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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
mnozí z Vás zaregistrovali (pravda někteří
více a někteří méně), že se v naší obci buduje
nová kanalizace, jejíž celková délka je cca
5,5 km a 4 přečerpávací stanice. Obec se o získání dotace na tento projekt, jehož rozpočtové
náklady byly 65 milionů korun snažila 10 let.
Podařilo se nám to až v roce 2017. Jedná se
o velkou stavbu, která se postupně dotýká
mnohých z Vás. Obec i realizační firma se ze
všech sil snaží eliminovat negativní dopady
na naše občany, vlastníky rekreačních objektů
i vlastníky pozemků, kterých se stavba dotýká.
Postupně se upravují pozemky dotčené stavbou, komunikace se postupně dosypávají.
Stavba byla rozdělena na 3 etapy. V současné
době je již hotová 3. etapa vedoucí od Blahutů

kolem p. Slívové až k domu č. p. 142, probíhá její kolaudace a předání provozovateli.
Dokončená je i 2. etapa a na ní navazující
část první etapy vedoucí až do ČOV. K jejímu
zprovoznění dojde ihned po dokončení čerpací stanice č. 4, která se nachází nad bývalým tábořištěm u Slejše a je momentálně ve
výstavbě. Dokončená je i další část 1. etapy
vedoucí kolem hlavní cesty (od „psí boudy“
po odbočku ke kravínu), část od hlavní cesty
vedoucí k rekreačnímu středisku Mostař
a dále pak celé chatoviště za Mostařem, kde
probíhá současně i výstavba nového vodovodního řadu.
Upozorňuji však na skutečnost, že finální
úprava komunikací (položení asfaltového
povrchu) ihned po položení potrubí a zasypání výkopu není z technologického hlediska
a hlavně z hlediska dlouhodobě udržitelné
kvality komunikace, možné.
Ti z Vás, kteří již podobné práce i když v menším rozsahu dělali dobře vědí, že zemina ve
výkopu si bude delší dobu sedat. Proto se
komunikace, ve kterých byl prováděn výkop
postupně dosypávají a zarovnávají a finální
úprava není a nebude provedena ihned.
Zároveň bych chtěla poděkovat občanům
bydlícím v oblasti pod Adámkem, kteří celý
podzim a jaro museli využívat k dopravě domů
přilehlé pole a mnohdy i vysoké gumové boty
a rovněž p. Vojtěchu Csabimu, že stavební
firmě i občanům umožnil toto pole po dobu
stavby využívat.
Vás, kterých se výstavba kanalizace dotýká
v této chvíli, případně je to teprve čeká, prosím o jistou dávku trochu tolerance z Vaší
strany. Pokud budete mít jakýkoli problém
týkající se kanalizace, můžete se obracet na
stavbyvedoucího p. Kvěcha (tel. 603 524 949)
nebo na mě (tel. 602 764 639).
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
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NAPOJENÍ NA KANALIZACI
Napojení na kanalizaci je možné až po vydání
souhlasu ministerstvem financí jako investora a řádné kolaudaci stavby. Stavba bude
kolaudována ve třech etapách. Kolaudace
již proběhla na 3. etapě. Nyní se pracuje na
dokončení čerpací stanice č. 4, aby mohla
být zkolaudována a uvedena do provozu celá
lokalita pod Adámkem a na to navazující část
vedoucí od Slejše až po čistírnu odpadních
vod. Jako poslední pak bude kolaudována celá
zbývající část 1. etapy.

Pro napojení na kanalizaci je nutné mít zpracovanou jednoduchou projektovou dokumentaci, která bude schválena stavebním úřadem
ve Frýdku-Místku.
Další informace o tom jak postupovat, jsou
zveřejněny na našich webových stránkách
https://www.lucina.cz/samosprava/kanalizace/ , případně se můžete se svými dotazy
obracet přímo na mě.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

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 příkop čistý minimálně 2 metry na
každou stranu od tohoto zatrubnění. Prosím
Vás proto o kontrolu a údržbu sjezdů ještě
před tím, než nastanou podzimní plískanice.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

PORUŠOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Obec Lučina vybudovala pro své občany
v roce 2015 sběrný dvůr a zároveň aktualizovala obecně závaznou vyhlášku o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lučina. I přes
velmi krkolomný název jde o velmi jednoduchou věc a to, kde a jak ukládat odpady.
Bohužel, pro některé občany je to stále
velmi složité. S ohledem na skutečnost, že
se neustále debatuje o skládkování nebo
spalování odpadu, je jisté, že náklady na
likvidaci odpadů budou stoupat. Dovolte
mi takovou rychlou rekapitulaci množství
a druhů odpadů vyprodukovaných v naší
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obci (viz „Sumář produkce odpadů v letech
2016 -2018“ na vedlejší straně).
Pro třídění odpadu slouží jak sběrný dvůr, tak
i kontejnery na sklo, papír a plasty, které jsou
umístěny po celé obci. Přestože většina občanů
se snaží odpad třídit, jsou i takoví, kterým je to
úplně jedno a důkazem jsou i fotky, které jsme
pořídili nejen u kontejnerů za obecním úřadem, ale i na dalších místech v obci. A protože
naše trpělivost přetekla, umístili jsme ve dvoře
za obecním úřadem kamery, které v případě,
že zde bude ukládán odpad nepatřící do černých kontejnerů na komunální odpad nebo
do kontejnerů na plast, sklo a papír, budou
využity k identifikaci občanů, porušujících již
výše zmíněnou obecní vyhlášku.

