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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou první číslo
zpravodaje v roce 2016, roce, kdy naše obec
oslaví 60-té výročí svého vzniku. Při této
příležitosti se budou po celý rok konat různé
kulturní, sportovní a společenské akce, na
které jste již nyní srdečně zváni.

18.6.2016 v Autokempu Lučina a o týden
později, 25.6.2016 proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného fotbalového hřiště.
Bližší informace o dění v naší obci se budete
dozvídat v následujících číslech našeho
zpravodaje nebo na internetových stránkách
obce.

Hlavní akcí však budou oslavy u příležitosti
vzniku naší obce, které proběhnou dne

Ing. Dagmar Veselá, starostka

LIKVIDACE POUŽITÉHO OLEJE
Vážení občané,
dovoluji si Vám připomenout, že použitý olej
z Vašich kuchyní je možné ukládat v uzavřených plastových lahvích do sběrného
dvora. V případě jeho vylití do kanalizace
dochází následně k velkým problémům s jeho

odstraněním jak v čistírně odpadních vod, tak
i v kanalizaci.
Děkuji za Váš vstřícný krok k životnímu
prostředí.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 8 ze dne 18. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Martina Říhu a paní
Soňu Kikovou
2/ZO/8
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
5/ZO/8
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
6/ZO/8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015
7/ZO/8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 s platností od
1.1.2016 až do doby schválení rozpočtu na rok 2016, kdy výdaje obce budou měsíčně
čerpány ve výši 1/12 skutečného plnění rozpočtu 2015, příjmy budou přijímány
ve skutečné výši
8/ZO/8
Zastupitelstvo obce neschvaluje pořízení změny Územního plánu Lučina
8.1./ZO/8 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce odpovědět žadatelům o změnu územního
plánu v souladu s usnesením zastupitelstva obce a podle posouzení úřadu územního
plánování Magistrátu města Frýdku-Místku
1/ZO/8
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Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se zápisem kontrolního výboru zabývalo zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce a současně radě
obce ukládá doložit právní stanovisko k veřejným zakázkám a zápisu kontrolního
výboru
11/ZO/8 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení technického zhodnocení – rekonstrukci
Tatry 815 CAS 32 v technickém provedení krátká kabina + původní čerpadlo
s generální opravou
11.1/ZO/8 Zastupitelstvo obce schvaluje zahrnutí nákladů na technické zhodnocení – rekonstrukci Tatry 815 CAS 32 ve výši 2 000 000,- Kč do rozpočtu obce Lučina na rok
2016
11.2./ZO/8 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zahrnout částku 2 000 000,- Kč do rozpočtu
obce Lučina na rok 2016

10/ZO/8

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2016
Poplatek za odpady v roce 2016
Poplatek na občana s trvalým pobytem v obci
je 500,- Kč a poplatek pro fyzickou osobu,
která vlastní nemovitost určenou k rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je
700,- Kč. Poplatek je splatný do 31.03.2016.

Poplatek ze psů v roce 2016
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa ...........................200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele ............................................300,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu ..........................................200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, kter ý je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
..........................................................300,-Kč.
Poplatek je splatný do 31.03.2016.
Úplné znění obecně závazných vyhlášek najdete na internetových stránkách
www.lucina.cz

INFORMACE OBČANŮM – NOVÉ ZNÁMKY
NA POPELNICE NA ROK 2016, KALENDÁŘ ROK 2016
Od roku 2016 budou popelnice označeny novými známkami, které se vydávají na obecním úřadě v kanceláři podatelny nejpozději do 31.03.2016. Pokud po tomto datu nebude
popelnice označena novou známku, nebude vyvezena.
Dále žádáme, občany, kteří si ještě nevyzvedli kalendář na rok 2016, aby tak učinili
do konce března 2016 v kanceláři podatelny obecního úřadu.
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ZMĚNA OBCHODNÍHO
NÁZVU SPOLEČNOSTI
.A.S.A., SPOL. S R. O.
S platností od 1. února 2016 mění společnost
.A.S.A., spol. s r.o. svůj obchodní název na FCC
Česká republika, s.r.o. Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají
beze změny. Změna obchodního názvu nemá
žádný vliv na práva a závazky, které má společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na
jejich práva a závazky vůči společnosti.
Ing. Petr Morávek
obchodní ředitel

STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet obyvatel k 01.01.2016: 1314
Z toho mužů:
672
Z toho žen:
642
Děti do 15 let
197
Děti do 18 let
225
Osoby starší 60 let
361
V roce 2015 se
přistěhovalo
odstěhovalo
narodilo
zemřelo

64
31
11
12

INFORMACE ZE ŠKOLY
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUČINA
ve čtvrtek 19. května 2016 od 10.00 do 16.00 hodin
„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017“.
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.
Dokumenty potřebné k zápisu:
- občanský průkaz
- rodný list dítě
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se
vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis provádí zástupce ředitelky pro
MŠ podle stanovených kritérií pro přijetí do
mateřské školy.

Dítě se přijímá na základě:
- žádosti rodičů
- zápisního listu
- evidenčního listu dítěte (s potvrzením
lékaře!)
Na základě těchto dokumentů může ředitelka
školy vydat „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“.
Dokumenty - „Žádost o přijetí“ a „Zápisní
list“ budou od poloviny dubna ke stažení na
webových stránkách školy.
„Evidenční list“ – si může zákonný zástupce vyzvednout v mateřské škole od začátku
května. Následně ho nechá potvrdit dětským
lékařem a při zápisu odevzdá s ostatními
dokumenty.
Důležité je, aby potvrzení lékaře bylo
vydáno nejpozději v den zápisu dítěte do
mateřské školy.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Lučina z. s.,
pedagogům školy a všem snaživým rodinám,
které stojí za realizací 5. školního diskoplesu,
který se konal dne 13.02.2016 v prostorách

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 u 12 uchazečů o přijetí
do 1. ročníku Základní školy Lučina pro
školní rok 2016/2017.

Restaurace „U Adámků“. Ples ve škraboškách se vydařil, zábava proudila celý večer,
soutěže byly zábavné a tombola opět bohatá.
Poděkování patří rodičům, sponzorům a všem,
kteří opět tuto akci a naše děti podpořili, protože celý výtěžek z akce je určen právě dětem.
Večerem nás hudebně provedl DJ pan Oldřich
Kbelec a taneční vystoupení zumby předvedly
žákyně naší školy pod vedením Mgr. Nikol
Wlochové. Dne 19.02.2016 v restauraci
„U Adámků“ proběhl „Dětský karneval“ pod
záštitou Klubu rodičů ZŠ a MŠ Lučina z. s.
a pedagogů mateřské školy. Programem provázeli „Klauni na volné noze“. Děkuji všem, kteří
připravili dětem hezké odpoledne.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
ZMĚNA PŘI POZVÁNÍ NA „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
Obec Lučina byla nucena z důvodu legislativních
změn změnit pravidla pro „Vítání občánků“.
Pozvání na Vítání občánků budou pouze ti
zákonní zástupci dítěte, kteří vyplnili formulář se souhlasem k použití jejich osobních
údajů pro tento účel. Formulář obdrží na
Obecním úřadě Lučina v kanceláři matriky.

Ve formuláři rodiče uvedou jméno své a svého
dítěte, datum narození dítěte, adresu trvalého
pobytu a doručovací adresu. Obec na základě
tohoto formuláře bude moci využít jejich
osobní údaje a zaslat jim následně pozvánku
na Vítání občánků. Nejbližší „Vítání občánků“
je plánováno v neděli 10. dubna 2016.
Jana Vojkovská, DiS. – matrikářka

VÁŽENÍ OBČANÉ, SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ POŘAD S NEJKRÁSNĚJŠÍMI ČESKÝMI I SVĚTOVÝMI
MELODIEMI Z OPERET A MUZIKÁLŮ, VE KTERÉM ÚČINKUJÍ PŘEDNÍ SÓLISTÉ
NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO V OSTRAVĚ
OPERETNĚ MUZIKÁLOVÝ EXPRES

