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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkovala za Vaši účast ve volbách do Zastupitelstva
obce Lučina. Vaše hlasy a důvěra, kterou jste
nám opět dali, bereme jako ocenění naší práce
v uplynulých čtyřech letech, ale zároveň je to
pro nás i závazek na čtyři roky, které jsou před
námi. Doufám, že Vámi zvolené zastupitelstvo obce bude pokračovat ve své práci a opět
posune obec kousek dopředu ke spokojenosti
všech občanů Lučiny.
Tradiční vánoční jarmark, který jste si snad
všichni užili a který každoročně ohlašuje,

že přichází doba vánočních svátků, je již za
námi. Vánoční svátky, které jsou již za dveřmi,
jsou svátky, kdy se setkáváme s rodinou a nejbližšími přáteli, hodnotíme uplynulý rok
a s očekáváním vstupujeme do roku nového.
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 2019.
Zároveň mi dovolte Vás pozvat na tradiční
silvestrovský ohňostroj před obecní úřad.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č.22 ze dne 26. 9. 2018
1/ZO/21

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Martina Říhu a pana
Josefa Skokana

2.1/ZO/22 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu 10. Schválení dodatku č.2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace s Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady
do programu zasedání
2.2/ZO/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
8.1/ZO/22 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení paragrafu 3412 „Sportovní zařízení
v majetku obce“ na 55 000,- Kč v rozpočtovém opatření č. 2/2018
8.2/ZO/22 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně změn
9/ZO/22

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pozemku p.č.627/11 v k.ú. Lučina od
spoluvlastníků
, trvale bytem
,
, trvale bytem
a
, trvale bytem
a pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy

10/ZO/22

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Lučina s Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady, Horní
Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
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OBEC LUČINA

Lučina č. p. 1, 739 39 Lučina

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Lučina, konaného dne 31.10.2018
v sále restaurace „U Adámků“
1.

Zastupitelstvo obce Lučina určuje ověřovateli zápisu Ing. Soňu Blahutovou a pana
Petra Kozla a zapisovatelem paní Janu Vojkovskou.

2.

Zastupitelstvo obce Lučina schvaluje program zasedání zastupitelstva.

3.

Zastupitelstvo obce Lučina schvaluje volební komisi ve složení: předseda pan Radek
Vařeka, členové paní Soňa Kiková a pan David Kubíček.

4.

Zastupitelstvo obce Lučina schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

5.

Zastupitelstvo obce Lučina v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

6.

Zastupitelstvo obce Lučina schvaluje veřejný způsob volby všech funkcí.

7.

Zastupitelstvo obce Lučina volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) starostkou obce Ing. Dagmar Veselou.

8.

Zastupitelstvo obce Lučina volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) místostarostou obce Ing. Lukáše Pavlase.

9.

Zastupitelstvo obce Lučina volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) další členy rady obce pana Petra Kozla, Mgr. Karin
Kulčárovou a RNDr. Ivana Šotkovského, Ph.D.

10. Zastupitelstvo obce Lučina zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
minimálně tříčlenné.
11. Zastupitelstvo obce Lučina volí předsedkyní finančního výboru Mgr. Magdu Mlynářovou.
12. Zastupitelstvo obce Lučina volí předsedou kontrolního výboru pana Radka Vařeku.
13. Zastupitelstvo obce Lučina volí určeného člena zastupitelstva obce pro činnosti spojené
s pořizováním územně plánovací dokumentace obce Ing. Lukáše Pavlase.
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14. Zastupitelstvo obce Lučina v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích, stanoví měsíční odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům
zastupitelstva obce ve výši: místostarosta 20 000,- Kč, člen rady obce 4 000,- Kč, předseda výboru 2 000,- Kč, předseda komise 2 000,- Kč.
15. Zastupitelstvo obce Lučina v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se budou
poskytovat ode dne 1.11.2018. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí,
tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, člena rady obce, předsedy výboru
nebo předsedy komise), bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude v době
od 27.12.2018 – 1.1.2019 UZAVŘEN.

SBĚRNÝ DVŮR bude naposledy otevřen v pátek 21.12.2018 od 14.00 – 17.00 hod.
Znovu otevřen bude v pátek 4.1.2019.