Sumář produkce odpadů v letech 2016 -2018

Dalším nešvarem je i ukládání biologického
odpadu přes cestu do lesa, do příkopu, na cizí
pole…. atd.
Upozorňuji proto na platnost §20 zákona
č. 289/1995 Sb. lesního zákona, který zakazuje
ukládání odpadu a odpadků v lese a tento zákaz
se vztahuje i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo
toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

Vážení občané, odpady jsou tématem skoro
každého mého příspěvku do zpravodaje, ale já
stále doufám, že omíláním dokolečka prosby
o pořádek a čistotu v obci, třídění odpadů
a jeho ukládání na určená místa si nakonec
vezmou všichni občané za své.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
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USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 4 ze dne 3. 4. 2019
1/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Magdu Mlynářovou
a pana Tomáše Funioka

2/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

5/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce včetně změn

7/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

8.1/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání investičního úvěru od České spořitelny a.s.
do výše 15 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou se splatností 6 let

8.2/ZO/4

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy

9/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2019

10.1/ZO/4 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce vyžádat u zhotovitele, společnosti TS a.s.,
předložení soupisu provedených oprav, běžné a preventivní údržby, revizí a obnovy
veřejného osvětlení na základě Smlouvy o dílo k zajištění odborné správy, provozu,
oprav a údržby veřejného osvětlení ze dne 25.6.2014, a to za období let 2017 a 2018
10.2/ZO/4 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce vyžádat u zhotovitele, společnosti TS a.s.,
provedení a předání aktuální pasportizace umělého osvětlení v obci v souladu se
Smlouvou o dílo k zajištění odborné správy, provozu, oprav a údržby veřejného
osvětlení ze dne 25.6.2014
10.3/ZO/4 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce prověřit existenci a podmínky čerpání
dotačních titulů využitelných na pokrytí nákladů spojených s modernizací umělého
veřejného osvětlení v obci
10.4/ZO/4 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce předání získaných podkladů a informací
kontrolnímu výboru do 30.4.2019
10.5/ZO/4 Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád Kontrolního výboru
11/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr darování pozemků p.č. 182/330 a 182/331
v k.ú. Lučina o výměře 41 m2, jež jsou součástí komunikace III. třídy číslo 4737

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 5 ze dne 27. 6. 2019
1/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Janu Kočnarovou
a pana Lukáše Pavlase

2/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
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5/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lučina sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018

6/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lučina za rok 2018, jehož
součástí je zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 a celoroční hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad

7/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019

8.1/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje změny ve Smlouvě o zřízení práva stavby uzavírané
mezi Obcí Lučina jako povinným a Václavem Vaníčkem, trvale bytem Dobrá
412, jako stavebníkem a ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací uzavírané mezi
Obcí Lučina jako budoucí obdarovanou a Václavem Vaníčkem, trvale bytem
Dobrá 412, jako budoucím dárcem

8.2/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby uzavíranou mezi
Obcí Lučina jako povinným a Václavem Vaníčkem, trvale bytem Dobrá 412, jako
stavebníkem, na základě které vznikne stavebníkovi právo vybudovat a mít na
částech pozemku p.č. 627/11 a p.č. 614/8 v k.ú. Lučina stavbu napojení nové
komunikace na pozemku p.č. 628/4 a stavbu úpravy komunikace na částech
pozemku p.č.627/11 a p.č. 614/8 v k.ú. Lučina, na dobu 5 let, za úplatu 1,- Kč

8.3/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací uzavíranou
mezi Obcí Lučina jako budoucí obdarovanou a Václavem Vaníčkem, trvale
bytem Dobrá 412, jako budoucím dárcem, na základě které budoucí dárce za
kumulativního splnění podmínek daruje obci pozemek p.č. 628/4 v k.ú. Lučina
včetně nové komunikace na pozemku p.č. 628/4, jež bude její součástí a dále
komunikaci na pozemcích p.č. 627/11 a p.č. 614/8 v k.ú. Lučina

8.4/ZO/5

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení práva stavby
a smlouvy o smlouvě budoucí darovací

9.1/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v článku II. darovací smlouvy
č. FM/6/j/2019/Ch