VÍDEŇ – PAŘÍŽ – NEW YORK
V SOBOTU 5. BŘEZNA 2016 OD 14 HODIN V RESTAURACI „U ADÁMKŮ“
ZVE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V sobotu 9. dubna 2016 od 13.30 hodin, v místnosti Klubu důchodců v Domě služeb, se
uskuteční setkání našich spoluobčanů – jubilantů, kteří svá životní výročí, 80 a více let,
oslavili nebo oslaví v měsících leden až červen 2016. Těšíme se na setkání s Vámi.
Za kulturní a sociální komisi, Soňa Kiková

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY
A ZAHRÁDKÁŘI
I když jaro již klepe na dveře, pořádné zimy
jsme si bohužel vůbec neužili. Není to dobré ani
pro naše zahrádky, ani pro nás. Téměř jsme si
neodpočinuli a škůdci se budou množit vesele
dál. Věřme, že snad jaro bude příznivější.
Mnozí z Vás už určitě máte za okny nebo ve
skleníku klíčící semínka květin i zeleniny,
opravené nářadí čeká na činorodou práci na
záhoncích a zahradní posezení nás vybízejí
k ranní kávě na jarním sluníčku.

-

v kterékoliv období březen-duben pořídit
pěkné foto z vlastní zahrady či balkonu,
okna, venkovního schodiště,…

- foto zaslat na emailovou adresu kvetouci.
zahrada@seznam.cz
- kdo nemá možnost fotografování a chtěl by
mít záběry své zahrady v soutěži – obraťte se
včas na nás prostřednictvím dané emailové
adresy (ne každému z vás se totiž líbilo, že
vaši zahradu jsme vyfotografovali)
- vyhodnocení soutěže opět provedou návštěvníci naší výstavy v září 2016

Co nového Vás členy ČZS čeká v tomto roce ?
To se dozvíte na výroční členské schůzi dne
12. 3. 2016 ve 14,00 h. Zde také výherci loňské
letní soutěže obdrží odměnu za své pěstitelské
úspěchy.
V letošním roce slaví naše obec 60. výročí svého
vzniku. A my zahrádkáři bychom ke společné
oslavě obce mohli přispět svými pěkně rozkvetlými domky a zahradami.

A NYNÍ ZBYSTŘETE POZORNOST :
Vyhlašujeme proto opět soutěž, ale s novým názvem : ROZKVETLÝ DŮM – ROZKVETLÁ
ZAHRADA a s novými pravidly :
-

Věříme, že se rádi podělíte o radost z krásy Vaší
zahrady s námi ostatními. Těšíme se na hojnost
fotograﬁí.
Ještě jednou náš email :
kvetouci.zahrada@seznam.cz

Po celý rok 2016 Vám přejeme hodně
zahradnických úspěchů, dobrých
výsledků a uspokojení.
Za výbor ČZS
Mgr. A. Bůžková

do soutěže se může přihlásit každý z naší
obce mající zahradu nebo domek
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
přichází měsíc březen, který je již léta věnován
knihám. Knihy jsou stále jedním z našich největších pokladů, přestože mají v dnešní době
velkého soupeře v podobě televize, internetu
a dalších médií. Přivítejme proto měsíc knihy
důstojně pěknou knihou, která nás čeká k přečtení na našem stolku. Pozývám vás proto do
naší Obecní knihovny, kde si můžete vybrat
z velkého množství různých žánrů.
Pro děti a mládež jsou připraveny pohádky,
leporela, komiksy a naučné knihy. Jako např.
atlasy, encyklopedie, knihy o zvířatech a také
doporučená četba pro školní mládež. Kniha

