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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
zima nám pomalu končí a s přicházejícím
jarním počasím nastane čas úklidu na
zahradách, v pergolách a sklepích. Apeluji
proto 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.

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás opět informovali o aktuálním
stavu Radou obce připravovaných a realizovaných akcí v letošním roce v naší obci tak, jak
vyplývají ze schválené Strategie rozvoje obce.
Areál kempu Lučina
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění areálu
na část víceúčelovou a část rekreační.
V současné době je dokončena projektová
dokumentace části rekreační, spočívající ve
výstavbě nové recepce a sociálních zařízení a 20
vybavených chat. Dokumentace je zpracovávána
firmou British Thovt (Czech Republic) s.r.o.
a v březnu bude vydáno územní rozhodnutí
na rekonstrukci kempu stavebním úřadem
Magistrátu města Frýdku-Místku. Zároveň byla
zpracována dokumentace a vydáno povolení pro
odstranění stávající recepce a sociálních zařízení. Rada obce rozhodla o ukončení provozu
kempu k 31. 8. 2017 a o zahájení odstraňování
chat. Na přípravu areálu pro novou výstavbu
bude Radou obce vypsáno výběrové řízení.

Komise pro územní plánování a rozvoj obce vede
průběžná jednání s projektantem.
Dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Na úpravu dopravního řešení v centru obce
„Rekonstrukce náměstí v obci Lučina – komunikace pro pěší a bus zálivy“ jsme v lednu požádali
o dotaci z dotačního programu Státního fondu
dopravní infrastruktury SFDI – opatření ke
zvýšení bezpečnosti dopravy Bezpečnost 2017
a očekáváme výsledky vyhodnocení stavebních
akcí v tomto dotačním programu.
Dostavba kanalizace v obci
Vedení obce v uplynulém období úspěšně jednalo
o pokračování přípravy dostavby kanalizace
v obci a náš projekt byl zařazen mezi prioritní
stavby roku 2017 v rámci dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva
financí „Revitalizace Moravskoslezského kraje“.
Výběrové řízení na zhotovitele organizuje
Ministerstvo financí a podle posledních informací proběhne ve 2. čtvrtletí roku 2017.

3

zpravodaj rady obce

Opravy místních komunikací
Tak jako v předchozích letech i letos proběhnou
rekonstrukce a opravy místních komunikací
v obci.
Oprava děr technologií studené asfaltové
emulze bude provedena firmou Lesostavby
Frýdek-Místek a.s. Dále je vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele celkové opravy komunikace
v lokalitě „u Špoků“ na Kocurovicích. Průběžně
se vedou jednání s vlastníky pozemků pod některými komunikacemi o převedení těchto pozemků
do vlastnictví obce.

Dále připravujeme rozšíření vodovodu v lokalitě
chatoviště „U Mostaře“ a bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

Fotbalové hřiště
Po odehrání podzimní části sezóny 2016/2017
na nově rekonstruované travnaté ploše, kdy
na ní naši fotbalisté ze 7 utkání třikrát zvítězili
a dvakrát remizovali, bude provedena výměna
další části oplocení kolem areálu hřiště. V rozpočtu obce byla vyčleněna částka na pravidelnou
údržbu hrací plochy.

Rekonstrukce kotelny v budově školy
Je zpracovávána projektová dokumentace rekonstrukce kotelny v objektu školy pro zefektivnění
způsobu vytápění. Dokumentaci včetně požárně
bezpečnostního řešení zpracovává společnost
JM - Plynoservis s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí
za částku 54 450,- Kč. A předpokládáme, že
budeme žádat o dotaci ze Státního programu
na podporu úspor energie, tedy „programu
EFEKT“, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu
a obchodu.

Rozšíření chodníků v obci
Firmou Stavas s.r.o. z Ostravy probíhá zpracování projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení 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). Proběhla jednání s vlastníky
sousedních pozemků a je připravena dokumentace a byla podána žádost o vydání územního
rozhodnutí na stavební úřad Magistrátu města
Frýdku-Místku.
Rozšíření vodovodů v obci
Projektová dokumentace na rozšíření vodovodu
v obci, v lokalitě chatoviště „Pod Adámkem“,
je zpracovávána Ing. Klichem z Bašky a dne
20.9.2016 bylo vydáno územní rozhodnutí na
tento vodovod stavebním úřadem Magistrátu
města Frýdku – Místku a nyní je dokončována
dokumentace pro stavební povolení.
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Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Byla připravena zadávací dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení ve třech lokalitách,
Radou obce bylo vyhlášeno výběrové řízení
na projektovou přípravu a realizaci. Zároveň
zvažujeme kompletní výměnu svítidel veřejného
osvětlení za LED svítidla k dosažení úspory
energie.

