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ZÁPIS DO 1. ROČNÍK
ROČNÍKU
U
ZŠ a MŠ
MŠ Lu
Luč
čina - 04.04.2019 od 13:0
13:00
0 do 17:0
17:00
0 hodin

PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A VÁŠ OBČ
OBČANSKÝ
ANSKÝ PRŮKAZ
K zápisu zveme všechny děti a rodiče, kterým bude vyhovovat organizace a prostředí naší školy:

• Malotřídní škola

• Stravování

učebně.

• Prostředí školy

Děti se učí spolupráci mezi sebou, jsou vedeny k
samostatnosti, samostatná výuka 1. ročníku v nové

•

"Vše pod jednou střechou"
střechou"

Společné vzdělávání a akce MŠ a ZŠ, úzká spolupráce
pedagogů, snadnější přestup z MŠ do ZŠ, ŠD
ŠD,, rodinné
prostředí.

• Kvalifikovaný pedagogický sbor

Školní vzdělávací program
program „Škola pro všechny", individuální
přístup k dětem, školní asistent, asistent pedagoga.
pedagoga.

• Školní družina

2 oddělení - mladší, starší s kapacitou 60 - ti dětí (1. – 5. ročník)
ranní od 6:30, odpolední do 16:30
16:30 hodin.
hodin.

• Zájmové útvary ŠD

Dle zájmu dětí - sportovní, redakční, hudební, šachový,
šachový, anglický,
čtenářský, dramatický,
dramatický, badatelský, deskové hry, dovedné ruce,
keramický,, zumba
keramický

• Náboženství

Výuka katolického náboženství
formou kroužku.
kroužku.

Zajištěno přímo ve škole v samostatné jídelně, dopolední svačiny,
obědy i pitný režim.

Nová počítačová učebna, jazyková učebna, přírodovědná
učebna, kmenové třídy s interaktivním vybavením, zahrada,
hřiště s umělým povrchem, nové herní a sportovní prvky,
atletická dráha a doskočiště, tělocvična,
tělocvična, blízkost přehrady,
keramická
keramic
ká dílna,
dílna, bezbariérový přístup v celé budově školy.

• Klub rodičů
Pořádá akce
akce pro žáky, školní ples, karneval, radovánky atd.

• A mnoho dalších aktivit

- plavecký výcvik
- škola v přírodě (fotografie na našich web stránkách)
- školní výlety, exkurze, kulturní představení
- projektová výuka
- soutěže
- účast na akcích okolních škol
- akc
akce
e ve spolupráci s obcí
web stránky:
e-mail:
kontakt:
ředitelka:

www.zs--lucina.cz
www.zs
zs.lucina@seznam.cz
558 689 139
773 127 056

Těšíme se na Vás, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina

březen 2019

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
zima nám pomalu končí a s přicházejícím jarním počasím nastane čas úklidu na
zahradách, v pergolách a sklepích. Jako již
každoročně apeluji na Vás všechny, abyste
v co nejširší míře využívali pro likvidaci
odpadu sběrný dvůr a třídili odpad. Upozorňuji, že do kontejnerů na tříděný odpad
vedle obchodu skutečně nepatří komunální
odpad a do kontejnerů na komunální odpad
za obecním úřadem opravdu nepatří peřiny,
lepenka, plasty a listí ze zahrady.

Doufám, že většina z Vás se chová zodpovědně, ale přesto se mezi námi najdou jedinci,
kterým třídění odpadu vůbec nic neříká.
A ještě jedno upozornění!!!!
Prosím všechny, aby pro odložení posekané
trávy, ale i parkování svých automobilů využívali své vlastní pozemky a nikoli pozemky,
které se nacházejí tzv. „přes cestu“. I tyto
pozemky mají své majitele, kteří si pak chodí
stěžovat na obecní úřad.
Asi by se Vám nikomu nelíbilo, kdyby Vám
někdo sypal trávu posečenou z pole za Váš plot.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

