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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
minulý týden jsme společně rozsvítili vánoční
stromeček a vánoční svátky již opět klepou na
dveře. Vánoce jsou chvíle, kdy člověk bilancuje, co všechno se mu povedlo v právě končícím roce a zároveň se již dívá dopředu s očekáváním, jaký bude právě přicházející rok
nový. Pokuste se na chvilku zastavit v každodenním shonu a dopřejte si chvíle klidu
a pohody se svou rodinou a přáteli. Užijte si
vánoční svátky i začátek nového roku 2017.

Dovolte mi, abych Vám jménem svým a rovněž jménem Zastupitelstva i Rady obce
Lučina popřála krásné a příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů v roce
2017.
Zároveň Vás srdečně zvu na tradiční silvestrovský ohňostroj před obecní úřad.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

Parkování v zimních měsících
Vážení spoluobčané,
jako již každý rok apeluji na všechny majitele
automobilů, aby parkovali svá vozidla na
svých pozemcích a zahradách. Zjednoduší
a hlavně urychlí se tím provádění zimní

údržby místních komunikací. Apeluji hlavně
na obyvatele centra obce. Děkuji za Vaši
ukázněnost.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

Vážení spoluobčané,
s ohledem na pozitivní ohlasy pro Vás i v letošním roce připravujeme vydání stolního
kalendáře na rok 2017, který si budete moci vyzvednout na obecním úřadě. Kalendář
bude poskytován zdarma do každé domácnosti. O termínu začátku výdeje Vás budeme
informovat.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude mezi svátky otevřen následovně:
Pondělí
26.12.2016
zavřeno
Úterý 		
27.12.2016
zavřeno
Středa 		
28.12.2016
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek
29.12.2016
zavřeno
Pátek		
30.12.2016
zavřeno
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Informujeme občany, že ve středu 14.12.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu
služeb v Lučině proběhne 13. zasedání zastupitelstva obce Lučina. Program bude zveřejněn
na úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz.

Termíny pro vymetání komínů
v obci Lučina na rok 2017:
2.3.

11.5.

5.12.

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Petra Karpety bude v době
od 21.12. – 23.12.2016 uzavřena.
Od úterý 27.12.2016 se bude ordinovat
dle ordinačních hodin.

Sběrný dvůr bude v pátek 23.12.2016
uzavřen. Provoz bude zahájen
v pátek 6.1.2017

Ordinace zubního lékaře
MUDr. Libuše Neshodové bude
v době od 23.12.2016-30.12.2016
uzavřena. Ordinovat začne opět
v pondělí 2.1.2017.

Knihovna bude naposledy otevřena ve čtvrtek 22.12.2016 a znovu otevřena v úterý 3.1.2017
vždy v pravidelnou dobu od 14:00 do 17:00 hod.
Všem čtenářům přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce 2017 pevné zdraví, hodně
pohody a spoustu přečtených knížek.
Pochtiolová Cecílie a Divišová Jana

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 12 ze dne 21. 9. 2016
1/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Vladimíra Nytru
a pana Lukáše Pavlase

2/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

5.1/ZO/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr převedení stávající pobočky České
pošty, s.p. v obci Lučina do režimu „Pošta Partner“

5.2/ZO/12

Zastupitelstvo obce ukládá starostce svolat pracovní jednání zastupitelstva
k projednání provozování pobočky České pošty, s.p. v obci Lučina s cílem
rozhodnout o provozování pobočky na základě smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat v prosinci 2016

6/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu pozemků p.č. 438/30 lesní pozemek o výměře 163 m2 a p.č. 438/29 lesní pozemek o výměře 153 m2 vše v k.ú.
Lučina od firmy Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
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Králové na základě znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem
v oboru
7/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností

8/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem
Frýdek-Místek

9/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o narovnání s firmou LINEPLAN s.r.o.,
28. října 168/1142, 709 00 Ostrava

