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Vážení občané,
srdečně Vás zveme na

VÁNOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční dne

PROGRAM

5.12.2015
na náměstí obce Lučina

Ve 14:00 hodin bude zahájen prodej ve stáncích na náměstí a v budově školy.
Od 14:30 hodin se uskuteční slavnostní zahájení akce starostkou Ing. Dagmar Veselou
Následuje:
- sváteční slovo otce Jana Vechety
- pěvecké vystoupení sourozenců Barbory a Ondřeje Pastrňákových
- vystoupení dětí ze základní školy Lučina
- pěvecké vystoupení sester Nely a Natálie Žákových
- hudební vystoupení v podání pana Václava Fajfra
- ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
- vánoční program skupiny LEGENDY SE VRACÍ
Občerstvení všeho druhu zajistí nejen prodejci u stánků na náměstí, ale i paní kuchařky ve
školní jídelně. Budete mít možnost nakoupit výrobky, které se vztahují k vánočním svátkům.

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
Sociální a kulturní komise obce Lučina
Prosíme občany, aby v tento den - v sobotu 05.12.2015 – neparkovali svá vozidla na náměstí.
Děkujeme.

Fotograﬁe
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 6 ze dne 23.09.2015
1/ZO/6
2/ZO/6
5/ZO/6
6.1/ZO/6
6.2/ZO/6
7.1/ZO/6

7.2/ZO/6
7.3/ZO/6

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Kohuta
a Ing. Jaroslava Mokryše
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplněného bodu č. 7 – Zpráva
kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu dílčích pozemků vymezených územní studií
plochy Z21, nacházejících se na pozemku p. č. 182/90 v k. ú. Lučina do vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce jednáním s vlastníky pozemků
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a platnou Směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek obce Lučina doplnit náležitosti zveřejnění dokumentů
u veřejného zadavatele, a to u ukončených veřejných zakázek Sběrný dvůr Lučina
u Frýdku-Místku a Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a zadaných veřejných
zakázek Rekonstrukce areálu TJ Sokol Lučina a Nakládání s odpady ze sběrného dvora
Lučina
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce vypracovat ve spolupráci s kompetentními orgány
a nájemcem autokempu Pravidla pro spouštění plavidel na vodní plochu Žermanické
přehrady
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce z důvodů udržení pořádku v okolí areálu autokempu
dořešit otázku parkování motorových vozidel na pozemku p. č. 457/1 v k. ú. Lučina

K 60. výročí vzniku obce Lučina bude každé rodině věnován stolní kalendář
na rok 2016. Informace, od kdy si mohou občané kalendář vyzvednout,
bude zveřejněna na webových stránkách obce.

POHYB KONÍ

PARKOVÁNÍ
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

S ohledem na množící se stížnosti majitelů polních
pozemků, vyzývám majitele koní, aby pro vyjížďky
na svých koních využívali své pozemky, případně cizí
pozemky až po předchozí dohodě s jejich vlastníky.

Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě se nám podzim
přehoupne do zimních měsíců, jejichž
součástí je i sněhová nadílka. Dovoluji
si proto požádat 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.

PO SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

UPOZORNĚNÍ

NA NEEKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
Z důvodů narůstajících stížností na neekologické
vytápění některých domácností, obracíme se na
občany s výzvou, aby byli k sobě navzájem ohleduplní
a nezhoršovali už tak znečištěné ovzduší.

Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
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INFORMACE ZE ŠKOLY
PODZIM 2015
Dne 1. září 2015 přivítala třída „Žabiček“
v naší mateřské škole 28 dětí. Některé již
tento kolektiv navštěvovaly loni, většina dětí
však byli nováčci.
Začátek docházk y
do mateřské školy
je v každém případě
velkou změnou
a ta s sebou přináší
spoustu pocitů,
zážitků, s nimiž se
děti (i rodiče) musí
v y r o v n a t . Na š i m
malý m žabičkám
a žabáčkům byly ve
v š e m náp om o c né
vstřícné paní učitelky – Soňa Kiková a Magda
Pavlasová. A podívejme – na konci září už
školičku navštěvují jen samé veselé tvářičky,
které se těší na své kamarády.
Podzim nám přál krásným počasím, a proto
se „Žabičky“ rády vydávaly prozkoumávat
okolí naší školky. Často zavítaly k přehradě
a sledovaly, jak se voda ztrácí téměř před
očima. V obci děti pozorovaly podzimní
práce na zahrádkách, zrání plodů a navštívily
zahrádkářskou výstavu věnovanou včelkám,
broukům a jiným „hmyzíkům“. Také se vydaly
Pozor, pozor, hlášení!
Školský úřad povolil ve
třídě „Rybiček“ pouze 20
chytrolínů. Tento povolený
počet byl dětmi překročen,
neboť při návštěvě farmy
„U d r z é ko z y “ j s m e
objevili, kromě přátelsky
naladěných oslíků
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do lesa na výpravu za „panem ježkem“,
ovšem k překvapení všech ježek v lese nebyl,
ale ve třídě u starších kamarádů „Rybiček“
děti objevily ježčí
slečnu Amálku
Bodlinkovou. To bylo
překvapení!
Naši mateřskou
školu navštívila dvě
d i v a d é l k a , 17. 9.
to byla pohádka
„O Karlíkovi, který
zachránil babičku“
a 13.10. „Skřítek Vítek
a mlsné autíčko“.
V prvním říjnovém
t ýdnu se to u nás
zahemžilo draky a děti se vypravily na
tradiční „Drakiádu“. Bylo toho ovšem ještě
mnohem víc, co děti prožily… Nejdůležitější
však je, že se z těch malých, ustrašených
a trochu uplakaných „Žabiček“ každým
dnem stávají moc šikovní, samostatní
a tvořiví kamarádi, kteří se často smějí, rádi
si zpívají a stále něco nového objevují. Držme
jim tedy pěsti, ať si dny v mateřské škole
i nadále užívají.
		
Třída „malé žabičky“

i smutnou, přesmutnou
ježici. Chtěla se s námi
kamarádit a tak jsme jí
vzali s sebou do školky.
Dali jsme jí jméno Amálka
Bodlinková. Upekli jsme
jí ovocný koláč (akce
ovocíčkování), ale ohrnula
čumáček. Šli jsme se taky
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podívat na Výstavu zahrádkářů, jestli tam
není pro Amálku něco na zub… nabídka
byla nejen bohatá, ale i krásná… ale nic
pro naši Amálku… tak jsme zkusili upéct
doopravdický štrůdl (akce štrůdličkování).,
ovšem také nic… Při pozorování polí,
luk a sadů, jsme viděli kombajn, jak
sbírá brambory… a tak jsme si zahráli na
„Bramboriádu“. Výsledkem byly sklizené
brambor y, bramborová tiskátka a …
bramborové placky pro Amálku…! Ale ona
zase nic… Nakonec jsme museli vytáhnout
encyklopedii a ta nám prozradila, co ježci jedí
a vše jsme uvedli na pravou míru… mezitím
se nám v naší „Motýli porodnici“ narodili
4 motýlci, vypustili jsme je za školou, za
euforického pokřiku „svobodááá“ a měli jsme
z toho moc pěkný pocit. A protože dobrý pocit

chceme mít ve školce pořád, těšíme se na
„Prostěradlové duchaření“, abychom zažili
opačný pocit a porovnali ho… s naší pohodou.
Za třídu „Rybiček“ 21 chytrolínů

Školní rok 2015-2016 jsme zahájili v mateřské škole v počtu 48 dětí, základní školu navštěvuje
67 žáků a zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině s 60 dětmi.
Veškeré informace o škole naleznete na webových stránkách www.zs-lucina.cz
Škola kromě vzdělávání v mateřské a základní škole nabízí stravování pro cizí strávníky
a pronájem tělocvičny.

