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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
před nedávnem jsme na náměstí společně
rozsvítili vánoční stromeček a vánoční svátky
již klepou na dveře. Nezapomeňte, že jsou
to hlavně svátky klidu a pohody, setkávání
s rodinou a přáteli. Vánoční svátky jsou dny,
kdy hodnotíme uplynulý rok a s očekáváním
vstupujeme do roku nového.

Dovolte mi, abych Vám jménem sv ým
a rovněž jménem Zastupitelstva i Rady obce
Lučina popřála krásné a příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů v roce 2016.
Zároveň Vás srdečně zvu na tradiční silvestrovský ohňostroj před obecní úřad.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 7 ze dne 12. 11. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Josefa Skokana a Ing.
Lukáše Pavlase.
2/ZO/7
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplněných bodů č. 9
a č. 10.
3/ZO/7
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce uzavřít dohodu o narovnání s firmou
LINEPLAN s.r.o., 28. října 168/1142, 709 00 Ostrava s upřesněním částek smluvní
pokuty dle předloženého návrhu po dodání díla.
6/ZO/7
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh prostorového uspořádání areálu kempu Lučina
podle studie zpracované Ing. arch Tomášem Adámkem.
6.1./ZO/7 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zajistit zpracování projektové dokumentace
na část rekreační – R, dle funkčního rozdělení schváleného ZO dne 25.03.2015
usnesením 9/ZO/4.
7/ZO/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z kontroly hospodaření DSO Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady ze dne 22.10.2015.
9/ZO/7
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zrušení smluvního předkupního
práva věcného k nemovité věci na pozemky parc. č. 182/1, 182/309 a 182/310 vše
v k. ú. Lučina mezi Obcí Lučina a ﬁrmou ENDERBURY Corporation a.s., Lučina
0152, 739 39 Lučina a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9.1./ZO/7 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vzájemné součinnosti mezi Obcí
Lučina a ﬁrmou ENDERBURY Corporation a.s., Lučina 0152, 739 39 Lučina na
uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva k pozemkům parc. č. č. 182/1,
182/309 a 182/310 vše v k. ú. Lučina a pověřuje starostku podpisem dohody.
10/ZO/7 Zastupitelstvo obce schvaluje s ohledem na podmínky dočerpávající výzvy v oblasti
podpory Rozvoj venkova vyčlenění prostředků na proﬁnancování celého projektu
„Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina“ v rámci rozpočtu obce Lučina
na rok 2015 a garantuje ﬁnancování projektu z vlastních zdrojů. Rekonstrukce

1/ZO/7
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sportovního areálu TJ Sokol
Lučina bude realizována i v případě nepřidělení dotace.
10.1./ZO/7 Zastupitelstvo obce schvaluje závazek ﬁnancování provozu nově
zrekonstruovaného sportovního
areálu TJ Sokol Lučina po celou
dobu povinné udržitelnosti tj. následujících 5 let ze svých zdrojů.

Informujeme občany,
že v pátek 18.12.2015 od 17.30 hod.
v restauraci U Adámků proběhne
8. zasedání zastupitelstva obce Lučina.
Program bude zveřejněn na úřední
desce a na internetových stránkách
www.lucina.cz.

PARKOVÁNÍ
V ZIMNÍM OBDOBÍ

O VÁNOCÍCH SE ZMĚNÍ
ÚŘEDNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY:

Důrazně žádáme občany, aby v zimních měsících parkovali svá vozidla tak, aby nebránila
průjezdu komunální techniky a nebyla tak
znemožněna zimní údržba komunikací. Týká
se to především ulic s úzkou vozovkou. V případě, že nebude umožněn bezpečný průjezd
techniky, nemůže obec zajistit potřebnou
údržbu. Pro zastavení a stání platí obecné pravidlo minimální šířky podle ust. § 25 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb. takto: „Při stání musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“