Areál hřiště za ZŠ a MŠ Lučina
Ve spolupráci s místními zahrádkáři bude na
jaře provedeno ozelenění svahu u atletické dráhy
za školou.
Dále bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení
na cyklostezku kolem Žermanické přehrady,
v rámci dotačního programu na údržbu kulturního bohatství bude rekonstruována kaplička
sv. Anny u Bártků, probíhá zpracování dokumentace na rekonstrukci bývalé stolárny a připravujeme podklady k případné rekonstrukci
budovy hasičárny z dotačního programu Zelená
úsporám.
Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
Vážení občané,
tytam jsou doby, kdy rodina vlastnila pouze
jeden osobní automobil a někdy ani to ne.
V dnešní době si život bez auta většina z nás
nedovede vůbec představit a mnohdy každý
dospělý člen domácnosti vlastní své auto.
Bylo by ovšem vhodné, kdybychom tomuto
životnímu stylu přizpůsobili i své okolí.
Každý vlastník auta má i svůj pozemek
u domu, který by měl upravit k parkování.
Upozorňuji na skutečnost, že pro zastavení
a stání platí obecné pravidlo minimální
šířky vozovky podle ust. §25 odst. 3 zákona
č. 361/2000 Sb. takto:

Při stání musí zůstat volný alespoň jedenjízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba
směry jízdy.
Uvědomte si, že po komunikaci nejezdí jenom
Váš soused na kole nebo obecní pracovníci
s dvoukolákem.
Apeluji proto na všechny, aby své automobily
parkovali na svých pozemcích a nikoli na
místních komunikacích a to nejen v zimním
období, ale celoročně.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

Rozpočet obce Lučina na rok 2017
Příjmová část

Třída 1 - daňové příjmy
Paragraf Položka Text
1111 Daň z příjmů ze
3 000 000
závislé činnosti
1112 Daň z příjmů OSVČ
80 000
1113 Daň z příjmů
310 000
z kapitálových
výnosů
1121 Daň z příjmů
3 300 000
právnických osob
1211 Daň z přidané
6 000 000
hodnoty
1334 Odvod za odnětí
8 000
půdy ze ZPF
1335 Odvody za odnětí
3 000
půdy z funkce lesa
1340 Poplatek za
700 000
komunální odpad
1341 Poplatek za psy
49 000
1342 Poplatek za lázeňský
14 000
nebo rekreační pobyt
1345 Poplatek z ubytovací
5 000
kapacity
1361 Správní poplatky
40 000
1381 Daň z hazardních her
145 000
1511 Daň z nemovitých
690 000
věcí
14 344 000
Celkem

Třída 2 - nedaňové příjmy
Paragraf Položka Text
3314
2111 Místní knihovna
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3634
2111 Zásobování teplem
3639
Komunální služby
3725
2324 Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady
6171
2111 Činnost místní
správy
6310
Příjmy z úroků
6330
4134 Převody vlasním
fondům v rozpočtech
úz.úrovně
Celkem
Třída 4 - přijaté dotace
Paragraf Položka Text
4112 Neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu
v rámci
souhrnného
dotačního vztahu
4222 Investiční přijaté
transfery od krajů
Celkem
Příjmy celkem

2 000
80 000
440 000
130 000
30 000
180 000
15 000
31 000
88 000
996 000

418 000
86 000
504 000
15 844 000
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Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka Text
1014
Zvláštní veterinární
péče
2143
Cestovní ruch
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti
pozemních
komunikací
2292
Dopravní
obslužnost
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění
odpadních vod
3117
5331 Základní škola
- neinvestiční
příspěvek
3117
Základní školy
3314
Činnosti
knihovnické
3319
Ostatní záležitosti
kultury
3326
5329 Pořízení, zachování
a obnova hodnot
histor
3330
Činnosti reg. církví
a náboženských
společností
3349
Ostatní záležitosti
sdělovacích
prostředků
3399
Ostatní záležitosti
kultury,církví
a sdělov. prostř.
3412
Sportovní zařízení
v majetku obce
3419
Tělovýchovná
činnost
3421
Využití volného
času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová
činnost a rekreace
3612
Bytové
hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3639
Komunální služby
3722
Sběr a svoz
komunálních
odpadů
3725
Využívání
a zneškodňování
komunálních
odpadů
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3729
10 000