9.2/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemků p.č. 182/330 a 182/331
v k.ú. Lučina o celkové výměře 41 m2 za částku 1 148,- Kč Moravskoslezskému
kraji, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava včetně darovací smlouvy
č. FM/7/j/2019/FM

9.3/ZO/5

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pozemků p.č. 595/11, 595/12, 595/13
a 595/14 v k.ú. Lučina o celkové výměře 114 m2 za částku 2 331,- Kč od Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava včetně darovací
smlouvy č. FM/6/j/2019/Ch

11/ZO/5

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce uzavřít smlouvu o zpracování podkladů
pro žádost o poskytnutí dotačního titulu Státního programu EFEKT 2020 na
revitalizaci veřejného osvětlení
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STAVEBNÍ AKCE V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané,
podáváme Vám aktuální informace o stavu
jednotlivých stavebních akcí v naší obci.
• dostavba kanalizace v obci
Probíhají stavební práce na akci „Dostavba
kanalizace v obci“, která přispěje ke zlepšení kvality vody v Žermanické přehradě.
Jsou dokončeny kanalizační větve v ulici
kolem Vaníčků, na chatovišti pod Adámkem
a u čistírny odpadních vod, nyní probíhají
práce na dalších etapách. 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., s vlastníky nemovitostí se
řeší projekční a smluvní náležitosti přípojek
k jejich objektům.
• areál kempu Lučina
Probíhá rekonstrukce rekreační části areálu
Kempu Lučina firmou Vojkovský-stavby s.r.o.
z Frýdku – Místku, jsou dokončeny příslušné
zemní práce (vedení vodovodu, kanalizace
splaškové a dešťové, elektra, veřejného
osvětlení, komunikace) a základy pro všech
20 nových chat, staví se nová recepce. Probíhají pravidelné kontrolní dny. Dále bylo radou
obce vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
chat a jsou uzavřeny smlouvy obce s autorským a stavebním dozorem.
• rozšíření chodníků v obci
V současnosti nám stále běží na stavebním
úřadě Magistrátu města Frýdku – Místku
stavební řízení na 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“
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(č.p.314, p.Janík) po dům č.p. 430 (p.Krška).
Budeme žádat o dotaci na výstavbu z dotačního programu SFDI Bezpečnost chodců.
Dále byla dokončena oprava chodníku před
řadovkami z dotačního programu Moravskoslezského kraje.
• rozšíření vodovodů v obci
Byla dokončena stavba vodovodu v lokalitě chatoviště „Pod Adámkem“ a probíhá
výstavba rozšíření vodovodu na chatovišti
„U Mostaře“. Po proběhlém výběrovém řízení
je uzavřena smlouva s firmou STASPO spol.
s r.o. na tento vodovod za 605 tisíc Kč, realizace probíhá současně s výstavbou kanalizace
v této lokalitě.
• volnočasový multifunkční objekt pro
občany
Je dokončena rekonstrukce bývalé stolárny
za obecním úřadem na víceúčelový objekt pro
občany, bude upraven prostor před vstupem
do objektu, bude dořešen způsob provozu
tohoto objektu a po kolaudaci bude zpřístupněn občanům.
• změna územního plánu obce
Na základě uzavřené smlouvy o dílo s urbanistickou kanceláří z Ostravy byly zpracovány
doplňující průzkumy a podklady pro území
obce, byla dokončena úprava územního plánu
se zohledněním digitalizace katastrálních
map v obci, probíhají práce na zadání změny
územního plánu a v podzimních měsících
by mělo dojít k veřejnému projednání této
změny, jejímž pořizovatelem je Magistrát
města Frýdku – Místku.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce 	

Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKU ZE PSŮ
K 31.08.2019 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 74 884,- Kč a nedoplatky za
psy činí 3 600,- Kč. Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili,
aby tak učinili do 30.09.2019, poté bude vymáháno dle platných právních předpisů.

OD 1.1.2020 MUSÍ BÝT PSI PŘED VAKCINACÍ PROTI
VZTEKLINĚ POVINNĚ OZNAČENI MIKROČIPEM
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti
vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost
chovatelů zadává Zákon o veterinární péči
č.166/99 Sb., neboli veterinární zákon. Jen
minimum chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká,
že s účinností od roku 1.1.2020 musí být
každý pes, který se k veterinárnímu lékaři
dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň
označený mikročipem. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci
naočkovat proti vzteklině psa, který není
označen mikročipem.

tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který
přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude
vyzván, aby nechal svého psa před vakcinací
mikročipem označit. Úkon je to jednorázový,
s minimálním rizikem poškození zdraví psa.
Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip
se z jehly vytlačí. Čip lze přečíst pomocí čtečky,
kterou dnes disponuje téměř každý veterinární
lékař, útulek, a často je i v majetku obce. Oba
úkony, tj. jak označení mikročipem, tak i vakcinaci proti vzteklině lze provést ve stejný čas.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých
není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť
díky vystavení pasu pro psa museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně

Vzhledem k očekávanému náporu majitelů
psů doporučujeme označit psa mikročipem
už při nejbližší pravidelné vakcinaci psa proti
vzteklině v letošním roce.