V období vánočních svátků se změní úřední
hodiny obecního úřadu:
Pondělí 21.12.2015 8.00 – 17.00 hodin
Úterý 22.12.2015 8.00 – 15.00 hodin
Středa 23.12.2015 8.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 24.12.2015 zavřeno
Pátek
25.12.2015 zavřeno
Pondělí 28.12.2015 8.00 – 15.00 hodin
Středa 30.12.2015 8.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 31.12.2015 zavřeno
Pokladna otevřena pouze do středy
30.12.2015 do 12.00 hodin!
Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Dagmar Veselá, starostka
Ordinační hodiny MUDr. Ivany Polákové
– praktická lékařka pro děti a dorost:
Úterý 22.12.2015 8:00 – 9:30 hodin
Úterý 29.12.2015 8:00 – 9:30 hodin
Čtvrtek 31.12.2015 NEORDINUJE SE

Knihovna bude naposledy otevřena
v úterý 22.12.2015 od 14:00
do 17:00 hod. a znovu otevřena v úterý
05.01.2016 od 14:00 do 17:00 hod.
Cecília Pochtiolová
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Sběrný dvůr bude naposled otevřen
v pátek 18.12.2015. V roce 2016
bude provoz sběrného dvora
zahájen v pátek 8.1.2016.

Česká pošta, s. p.
bude ve čtvrtek 31.12.2015
otevřena pouze od 8:00 do 10:00 hod.

Upozorňujeme občany, kteří si ještě
nevyzvedli kalendáře na rok 2016,
aby tak učinili nejpozději do středy
30.12.2015 do 12:00 hodin.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
SBĚR PAPÍRU
Tradiční podzimní sběrový týden proběhl
v termínu od 12. 10. do 18. 10. 2015. Opět se
nám podařilo naplnit celý kontejner a museli
jsme nechat přivézt ještě jeden. Po zvážení
jsme se dostali na 2 760 kg a obdrželi jsme
částku 4 140,- Kč, kterou využijeme pro
žáky školy. Děkujeme všem, kteří nám sběr
přichystali nebo rovnou přivezli.
Mgr. Jitka Miková

ČASOPIS ŠKOLÁČEK
Na webových stránkách školy
www.zs-lucina.cz si můžete přečíst
o aktivitách školy v časopisu „Školáček“.

OTEVÍRÁNÍ SLABIKÁŘE
Dne 02. 12. 2015 se v 1. ročníku uskutečnilo
„Slavnostní předávání Slabikáře“. Zúčastnilo
se všech 15 prvňáků, jejich rodiče i prarodiče.
Děti rodičům ukázaly, co se během tří měsíců
ve škole naučily. Předvedly své vlastnoručně
vyrobené mobilní telefony, kterými se dovolaly pomocí přečtených slabik svým maminkám, dokonce i babičkám. Protože všechno

pěkně zvládly, dostaly svůj první vlastní
slabikář, ze kterého měly velkou radost.
A jako překvapení na ně čekal překrásný sladký slabikář a připily si dětským šampuskem.
Přeji malým žáčkům, aby jim i nadále zůstalo
nadšení a chuť k získávání dalších vědomostí.
Mgr. Martina Hrušová

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJI všem zaměstnancům a paní Boženě
Vávrové za aktivní a tvůrčí přístup při realizaci „VÁNOČNÍHO JARMARKU“ v prostorách školy.
DĚKUJI Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Lučina
za výbornou spolupráci a pořádání akcí pro
děti a žáky školy.

DĚKUJI Obci Lučina, všem obecním spolkům, přátelům školy a sponzorům za příkladnou spolupráci a podporu při dalším rozvoji
naší Základní školy a mateřské školy Lučina
a zároveň přeji všem šťastné a veselé vánoční
svátky a úspěšný nadcházející rok 2016.
Mgr. Ilona Racková ředitelka školy
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017
Místo konání: ZŠ a MŠ Lučina,
učebna 1. ročníku
Termín: 02. 02. 2015
od 13:00 hod. do 16:30 hod.