OSOBNOST LUČINY
Vážení občané,
obec Lučina se stále rozrůstá a mnoho našich
spoluobčanů ani neví, že zde s námi žije
válečný hrdina a veterán 2. světové války,
kterému bylo na konci loňského roku u příležitosti Dne válečných veteránů uděleno
nejvýznamnější ministerské vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany.
Dovolte mi proto, abych Vám dnes představila našeho spoluobčana pana Mikuláše
Ganišina, četaře v záloze.
Pan Mikuláš Ganišin se narodil 25.10.1922
v malé slovenské vesničce Príslop. Ve svých
22 letech byl odeslán do Polska, kde absolvoval kurz telefonisty. Jako spojař 1. československého armádního sboru generála
Ludvíka Svobody se zúčastnil krvavých bojů
v Dukelském průsmyku, poté na Slovensku,
na Moravě a v květnu 1945 slavnostně dorazil
spolu s dalšími našimi vojáky a rudoarmějci
až do Prahy.

Po válce se dlouho léčil s omrzlinami nohou
a vrátil se zpět na východní Slovensko, kde
se v roce 1948 oženil. Na počátku padesátých
let přišel na Moravu za prací a začal pracovat na stavbě Žermanické přehrady. Jak sám
rád s nadsázkou říká: „namíchal jsem beton
na celou přehradu“. Po vzniku obce Lučina
v roce 1956 se zde usadil natrvalo a společně
s manželkou vychoval své čtyři dcery.
Když jsem v roce 2017 p. Ganišinovi přála
k jeho 95. narozeninám a viděla jeho hrdost
na všechny své medaile, které již obdržel, ale
i jeho pokoru k životu, tak mi došlo, že by se
obec Lučina měla rovněž zasadit o ocenění
jeho odvahy a statečnosti, kterou prokázal
ve II. světové válce.
Rada obce podpořila mou myšlenku a byl
zaslán návrh na udělení vyznamenání na
Ministerstvo obrany ČR. Jsem moc ráda, že
ministerstvo obrany náš návrh hned napoprvé schválilo a p. Ganišinovi byl Záslužný
kříž udělen.
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Dnes je p. Ganišin druhým nejstarším
obyvatelem naší obce, ale i přes svůj
věk a problémy se sluchem je stále
soběstačný a čilý. Někdy mám pocit,
že hůlku používá spíše jako „módní
doplněk“, když si to vykračuje svým
rázným vojenským krokem.
Závěrem mi dovolte zopakovat jeho
slova, když vzpomíná na svůj život:
„Lidem přeji, aby už nikdy nepoznali
válku a nemuseli prožít její hrůzy,
které jsem osobně prožil já“.
Přeji p. Ganišinovi hodně zdraví, aby
strávil ještě spoustu hezkých chvil se
svou rodinou, přáteli i s námi.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

RADA OBCE
Vážení spoluobčané,
v činnosti Rady obce plynule navazujeme na
námi připravené a zahájené akce v předchozím volebním období a v prvním letošním čísle
našeho zpravodaje Vám podáváme aktuální
informace o stavu jednotlivých stavebních
akcí v naší obci.
• dostavba kanalizace v obci
Probíhají stavební práce na dlouho připravované a očekávané akci „Dostavba
kanalizace v obci“, která přispěje ke zlepšení kvality vody v Žermanické přehradě.
Na podzim loňského roku byla dokončena
kanalizační větev v ulici kolem Vaníčků, nyní
probíhají práce na další etapě, na chatovišti
pod Adámkem. Akce za 31,8 miliónů Kč je
financována v rámci dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí „Revitalizace Moravskoslezského kraje“, zhotovitelem stavby je
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STASPO spol. s r.o., pravidelně probíhají
kontrolní dny nad postupem prací. Zároveň
spolupracujeme s vlastníky nemovitostí na
projekčním a smluvním řešení přípojek
k jejich objektům.
• areál kempu Lučina
Po zpoždění ve výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukce rekreační části areálu
Kempu Lučina, kdy jsme byli nuceni jednoho uchazeče vyloučit a proběhlo odvolací řízení, byla uzavřena smlouva s firmou
Vojkovský-stavby s.r.o. z Frýdku – Místku
a dne 11.1.2019 bylo předáno staveniště
zhotoviteli. Probíhají pravidelné kontrolní
dny, stavba je dozorována Ing. Maršálkem
a Ing. Salotem.
• rozšíření chodníků v obci
V současnosti nám stále běží na stavebním
úřadě Magistrátu města Frýdku – Místku

