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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V průběhu měsíce ledna 2014 jsme požádali
o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice a následně byla podána žádost o dotaci řešící bezpečnost centra obce, zahrnující vybudování zálivků
pro autobusy, bezpečného přechodu přes silnici
a přilehlých chodníků. Bohužel jsme doposud
neobdrželi vyjádření ani k jednomu dotačnímu
titulu a dle dostupných informací si budeme muset ještě počkat, a to hlavně z důvodu rozhodnutí
nastupující vlády ČR a její administrativy.
V závěru roku 2013 byla obci vrácena k přepracování projektová dokumentace ke kanalizaci. Důvodem přepracování je novela zákona
č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách a s ní
spojená úprava podkladů pro zadání této zakázky. Uvedená akce je řešena v rámci revitalizace
Moravskoslezského kraje a je reálný předpoklad, že právě kanalizace společně s cyklostezkou postoupí v realizaci o krůček dál. Obě zmíněné akce jsou prosazovány hlavně společným
postupem v rámci Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady a zbývá jen věřit, že práce
budou zahájeny v roce 2015.
Josef Skokan, starosta obce Lučina

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo letošního
zpravodaje, v jehož úvodu bych Vás rád pozval
na jednání zastupitelstva obce Lučina, které proběhne 19.2.2014.
Jedním z bodů jednání zastupitelstva je
i schválení rozpočtu obce na rok 2014, ve kterém
zatím bohužel nejsou konkrétně uvedeny chystané investiční akce. Tyto budou v průběhu roku
postupně doplňovány k realizaci, a to na základě
úspěšnosti podaných dotačních titulů. Z tohoto
důvodu navržený rozpočet vykazuje na straně výdajů nespeciﬁkované rezervy ve výši 6,8 milionu
korun, tato částka kryje podíl obce na realizaci
podaných dotačních titulů.
V průběhu měsíce září 2013 bylo požádáno
o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Jedná se o dotaci se 100% krytím uznatelných
nákladů do výše 3 miliónu korun. V průběhu
měsíce října jsme požádali o dotaci na zateplení
budovy obecního úřadu, v měsíci listopadu jsme
podali žádost na sběrný dvůr, oba dotační tituly
byly podány na Ministerstvo životního prostředí.

Obecní úřad Lučina
Dne 19. 02. 2014 v 17,30 hodin v kulturní místnosti Domu služeb se koná

ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce
s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Schválení dotace Finstal Lučina-oddíl kopané
Projednáním a schválení rozpočtu obce
Lučina na rok 2014
7. Zpráva o inventarizaci majetku
8. Prodej části pozemku p.č. 294 v k.ú. Kocurovice

9. Zařazení obce do působnosti MAS Pobeskydí
pro období 2014-2020
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
11. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru
12. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru
13. Schválení plánu činnosti ﬁnančního výboru
14. Diskuse
15. Závěr
Zveme všechny občany a zastupitele obce.
Josef Skokan, starosta obce Lučina
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 20 ze dne 19. 11. 2013
1/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Pavlase
a Ing. Jaroslava Mokryše

2/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně doplněného bodu
10 – schválení rozpočtového výhledu obce Lučina na období let 2015 – 2016

3/ZO/20

Zastupitelstvo obce volí volební komisi ve složení Ing. Jaromír Kohut – předseda,
p. Jan Mojžíšek – člen, p. Radek Vařeka – člen

6/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích včetně přílohy č. 1

7/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.
č. 294 v k.ú. Kocurovice o výměře 80 m2

8/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013

9/ZO/20

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 s platností od
1. 1. 2014 až do doby schválení rozpočtu na rok 2014, kdy výdaje obce budou měsíčně čerpány ve výši 1/12 skutečného plnění rozpočtu roku 2013

10/ZO/20 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Lučina na období let 2015
– 2016
11/ZO/20 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o provedené kontrole hospodaření DSO
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
12/ZO/20 Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru Ing. Soňu Blahutovou
13/ZO/20 Zastupitelstvo obce ukládá na návrh ﬁnančního výboru starostovi za účelem dalšího pravidelného sledování spotřeby jednotlivých energií ve všech objektech ve
vlastnictví obce Lučina zajištění odečtů všech energií každý poslední pracovní den
v měsíci a tyto stavy zaznamenávat do vyhodnocovacích tabulek
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1. adventní neděle
I když uběhly od této obecní akce více
než dva měsíce, stále se sluší poděkovat těm,
kteří se na přípravách a celém průběhu slavnostního dne podíleli. Od stabilních pilných
„dělníků“ – p. Kropa, p. Vařeky, p. Milerského, p. Štarchoňové, členů hasičského sboru,
přes vedení obce až po všechny zaměstnance
ZŠ a MŠ. Taktéž děkujeme p. faráři Vechetovi,
členům pěveckého sboru při Klubu důchodců

pod vedením p. Vajdy, sourozencům Pastrňákovým, dětem ze ZŠ a MŠ, p. Michnovi,
p. Nytrovi a p. Plachetkovi, zvukaři p. Chlebkovi a v neposlední řadě také aktivním prodejcům. Naše snaha byla zaujmout celým programem co nejširší veřejnost a tím také přispět
k pěkné předvánoční atmosféře.
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková

INFORMACE ZE ŠKOLY
Rozhodnutí o přijetí
do 1. ročníku základní školy
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lučina, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace, Mgr. Ilona Racková, dne 17. 01. 2014 v souladu s § 46, § 165 odst. 2, písm. e)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění rozhodla takto: vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní
škole a mateřské škole Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace u 16 žadatelů
o vzdělávání v 1. ročníku základní školy.

Poděkování
Peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč poskytnula ﬁrma ADM TRANSPORT s.r.o. pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže na pořízení vybavení do Základní školy
a mateřské školy Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Děti a žáci školy
děkují jednateli ﬁrmy panu Radimu Obručovi.

Oznámení provozu ZŠ a MŠ Lučina o jarních prázdninách
Základní škola - bude o jarních prázdninách od 24.02.2014 - 28.02.2014 uzavřena, mateřská škola - provoz v jedné třídě, školní jídelna - otevřena pro cizí strávníky a MŠ. Vyučování začne 03.03.2014.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka
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Prosinec ve školičce
Pro děti byl měsíc prosinec bohatý na prožitky. Začalo to 1. adventní nedělí a pokračovalo
Mikulášskou nadílkou, „Čertíkovským čarováním“ a „Andílkováním“, návštěvou divadélka
„Jedna, dvě“ ve školičce a vyvrcholilo vánoční nadílkou a vánoční besídkou pro všechny milé.
Soňa Kiková, uč. MŠ

Děkujeme
Rodičům Mlynářovým za zakoupení „čertíkovských“ růžků. Všem rodičům, kteří se podíleli na průběhu vánoční besídky – napečením a také následným prodejem dobrot, přípravou i úklidem kulturní místnosti.

Pozvánka
V pátek 14. února 2014 od 16 hodin se bude v restauraci „ U Adámků“ konat

DĚTSKÝ KARNEVAL.
Soňa Kiková, uč. MŠ

Zápis do mateřské školy Lučina
v úterý 22. dubna 2014 od 10,00 do 16,00 hodin
„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015“

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

1) přednostní přijetí dítěte v posledním roce
před zahájením školní docházky
2) vyšší věk dítěte
3) děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ
nebo ZŠ

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat „Rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí“
Dokumenty – „Zápisní list“, „Žádost
o přijetí“ budou na začátku 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 vrátit zpět do MŠ )

Dokumenty potřebné k zápisu:
- občanský průkaz
- rodný list dítě
Do mateřské školy jsou přijímány děti
zpravidla od 3 let, musí být způsobilé účastnit
se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí vedoucí učitelka
podle stanovených kriterií pro přijetí do MŠ.
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Pozvánka – „OPERETKA“
V sobotu 8. března 2014, od 17:00 hodin, se v restauraci „U Adámků“ uskuteční
vystoupení předních sólistů Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a členů
Slezského divadla v Opavě.
Hudebně zábavný pořad má název „Víno, ženy, zpěv a láska“ a uslyšíte zde nejkrásnější a nejznámější české i světové melodie z operet a muzikálů.
Jste srdečně zváni.

Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
5. ročníku vánočního turnaje se zúčastnilo
20 mužů a 1 žena. Měli jsme mezi startujícími
lidi z Lučiny, Bludovic, Soběšovic, Havířova,
Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a dva
dokonce až z Mladé Boleslavi, kterým se zde
velice líbilo a přislíbili účast i příští rok. Tímto
se tedy zavazuji, že na tuto tradici budu dbát
a budu chtít tento turnaj připravit i příští rok.
Prvních osm míst bylo hodnoceno, tudíž si
všichni zahráli požehnaně zápasu a byla to trnitá dlouhá cesta.

Pořadí turnaje:
1. Rakowski Marek, Bludovice
2. Mlynář Michal, Lučina
3. Funiok Slavomír, Soběšovice
4. Ožana Roman, Bludovice
5. Tomíček Mojmír, Havířov
6. Švancara Roman, Bludovice
7. Matula, Soběšovice
8. Slanina, Soběšovice
Michal Mlynář

INFORMACE OBČANŮM
Místní poplatky
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
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3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč za kalendářní rok a je splatný jednorázově a to
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právních osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Lučina. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
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, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele
sirotčího důchodu
300,-Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku.

Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2014:
Z toho mužů:
Z toho žen:
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Osoby starší 60 let

1 277
651
626
184
216
332

V roce 2013 se
přistěhovalo
odstěhovalo
narodilo
zemřelo
uzavřelo manželství
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Obec Lučina nabízí k pronájmu část obecního nebytového prostoru v domě č. p. 265.
Celková plocha 154,34 m2 – místnost v přízemí má výměru 96,2 m2, v 1. patře 58,14 m2
za 150,- Kč/m2/rok. Pronájem je možný od 1.4.2014 na dobu neurčitou. Písemné nabídky
zasílejte na adresu Obecního úřadu v Lučině, 739 39 Lučina 1 do 28.2.2014 do 12:00 hod.
Obec Lučina nabízí k pronájmu nebytové prostory – kancelář – místnost č. 310 o výměře
21,2 m2 ve 3. podlaží v budově č. p. 1, na dobu neurčitou. Pronájem možný od 1.4.2014.
Zájemci mohou podat své přihlášky do 28.2.2014 do 12:00 hodin na Obecní úřad v Lučině.

Změna při pozvání na „Vítání občánků“
Kvůli současné legislativě obecní úřad nemá informace o nově narozených dětech. Pokud se,
vážení rodiče, chcete účastnit se svými novorozenci vítání občánků, prosíme o poskytnutí informací o narození vašeho dítěte. Dostavte se, prosím, na Obecní úřad v Lučině, spolu s rodným
listem Vašeho dítěte, kde Vás zároveň požádáme o kontaktní telefon a adresu, na kterou Vám
bude zaslána pozvánka před konáním slavnostního obřadu.

Termíny čištění komínů v obci Lučina na rok 2014 bude 3.3., 12.5., 5.12.

Pozvánka
Výbor základní organizace ČZS Lučina zve všechny členy na výroční členskou schůzi, která
se uskuteční 15. března 2014 ve 14.00 hod. v Klubu důchodců. Rádi přivítáme i nové zájemce
o členství v ČZS. Na programu bude zhodnocení činností za minulé období, volba výboru na příští období, návrh plánu činnosti na rok 2014. Po přestávce s občerstvení bude přednáška paní
Běrské a Přečkové. Současně bude prodej kristalonu, budou přijímány přihlášky na zájezd do
Polska atd.
Na Vaši účast se těší výbor ZO ČSZ Lučina
Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů informuje občany, že žádosti o vydání nového občanského průkazu je možné podat nejdříve 60 dnů (ideálně 30 dnů) před skončením platnosti občanského průkazu.
Dále informuje o možnosti pořízení žádosti o vydání nového občanského průkazu doma nebo
v zařízení, kde se toho času občan nachází (bez ohledu na adresu místa jeho trvalého pobytu) v případě občanů se zdravotními potížemi, kteří nemohou osobně navštívit Magistrát
města Frýdku-Místku k podání žádosti o vydání nového občanského průkazu. V takovém
případě volejte na tel. číslo 558 609 455 nebo 558 609 458. Také je možné, aby občané využili možnosti objednávek na úterky a pátky v době od 8:00 do 13:00 hod., a to telefonicky na
č. 558 609 455 nebo 558 609 458 (jedná se o provizorní řešení k odbavení těch klientů, kteří
zde nechtějí nebo nemohou čekat v úřední dny, které bude fungovat do doby případného zajištění objednávek přes internet).
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Z důvodů narůstajících stížností na neekologické vytápění některých domácností, obracíme se na občany s výzvou, aby byli k sobě navzájem ohleduplní a nezhoršovali už tak
znečištěné ovzduší.
Obecní úřad Lučina

Aplikace Čistý komín upozorňuje
na špatné topení v domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila na konci listopadu projekt s názvem
Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je webová a mobilní aplikace, která umožňuje
obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotograﬁe kouřících komínů na mapu a motivovat
tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění. Fotky kouřících komínů můžou
obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese: www.cistykomin.cz/pridej-komin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy ohledně sousedů,
kteří jim svým topením znepříjemňují život. Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče motivuje k výměně starého kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti.
Pilotní projekt je vytvořen pro použití v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu
budeme případně uvažovat o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou poměrně omezené. Cílem
aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťují své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí
obtěžovat a nabídnou jim možnosti, jak tento stav mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního
prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících leden – únor

Leden
Emilie Benkovičová
Josef Mlynář
Jiřina Kališová
Oldřich Otruba
Josef Kulig
Bronislava Hájková