10.1/ZO/12 Zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice“
a s ní spojené výdaje do výše 1 mil. Kč na její zpracování
10.2/ZO/12 Zastupitelstvo obce schvaluje zapracování částky 1 mil. Kč do rozpočtového
opatření č.2/2016
10.3/ZO/12 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce vypsat výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro stavební povolení
11/ZO/12

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016

INFORMACE ZE ŠKOLY
OZNÁMENÍ PROVOZU ZŠ A MŠ LUČINA
O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
bude o vánočních prázdninách od 23.12.2016 - 02.01.2017 uzavřena. Vyučování a provoz
školní jídelny začne 03.01.2017.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka

PŘÁNÍ
Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala
a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé.
přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina
21.ledna 2017 v 19:00 hodin pořádá
Klub rodičů při Základní škole a mateřské škole Lučina

6. ŠKOLNÍ DISCOPLES „BLACK and WHITE“
v restauraci „U Adámků“. Srdečně zveme všechny občany na taneční parket.
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ČASOPIS ŠKOLÁČEK
Na webových stránkách školy www.zs-lucina.cz
si můžete přečíst o aktivitách školy v časopisu „Školáček“.
Žáci 1. – 5. ročníku ve dnech 5. - 9. 9. 2016
načerpávali síly do nového školního roku
na ŠKOLE V PŘÍRODĚ, na horské chatě
v Bílé. Hráli jsme různé hry v lese, zažili
spoustu adrenalinu při překonávání překážek v sportovním parku. Nechyběla stezka
odvahy a večerní diskotéka. Počasí bylo
krásné a domů se moc nikomu nechtělo.
V úterý 27. 10. 2016 se vybraní žáci naší
školy zúčastnili PŘESPOLNÍHO BĚHU
V DOBRÉ. Těmi neúspěšnějšími byli Jakub
Śmiga z třetího ročníku a Terezka Turková
z prvního ročníku, kteří obsadili 1. a 3. příčku ve své kategorii. GRATULUJEME!!
Další akce, které jsme se zúčastnili, byla
sportovní soutěž - STŘELECKÉ ZÁVODY

v Těrlicku. O získání titulu bojovali Jakub
Funiok a Jakub Štetiar v doprovodu paní
ředitelky Mgr. Ilony Rackové.
Sportovních akcí není nikdy dost. Každoročně si pro nás připravují myslivci CVIČENÍ
V PŘÍRODĚ na myslivecké chatě, kde nám
vyprávějí o životě lesní zvěře, o střeleckých
zbraních a také si s námi zasoutěží ve střelbě
na terč. I letos jsme se této akce zúčastnili
a musíme říci, že se díky krásnému počasí
velmi vydařila.
Napsal redakční tým Školáčka – Simona
Majerová, Ondřej Duda, Ondřej Súdny,
Tereza Metzová, Matěj Šimik, Vojtěch Janík,
Filip Guziur, Eva Pavlasová a Mgr. Jana
Kollegová