3745

1 000 000
1 500 000
4 200 000

4341
5512

176 000

6112
6171

50 000
550 000

6310

5163

950 000

6320

5163

6330

5342

6402

5364

6409

5901

100 000
52 000
28 000
210 000
10 000
40 000
200 000
420 000
202 000

Ostatní nakládání
600 000
s odpady
Péče o vzhled obcí
150 000
a veřejnou zeleň
Sociální pomoc
5 000
osobám v hmotné
nouzi
Požární ochrana 265 000
dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
1 220 000
Činnost místní
1 700 000
správy
Obecné výdaje z fin.
14 000
operací - služby
pen. úst.
Pojištění funkčně
45 000
nespecifikované
Převody vlastním
88 000
rozpočtovým účtům
Finanční
11 500
vypořádání
minulých let
Nespecifikované
15 084 500
rezervy
Výdaje celkem

Třída 8 - financování
8115 Změna stavu
krátkodobých
prostř.na
bankovních účtech
8117 Aktivní krátkodobé
operace

34 544 000

15 700 000

3 000 000

Financování
celkem

18 700 000

Příjmy
Financování
Příjmy celkem

15 844 000
18 700 000
34 544 000

Výdaje - běžné
Nespecifikovaná
rezerva
Výdaje celkem

19 459 500
15 084 500

5 000
118 000
155 000
525 000
3 800 000
900 000
160 000

34 544 000

Lučina, 23. 2. 2017
Ing. Dagmar Veselá, starostka
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
MÍSTNÍ POPLATKY
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je splatný k 31.03.2017.
Místní poplatek ze psů je splatný k 31.03.2017.
Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyzvedli známku na popelnice na rok 2017, aby
tak učinili nejpozději do 28.04.2017. Pokud po tomto datu nebude popelnice označena
novou známkou, nebude vyvezena.
Dále žádáme občany, kteří si ještě nevyzvedli kalendář na rok 2017, aby tak učinili do
28.04.2017 v kanceláři podatelny obecního úřadu.

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2016
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 – 1364
Úmrtí 6 občanů – 4 ženy, 2 muži
Narodilo se 14 dětí – 8 dívek, 6 chlapců
Stěhování – přihlášeno 93 občanů, z toho 14 narození
– odhlášeno 43 občanů, z toho 6 úmrtí

Informujeme občany, že ve středu 29. 03. 2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti
Domu služeb proběhne 15. zasedání obce Lučina. Program bude zveřejněn
na úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz.

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 13 ze dne 14. 12. 2016
1/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Soňu Blahutovou
a pana Ivana Šotkovského

2/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

6/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávky ve výši 920 000,- Kč evidované
vůči firmě LINEPLAN s.r.o., 28.října 168/1142, 709 00 Ostrava

7.1/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí zálohy na dotaci pro Základní
a mateřskou školu Lučina, okres Frýdek – Místek, p.o., Lučina 2 ve výši
50 000,- Kč
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8.1/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje záměry prodeje vodovodních řadů „Za biologickým
rybníkem“, „Motorest – Bůžkovi“ a „v komunikaci vedoucí k Mostaři“

8.2/ZO/13

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce vyhlášením záměrů a další přípravou
podkladů pro prodej vodovodních řadů

9.1/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pozemku p.č. 459/4 k.ú.Lučina pod
místní komunikací „Guziur – Sokolovna“ o výměře 255 m2 od p. Luďka Guziura,
Lučina č.p.113, za cenu 60 Kč/m2

9.2/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lučina a p. Luďkem
Guziurem, Lučina č.p.113 na pořízení pozemku p.č. 459/4 k.ú.Lučina

10/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

11/ZO/13

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 s platností od
1. 1. 2017 až do doby schválení rozpočtu na rok 2017, kdy výdaje obce budou
měsíčně čerpány ve výši 1/12 skutečného plnění rozpočtu 2016, příjmy budou
přijímány ve skutečné výši

12.1/ZO/13 Zastupitelstvo obce schvaluje vynětí paragrafu 5311 „Bezpečnost a veřejný
pořádek“ ve výši 18 000,- Kč z rozpočtového opatření č. 3/2016
12.2/ZO/13 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 včetně změn
13.1/ZO/13 Zastupitelstvo obce neschvaluje pořízení změny Územního plánu
13.2/ZO/13 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce odpovědět žadatelům v souladu s usnesením zastupitelstva obce a podle posouzení úřadu územního plánování Magistrátu města Frýdku-Místku

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 14 ze dne 22. 2. 2017
1/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kohuta
a pana Martina Říhu

2.1/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu 7. Rozpočtový výhled na roky
2018 – 2020 z programu zasedání

2.2/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

5/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši
180 000,- Kč Finstal Lučina – oddílu kopané, Lučina 253, 739 39 Lučina, IČ
66934036

5.1./ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lučina s Finstal Lučina – oddílem kopané na rok 2017