Únor
Zita Sukalopulosová
Jaroslav Maier
Anna Pastorová
František Kozák

Marie Monsportová
Jana Schmiedová
Alena Tutková
Marcela Kunčická
Zdeněk Bardoň
Jaroslava Jungová

Pavel Pilch
Petr Vaníček
Petr Osina
Zdeněk Veselý
Zdenek Horáček
Josef Papřok
Petr Jarolím

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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Žádost z Programu z rozvoje venkova
Aktuálně bylo vyhlášeno další, již 20. kolo
příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.
Vhodný dotační titul pro fyzickou či právnickou osobu, je možný z oblasti Podpory zakládání podniků a jejich rozvoje. Dotovány
jsou projekty určené pro podnikání na venkově pro malé ﬁrmy – mikropodniky do 10 zaměstnanců v obcích do 2000 obyvatel (např.
autoopravny, truhlářské či zámečnické dílny,
stavební ﬁrmy, maloobchod, služby apod.)
Zvlášť výhodně se jeví tento dotační titul
pro stavební ﬁrmy ve velikosti mikropodnik,

kde je možné nakoupit techniku v kategorii
zvláštní stroje (bagry, rýpadla, jeřáby), dále
pro truhláře a kovoobráběče ke koupi CNC
strojů či jiné ﬁnančně náročné technologie
a nebo k rekonstrukci či výstavbě dílen, skladů
a manipul. ploch. Tento dotační titul umožňuje dotace ve výši 40-60% z uznatelných nákladů. Vlastní výše investice na jednoho žadatele
a jeden projekt je max. do 10.000.000 Kč.
20. kolo příjmu Žádostí je od 3. do 14. března
2014. V případě zájmu poskytneme na obecním úřadě více informací.

Víme všichni, kam máme volat v tísni?
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme,
že bude lepší než ten minulý. Bohužel ne vždy
dokážeme ovlivnit to, zda se staneme účastníky
dopravní nehody, požáru či jiné události. Víte,
jaké číslo máte v případě nouze vytočit a kam
se dovoláte?
V České republice jsou čísla tísňových linek
pevně stanovena. Jistě je většina z nás máme
v podvědomí, ale pro přehlednost si je nyní připomeneme. V naší republice jsou zavedena tzv.
„národní“ čísla tísňového volání:
- 150 … hasičský záchranný sbor
- 155 … zdravotnická záchranná služba
- 156 … městská policie (je-li zřízena)
- 158 … Policie ČR
Dále je pak v naší republice zavedeno číslo:
- 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového volání
Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno
především pro zahraniční návštěvníky naší
země, turisty, pro zahraniční studenty, cizince,
kteří na území naší republiky pobývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového volání
112 pracují speciálně vyškolení operátoři, kteří
jsou schopni celkově vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám

integrovaného záchranného systému. V Moravskoslezském kraji jsme ještě o krok napřed,
poněvadž v Ostravě je v plném provozu od prosince roku 2010 tzv. Krajské centrum tísňového
volání, kde na jednom pracovišti sedí pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na toto
pracoviště jsou směrována všechna „národní
čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112 z území celého Moravskoslezského kraje a číslo 156
pro Ostravu a okolí, ať už voláte z pevného nebo
mobilního telefonu.
Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou linku dodrželi jednoduché zásady a operátorům sdělili následující informace:
- vaše jméno a příjmení
- číslo telefonu, ze kterého voláte
- co se stalo, jaký je rozsah události
- kde k události došlo (adresa, popis místa,
popis dojezdu na místo)
- další informace podle pokynů operátora
Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou
zřízeny pro přijetí stavů nouze. Nezneužívejte
je! Vaše nezodpovědnost může mít za následek
oddálení pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti.

Zpravodaj obce Lučina
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. s.
Detašované pracoviště Frýdek-Místek
Osobní asistence Frýdecko-Místecko
Osobní asistence je terénní služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Organizace nabízí tuto službu
v pěti okresech Moravskoslezského kraje prostřednictvím registrovaných sociálních služeb. Poskytované činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc s přípravou do školy, zaměstnání či kroužku), zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Úhrada služeb: jedná se o službu částečně hrazenou klienty ve výši 60-90,- Kč/
hod. podle platného ceníku s ohledem na počet odebraných hodin. Služba je poskytována celoročně
převážně v pracovních dnech do 7.00 do 19.00 hodin, podle potřeb klienta i mimo těchto hodin, ve
dnech pracovního klidu a o svátcích. Více informací získáte na adrese: Detašované pracoviště Frýdek-Místek, Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek, telefon/fax: 558 431 889, e-mail: czp.fm@czp-msk.cz
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
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e-mail: obec@lucina.cz