KALENDÁŘ 2019
Informace o možnosti si vyzvednout kalendář na rok 2019
bude vyvěšena na webových stránkách.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. Petra KARPETY oznamuje,
že ve dnech 14.-19.12.2018 bude ordinace uzavřena.

Dne 31.12.2018 bude POŠTA otevřena od 8.00-10.00 hod.
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WEBOVÉ STRÁNKY
Informujeme občany, že od září byly
spuštěny nové webové stránky. Na jejich
„doladění“ se neustále pracuje. Občané,
kteří budou chtít zasílat novinky e-mailem
se musí znovu přihlásit a dát souhlas se
zasíláním novinek.

Spolu s novými webovými stránkami byla spuštěna i mobilní aplikace „V OBRAZE“. Aplikace
vám přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce. Více o této aplikaci spolu s návodem jak
aplikaci získat najdete na webových stránkách
v pravém sloupci viz. obrázek

PARKOVÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Důrazně žádáme občany, aby v zimních měsících parkovali svá vozidla tak, aby nebránila
průjezdu komunální techniky a nebyla tak
znemožněna zimní údržba komunikací. Týká
se to především ulic s úzkou vozovkou. V případě, že nebude umožněn bezpečný průjezd
techniky, nemůže obec zajistit potřebnou
údržbu. Pro zastavení a stání platí obecné
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pravidlo minimální šířky podle ust. § 25 odst.
3 zákona č. 361/2000 Sb. takto: „Při stání
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry
jízdy.“
Ing. Dagmar Veselá, starostka
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MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ
PŘEHRADY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018
Mikroregion byl založen v září
1999 sedmi obcemi (Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní
Domaslavice, Lučina, Těrlicko,
Soběšovice a Žermanice). Postupem času
přistoupily obce Pazderna, Horní Bludovice,
Bruzovice a Havířov. Hlavním cílem bylo a je
trvalý všestranný rozvoj obcí.
Jsem přesvědčený, že se to dařilo i v uplynulém volebním období. Starostové obcí se
scházeli pravidelně a řešili společná témata.
Pozitivní je i to, že se starostové umí shodnout
nejen na pracovních úkolech, ale i připravit
a sejít se na společenských a sportovních
akcích (volejbalový turnaj, závody v lyžování,
střelecké závody, filmový festival v Těrlicku).
K velkým záměrům uplynulého období patří
realizace sítě cyklotras a cyklostezek, jejich
propojení mezi sebou a na Havířov. Zde nastal
velký posun v realizaci na trasách z Havířova
k vodním nádržím v Těrlicku a v Lučině.
K dokončení dalších úseků se zpracovává
projektová dokumentace pro stavební řízení.
Mikroregion byl úspěšný i v podání žádostí
o dotace. Dokončili jsme přes Region Beskydy
již 4. projekt v přeshraniční spolupráci s obcí
Lodygowice, zaměřený na opravy drobných
sakrálních objektů za 646 000 Kč. S Powiatem
Pszczyňskim jsme pro podporu cestovního

ruchu realizovali projekt Study Tour v krajině
4 jezer za 70 000 Kč. Město Havířov poskytlo
pro dokončení propojení cyklotras k vodní
nádrži Žermanice dotaci na zpracování projektové dokumentace ve výši 320 000 Kč.
Z Moravskoslezského kraje jsme získali na
činnost mikroregionu 475 000 Kč a na projekty studii cyklotras a opravy místních komunikací 1 742 000 Kč. Celkem mikroregion získal v uplynulém období 3 253 000 Kč.
Důležitou roli sehrál mikroregion v roce
2009 podáním žádosti do fondu Revitalizace
Moravskoslezského kraje u Ministerstva
obchodu a průmyslu. V územích obcí, která
splňovala podmínky fondu, tak obce v individuálních 7 projektech získali 140 523 000 Kč
(kanalizační sítě, místní komunikace, parkovací plochy, most, projektové dokumentace).
Mikroregion je aktivním členem i v dalších
organizacích jako Region Beskydy a MAS
Pobeskydí. Z finančních prostředků, které
MAS Pobeskydí v území poskytuje, získaly
obce Bruzovice a Těrlicko 12 874 000 Kč na
výstavbu a opravy chodníků.
Nová valná hromada starostů bude mít ve
své práci a plánech na co navázat a věřím, že
budou stejně úspěšní.
Jaroslav Votýpka
administrátor mikroregionu

