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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
zima nám pomalu končí a s přicházejícím jarním počasím započnou stavební práce v naší
obci. Tou největší akcí je již avizovaná výstavba
tří etap kanalizace. Celková výstavba bude trvat
2 roky. Stavební práce začnou dle informací
stavební firmy v měsíci červnu. V polovině
dubna bude započata přestavba náměstí, která
zahrnuje výstavbu dvou autobusových zálivků
včetně zastávek, osvětleného přechodu pro
chodce a napojení chodníků. Tato stavba bude
dokončena do konce prázdnin a dojde tak ke
zvýšení bezpečnosti v centru obce. V květnu
bude zahájena přestavba kempu, kde budou

vybudovány nové inženýrské sítě, budova recepce a sociálního zařízení a zcela nové chatky.
V létě plánujeme rekonstrukci místní komunikace vedoucí od Bočků směrem ke kravínu.
S přicházejícím jarem začnou i práce na zahradách a proto prosím všechny občany, aby
k uskladnění biologického odpadu využívali
sběrný dvůr.
Apeluji na Vás všechny, abyste v co nejširší
míře využívali pro likvidaci všech odpadů
sběrný dvůr a třídili odpad.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 18 ze dne 13. 12. 2017
1/ZO/18

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Janu Kočnarovou a pana
Petra Kozla
2/ZO/18
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
5/ZO/18
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
6/ZO/18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017
7/ZO/18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 s platností
od 1.1.2018 až do doby schválení rozpočtu na rok 2018, kdy výdaje obce budou
měsíčně čerpány ve výši 1/12 skutečného plnění rozpočtu 2017, příjmy budou
přijímány ve skutečné výši
9.1/ZO/18 Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce připravit podklady a žádosti vlastníků
na příští zasedání zastupitelstva obce k rozhodnutí o zahájení procesu pořízení
nového územního plánu obce nebo jeho změny
9.2/ZO/18 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce odpovědět žadatelům o změnu územního
plánu Lučina v souladu s výsledkem projednání návrhů na zasedání zastupitelstva
obce a s posouzením úřadu územního plánování Magistrátu města Frýdku–Místku
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11.1/ZO/18 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 182/90 k.ú. Lučina o výměře
4 000 m2 za celkovou částku 2 400 000,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 od Ing. Petra Vaníčka
a p. Václava Vaníčka
11.2/ZO/18 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy
12/ZO/18 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 293/1 k.ú.
Kocurovice o výměře 151 m2
13.1/ZO/18 Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o využití předkupního práva na část
pozemku p.č. 637/1 k.ú. Lučina vymezenou v Územním plánu Lučina pro technickou infrastrukturu do příštího zasedání zastupitelstva obce
13.2/ZO/18 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce odpovědět právnímu zástupci vlastníka
předmětných pozemků v souladu s výsledkem projednání návrhů na zasedání
zastupitelstva obce
13.3/ZO/18 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce pokračovat v jednání se Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a vlastníkem pozemků o nejvhodnějším
prostoru pro výstavbu nového vodojemu
16/ZO/18 Zastupitelstvo obce stanoví v souladu s §72 odst.2 a §74 odst.3 zákona o obcích
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 16 120,- Kč
s platností od 1.1.2018

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 19 ze dne 28. 2. 2018
1/ZO/19
2/ZO/19
5.1/ZO/19
5.2/ZO/19
6/ZO/19
7.1/ZO/19

7.2/ZO/19

8.1/ZO/19

8.2/ZO/19

4

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Hrabce a pana
Lukáše Pavlase
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 170 000,- Kč
Finstal Lučina – oddílu kopané, Lučina 253, 739 39 Lučina, IČ 66934036
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lučina s Finstal Lučina – oddílem kopané na rok 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lučina na rok 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny č. 2 územního plánu Lučina
v souladu s § 6 odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce učinit další kroky pro zpracování a pořízení
Změny č. 2 územního plánu Lučina v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou s Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy

březen 2018

9.1/ZO/19 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, na pozemek p.č. 595/1
v k.ú.Lučina pro stavbu „Rozšíření chodníků v obci Lučina“ na silnici č. III/4737
9.2/ZO/19 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy
10/ZO/19 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2018
11/ZO/19 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2018
12/ZO/19 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Lučina s Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady, Horní
Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2017
Počet obyvatel k 1.1.2018 – 1378
Úmrtí 20 občanů – 10 žen, 10 mužů
Narodilo se 15 dětí – 7 dívek, 8 chlapců
Stěhování:
– přihlášeno 61 občanů, z toho 15 narození
		– odhlášeno 48 občanů, z toho 20 úmrtí

PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám v prvním letošním čísle
našeho zpravodaje podali další průběžné
informace o aktuálním stavu Radou obce připravovaných a realizovaných akcí v naší obci.
• dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Na úpravu dopravního řešení v centru
obce „Přestavba a dopravní řešení náměstí
na Lučině – komunikace pro pěší a bus
zálivy“ máme přidělenu dotaci z dotačního programu Státního fondu dopravní
infrastruktury SFDI – opatření ke zvýšení
bezpečnosti dopravy Bezpečnost 2017 ve
výši maximálně 4 075 000,- Kč (85% uznatelných nákladů akce). Rada obce vyhlásila
výběrové řízení a zhotovitelem přestavby
náměstí se stala firma Jankostav z Ostravy,
práce budou zahájeny na konci měsíce
dubna a ukončení stavby předpokládáme na
konci srpna 2018. O průběhu prací a s tím

souvisejících omezeních provozu na hlavní
komunikaci a na parkovišti před úřadem a u
školy budete informováni.
• dostavba kanalizace v obci
Kanalizaci v obci řešíme z dotačních peněz
v rámci dotačního programu Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva financí
„Revitalizace Moravskoslezského kraje“.
Ministerstvo financí vedlo výběrové řízení
na zhotovitele od loňského června a za
naší účasti v hodnotící komisi byla vybrána
a v únoru podepsána smlouva se STASPO
spol. s r.o. jako stavební firmou, která bude
dostavbu kanalizace v naší obci za 31,8 miliónů Kč realizovat. Rada obce vyhlásila výběrová řízení na zajištění technického dozoru
stavebníka a autorského dozoru. V dalších
měsících budeme s majiteli rodinných domů
a chat postupně řešit přípojky a způsoby
napojení na novou kanalizaci.

