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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou ještě jednou popřála hodně zdaru v roce 2020 a zároveň Vás informovala o několika novinkách
v naší obci.
ODPADY
Jistě jste ve sdělovacích prostředcích zaznamenali, že bude docházet ke zdražení vývozu
a nakládání s komunálním odpadem, ale i s tříděným odpadem jako jsou plasty a papír. Naše
obec pro letošní rok stanovila místní poplatek
za svoz komunálního odpadu ve stejné výši tj.
500,- Kč/ občana a 700,- Kč/rekreační objekt.
Tento poplatek je stejný již od roku 2013.
Jen pro Vaši orientaci několik čísel za rok
2019:
NÁKLADY
obec Lučina zaplatila za svoz odpadů a provoz
sběrného dvora 1 658 240,- Kč
VÝNOSY
poplatky od občanů 759 746,- Kč a bonus za
tříděný odpad 202 370,- Kč.
Obec doplácí ze svého rozpočtu 697 124,- Kč.
Celkem jsme vyprodukovali 572 tun odpadu,
z toho bylo:
- 185 tun komunálního odpadu
- 188 tun bioodpadu
- 80 tun velkoobjemového odpadu
Vytřídili jsme 20 tun plastu, 22 tun papíru
a 42 tun skla. Všem občanům, kteří třídí odpad
děkuji.
Pro rok 2020 připravujeme v oblasti odpadů
2 novinky:
1. Občané, kteří nemají možnost připojení na
plynovodní řád, netopí elektřinou, případně
nemají tepelné čerpadlo a využívají v zimním období další nádobu na uložení popela,

budou od letošního roku dostávat známku
s ustřiženým rohem. Takto označená popelnice
bude vyvážena pouze v období topné sezóny
tj. od 15. října do 15. dubna.
2. Rada obce po projednání rozhodla o změně
způsobu svozu bio odpadu, kdy budou nahrazeny dosavadní pytle a občanům z celého
území obce, kteří projeví zájem, budou formou
výpůjčky obcí dány k využití hnědé nádoby na
bio odpad o objemu 240 litrů na kolečkách
(1 ks na rodinný dům). Frekvence a období
svozu zůstanou zachovány.
Svůj zájem o výpůjčku nádoby na bioodpad
nahlaste na obecní úřad do 3. 4. 2020 na
e-mail (obec@lucina.cz), osobně nebo telefonicky 558 689 111.
ÚDRŽBA SJEZDŮ, PROPUSTKŮ
Dovoluji si Vás všechny, kteří využívají k přístupu ke svým domům zatrubněný sjezd („propustek“) upozornit, že je Vaší povinností jej
udržovat čistý, tak aby v případě deště nedocházelo k přetékání vody z příkopu na komunikaci. Zároveň je zde i povinnost udržovat
příkopy čisté minimálně 2 metry na každou
stranu od tohoto zatrubnění.
Prosím Vás proto o kontrolu a údržbu sjezdů
a upozorňuji, že Správa silnic Frýdek Místek
bude v letošním roce provádět kontrolu dodržování vyčištění a průtočnosti.
VYPOUŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD DO
SILNIČNÍCH PŘÍKOPŮ
Dovoluji si Vám citovat část dopisu, který
obec Lučina obdržela od Správy silnic
Moravskoslezského kraje:
„Dne 3. 10. 2019 byla provedena kontrola
u krajské silnice III/4737 na Lučině a bylo
v mnoha případech zjištěno vypouštění vod do
silničního příkopu. Dle zákona o pozemních
komunikacích č. 13/1997 Sb., § 19 je vypouš-
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tění vod na silniční pozemky zakázáno. Proto je
nutné sjednat nápravu – splaškové vody budou
napojeny na novou splaškovou komunikaci
a dešťové vody budou řešit majitelé okolních
pozemků (vsakovací jímky,…). Následně bude
provedena běžná prohlídka“.
Tolik citace z dopisu a je již na Vás, jak s touto
informací naložíte.
OBECNÍ POZEMKY
Na základě stížností bych chtěla požádat
všechny občany, aby k parkování osobních
automobilů, skladování svých věcí a k dalším