5. ŠKOLNÍ DISCOPLES
13. 02. 2015 od 19:00 hodin srdečně zveme
všechny příznivce tance, zábavy a školy na školní ples, který se koná v restauraci „U Adámků“.
Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina

OZNÁMENÍ PROVOZU
ZŠ A MŠ LUČINA
O VÁNOČNÍCH
PRÁZDNINÁCH
Základní škola a mateřská škola Lučina,
okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, bude o vánočních prázdninách
od 23. 12. 2015 - 03. 01. 2016 uzavřena.
Vyučování a provoz školní jídelny začne
04. 01. 2016.
Mgr. Ilona Racková ředitelka

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
VÁNOČNÍ JARMARK 2015
V sobotu 5. prosince proběhl již 5. ročník
Vánočního jarmarku spojeného s tradičním
rozsvícením vánočního stromu a výzdoby
obce Lučina.
Počasí bylo velmi přívětivé, stánkaři na
náměstí nabízeli rozmanitá potěšení, která
návštěvníci bohatě využili. Ve škole probíhaly
tvořivé dílničky, paní učitelky i děti prodávaly své vánoční výrobky a paní kuchařky
připravily bohaté občerstvení pro všechny
mlsné jazýčky. Malé děti byly obdarovány
MIKULÁŠEM, ANDĚLEM a ČERTEM.
Celý kulturní program provázela průvodním
slovem ředitelka ZŠ a MŠ Lučina Mgr. Ilona
Racková.
Poslechli jsme přivítání starostky obce
Ing. Dagmar Veselé a pohlazení po duši faráře
Mgr. Jana Vechety.

Vystoupily pěvecké talenty z naší obce – sourozenci Barbora a Ondřej Pastrňákovi a sestry Nela a Natálie Žákovy i malé hvězdičky
z hudebního kroužku při ZŠ a MŠ Lučina…
Svou profesionalitu předvedli hudebníci, pánové Vladimír Nytra, Míša Michna s Dominikem
Michnou, zpěváci p. Václav Fajfr a p. Petr Žoch
(s hrou na heligonku a kachon) a skupina
„Legendy se vrací“ v čele s Petrem Šiškou.
Několikaměsíční přípravy na této akci se bohatě vyplatily, o čemž svědčí pozitivní ohlasy
mnoha návštěvníků.
Poděkování za velmi aktivní účast si zaslouží
všichni zaměstnanci obce Lučina, ZŠ a MŠ
Lučina, členové SDH Lučina a p. Radek
Vařeka z Povodí Odry. Děkujeme také našemu věrnému zvukaři p. Lukáši Chlebkovi,
který poskytuje i technické zázemí.

PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A V NOVÉM ROCE 2016 SPOUSTU ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY.
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Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková.
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HASIČI INFORMUJÍ
VÁNOČNÍ JARMARK 2015
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
s koncem roku přichází tradičně i čas na
hodnocení a rekapitulaci. Vzhledem k tomu,
že jsme se Vás snažili pravidelně o dění ve
sboru informovat prostřednictvím zpravodaje, dovolím si dnes pouze konstatovat, že
i letošní rok byl pro náš sbor rokem velice
plodným a aktivním. Premiérově se do seriálu
soutěží v hasičském sportu kromě mladých
hasičů zapojili také družstva dospělých žen i mužů. Do seznamu pravidelných akcí
námi pořádaných přibylo v červenci také
Odpoledne s hasičem. Aktivity výjezdovky
se celý rok točily zejména kolem otázky,
jakým způsobem oživit (repasovat) naši Tatru
a především, kde na to vzít. Poslední ostrou
akcí výjezdovky byl zásah při požáru chatky
v pátek 27. listopadu. Přestože k požáru došlo
v dopoledních hodinách, opět jsem prokázali
svou připravenost a vyjeli oběma vozy.
Poté, co jsme v srpnu oslavili krásné narozeniny naší paní jednatelky Leonky, tak jsme na
konci října oslavili stejně kulaté narozeniny
našeho náčelníka mládeže Martina Říhy.

Ještě jednou Ti Martine přejeme hodně sil
do další práce, pevné zdraví a především
pevné nervy nejen s dětmi, ale také s námi,
tvými bratry a sestrami, stejně jako je máme
my s Tebou.
Tak se nám i rok 2015 deﬁnitivně nachýlil ke
svému závěru a mi nezbývá, než Vám všem co
nejsrdečněji poděkovat za Vaši trvalou přízeň
a podporu. Děkuji tedy vedení naší obce, děkuji sponzorům a děkuji také rodičům našich
mladých hasičů. Samozřejmě děkuji také naší
členské základně, především její aktivní části.
Chlapům z výjezdovky pod vedením Tomáše
Funioka a Pavla Ovesného a všem pracovníkům s mládeží v čele s Martinem Říhou.
Vám všem drazí spoluobčané přeji klidné
a pokojné prožití Vánočních svátků a úspěšné
vykročení do roku 2016, který bude pro naši
obec rokem narozeninovým. Těším se na setkávání se s Vámi nejen při hasičských akcích.
www.sdhlucina.cz
za výbor SDH Lučina
starosta Petr Kozel