stavební řízení na 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). Naše žádost o dotaci na výstavbu
chodníku z dotačního programu MAS Pobeskydí nebyla úspěšná. Budeme žádat o dotaci
z dalšího dotačního programu.
Dále jsme požádali o dotaci na opravu chodníku před řadovkami z dotačního programu
Moravskoslezského kraje.
• rozšíření vodovodů v obci
Řešíme rozšíření vodovodu v lokalitách chatovišť – „Pod Adámkem“ a „U Mostaře“.
Po proběhlém výběrovém řízení je uzavřena
smlouva s firmou STASPO spol. s r.o. na
vodovod Pod Adámkem za 1,73 mil. Kč, realizace probíhá současně s výstavbou kanalizace v této lokalitě.
• Základní škola a mateřská škola
V podzimních měsících proběhla rekonstrukce a vybavení dvou nových odborných
učeben základní školy, na tuto akci jsme
obdrželi dotaci z výzvy MAS Pobeskydí ve
výši 5 mil. Kč. Dále jsme podali žádost do
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na
dotaci pro rekonstrukci tělocvičny v objektu
školy a další žádost do IROP na Integrovanou multimediální odbornou učebnu, tyto
žádosti se prozatím vyhodnocují.
• cyklostezka kolem Žermanické
přehrady
Je dokončena dokumentace pro stavební
povolení na cyklostezku podél Žermanické
přehrady na území naší obce, kterou zpracovala firma JACKO, projekty & vozovky s.r.o.
z Ostravy a bude probíhat stavební řízení.
Projekt je koordinován se starosty dalších
obcí okolo přehrady a se státním podnikem
Povodí Odry.

• volnočasový multifunkční objekt
pro občany
Od loňského roku probíhají práce na rekonstrukci bývalé stolárny za obecním úřadem
na víceúčelový objekt pro občany, je hotovo
nové sociální zařízení, podlahové topení,
elektroinstalace a omítky, celkové dokončení se předpokládá v květnu letošního roku.
• pozemek u areálu školy
Připravujeme přivedení inženýrských sítí
k obecnímu pozemku u areálu školy, projektant Ing. Kálal zpracoval dokumentaci
na prodloužení vodovodu a kanalizace,
proběhne povolovací řízení na stavebním
úřadě.
• opravy místních komunikací
I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukcích a opravách místních komunikací
v obci.
Také jednáme s vlastníky pozemků pod
některými komunikacemi o převedení těchto
pozemků do vlastnictví obce, v lednu byly
převedeny pozemky pod komunikací na
Frančeskách od rodiny Febrových.
• změna územního plánu obce
Poté, co zastupitelstvo obce v loňském roce
rozhodlo o zahájení procesu pořízení změny
územního plánu naší obce, byla uzavřena
smlouva o dílo s urbanistickou kanceláří
z Ostravy na zpracování doplňujících průzkumů a podkladů. Je dokončena úprava
územního plánu se zohledněním digitalizace
katastrálních map v obci, probíhají jednání
s Magistrátem města Frýdku – Místku jako
pořizovatelem změny.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce
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USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 2 ze dne 12. 12. 2018
1/ZO/2

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Ivana Šotkovského
a paní Evu Majerovou

2/ZO/2

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

4/ZO/2

Zastupitelstvo obce Lučina schvaluje volební komisi ve složení: předseda pan
Radek Vařeka, členové paní Soňa Kiková a pan David Kubíček

6/ZO/2

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

7/ZO/2

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018

8/ZO/2

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 s platností
od 1. 1. 2019 až do doby schválení rozpočtu na rok 2019, kdy výdaje obce budou
měsíčně čerpány ve výši 1/12 skutečného plnění rozpočtu 2018 a příjmy budou
přijímány ve skutečné výši