6/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje v návrhu rozpočtu položku 2212 navýšit o částku
500 tis. Kč, na celkovou částku 1 500 tis. Kč.
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6.1/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lučina na rok 2017 včetně změn

8.1/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje prodeje vodovodních řadů „Za biologickým
rybníkem“, „Motorest – Bůžkovi“ a „v komunikaci vedoucí k Mostaři“ společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, za celkovou částku 149 000,- Kč,
včetně kupní smlouvy

8.2/ZO/14

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce dokončením přípravy podkladů pro
prodej vodovodních řadů a starostku podpisem kupní smlouvy

9/ZO/14		

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2017

10/ZO/14

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2017

INFORMACE ZE ŠKOLY
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUČINA

PROBĚHNE 04.05.2017 OD 10.00 DO 16:00 HOD.
DŮLEŽITÉ – pro zákonné zástupce předškolních dětí.
Dle školského zákona 561/2004 Sb. je
zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu 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. Je-li dítě přijato do jiné
než spádové mateřské školy, oznámí ředitel
této školy tuto skutečnost bez zbytečného

odkladu řediteli spádové mateřské školy.
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, zástupce ředitelky pro MŠ

Podrobné informace k zápisům budou zveřejněny na webu školy:
www.zs-lucina.cz
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY LUČINA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PROBĚHNE 04.04.2017 OD 13.00 DO 17:00 HOD.
Informace pro zákonné zástupce, kteří
zvažují u svých dětí odklad povinné školní
docházky:
není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce, odloží ředitelka školy
začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena dopo-

ručujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka

SBĚR PAPÍRU

PODĚKOVÁNÍ

Jarní sběrový týden proběhne i letos. Kontejner
na papír bude u školy
př ist aven od pát k u
12. května do pondělí
22. května 2017. Kdo
nemůže odvézt sběr
do kontejneru u školy,
může ho svázaný položit před dům v pondělí
15. května, odkud ho
žáci školy společně
s pe dagog y začnou
odvážet od 09:00 hodin.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Klubu rodičů při
ZŠ a MŠ Lučina za 6. školní diskoples, který se konal
dne 21.01.2017 v prostorách restaurace „U Adámků“,
DJ Standovi za hudební produkci zdarma, tanečnicím
z Horizontů Havířov a tanečnicím Black and white za krásná
vystoupení, také všem, kteří přispěli dary do tomboly.

Děkujeme za spolupráci
a podporu školy.

20.01.2017 se ve stejném sále veselily děti z mateřské školy
na Dětském karnevalu
Pro žáky školy se uskutečnila 21.02.2017 diskotéka v prostorách tělocvičny. Poděkování patří paní vychovatelce
Ivě Štefkové a paní vychovatelce Nele Weissmannové za
program, výzdobu tělocvičny, kuchařkám p. Iloně Špokové
a p. Aleně Brňákové za upečené sladkosti, Klubu rodičů za
občerstvení a pomoc při organizaci na akcích pořádaných
pro děti.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka

Zimní zprávičky z MŠ
I mrazivé zimní období si děti užívaly naplno.
Prožily si svátek „Tří králů“, shlédly divadelní představení divadélek „Koloběžka“
a „Smíšek“. Seznamovaly se s charakteristickými znaky zimního počasí, učily se prostřednictvím různých pokusů poznávat vlastnosti
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sněhu a ledu. Nezapomínaly také na zvířátka
a ptáčky, kterým pravidelně nosily drobečky.
Ale nejvíce si děti užívaly radosti a dovádění
na sněhu - bobovaly, sáňkovaly, kreslily do
sněhu, vyšlapávaly cestičky, vyhledávaly stopy
zvířátek a stavěly sněhuláky.

březen 2017

Také se kamarádi z Žabiček
a Rybiček zúčastnili předváděcí
akce, která byla součástí projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
Ochutnávali zdravé džusíky
z různorodého ovoce a zeleniny.
V pátek 20. 1. 2017 si děti užily
„Maškarní bál“, který se konal
v restauraci „U Adámků“.
V pestrých maskách a převlecích plnily zajímavé úkoly a disciplíny. Celým programem
provázely klaunky z divadélka
„Entent ýk y“ z Rychvaldu.
Pro hladová bříška připravily
maminky moc chutné dobroty. Za vše patří velké poděkování členkám „Klubu rodičů“, které toto radování
zorganizovaly.
Kamarádi ze třídy Rybiček nezaháleli a procvičili si svá těla při zimní olympiádě, kde
plnili připravené úkoly – běžkařský slalom,

hod koulí do dálky a bobové závody. Celými
olympijskými hrami děti prováděla ledová
královna.
Děti si letošní zimu opravdu užívaly plnými
doušky.
Bc. Magda Pavlasová a Veronika Laníková

