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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
pomalu nás opouští zima, sluníčko nás vytáhne
na zahrádky a nastává čas jarního úklidu.
Bohužel, někteří naši občané doposud zřejmě
nezjistili, že mají k uložení odpadu zdarma
k dispozici sběrný dvůr, že je nutné odpad
třídit, abychom udrželi poplatky za odpad
v rozumné výši, že kontejnery na tříděný odpad
slouží pouze k uložení skla, plastu a papírů.
Obec posílila svoz tříděného odpadu a zároveň
umístila kontejnery na tříděný odpad na dalších místech v obci. Seznam míst včetně orientační tabulky najdete na konci tohoto článku.
Obec každý týden vyváží velký kontejner s velkoobjemovým odpadem ze sběrného dvora.
Přesto Vás žádám, pokud budete mít nějaké
větší věci (např. sedačku, křesla,…) domluvte
si uložení se správcem sběrného dvora panem
Balonem na tel. 605 818 801.
Žádám všechny občany, aby nebyli lhostejní
k tomu, jak to vypadá za jejich plotem.
A nyní něco pozitivního. Jistě víte, že jsme se
dlouhou dobu snažili získat dotaci na výstavbu

chodníků směrem na hráz a k Pazderně. V loňském roce nám to konečně vyšlo a obec získala dotaci ve výši cca 9,8 milionů korun ze
Státního fondu pro dopravní infrastrukturu.
V současné chvíli máme podepsanou smlouvu
s firmou ELORA GROUP s.r.o., která bude
stavbu chodníků provádět. Dojde tak ke zlepšení bezpečnosti chodců v naší obci. Náklady
na výstavbu budou činit 12 milionů.
V letošním roce máme naplánované rozšíření
kanalizační sítě do dalších dvou lokalit a budeme
pokračovat v opravách komunikací. Požádali
jsme o dotaci na rozmístění odpadkových košů
pro ukládání psích exkrementů v obci, nové
vývěsky a lavičky. Obec Lučina rovněž předala
na Ministerstvo průmyslu a obchodu všechny
potřebné podklady pro vyhlášení výběrového
řízení na výstavbu cyklostezky kolem Žermanické přehrady. Rovněž jsme vyhlásili výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace
na rozšíření mateřské školy a na zpracovatele
studie domova pro seniory.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
NAPOJENÍ NA KANALIZACI
V lednu 2021 byly dokončeny a uvedeny do provozu v naší obci 3 etapy kanalizace o celkové
délce cca 8 km. Žádáme všechny vlastníky
nemovitostí, kteří se mohou na tuto kanalizační síť napojit, aby tak učinili. Pro napojení
na kanalizaci je nutné mít zpracovanou jedno-

duchou projektovou dokumentaci, schválenou
stavebním úřadem ve Frýdku-Místku. Obec
bude na konci roku vyhodnocovat stav napojených nemovitostí a zároveň bude od vlastníků
nenapojených nemovitostí požadovat doklady
prokazující nakládání s odpadními vodami.

PARKOVÁNÍ NA VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH A ZELENI
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 obce

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE SPLATNOST
MÍSTNÍCH POPLATKŮ BYLA 31.03.2022.

UPOZORNĚNÍ

KALENDÁŘ 2022
Žádáme občany, kteří si ještě nevyzvedli kalendář na rok 2022, aby tak učinili do
30.04.2022 v kanceláři podatelny obecního úřadu.
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STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2021

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve středu 13. dubna 2022 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu služeb v Lučině
proběhne 20. zasedání zastupitelstva obce Lučina. Program bude zveřejněn na úřední
desce a na internetových stránkách www.lucina.cz