KNIHOVNA
Vánoční prázdniny v knihovně
V době od 21.12.2018 do 2.1.2019 bude knihovna uzavřena.
Všem čtenářům přeji pohodové vánoční svátky a v novém roce 2019 hodně štěstí, pevné
zdraví a spoustu splněných přání.
Divišová Jana
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INFORMACE ZE ŠKOLY
PODZIM VE ŠKOLE
Aktivity našich žáků:
• VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ - VÝTVARNÉ
PRÁCE DĚTÍ A ŽÁKŮ „CO VŠECHNO
ODNESL ČAS“ – spolupráce s Českým
zahrádkářským svazem na Lučině
• FOTO 1. ROČNÍK ZŠ – DENÍK – propagace školy na veřejnosti
• ZAHÁJENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ – badatelský, čtenářský, dramatický, deskové hry,
dovedné ruce, doučování, hudební, keramický, redakční, sportovní, šachový, zumba
• KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ – výuku
vede Mgr. Jan Vecheta

• PROJEKT „100 LET VZNIKU REPUBLIKY“
• ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE – DOTACE
PRO REALIZACI ODBORNÝCH UČEBEN, SCHODOLEZU A TOALETY PRO
TĚLESNĚ POSTIŽENÉ – spolupráce se
zřizovatelem školy - obec Lučina
• LAMPIONOVÝ POCHOD – BLUDIČKY
2018 – děkujeme Klubu rodičů při ZŠ a MŠ
Lučina
• SOUTĚŽ „MLSNÁ VAŘEČKA“ V ZŠ
A MŠ DOBRATICE - 1. místo - Darina
Kašníková, Melánie Kašníková, Daniela
Kozlová, Kateřina Říhová

• STŘELECKÉ ZÁVODY – TĚRLICKO
– reprezentovali nás Daniela Kozlová
a Matyáš Pastor
• CVIČENÍ V PŘÍRODĚ, OČMU - MYSLIVECKÁ CHATA – děkujeme za spolupráci
s Mysliveckým spolkem Řonsník
• PŘESPOLNÍ BĚH – ZŠ DOBRÁ – 1. místo
Jakub Šmiga
• DRAKIÁDA – akce pořádaná kulturní
komisí společně se školou, děkujeme
p. kuchařkám za upečené dobroty
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – vystoupení žáků pod
vedením p. uč. Soni Kikové
• SBĚROVÉ TÝDNY – PAPÍR – společně
s občany obce Lučina jsme nasbírali
2 250,- kg
• SBĚR VÍČEK, BATERIÍ – sbíráme celý rok
• DIVADLO LOUTEK OSTRAVA –
„KOCOUREK MODROOČKO“

8

Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy
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ŠKOLNÍ PLES
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 8. ŠKOLNÍ PLES, KTERÝ SE KONÁ 19. LEDNA 2019
V RESTAURACI U ADÁMKŮ. HUDEBNÍ SKUPINA „OKRESNÍ PŘEBOR“ NÁS
BUDE PROVÁZET CELÝM VEČEREM, KTERÝ BUDE VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY.
Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina, z.s.

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili
v pondělí 3. září 2018.
Přivítali jsme celkem 48 dětí, 28 navštěvuje
třídu „Žabiček“ a 20 třídu „Rybiček“. Začátek
docházky do mateřské školy je vždy velkou
změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů,
zážitků, s nimiž se děti musí vyrovnat.
Podzim nám přál krásným počasím, a proto
se „Žabičky“ i „Rybičky“ rády vydávaly prozkoumávat okolí naší školky. Se zaujetím
pozorovaly pokračující změny, které se dějí
před školou a vždy se těšily, až se budou moci
projít po nových chodnících a přechodu pro
chodce. Často děti zavítaly k přehradě, k rybníku, do lesíka a v obci pozorovaly podzimní
práce na zahrádkách. Navštívily zahrádkářskou výstavu, kde mohly obdivovat výpěstky
našich zahrádkářů a také starobylé předměty,
které se dnes již tolik nepoužívají. V naši
mateřské škole vystoupila dvě divadélka –
20.9. s „Pohádkami Františka Hrubína“ přijela herečka Vladimíra Philippová Krakov-

