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SBċR NEBEZPEýNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAěÍZENÍ A VÝKUP PAPÍRU
Vážení obþané obce Luþina,
spoleþnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úĜadem pro Vás v souladu s požadavkem
Zákona o odpadech þ. 185/01 Sb. a obecnČ závaznou vyhláškou organizuje sbČr
nebezpeþného odpadu a vyĜazeného elektrozaĜízení formou pojízdné sbČrny. Pojízdná
sbČrna bude pĜistavena v termínu a na tomto stanovišti:

11.4.2015
9,45 - 10,45 hod

námČstíþko

V této sbČrnČ mĤžete bezplatnČ odevzdat:
- baterie a akumulátory všeho druhu,
- odpady ropných látek nebo jimi zneþištČné (oleje, filtry, tuky, mazadla),
- chemikálie (rozpouštČdla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie),
- detergenty a odmašĢovací pĜípravky,
- zbytky barev, lakĤ, Ĝedidel, pryskyĜic a lepidel vþetnČ nádob,
- záĜivky, výbojky, teplomČry,
- prošlé léky a zdravotnický materiál,
- prĤmyslové hnojiva, zbytky postĜikĤ proti škĤdcĤm,
- televizory, monitory, rádia, jiný elektrotechnický odpad,
- chladniþky, mrazáky,
- pneumatiky atd.
Dále bude v této sbČrnČ probíhat výkup:

þistého papíru

Karneval MŠ s klauny
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informujeme občany, že dne 25.3.2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu
služeb v Lučině proběhne 4. zasedání zastupitelstva obce Lučina. Program bude
zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 3 ze dne 04.02.2015
1/ZO/3

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Janu Kočnarovou
a Ing. Jaroslava Votýpku.
2/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
5/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 200 000,- Kč
Finstalu Lučina – oddílu kopané, Lučina 253, 739 39, IČ: 66934036.
6.1/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení v příjmech položku 4116 „Ostatní neinvestiční
přijaté transfery z rozpočtu“ o částku 60.000,- Kč a navýšení paragrafu 3113
„Základní školy“ o 60.000,- Kč.
6.2/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lučina na rok 2015 včetně schválených
změn.
7/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh jednacího řádu ﬁnančního výboru.
8/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2015 včetně
navrhovaných úprav.
9/ZO/3 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.

Statistické údaje
Počet obyvatel k 01.01.2015:
Z toho mužů:
Z toho žen:
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Osoby starší 60 let

V roce 2014 se
přistěhovalo
odstěhovalo
narodilo
zemřelo
uzavřelo manželství

1282
657
625
189
218
350
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Zpravodaj obce Lučina
Společnost .A.S.A., spol. s r.o. pro obec Lučina dlouhodobě zajišťuje služby v oblasti nakládání
s odpady. V loňském roce dosáhla na třídicí lince ve Vratičově výkonu 10.000 t zpracovaného odpadového plastu a papíru, za což vděčí i občanům obce Lučina. V souladu s novelou § 17 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (na základě vyhlášky č. 321/2014 Sb.) s účinností k 1. lednu
2015 by ráda realizovala další možnosti nakládání s odpady produkovanými fyzickými nepodnikajícími osobami na katastrálním území obce. Pro splnění povinnosti obce vyplývající z výše
citovaného § zavádí společnost .A.S.A., spol. s r.o. nově sběr kovových obalů (nápojové plechovky,
konzervy od potravin, uzávěry a víčka od nápojů apod. – z hlediska hygienického – čistých), a sice
do žlutých kontejnerů na plast, což znamená, že není nutné pořízení dalších separačních nádob
a nedojde k navýšení nákladů na třídění. Nádoby budou postupně označovány tak, aby bylo zřejmé,
co se do nádob může ukládat. Tato komodita bude po vytřídění předána zpracovatelům kovového
odpadu. Rovněž bude sebrané množství evidováno pro EKO-KOM a.s., za což bude obci náležet
příslušná odměna. Další možnosti, jak se mohou občané zbavit kovového odpadu jsou např.:
- mobilní sběr odpadu organizovaný 2x ročně
- prostřednictvím zařízení dle § 14 odst. 1 (výkupna kovového odpadu)
- sběrný dvůr (shromažďovací místo)
Ing. Svatopluk Lukáš
senior obchodní zástupce
.A.S.A., spol. s r.o.