Vánoční jarmark
V sobotu 3. 12. 2016 se konal již 6. ročník
vánočního jarmarku. Všichni, kdo přišli,
se mohli v klidu potěšit, pobavit, uvolnit
a vánočně naladit.
Děkujeme všem, kteří se na přípravách
a průběhu této velké akce podíleli: členům SDH Lučina, TS F-M, Povodí Odry,
prodejcům, všem zaměstnancům obecního úřadu a ZŠ a MŠ Lučina, paní starostce Ing. Dagmar Veselé, paní ředitelce

Mgr. Iloně Rackové, pánům Milanovi
Michnovi a Vladimíru Nytrovi, Otci
Mgr. Janu Vechetovi, sestrám Nelce
a Natálce Žákovým, žákům ZŠ z hudebního kroužku pod vedením p. S. Kikové,
skupinám Iršava a Šajtar a samozřejmě již
tradičnímu zvukaři p. Lukáši Chlebkovi.
7. ročník „našeho“ jarmarku, se bude konat
v sobotu 2. prosince 2017… už teď se na
něm pracuje.
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Vítání občánků
V neděli 9. dubna 2017 od 10 hodin,
se bude konat v kulturní místnosti
Domu služeb přivítání nejmenších
občánků naší obce.
Rodiče, kteří máte zájem účastnit
se této slavnostní chvíle, přihlaste
se na OÚ, u matrikářky p. Jany
Vojkovské.

Setkání jubilantů.
V sobotu 27. května 2017 od 14.00 hodin,
v místnosti „Klubu důchodců“ v Domě
služeb, se uskuteční tradiční setkání všech
našich spoluobčanů – jubilantů, kteří svá
životní jubilea – 80 a více let – oslavili nebo
budou slavit v průběhu celého roku 2017.
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková.

Lyžařské závody o pohár Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
Závody proběhly v atraktivním prostředí večerního
lyžování 7. 2. 2017 v lyžařském areálu v Řece. Na dobře
upravené trati, za příjemného
počasí soutěžilo 35 závodníků v šesti kategoriích.
Vítězové jednotlivých
kategorií:
Dívky:
Markéta Janošová, Těrlicko
Chlapci:
Filip Harastej,
Dolní Domaslavice
Muži mladší:
Nicolas Harastej,
Dolní Domaslavice
Ženy mladší:
Nikola Chrobočková,
Horní Bludovice
Muži starší:
Martin Polášek, Těrlicko
Ženy starší:
Martina Janošová, Těrlicko
Jaroslav Votýpka
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MYSLIVCI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o některých
pravidlech chování na území naší obce ve
vztahu k ochraně přírody a to zejména při
provádění volnočasových aktivit občanů
a především venčení domácích psů.
Jelikož v centru naší obce upravuje pohyb psů
obecně závazná vyhláška, rád bych Vám připomněl zákonné limity pro pohyb psů, které
jsou platné na zbylém území obce a které
bychom měli všichni dodržovat.
Volné pobíhání psů na silnicích a místních
komunikacích je zakázáno zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Na
ostatních volně přístupných plochách jako
jsou pole, lesy, neoplocené zahrady, účelové
komunikace, ale i břeh přehrady, je volné
pobíhání psů a to i venčení psa bez vodítka,
upraveno zákonem o myslivosti, který zakazuje jakýmkoliv způsobem plašit zvěř, rušit
ji při hnízdění a kladení mláďat a provádět
další činnosti záporně působící na život zvěře.
Zmiňuji tato omezení proto, neboť dochází na
okrajových částech obce a to převážně v části
Frančesky k porušování těchto pravidel, zvěř
je zde neustále plašena a stresována „pejskaři“ s volně pobíhajícím psem nebo i několika
psy, což v tomto období, kdy pro zvěř skončilo zvlášť kritické zimní období s vysokou
sněhovou pokrývkou a mrazy, znamená, že
zvěř omezuje pudově pohyb v zájmu úspory
energie. Každé vyrušení ji donutí k útěku,
čímž dochází k jejímu vysilování. Slabší kusy
zvěře se pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem energie a následně uhynou na celkové
vysílení nebo na záněty dýchacího ústrojí.
Dalším takovým obdobím je doba vysoké
březosti samic, kdy je fyzická námaha pro ně