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Středa 28. září 2016 byla velmi příznivá pro
uskutečnění 16. ročníku „Pochodu kolem
Žermanické přehrady“. Počasí přálo a také
díky stále větší popularitě této akce byl opět
překonán rekord v počtu aktivních účastníků. Děkujeme za spoluúčast při organizaci
členům Finstal Lučina, zejména pánům
M. Gorošovi a J. Kielarovi.
Původně avízované nepříznivé počasí, se
v páteční odpoledne 7. října 2016, umoudřilo
a mohla proběhnout pohodová „Drakiáda“.
Kdo přišel, aktivně si ji prožil, protože, jak se
stává pomalu tradicí, vítr si opět hrál na schovávanou… Velké snažení dětí bylo odměněno
sladkostmi i drobnými dárečky. Děkujeme
paním kuchařkám za upečené buchty 
V sobotu 22. října 2016 proběhlo tradiční
podzimní setkání jubilantů.
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Ti, kteří měli možnost přijít, byli potěšeni
vystoupením děvčátek ze základní školy –
E. Antošíkové, V. Gabryšové, K. Toufarové,
S. Majerové, N. Stankušové, A. Bialkové,
E. Bobkové, D. Rajnochové, E. Pavlasové
a T. Metzové a taktéž pěveckým duem D. Kuběnové a P. Siřinové pod vedením J. Vajdy.
Za spolupráci děkuji p. starostce D. Veselé,
p. M. Bordovské, p. J. Kočnarové, p. L. Gryczové a p. M. Nešporové. Poděkování také
patří fotografovi p. R. Pastrňákovi. Jubilanti, kteří se nemohli akce zúčastnit, byli
osobně navštíveni ve svých domovech.
Pro příští rok chystáme změnu. Všichni
jubilanti, kteří v roce 2017 oslaví 80 a více
let, budou pozváni na jednu společnou akci,
která se uskuteční v květnu 2017.
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková
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V neděli 9.10.2016 jsme v kulturní místnosti domu služeb slavnostně přivítali nové občánky
naší obce: Alžbětu, Jonáše, Zoru, Johanu, Lukáše, Jakuba a Lukáše. Součástí slavnostního
dopoledne bylo malé vystoupení plné písniček a básniček, které předvedly žáci ze základní
školy pod vedením paní učitelky Soni Kikové, hrou na klavír vítání občánků doprovázel pan
Vladimír Nytra. Slavnostní okamžiky zachytil fotoaparátem pan Radim Pastrňák. Po
slavnostním podpisu rodičů do pamětní knihy obce obdržely děti dárky a maminky kytičky.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
						 Jana Vojkovská, DiS., matrikářka

MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady byl úspěšný s žádostí
o dotace v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce ve spolupráci s polskou Obcí Lodygowice. Mikroregion je zde v roli vedoucího
partnera, tzn., že je nositelem projektu. Na české straně jsou zapojeny
obce Bruzovice, Lučina a Pazderna. Náplní je oprava drobných sakrálních objektů – schody do kostela, kaple a kříž. Projekt se bude realizovat v roce 2017 a je
v celkové výši 65 862 eur. Naše část projektu má hodnotu 29 963 eur. Projektem chceme
přispět k údržbě historického majetku, zlepšení povědomí o naší historii i zlepšení stavu
naší krajiny.
Ing. Jaroslav Votýpka, LUSTON, o.p.s.

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
dovolte mi, abych Vás po delší době opět
co nejsrdečněji pozdravil prostřednictvím
lučinského zpravodaje jménem dobrovolných
hasičů Lučina. Léto,i to babí zmizelo v nenávratnu a za kliku nám pomalu,ale jistě bere
doba adventní. Ohlédněme se tedy společně
za tím, co léto přineslo našemu sboru. A letos
opravdu nebylo horké ani ospalé. Právě
v prázdninových měsících totiž finišovaly
práce na repasi naší Tatry. Přestože tyto
práce prováděly odborné firmy, záleželo také
hodně na nás, jaká bude konečná podoba nového auta. Největší kus práce v tomto směru
odvedl velitel výjezdové jednotky pan Tomáš
Funiok, který se mohl opřít o léta praxe
a zkušenosti Lukáše Rajnocha a Martina
Říhy. Auto se nám vrátilo z regeneračního
programu v plné parádě 15. září a přesně