ková a 18.10 divadélko „Smíšek“ seznámilo
děti s „Tajuplnou lesní bajkou“.
28.9 se několik malých odvážlivců statečně zúčastnilo „Pochodu kolem Žermanické přehrady“.
V prvním říjnovém týdnu se to u nás zahemžilo
draky a děti se vypravily na tradiční „Drakiádu“.
Hned v následujícím týdnu se konala pro
všechny děti „Bramboriáda“, kde měli malí
sportovci možnost plnit disciplíny spojené
s bramborami. A že jim to šlo!
Starší kamarádi z „Rybiček“ měli ještě možnost shlédnout představení „Kocourek Modroočko“ v Divadle loutek v Ostravě. Byl to
ohromný zážitek!
Předškoláci se zapojili do projektu, kterým si
také připomněli oslavy 100 let založení naší
republiky. Navštívili obecní úřad, seznámili
se se státními symboly a ve školce společně z
papíru vytvořili symbol státnosti - lípu.
Za třídy „Žabičky“ a „Rybičky“ p. učitelky
Martina Bordovská a Magda Pavlasová.

Na vločkách Vám neseme přáníčko,
ať v novém roce 2019 nechybí láska, štěstí a zdravíčko.
Krásné Vánoce Vám přejí děti, pracovníci školy a ředitelka Ilona Racková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na vítání občánků jsme se sešli 7. října 2018
v kulturní místnosti Domu služeb. Paní starostka krátkým proslovem přivítala do života
3 nově narozené občánky. Poté, co se rodiče
podepsali do pamětní knihy obdrželi pamětní
list, kytičku a děti dárky. Se slavnostní náladou přispěly i děti místní základní školy,
které si pod vedením své paní učitelky Soni
Kikové připravily krátký program. Součástí
bylo i fotografování každé rodiny s miminkem. Sada fotografií byla tak dalším dárkem,
který rodiče s dětmi dostali. Všem přejeme

touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví
a lásky. Slavnostní atmosféru umocnil hrou
na klavír pan Ondřej Pastrňák, fotografie na
památku vyfotil pan Radim Pastrňák. Další
slavnostní přivítání občánků do života se
uskuteční 7. dubna 2019. Žádáme rodiče,
kterým se narodí do té doby miminko a budou
se chtít slavnostní akce zúčastnit, aby se do
1.3.2019 dostavili na matriku obecního
úřadu s rodným listem dítěte.
Jana Vojkovská

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
V pátek 28. září 2018 se uskutečnil 18. ročník „Pochodu kolem Žermanické přehrady“.
Počasí se vydařilo a všichni aktivní účastníci – malí i velcí – byli za své vytrvalostní
výkony odměněni v cíli na fotbalovém hřišti, pamětním listem a malým pohoštěním.
Děkujeme za spoluúčast při organizaci této
akce členům Finstal Lučina, zejména bratrům
Jakubovi a Adamovi Kielarovým.

Páteční odpoledne 5. října 2018 bylo nádherně prosluněné a i díky tomu mohla proběhnout pohodová „Drakiáda“. Kdo přišel,
aktivně si ji prožil, protože opět si vítr hrál
na schovávanou… Za velké snažení byly děti
odměněny sladkostmi i drobnými dárečky.
Děkujeme paním kuchařkám za upečené
buchty 
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás v krátkosti informovat o činnosti našeho SDH.
Na měsíc září jsme naplánovali za školou již
tradiční soutěž Vachalíkův memoriál.
Příprava trvala dva dny – postavit stany,
zajistit občerstvení, elektřinu, vodu, připravit
dráhu. Práce byly náročné a my byli vděčni za
každou pomocnou ruku, jak z řad výjezdové
jednotky, tak členů sboru. V neděli nám bylo
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odměnou příjezd mnoha družstev. Za kategorii mini přijely 3 družstva, v mladších to
bylo 23 družstev, za starší 21 týmů a dorost
měl týmů 5.
Vzhledem k tomu, že šlo o předposlední soutěž Moravskoslezské ligy mladých hasičů šlo
dětem o hodně. Bojovaly statečně a odměnou
jim bylo povzbuzování od diváků.
Lučina se v soutěži umístila na krásném
druhém místě za mladší tým. Po dlouhé
době se podařilo vedoucímu mládeže, Mar-
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tinovi, postavit družstvo starších. Bohužel, se jim tak dobře nedařilo. Není přece
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Srdečně
děkujeme všem sponzorům, bez kterých by
nešlo zajistit odměny pro všechny zapálené
soutěžící.
V celoroční soutěži Moravskoslezské ligy se
děti umístily na čtvrtém místě v konkurenci
18 družstev. Dětem děkujeme za reprezentaci
naší obce a našeho sboru.
V říjnu začalo nové kolo Hry Plamen, kterou má na starost Karel. Tvrdá příprava se
vyplatila. Družstvo již letos nastoupilo do hry
poprvé za starší. A vyhráli!