velmi obtížná a snadno dojde k vyčerpání
nebo zranění. Tedy zhruba od března až do
kladení mláďat, které je opět další takovou
kritickou periodou a připadá na období jara
(od dubna do června). Kryje se s obdobím
snůšek vajec a sezení na hnízdech zvěře pernaté (bažanti, vodní ptactvo) a dalších druhů
ptáků. Psi svým nekontrolovaným pohybem
na polích, po lese a kolem břehů přehrady
mohou narušit i hnízda zpěvných ptáků či
pernaté zvěře.
Myslivci jsou ze zákona povinni chránit zvěř
před těmito nepříznivými vlivy, které člověk
svým chováním způsobuje, a proto existuje
zákonná možnost sankcionovat porušení
těchto zákazů pokutou až do výše 30.000 Kč
(až dvojnásobek při opakování přestupku).
Myslivecký hospodář a myslivecká stráž jsou
navíc za jistých podmínek oprávněni usmrtit
volně pobíhajícího psa v honitbě.
Musím také zmínit zvýšené nebezpečí pro
volně pobíhající psy způsobené čím dál rostoucí populací divokých prasat na území naší
obce, kdy setkání psa s divočákem končí pro
neloveckého psa většinou tragicky.
Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů,
vždyť jsme ve většině případů sami aktivní
kynologové, ale závěrem bych chtěl požádat
nejen všechny majitele psů o porozumění
a ohleduplnost k přírodě a zvěři. Je před námi
jaro a v této době je nutno se v přírodě chovat
tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které
patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.
Jan Mojžíšek
předseda Mysliveckého spolku
Řonsník Lučina
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
TAKÉ MY BUDEME SLAVIT
Zahrádkaření jako lidská činnost má hluboké kořeny, historie sahá
téměř do doby Karla IV. Již od 16. století existují první písemné záznamy
o pěstitelství a vzniku zahrádek na okrajích měst.

V loňském roce slavila v ýročí vzniku
naše krásná obec, letos bude slavit 60 let
Český zahrádkářský svaz a naše organizace si př ipomene 55 let od svého
vzniku. 1. 12. 1962 byl v naší obci založen
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz
(ČOZS), prvním předsedou byl pan Rudolf
Josefus. V době založení měla naše organizace 36 členů, v roce 1996 již 106 členů.
V současné době má svaz pod vedením
pana Zdeňka Fabíka ( jako pátého předsedy) celkem 50 členů.
Ale již dost historie. Pro nás je důležitá
současnost. Jak ý asi bude rok 2017?
Věřme, že pro naše pole a zahrady bude
příznivý
Také náš zahrádkářský svaz nebude zahálet:

- během celého roku budou pokračovat
práce na zvelebení moštárny s posezením
- v bře znu tr adiční v ý roční schů ze
s odbornou besedou a občerstvením
- 13. května zájezd do Polska po zahradnictvích
- 2. června (pokud počasí dovolí) smažení
vaječiny u moštárny
- 9. – 10. září tradiční výstava ovoce,
zeleniny a rukodělných prací
- říjen – zájezd na Flóru Olomouc
- říjen-listopad (dle počasí) smažení
bramborových placků (to loňské se přece
jen uskutečnilo, a to až 23. 11. Téměř 20
se nás sešlo u rozpáleného grilu a kopce
placků se škvarkami, zima nikomu nebyla,
výborná nálada i „dobrý mok“ nechyběly).

SOUTĚŽ

I letos opět vyhlašujeme pro všechny občany naší obce fotosoutěž

ROZK V ET LÝ DŮM - ROZK V ET L Á Z A HR A DA

Zasílejte během celého půlroku březen-srpen fotografie svého rozkvetlého balkónu,
předzahrádky, okna, altánu apod. na e-mailovou adresu:
kvetouci.zahrada@seznam.cz
Kdo tuto možnost nemá, může se obrátit na členy výboru a ti
foto zajistí. Soutěž vyhodnotíme na zářijové výstavě a nejlepší
odměníme. Přejme si všichni společně, aby naše obec zářila
nejen čistotou, ale i záplavou květin v našich zahradách.
Za výbor ZO ČZS Mgr. A. Bůžková
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Informace o činnosti spolku seniorů SenSen LUČINA
Zpráva o zájezdu
Tak senzační senioři z Lučiny uspořádali
zájezd v době adventní do Krakowa na
Vánoční trhy pro cca 40 důchodců, seniorů
a mladších spoluobčanů. Ráno jsme vyjížděli
již v 7.00 hod z náměstíčka a během jízdy
se dozvěděli několik základních informací
o tomto největším a nejstarším městě v Polsku,
jeho vzniku, dominantních stavebních skvostech z doby renesance, baroka a gotiky, které
obsahují spoustu kulturních památek, jež
můžeme vidět na vlastní oči.
Pochmurné počasí odpovídající polovině prosince, které nás celý den provázelo při návštěvě
Vánočních trhů na Hlavním náměstí jsme
řešili individuálně u stánků na různé občerstvení od svařeného vína po grilovaná jídla.