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM
ZAHRÁDKÁŘKÁM A ZAHRÁDKÁŘŮM
„Štěstí a lásku, radost a něhu,
ať Vám přinese vánoční den,
přání naše najdete na vločce sněhu,
zachyťte ji do rukou v ten
šťastný den.“
Předvánoční a vánoční čas by měl
být pro nás nejkrásnějším obdobím
v roce. Vánoce voní po vanilce,

skořici a badyánu. Těšme se na spoustu dobrého cukroví, zahřejme se doušky svařeného
vína nebo punče, potěšme své blízké milým
dárkem.
Prožijme letošní Vánoce v klidu,
pohodě a do nového roku 2016 si
všichni navzájem přejme hodně
zdraví, spokojenosti a štěstí.
Za výbor ČZS Lučina Mgr. A.Bůžková
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KLUB DŮCHODCŮ LUČINA
Klub důchodců trvá již 16 let, jsme kroužek aktivních lidí „třetího věku“, a kdy tento věk vlastně
začíná nelze přesně říci. U každého to je jinak,
každý se musí rozhodnout sám, kdy je ochoten se
zařadit do klubu důchodců. Naším cílem je vyburcovat starší lidí a nabídnout jim alespoň jednou za
týden nějakou změnu. Ve svém úsilí můžeme mít
úspěch jen tehdy, pokud nás bude dost. Protože
za 16 let činnosti klubu jsme zestárli, mnoho
už jich také zemřelo, rádi bychom získali další
členy, kteří by aktivně a kreativně podpořili naši
činnost, kteří se dokážou nadchnout pro naši
práci, která je ve prospěch každého z nás.
Scházíme se každé první pondělí v měsíci
v 15 hodin, v úterý od 14 hod. společenské hry,
ve středu od 15 hodin cvičení v tělocvičně ZŠ
a ve čtvrtek od 15 hodin pěvecký kroužek.
V letošním roce jsme zorganizovali tyto akce:
4. 5. 2015 – Oslava Dne matek v restauraci
„U Adámků“ za účasti námi pozvaných hostů
z okolních klubů. Vlastní program obohatily
děti ze ZŠ.
1. 6. 2015 – Tradiční smažení vaječiny v pergole
Stáje Mustang. Tímto děkujeme panu Csabimu
za pozvání a bohaté občerstvení.
6. a 7. 2015 – Sokolské Brno 2015 – 6 členek
zacvičilo sokolskou skladbu Waldemariána.
17. 6. 2015 – Návštěva areálu Dolní oblast
Vítkovic.
26. a 27. 7. 2015 – Plzeň 2015 – Slavnosti
pohybu, 5 členek zacvičilo sokolskou skladbu
Waldemariána.
26. 8. 2015 – Celodenní zájezd. Navštívili jsme
pozdně barokní zámek v Náměšti na Hané,
který nechal vystavět Ferdinand Bonaventura
Harrach v letech 1760 – 1763. Zámek neprošel
stavebními úpravami, proto si zachoval svou
původní podobu. Interiéry jsou vybaveny dobovým zařízením z 18. a 19. století. Zajímavá
je velká sbírka porcelánu, hlavně míšeňského
a expozice slavnostních a cestovních kočárů
olomouckých biskupů a arcibiskupů. Navštívili
jsme také zámeckou kapli.
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Dále jsme navštívili město Prostějov. Centrem
města je náměstí T. G. Masaryka s dominantou
Nové radnice s 66 metrů vysokou věží a orlojem.
Další dominantou je barokní morový sloup se
sochou Panny Marie z r. 1714. Domy lemující
náměstí měly původně svá domovní znamení,
z nichž některá se dochovala dodnes.
Připomeňme si některé ze slavných rodáků,
básník Jiří Wolker, herec Ladislav Županič,
olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík,
redaktor a nakladatel Ivo Šmoldas a ještě
mnoho dalších.
Prostějov je i městem kultury, pravidelně se
zde konají festivaly, divadla, výstavy. Mezi nejznámější patří Wolkrův Prostějov – celostátní
přehlídka poezie, konání je vždy v červnu.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v lázních
Slatinice a Skalička.
Poděkování za zorganizování krásného zájezdu
patří paní Žitníkové a paní Obručové za prohlídku historického centra Prostějova s výkladem.
19. 10. 2015 – Exkurze do farního kostela sv.
Jakuba v Horních Domaslavicích. Jedná se
o pozdně barokní stavbu postavenou v letech
1739 – 1745. V roce 1999 byl kostel prohlášen
ministerstvem kultury za kulturní památku
České republiky.
Zásluhou současného p. faráře Vechety
a farníků prochází kostel v posledních letech
postupnou rekonstrukcí a opravami. Pan farář
nás seznámil s historii kostela, připomenul také
působení vlasteneckého kněze P. Jana Ježíška
v letech 1887 – 1897.
Poslední naší letošní akcí je Mikulašský večírek
s nadílkou 7. 12. 2015 v restauraci „U Adámků“
Na závěr chci všem naším občanům popřát
krásně prožitý zbytek roku 2015 včetně vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí,
hlavně zdraví.
Marie Vařeková
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KLUB SENIORŮ
KLUB SENIORŮ LUČINA USPOŘÁDAL BESEDU
SE ZNÁMÝM CESTOVATELEM
V sobotu 14.11.2015 v restauraci U Adámků,
jsme měli výjimečnou možnost si za pomoci
audiovizuální techniky poslechnout a besedovat se známým geografem, kartografem, fotografem, publicistou, průvodcem, spisovatelem
a cestovatelem panem Hynkem Adámkem.
Tématem zajímavého vyprávění bylo vybudování první české vědecké základny
v Antarktidě na ostrově Jamese Rosse,
stanici Johana Gregora Mendela. Seznámili
jsme se začátky výstavby a postupného dobudování stanice, způsobu života polárníků,
přírodou a cílem expedice.
Další části přednášky byl pobyt v jižní části
Afriky, kde se vydal po stopách Emila Holuba
až po hory Františka Josefa. Vyprávění pan
Adámek doplňoval ukázkami drobných předmětů, které domorodí obyvatelé každodenně
používali.