o měsíc později, tedy 15. října bylo předáno
oficiálně do užívání. Stalo se tak formou
slavnostního požehnání nejen Tatry CAS
32, ale i motorového člunu a další hasičské
techniky, které vykonal náš duchovní otec
Jan Vecheta. Poté byla možnost prohlídky
techniky a proběhla soutěž v požárním útoku
dospělých. Velice příjemným zpestřením této
nadmíru vydařené akce byl vynikající myslivecký guláš z autorské dílny váženého pana
Miloše Peterka a jeho Hanky. Zbývá snad jen
pro úplnost dodat, že slavnostní odpoledne
proběhlo v areálu kempu Lučina za nádherného slunečného počasí. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a děkujeme samozřejmě
vedení obce za to, že se do této, ne úplně jednoduché a finančně poměrně náročné akce
pustilo. Velký dík patří starostce Ing. Veselé
za její osobní angažovanost.
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Krátce k soutěžím. Co se týká mladých hasičů, nic nového pod sluncem - po podzimní
části soutěže Plamen v kategorii starších
žáků Lučina na 2. místě, kategorie mladších
žáků - 1. místo. V Moravskoslezské lize mladých hasičů obsadili 2. místo v konkurenci
družstev z celého MS kraje. To je snad ta
nejlepší odpověď na to, zda je naše práce
smysluplná a zda jsou finanční prostředky
do této práce investovány účelně a efektivně.
Soutěžili také dospělí, kteří se účastnili
14pohárových soutěží se střídavými výsledky. Za zmínku určitě stojí vítězství mužů na
noční soutěži v Domaslavicích a 4x druhé
místo žen (s ohledem na věkový průměr
snad velice slušné).

Závěrem mi dovolte, abych jménem svým
i celého výboru SDH poděkoval za dlouholetou poctivou a zodpovědnou práci
kronikáře našemu staršímu bratru a někdejšímu starostovi váženému panu Stanislavu
Mokryšovi, který v letošním roce oslavil
krásné životní kulatiny a rozhodl se při té
příležitosti předat kroniku takříkajíc o dům
dál. Věříme, že u Jardy Votýpky bude naše
kronika v dobrých rukou.
Přeji Vám všem krásný a pohodový adventní
čas v kruhu svých nejbližších, požehnané
Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
www.sdhlucina.cz
za výbor SDH Lučina
starosta Petr Kozel

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Blíží se závěr roku 2016-nastává čas bilancování a hodnocení, co a jak se nám v KD povedlo, tímto podávám malé shrnutí naší činnosti.
6.1.2016 exkurze do Frýdeckého zámku na
výstavy,které pořádá Muzeum Beskyd a to:
Výstava panenek,Ptáci na krmítku a Měšťánské baroko.
1.2.2016 komentována prohlídka ve Státním
archivu v Místku, poděkování paní Žitníkové
za vzorně připravenou a následně velmi zajímavou exkurzi.
19.4.2016 exkurze do Marlenky.
2.5.2016 oslava Dne Matek v restauraci
„U Adámků“ za účasti spřátelených KD.
6.6.2016 tradiční smažení vaječiny v pergole
Stáje Mustang. Děkujeme p. Csabimu a věříme,že nám to umožní i v dalších letech.
18.6.2016 vystoupení se skladbou Waldemariána na oslavách 60.výročí založení obce.
23.6.2016 zájezd do Velkých Karlovic, obce,která se řadí mezi největší obce ČR. Byla založena v r.1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína.
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Z té doby se zachovalo několik stavebně kulturních památek,jímž vévodí kostel Panny
Marie Sněžné z r.1754 postavený ve stylu
pozdního baroka,fojtství z r.1793, kupecký
dům sloužící jako Karlovské muzeum,které
přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém
koutu Valašska. Pokračovali jsme na vrchol
Soláně,který je od pradávna považován za
jednu z nejkrásnějších části Valašska. Na
vrcholu byla v r.2006 vystavěna Zvonička,ze
které se otevírá daleký a krásný rozhled.
V domě pod vrcholem Soláně se nachází Valašský ateliér u Hofmanů a v okolí je několik
dřevěných plastik.