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
(NEJEN) K REALIZOVANÝM AKCÍM 2021
• cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Trasa cyklostezky bude začínat u přehradní hráze a vést podél hlavní silnice
III. třídy a poté podél břehu vodní nádrže
a končit na křižovatce ke kostelu na Horní
Domaslavice, kde navazuje na stavbu
„Most a lávka pro pěší přes řeku Lučinu“.
Povrch cyklostezky je navržen asfaltobetonový v základní šířce 3,0 m. Celková délka
cyklostezky v naší obci bude 6 kilometrů.
V prosinci loňského roku zastupitelstvo naší
obce schválilo smlouvu o spolupráci mezi
obcemi Lučina, Soběšovice, Dolní Domaslavice upravující vzájemné vztahy a závazky
při přípravě, realizaci a ukončení veřejné
zakázky hrazené z dotačního programu
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Ministerstva průmyslu a obchodu Revitalizace Moravskoslezského kraje. V současné
době byly dokončeny potřebné podklady
a předány Ministerstvu financí, aby proběhlo výběrové řízení na zhotovitele cyklostezky.
• rozšíření kanalizace v obci
V návaznosti na dokončení dostavby kanalizace z dotačního programu Revitalizace
Moravskoslezského kraje bylo obcí přistoupeno k přípravě rozšíření kanalizace do dalších 5 lokalit v obci (chatoviště pod Adámkem, u p. Slívové, u p. Kulčárové, za bývalou
pekárnou, u p. Oberreitera). Jsou zpracovány jednotlivé projektové dokumentace

duben 2022

a Magistrátem města Frýdku-Místku bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení.
• sběrný dvůr
Po ukončení doby udržitelnosti podmínek, které vyplývaly z poskytnuté dotace na
výstavbu sběrného dvora, přistoupíme ke
zvětšení jeho areálu formou nového oplocení
a nové vjezdové brány.
• pozemek u areálu školy
Je připraveno zasíťování pozemku ve vlastnictví obce u areálu školy, máme vydáno
společné povolení na stavbu vodovodu
a kanalizace. V rámci přípravy využití tohoto

pozemku bylo Radou obce vyhlášeno výběrové řízení na zpracování architektonické
studie objektu pro sociální bydlení a pro
seniory.
Dále byly v rozpočtu obce vyčleněny finanční
prostředky na každoroční údržbu trávníku
fotbalového hřiště a údržbu květinové výsadby
na náměstí. Také v letošním roce budeme realizovat opravy místních komunikací, jejichž
úseky vybere Komise pro územní plánování
a rozvoj obce. Pokračujeme v údržbě objektů
ve vlastnictví obce a připravíme projektovou
dokumentaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Za Radu obce Lučina
místostarosta Lukáš Pavlas

INFORMACE ZE ŠKOLY
LEDEN - BŘEZEN 2022
 KLUBY, KROUŽKY, DOUČOVÁNÍ
• Klub deskových her, Klub ICT – pro žáky
školy financováno z projektu Šablony III
• Doučování – podpora žáků individuálním vzděláváním.
• Sportovní kroužky, dovedné ruce, keramika, hudební kroužek – pro zájemce.
		 PROJEKTY
• Tělocvična – zahájení výuky tělesné výchovy v nově zrekonstruované tělocvičně.
• Plavecký výcvik – součást výuky tělesné
výchovy pro 2., 3., 4. ročník ZŠ
• Preventivní program PPPP Ostrava
– projekt „Buď OK“ – v únoru a břez-

nu proběhly další prožitkové programy
pro žáky 1. - 5. ročníku zaměřené na
zdravý životní styl, sebepoznání, komunikaci, posilování přátelských vztahů,
společenské chování, emoce, spolupráci
v třídním kolektivu a dopady drogové
problematiky.
		 SOUTĚŽE
• Recitační soutěž – školní kolo
• Kategorie 1. ročník – 1. místo Veronika Antošíková, 2. místo – Jaromír Zlý,
3. místo – Vojtěch Kaucký
• Kategorie 2. + 3. ročník – 1. místo –
Martin Wojnar, 2. místo – Klára Lerchová,
3. místo – Julie Lhotská
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• Kategorie 4. + 5. ročník- 1. místo – Štěpán Lerch, 2. místo – Eliška Grešlová,
3. místo – Adéla Kvíčalová

• Karneval ve školní družině – paní vychovatelky připravily pro žáky školy zábavné maškarní odpoledne.

• Výtvarná soutěž „Ovoce plné vitamínů“ – spolupráce s místními zahrádkáři
– výtvarné práce odeslali do Prahy.

• Dravci - sokolnická show, draví ptáci
a sovy.

		 AKCE
• Slavnost „Otevírání Slabikáře“ – tradiční uvedení žáků 1. ročníku mezi čtenáře.