Také dva dorostenci měli úspěch. Ondra G.
získal první místo, za mladší Bára F. poprvé
za dorost ve střední kategorii byla třetí.
Všichni budou opět trénovat na jarní část hry
v tělocvičně.
Dovolím si Vás srdečně pozvat na již tradiční
Hasičský ples, který se bude konat 1. 2. 2019
v restauraci u Adámků.
Mé poděkování patří všem aktivním členům
sboru a také vedení obce za dosavadní spolupráci.
Za celý sbor Vám všem chci popřát krásné
prožití svátků vánočních.
Lea Funioková

Členky kulturní a sociální komise obce Lučina děkují zástupcům občanských sdružení
a spolků i jednotlivcům za aktivní přístup při organizacích veřejných akcí v roce 2018.
Přejeme všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších
a milovaných a v novém roce 2019 spoustu zdraví, štěstí, lásky, pohody, úspěchů a radostí
z každodenních maličkostí.
Kiková Soňa, Bordovská Martina, Kočnarová Jana
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MYSLIVCI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s naší mysliveckou
činností na území obce Lučina v letošním
roce.
Opět jsme se zaměřili na lov šelem, které
negativně ovlivňují naši drobnou zvěř
a domácí zvířectvo, zároveň mohou být
přenašeči nakažlivých onemocnění a navíc
nemají v naší krajině přirozeného nepřítele.
Tento náš cíl se nám daří naplňovat, protože
v roce 2017 bylo uloveno 13 lišek, 2 jezevci
a 2 kuny a v letošním roce již pozorujeme
díky fotopastím a vlastním pozorováním
(pomocí noktovizorů) menší výskyt těchto
predátorů, kdy byly uloveny jen 2 lišky
v Kocurovicích a 2 lišky u bývalého JZD, ale
u kuny skalní a jezevce vzhledem k náročnému způsobu lovu se nám stavy daří snižovat jen s obtížemi. Navíc u těchto druhů
není lov odstřelem snadný, proto je účinnější
lov odchytem (sklopce).
Vzhledem k státem nařízenému intenzivnímu lovu prasete divokého došlo v roce
2017 a 2018 ke znatelnému úbytku stavu
této zvěře v ČR a tím i menšímu výskytu
na území naší obce v tomto roce. Z toho
důvodu byl uloven pouze jeden čtyřletý
kňour v Kocurovicích.
V letošním létě jsme měli unikátní možnost
několikrát v Kocurovicích pozorovat pohyb
krále naší zvěře a to samce jelena evropského s mohutným parožím dvanácteráka.
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Co se týče zvěře pernaté, daří se nám oproti
minulosti udržet přijatelné letní stavy
bažantů, problémy ale mohou způsobovat
zvyšující se stavy krkavcovitých, především
straky obecné, která decimuje hnízda ostatních menších pěvců. U kachny obecné došlo
k úbytku její populace, proto jsme tuto zvěř
nelovili tolik jako v minulých letech.
Na jaře jsme provedli mimo jiné opravu
našeho posedu stojícího na hranici s Horními Domaslavicemi, na konci léta uspořádali tradiční zvěřinové hody a dopoledne
pro školáky lučinské základní školy, kde se
mohli zúčastnit soutěže ve střelbě ze vzduchovky, prohlédnout si v myslivně preparáty
a trofeje naší zvěře a seznámit se s různými
loveckými zbraněmi a pomůckami.
V průběhu listopadu jsme vypustili více než
50 bažantů obecných pro doplnění stavu
a osvěžení krve a na sv. Štěpána uspořádáme
druhý letošní hon na drobnou a škodnou
zvěř.
Rád bych poděkoval obecnímu zastupitelstvu za jeho letošní finanční příspěvek, který
použijeme především na nákup krmiva pro
zvěř, na nákup bažantů a na pořízení dřeva
pro opravu mysliveckých zařízení.
Všem občanům Lučiny přejeme veselé
Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2019!
Jan Mojžíšek, předseda
Mysliveckého spolku Řonsník Lučina
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ZVĚŘ V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás mají rádi přírodu, chodí na
procházky, na houby nebo k naší přehradě
a možná ani neví, kolik různých druhů zajímavé zvěře žije kolem nás a to i k faktu, že
naše obec má po Žabni druhou nejmenší
výměru lesů v okrese Frýdek-Místek! I přesto
však u nás žije mnoho rozmanitých živočichů, se kterými bych Vás rád průběžně
seznamoval, popsal, kde se vyskytují, jak žijí
a v jakých počtech. A protože myslivci mezi
sebou používají odedávna svoji mysliveckou
mluvu, budou některé pojmy takto doplněny
a označeny kurzívou. Začněme zástupcem
šelem, který je zajímavý nejen svým vzhledem, ale i způsobem života...