5

zpravodaj rady obce

• rozšíření chodníků v obci
Dne 20.2.2018 nám stavební úřad Magistrátu
města Frýdku–Místku vydal rozhodnutí
o umístění stavby rozšíření chodníků podél
hlavní komunikace v obci, a to v úseku od
zastávky „Kemp - U lipek“ po dům č.p.
122 (p.Rabin) a v úseku od křižovatky
„u řadovek“ (č.p.314, p.Janík) po dům č.p.
430 (p.Krška). Nyní bude probíhat stavební
řízení na tomtéž úřadě a budeme žádat
o dotaci na výstavbu chodníku z dotačního
programu MAS Pobeskydí.
• areál kempu Lučina
Nadále probíhá příprava rekonstrukce rekreační části areálu Kempu Lučina. Na základě
zpracované dokumentace na výstavbu nové
recepce a sociálních zařízení a 20 vybavených
chat máme vydáno rozhodnutí o umístění
stavby a nyní stále běží další řízení na stavebním úřadu Magistrátu města Frýdku
– Místku. Provoz v kempu byl na základě
rozhodnutí Rady obce ukončen loni v srpnu
a jsou odstraněny stávající chaty a budova
recepce, umýváren a záchodů. Připravují se
přeložky inženýrských sítí (kanalizace, el.energie, plyn) v areálu a po vydání stavebního
povolení bude Radou obce vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele nového sociálního zařízení, recepce a chat.
• rozšíření vodovodů v obci
Stavební úřad Magistrátu města Frýdku –
Místku nám vydal stavební povolení na rozšíření vodovodu v obci v lokalitě chatoviště
„Pod Adámkem“ a dále probíhá zpracování
příslušných projektových dokumentací na
rozšíření vodovodu v další lokalitě - chatoviště „U Mostaře“ a v další části chatoviště
„Pod Adámkem“. Realizace těchto vodovodů
se předpokládá současně s výstavbou kanalizace v těchto lokalitách.
• Základní škola a mateřská škola
Po přemístění šaten do suterénu o loňských
prázdninách a vybavení nové třídy se nyní
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připravuje úprava podlah a stropu v šatnách
pro zlepšení prostředí pro děti a jejich rodiče.
D á le js m e p o da l i ž ád o s t i d o v ý z v y
Ministerstva pro místní rozvoj na dotaci pro
rekonstrukci tělocvičny v objektu školy a do
výzvy MAS Pobeskydí na dotaci pro vybavení dvou odborných učeben základní školy.
• cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Před dokončením je zpracování dokumentace pro stavební povolení na cyklostezku
podél Žermanické přehrady na území naší
obce a bude probíhat stavební řízení. Projekt
je zpracováván firmou JACKO, projekty&
vozovky s.r.o. z Ostravy a koordinován se
starosty dalších obcí okolo přehrady a se
státním podnikem Povodí Odry.
• volnočasový multifunkční objekt pro občany
Ve spolupráci s firmou British Thovt (Czech
Republic) s.r.o. máme připravenu dokumentaci pro rekonstrukci bývalé stolárny
na víceúčelový objekt pro občany s novým
sociálním zařízením, v současné době probíhá povolovací řízení na stavebním úřadě
a realizace se předpokládá v letních měsících
letošního roku.
• změna územního plánu obce
Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání rozhodlo o zahájení procesu pořízení
změny územního plánu naší obce, ve které
budou řešeny nové záměry obce a žádosti
vlastníků o změnu využití pozemků.
Dále Komise pro územní plánování a rozvoj
obce připravuje výběr úseků místních komunikací pro jejich rekonstrukci. V jarních
měsících bude provedena úprava povrchu
a nové zatravnění pláže u přehrady pod kempem Lučina. Jako v předchozích letech bude
také probíhat údržba trávníku fotbalového
hřiště, na což bylo v rozpočtu obce vyčleněno
přes 200 tisíc Kč.
Ing. Lukáš Pavlas

Ing. Dagmar Veselá

místostarosta obce

starostka obce

březen 2018

Lidstvo je s hudbou neodmyslitelně spjato, umožňuje osobní prožívání radosti i bolesti.
Radost a vitalita z hudby je u paní učitelky Hájkové evidentní. Při hodinách se dětem
věnuje s nadšením, trpělivostí a citlivým přístupem.
Před Vánocemi a při ukončení školního roku připraví koncert, kde děti předvedou,
co se naučily. Koncert je vždy propracován do nejmenších detailů, nemluvě o tom, že
příprava a sehrání na něj vyžadovalo rovněž kus trpělivosti. Tímto bych chtěla paní
učitelce Hájkové poděkovat, že hudbou působí a zušlechťuje charakter člověka.
Bestová Věra

„Děkujeme hasičkám i hasičům SDH Lučina za ochotu organizovat tradiční hasičské
plesy v naší obci. Oceňujeme náročnou přípravu na tuto akci. Ke skvělé zábavě, kterou
jsme si všichni užili, jsme měli také štěstí a vyhráli jednu z krásných cen v tombole, za
což děkujeme.
A i když jsme služeb dobrovolných hasičů naštěstí nikdy nemuseli využít, vážíme si
všeho, co pro naši obec dělají. Přejeme SDH Lučina, aby i pro ně byla práce zábavou.“
Manželé Antošíkovi

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč na poplatníka a byl splatný do 31.03.2018.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
činí 700,- Kč a byl splatný jednorázově a to do 31.3.2018.
Místní poplatek ze psů činí 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele činí 300,- Kč a byl splatný do 31.03.2018.
Žádáme občany, kteří svoji poplatkovou povinnost ještě nesplnili, aby tak učinili do
konce dubna.
Dovolujeme si připomenout, že každá popelová nádoba musí být označena známkou na
rok 2018. Pokud tak nebude učiněno do konce dubna, popelová nádoba nebude vyvezena. Známku je třeba vyzvednout v kanceláři podatelny obecního úřadu v úřední dny
PONDĚLÍ a STŘEDU od 08:00 – 17:00 hod.
Dále připomínáme občanům, kteří si
nevyzvedli KALENDÁŘ NA ROK 2018,
aby tak učinili do konce dubna rovněž
v kanceláři podatelny obecního úřadu.