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ

PŘESPOLNÍ BĚH

V pátek 11. 9. 2015 jsme se zúčastnili již
5. ročníku soutěže ve střelbě Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady „O pohár
starostů“, která se konala v Těrlicku. Tento
rok naši školu reprezentovali žáci 5. ročníku
– Michal Mojžíšek a Ondřej Guziur, kteří
společně vybojovali 1. místo v kategorii žáci
1. stupně – terče s 81 body. Úžasné 1. místo
získal v kategorii střelba na sklopky Michal
Mojžíšek. Oběma žákům gratulujeme.

Přespolní běh se konal 16. 9. 2015 v Dobré
nedaleko místního Kačabaru, zúčastnili se
tito žáci: za 2. ročník Darina Kašníková a
Jakub Śmiga, za 3. ročník Simona Majerová a
Šimon Pejcel, za 4. ročník Nikola Stankušová
a Petr Března, za 5. ročník Karolína Blahutová
a Michal Mojžíšek. Všem zúčastněným
děkujeme a Jakubovi Śmigovi gratulujeme za
krásné 2. místo v kategorii žáků 2. ročníků.

VÁNOČNÍ JARMARK
Vánoční jarmark, který se koná 5. 12. 2015, bude opět v prostorách školy, kam všechny srdečně
zveme do školní jídelny na občerstvení, nákup vánoční výzdoby a dárků. Letos nově pro zájemce
nabízíme „Vánoční, adventní tvořivé a výtvarné dílny z různých materiálů“.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU NAŠEHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Letošní rok byl pro zahrádkáře velmi náročný.
Příjemné jarní počasí vystřídalo horké léto
beze srážek. Podzim byl sice teplotně příznivý,
ale naše zahrádky a pole stále čekaly na déšť,
a ten nepřicházel. Letní horka a dlouhotrvající sucho ovlivnilo celkovou úrodu ovoce
i zeleniny.
To však neodradilo náš zahrádkářský svaz
připravit tradiční podzimní výstavu ovoce,
zeleniny, květin i rukodělných výrobků. Téma
letošní výstavy: „Včelky a drobní pomocníci
v naší zahradě.“ Výstava probíhala ve dnech
19. a 20. 9. 2015 pro veřejnost a 21. 9. 2015
pro místní MŠ a ZŠ.
Hlavní expozice výstavy byla věnována
včelařství. Naši místní včelaři zapůjčili pro
výstavu 36 zajímavých známých i méně
známých exponátů (např. medomed, dýmák,
rámky, oplodňáčky, plemenný a chovný
úl, nádstavky, matečníky, sluneční tavidlo,
zařízení pro pastování medu, úlovou soustavu,
i slaměný úl z pol. 19. stol.,… atd.), několik
exponátů zapůjčilo i včelařské muzeum
v Chlebovicích. Při prohlídce všech těch
včelařských potřeb a pomůcek zjistíme, že být
včelařem je docela náročné i zajímavé.
Včelařskou expozici ještě doplnily hmyzí
hotely a domečky pro čmeláky. Děti místní
MŠ a ZŠ pak přispěly k výzdobě výstavy
svými výrobky a milými obrázky z hmyzího
světa.
I přes nepřízeň počasí dodalo na výstavu 15
pěstitelů 90 vzorků ovoce (hlavně jablka,
dále hrušky, švestky, hroznové víno, jeřabinu
černou, lískové a vlašské ořechy,..) a 20
pěstitelů přineslo 24 druhů zeleniny a 5 druhů
bylinek (celkem 73 vzorků).
Ve vitrínách si návštěvníci mohli prohlédnout