KALENDÁŘ 2020
I letos budeme připravovat kalendář na rok 2020. Prosíme občany, kteří by chtěli
své fotografie uveřejnit, aby je posílali na e-mail: vojkovska@lucina.cz. Velikost
fotografií musí být minimálně
1,5 MB (1 536kB), k ní uveřejněný popisek a jméno autora. Uzávěrka fotografií
je 31.10.2019. Vybrané autory fotografií budeme kontaktovat.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
JARO A LÉTO VE ŠKOLE
 PROJEKTY
Velikonoční jarmark – projekt - výroba kraslic s babičkou
Den Země – akce MŠ a ZŠ, projekt – Dravci
p. Oszeldy z Karviné
Den matek – výroba keramických květin pro
maminky v zájmovém útvaru s paní Janou
Nahodilovou
Preventivní program PPPP Ostrava –
„Nebezpečí šikany“
Vlastivěda – projekt „Husitství“, „Střední
Evropa“
Divadelní tvorba – Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila „POVĚSTI ČESKÉ“
Škola v přírodě – lokalita Bílá hotel Bauer,
program Sun Outdoor o.s.
 SOUTĚŽE
Recitační soutěž okresní kolo kategorie 2.
– zúčastnila se Daniela Kozlová z 5. ročníku,
která postoupila z obvodního kola v Dobré.
Matematický klokánek – okresní kolo
3. místo Martin Mlynář, krajské kolo 3.
místo Martin Mlynář
Turnaj v šachu žáků základních škol
v Dobraticích – z celkového počtu 49 účastníků obsadil 13. místo Adam Pavlas, 26. místo
František Vaněk, 27. místo Martin Mlynář
a 39. místo Matyáš Pastor.
Pythagoriáda – okresní kolo – 5. místo
Adam Pavlas, 6. místo Daniela Kozlová,
9. místo Martin Mlynář a Vojta Roman
a 11. místo Darinka Kašníková
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Velikonoční beránek – turnaj ve vybíjené
4. místo
Sedlišťský Slavík – účast Daniela Rajnochová a Daniela Kozlová pod vedením
p. učitelky Soni Kikové, v porotě soutěže
usedla bývalá žákyně Nela Žáková.
Zlatý Kapřík Lučina – environmentální
soutěž pro 8 základních škol – 1. místo.
Spolupráce s Českým rybářským svazem
pod vedením p. Stanislava Hrabce a MAS
Pobeskydí.
Olympijský den Bruzovice – sportovní soutěž týmů základních škol – 1. místo.
Výtvarná soutěž Českého zahrádkářského
svazu – 9. místo Darinka Kašníková se spoluprací s p. Zdeňkem Fabíkem z místního
svazu.
Sběr papíru – 3. místo z 19 základních škol
Vystoupení pro nové občánky Obce Lučina
a Klub důchodců – žáci hudebního zájmového útvaru pod taktovkou paní Soni Kikové.
 DĚKUJEME VŠEM ZA REPREZENTACI ŠKOLY A OBCE LUČINA 
 DOTACE
Plavání žáků – 2. a 3. ročníku se uskutečnilo
od dubna do května na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, dopravu dostali žáci zdarma z dotace
MŠMT a výuku žáků škola uhradila z neinvestičních výdajů státního rozpočtu.
Ovoce do škol – zdarma pro žáky školy, MK
Fruit s.r.o. Šumperk
Mléko do škol – zdarma pro žáky školy, MK
Fruit s.r.o. Šumperk
Šablony II. – pro MŠ, ZŠ, ŠD
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Realizace lokálních sítí v gramotnostech
– pro MŠ
ZÁPIS DO ZŠ – do 1. ročníku ZŠ nastoupí
22 nových prvňáčků
ZÁPIS DO MŠ – do mateřské školy se těší
21 dětí
Letošní školní rok jsme slavnostně ukončili
na obecním úřadu 28. června 2019 předáním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého
ročníku.