Informujeme občany,
že v PÁTKY
je obecní úřad UZAVŘEN.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUČINA,
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 10:00 do 16:00 hodin.
Zápis provádí zástupkyně ředitelky pro
mateřskou školu podle stanovených „Kritérií
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018 / 2019“.
Dokumenty potřebné k zápisu:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
Dítě se přijímá na základě:
• žádosti zákonných zástupců
• evidenčního listu dítěte (s potvrzením
dětského lékaře)
Nezbytné je lékařské potvrzení o pravidelném očkování, popř. doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Očkování je zákonná podmínka pro přijetí
k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších
5-ti let (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
Při rozhodování o přijetí do mateřské školy
bude postupováno dle „Kritérií pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018 / 2019“. Tato kritéria budou zveřejněna během dubna, před zápisem do MŠ, na
webových stránkách školy www.zs-lucina.cz.
Ředitelka školy rozhodne ve správním řízení
o přijetí dítěte do mateřské školy.
DŮLEŽITÉ
Dle školského zákona 561/2004 Sb. je zákonný
zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2)
v kalendářním roce, ve kterém začíná povin-
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nost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě,
pro které je předškolní vzdělávání povinné,
se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí
nebo svazkem obcí se sídlem ve školském
obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu,
v případě cizince místo pobytu (dále jen
„spádová mateřská škola“), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou
školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě
přijato do jiné než spádové mateřské školy,
oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské
školy. Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají
na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních
školách; pro účely tohoto ustanovení se termín
jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské
školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské
škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není dotčeno.
Dokument – „Žádost o přijetí“ bude od
poloviny dubna ke stažení na webových
stránkách školy.
„Evidenční list dítěte“ bude k vyzvednutí
v mateřské škole týden před zápisem.
Nejpozději v den zápisu musí být potvrzen
dětským lékařem!

březen 2018

SBĚR PAPÍRU U ŠKOLY SE USKUTEČNÍ OD 23.04. DO 27.04.2018

ZIMNÍ OBDOBÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zima nám přinesla spoustu krásných akcí
a skvělých zážitků.

kouzla provádí, nicméně z nikoho z nás asi
Harry Potter nebude.

Na začátku prosince jsme prožili vánoční
jarmark naplněný příjemnou atmosférou,
spoustou vánočních výrobků a dobrot.
Za několik málo dní nás poctil návštěvou
Mikuláš, krásný anděl a spravedlivý čert, od
kterých děti dostávaly balíčky. A do třetice
k nám přišel i Ježíšek. Dárků bylo plno - hry
a stavebnice, nové panenky a další krásné
dárky jsme si rozbalili v kroužku ve třídách.

V lednu i únoru nás navštívilo nejen oblíbené
divadlo, ale i sférické kino. Tentokrát jsme
shlédli pohádky v podání divadélka Koloběžka – „Popletená zimní pohádka“ a soubor
„Smíšek“ nás seznámil s „Vesmírnou pohádkou“. Herci vždy děti zapojili do představení,
cvičili, společně zpívali a komunikovali. Děti
herce po zásluze odměnily potleskem.

Děti se také setkaly se svými rodiči při odpolední besídce a vše korunovalo společné tvoření v dílničkách. Vánoční atmosféra byla
dokonalá.
Počátkem ledna nás provedli Kašpar, Melichar a Baltazar a děti si užily tříkrálové koledování.
Velkou společenskou událostí se spoustou
zážitků je vždy karneval. Za jeho organizaci
děkujeme hlavně Klubu rodičů při ZŠ a MŠ
Lučina. Proběhly různé zábavné soutěže,
byla připravena bohatá tombola. Každý
účastník karnevalu vyhrál nějakou cenu.
Roztančit děti přišli pan Alois a pan Bedřich
– „Klauni na volné noze“. Bylo to zábavné
a veselé odpoledne.
Na konci ledna se v mateřské škole objevil
kouzelník – Aleš Krejčí s programem „Vyčaruj mi pohádku“. Předvedl nám kouzlení
s kartami, provázky, mincemi…Zapojil děti
i paní učitelky, marně jsme dumali, jak svá