listopad 2016

který je jedním z nejstarších královských hradů v České republice. Je
to zároveň jediný hrad v republice,
v jehož architektuře se mísí gotika
s empírem,tedy středověk s 19.stoletím. Zájezd jsme zakončili návštěvou
náměstí ve Svitavách. Oba zájezdy,
které připravila a zorganizovala paní
Žitníková, byly moc krásné.
Také jsme pro Červený kříž zorganizovali sběr šatstva a prošlých autolékárniček, dárcům děkujeme.
25.8.2016 další zájezd – navštívili jsme
Pštrosí farmu v Doubravicích nad Svitavou,
která se zabývá chovem afrických pštrosů,
jejich šlechtěním,zpracováním pštrosího
masa a pštrosích produktů. Prohlídka byla
s odborným komentářem pana majitele
a ochutnávkou pštrosích výrobků s možností
nákupu. Dále jsme navštívili hrad Svojanov,

Naší poslední letošní akci je Mikulášský
večírek s nadílkou 5.12.2016 v restauraci
„U Adámků.“
Na závěr chci všem popřát krásné a spokojené vánoce i zakončení r.2016 ve zdraví a pohodě a do nového roku mnoho štěstí a zdraví.
Marie Vařeková

MYSLIVCI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o naší činnosti
v tomto roce pro naši obec, občany a lučinskou přírodu.
V červenci jsme do naší voliéry v Kocurovicích zakoupili 60 kuřat bažanta obecného,
které po vychování budeme v listopadu
vypouštět do volné přírody, abychom jako
každý rok obohatili druhové složení naší
zvěře, které je ohrožováno nárůstem šelem
(lišky, jezevci, kuny) a v současnosti navíc
i divokými prasaty. V létě jsme také opravili
některé posedy a krmná zařízení a v těchto
opravách chceme pokračovat i příští rok.
V průběhu roku byla realizována výstavba
nové vodovodní přípojky pro naši mysliveckou chatu v Kocurovicích tak, abychom mohli
uspořádat v polovině září tradiční zvěřinové
hody pro naše spoluobčany a příznivce.

Následně jsme poslední zářijový pátek uspořádali pro děti z lučinské základní školy na
naší myslivně výchovně-vzdělávací akci, na
které si žáci prohlédli dospívající bažanty ve
voliéře, dozvěděli se něco o zbraních a současné myslivecké technice a zúčastnili se
soutěže ve střelbě ze vzduchovky. A nakonec
v prosinci (26. 12.) uspořádáme tradiční hon
na drobnou zvěř dle schváleného plánu lovu.
Závěrem bych rád poděkoval zastupitelstvu
obce Lučina za finanční příspěvek, bez kterého bychom tyto akce stěží mohli realizovat,
a věřím, že se tyto i budoucí uskutečněné
myslivecké činnosti projeví ku prospěchu
naší přírody a našich občanů.
Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok
2017!
Jan Mojžíšek, předseda
Mysliveckého spolku Řonsník Lučina
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Milé zahrádkářky, zahrádkáři, milí spoluobčané
„Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu, nastavte tvář - ten dotek má něhu.
Vyloudí úsměv a ustoupí zlost, tak přejme všem lidem ať vloček je dost.
Vánoce bílé a čisté jak sníh, v životě radost, lásku a smích.“