10.1/ZO/2 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 364 o výměře 243 m2 , p.č.
363/3 o výměře 269 m2 a p.č. 363/4 o výměře 105 m2 vše v k.ú. Lučina, tj. celkem
617 m2 za 55,- Kč/m2 od p. Marcely Brunclíkové, bytem U Stružky 1413, 735 32
Rychvald a p. Lenky Kaduchové, bytem 739 38 Soběšovice 6
10.2/ZO/2 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi p. Marcelou Brunclíkovou,
bytem U Stružky 1413, 735 32 Rychvald a p. Lenkou Kaduchovou, bytem 739
38 Soběšovice 6 a Obcí Lučina na pozemky p.č. 364 o výměře 243 m2 , p.č. 363/3
o výměře 269 m2 a p.č. 363/4 o výměře 105 m2 vše v k.ú. Lučina, za celkovou
částku 33 935,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy
11.1/ZO/2 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádostí vlastníků do Změny č. 2 územního
plánu Lučina
11.2/ZO/2 Zastupitelstvo ukládá radě obce odpovědět žadatelům o změnu územního plánu
Lučina v souladu s výsledkem projednání návrhů na zasedání zastupitelstva obce
a s posouzením úřadu územního plánování Magistrátu města Frýdku-Místku
13/ZO/2

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1.
2019 do 8. 6. 2019 ve výši 33 938,- Kč s Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava

15.1/ZO/2 Zastupitelstvo obce volí členky finančního výboru – p. Renatu Kubiesovou
a Ing. Kateřinu Guziurovou
15.2/ZO/2 Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru – p. Tomáše Funioka, Mgr. Petra
Solicha, Mgr. Lukáše Lhotského a p. Zdeňka Hrabce
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USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 3 ze dne 20. 2. 2019
1/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Soňu Kikovou a pana
Davida Kubíčka

2/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

5.1/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 170 000,- Kč
Finstal Lučina – oddílu kopané, Lučina 253, 739 39 Lučina, IČ 66934036

5.2/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lučina s Finstal Lučina – oddílem kopané na rok 2019

6.1/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje v návrhu rozpočtu paragraf 3429 navýšit o částku
5 tis. Kč na celkovou částku 99 tis. Kč a paragraf 6409 ponížit o 5 tis. Kč na
celkovou částku 1 315 100 Kč

6.2/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lučina na rok 2019 včetně změn

7.1/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu tělocvičny v ZŠ
a MŠ Lučina v rámci výzvy MMR č.1/2019/117D8210 dotační titul 117d8210B

7.2/ZO/3

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce zajištěním podání žádosti o dotaci

8/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2019

9.1/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit plán činnosti Kontrolního výboru na rok
2019 o kontrolu jednacích řádů a organizačního řádu obce

9.2/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019
včetně změny

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATEK ZA ODPADY v roce 2019
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt činí 500,- Kč.
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí
700,- Kč.

POPLATEK ZA PSA v roce 2019
Poplatek za psa v roce 2019 činí 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 300,- Kč.
Splatnost obou poplatků je 31.03.2019.
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Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyzvedli ZNÁMKU NA POPELNICE na
rok 2019, aby tak učinili nejpozději do 30.04.2019. Pokud po tomto datu nebude
popelnice označena novou známkou, nebude vyvezena.
Dále žádáme občany, kteří si ještě nevyzvedli KALENDÁŘ NA ROK 2019,
aby tak učinili do 31.03.2019 v kanceláři podatelny obecního úřadu.

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2018
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 – 1399 obyvatel (1399 + 12 cizinců)
Z toho mužů:
Z toho žen:
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Osoby starší 60 let

