
10.6.2013
14.6.2013

MDD
ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY - TŘÍDNÍ AKCE
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
DĚTSKÉ RADOVÁNKY - CAMP DOLINA
RENARKON, 3.-5. ROČNÍK
UKONČENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

19.6.2013

5. PEDAGOGICKÁ RADA

20.6.2013

VÝLET NA MINIGOLF - ŠD

24. - 27.6.2013

POBYT V PŘÍRODĚ - CHATA BÍLÁ

28.6.2013

VYSVĚDČENÍ - LUČINA

1.6.2013

Den matek
V květnu slavíme Den matek, kdy vyjadřujeme úctu našim maminkám, ale také babičkám. V tento den jim dávají děti kytičku
a malý dárek.
Děti ze Základní školy v Lučině se
rozhodly připravit pěkný dárek pro místní maminky a babičky v podobě krátkého
vystoupení. S pásmem básniček a písni-

ček převážně „o mamince“ děti vystoupily
nejprve 6. května na Lučině v restauraci
„U Adámků“ a následující den 7. května
rovněž v kulturní místnosti obce Pazderna.
Připravená besídka se podle ohlasů velmi líbila a děti se již nyní těší na další vystoupení.
Bc. Magda Pavlasová
učitelka ZŠ

Turnaj ZŠ „Povodí Morávky“
V nově otevřené tělocvičně ZŠ Dobratice proběhl 24. dubna 2013 osmý ročník “Turnaje žáků škol Povodí Morávky
1.-5. tříd”. Zúčastnilo se 38 děvčat a chlapců
z šesti škol. Organizačně byl turnaj výborně
připraven ZŠ Dobratice, OÚ Dobratice a Beskydskou šachovou školou ve Frýdku-Místku.
Vítězem sedmikolového turnaje se stal
Dominik Horňák ze ZŠ Hnojník, který je i žákem BŠŠ FM. Další dvě místa obsadili žáci

ZŠ Lučina, druhý byl Marek Menšík a třetí
Barbora Vaňková. Další nejlepší dívkou byla
Natálie Žáková opět ze ZŠ Lučina.
Letošní turnaj měl největší účast hráčů ze
všech osmi ročníků a účastníci i organizátoři
se těší na příští ročník, který snad bude ještě
bohatší na účast škol i mladých šachistů.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka
4

4/2013

Kocourek Modroočko
šňácky , předškolácky, když už jsme v tak
velikém dospěláckém divadle. Na konci
představení jsme způsobně zatleskali, ale
trošku nezpůsobně vylezli ven před divadlo,
mňoukajíc na celé kolo. Co naplat, je jaro
a kočičí mrouskání k tomu patří. Několika kocourům ze třídy předškoláků kočičí
mroukání „vyšlo“, a silně zapůsobili na kočičku Zelenoočku. Až tak moc, že se s námi
chtěla dobrovolně vyfotit… Fotečky této mediální hvězdy můžete vidět na našem internetovém portále.

Na kocourka Modroočka jsme se těšili
dvakrát, ale radost jsme měli hnedle třikrát.
První radost byla přenádherná cesta autobusem. Druhá radost byla, že nás už jaro
konečně přivítalo a třetí radost nám udělal
samotný kocourek Modroočko. Nejenom,
že byl vtipný, chytrý a hbitý, ale uměl i krásně zpívat. Vžili jsme se do kočičích rolí tak
moc, že bylo vidět, jak děti zatahují a vytahují drápky. No a paní učitelky doufaly, že
některé pletené svetříky to kočičí dovádění
snad vydrží. Při písničkách se nám chtělo
tancovat, skákat a ohýbat hřbet, ale museli
jsme se hodně držet, aby jsme vypadali slu-

p. uč. MŠ Alenka Bretzová

Maňáskové divadélko „Šikulka“ ve školce
Pátek 3.5. byl svým počasím docela nevlídný, ale našim dětem to vůbec nevadilo, protože
se velice těšily na divadélko, které mělo do školky přijet. Veliké očekávání bylo naplněno
a děti se, společně s kamarády z 1. ročníku ZŠ, mohly pohodlně usadit a nechat se strhnout
ději tří pohádek – „Umíněná holčička“, „Anička a bacily“ a „O zatoulaném koťátku“, které byly velmi inspirativní
a poučné.
Toto divadélko je sice
„jen“ maňáskové, ale
svým výtvarným provedením, dramatizací a hlavně velice vhodnou volbou
témat a následným vyvozujícím nenásilným ponaučením děti baví a my se
už těšíme na podzim, kdy
už máme přislíbeno další
pohádkové vystoupení.
Soňa Kiková
uč. třídy Žabičky
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HASIČI INFORMUJÍ
sovi za spolupráci a v neposlední řadě také
děkujeme našim sponzorům za jejich trvalou
přízeň a štědrost.
28.4.2013 jsme završili náš hasičský víkend a po soutěži dětí jsme si připomněli
naše zemřelé členy hasičskou mší v kostele
sv. Jakuba v Domaslavicích. Této vzpomínky se zúčastnili zástupci všech sborů okrsku
Přehrada.
Výjezdová jednotka absolvovala v měsíci
dubnu první letošní cvičení na vodě. Mimoto jsme 18.4.2013 vyjížděli k požáru nízké
budovy (chatky) a 3.5.2013 jsme prováděli
technický zásah (likvidaci obtížného hmyzu).
www.sdhlucina.cz
Za SDH Lučina
starosta Petr Kozel