Po prohlídce toho nejzákladnějšího jako je
hrad Wawel a kostela Panny Marie v rohu
Hlavního náměstí jsme v 16.00 hod. odjížděli
z parkoviště domů. Cestou nechyběla dobrá
nálada podporována společným zpěvem
lidových písniček.
Tak se nám v tomto předvánočním shonu
podařilo ušetřit jeden den a věnovat jej společnému nasání neopakovatelné adventní
a předvánoční atmosféry v tomto historickém
městě na břehu Visly.
Věřím, že se zájezd vydařil a v příštím roce jej
zopakujeme.
V Lučině 16. 12. 2016.
Za spolek zapsal Jaroslav Mokryš

Druhý Lučinský bál
V pátek 27. ledna uspořádal spolek senzačních seniorů v Lučině Druhý Lučinský bál
v sále restauračního zařízení U Adámků
s podtitulem „Bál pro všechny generace“.
Ke společné zábavě jsme pozvali členy
klubu důchodců a všechny občany obce,
abychom se společně pobavili a strávili
příjemný večer. K dobré náladě přispěla
živá hudba, oblíbená již z našich mladších
let, která hrála písničky 70-tých, 80-tých
let a ty modernější.
Program vyšperkovalo taneční vystoupení,
které si připravily maminky dětí zdejší

školy pod názvem Black and White, aneb
pomíchané nohy.
Tradiční bohatá tombola samozřejmě
nemohla chybět.
Zábava proběhla v komorní až rodinné
atmosféře, proto bychom rádi pro příští
rok zajistili větší účast seniorů a občanů
obce. Chtěli bychom tak zachovat tradici
vesnických bálů.

V Lučině 28. 1. 2017
Zapsal: Jaroslav Mokryš
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Kalendář klubu - Finstal Lučina - jaro 2017
Kalendář klubu - Finstal Lučina - jaro 2017
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Smilovice - Lučina

muži

26.3.2017

NE

15:00

1.B "C"

muži

1.4.2017

SO

15:30

1.B "C"

muži

8.4.2017

SO

15:30

1.B "C"

Tošanovice - Lučina

žáci
muži

15.4.2017
16.4.2017

SO
NE

13:15
16:00

OP
1.B "C"

Lučina - Metylovice
Loko.Petrovice B - Lučina

žáci
muži

22.4.2017
22.4.2017

SO
SO

12:00
16:00

OP
1.B "C"

žáci
muži

29.4.2017
30.4.2017

SO
NE

13:45
16:30

OP
1.B "C"

žáci
muži

7.5.2017
6.5.2017

NE
SO

14:30
16:30

OP
1.B "C"

žáci
muži

14.5.2017
14.5.2017

NE
NE

10:00
16:30

OP
1.B "C"

žáci
muži

20.5.2017
20.5.2017

SO
SO

14:15
17:00

OP
1.B "C"

žáci

23.5.2017

ST

17:30

OP

muži

27.5.2017

SO

17:00

1.B "C"

žáci
muži

3.6.2017
3.6.2017

SO
SO

14:15
17:00

OP
1.B "C"

Lučina - Vojkovice/Dobratice
Lučina - Jablunkov

žáci
muži

10.6.2017
10.6.2017

SO
SO

12:30
17:00

OP
1.B "C"

Baška - Lučina
Lučina - Raškovice

žáci
muži

17.6.2017
17.6.2017

SO
SO

9:30
17:00

1.B "C"
1.B "C"

Lučina - Hnojník

Řepiště - Lučina
Lučina - Nýdek
Lučina - Ostravice
Inter. Petrovice - Lučina
Raškovice - Lučina
Lučina - Petřvald
Tošanovice/Hnojník - Lučina
Věřňovice - Lučina
Lučina - Nebory/Smilovice
Lučina - Řepiště
Čeladná - Lučina
Dolní Lutyně - Lučina

Sedliště - Lučina
H.Suchá - Lučina
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FOTBALISTÉ INFORMUJÍ
soustředění. Muži již odehráli tři přípravné
zápasy, kdy porazili 4:2 Vojkovice, prohráli
1:2 s Kozlovicemi a remizovali 2:2 s Tichou,
dále je čekají ještě dvě utkání a to 5.3.2017 od
12:00 na UT ve FM proti Hukvaldům a následně je čeká generálka 18.3.2017 od 12:00
proti Petřvaldu na Moravě, zatím na UT ve
FM. Mistrovské zápasy startují o víkendu 25.26. 3. 2016 viz rozpis utkání níže. Věříme, že
naši fanoušci zavítají v co nejhojnějším počtu
na jakákoliv naše utkání ve všech kategoriích
a budou našim sportovcům co nejvíce fandit.“
„Lučinští fotbalisté, ať už muži
nebo mládež, se v současné
době pilně připravují na jarní
část sezóny. Muži využívají
hlavně okolí Lučiny k nabírání
fyzických sil, žáci pro změnu
pravidelně navštěvují tělocvičnu
místní základní školy. Všechny
kategorie odehrají v tomto období přípravná utkání, zároveň
také absolvují herní a kondiční