INFORMACE ZE ŠKOLY
Zápis do mateřské školy Lučina
se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2015 od 10.00 do 16.00 hodin.
Dítě se přijímá na základě:
Dokumenty potřebné k zápisu:
- žádosti rodičů
- občanský průkaz
- zápisního listu
- rodný list dítě
- evidenčního listu dítěte (s potvrzením lékaře)
„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016“
1) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a s odkladem školní docházky
(§ 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění).
2) Ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány budou děti v pořadí od
nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst.
Zápis provádí zástupce ředitelky pro MŠ podle stanovených kritérií pro přijetí do mateřské školy.
Dokumenty - „Zápisní list“, „Žádost o přijetí“ budou od poloviny dubna ke stažení na webových
stránkách školy. „Evidenční list“ si můžete týden před zápisem vyzvednout v MŠ, případně vyplnit
přímo u zápisu. Následně je potřeba potvrdit jej dětským lékařem a vrátit zpět do MŠ.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy
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KARNEVAL S KLAUNY
Přijeli k nám. Byli dva. Legrační obličeje,
červené nosy a v hlavě všechno popletené …
Měli jsme co dělat, abychom uhádli na co
ti dva myslí, co že to po nás chtějí. Byli krásně
hraví a uměli vyrobit ty nejkrásnější a největší
bubliny v celém pohádkovém světě … Bubliny
jsme doslova vychytávali a u toho si i zatanči-

li … A nakonec jsme si zaplnili bříška koláči
a chlebíčky, které pro nás připravili rodiče, za
to moc děkujeme.
Děkujeme klaunům a dospělákům za krásné klauní odpoledne!
p. učitelky: Bretzová, Hlavačková

Oznámení o přijetí žáků do 1. ročníku Základní školy Lučina
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lučina, okres Frýdek - Místek, příspěvková
organizace, Mgr. Ilona Racková vyhověla žádosti 13 uchazečů o přijetí do 1. ročníku Základní
školy Lučina pro školní rok 2015/2016.

Poděkování
Děkuji Klubu rodičů při ZŠ Lučina za
realizaci 4. diskoplesu, který se konal dne
21.02.2015 v prostorách Restaurace „U Adámků“. Akce se vydařila, zábava proudila celý večer
a tombola byla opět bohatá. Poděkování patří
rodičům, sponzorům a všem ( a bylo jich opravdu hodně ), kteří tímto způsobem podpořili
naše děti, protože celý výtěžek z akce je určen

právě dětem. Večerem nás hudebně provedl Oldřich Kbelec a taneční vystoupení předvedla
bývalá žákyně Barunka Obručová.
„PEPÍNO PRCEK“ zabavil naše žáky
24.02.2015 na školní diskotéce „U Adámků“.
Poděkování patří paní družinářce Ivě Štefkové,
pedagogům školy, Klubu rodičů při ZŠ a sponzorům za nádherné odpoledne.

Hasík
Naše škola se aktivně zapojuje do programu „Hasík“ - výchova dětí v oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva. Realizace
programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS p. Petrem Kozlem a p. Tomášem
Funiokem, kteří jsou odborně vyškoleni pro
práci „instruktorů“ a jsou připraveni na prá-

ci ve školách. Letos si vzali ze
svých řad mladé pomocníky sl.
Valérii Votýpkovou a p. Patrika Vaška. Cílovou
skupinou jsou žáci 2. a 3. ročníku ZŠ a 26. 02.
2015 se uskutečnilo první setkání s preventivním programem.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Lučina vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ JARMARK, který se koná v úterý
31. 3. 2015 od 13:00 – 16:00 hodin v budově školy.
Srdečně zvou děti a zaměstnanci školy.

V sobotu 11. dubna 2015 od 13.30 hodin se v místnosti Klubu důchodců v Domě
služeb uskuteční setkání našich spoluobčanů - jubilantů, kteří svá životní výročí
80 a více let oslavili nebo oslaví v měsících leden až červen.
Za kulturní a sociální komisi S. Kiková
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Zpravodaj obce Lučina
Jaro už se opět hlásí
Sluníčko již nabývá na síle, štěbetání ptactva je veselejší a zahrádky zdobí bílé hlavičky
prvních sněženek, květy čemeřic a rozkvetlé
keře lýkovce.
A to je signál pro nás zahrádkáře. Rychle
dokoupit chybějící semena, promyslet letošní
osázení zahrádky, zkontrolovat nářadí, namasírovat záda a být připraven vyrazit na své
políčko.
Také místní zahrádkářský svaz nabízí
v tomto roce celou řadu zajímavých akcí: odborné přednášky, zájezdy (16. 5., 24. 10.) smažení
vaječiny (22. 5.) a bramborových placků, apod.
Více se o všech akcích dozvěděli členové svazu
na své výroční schůzi 14.3. 2015.

Prostřednictvím tohoto Zpravodaje zveme
členy i další zájemce z řad občanů na nejbližší
akci:
- v pátek 17. 4. 2015 od 16 hod.
v Kulturní místnosti Domu služeb
přednáška Ing. Štefka

PĚSTOVÁNÍ ORCHIDEJÍ
A POKOJOVÝCH ROSTLIN
Těšíme se na Vaši účast, určitě se dozvíte
hodně zajímavých informací.
Za výbor ČZS Mgr. A. Bůžková

Termíny čištění komínů – 11. 5. 2015 a 4. 12. 2015
Welszar 721 168 804, Kubala 603 955 091, Papřok 728 073 808