Hodiny času jsou neúprosné. Končí další rok.
Jaro pro nás zahrádkáře bylo příznivé (až na ty
nečekané mrazíky), léto příjemné s dostatkem
srážek (na rozdíl od loňských veder) a podzim
proměnlivý. Jaká bude zima? To si musíme
ještě počkat.
A jaký byl rok 2016 pro náš zahrádkářský
svaz? Pohodový. Zásluhou našeho předsedy
a obecního úřadu jsou dořešeny problémy
s moštárnou. Moštárna dostala nový kabát
a u moštárny je upravené posezení, např. pro
smažení vaječiny (20. 5. 2016). Na jaře i v létě
zde probíhaly brigády na zvelebení a členové
se starali i o pravidelnou údržbu trávníku.
Tradiční květnový zájezd do Polska (14. 5.)
se vydařil a pěkný byl i zájezd do Kroměříže
na výstavu Floria (30.4.). Bohužel plánované
smažení bramborových placků překazilo
nevlídné počasí.
V září naši členové již tradičně připravili
pěknou a zajímavou expozici podzimní výstavy ovoce, zeleniny a rukodělných výrobků.
Výstava byla tematicky zaměřena k 60. výročí
vzniku naší obce a výstavby Žermanické
přehrady. Exponáty pro výstavu dodalo 35
vystavovatelů (73 vzorků ovoce, 49 zeleniny,
100 ks dětských výrobků MŠ a ZŠ, mnoho
pěkných rukodělných prací). Ústřední motiv
výstavy – Žermanická přehrada – byl „oživen“
trofejemi ryb, ulovených v přehradě, které
zapůjčil místní rybářský svaz. I letos celkový
pěkný dojem výstavy dokreslila květinová
výzdoba, včetně nádherných kytic mečíků.
Na realizaci výstavy se téměř týden podílela
celá řada členů našeho svazu, 12 členek připravilo bohatou nabídku domácích zákusků.
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Pro návštěvníky bylo připraveno i příjemné
posezení s občerstvením. Jen kdyby těch návštěvníků z řad našich občanů zavítalo na naši
výstavu více, byli bychom pak zcela spokojeni.
I když počasí bylo pěkné a přímo vybízelo
k procházce se zastávkou na výstavě, využilo
této možnosti pouze 190 návštěvníků o víkendu a v pondělí pak 91 dětí místní MŠ a ZŠ. Dle
zápisů v naší kronice se návštěvníkům výstava
líbila a pěknými slovy ocenili práci nás všech,
co se na výstavě podíleli.
Součástí výstavy bylo i vyhodnocení soutěže
o rozkvetlý dům a zahradu. Bohužel podle
nových pravidel se do soutěže zapojilo prostřednictvím emailu pouze 13 občanů, kteří
zaslali foto své hezké rozkvetlé zahrady. Výbor
ČZS proto rozhodl všech 13 odměnit malým
dárkem na své výroční schůzi v březnu 2017.
Odměněni budou : p. J. Dudová, L. Hlistová,
J.Votýpková, D. Galaczová, J. Hovancová,
M. Dintrová, P. Dias, V. Kropová, manželé Hájkovi, manželé Musilovi, manželé Šimíkovi, manželé Čížovi a Zichovi.
Jmenovaným děkujeme za foto a blahopřejeme k pěkné rozkvetlé zahradě.
Zimní měsíce jsou pro zahrádkáře obdobím
odpočinku, obdobím hodnotícím, co se podařilo a co je nutné v pěstitelské práci zlepšit,
aby výsledky byly ještě překvapivější.
V nejbližší době nás ale všechny čeká krásné
období vánoční, veselý Silvestr a příchod
nového roku 2017.
Výbor našeho svazu přeje nejen všem svým
členů, ale všem spoluobčanům naší obce:
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Pěkné vánoční svátky plné pohody, štěstí, zdraví a lásky svých nejbližších.
Ať Vaše hvězda jasně svítí nejen o Vánocích, ale celý příští rok 2017.
Za výbor ČZS Lučina A. Bůžková, Z. Fabík

FOTBALISTÉ INFORMUJÍ
Novou sezónu 2016/2017 zahájili lučinští
fotbalisté již na svém nově zrekonstruovaném hřišti.
Žáci, pod vedením trenérů Ivo Čepčora
a Zdenka Zelinky odehráli ve své soutěži celkem 10 utkání, 3 z nich vyhráli a 7 prohráli,
čímž se umístili v podzimní části se ziskem
9 bodů na slušném 8. místě. Tento výsledek
je oproti loňské sezóně velkým zlepšením,
projevuje se systematická práce trenérů a na
jaro tak můžeme očekávat další vítězná utkání.
Muži, pod vedením trenéra René Hrušky odehráli v krajské soutěži - 1.B třídě sk. C - celkem
13 utkání. Ve 4 utkáních vyšli jako vítězové,
3 zápasy skončily nerozhodně a v 6 byli poraženi. Tato bilance vynesla po podzimu 10.místo
se ziskem 15 bodů. Výsledky byly bohužel od