		 PŘIPRAVUJEME
• Soutěž „O ekologicky nejzdatnější školu“ - jarní sběr papíru – od 9. května
– 20. května bude za školou přistaven
kontejner – děkujeme všem, kteří nás
podpoří a přivezou starý papír
		 DĚKUJEME
Poděkování patří Klubu rodičů při ZŠ a MŠ
Lučina za organizaci „Plesu v opeře“ a za
aktivity pro děti realizované v krásné přírodě
obce Lučina.
 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023
K zápisu do 1. ročníku Základní školy v Lučině
se dostavilo 23 dětí.
Mgr. Ilona Racková
a pedagogové ZŠ Lučina

ZPRÁVIČKY OD ŽABIČEK A RYBIČEK
Zimní měsíce jsme si ve školce prožili
náramně.
V prosinci nás navštívil Mikuláš s Andělem
a čertem. Někteří kamarádi měli sice slzy na
krajíčku, ale společně jsme zvládli ukázat,
co už umíme. Za snahu jsme byli odměněni
balíčky s dobrotami. Ve svých třídách jsme
měli také vánoční nadílku a sváteční pohoštění u krásně vyzdobených stromečků. Moc
nás mrzí, že jsme si tyto kouzelné předvánoční dny ve školce nemohli prožít společně
s rodiči.
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V lednu jsme si zahráli na Kašpara, Melichara
a Baltazara. Také jsme si začali užívat nově
zrekonstruovanou tělocvičnu. Moc se nám líbí
a vždy se těšíme, až si v ní zase zaskotačíme.
Klub rodičů nám zajistil Klauny na volné noze
a tak jsme si všichni prožili veselý minikarneválek. Moc děkujeme.
Únor se nesl ve znamení Olympijských her.
Paní učitelky si pro nás připravily spoustu
zajímavého povídání o sportovcích a zimních sportech. I když nám počasí se sněhem
nepřálo, tak jsme si samotné sportování užili
taky, i když trochu jinak 
Se svým pohádkovým příběhem „Skřítek
Vítek a mlsné autíčko“ nás navštívil pan
Daniel Taraba.
A březen? Ten nás vítal sněhem, který
nám v únoru moc chyběl právě k olympijskému sportování. Všechno je prostě
nějak popleteno. První jarní kytičky jsme
hledali pod bílou peřinkou. Předškoláci
si prožili ukázkovou hodinu v 1. ročníku.
Poznávali paní učitelku, prostředí třídy
a na chviličku si zažili pocit, jaké je to být

„školákem“. Také jsme navštívili místní
knihovnu, prohlédli si spoustu dětský knížek
a poslechli si zajímavé povídání od paní knihovnice.
Stihli jsme toho opravdu hodně. Stále si
chceme hrát, učit se básničky a písničky, kreslit, malovat, tvořit, konstruovat, sportovat,
pozorovat přírodu a poznávat svět.
Moc si přejeme – jak nám, tak vám, abychom
byli všichni hlavně zdraví, mohli si v pohodě
a radosti užívat jarního sluníčka
Vaše děti a kolektiv zaměstnanců MŠ
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Všechny informace naleznete na www.zs-lucina.cz v záložce Zápis do MŠ.

ve čtvrtek 5. května 2022 od 10.00 - 16.00 hodin.

se uskuteční

pro školní rok 2022/2023
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KLUB DŮCHODCŮ

POZVÁNKA
Obec Lučina ve spolupráci s Kempem Lučina s.r.o. pořádá dne 3. 9. 2022 v areálu
kempu OBECNÍ SLAVNOSTI. Můžete se těšit na skupiny Tři Vykřičníky, Verona,
Tanja, Sagar a Schelinger revival, dále se představí děti ZŠ Lučina a program doplní
dětské atrakce a samozřejmě občerstvení. Vstupné na slavnosti je zdarma. Srdečně
Vás zveme!
(Změna programu vyhrazena.)