je dětem nepostradatelnou pro rozvoj jejich
slovní zásoby a čtenářské fantazie. Veďme
proto děti ke čtení vlastním příkladem.
Pro dospěle čtenáře nabízíme knihy pro
volný čas, detektivky, romány, ale také knihy
naučné a knihy z našeho kraje s fotograﬁemi
z dávnějších časů.
Moc ráda uvítám v Obecní knihovně naše nové
spoluobčany Lučiny. Proto připomínám, že
knihovna se nachází v budově č.p. 265 v ulici
za Obecním úřadem.
Návštěvní dny v knihovně jsou v úterý a čtvrtek
od 14.00 do 17.00.
Na setkání s vámi se těší
Cecília Pochtiolová, knihovnice

PRVNÍ LUČINSKÝ BÁL
Klub seniorů Lučina připravil a uspořádal 1. lučinský bál pro všechny generace, který se konal
v pátek 22. ledna od 19,00 hod. v restauraci
U Adámků. K tanci a poslechu hrála živá hudba
Akuma písničky a melodie let 60-90tých, včetně lidovek. Po půlnoci živou hudbu vystřídal DJ
Standa. Bálu se zúčastnilo cca 40 hostů, kteří
se v přátelském až domácím prostředí příjemně
bavili. Dobrou náladu umocnila také návštěva
pana faráře Jana Vechety z farnosti Horní
Domaslavice. O půlnoci jsme losovali bohatou
tombolu v hodnotě cca 10.000,- Kč, na kterou
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přispěli kromě obecního úřadu místní podniky,
podnikatelé, obchodníci, spolky i jednotlivci,
za což jim všem srdečně děkujeme. Lučinský
bál obohatila také výstava zajímavých fotograﬁí pana Miloslava Kočnara.
Protože zábava měla příjemnou odezvu nejen
mezi účastníky, rádi bychom v tom pokračovali i v příštích letech a založili tak tradici
lučinských bálů.
P.S. Na měsíc březen připravujeme pokračování
besedy s Hynkem Adámkem, cestovatelem
a fotografem National Geographic na téma

Únor 2016

Island-soulad protikladů. V dubnu besedu
s Víťou Dostálem, prvním Čechem, který
objel zeměkouli na kole. Proto, kdo máte
rádi cestování a živé vyprávění cestovatelů,
doplněné jejich fotograﬁemi, sledujte webové stránky obce nebo veřejné plakátovací
prostory, na kterých budeme o chystaných
akcích všechny informovat.
Za klub seniorů Jaroslav Mokryš

KLUB DŮCHODCŮ
Klub seniorů Lučina pořádá charitativní sbírku prošlých autolékárniček. Tato akce bude
uskutečněna v rámci charitativní pomoci Adra
Frýdek-Místek. Autolékárničky můžete odevzdat u paní Vnenčakové Lučina č. p. 46 a u pana
Kaňoka Františka Lučina č. p. 305 – řadovky.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 SE POVEDLA.
DĚKUJEME I VÁM.
Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se opět
vydařil. Celkový výtěžek v rámci Charity
Frýdek-Místek činí 1 851 079,-Kč, které pomohou lidem v tísni a rozvoji charitního díla.
V oblasti, kde působí Charita Frýdek-Místek,
se během prvních 14 lednových dní vydalo
do ulic 280 kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí,
zdraví v novém roce. Na Lučině koledovaly
celkem 4 skupinky a vybralo se 24 540,-Kč.
Peníze z letošního výtěžku použijeme na
nákup velkokapacitní pračky na Oázu pokoje,
investice do budovy Domu pokojného stáří,
podporu Dobrovolnického centra, podporu
činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na
své si přijdou i další střediska.