27.4.2013 proběhl již 9. ročník soutěže
mladých hasičů Vachalíkův memoriál. Také
letos se jednalo o zahajovací podnik Moravskoslezské ligy mladých hasičů. K provedení
disciplín požární útok a Lučinský čtyřboj dorazilo 37 družstev. V kategorii starších zvítězilo družstvo Petřvaldu, v kategorii mladších
Nová Ves a v kategorii MINI družstvo Lučiny.
Dále pak lučinská družstva v kategorii mladších obsadila 3. a 4. místo. Spolu s vítězstvím
v kategorii MINI se jedná o vynikající výsledek, za který patří velký dík jak soutěžícím,
tak i jejich vedoucím. Zároveň bychom rádi
poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního ročníku naší soutěže.
A to jak našim členům, tak i dobrovolníkům
z řad nečlenů. Dále děkujeme panu I. Fajku-

Soutěž pro občany Lučiny
Český zahrádkářský svaz v Lučině vyhlašuje soutěž o nejkrásnější balkón, okno,
předzahrádku. Celkový vzhled bude posuzován v období července a srpna. Z pořízené
fotodokumentace budou vybrány snímky, které budou předloženy návštěvníkům zahrádkářské výstavy ve dnech 21.-22. září 2013. Návštěvníci určí pořadí oceněných, první tři
místa budou ohodnoceny cenami se zahrádkářským zaměřením. Výsledky budou zveřejněny ve zpravodaji obce Lučina.
Pochlubte se tím, co se svými rostlinami dokážete.
Na spolupráci se těší zahrádkáři.

Upozornění
Upozorňujeme naše občany, že do pytlů na biologický odpad patří jen tráva, listí, plevel, drobné větvičky. Jiný odpad není možné do pytlů vhazovat. Obecní úřad v Lučině
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SRX]HSURYUDFHQtQHGRUXþLWHOQêFKVORåHQHNýHVNRXSRãWRXQLNROLSUR]DVtOiQtMLQpNRUHVSRQGHQFH
¿QDQþQtPRUJiQĤP2UJiQHPNWHUêY\PČĜXMHGDĖMHYåG\PtVWQČSĜtVOXãQê¿QDQþQt~ĜDG9HãNHUpGRWD]\
SRGQČW\RGYROiQtDSRGSURWR]DVtOHMWHYåG\QDDGUHVX~]HPQtKRSUDFRYLãWČPtVWQČSĜtVOXãQpKR¿QDQþQtKR
~ĜDGXXYHGHQpKRQDVORåHQFH
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Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitostí v roce 2013
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební
výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje
místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem, který
je k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.
Finanční úřad vydává jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý obvod
své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu. Hromadné předpisné seznamy
zpřístupní všechny finanční úřady k nahlédnutí v průběhu měsíce května 2013. Informace o době,
kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady
veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou
zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného
předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu
stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu
odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u
správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí
stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné
s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je
oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem
přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do
30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do
31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší
částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li
daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a
lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný
v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné
náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně
nemá vliv na běh úroku z prodlení.
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TZ_Vydejte se již tuto sobotu
na Lysou horu s průvodcem!
na pro fyzicky slabší turisty či
malé děti jednodušší, příjemnější
a pestřejší. Zapojit se můžete také
do vědomostní soutěže, a pokud
správně odpovíte a budete mít
štěstí, můžete ve slosování vyhrát
tašku s upomínkovými předměty.
Zájemci se mohou na první
termín hlásit do čtvrtku 16. května 2013, 14.00 hodin na tel. čísle 558 676 909 nebo na e-mailu
janovska.dagmar@beskydy-info.cz.
Uzávěrky přihlášek pro druhý
termín je také čtvrtek 6. června 2013, 14.00 hodin. Akce se
koná pouze v případě příznivého počasí, sledujte proto webové stránky Beskydského informačního centra Frýdek-Místek
www.beskydy.com!
Pokud však chcete raději vyrazit v sobotu 18. května 2013 na
kolech, vydejte se s námi na akci
Za poznáním rozhledny Panorama. Více informací naleznete na
www.beskydy.com!