hezké ruční práce – šperk y, zdobené
polštářky pro novorozence, obrázky i obrazy,
v ýšivky, háčkované ubrusy, sadu nožů,
výrobky z papíru tzv. origami, apod.
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Schodištěm, po kterém přicházeli návštěvníci,
se vinulo bohaté k větinové aranžmá
doplněné různými přírodninami. Pastvou
pro oči pak byly velké kytice nádherných
gladiol od zahradníka Ing. S. Novotného.
Tyto kytice jednotlivé části výstavní expozice
propojily v jeden úchvatný celek.
Na přípravě a aranžování výstavy pracovalo
téměř celý týden 15 členů zahrádkářského
svazu a dalších 13 členek připravovalo pro
návštěvníky bohaté občerstvení – domácí
koláče a domácí zákusky.
Letošní výstavu zhlédlo 229 návštěvníků
a 102 dětí z místní MŠ a ZŠ. Výstavu si
prohlédla také starostka obce Ing. D. Veselá
a místost arost a Ing. L . Pavlas, mezi
návštěvníky byli i zástupci ČZS Soběšovice,
Raškovice, Nebory, Bruzovice, starosta
Dolních Domaslavic p. P. Postuvka a zástupce
Územního svazu F-M p. Kolek. Rok od roku
je návštěvnost naší výstavy vyšší, ale to
především díky návštěvníkům z okolí. Je to
škoda, my bychom rádi přivítali více občanů
z naší obce.
Přesto si myslíme, že i letošní výstava byla
zdařilá, splnila svůj účel a všem návštěvníkům
se líbila, což může těšit ty, kteří se na přípravě
výstavy podíleli, a za to jim patří upřímné
poděkování. Poděkování patří i místním
včelařům s přáním dostatku zdravého včelstva
a více nových zájemců o včelaření. Děkujeme
také všem vystavovatelům, dětem a učitelům
MŠ a ZŠ, obecnímu úřadu a klubu důchodců
za vstřícnost a spolupráci.
Největší starosti, aby vše dobře dopadlo,
a největší podíl na dobrém organizačním
zabezpečení výstavy měl především předseda
našeho ČZS – p. Z. Fabík, proto i jemu náleží
od nás všech velké poděkování.
Za výbor ČZS
Mgr. A. Bůžková
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
ROZKVETLÝCH OKEN, BALKÓNŮ A PŘEDZAHRÁDEK
Teplé slunečné léto přispělo k tomu, že v naší obci nádherně rozkvetly desítky předzahrádek,
balkónů i oken. Bohužel některé byly schovány za vzrostlou zelení nebo vysokými ploty a tam
naše objektivy nenahlédly.
Z celkového počtu 75 fotografií bylo pro hodnocení návštěvníky výstavy vybráno 13 fotografií
rozkvetlých oken, 15 balkónů a 22 předzahrádek.
Po sečtení všech hlasů výsledek soutěže vypadá takto:
Rozkvetlý balkón:
1. místo - Dinterovi (L 396)		
		
2. místo - Hájkovi (L 302)		
		
3. místo - Šimíkovi (L 273)		
Rozkvetlá předzahrádka:
1. místo - Mokryšovi (L 303)
2. místo - Čížovi (L 105)		
3. místo - Masopustovi (L 297)
Rozkvetlé okno:
1. místo		
Martincovi (L 322)
71 hlasů
2. a 3. místo
Mlynářovi (L 35 )		
32 hlasů
		
Musilovi (L 033)		
32 hlasů

49 hlasů
40 hlasů
38 hlasů
44 hlasů
40 hlasů
31 hlasů

Všem blahopřejeme!
Odměny budou výhercům předány na prosincové výborové schůzi.