činnostem využívali své soukromé pozemky,
nikoli pozemky obecní a již vůbec ne chodníky.
Není možné, aby na chodníku stálo zaparkované osobní auto a občané museli vstupovat
do vozovky, aby mohli projít. Zároveň není
možné na obecních pozemcích bez vědomí
obce provádět úpravy jako například zasypávání travnatých ploch štěrkem, pokládání
dlažby, zatravňovacích panelů a podobně.
V případě, že nedojde k nápravě, budeme
nuceni přistoupit k důslednějšímu řešení.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

INFORMACE O REALIZOVANÝCH
INVESTIČNÍCH AKCÍCH
Vážení spoluobčané,

• ROZŠÍŘENÍ VODOVODŮ V OBCI

podáváme Vám aktuální informace o stavu
jednotlivých stavebních akcí a dalších činností prováděných v naší obci v letošním roce.

Byla dokončena stavba vodovodu v lokalitě
chatoviště „Pod Adámkem“a rozšíření vodovodu na chatovišťi „U Mostaře“. Realizace proběhla současně s výstavbou kanalizace v těchto
lokalitách, vodovody jsou nyní zkolaudovány
a vedení obce řeší s vlastníky nemovitostí náležitosti vodovodních přípojek k jejich objektům.

• DOSTAVBA KANALIZACE V OBCI
Probíhají dokončovací stavební práce na
akci „Dostavba kanalizace v obci“, která
přispěje ke zlepšení kvality vody v Žermanické přehradě. Jsou dokončeny jednotlivé
kanalizační větve všech tří etap (v ulici kolem
Vaníčků, na chatovišti pod Adámkem a za
Mostařem, od přehradní hráze po „Lipky“,
v lokalitě „za pekárnou“, větev po čistírnu
odpadních vod). Napojení na kanalizaci bude
možné až po kolaudaci. Akce za 31,8 miliónů
Kč je financována v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva financí „Revitalizace Moravskoslezského kraje“, zhotovitelem stavby je
STASPO spol. s r.o. Vedení obce řeší s vlastníky nemovitostí náležitosti kanalizačních
přípojek k jejich objektům. Nad rámec této
stavby připravujeme také projekční dořešení
několika lokalit v obci kanalizačními řady.
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• REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
Pro dokončení celého prostoru náměstí v centru obce po provedené úpravě dopravního
řešení v rámci akce „Přestavba a dopravní
řešení náměstí na Lučině – komunikace pro
pěší a bus zálivy“jsme zpracovali projekt na
sadové úpravy zelených ploch a máme požádáno o dotaci z dotačního programu Moravskoslezského kraje ve výši kolem 0,3 mil. Kč
(40% uznatelných nákladů akce). Rada obce
vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele sadových úprav, které spočívají v úpravě terénu
a založení nových trávníků, založení trvalkových záhonů, výsadbě stromů a keřů a zřízení
mlatových chodníků s lavičkami.
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Přípravné práce s kácením stromů již byly
zahájeny, o průběhu prací a s tím souvisejících omezeních provozu na parkovišti před
úřadem budete informováni.
• ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V OBCI
Na projekčně připravené 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), jsme zatím nebyli
úspěšní v získání dotace při podání žádostí
do dotačních programů SFDI Bezpečnost
chodců, MAS Pobeskydí, IROP – Udržitelná
a bezpečná doprava III. Předpokládáme další
žádost o dotační prostředky na stavbu těchto
chodníků.
• VOLNOČASOVÝ MULTIFUNKČNÍ
OBJEKT PRO OBČANY
Po dokončení rekonstrukce bývalé stolárny
za obecním úřadem na víceúčelový objekt pro
občany včetně úpravy prostoru před vstupem
do objektu je řešen způsob provozu tohoto
objektu a zpřístupnění občanům.
• AREÁL KEMPU LUČINA
Byla dokončena rekonstrukce rekreační
části areálu Kempu Lučina firmou Vojkovský-stavby s.r.o. z Frýdku – Místku (nová
recepce, inženýrské sítě - vodovod, kanalizace
splaškové a dešťové, elektro, plyn, veřejné
osvětlení, komunikace) a probíhají práce na
20 nových chatách společností KROLSTAV
BESKYD s.r.o. ze Starého Města u FM. Konají
se pravidelné kontrolní dny vedení obce se
zhotovitelem, stavebním a autorským dozorem. Dále bylo radou obce vyhlášeno výběrové
řízení na vybudování nového plotu kolem části
areálu a bude upraven vjezd do areálu a nové
parkovací plochy. Rovněž bylo vyhlášeno
výběrové řízení na projekční přípravu nového