počátku sezóny ovlivněny spoustou zranění,
i když byl kádr celkem široký, tak ke konci
podzimní části sezóny byl již dosti zúžen.
„Věříme, že v zimní přestávce hráči vyléčí
všechny šrámy a zároveň se nám podaří
vhodně doplnit mužstvo tak, abychom se opět
pohybovali v horní části tabulky,“ nastínil
trenér René Hruška.
Vedení fotbalového oddílu by touto cestou
rádo poděkovalo obci za spolupráci a rekonstrukci hrací plochy, dále pak všem sponzorům, dobrovolníkům a v neposlední řadě také
fanouškům, kteří nás podporovali nejen na
domácích utkáních. Na závěr bychom všem
popřáli klidné a spokojené prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Jakub Kielar – sekretář

Informace o činnosti spolku seniorů SENSEN LUČINA
V měsíci září jsme po několika měsících
příprav obdrželi usnesení Krajského soudu
v Ostravě o registraci našeho spolku seniorů
SenSen Lučina, což nám umožnilo založit
si u banky svůj peněžní účet a tím možnost
přihlásit se do různých projektů nebo grantů, které podporuji aktivní činnost spolku
seniorů.
V sobotu 10. září jsme uspořádali již jedenáctý
ročník Lučinského výšlapu na Lysou horu,
jako součást 58. ročníku Bezručova výplazu.
Na Tatranské vyhlídce se nás sešlo patnáct občanů Lučiny, což je o něco méně než v minulém
roce. Součástí výšlapu byla také návštěva mohyly Ivančena, která v současné době prochází
celkovou rekonstrukci a změnou své podoby.

Ve čtvrtek 22. září jsme členové spolku a manželky v počtu dvanácti lidí, odjeli na prodloužený víkend do Tater, konkrétně do Starého
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Smokovce, na stejné ubytovací zařízení, jako
vloni. Cílem akce bylo zdolání Lomnického
Štítu, samozřejmě lanovkou, což se nám díky
přijatelnému počasí podařilo. Vrcholové foto
účastníků z Cimermanovy vyhlídky přikládáme. V sobotu, zdatnější část spolku vyšlapala na Téryho chatu, zbytek členů navštívil
Štrbské pleso, Popradské pleso a Symbolický
cintorín. Počasí nám přálo, takže jsme si užili
pěkné čtyři dny plné turistiky a večerního
posezení u kytary.
Ve středu 28. září se část spolku zúčastnila již
tradičního pochodu kolem Žermanické přehrady, který jsme si zpestřili předem dohodnutou návštěvou farního kostela sv. Jakuba,
a především místní fary, kde nás pan farář
Vecheta provedl celou farou, doslova od půdy
po sklep a seznámil nás s tím, co se mu podařilo
z uskladněných památek zachránit, rekonstruovat a opět vrátit původnímu účelu. Zajímavé
povídání jsme zakončili poděkováním a pozváním pana faráře na některou z našich akcí.
Ve čtvrtek 29. září jsme tzv. Hubertovou jízdou
na kole zakončili naše čtvrteční vyjížďky na
kole do blízkého i vzdálenějšího okolí, které

jsme pořádali od poloviny měsíce dubna. Akce
se zúčastňovalo v průměru 5 členů spolku,
kteří za cca 20 čtvrtků a průměru 27 km na
vyjížďku najeli cca 540 km.
V sobotu 22. října jsme uskutečnili již druhý
ročník, Zamykání přehrady, ukončení plavecké a chatařské sezóny, spojené s posezením
u srnčího guláše a kytary. Škoda jen, že se
akce zúčastnilo méně místních členů spolku
než v loňském roce, když jeden člen přijel až
z Prahy.
Na měsíc listopad jsme chtěli připravit besedu
s Vítězslavem Dostálem, prvním Čechem,
který objel celou zeměkouli na kole a americký
kontinent od Aljašky po Hornův mys. Bohužel
v termínu, který jsme si stanovili musí Víťa
odjet do zahraničí, ale ujistil nás, že přednášku
uskuteční v jiném termínu.
Další naše akce pro občany Lučiny budeme
postupně zveřejňovat. Sledujte proto webové
stránky obce a plakátovací plochy.
V Lučině 2.11.2016
Za spolek seniorů SenSen Lučina zapsal
Jaroslav Mokryš