 PŘIPRAVUJEME
Nový školní rok 2019 – 2020 zahájíme
02.09.2019 v 08:00 hodin za účasti místostarosty Ing. Lukáše Pavlase a zaměstnanců
obecního úřadu
Sběr papíru – od 07.10. do 18.10.2019.
V obci Lučina budou žáci sbírat nachystaný
papír od rodinných domů 14.10.2019 od
10:00 do 14:00 hodin.
Vánoční jarmark – 30.11.2019

PODĚKOVÁNÍ KLUBU RODIČŮ
Den dětí a Lučinské radovánky se podařilo zorganizovat 01.06.2019 na hřišti za školou, děti a žáci se představili s nádherným tanečním a pěveckým programem pro rodiče
a Klub rodičů připravil pro děti perfektní zábavný program. Před vysvědčením se konal
ve škole Den s Policií ČR, Hasiči a dopravním hřištěm, děti byly poučeny o bezpečnosti
a ochraně zdraví před hlavními prázdninami.
Mgr. Ilona Racková,
ředitelka školy

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
V sobotu 9.3.2019 už po páté v řadě se uskutečnilo „Jarní setkání s operetou a muzikálem“, kde nás sólisté z Moravskoslezského
divadla v Ostravě provedli písněmi různých
muzikálů. I tentokrát si posluchači z řad
našich občanů zazpívali, pobavili se a na
konec se i občerstvili. To vše se uskutečnilo
v restauraci „U Adámků“.
V neděli 7. 4. 2019 p. starostka D. Veselá
slavnostním proslovem přivítala nejmenší
občánky naší obce. Na programu se podíleli
žáci základní školy pod vedením paní učitelky S. Kikové. Následovalo předání dárků,

podpisy rodičů do pamětní knihy a focení
R. Pastrňákem.
Tradiční „Setkání seniorů“ se uskutečnilo
v sobotu 11.5.2019. Po přivítání měli senioři
možnost vidět připravený program našich
dětí. Také Ondra Sládek, mistr republiky
v magií a kouzlech jim předvedl své dovednosti a zručnost.
25.5.2019 z důvodu špatného počasí se neuskutečnil „Pohádkový les“. Náhradní termín této
akce pro děti byl 24. 8. 2019 ve 14 hod. u sběrného dvora a myslím, že to byla zdařilá akce.
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Dovolte mi, abych vás pozvala na tradiční
pochod kolem Žermanické přehrady, který
se uskuteční v sobotu 28.9.2019 již po devatenácté. Sraz na parkovišti před OÚ ve 14 hod.
Vánoční jarmark se letos uskuteční již poslední
listopadovou sobotu, tedy 30.11.2019. Kromě
tradičního rozsvícení vánočního stromu,
stánků s dobrotami a upomínkovými před-

měty, výrobků našich školáků a jejich vánočního programu, se můžete těšit na vystoupení
zpěvačky Kaczi a skupiny Sagar. Pozvánka
bude vyvěšena na internetových stránkách
obce www.lucina.cz
Těšíme se na společné setkání.
Jana Kočnarová
Předsedkyně kulturní a sociální komise

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jsou to 4 roky, co se mě místní kamarádky
– matky, zeptaly, jestli nechci uspořádat na
Lučině příměstský tábor (od rána do odpoledne). Vzala jsem to jako výzvu a v dalším roce
– 2017, uspořádala pod hlavičkou lučinského
Klubu rodičů jeden pokusný turnus. Nahlásilo se 13 dětí. V dalším roce jsem uspořádala
turnusy dva a u obou se naplnila maximální
kapacita 20 dětí. Úspěch tábora a nadšení
dětí i rodičů mě utvrdilo v tom, že chci v této
započaté tradici Příměstského tábora na
Lučině pokračovat .
Pro letošní rok náš tábor přihlásil pan
Votýpka do projektu Místního akčního plánu
FM, který byl spolufinancován Evropskou
unií. Dotace byla podmíněna pouze tím, že
téma tábora bude Manuální zručnost dětí.
Takže děti si na obou turnusech vyrobily
například domácí nanuky, ozdobily květináče ubrouskovou technikou a následně je
osadily, namalovaly si trička barvičkami
na textil, ozdobily plátěné tašky foukacími
fixy, pomalovaly misky, vyrobily indiánské čelenky a oštěpy, stloukly panu včelaři
rámky do úlu, z ovoce a špejlí vykouzlily
ovocné ježky… To vše měly proložené různými soutěžemi a hrami, svačinami, které si
samy chystaly, a také pěším výletem do Žer-
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manic, kde se ve stájích pokochaly hříbátky
a klisnami. Někteří odvážlivci se chopili vidlí
a pod odborným dohledem vyčistili koníkům
3 boxy . Na závěr každého turnusu měly
děti závěrečnou, trochu detektivní, hru
k nalezení truhly s pokladem, kterou samozřejmě v obou případech našly a rozdělily se
o její bohatý obsah.
Pro velkou poptávku zvažuji, že v příštím
roce bude tábor o třech turnusech, a pokud
se zapojí i pár šikovných rodičů, tak bychom
v každém týdnu jednou zůstali i přes noc
a udělali dětem dobrodružný večer .
Chtěla bych moc poděkovat našemu fotbalovému klubu a obci za „zapůjčení“ Sokolovny,
která byla dokonalým zázemím pro letošní
tábor! Poděkování také patří školní jídelně,
kam jsme denně docházeli na obědy, panu
Mokryšovi za ochotu a trpělivost při učení
dětí stloukat rámečky, stáji Mustang a Povodí
Odry za exkurze, a samozřejmě oběma
instruktorkám – Pavle a Vendy, že se se mnou
podílely na bezproblémovém průběhu obou
turnusů .
Barbora Kalivodová
Místopředsedkyně Klubu rodičů
při ZŠ a MŠ Lučina, z.s.
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INFORMACE PRO ZAHRÁDKÁŘE
POZVÁNÍ
Zveme všechny spoluobčany na tradiční podzimní výstavu
ovoce, zeleniny, květin, rukodělných prací, která se uskuteční
ve dnech 14.-15. 9. 2019 od 9 do 17 hod. v Domě služeb.
Letošní téma výstavy :