objektu občerstvení a sociálního zařízení na
pláži u kempu. Zastupitelstvo obce na svém
prosincovém zasedání rozhodlo o založení
společnosti Kemp Lučina s.r.o. a schválilo
zakladatelskou listinu a peněžitý vklad do této
obecní společnosti, která bude provozovatelem areálu kempu.
• VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Po předchozí analýze provozu veřejného
osvětlení v obci jsme na základě usnesení
zastupitelstva obce podali žádost a získali
dotaci z dotačního programu EFEKT 2020
na revitalizaci veřejného osvětlení v obci
v rozsahu výměny 175 kusů svítidel a osazení 39 kusů nových svítidel ve výši více než
1,4 mil. Kč, celková rozpočtová částka je
2,85 mil. Kč. Rada obce vyhlásila výběrové
řízení na zhotovitele této akce.
• ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Máme zpracovány veškeré podklady pro
změnu územního plánu naší obce urbanistickou kanceláří z Ostravy, ve spolupráci
s Magistrátem města Frýdku – Místku v lednu
a únoru letošního roku proběhlo veřejné projednání zadání této změny a po vyhodnocení
došlých stanovisek dotčených úřadů a veřejnosti bude zadání předloženo zastupitelstvu
naší obce ke schválení a započnou práce na
další etapě této změny.
• ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Po vybavení dvou odborných učeben naší
základní školy jsme opět byli úspěšní a získali jsme dotaci na další odbornou učebnu ve
výši téměř 3,5 mil. Kč, jejíž realizace proběhne
v letošním roce. Dále jsme opětovně podali
žádost do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní
infrastruktury na dotaci na rekonstrukci tělocvičny v objektu školy za 3,7 mil. Kč.
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• SVOZ BIO ODPADU
Rada obce po projednání rozhodla o změně
způsobu svozu bio odpadu, kdy budou nahrazeny dosavadní pytle a občanům z celého
území obce, kteří projeví zájem, budou
formou výpůjčky obcí dány k využití hnědé
popelnice na bio odpad o objemu 240 litrů na
kolečkách (1 ks na rodinný dům). Frekvence
a období svozu zůstane zachováno. Rada obce
vyhlásila výběrové řízení na dodávku popelnic.

• Dále budeme pokračovat v opravách
místních komunikací, jejichž úseky vybrala
Komise pro územní plánování a rozvoj obce.
Jako v předchozích letech bude také probíhat
údržba trávníku fotbalového hřiště, na což
bylo v rozpočtu obce vyčleněno 200 tisíc Kč.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
Ing. Lukáš Pavlas, místostarosta obce

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve středu 8. dubna 2020 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu služeb v Lučině
proběhne 9. zasedání zastupitelstva obce Lučina. Program bude zveřejněn
na úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2020
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt činí 500,- Kč.
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí
700,- Kč.
POPLATEK ZA PSA V ROCE 2020
Poplatek za psa v roce 2020 činí 200,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Žádáme majitele psů obce Lučiny o nahlášení čísla čipu písemně,
telefonicky nebo osobně na obecním úřadě. Zároveň by měli majitelé zaregistrovat
svého psa na www.pet2me.eu, aby byl dohledatelný v registrech a při jeho případné
ztrátě nemusel být zavezen do útulku, ale jeho majiteli

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 19. dubna 2020 PŘIVÍTÁME v kulturní místnosti Domu služeb
NOVÉ OBČÁNKY obce Lučina. V souvislosti s tím žádáme rodiče nově narozených dětí
o jejich přihlášení na obecním úřadě. Podle počtu přihlášených dětí bude stanoven čas
konání a rodičům budou rozeslány pozvánky.
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UPOZORŇUJEME OBČANY,
kteří si ještě nevyzvedli známku na popelnice na rok 2020,
aby tak učinili nejpozději do 30. 04. 2020. Pokud po tomto datu nebude popelnice
označena novou známkou, nebude vyvezena.