Ve třetí části poutavého vyprávění jsme se
přenesli do Etiopie, kde jsme se seznámili
s každodenním životem místních domorodců, jednoho kmene uprostřed Etiopie.
Besedu oživila televize Polar, která z besedy
natočila krátký šot.
Spontánním potleskem jsme poděkovali
panu Adámkovi za zajímavé vyprávění a vyjádřili naději, že tato beseda nebyla poslední.
Máme příslib, že v únoru uspořádáme další
setkání třeba na téma Island.
Senior klub Lučina přeje všem spoluobčanům Lučiny, všech generací, klidné a spokojené prožití Vánočních svátků, hodně dárků
a radosti. Do nového roku 2016 všem pevné
zdraví, pověstné štěstí a hodně životní aktivity na všech akcích pořádaných v naší obci.
Za klub seniorů Jaroslav Mokryš

FINSTAL LUČINA – ODDÍL KOPANÉ
Soutěžní ročník 2015/2016 zahájili fotbalisté Lučiny ve všech kategoriích v azylu.
Důvodem je kompletní rekonstrukce hrací
plochy, která již byla delší dobu v nevhodném stavu a díky obci, do jejíhož majetku
hřiště spadá, se povedlo začít s realizací
rekonstrukce. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci je dnes již jisté, že i jarní část sezóny
absolvují fotbalisté Lučiny mimo svůj areál
a to jako na podzim v Nošovicích a Nižních
Lhotách.
Až od ročníku 2016/2017 budeme opět
působit na domácím hřišti, proto tímto