„Děkujeme všem dárcům
za vstřícnost a vřelé přijetí
našich koledníků a koledníkům za jejich nasazení a ochotu. Bez Vás by
sbírka nebyla taková, jaká
je.“ děkuje ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek a dodává:
„Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuzením
a také závazkem, neboť ukazují, že lidé v regionu nejsou lhostejní a naše práce má smysl,
který veřejnost vnímá.“
Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita
Frýdek-Místek

FINSTAL LUČINA – ODDÍL KOPANÉ
„Lučinští fotbalisté, ať už muži nebo mládež,
se v současné době pilně připravují na jarní
část sezóny. Muži s ohledem na rekonstrukci
hrací plochy využívají hlavně okolí Lučiny
k nabírání fyzických sil, žáci pro změnu
pravidelně navštěvují tělocvičnu základní
školy. Všechny kategorie odehrají v tomto období přípravná utkání, zároveň také absolvují
herní a kondiční soustředění.
Mistrovské zápasy startují o víkendu 26.27.3.2016 viz rozpis utkání na straně 10,

opět se odehrají domácí utkání na hřišti
v Nošovicích. Zde budou hrát své mistrovské
zápasy i žáci, kdy jejich utkání bude vždy před
zápasem mužů. Tréninky budou probíhat
opět v Nižních Lhotách, resp. na Lučině.
Věříme, že naši fanoušci zavítají v co nejhojnějším počtu na jakákoliv naše utkání ve
všech kategoriích a budou našim sportovcům
co nejvíce fandit.“
Ing. Jakub Kielar, sekretář klubu
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Kalendář klubu - Finstal Lučina - jaro 2016
26.3.2016

SO

15:00

1.B „C“

2.4.2016

SO

15:30

1.B „C“

10.4.2016

NE

15:30

1.B „C“

16.4.2016

SO

16:00

1.B „C“

23.4.2016

SO

16:00

1.B „C“

30.4.2016

SO

16:30

1.B „C“

H.Žukov - Lučina
Lučina - Sl.Orlová

Nošovice

Loko.Petrovice B - Lučina
Lučina - Inter.Petrovice

Nošovice

H.Suchá - Lučina
Lučina - Jablunkov

Nošovice

8.5.2016

NE

16:30

1.B „C“

Nýdek - Lučina

14.5.2016

SO

17:00

1.B „C“

Lučina - Hnojník

Nošovice

21.5.2016

SO

17:00

1.B „C“

Lučina - Raškovice

Nošovice

29.5.2016

NE

17:00

1.B „C“

Smilovice - Lučina

4.6.2016

SO

17:00

1.B „C“

Lučina - ČSAD

11.6.2016

SO

17:00

1.B „C“

Tošanovice - Lučina

18.6.2016

SO

17:00

1.B „C“

Lučina - Dobrá

Nošovice
Nošovice

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících leden – březen.
Leden
Vlastimil Wrubel
Zdeněk Suknarovský

Jaroslav Kvarda
Ladislava Hromková

Naděžda Kurowská

Únor
Marie Monsportová
Libuše Gryczová
Jiří Černý

Jaroslava Jungová
Karla Hlavačková
Zdeněk Veselý

Jiří Lacina
Hana Musilová
Věra Nytrová

Jiří Adámek
Josef Papřok
Radek Milerský

Březen
Petr Gibala
Jarmila Smetáková
Bedřiška Adámková
Josef Ščerba

Ivana Funioková
Ilona Špoková
Vanda Kalitová
Jaroslava Tesarčíková

Jiřina Jarolímová
Stanislav Tkáč
Emilie Kropová
Vladimír Vykydal

Jana Vaníčková
Petr Siřina
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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STAVÍMEPLOTY
www.plotyͲostrava.cz
x
x
x

Pletivovéploty,svaƎovanésítĢ
Betonovéploty,Kovanéploty
Živéploty–tújenaživýplot

x

Garážovávrata:www.vrataͲostrava.cz
Tel.:722550000





H

PROJEKCE




ARCHITEKTURA

R

Kontakt:
www.projektHR.cz
mokrosHR@email.cz
+420 733 594 570



Nabízíme:
Zelená úsporám – projekt, zpracování

Kotlíkové dotace – doporuþení mikroenergetických opatĜení
Projekty staveb – Stavební dozor – Inženýring

PrĤkaz energetické nároþnosti budovy
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