KALENDÁŘ 2020
žádáme, občany, kteří si ještě nevyzvedli kalendář na rok 2020,
aby tak učinili do 31. 03. 2020 v kanceláři podatelny obecního úřadu.

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2019
POČET OBYVATEL K 01.01.2020: 1444 (1432+12 cizinců)
Z toho mužů:
Z toho žen:
Děti do 15 let:
Děti do 18 let:
Osoby starší 60 let:

743
701
227
293
364

V roce 2019 se
přistěhovalo:
odstěhovalo:
narodilo:
zemřelo:

75
40
13
22

INFORMACE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
Je to neuvěřitelné, ale náš tradiční vánoční jarmark, bude v roce 2020 slavit kulatiny – 10 let.
Člověk by řekl klasika: ZŠ a MŠ s výrobky od dětí,
zákusky, káva, čaj připravené školní kuchyní,
stánky s výrobky s vánoční tématikou, dobré
jídlo a pití, program pro všechny věkové kategorie a hlavně rozsvěcení vánočního stromu.
Všichni , kteří se na této akci podílí, ví, že to
není jen tak jako mávnutí kouzelným proutkem. Za úspěšností této oblíbené akce se
skrývá především ochota pořadatelů udělat
si čas, zajistit vše potřebné a jít do toho, přestože ne vždy to dopadne dle našeho očekávání.
VŠEM VÁM DĚKUJI za ruce přiložené k dílu,
že nejste lhostejní a pasivní.

Přestože píšu, že je to klasika, vždy je něco
nového a jiného. Na letošním jarmarku byly
změny vyvolané nemocí paní ředitelky naší
ZŠ I. Rackové, kterou musela zastoupit paní
starostka D. Veselá. Také děti neměly svou p.
učitelku S. Kikovou. Nicméně p. učitelka M.
Pavlasová se zhostila svého nového úkolu na
výbornou a nacvičila s dětmi krásný program.
Kněze Hornodomaslavické farnosti zastoupil
jáhen p. M. Poloch se svým připomenutím
o poselství vánoc. Poprvé u nás vystupovala
mladá a energická zpěvačka ,,Kaczi“, která
má repertoár pro všechny věkové kategorie.
Skupina Sagar na závěr rozproudila v našich
žilách krev, některým připomněla písně mládí
a uzavřela devátý ročník jarmarku.
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A to nejdůležitější je být spolu, vidět někoho
o kom víme, že tu žije a běžně ho nepotkáváme. Poznávat nové tváře, popovídat si. Díky
vám, kteří jste přišli jen tak, uvidět, pobavit
se, případně zkritizovat to či ono.
Kočnarová Jana
předsedkyně kulturní a sociální komise

Akce roku 2020
8. 3.
Cimbálová muzika
19. 4.
Vítání občánků
9. 5.
Setkání jubilantů 80 +
23. 5.
odpoledne pro děti
28. 9.
Pochod kolem přehrady
11. 10. Vítání občánků
5. 12.
Vánoční jarmark