FINSTAL ODDÍL KOPANÉ - ŽÁCI A PŘÍPRAVKA
Od listopadu se naše přípravka spolu
s žáky připravuje v nádherné sportovní hale
v Soběšovicích. Logisticky to není vždy jednoduché, ovšem stojí to za to. Scházíme se
v solidních počtech, což je slibný výhled do
jarní části soutěží. Žáci změří své síly s celkem ze Stonavy a jarní generálku budeme
mít s Lískovcem. Přípravka má dohodnutý
halový turnaj s družstvech z Horních Bludovic. Což navazuje na naše dobré vztahy
se sousední vesnicí, s níž máme společný
dorost. Ten trénuje v hale v Havířově.
V době kdy budete mít zpravodaj v rukách,
budeme mít za sebou soustředění, které
budeme trávit v překrásných Jeseníkách.

Konkrétně v hotelu Kamzík, který poskytuje perfektní zázemí. Děkuji za něj obci
Lučina i vedení spolku Finstal Lučina, toto
nám můžou závidět i městské celky. Závěrem bych rád podotknul, že máme dalšího
licencovaného trenéra a další dva to čeká.
Tyto kroky zdvíhají úroveň vedení mládeže.
Mým přáním je mít zastoupení našich dětí
ve všech věkových kategorií, kdy jen vyslovení jména naše družstva bude u soupeřů
budit obavy. Již nyní se můžeme pyšnit, tím
že nábor běží i když situace není snadná
a sezóna má zimní pauzu.
Karel Kozel
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SDH INFORMUJE
Placení členských příspěvků na rok 2022
(250,-kč) možné na účet: 01690818399/0800,
do poznámky pro příjemce napsat jméno

a příjmení člena nebo po domluvě v hotovosti u paní Emy Ovesné.
SDH Lučina srdečně
děkuje všem, kdo přispěli na pořízení historického praporu.
Te n b u d e ž e h n á n
1. května u příležitosti
svátku patrona hasičů
Svatého Floriána na mši
v kostele Horní Domaslavice.
Pro novou sezonu přijímáme mezi nové mladé
hasiče děti od 4 – 15let.
Informace na 605860547
Za SDH Lučina
Martin Říha

CHODÍME PRO MOZEK
Náš spolek seniorů SenSen Lučina se připojil k celorepublikové akci Národní trénování
paměti, která proběhla v týdnu od 14. do

18. března 2022 a kterou organizovali senzační senioři ze SenSenu ve spolupráci s pražskou členskou organizaci Právě teď!
Proto jsme se ve čtvrtek 17.3.
vydali na sice krátký, ale příjemný pochod v okolí naší
vesnice. Úmyslem bylo nesedět
doma, ale po zimních měsících
si provětrat hlavu pohybem, jako
základu pro správné fungování
mozku.
Doufám, že tím jsme nastartovali konání různých pohybových
aktivit našeho spolku v letošním
roce. Viz foto.
Za Sen sen J.Mokryš
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MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY A ZAHRÁDKÁŘI
„DUBEN hojný vodou – říjen vínem.“
„VELIKONOCE krásné – úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky sucho mají.“
„Svatý Jiří k létu míří.“ 
(Pranostiky)
Sluníčko nás už láká nejen k procházkám jarní
přírodou, ale i do našich zahrádek.
Zimy jsme si v naší oblasti (vyjma hor) téměř
vůbec neužili. Pořádná sněhová peřina, která
by přikryla celou krajinu a uvedla ji do zimního
spánku, bohužel chyběla. Chyběl i silný mráz,
který by zlikvidoval různé škůdce (hlavně slimáky). Uvidíme, jak se s tím příroda vyrovná
a čím nás letos překvapí.
Činnost našeho zahrádkářského svazu byla
téměř dva roky utlumena díky covidu-19. Doufejme, že letošní rok bude příznivější. A to nejen
pro naše zahrádkářské úspěchy, ale také proto,
že budeme slavit !! Náš lučinský zahrádkářský