Zimní olympijské hry se staly jednou z nejdůležitějších sportovních událostí roku. Ani děti
neodolaly, každý den si zahrály na sportovce
a vyzkoušely různé druhy sportů – slalom na
lyžích, hokej, krasobruslení, rychlobruslení.
Našim hokejistům jsme s elánem fandili, až
se škola otřásala, ale bohužel to nepomohlo.
Na závěr si všichni vyzkoušeli sjezd na saních
a bobech na zahradě MŠ.
Předškoláci ze třídy Rybiček se vypravili
během zimy do školy za prvňáčky. Velcí
kamarádi z 1. třídy na ně již netrpělivě
čekali. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je
sedět v lavici, plnit různé úkoly a vyrobily
si i malého ledního medvěda na památku.
Některým se dopoledne líbilo natolik, že by
rádi zůstali ve škole už napořád. Ale na to si
budou muset ještě chvíli počkat.
Zima zatím tak docela neskončila, ale
my můžeme říci, že jsme ji prožili naplno
a zůstane nám po ní spousta nezapomenutelných zážitků.
MŠ Rybičky a Žabičky
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KLUB RODIČŮ NÁM POMÁHÁ
Zorganizovat 7. školní ples, Karneval dětí mateřské školy a Karneval žáků základní školy
zabere našim maminkám a tatínkům dost času z osobního volna. Chci poděkovat za financování
ze strany Klubu rodičů u všech těchto akcí a úzkému vedení tohoto spolku vyjádřit poklonu za
aktivní zapojení do dění v naší škole.
Za děti a žáky Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
I když od Vánočního jarmarku uplynulo již čtvrt roku, stále nebyla příležitost velmi poděkovat
všem – jak obecním složkám, tak jednotlivcům, kteří se aktivně podíleli na organizaci této
akce. Výsledek určitě stál za to. Měli jsme jedinečnou příležitost v klidu a bez stresu se potěšit,
pobavit, uvolnit a vánočně naladit… 8. ročník Vánočního jarmarku se bude konat v sobotu
1. prosince 2018.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
03. 03. 2018 „Od operety k muzikálu“ –
pro širokou veřejnost – v 15 hodin v restauraci „U Adámků“.
08. 04. 2018 „Vítání občánků“ – v 10 hodin
v kulturní místnosti Domu služeb.

12. 05. 2018 od 13.30 hodin – setkání seniorů – jubilantů (80 a více let) – v kulturní
místnosti Domu služeb – s kulturním programem žáků ZŠ a „Dua Rozmarýn“.
09. 06. 2018 „Pohádkový les“ (termín byl
pozměněn – oproti uvedenému v kalendáři).
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás v krátkosti informovat o činnosti našeho SDH.
Loňský rok jsme se poprvé zúčastnili Jarmarku nejen jako pomocníci při realizaci této
akce, ale také jako prodávající. Kdo tam byl,
nemohl nás minout. Nabízeli jsme hranolky,
klobásky, pivo, ale také svařené víno. Byla
to pro nás nová zkušenost. Ono prodávat
něco v takové zimě, je odvaha. Všichni jsme
byli zmrzlí, ale troufám si říct, že spokojení.
Děkuji tímto všem za velikou pomoc.
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Na sobotu 9.12. 2017 výbor svolal, jako
ostatně každý rok, Valnou hromadu, do
klubovny našich fotbalistů. Zúčastnilo
se jí 34 členů SDH a 15 hostů z okolních
sborů.
Velitelem vybráni členové výjezdové jednotky
dohlíželi na hladký průběh ohňostroje.
Nový rok jsme zahájili přípravou tradičního
hasičského plesu, který se konal 16.2. 2018
v restauraci u Adámků. Letos podruhé nám
hrála kapela z Ostravy STANDABANDA.

březen 2018

vého velitele zvolen Tomáš Funiok. Starostou
zůstal Martin Říha.