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících březen – duben.
Březen
Jarmila Petrošová
Božena Hrnčiříková
Marta Papřoková
Vanda Kalitová
Duben
Marie Pryčková
Ludmila Rabinová
Helena Sikorová
František Slíva

Jaroslava Tesarčíková Miroslav Motloch
Zdeněk Zelinka
Vladimír Peter
Jiřina Jarolímová
Emilie Kropová

Josef Skokan
Stanislav Mlynář
Karel Adámek
Lenka Drobková

Robert Buják
Jiřina Lisníková
Ivo Fajkus
Miroslav Kostohryz

Ilona Libařová
Jiří Bartoň
Jiří Nytra

Jindřich Tvardek
Zdenka Kubiczková
Jaroslava Papalová
Petr Kempný

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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Charita Frýdek-Místek
Přehled výtěžků TS 2014/2015

Frýdecký děkanát

Obec
Baška
Bruzovice
Dobrá
Dobratice
Frýdek
Janovice
Kaňovice
Krásná
Lískovec
Lučina
Morávka
Nižní Lhoty
Nošovice
Pazderná
Pražmo
Raškovice
Řepiště
Sedliště
Skalice
Vojkovice
Vyšní Lhoty
Staré Město
Žermanice

Místecký děkanát

Celkem

Bílá
Fryčovice
Frýdlant
Hodoňovice
Chlebovice
Kunčičky u Bašky
Lhotka
Lubno
Malenovice
Metylovice
Místek
Nová ves
Ostravice
Oprechtice
Palkovice
Paskov
Pržno
Pstruží
Staré Hamry
Staříč
Sviadnov
Zelinkovice
Žabeň
Celkem

Celkový výtěžek sbírky

2015

2014

rozdíl

40 357,00
17 671,00
79 905,00
43 990,00
225 423,00
47 800,00
10 865,00
24 450,00
9 365,00
15 730,00
34 534,00
17 590,00
21 672,00
0,00
27 877,00
34 521,00
32 833,00
27 077,00
14 514,00
13 532,00
15 796,00
18 737,00
7 204,00

40 772,00
16 222,00
77 804,00
48 927,00
210 306,00
47 180,00
12 953,00
28 614,00
7 419,00
18 069,00
33 790,00
14 931,00
22 020,00
8 903,00
30 974,00
35 775,00
22 331,00
24 111,00
12 477,00
15 615,00
18 264,00
22 083,00
5 821,00

-415,00
1 449,00
2 101,00
-4 937,00
15 117,00
620,00
-2 088,00
-4 164,00
1 946,00
-2 339,00
744,00
2 659,00
-348,00
-8 903,00
-3 097,00
-1 254,00
10 502,00
2 966,00
2 037,00
-2 083,00
-2 468,00
-3 346,00
1 383,00

781 443,00

775 361,00

6 082,00

9 262,00
34 022,00
154 277,00
25 791,00
26 557,00
21 599,00
41 433,00
14 226,00
21 619,00
54 776,00
134 992,00
16 566,00
10 966,00
9 384,00
106 000,00
71 488,00
20 465,00
27 058,00
9 649,00
42 851,00
24 950,00
27 167,00
13 768,00

7 160,00
35 309,00
131 970,00
25 584,00
26 759,00
18 818,00
28 903,00
13 228,00
24 897,00
50 378,00
155 646,00
15 249,00
8 261,00
8 215,00
97 471,00
69 919,00
18 898,00
25 906,00
9 749,00
41 915,00
26 041,00
25 971,00
13 129,00

2 102,00
-1 287,00
22 307,00
207,00
-202,00
2 781,00
12 530,00
998,00
-3 278,00
4 398,00
-20 654,00
1 317,00
2 705,00
1 169,00
8 529,00
1 569,00
1 567,00
1 152,00
-100,00
936,00
-1 091,00
1 196,00
639,00

918 866,00

879 376,00

39 490,00

1 700 309,00

1 654 737,00

45 572,00
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Zpravodaj obce Lučina
INZERCE

ODSTRANENI-PAREZU.CZ
Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.
606 751 517  www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI-PAREZU.CZ
Advokátní kancelář
JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy
a převody nemovitostí, zřizování věcných břemen
apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb každou středu
od 14,00 do 15,00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz
www.zoric.cz
6
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Zpravodaj obce Lučina
Sporthotel MAJÁK Soběšovice
přijme od 1.4.2015 pracovníky těchto profesí:
- kuchař – kuchařka
- číšník – servírka
- pokojská, uklizečka
Informace na tel.: +420 773 170 000
E-mail: stanislav.hrabec@seznam.cz

AUTOKEMP LUČINA přijme paní na úklid chatek a sociálního zařízení.
Informace Ivo Fajkus tel. č. 602 553 796.

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 17. 3. 2015 • Název, sídlo a IČO vydavatele: Rada obce Lučina, Obecní úřad Lučina,
č. p. 1, 739 39 Lučina, IČO 00296899 • Název: Zpravodaj obce Lučina • Četnost vydávání: měsíčník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek.
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