svaz bude mít letos 60 let. Dle obecní kroniky
1. prosince 1962 vznikla v naší obci zahrádkářská organizace Český ovocnářský a zahrádkářský svaz(ČOZS). Prvním předsedou se stal p.
Rudolf Josefus. V době založení měla organizace 36 členů. Dnes je nás kolem šedesáti.
Na výroční členské schůzi 19.3.2022 byli přítomní seznámeni s akcemi, plánovanými na
letošní rok:
• 14. květen - tradiční zájezd do Polska
(návštěva několika zahradnictví spojená
s nákupem pro naše zahrady)
• 3. červen - smažení vaječiny u moštárny
(termín upřesněn plakátem dle počasí)
• během letních prázdnin - opékání párků
(termín upřesněn plakátem dle počasí)
• 17.-18. září - tradiční podzimní výstava
ovoce, zeleniny, ručních výrobků,…
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• říjen - smažení bramborových placků (termín upřesněn plakátem)
• během celého roku - zvelebování moštárny a péče o pozemek u moštárny.
• Po dvou letech opět vyhlašujeme
F O T O S O U T Ě Ž - téma fotosoutěže je
„Naše rozkvetlé zahrady“ - nejen členové
našeho zahrádkářského svazu, ale kdokoli
z občanů se může zapojit !! V období
duben-srpen fotografujte své předzahrádky,
rozkvetlé záhony, pergoly, solitéry, balkóny,
okna - prostě vše, co vám krásně pokvete
a udělá radost. Svá foto pak přepošlete na
e-mail : kvetouci.zahrada@seznam.cz

např. fotografie, předměty, či jiné atributy spojené s významnými okamžiky života ve vaší
rodině nebo od známých i ze staršího období
– např. staré svatební fotografie, apod. Předem děkujeme. Veškeré exponáty pro výstavu
– ovoce, zeleninu, ruční práce, zapůjčené předměty budeme přijímat v týdnu před výstavou
(středa-pátek 14.-16.9. v odpoledních hodinách). Věříme, že se v hojném počtu zapojíte
a pomůžete nám, aby výstava byla pěkná
a zajímavá.
Protože jsou před námi svátky jara, Velikonoce,
přejeme Vám všem hodně jarní pohody, sluníčka
a příjemné procházky se svými nejbližšími.
Za výbor ČZS
A. Bůžková

Na září je naplánovaná naše tradiční podzimní
výstava. Motto letošní výstavy je: „Květiny nás
provázejí celým životem“ (chtěli bychom připomenout životní okamžiky, při nichž květiny
mají své místo – narození dítěte, svátky, životní
jubilea, svatby,..)- chtěli bychom vás, občany,
poprosit o spolupráci – zda byste nezapůjčili

KRONIKA OBCE
„ Kousíček pravdivé historie je tak vzácná
věc, že si jí musíme velice vážit.“
(T.Jefferson)
Obecní kronika je kniha, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím.

Dobře vedená kronika má být věrným,
nezkreslujícím zrcadlem života obce.
K tomu můžete přispět i vy, občané, svými
zážitky, poznatky i životními příběhy, které
obohatí naši obecní kroniku. Stačí, když je
třeba i v heslovité podobě zaznamenáte a přepošlete e-mailem : kronika-lucina@seznam.
cz, nebo osobně sdělíte kronikářce. Přivítáme
i různé fotografie (současné i velmi staré),
dotýkající se života v obci (oskenujeme a vrátíme).
Ráda bych zde poděkovala těm, kteří mi již
mnohé informace poskytli.
Na další spolupráci s Vámi občany se těší
Mgr. A. Bůžková, kronikářka
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOMASLAVICE
Vážení spoluobčané,
téměř ke každé obci v naší vlasti patří kostel, kaple či jiná sakrální stavba, která je připomínkou dávné víry našich předků. Víry,
že hmota, kterou vnímáme kolem sebe,
není jedinou formou reality. Že existuje
hlubší, „duchovní“ realita, která je dokonce základem všeho. A i když jsme se oproti
našim předkům už tolik posunuli v poznání, jak náš svět funguje, přesto cítíme, jak
ono přesvědčení o hlubší skutečnosti tkví
nevykořenitelně v našich srdcích. Snad to
nejlépe vystihuje známé rčení: „Něco nad
námi musí být.“
Za spoustu století, co lidé chodí po tomto
světě, získala náboženská víra mnoho podob. Tou nám v Evropě nejbližší je podoba
křesťanská, která vtiskla našemu kontinentu tvář a nesmazatelně se vepsala do
evropských dějin a kultury.
Je více cest, po kterých se křesťané ubírají,
je více podob křesťanských církví. A je řada
věcí, které jsou v nich odlišné, ale daleko
více toho, co je společné. A právě Velikonoce jsou jedním ze společných pokladů
kultury křesťanské Evropy.
Rád bych následujícím textem přispěl k jejich hlubšímu prožití a k poznání, z čeho
vlastně tyto jedny z nejstarších svátků lidstva vyvěrají:
Co všechno v sobě Velikonoce ukrývají?
My známe především naši evropskou,
vesměs křesťanskou podobu Velikonoc,
ve které se zachovaly některé prvky předkřesťanské (pohanské) kultury, především
v lidových zvycích.
Ale Velikonoce jsou mnohem hlubší symbol
a představují tři roviny osvobození, trojí