„Krása květin, křehkost skla a porcelánu“
Nebude chybět hodnocení fotosoutěže a nabídka bohatého domácího
občerstvení.
Přijďte se určitě podívat. 

ZVOU ZAHRÁDKÁŘI

PROSBA ORGANIZÁTORŮ:
Letošní výstavu bychom chtěli obohatit o zajímavé skleničky,štamprličky, hrníčky,
vázičky, misky,… ze skla a porcelánu (ne z keramiky !). Potěšilo by nás, kdybyste pro
výstavu něco z vašich skleněných či porcelánových pokladů zapůjčili (se zárukou řádného
neponičeného vrácení). Předem děkujeme.
Veškeré výpěstky, květiny a další exponáty prosím doneste do Domu služeb během
středy 11.9. a čtvrtku 12.9. od 15 do 17 hod., kdy bude probíhat příprava celé expozice výstavy. Děkujeme.
Výbor ČZS

KLUB DŮCHODCŮ
Pod pojmem důstojné stáří si lze představit
řadu různých věcí. Třeba to,že po celoživotní
práci máme konečně klid a čas na své zájmy
a aktivity.
V Klubu důchodců jsme kroužek aktivních
seniorů, kde se snažíme tento čas vyplnit.
V tomto roce jsme podnikli například:
15. 2. 2019 Bowling v Penzionu Mostař

27. 2. 2019 Návštěva Muzea Bible v Jablunkově
20. 3. 2019 Nový Jičín – Laudonův dům
7.5.2019 Oslava Dne matek v restauraci
U Adámků za účasti hostů z okolních KD.
Děkujeme p.učitelce Kikové a žákům ZŠ za
krásný program a také všem sponzorům kteří
obohatili naši tombolu.
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29.5.2019 Navštívili jsme Valtice,město vína,proslulé krásným zámkem a vinařstvím.
Státní zámek Valtice – původně gotický hrad
založený ve 12. století pasovskými biskupy. Od
r. 1530 se stal sídelní rezidencí knížecího rodu
Liechtensteinů až do r. 1945. Jeho současnou
podobu mu vtiskla řada významných architektů 17. a 18. století. V r. 1996 byly zámek
a zámecký park zapsány na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V době naší návštěvy byl zámek obsazen filmovým štábem, který zde natáčel pokračování
koprodukčního filmu o císařovně Marii Terezii.
V zámku jsme si prohlédli také Barokní divadlo, průvodce nám přiblížil jeho historii, kompletní rekonstrukci vč. jeho zákulisí.
Ve Valticích jsme ještě navštívili Muzeum
železné opony, které reprezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až
1989, kdy zde vykonávala službu pohraniční
stráž a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice.

2.6.2019 tradiční smažení vaječiny
Po celý rok probíhají vzájemná setkání s okolními Kluby důchodců, které jsou velmi obohacující.
Na závěr 2 citáty – malá zamyšlení:
Život je krátký, tak běž a užij si ho naplno.
Největší dar, který můžeme obdržet je další den
života.
A ještě pozvání na zájezd KD ve dne 18. září
2019.
Cílem je Vagonářské muzeum ve Studénce,
Záchranná stanice zvířat v Bartošovicích,Dům přírody Poodří v Bartošovicích. Součástí
zájezdu je společný oběd v hotelu Vagónka.
Odjezd z Lučiny-střed v 8,00 hod., návrat
v cca 17,00 hod.
Cena pro členy KD – 100,- Kč, pro nečleny
250,- Kč (jízdné, vstupné, oběd)
Přihlášky u p.Vařekové, Lučina 65
Marie Vařeková