20 LET TRVÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ
V prosinci 1999 se sešlo
v zasedací místnosti Domu
služeb cca 30 místních
důchodců se zájmem
o založení Klubu důchodců.
Obecní úřad nám přidělil
místnost a kuchyňku v přízemí v bývalé policejní služebně v budově obecního
úřadu a p. starosta Ing.Votýpka i celá obecní
rada nám přislíbili morální i finanční podporu.
Klub důchodců byl založen 17. ledna 2000
a byl zvolen 10 členný výbor v čele s předsedkyní p. Libuší Gryczovou.
První pěvecký kroužek založil p. Libor Čudejko,
pokračoval kroužek ručních prací a společenských her vedený p. Pochtiolovou a kulturní
a společenské činností se ujala p. A.Skurová.
Parta zdatnějších seniorů v čele s p. Skurovou
se vydávala pěšky nebo na kolech do blízkého
okolí a do Beskyd. Navštívili jsme mnoho krásných a zajímavých míst. Nepředháněli jsme se
ve sportovních výkonech, naopak měli jsme
dobrý pocit z toho, že posilujeme a utužujeme
svou fyzickou kondici a poznáváme své okolí.
Taneční kroužek připravoval a nacvičoval svá
vlastní vystoupení. Při tanečních kreacích
členky klubu zapomínaly na svůj věk a zcela
se oddávaly rytmu hudby. Diváky často pobavily i vtipným „kostýmem“. Taneční vystoupení jsme doplňovali také krátkými veselými
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scénkami. Nacvičili jsme
Českou besedu i Country
tance. Nacvičili jsme a také
zacvičili hromadné skladby
pro seniory na XIV.Všesokolském sletu v r. 2006, na
XV. v r. 2012 a na XVI. v r.
2018. Prvních 5 let jsme tančili a cvičili pod vedením p.
A.Skurové a od konce roku 2004 pod vedením
p. Žitníkové.
Udržujeme přátelské vztahy s okolními Kluby
důchodců a pravidelně se navštěvujeme v každém klubu jednou ročně na slavnostní akci
daného klubu, kde se pěkně pobavíme a už se
těšíme na další setkání
Mezi pravidelné a oblíbené akce patří tradiční smažení vaječiny, předvánoční posezení
s nadílkou, oslava Dne matek a celodenní
výlety po zajímavých místech a kulturních
památkách naší krásné země.
Od 5. ledna 2004 se scházíme v nové klubovně
v budově Obecního úřadu a od 2. února 2015
máme také novou předsedkyni p. M. Vnenčakovou, kdy pro zhoršující se zdravotní stav
odstoupila p. L. Gryczová.
Klub důchodců trvá již 20 let, snažíme se být stále
aktivní, ale léta přibývají a čas nejde zastavit.
Mnoho našich přátel již není mezi námi. Proto
bychom rádi získali mladší důchodce, kteří
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by aktivně a kreativně pokračovali v činnostech, které jsme začali, je to ku prospěchu nás
všech. K 1. lednu 2020 máme 49 členů, jejichž
průměrný věk činí 78 let. Pro činnost Klubu
důchodců je velmi důležitá spolupráce s vede-

ním obce, které nám každoročně finančně přispívá. Za to mu patří vřelý dík, stejně jako všem
aktivním členům, kteří činnost řídí a organizují.
Za Klub důchodců Marie Vařeková

INFORMACE PRO ZAHRÁDKÁŘE NA ROK 2020
Během letošní zimy si naše zahrádky a políčka
téměř vůbec neodpočala. Zima byla i nebyla.
Mírný mráz, jen lehký sněhový poprašek,
teplotní výkyvy. Teprve jaro ukáže, v čí prospěch to bude : pro nás zahrádkáře nebo pro
škůdce ? My se ale nedáme, s chutí se pustíme
do práce, aby nám vše krásně kvetlo, zrálo
a plodilo.
Náš zahrádkářský svaz pro rok 2020 plánuje
celou řadu akcí, ať již tradičních nebo nových.

PROSBA : fotografujte a posílejte co nejvíce
foto (jarní i letní květeny) do soutěže (nejen
členové svazu, ale i další občané naší obce).
Pro podzimní výstavu vypěstujte co nejvíce
květin v květináčích - venkovních i pokojových (kvetoucích).
Věřme, že i letošní rok 2020 bude nám
zahrádkářům příznivě nakloněn, že bude
dostatek vláhy, tepla, přiměřeně sluníčka,
minimum škůdců a maximum dobré úrody.
Za výbor ZO ČZS Mgr. A. Bůžková

14. 3. 2020
16. 5. 2020
29. 5. nebo 5. 6.
červenec- srpen

výroční členská schůze s vyhodnocením foto soutěže 2019
zájezd do Polska (návštěva několika zahradnictví)
smažení vaječiny u moštárny (upřesnění data na plakátech dle počasí)
snad ještě jeden zájezd ???
foto soutěž o nejhezčí rozkvetlý balkon, okno, předzahrádku
duben – srpen
(foto lze přeposlat e-mailem na adresu: kvetouci.zahrada@seznam.cz)
12. – 13. 9. 2020 tradiční podzimní výstava na téma:„květiny nás provázejí celým životem“
říjen 2020
smažení bramborových placků u moštárny (termín dle počasí bude upřesněn)
listopad 2020
opékání párků u moštárny (termín upřesněn)
kosení trávy, zvelebování moštárny i posezení, hrabání listí, brigády na stavbě
duben – říjen
plotu - u moštárny (do těchto činností se může zapojit každý člen)