žádáme všechny fanoušky o podporu v jarní
části sezóny 2015/2016, abychom se díky
nim mohli cítit jako doma. Věříme, že v následující sezóně to pak všem příznivcům
výbornými výkony vynahradíme. Podzimní
část letošní sezóny skončilo o víkendu
7.-8.11.2015, na jaře pak začínají mistrovská
utkání 26.-27.3.2016. Závěrem mi dovolte,
vážení občané, abych Vám za celý fotbalový
oddíl Finstal Lučina popřál krásné vánoční
svátky a v roce 2016 především hodně zdraví
a nejen těch fotbalových úspěchů.
Jakub Kielar - sekretář

9

zpravodaj rady obce

Chtěla bych touto cestou poděkovat praktickému lékaři MUDr. Karpetovi
za jeho lékařskou, lidskou i psychickou péči, kterou věnoval panu Karlu Güntherovi
v době jeho velmi těžké nemoci. Moc si Vaší pomoci a práce vážím.
Děkuji, Danuše Možíšková

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
• Dne 29.12.2015 se uskuteční již sedmý
ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu, pro neregistrované hráče.
• Zápis hráčů proběhne v 8:30 hod. v tělocvičně Základní školy v Lučině.

• Vítáni jsou všichni sportovci bez rozdílů
věku. Přijďte si zahrát i Vy. Podle zúčastněných je možné rozdělení do věkových
kategorii . Pro ty nejlepší jsou připraveny
věcné ceny. Občerstvení zajištěno.
na Vaší účast se těší Michal Mlynář

• Bude se hrát na čtyřech stolech.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY
VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2016
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

35,39 Kč/m3 (bez DPH)

40,70 Kč (vč. 15% DPH)

3

37,18 Kč (vč. 15% DPH)

32,33 Kč/m (bez DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
ekonomický ředitel
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
28. října 1236/169
709 00 Ostrava Mariánské Hory

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 14. 12. 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.

10

Prosinec 2015

sǇƵǎŝũƚĞŶŽǀŽƵƐůƵǎďƵ&ŝŶĂŶēŶşƐƉƌĄǀǇĂƉůĂƛƚĞĚĂŸ
ǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐşďĞǌƐƚĂƌŽƐƚŶĢŬĂǎĚǉƌŽŬƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ^/WK͊
WÙÊ͍
W





hǎŶĞďƵĚĞƚĞŵşƚƐƚĂƌŽƐƚ͕ũĞƐƚůŝǀĄŵďƵĚĞĚŽƌƵēĞŶĂƐůŽǎĞŶŬĂĚŽƐĐŚƌĄŶŬǇ͊
hǎŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞƚĞŵşƚŽďĂǀƵ͕ǎĞǌĂƉŽŵĞŶĞƚĞǌĂƉůĂƟƚĚĂŸǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş͊
hǎƐĞǀĄŵŶĞƐƚĂŶĞ͕ǎĞŶĞƐƟŚŶĞƚĞǌĂƉůĂƟƚĚĂŸǀēĂƐ͊
hǎŶĞŵƵƐşƚĞĐŚŽĚŝƚƉůĂƟƚŶĂƉŽŬůĂĚŶƵĮŶĂŶēŶşŚŽƷƎĂĚƵŶĞďŽēĞŬĂƚǀĞĨƌŽŶƚĢŶĂƉŽƓƚĢ͊

:»ÄãÊ͍
:
hĀ®òã½^/WK
ϭͿ

sǇƉůŶşƚĞKǌŶĄŵĞŶşŬƉůĂƚďĢĚĂŶĢǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ^/WKĂŬŶĢŵƵƉƎŝůŽǎşƚĞĚŽŬůĂĚ
ŽƉƎŝĚĢůĞŶşƐƉŽũŽǀĂĐşŚŽēşƐůĂŶĞďŽĂŬƚƵĄůŶşƌŽǌƉŝƐďĞǌŚŽƚŽǀŽƐƚŶşƉůĂƚďǇ^/WK͘

2)

dŽƚŽĚŽƌƵēşƚĞĮŶĂŶēŶşŵƵƷƎĂĚƵ͕ƵŬƚĞƌĠŚŽũƐƚĞƉŽƉůĂƚŶşŬĞŵĚĂŶĢǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş͘