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
V pondělí 28. září 2015 se uskutečnil 15. ročník
„Pochodu kolem Žermanické přehrady“.
Vzhledem k příznivému počasí a velkému
úbytku vody v přehradě, jsme letos zaznamenali dva rekordy – v počtu účastníků
pochodu a v rychlosti zdolání trasy. Věříme,
že i v příštích letech bude mít tato akce stále
větší fanouškovskou základnu.
Pro odolnější děti a jejich rodiče proběhla
v pátek 9. 10. 2015 „Drakiáda“. Kdo přišel,
nelitoval. I v menším bezvětří se po větším
snažení podařilo drakům vzlétnout… A po
snažení byly děti odměněny sladkostmi.
Děkujeme paním kuchařkám za dobré buchty J
Lehce chladná sobota 17. 10. 2015 nepokazila
našim pozvaným jubilantům pohodovou
náladu při tradičním podzimním setkání.
Ti, kteří měli možnost přijít, byli potěšeni

vystoupení děvčátek ze základní školy –
M. Pr yčkové, L. Hečkové, E. Bobkové,
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. L. Gryczové
a p. M. Nešporové. Poděkování také patří p.
matrikářce J. Vojkovské, která se spolupodílela
na návštěvách oslavenců, kteří se nemohli
sobotního odpoledne osobně zúčastnit…
Nedělní dopoledne 18. 10. 2015 pařilo
k přivítání našich nejmenších lučinských
občánků – 4 děvčátek a 1 chlapce. Na
kulturním programu se opět podílely děvčátka
ze ZŠ a p. V. Nytra.
Za kulturní komisi Soňa Kiková
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NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících říjen – prosinec.
Říjen
Lubeník Miroslav
Votýpková Jitka
Mojžíšek Karel
Štarchoň Aleš

Zedník Tomáš
Horáková Eliška
Pačutová Anna
Kapustková Miluše

Glatzová Lida
Sehnalík Miroslav
Kočvarová Vlasta
Ganišin Mikuláš

Listopad
Hojdyšová Renata
Polanský Zdeněk

Cupal Ladislav
Zelinková Naděžda

Vojkovská Alena
Haroková Božena

Prosinec
Kičmerová Amalie
Divišová Jana
Kohut František
Ešnerová Dana

Gleta Karel
Sikorová Drahomíra
Barvenčík Oldřich
Staňová Blanka

Minks Miloslav
Černá Jana
Diviš Emil
Papalová Ivana

Čermáková Otília
Martišek Vladimír
Hornová Irena
Bystroňová Božena

Kohutová Renata
Hovězák František
Feber Milan
Marek Zdeněk

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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V měsících listopad, prosinec od 1. 11.
do 23. 12. 2015, po předložení tohoto
inzerátu, při nákupu nad 700,- Kč
a platbě v hotovosti

zboží
SLEVA 10 % na
skladem.
Nevztahuje se na zboží za akční ceny.

Nabízíme: sádrokartony, izolace, pórobeton, tvárnice základové betonové
výrobky, maltové směsi, sypké hmoty, hutní materiál, materiál pro vodo-topo
a kanalizaci, barvy, spojovací materiál, elektro, nářadí, pracovní oděvy a další.

Kde nás najdete?

Stavebniny Nováková s. r. o., Vyšní Lhoty 288, 739 51 Dobrá
Tel.: 558 692 777, 558 692 823; www.stavebniny-novakova.cz
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců.

Hledáme paní na výpomoc
k imobilní ženě na vozíčku v obci Lučina.
Jednalo by se o podání připravené večeře,
pomoc s hygienou a uložení na lůžko.
Zatím 2 - 3 × týdně, v době od 17.00 - 18.30 hod.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo

608 916 673.
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Fotograﬁe

Listopad 2015

Pochod kolem Žermanické přehrady (28. 9. 2015)

Setkání jubilantů (17. 10. 2015)

Vítání občánků (18. 10. 2015)

Fotograﬁe

1. místo - rozkvetlá předzahrádka

1. místo - rozkvetlé okno

1. místo - rozkvetlý balkón

Drakiáda

Pasování prvňáčků

Rybičky se slečnou Amálkou Bodlinkovou

Střelecké závody

Štrůdlici