CHCETE NAHLÉDNOUT DO HISTORIE NAŠÍ OBCE ?
I když naše obec má krátkou historii, přece jen
prošla v průběhu let mnohými změnami, které
jsou zachyceny i na fotografiích. Původní alba
s fotografiemi výstavby obce se bohužel ztratila, což je velká škoda. Po roce 1989 se obecní
úřad snažil u příležitosti různých výročí obce

dát nějaké fotografie dohromady. Fotografie
pak několik let ležely v archívu obce.
V loňském roce byly tyto fotografie zpracovány do několika alb, která jsou na obecním
úřadě pro všechny občany k nahlédnutí.
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V albech jsou fotografie z nestarší doby i ze
současné s popisy.
PROSBA :
Vzhledem k tomu, že nejstarších pamětníků
v naší obci ubývá, máme prosbu ke všem
občanům: jestli vám doma leží bez pozornosti nějaké fotografie ze starších období
obce, zachycující nějaké události, akce,
oslavy, či další významnější momenty ze
života Lučiny, zvažte, zda byste je raději
nevěnovali obci nebo aspoň nezapůjčili

k oskenování.Tak můžeme zachovat historii naší obce pro další generace.
Historie obce je písemně zachycena v obecní
kronice. Naše kronika bohužel díky minulému režimu je velmi chudá na zajímavosti
z běžného života v obci. Rádi bychom oživili zápisy jednotlivých roků zajímavostmi
a postřehy od vás občanů- podělte se o ně
s námi – prostřednictvím e-mailu obce, nebo
osobně s kronikářem obce. Děkujeme.
Mgr. A. Bůžková

ZVĚŘ V NAŠÍ OBCI
PRASE DIVOKÉ
Dnešním článkem bych Vás seznámil se zvěří
velice zajímavou a v myslivosti považovanou za
jednu z nejchytřejších a to s prasetem divokým
– myslivecky zvanou jako zvěř černá.
Divoká prasata žijí způsobem obdobným jako
ostatní spárkatá zvěř, to znamená, že dodržuje
společenskou hierarchii, kdy dospělí samci
(kňouři) žijí samotářsky a samice (bachyně)
tvoří společenské skupiny (tlupy), ve kterých
je vždy zkušená vedoucí bachyně, případně
mladší samice (bachyňky) a dále letošní selata
a selata loňská (lončáci).
Reprodukční schopnost černé zvěře je velmi
vysoká, neboť samice rodí (metá) zpravidla
koncem zimy okolo 5 až 10 selat, která jsou
zpočátku pruhovaná (markazín) a rychle přibírají na váze. Říje (chrutí) u divočáků probíhá
převážně v zimě, ale pokud je narušena hierarchie v tlupě (např. chybějící vedoucí bachyně),
může říje probíhat prakticky celoročně.
Z původně denní zvěře se divoká prasata adaptovala vlivem člověka na zvěř s převážně noční
aktivitou, a proto se v naší obci s ní můžete
potkat velmi vzácně, kdy ji například za tmy
osvítíte vozidlem, jak přebíhá silnici. Nejčastější výskyt divočáků u nás je od začátku růstu
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řepky až po sklizeň kukuřice, tzn. od května
do konce září, kdy je schopno maximálně využít tyto plodiny jako denní kryt (Kocurovice,
Frančesky). Začátkem podzimu se jednotlivé
tlupy stěhují do hustých lesů okolních obcí
(Bruzovice, Domaslavice, Dobrá) a navštěvují
Lučinu velmi sporadicky. Co se týče početnosti
jednotlivých skupin, tak nejčastěji zaznamenáváme zhruba desetičlenné tlupy, ale víme,
že v okolních obcích jsou tlupy až 30 členné.
V obci pozorujeme výskyt divokých prasat
teprve čtvrtým rokem a za tu dobu se nám
podařilo ulovit 10 kusů, od 30 kg selat až po 140
kg kňoura. Lov samotný je opravdu náročný,
neboť divoká prasata mají vynikající smysly
(především čich, ale i sluch) a také paměť, kdy
jakákoliv špatná zkušenost s daným místem
se jim vryje trvale do paměti a poté se po celý
život takovému místu vyhýbají, takže myslivci
musejí měnit taktiku lovu tak, aby vůbec někdy
měli naději na úspěch. A to i za těch podmínek, že můžeme lovit černou zvěř po celý rok
a dokonce za použití speciální techniky (noktovizory, termokamery) a jako jedinou spárkatou
zvěř ji můžeme lovit i na společných honech
brokovnicí se speciálním jednotným nábojem.
Co se týče potravy: jedná se o všežravce s velkým „záběrem“, neboť když taková skupina
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15 prasat přejde například louku, nebývá
ušetřen nejeden zajíc, hnízdo čejky či bažanta
a dokonce není pro ně žádný problém sežrat
ležící srnče. Nicméně hlavní potravou bývá
především obilí, kukuřice a z živočichů hraboši a myši. Především pak nory i s jejich
mláďaty, která svým silným nosem (ryjem)
ráda vyorává, jsou příčinou, že ráno najdeme
po divokých prasatech jen zničenou louku
(tzv. buchtování).