Další vstřícný krok zákazníkům
Poté, kdy se od 1. října loňského roku
změnila čísla zákaznické i poruchové
linky a místo zpoplatněných bílých linek
volají lidé na bezplatné zelené linky, učinila
společnost SmVaK Ostrava další vstřícný
krok směrem k zákazníkům. Od 2. ledna
roku 2017 je zákaznická linka přístupná
až do 20:00. Vodárenská společnost chce
tímto krokem umožnit svým zákazníkům,

aby se na ni mohli obracet se svými dotazy,
podněty a připomínkami i ve večerních hodinách třeba po příchodu ze zaměstnání.
Mgr. Marek Síbrt
mluvčí/spokesperson
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
28. října 1235/169
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Nové občanské průkazy

Přední strana

Zadní strana (bez čipu)

Zadní strana (s čipem)

Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem
nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm
(velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis
držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze
poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na
zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.
Do čipu lze nahrát elektronický podpis (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za
který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
Mezi volitelné údaje patří rodinný stav, registrované partnerství a titul. Řešeno je
i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu.
Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo
druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě
zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky
„ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“.
Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si
občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn
název rubriky „RODINNÝ STAV“ nebo „TITUL“. Pokud není zkracováno jméno
a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“).
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny
zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let
věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu.
Správní poplatek se vybírá za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození, nebo
zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč, dále za vydání občanského
průkazu z důvodu zápisu titulu anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době
delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu ve výši
200 Kč a za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský
průkaz s čipem se platí správní poplatek ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod
vydání.

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou.
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KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
ZÁJEZDY
V roce 2017 připravil Klub důchodců v čele s paní Žitníkovou
2 celodenní zájezdy, na které vás co nejsrdečněji zveme.
14. června 2017

Javorník, zámek Janský vrch, Račí údolí - tančírna

Cena zájezdu pro důchodce a studenty
Děti do 15 let				
Ostatní					
16. srpna 2017

250,- Kč
150,- Kč
300,- Kč

Jaderná elektrárna Dukovany, jeskyně Výpustek, farní kostel Křtiny
Cena zájezdu stejná, jako v první nabídce.

Odjezd u obou zájezdů je v 5.00 hod. od Domu služeb v Lučině. Zájemci hlaste se u paní
Vařekové, Lučina č. 65, nejlépe ihned po přečtení této informace.
Marie Vařeková

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících leden - březen.
Leden
Drahomíra Slívová
Ladislav Geleta
Ondřej Stříž
Jaromír Liberda
Jiří Bártek
Jitka Solichová
Jana Mokryšová
Bohuslava Papalová
Karel Duda
Únor
Libuše Gryczová
Zdeňka Frantová
Ivana Zelená

Lenka Kubíčková
Jaroslava Jungová
Vítězslava Minksová

Jarmila Vašendová
Zdeňka Polanská
Naděžda Kormaníková Josef Papřok
Zdeněk Veselý

Březen
Marie Lupinská
Václav Rára
Jaroslava Tesarčíková

Liboslav Nahodil
Jiřina Jarolímová
Kamila Beňová

Emilie Kropová
Alena Majerová
Jiří Bartoň

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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TEXTIL
Nabízíme:
Dámské, pánské, dětské oblečení
Drogerii
Hračky
Bytový textil:
povlečení, prostěradla s mikroflanelu,froté, jersey, ručníky,
Najdete nás v suterénu budovy Obecního úřadu Lučina.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

DOMÁCÍ POTŘEBY A JINÉ ZBOŽÍ
Nabízíme vám:

Kvalitní český porcelán – zn. Thun
Džbány, konvice, mísy – zn. Simax
Plastové nádoby – koše, kbelíky, lavory, ….
Kuchyňské náčiní
Potřeby do kuchyně a domácnosti
Prodlužovací kabely
Žárovky
a další zboží …
Najdete nás v suterénu budovy Obecního úřadu Lučina.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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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

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 15. 3. 2017 • 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 holding, Frýdek-Místek.
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Žabičky vyhlížejí krtka

Rybičky a Zimní olympijské hry 2017 na Lučině

Dětský karneval MŠ
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Maškarní bál ŠD

Ovocný den

Recitační soutěž

Vánoční turnaj v Dámě