712
687
224
262
365

V roce 2018
přihlášeno
odhlášeno
narození
úmrtí

65 občanů
38
6
12

INFORMACE K VOLBÁM
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech
24. 5. a 25. 5. 2019.
V první den voleb – v pátek 24.5.2019 – proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin
a druhý den voleb – v sobotu 25.5.2019 se
bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.
Právo volit na území České republiky do
Evropského parlamentu má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb, tj. 25.05.2019,
dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného
státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj.
25.05.2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb
(10.04.2019) přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR. Seznam
voličů vede obecní úřad samostatně pro každé
volby do Evropského parlamentu. Občan
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jiného státu, který má právo hlasovat, není
ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů
a má zájem volit, musí podat žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu u obecního úřadu nejpozději do
14.04.2019.
Každý volič si může v úředních hodinách
na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán
v seznamu. Dva dny přede dnem voleb,
tj. 22.5.2019, obecní úřad seznam v 16.00
hodin uzavře.
Od vyhlášení voleb (17. ledna 2019) může
volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od
čtvrtka 9.5.2019. Volič může požádat osobně
o voličský průkaz u obecního úřadu nebo
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
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podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky
(musí být datová schránky fyzické osoby
– voliče). Lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz v listinné podobě je do pátku
17.05.2019 do 16.00 hodin. Při osobním
podání žádosti je lhůta stanovena do středy
22.5.2019 do 16.00 hodin. Voličský průkaz
lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do
vlastních rukou výhradě adresáta), případně
může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
Žádost o voličský průkaz je vyvěšen na webových stránkách obce v sekci „Dokumenty ke
stažení – Ostatní dokumenty.“ Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv
volebním okresku na území České republiky.
Hlasování pro české kandidáty probíhá
pouze ve volebních místnostech na území
České republiky. Při volbách do Evropského
parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu
voličů vedeným zastupitelským úřadem
v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách
do Evropského parlamentu, musí předložit
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
vedeným zastupitelským úřadem, kde byl
doposud zapsán.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na hlasování do přenosné
volební schránky můžete zasílat na e-mail:
vojkovska@lucina.cz, nebo telefonicky na
telefonním čísle 558 689 111.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na
adresu místa trvalého pobytu nejpozději do
úterý 21.05.2019, případně budou k dispozici
ve volební místnosti.
Další informace naleznete na www.mvcr.cz.
Jana Vojkovská – referentka

INFORMACE ZE ŠKOLY
ZIMA VE ŠKOLE
 PROJEKTY
Vánoční jarmark – spolupráce MŠ a ZŠ
Lučina, obce Lučina a složek obce
Otevírání SLABIKÁŘE – akce 1. ročníku
a 5. ročníku ZŠ
Zdravé zuby – projekt 1. ročník ZŠ
 SOUTĚŽE
Turnaj v DÁMĚ – 1. místo Adam Pavlas,
2. místo František Vaněk, 3. místo Martin Mlynář. Spolupráce s panem Mojmírem Bestou.

Recitační soutěž školní kolo – kategorie 0.
– 1. místo Eliška Grešlová, 2. místo Pavel
Kaucký, 3. místo Matyáš Fabík, kategorie 1.
– 1. místo Filip Lhotský, 2. místo Filip Feber,
3. místo Veronika Mlynářová, kategorie 2. –
1. místo Daniela Kozlová, 2. místo Melánie
Kašníková, 3. místo Daniela Rajnochová
Vystoupení pro Klub důchodců – žáci
hudebního zájmového útvaru pod vedením
paní Soni Kikové.
 DĚKUJEME VŠEM ZA REPREZENTACI ŠKOLY A OBCE LUČINA 
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 DOTACE
Ukončení rekonstrukce
a realizace odborných
učeben, schodolezu
a toalety pro tělesně
postižené – hlavním
cílem byla modernizace
dvou stávajících učeben, kde vznikla jedna
integrovaná učebna
cizích jazyků a předmětů
z oboru přírodních věd
(prvouka, vlastivěda,
přírodověda) a jedna
integrovaná učebna
pro výuku cizích jazyků
a informačních technologií. Dalším z cílů bylo
vytvoření celkové bezbariérovosti celé školy osobám s tělesným postižením a jejich pohyb mezi
jednotlivými patry.
Ovoce do škol – zdarma
pro žáky školy, MK Fruit
s.r.o. Šumperk
Mléko do škol – zdarma
pro žáky školy, MK Fruit
s.r.o. Šumperk
Šablony II. – pro MŠ,
ZŠ, ŠD
Realizace lokálních sítí v gramotnostech – pro MŠ
 PŘIPRAVUJEME
SBĚR PAPÍRU - od 23.04. do 03.05.2019. V obci Lučina budou žáci sbírat nachystaný
papír od rodinných domů 29.04.2019 od 10:00 do 14:00 hodin.
Dětské RADOVÁNKY – 01.06.2019 hřiště u ZŠ a MŠ Lučina
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PODĚKOVÁNÍ KLUBU RODIČŮ
Školní ples ve stylu „První republiky“ se
obzvlášť vydařil. Dámy i pánové svými kostýmy dokonale vystihli atmosféru doby, která
byla umocněna živou hudbou v podání kapely
„Okresní přebor“. Děkuji všem sponzorům,

kteří přispěli dary do tomboly a především
vedení Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Lučina za
organizaci plesu a dětského karnevalu.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