Vzhledem k tomu, že nikdy nedokážeme
vyhovět všem s výběrem kapely, tak i přesto
si myslím , že se lidé na plese bavili. Velice
tímto děkujeme sponzorům za krásné dárky
do tomboly.

Dovoluji si připomenout, že stále probíhá
nábor dětí k mladým hasičům.
I v tomto roce se těšíme na Vaši účast na
akcích pořádaných naším sborem, o kterých
Vás budeme včas informovat.
Děkuji.
Leona Funioková

Na Valné hromadě 21.2. 2018 okrsku č. 5
Přehrada, který zahrnuje Sbory dobrovolných hasičů z Bruzovic, Soběšovic, Dolních
Domaslavic a Lučiny, byl do funkce okrsko-

KLUB DŮCHODCŮ
Zájezdy v roce 2018:
20. června 2018 Milotice –barokní zámek a zahrady
Čejkovice- bylinkový ráj
Odjezd v 6,00 hod. cena 250,-Kč

děti a studenti 150,-Kč

Doporučujeme vzít si jídlo na celý den.
KD spolu s Obecním úřadem pořádá zájezd pro seniory a nejen pro členy klubu na Lysou horu
a Pustevny dne 17.července 2018.
Odjezd v 8,00hod

cena 100,-Kč,

Hlaste se u p. Vařekové Marie, Lučina 65
Marie Vařeková

INFORMACE PRO ZAHRÁDKÁŘE
Plán akcí našeho zahrádkářského svazu na celý rok 2018
•

24. 2. 2018 - výroční členská schůze (již proběhla a zúčastnilo se
jí 40 členů)

•

19. 5. 2018 - zájezd č. 1 do Polska (návštěva několika zahradnictví)

•

25. 5. 2018 - smažení vaječiny u moštárny (upřesnění bude
na plakátech)

•

23. 6. 2018 - zájezd č. 2 (arboretum Nové Dvory, Raduň,..)
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•

8.-9. 9. 2018 - podzimní výstava na téma:

„CO VŠECHNO ODNESL ČAS“
Jak se vařilo, zahradničilo a hospodařilo dříve
Zkuste prohledat půdu, komoru, sklep
i stodolu a vše zajímavé, co najdete (hrníčky,
skleničky, máselnice, džbery, zelňáky, mlýnky,váhy, mincíře,bandasky, formy, troky,
korýtka, zemědělské a zahradnické nářadí –
motyčky, hrábě, kosy, cep,,případně i starší
kredenc, poličku, kolovrátek, ruční práce,
atd. vše, co pamatuje starší období) přineste
prosím již v srpnu a nejpozději do 5. září
do moštárny (po domluvě s p. Fabíkem nebo
členem výboru ČZS). Veškeré věci vám po
výstavě budou v pořádku vráceny. Zelenina,
ovoce, květiny apod. se bude shromažďovat pouze ve středu a čtvrtek 5. a 6. září.
S Vaším přispěním a pomocí může být
výstava opět zajímavá a bohatá.

Duben-srpen 2018 - soutěž o rozkvetlý
balkon, okno, předzahrádku
Letos se bude opět hlasovat na výstavě o nejrozkvetlejší okno, balkon, předzahrádku- svá
foto můžete zase posílat e-mailem: kvetouci.
zahrada@seznam.cz, kromě toho se členové
výboru projdo u naší obcí a co je zaujme, také
vyfotografují.
Říjen 2018 - smažení bramborových placků
u moštárny (datum bude upřesněno na plakátech – podle počasí ) .
Přejme si, aby letošní rok pro nás zahrádkáře
byl příznivější než ten loňský, ať je mírné jaro
s dostatkem vláhy a sluníčka, teplé léto a příjemný podzim, ať se nám na zahradách dobře
pracuje, vše roste, kvete a zraje k naší radosti
a spokojenosti.
Za výbor ČZS Mgr. A. Bůžková