E¹ÝãͲ½®ÙĀ®ã½ÃÝÖÊ¹Êò°«Ê°Ý½^/WK
1)

sǇƉůŶşƚĞĨŽƌŵƵůĄƎ^/WK;ŬǀǇǌǀĞĚŶƵơŶĂƉŽďŽēŬĄĐŚĞƐŬĠƉŽƓƚǇĂŶĞďŽŶĂǁǁǁ͘ĐĞƐŬĂƉŽƐƚĂ͘Đǌ
ƉŽĚƐůŽǎŬŽƵWůĂƚĞďŶşĂĮŶĂŶēŶşƐůƵǎďǇZͿĂŽĚĞǀǌĚĄƚĞŚŽŽƐŽďŶĢŶĂŬƚĞƌĠŬŽůŝǀƉŽƓƚĢ͘

2)

şƐŬĄƚĞƐƉŽũŽǀĂĐşēşƐůŽ^/WK͕ĂĚĄůĞƉŽŬƌĂēƵũĞƚĞũĂŬŽƵǎŝǀĂƚĞůĠ^/WK͘

WƎŝŚůĄƓĞŶşŬƉůĂĐĞŶşĚĂŶĢǌŶĞŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ^/WKŶĂǌĚĂŸŽǀĂĐşŽďĚŽďşƌŽŬƵϮϬϭϲ
ũĞŵŽǎŶĠĚŽϯϭ͘ůĞĚŶĂϮϬϭϲ͘EĄƐůĞĚƵũşĐşƌŽŬǇ͕ŝŬĚǇďǇĚŽƓůŽŬĞǌŵĢŶĢǀǉƓĞĚĂŶĢ͕ƉƌŽďĢŚŶĞƉůĂĐĞŶş
ƉƎĞƐ^/WKƉƌŽsĄƐǌĐĞůĂĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇ͊

&ÊÙÃç½ ÛKþÄ ÃÄ°»Ö½ãÄþÄÃÊò®ãû«ò°ÖÙÊÝãÛÄ®ãò°Ã^/WKÄ¹ã
ÄÖÊã½Ä «&jÄÊÄóóó͘¥®ÄÄÄ®ÝÖÙò͘þÖÊþ ½ÊĀ»ÊçÆÊòã®Ý»ÊÖ®Ýù͘

ǁǁǁ͘ĮŶĂŶĐŶŝƐƉƌĂǀĂ͘Đǌ

11

,1)250$&(3522%ý$1<ý(6.e5(38%/,.<
2'67È9.$ 6<67e083521$%Ë5È1Ë äÈ'267Ë$3ě('È9È1Ë
2%ý$16.é&+35ģ.$=ģ$ &(67291Ë&+'2./$'ģ
V souvislosti s novelou zákona o REþDQVNêFKSUĤND]HFK a zákona o cestovních
dokladech bude ve dnech

24. prosince 2015 Då 31. prosince 2015 odstávka systému
pro nabírání åiGRVWt o vydání REþDQVNêFK SUĤND]Ĥ D FHVWRYQtFK GRNODGĤ a
MHMLFK SĜHGiYiQt 'ĤYRGHP WRKRWR SĜHUXãHQt MVRX technické úpravy, které
Y\åDGXMtRGVWiYNXV\VWpPX

Podávat åiGRVWLRvydání REþDQVNého SUĤND]u a cestovního pasu a
SĜHGiYDW vyrobené doklady EXGHPRåQpQDREHFQtFK~ĜDGHFK obcí
s UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt Y KODYQtP PČVWČ 3UD]H QD ~ĜDGHFK
PČVWVNých þiVWí QHMSR]GČMLdo 23YþHWQČ

dny pracovního volna
--------- odstávka
ůǌĞƉŽĚĂƚǎĄĚŽƐƚŝƉƎĞǀǌşƚ vyhotovený osobní doklad
9 GREČRGVWiYN\ EXGHPRåQp SRåiGDWRY\GiQtREþDQVNpKRSUĤND]X bez
VWURMRYČþLWHOQêFK~GDMĤs GRERXSODWQRVWLPČVtF,
]DMHKRåY\GiQtQHEXGHY\EtUiQVSUiYQtSRSODWHN.
0LQLVWHUVWYRYQLWUDRGERUVSUiYQtFKþLQQRVtí, listopad 2015