ZIMA U „ŽABIČEK“ A „RYBIČEK“
Je to neskutečné…, máme už za sebou
5 měsíců ve školce, naplněných spoustou
akcí a zážitků. Zimu si užíváme se všemi
radostmi i starostmi. Víme, co je sníh, mráz,
led, rampouch, vítr, chumelenice, meluzína,
ale i náledí, mlha, inverze…. Když to jen jde,
pořádně se oblékneme, obujeme a vyrazíme na
školní hřiště… děláme sněhuláky, koulujeme
se, vyšlapáváme cestičky, nebo na vycházky
do okolí školky…hledáme různé stopy, pozorujeme ptáčky na krmítkách, zkoumáme, jak
se vše mění. Ani trochu kapek, větru nebo více

sněhu, ledu, či kaluží, nám neublíží. A když už
se venku přece jen špatně dýchá, tak rádi sportujeme v tělocvičně. Zimní čas se nám líbí, je
vždy bohatý na krásné dny, které si užíváme
s kamarády, s paní učitelkami, ale i s rodiči.
Ve školce nás navštívil Mikuláš s čertem
a Andělem a odměnil nás dobrotami. Na
vánočních besídkách jsme rodičům ukázali,
co vše zvládáme a rodiče se nenechali zahanbit a přidali se rádi k nám. V „Rybičkách“
jsme všem - rodičům i kamarádům ze školy
- zahráli krásnou „Zimní pohádku o Červené
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Karkulce“. Společně jsme si také vyrobili
vánoční ozdoby. Pod vánočními stromečky
jsme našli spoustu dárků, ve kterých se schovávaly stavebnice, tangramy, hry, kostičky,
kouzelné tabulky, autíčka…s tím vším si teď
ve školce hrajeme. Také nás navštívilo divadélko „Koloběžka“ s pohádkou o čertíkovi
Hubertovi, prožili jsme si svátek „Tři králové“
a opět jsme si zařádili na úžasném karnevale

se starými známými Aloisem a Bedřichem
–„Klauny na volné noze“ (děkujeme Klubu
rodičů). Koncem ledna, bohužel i na nás,
přišly teploty, rýmy a kašlíky, tak jsme více
doma, jak ve školce. Věříme, že se co nejdříve
uzdravíme a budeme si zase moci s kamarády
a s paní učitelkami užívat společné chvíle ve
školce.
Vaše „Žabičky“ a „Rybičky“

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUČINA,
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin.
Zápis provádí zástupkyně ředitelky pro MŠ
podle stanovených „Kritérií pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2019/2020“.

Dítě se přijímá na základě:
• žádosti rodičů
• evidenčního listu dítěte (s potvrzením
dětského lékaře)

Dokumenty potřebné k zápisu:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte

Nezbytné je lékařské potvrzení o pravidelném očkování (čitelně vyplněno lékařem),
popř. doklad, že je dítě proti nákaze imunní

12

březen 2019

nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Očkování je zákonná podmínka pro přijetí
k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších
5-ti let (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
Při rozhodování o přijetí do mateřské školy
bude postupováno dle „Kritérií pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2019/2020“. Tato kritéria budou zveřejněna během dubna, před zápisem do MŠ, na
webových stránkách školy www.zs-lucina.cz.
Ředitelka školy rozhodne ve správním řízení
o přijetí dítěte do mateřské školy.
Dokument „Žádost o přijetí“ bude ke
stažení na webových stránkách školy.
„Evidenční list dítěte“ bude k vyzvednutí v mateřské škole od poloviny dubna.
Nejpozději v den zápisu musí být čitelně
potvrzen dětským lékařem!
DŮLEŽITÉ
Dle školského zákona 561/2004 Sb.
v platném znění, je zákonný zástupce
dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k před-

školnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, se
vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,
v němž má dítě místo trvalého pobytu,
v případě cizince místo pobytu (dále jen
„spádová mateřská škola“), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou
školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5.
Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají
na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních
školách; pro účely tohoto ustanovení se termín
jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské
školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské
škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není dotčeno.
Soňa Kiková, zástupkyně ředitelky pro MŠ