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících duben - červen.
Říjen
Zelený Pavel
Horáková Eliška
Glatzová Ida
Ondračková
Bronislava
Koryčánek Pavel
Pačutová Anna
Škutová Růžena
Říhová Marie
Šimíková Ludmila Krčmáriková Darja Ganišin Mikuláš
Listopad
Cieslarová Pavla
Ščerbová Věra

Majerová Yvona
Bubíková Miluše
Staniowská Anežka Krška Petr

Prosinec
Kičmerová Amalie Besta Mojmír
Kohut František
Šotkovský Ivan

Mintělová Mária
Goczol Jiří

Hornová Irena
Bystroňová Božena
Smeták Petr

Kolomazník Milan
Haroková Božena
Staňová Blanka
Zaslavská Irina

Hovězák František

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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SDH LUČINA
Si dovoluje co nejsrdečněji pozvat všechny své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, konanou v sobotu 10. prosince
od 15 hodin v Sokolovně. Zveme veškerou členskou základnu.
Tomáš Funiok, velitel sboru 		

Petr Kozel, starosta sboru

PSYCHOTERAPIE FRÝDEK-MÍSTEK

Hnojník
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Železářství – půjčovna nářadí Voda elektro - barvy – laky -rybářství
Nabízíme:
spojovací materiál, šrouby, matice, podložky, vruty, závitové tyče, hřebíky, hmoždinky, brusivo
a vrtáky, brusné a řezné kotouče, barvy, laky, ředidla, štětce, válečky, tmely, silikony, chem. kotvy,
PUR pěny a čistič PUR pěny, zahradní hadice a spojky, zednické a ruční nářadí, žárovky ( led, úsporné,
halogenové...), vypínače, zásuvky, el. kabely. Plastové a mosazné redukce, spojky, HTB kolena a jiný
spojovací materiál na vodu.
Pro rybáře nabízíme pruty, navijáky ,swingery,stojany na pruty, podběráky, gumáky, návnady, krmení,
háčky .
Autokosmetika‐ odstraňovač hmyzu, čistič disků, autošampon, směsi do odstřikovačů, cockpity
Zábavní pyrotechnika, petardy, dýmovnie, kompakty s různými efekty
Grilovací uhlí, grilovací vidlice a gril. motorky, rošty, set grilovacího nařadí.

Nově vám nabízíme k zapůjčení techniku pro váš dům a zahradu, vybrat si
u nás můžete z této nabídky:
Vrtací a sekací kladiva
Řezací nářadí – úhlová bruska, pila ocaska
Zahradní technika – benzínový vertikutátor, ben. plotové nůžky, ben. řetězová pila
Čistič koberců a čalounění KARCHER
Výčepní zařízení
Ceny zápůjčného a další informace získáte na prodejně nebo na níže uvedeném tel. čísle.
Lučina 6 (vedle OÚ Lučina)
zelezarstvilucina@seznam.cz
Otevírací doba:

Kontakt: 720 955 815,

Po – Čt 7:30 ‐ 11:30 12:30 – 16:00
Pá –

7:30 – 11:30 12:30 – 17:00

So 8:00 ‐ 11:30

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 28. 11. 2016 • Název, sídlo a IČO vydavatele: Rada obce Lučina, Obecní úřad Lučina,
č.p. 1, 739 39 Lučina, IČO 00296899 • Název: Zpravodaj obce Lučina • Četnost vydávání: měsíčník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek.
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Bramboriáda

Návštěva u p. Diase

Přespolní běh

Malí kuchaři

Naše rybičky

Škola v přírodě