FOTBALISTI
TJ FINSTAL ŽÁCI
Na jarní část jsme se velmi pečlivě připravovali v tělocvičně místní základní školy. Do
sezóny jsme ovšem vstoupili špatně, pak ale
přišel zlom, kdy jsme pět utkání v řadě neprohráli. Nejlepší výkon kluci podali v zápase
proti Čeladné, kterou jsme porazili 6:1, to
byla taková satisfakce po první porážce 22:1.
Naše hra dostala náznaky fotbalu a myslím,
že máme základy, na kterých se bude dobře
stavět.
I nadále probíhá nábor dívek i chlapců ročníky 2006 a mladších. Optimální forma
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spojení je na facebooku TJ Finstal Lučina
žáci. Na sezónu 2019/2020 chceme přihlásit
včetně starších žáků i mladší, aby vytíženost
jednotlivých hráčů stoupla a mohli se tak
jednou stát součástí Lučinského A-týmu.
V srpnu nás čeká první společný výstup na
Lysou horu a po novém roce se chystáme na
soustředění.
Závěrem děkuji rodičům a všem našim příznivcům.
Karel Kozel
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ZVONIČKA
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás projížděli částí obce Kocurovice a povšimli si prací na místní zvoničce.
Opravená zvonička začala dne 24. července
letošního roku po téměř 50 ti letech opět zvonit. Celá anabáze trvala déle než rok. Nejdříve
jako obvykle papírování. Po demolici spodní
části se zjistilo, že ocelové nosníky jsou dole
zkorodované a hrozilo samovolné zhroucení
konstrukce. Provedlo se podchycení jeřábem
a odřezání nosníku. Byly vybudovány nové
základy pro silnější nosnou konstrukci. Ke
zvoničce se přivedla elektřina s ovládacím
kabelem. Konstrukce byla v celém rozsahu
obnovena a upravena tak, aby zvon byl poháněn elektromotorem. Střecha pokryta historizujícím šindelem s dlouhou životností.
Doufám, že konstrukce vydrží další dlouhá
léta.
Krátkým ohlédnutím do historie lze z tesaného trámu doložit letopočet 1893, kdy
zvonička stála v dnešní podobě. Z vyprávění
vím, že tam byla i před tím jako jednoduchý rozsoch se zavěšeným zvonem. Velká
rekonstrukce byla provedena v roce 1935,
o čemž svědčily nápisy
v betonovém základu se
jmény stavitelů, a to čtyř
bratrů Šimíků a bratrů
Špoků. V 90. letech
minulého století provedla dílčí opravu i obec
Lučina. Za zmínku stojí
i to, že za obou světových válek byly zvony
zrekvírovány a současný litinový zvon není
původní. Podíváme-li
se dál do historie, zvo-