Divoká prasata mohou být hostitelem či přenašečem také nebezpečných nemocí. Kromě
afrického moru to je hlavně člověku nebezpečná
trichinelóza (svalovec), na kterou musíme vždy
každý ulovený kus laboratorně vyšetřit a dále
pro psy a kočky smrtelná Aujeszkyho choroba,
kdy nakažené zvíře umírá do 48 hodin od kontaktu buď přímo s prasetem nebo jeho exkrementy či masem uhynulého jedince.
David Kubíček
člen Mysliveckého spolku Řonsník Lučina

FOTBALISTI
FINSTAL LUČINA – ODDÍL KOPANÉ
Přípravu na jarní část soutěží zahájili muži
dne 28. 1. 2020, kdy postupně absolvovali
úterní tréninky na umělé trávě ve Frýdku-Místku, čtvrteční tréninky zaměřeny na sílu
v tělocvičně 5. ZŠ ve Frýdku-Místku a víkendy
patřily přátelským zápasům. Jeden z víkendů
byl zaměřen na kondici a to tak, že proběhlo třídenní soustředění ve Lhotce. První mistrovské
utkání se hraje 21. 3. 2020 v Jablunkově, týden
na to se hráči představí doma proti Smilovicím.
Žáci se pilně připravovali v lučinské tělocvičně,

zúčastnili se několika halových turnajů a taktéž
absolvovali v průběhu března své třídenní soustředění. To proběhlo ve stejné lokalitě jako byli
muži. První mistrovské utkání odehrají žáci
28. 3. 2020 jako předzápas mužům, soupeřem
jim budou žáci z Návsí.
Věříme, že se opět dočkáme silné divácké
podpory u všech kategorií, tak jak tomu bylo
v přechozích letech.
Jakub Kielar

KLUB RODIČŮ
Jako každý rok, tak i letos, proběhl v restauraci U Adámka dětský karneval, pořádaný
Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Lučina. Děti si
užily krásné odpoledne plné hudby a tance
se skvělými klauny, nechyběla ani bohatá
tombola, kterou zajistili rodiče dětí naší
mateřské školy, za což jim patří velké poděkování. Stejně tak děkujeme učitelkám MŠ,
které nám ochotně pomohly s organizací
karnevalu. Následující den se v témže místě
a pod taktovkami stejných organizátorek konal tradiční tématický Školní ples, tentokrát

s názvem PLES FILMOVÝCH HVĚZD.
Parket se zaplnil více i méně známými celebritami a postavami z filmů i pohádek.
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Všichni byli skvělí a se svými maskami se
dokonale ztotožnili.
Většina se nechala zvěčnit ve fotokoutku
(ještě jednou děkujeme fotografovi Jirkovi
Majerovi) a nejlepší kostýmy byly odměněny nádherným a vynikajícím dortem, který
nám věnovala Jana Majerová.