„znovuzrození“ k novému životu, které
odpovídá třem tradičně vnímaným rovinám
naší bytosti: tělo, duše a duch.
Velikonoce jsou totiž jedny z nejstarších
svátků lidstva a spojuje se v nich hned několik velikých témat, které úzce souvisí
s životem. Už samo časové umístění do jarního období o tom svědčí. Snad by se dalo
stručně říci, že jsou to přímo Svátky života.
A také svátky osvobození od toho, co život
ohrožuje a ničí. A to v nejširším slova smyslu.
Během staletí se tak postupně utvářejí tři
okruhy, tří hlavní témata Velikonoc, jako
oslavy trojího velkého osvobození:
1. Pastevecký svátek jara – vysvobození ze
smrti pro nový život
Co tedy život ohrožuje? Mluvíme-li o biologickém životě, pak je to hlavně nedostatek
příznivých podmínek, a to především chybějící světlo a teplo, které způsobuje ochablost a nemoci všeho druhu. A právě jaro
znovu vytváří lepší podmínky pro život, než
tomu bylo v zimních měsících. Slunce znovu vítězí nad tmou a chladem a vše v přírodě se okamžitě probouzí a znovu ožívá.
Velikonoce jsou svátky vítězství světla nad
temnotou, tepla nad chladem, života nad
smrtí. Lidé žijící pasteveckým způsobem
života, závislí zcela a úplně na přírodě, slavili Velikonoce jako skutečný nový začátek
života.
2. Židovský svátek - vysvobození z otroctví
pro svobodu
Život ale ohrožuje také fyzické násilí člověka na člověku, zotročení či nelidské zacházení. Tak to zakusili Izraelité v Egyptě
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před téměř třemi tisíci let a zanechali svým
potomkům velkolepé příběhy a vyprávění
o osvobození z otroctví a nadvlády cizího
národa: příběhy o východu z Egypta, o Hospodinu – Bohu Izraele a jeho služebníku
Mojžíšovi, který převedl lid Rudým mořem
a pouští do zaslíbené země svobody. To je
druhé téma a druhý důvod oslav Velikonoc:
oslava lidské svobody.
3. Křesťanský svátek – osvobození z hříchu
pro život bez konce
Ale život je ještě hlubší, než je jeho biologická či sociologická podoba. My lidé cítíme v sobě onu hlubší sféru bytí, sídlící v těle
a přece naše tělo přesahující. A to je třetí
téma a s ním související třetí vítězství, které
o Velikonocích slavíme: vítězství světla nad
temnotou lidského srdce, nad temnotou
zvanou hřích.
Toto veliké téma přistupuje k předchozím
v osobě Ježíše z Nazareta – ukřižovaného

INZERCE
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před dvěma tisíci lety lidskou zlobou právě
o Velikonocích, a současně zmrtvýchvstalého mocí Lásky a Pravdy právě o Velikonocích.
Tato událost tvoří vrchol a oslavu absolutního vítězství nad vším, co život ohrožuje.
Zvěstuje totiž záchranu člověka před
smrtí v jejím nejširším slova smyslu.
Pokud byste se chtěli připojit ke křesťanům
katolického vyznání a prožít s námi velikonoční svátky v tomto duchu - od Květné
neděle až po Velikonočního pondělí - pak
informace o bohoslužbách najdete na internetových stránkách farnosti www.farnostdomaslavice.cz v oddílu „Farníček“, kde
zveřejňujeme aktuální týdenní informace
o dění v naší farnosti.
Přeji Vám všem pokojné prožití Velikonoc,
navzdory neklidu současné doby.
Mgr. Jan Vecheta,
farář

duben 2022
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Prodej
rybářských
i chovatelských
Beskydské centrum duševního zdraví slaví 1. narozeniny!
krmiv a potřeb.

Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo svou činnost Beskydské centrum duševního
zdraví. Toto středisko mohlo vzniklo díky spolupráci Charity Frýdek-Místek
a Nemocnice ve Frýdku-Místku, díky velkému nasazení, práci a téměř nezlomnosti
pracovníků obou organizací, stejně jako díky podpoře města Frýdek-Místek
a Moravskoslezského kraje.

V areálů zámečku

Pro Beskydské centrum duševního zdraví, zaměřující se na pomoc lidem se
závažným duševním onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, rok plný překážek,
ale i dobře vykonané práce a potvrzení smyslu toho, co dělají. Uplynulý rok nám
přinesl nové možnosti, nové zkušenosti a také spoustu profesních a také nemálo
byrokratických výzev.

Horní Tošanovice 40
Otevřeno:

Toto centrum, které působí na území pokrývající téměř celý okres Frýdek-Místek, je
určené pro dospělé osoby do 65 let věku, naplňující znaky schizofrenie a poruchy
s bludy, poruchy nálad, jako jsou deprese a bipolární poruchy, obsedantně nutkavé
poruchy a specifické poruchy osobnosti, které mají problémy v běžném fungování
a zvládání každodenních činností. Cílem je především zvýšit kvalitu života těchto
osob, předcházet jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit osoby hospitalizované
zpátky do běžného života a být jejich průvodci na cestě zotavení (způsob, jak žít
spokojený, nadějeplný a přínosný život přes omezení způsobená nemocí).

Po – Pá

8.00h – 16.00h

Uplynulý rok tak byl plný očekávaní, poznávaní, byl to rok, během kterého jsme
pracovali nejen s klienty, ale také sami se sebou a mezi sebou. Náš
multidisciplinární tým, složeny ze sociálních pracovníků, lékařů, sester, peer
konzultanta a psychologa, poskytuje každému klientovi současně péči zdravotní
i péči sociální. A právě díky spolupráci tohoto týmu, jsme měli možnost pomoci celé
řadě klientů, a stát se u mnohých i za tak krátkou dobu pozitivní součástí jejich
životních příběhů. Snažili jsme se je vést především k víře ve vlastní schopnosti,
k hledání smysluplných rolí a činností v jejich životě. Tento zcela individuální,
partnerský a respektující přístup tak vytvořil důvěrné prostředí, v rámci kterého se
může klient cítit bezpečně. Těší nás to, protože naše práce stojí především na jejich
důvěře v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší činnosti přitom dokazují, že tu jejich
jsme si získali. Velmi si toho vážíme a věříme v úspěšnou spolupráci nejen s klienty,
ale i s ostatními spolupracujícími službami a subjekty a také mezi zaměstnanci
samotnými i v následujících letech.

So

8.00h – 11.00h

Prodej sypkých hmot
a substrátů

Tímto také přejeme našemu Beskydskému centru duševního zdraví vše nejlepší
a úspěšné vykročení do dalších let.
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Svatební,gratulační,smuteční
floristika
Řezané a hrnkové rostliny
Zeminy, hnojiva, postřiky
Semena
Dárkový sortiment
Sezónní sortiment venkovních
rostlin

OTEVŘENO
Po

8-11.30

13-16

Út

8-11.30

13-16

St

13-16

ČT

8-11.30

13-16

Pa

8-11.30

13-16

So

8-11.30

LUČINA 4
Zelený domek vedle
obecního úřadu
Vchod zezadu
19
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Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina pořádá

20

duben 2022

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina pořádá

21

zpravodaj rady obce

UKLIĎME LUČINU
a prosíme pomozte nám to tu udržet čisté!

30. dubna 2022
Sejdeme se ve 13:30 hodin
před obecním úřadem
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!
Po úklidu bude sraz
na fotbalovém hřišti,
kde bude připraveno
občerstvení

Klára Kohutová
733 101 804
Akci podporuje Obec Lučina
Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina, z.s.
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