FINSTAL LUČINA - ODDÍL KOPANÉ
“Dlouhou zimní přestávku
začali fotbalisté Lučiny zaslouženým volnem, od 11.1.2018
pak nastoupili do zimní přípravy. Ta se skládá z čtvrtečních tréninků v hale v Havířově
a nedělních výběhů na Lučině,
následovat pak budou úterní
a čtvrteční tréninky na hřišti
s umělým povrchem. Tato příprava je dále doplněna přátelskými zápasy a také soustředěním. To absolvovali hráči
v termínu 2.-4.2.2018 v Horní
Lomné, ve wellness hotelu
Pod Kyčmolem. Následují přá-
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telská utkání 18.2.2018 proti Petřvaldu na
Moravě (UT Vratimov, prohra 3:5), dále se
pak odehrají tyto utkání: 24.2.2018 UT FM
(Staré Město), 10.3.2018 UT FM (Dobrá)
a 17.3.2018 Kozlovice (hřiště bude upřesněno). Jarní část mistrovské sezóny začíná
v neděli 25.3.2018 od 15:00 ve Smilovicích,
následuje domácí utkání v sobotu 31.3.2018

od 15:30 proti Hnojníku. Kompletní seznam
utkání bude z kraje března k dispozici tradičně
v rozpisech (k dostání v restauraci U Adámků,
v restauraci Cyklorest a v potravinách Alena).
Věříme, že naše hráče lučinští fanoušci v jarní
části co nejvíce podpoří v bojích o postup do
vyšší soutěže.“
Jakub Kielar – sekretář
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE OPĚT ZDAŘILA. Děkujeme.
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové s koledou a přáním
všeho dobrého do nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po
osmnácté a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. „I letos se
koledování podařilo, a tak kromě získaných finančních prostředků zůstal dobrý
pocit z vykonaného veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených dveří a nabídnutých rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových
koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. V letošním
roce se vydalo do ulic celkem 296 kolednických skupinek, které roznášely do našich domovů
požehnání. Koledování skončilo a my celkový výnos za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.
V obci Lučina se vykoledovalo 27 358,-Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služby. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu se schválenými záměry na pomoc a podporu těch, kteří si nemohou pomoci sami.
Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“
dodává dále Hořínek. Kompletní záměry využití výtěžku najdete na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, stejně jako štědrým
dárcům, kteří koledníky vřele přijali.
Lenka Talavašková,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících leden - březen.
Leden
Zícha Zdeněk
Skočková Vlasta
Pelikánová Anna

Kielarová Jana

Únor
Slíva Karel
Kašpárková Jana
Jungová Jaroslava
Nechvátal Jan

Masopustová Božena
Rajnoch Jaroslav
Zajac Josef
Klímek Miroslav

Veselý Zdeněk
Krčmárik Jaroslav
Kochová Miroslava
Smyčková Marie

Roman Petr

Březen
Prymusová Alena
Říha Jiří
Szturc Emil
Gusty Josef

Tesarčíková Jaroslava
Jarolímová Jiřina
Geletová Renata
Klimša Ivan

Kropová Emilie
Gavlas Jaroslav
Šimiková Alenka
Santariusová Jana

Sehnalíková Marcela
Bartoň Jiří
Madajová Anna

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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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

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump , septiků , jímek a
domácích čističek na čističku odpadních vod Frýdek-Místek.
Více info na telefonu 721 271 919
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MALOOBCHOD ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLŮ

PRODEJ ZAHRADNICKÝCH, ŘEMESLNÝCH
A CHOVATELSKÝCH POTŘEB I KRMIV

PRODEJ STARŠÍCH A NEVYUŽITÝCH VĚCÍ DO KOMISE

PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU A SYPKÝCH HMOT
( Odvoz s Multicar nebo Man )

Horní Tošanovice 40 ( v areálu zámečku )
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – PÁ 8:00 – 16:30
SO 8:00 – 12:00
Volejte na tel.: 732 613 684
17
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ZŠ a MŠ Lučina

Předškoláci v 1. ročníku ZŠ

Obvodní kolo recitační soutěže

Zimní olympiáda v MŠ

Natáčení ČT - Šikulové