Po zimní odmlce mohou opět
všichni malí či velcí turisté vyrazit
na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu společně s průvodcem! Připraveny jsou
hned dva termíny, a to konkrétně
18. května a 8. června 2013. Sraz
je již tradičně u lanového centra
Opičárna v Ostravici v 8.30 hod.
V průběhu výstupu vás průvodce seznámí na celkem 7 zastaveních s historií Lysé hory,
s Ondrášem - pánem Lysé hory,
s jeskyněmi na Lukšinci, s pověstmi tradujícími se o Lysé hoře,
přidá také vyprávění o obětech
Lysé hory a poví více o stavbách
nacházejícími se na samotném vrcholu Lysé hory. Trasa je turisticky náročná, má převýšení 700 m
a trvá 2-3 hodiny dle fyzických
předpokladů účastníků. Odměnou však za náročný výstup bude
za pěkného počasí překrásný výhled na Javorníky, Jeseníky, Malou Fatru i na vzdálené tatranské
štíty. Netradiční výstup rozložený
do krátkých zastávek s poutavým
výkladem se tímto stává zejmé-

Text: Lucie Talavašková
Foto: www.beskydy.com
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NAŠI JUBILANTI
V MĚSÍCI KVĚTNU
Josef Lupinský
Stanislava Horáčková
Františka Poláková
Jarmila Kohutová

Marie Souralová
Vladimír Papala
Vladimír Vala
Alena Tesarčíková

Marie Maierová
Milan Motloch
Karel Kachel

Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.

INZERCE






HERRMANNOVÁ JAROSLAVA

Iý: 484 03 971, provozovna: LUýINA 238
(z námČstíþka smČr restaurace Adámek)
Tel. 732380754,
email: herrmannovaj@seznam.cz
PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ

16.00 – 18.00 HOD.

SOBOTA

8.00 – 11.00 HOD.


Zeleninová a kvČtinová sadba, hrnkové i Ĝezané kvČtiny,
kvČtináþe, truhlíky, zemina, hnojiva, postĜiky, dekorace.
Možnost objednávky smuteþních kytic þi vČncĤ.
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GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE na živý plot

Vrata od 9.999,- Kþ vþ. 20% DPH.
Výklopná, dvoukĝídlá, sekÿní.
PLOTY: Široká nabídka – prodej,
doprava, montáže.
THUJE na živý plot. Množstevní slevy.

Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost.
www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
Ostrava – Nová BČlá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ýR.

ZDARMA doprava
nad 7000,- Kþ.
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FIRMA KERAK KOMPT s.r.o.
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách
Vás srdečně zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO, ve které jsou představeny novinky obkladů
DELTA a PLATINA, zároveň i s dlažbami pro rok 2013. Také Vám můžeme nabídnout novinky sprchových
koutů a masážních boxů, sprchových zástěn a dveří firem RAVAK, Vagnerplast, TEIKO a dalších. Vyberte
si u nás nové obklady do Vaší nové kuchyně či koupelny od výrobců RAKO, Paradyz a dalších. Nabízíme nové designy v provedení přírodního kamene v 8 barevných odstínech. Dlažbu DEFILE v rozměru
30x60cm ve 4 barvách, ideální do kuchyňských linek. Máme skladem mrazuvzdorné vysoce slinuté dlaždice, PEI 5 v rozměrech 30x30, 33x33, i větších rozměrů 60x60cm a 45x90cm. Dlažby jsou vhodné na terasy, balkony, do sklepů a garáží. Vyprodáváme dlaždice, které se již nevyrábějí a které jsou u nás ve skladu
ve zbytkovém možství po 1-2m2 za 50kč/m.
Výprodávaji se rozměry 10x10 kuchyňské, 20x20, 30x30, 33x33, 34x34, 40x40 a další. Jsou mrazuvzdorné, slinuté vhodné k vytvoření mozaiky.
Také jsou ještě v nabídce od vydání poslední reklamy dlaždice za 99kč/m2. Také máme ve výprodeji
smaltované vany v barvě růžové a světle modré za 900kč. Prodáváme výrobky firmy HENKEL, spárovací
hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech ve flexibilním provedení. Lepidla si u nás také vyberete jak
základní na obklady, tak flexibilní a rychle tuhnoucí.
Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně vám rádi zavezeme k Vám domů zdarma. Naše prodejní doba
je PO-PÁ 8-17, SOBOTA 8-11 hodin. Mimo tyto prodejní hodiny si můžete domluvit telefonicky prohlídku
prodejny, rádi se Vám budeme věnovat.

Kontakt: Mládek 602 190 377, 558 431 605, mail: kerak.mladek@seznam.cz
Naše prodejna je umístěna v areálu fa. Spostav Vyšní Lhoty 53.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Právní záležitosti
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.: 596810741, mobil: 603447219,
e-mail: zoric@atlas.cz, www.zoric.cz
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