Pro příští ročník, který bude kulatý - s číslem 10, jsme si již připravily slavnostní
téma – PLES V OPEŘE

Za Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina
Silvie Kaucká a Barbora Kalivodová

INFORMACE ZE ŠKOLY
ZIMA 2020
 PROJEKTY
• Projekt OKAP – „Detektivní záhada“
– exkurze 3. - 5. ročník Svět techniky Ostrava
Vítkovice

• Projekt „Polytechnické vzdělávání“
– usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ
• „Nevidomí“– pan Holba a jeho vodící pes
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• „Projekt plavání“ – zahájení plavání žáků
2. a 3. ročníku ZŠ
• „Ovoce a zelenina do škol“ – „Vitamínový
den „– prevence proti chřipce MŠ, ZŠ
• Preventivní program PPPP Ostrava
- „Šikana a kyberšikana“– ukončení
projektu Exkurze Dolní oblast Vítkovice
– 1. – 5. ročník ZŠ
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 SOUTĚŽE
• Soutěž „Matematická olympiáda“
– postup do okresního kola Adam Pavlas,
v okresním kole se umístil na 32. místě
ze 112 účastníků
• Recitační soutěž „Školní kolo“– 0. kategorie – 1. místo – Klára Lerchová, 2. místo – Edita Myšinská, 3. místo – Barbora
Schönviská, 1. kategorie – Johana Kalivodová, 2. místo Eliška Grešlová, 3. místo
Veronika Gogolová, 2. kategorie – 1. místo Karolína Kafanová, 2. místo – Filip
Lhotský, 3. místo – Filip Feber. Všichni postupují do obvodního kola v Dobré.
• Matematická soutěž „Pythagoriáda
2020“– postup do okresního kola Martin
Mlynář, Adam Pavlas. – žáci 5. ročníku ZŠ

• Novoroční turnaj „DÁMA“– 1. místo
Adam Pavlas, 2. místo Matyáš Pastor,
3. místo David Šebesta a Tomáš Metz

 PŘIPRAVUJEME
• Zápis do 1. ročníku ZŠ – 06. 04. 2020
od 13:00 do 17:00 hod.
• Velikonoční jarmark – 07. 04. 2020
v odpoledních hodinách
• Sběrové týdny papíru 20. 04.
– 30. 04. 2020, 27. 04. – žáci sbírají
od 10:00 do 14:00 hod. v obci Lučina
• Zápis do MŠ – 07. 05. 2020 od 10:00
do 16:00 hod.
• Lučinské radovánky – 06. 06. 2020
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy

 DĚKUJEME KLUBU RODIČŮ ZA AKTIVNÍ PŘÍSTUP A PODPORU ŠKOLY 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDR. MARCELA ŽORIČOVÁ
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb
každou středu (po předchozí telefonické domluvě)
od 14,00 do 15,00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov, tel.: 596810741,
mobil: 603447219, www.zoric.cz
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Vývoz odpadních vod ze žump,
septiků, čističek a jímek
za jednotné akční ceny
Více info na telefonu 721 271 919

Kamil Šnajder
Kunčičky u Bašky 139
739 01 Baška
tel.: 603 185 864
info@snajder-fm.cz

VODA – TOPENÍ – PLYN
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE

Provádíme zhotovení přípojek
kanalizace „na klíč”
pásovým bagrem Bobcat
(průjezd brankou šíře 1m,
hloubka výkopu do 2m)

POKUD V DOBĚ REALIZACE PŘÍPOJKY NEBUDE MOŽNÉ PŘIPOJENÍ
NA OBECNÍ KANALIZACI. GARANTUJEME PROVEDENÍ NAPOJENÍ
A DOKONČENÍ PŘÍPOJKY „NA KLÍČ”

www.snajder-fm.cz
Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 11. 3. 2020 • 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: čtvrtletník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Graﬁka, sazba a tisk © KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.
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Ples filmových hvězd

Soustředění Lhotka

Ukliďme Lučinu

sobota

4. dubna
Pojďme společně
uklidit Lučinu!
Sraz v 10 hod. na
autobusové zastávce před
budovou ZŠ
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice (případně vyfasujete
jednorázové) a pevnou obuv.
Ukončení akce bude na fotbalovém hřišti,
dospělí budou odměněni klobáskou, děti
párkem v rohlíku 
Kontaktní osoba: Barbora Kalivodová,
tel. 734799310