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Tradiční lučinské vánoční trhy letos připadly
hned na první prosincový den a symbolicky
tak odstartovaly dobu adventu. Svým slovem
občany uvítala paní ředitelka Základní školy,
pár slov přidala také znovuzvolená paní starostka a o duchovní atmosféru se postaral
pan farář, který příjemně naladil všechny
přítomné. Následující hodiny se skutečně
nesly ve vánočním duchu. Nechyběla možnost
zakoupit si vánoční dekorace, svícny, výrobky

našich malých školáčků, ale potěšit se také
výborným jídlem, výtečným svařáčkem či
pivíčkem, které už tak nějak neodmyslitelně
patří k vánočnímu koloritu. A jako každý rok,
tak i letos, navštívil děti Mikuláš s čertem
a andělem.
Podium patřilo umělcům. Zazpívaly nám děti
z místního školního sboru - jejich vystoupení
nadchlo a můžeme toto „tělísko“ pochválit
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za perfektně zvládnuté aranžmá zpívaných
písní. Mezi lučinské talenty můžeme směle
zařadit i vystupující kapelu Náhoda, ta rozproudila všem posluchačům krev v žilách
a zářivý hlas zpěvačky Nely Žákové se nesl
vzduchem ještě dlouho po ukončení jejich
vystoupení. O závěrečnou tečku se postarala kapela Fleret, která zde nevystupovala
o Vánocích poprvé a opět byl zážitek z jejich
pásma více než hřející. Celou atmosféru
vánočního očekávání podtrhlo počasí, kdy

před rozsvícením vánočního stromu, respektive stromů, spadlo z nebe pár skromných
sněhových vloček – zkrátka pohádková
idylka.
Závěrem si dovolím poděkovat všem, kteří
se jakoukoli měrou postarali o tak příjemné
odpoledne v naší obci.
Jana Kočnarová
Předsedkyně kulturní a sociální komise

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Soni Kikové za dlouholetou práci v kulturní a sociální komisi obce Lučina.
Jana Kočnarová
Předsedkyně kulturní a sociální komise

INFORMACE PRO ZAHRÁDKÁŘE
MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY A ZAHRÁDKÁŘI
Jaro už ťuká na dveře a nám
zahrádkářům nezbývá nic
jiného, než ukončit své „zimní
lenošení“ a vyrazit na zahrádku
či pole.
Také náš zahrádkářský svaz pro rok 2019 plánuje celou řadu akcí, ať již tradičních, nebo
nových.

duben – srpen - opět foto soutěž o nejhezčí
rozkvetlý balkon, okno, předzahrádku
(foto lze přeposlat e-mailem na adresu:
kvetouci.zahrada@seznam.cz)
14. – 15. 9. 2019 - tradiční podzimní výstava
říjen 2019 - smažení bramborových placků
u moštárny (termín dle počasí bude upřesněn)

2. 3. 2019 - se uskutečnila výroční členská
schůze s vyhodnocením foto soutěže

duben – říjen - kosení trávy, zvelebování moštárny i posezení, hrabání listí,…

18. 5. 2019 - zájezd do Polska (návštěva
nových zahradnictví)

(zapojit se může každý člen našeho svazu )

červen 2019 - smažení vaječiny u moštárny
(upřesnění data na plakátech)
červenec- srpen - v plánu ještě jeden zájezd
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Věřme, že i letošní rok bude nám zahrádkářům příznivě nakloněn, že bude dostatek
vláhy, tepla, přiměřeně sluníčka, minimum
škůdců a maximum dobré úrody.
Za výbor ZO ČZS Mgr. A. Bůžková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili
druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách
a městech Frýdeckomístecka i celé České
republiky. Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování neodradil
déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání
obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým
a novým rokem. Ze starého si bere poselství
Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého
do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme všem kolední-

kům, že spolu s námi tento most staví a všem
dárcům, že po něm spolu s námi jdou,“ říká
ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo v Lučině vybrat krásných 24 791 korun.
Vybranou částku použijeme na opravy
a úpravy v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež,
stejně jako na terénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové
sbírky 2019.
Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
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KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE:
Klub důchodců organizuje ZÁJEZD na Jižní Moravu-Zámek Valtice,Muzeum železné
opony atd.
Dne 29.května 2019, odjezd v 7,00 hod od zastávky autobusu-Lučina střed.
Zájemci, hlaste se u paní Vařekové, Lučina č. 65

MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY
LYŽAŘSKÉ ZÁVODY O POHÁR MIKROREGIONU
Mikroregion a obec Těrlicko
uspořádali 17.2.2019 již
7. ročník lyžařských závodů
ve SKI areálu Řeka. Krásné
počasí, dobře připravená trať i zázemí vytvořili výborné podmínky pro spokojené účastníky. Ve třech věkových kategoriích soutěžilo
celkem 65 závodníků.

Vítězové jednotlivých kategorií
Dívky 0-15 let
Chlapci 0-15-let
Muži 16-40 let
Ženy 16-40 let
Muži 41-99 let
Ženy 41-99 let

Valerie Schebinger
Těrlicko
Marcin Štěrba
Těrlicko
Tomáš Filák
Havířov
Petra Ficková
Horní Bludovice
David Grác
Horní Domaslavice
Petra Kluzová
Havířov

Jaroslav Votýpka, administrátor
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FINSTAL LUČINA
“Dlouhou zimní přestávku začali fotbalisté
Lučiny zaslouženým volnem, od 8.1.2019
pak nastoupili do zimní přípravy. Ta se
skládá z úterních tréninků v hale v Havířově
a čtvrtečních i nedělních výběhů na Lučině,
následovat pak budou úterní a čtvrteční tréninky na hřišti s umělým povrchem. Tato příprava je dále doplněna přátelskými zápasy
a také soustředěním. To absolvovali hráči
v termínu 7.-10.2.2019 ve Lhotce, ve wellness penzionu U Fandy. Následují přátelská
utkání 16.2.2019 proti Raškovicím(UT FM),
dále se pak odehrají tyto utkání: 22.2.2019

UT H.Suchá (Soupeř - Dolní Datyně), 9.3.
nebo 10.3.2019 UT Vřesina (Vřesina). Jarní
část mistrovské sezóny začíná v sobotu
23.3.2019 od 15:00 na domácím hřišti proti
Stonavě, následuje venkovní utkání v neděli
31.3.2019 od 15:30 v Libhošti. Kompletní
seznam utkání bude z kraje března k dispozici
tradičně v rozpisech (k dostání v restauraci
U Adámků, v restauraci Cyklorest a v potravinách Alena). Věříme, že naše hráče lučinští fanoušci v jarní části co nejvíce podpoří
v bojích o dosažení co nejlepšího umístění
v 1.A třídě.“
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INZERCE

PŘIJMEME SPRÁVCE OBJEKTU
VŠB - Technická univerzita Ostrava
přijme pracovníka/pracovnici
na pozici SPRÁVCE OBJEKTŮ
– dvou chat v obci Lučina.
Práce na dohodu o provedení práce v období květen – září.
Bližší informace poskytne Ing. Petr Měrka, tel. 597 325 151.

Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb
každou středu
od 14.00 do 15.00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e-mail: marcela@zoric.cz,
www.zoric.cz
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NADĚLUJTE SI DÁRKY I V PRŮBĚHU ROKU
KOLEKCE SORTIMENTU TianDe

PÉČE O VLASY

SPA PÉČE O TĚLO

20

ŽENSKÉ ZDRAVÍ

PÉČE
O ÚSTNÍ DUTINU

PÉČE O PLEŤ OBLIČEJE

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

WELNESS VÝROBKY
PRO SKVĚLÝ POCIT

PRO ŠTÍHLOU
LINII

VÝROBKY PRO
OSOBNÍ HYGIENU

EKO VÝROBKY
PRO DOMÁCNOST

DOPLŇKY
A SUVENÝRY

PRO RUCE A NOHY

PARFÉMY

LINIE PRO ZDRAVÍ

březen 2019
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zpravodaj rady obce

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 12. 3. 2019 • 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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MŠ Lučina

březen 2019
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Soustředění FINSTAL LUČINA