ničky a zvonice se začaly stavět po rozsáhlých požárech měst a obcí. Byl tu výnos Marie
Terezie a Josefa II., který přikazoval zvonice
stavět včetně návesních rybníků. Zvonice
dále určovaly život ve městech a obcích, kdy
se má ráno vstávat, kdy je poledne a klekání
oznamovalo, kdy se končí s prací a jde se spát.
Lidé totiž neměli hodinky, rádio a televizi.
Od těchto zvonění se částečně upustilo a po
válce se ještě nějakou dobu zvonilo poledne.
Dalším důležitým sdělením zvonem bylo
úmrtí některého z občanů Kocurovic. Zvonilo se vždy odpoledne ve tři hodiny, a to
tímto způsobem. Když umřel muž, zvonilo
se třikrát po čtvrthodině, ženě dvakrát a dítěti
jednou. Zvonilo se denně do doby pohřbu.
V den pohřbu se zvonilo hodinu předem, takzvaně na sbírání a zvonilo se do doby, dokud
pohřební průvod nepřebraly zvony z kostela
nebo kaple.
Po dohodě s místními rodáky jsem se rozhodl obnovit zvonění v poledne a na požádání
rodiny i zvonění při úmrtí.
Ing. Mojmír Šimík, Lučina 170
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ZVĚŘ V NAŠÍ OBCI
SRNEC OBECNÝ
Rád bych Vám představil - dle názoru mnohých
- nejkrásnější druh naší zvěře, srnce obecného.
Je to nejpočetnější zástupce spárkaté zvěře
v naší obci, se kterým se můžete běžně potkat
i přes den. Vyznačuje se štíhlou postavou, a i
když vypadá díky vysokým nohám (běhy)
mohutněji, váží pouhých 25 až 30 kg.
Samcům vyrůstají na začátku každého roku
mezi ušima (slechy) parůžky, které jsou
v zimě obaleny ochrannou kůží (lýčí). Když
srnci parůžky na jaře vyrostou do konečné
výšky, začne již nepotřebnou a odumřelou
kůži z parůžku sdírat o kmeny stromů a keřů
(vytloukání). Zajímavostí je, že výjimečně
tuto odstraněnou kůži požírá. V měsíci květnu
již mají všichni samci parůžky vytlučené
a jsou tak připraveni na velmi krátké období
říje, která probíhá od poloviny července do
poloviny srpna, kdy srnci svádí mezi sebou
souboje o území a slabší srnec je vyháněn silnějším mimo jeho teritorium (okruh několika
stovek metrů). Po skončení říje začnou srnci
již „nepotřebné“ paroží shazovat tlučením
o stromy, aby mu mohly začátkem roku vyrůst
opět parůžky nové.
Jelikož k oplodnění srny dochází velmi brzy
(srpen), dojde po krátkém vývoji plodu k zastavení vývoje a to až po několik měsíců (tzv.
skrytá březost). Srnu tak plod v náročném zimním období zbytečně nevyčerpává. Po skončení
zimy vývoj opět pokračuje a srna v květnu či
červnu rodí (klade) jedno, častěji dvě srnčata.
Srnčí zvěř je velice plachá a ostražitá, můžete
ji vidět v dálce na polích, a pokud ji potkáte
zblízka v lese, začne vydávat zvláštní zvuk
podobný psímu štěkotu (bekání), kterým
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varuje ostatní srny před nebezpečím. Paradoxně, i když má z člověka velký strach, nemá
jej už takový z automobilů, a proto bohužel
dochází ke smutným srážkám, kdy i slabší
kontakt má většinou za následek buď okamžitý úhyn, nebo sražená zvěř umře (zhasne)
později někde ve křoví. V naší obci je nejkritičtější místo pro řidiče (a samozřejmě pro zvěř)
silnice v úseku mezi zastávkou Kocurovice
a lesem před centrem obce Lučina.
Co se týče potravy, je tato zvěř velice vybíravá
a citlivá na její kvalitu. Pokud není zem pokryta
vysokou vrstvou sněhu, nemá srnčí potřebu
brát ani to nejlepší seno z krmelce a raději si
vyhrabe ve slabé vrstvě sněhu kořínky či zmrzlé
výhonky rostlin. Velkou chybou je předkládat
staré pečivo a to z důvodu vysokého obsahu
sacharidů, které začne v citlivém žaludku
(trávník) kvasit a vede až k úhynu. Proto srnčí
zvěři předkládáme zásadně jen oves, případně
ječmen, doplněné o kamennou sůl. Málokdo ví,
že srna nevezme ani kaštany či žaludy, pokud
nejsou rozdrcené nebo zbavené slupky.
Srnčí zvěř patří k několika málo druhům zvěře,
které myslivci musí podle zákona myslivecky
chovat, tzn. udržovat jejich populaci v tabulkově
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předepsaném věkovém poměru a zdravotní
kondici v daném revíru. Dle potravních podmínek v území (úživnost honitby) mají myslivci
přesně státními orgány předepsáno, kolik musí
být uloveno kusů zvěře, aby nedošlo k jejímu
přemnožení, což by potom způsobovalo vysoké
škody na zemědělských plodinách a v lesích.
Konkrétně v naší obci musíme v závislosti na
prováděném jarním sčítání zvěře ulovit přibližně
10 srn a srnců. Od tohoto počtu se však odečítá
srnčí zvěř sražená auty, stržená psy či jinak uhynulá (jarní sečení, nemoc, stáří).
Jelikož podle zákona se lov srnčí zvěře nesmí
provádět na společném honu, ale vždy jako
lov osamělý (pouze 1 lovec), jsou v naší obci
pověřeni 3 až 4 zkušení myslivci, kteří mohou
odlov těchto zbývajících 5 až 6 kusů provést.
Povinností myslivce při tomto lovu je ulovit

zvěř nevhodnou do chovu, což znamená lovit
zvěř nemocnou či přestárlou a dále u samců
jen ty, kteří mají špatné genetické předpoklady
kvalitního chovu (určováno vadným parožím),
u srn se loví neplodné (nevodící) samice. Jinak
řečeno – dobrý myslivec loví nejhorší srnce
a srny v revíru. Každý ulovený kus je pečlivě evidován (vyplňuje se hlášení o lovu a připevňuje
státní plomba), každou srnčí lebku s parožím
musí lovec vypreparovat a musí ji předložit ke
kontrole okresní hodnotitelské komisi, která
podle stáří zubů a parametrů paroží vyhodnotí, zda daný myslivec provedl správný odlov.
V případě, že komise rozhodne, že lovec pochybil (ulovil nadějný nebo chovný kus), může být
poté mysliveckým spolkem sankcionován.
David Kubíček
člen Mysliveckého spolku Řonsník Lučina

INZERCE

Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb
každou středu
od 14.00 do 15.00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e-mail: marcela@zoric.cz,
www.zoric.cz
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zpravodaj rady obce

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: XX. 8. 2019 • 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.

18

myslivecká chata Lučina - Kocurovice

sobota 14. 9. 2019 od 14:00 hodin

Vás srdečně zve na

Myslivecký spolek Řonsník Lučina
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TJ Finstal – žáci

foto K. Kozel