Jezevec lesní
Tento bílošedě zbarvený všežravec s širokými
černými pruhy přes oči (světla) je naší největší
lasicovitou šelmou, která se u nás vyskytuje

pouze na jednom místě, kde žije ve svém brlohu
(hrad), tvořený norami (hlavní je trouba)
a komorami (kotle), blízko hranice obce Lučina
s Horními Domaslavicemi. Zajímavostí je, že
jezevci mají přes rozsáhlost systému nor (50 až
100 metrů celkové délky) problém se v něm
sami vyznat a mohou proto část svého brlohu
bez problému sdílet společně s liškou obecnou.
Přestože se traduje o jezevcích, že žijí samotářským životem, z mých pozorování mohu říct, že
opak je pravdou. Žije zde totiž celoročně minimálně jeden dospělý pár, který mívá každý rok
koncem zimy několik jezevčat a tvoří tak ustálenou sociální skupinu asi 5 jedinců. Jezevčí
páření (chrutí) probíhá převážně v létě a je
doprovázeno někdy prudkými souboji samců
o dominantní jezevčici.
Jedná se o těžko spatřitelného nočního živočicha, kdy většina lidí neuvidí živého jezevce
v přírodě za celý svůj život, ale když budete mít
štěstí, můžete jej potkat v noci v létě po dešti
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na našich asfaltových polních cestách pod
osvícenou lampou, jak sbírá žížaly, které má
nejraději. Má je tak rád, že pokud se mu na
poli nalezená žížala při vytahování ze země přetrhne v zubech, neváhá a okamžitě hlínu kolem
rozhrabe a zbytek žížaly sebere. Obdobně to
dělá, pokud narazí na včelí či vosí hnízdo, kdy
mu při vyhrabávání medových pláství ze země
bodající žihadla přes jeho hrubou srst a kůži
(škára) vůbec nevadí. Jeho potravou jsou dále
hraboši, hmyz a bohužel malí zajíčci nebo vejce
bažantů a kachen, kteří hnízdí zásadně na
zemi, a tím je považován za tzv. škodnou zvěř.
Loví hlavně sám, ale několikrát jsem jej potkal
i ve dvojicích. Má nezvykle zavalité tělo, které
působí neohrabaně a díky tomu, že je ploskonožec, vypadá při chůzi jako malý medvídek.
Váží mezi 10 a 20 kilogramy a to v závislosti na
ročním období, neboť spí nepravým zimním
spánkem a tudíž na podzim má největší tukové
zásoby a po zimě je naopak vyhladovělý. Záko-

nem je povolen jeho lov pouze v období od září
do listopadu a zpracovává se především jeho
sádlo, kdy se odedávna věří v jeho léčivé účinky
díky obsaženým přírodním kortikoidům, které
jezevci pomáhají zvládat dlouhodobý zimní
pobyt v noře. Protože podobně jako tchoř či
kuna je jezevec vybaven pod ocasem (štětec)
pachovou žlázou (sádelník), je nutné zbytek
zvěřiny vhodně kulinářsky upravit a potom je
prý z něj lahůdka pro opravdové znalce. Bohužel jezevec patří mezi druhy náchylné k přenosu
vztekliny, proto vždy necháváme každého uloveného jedince na tuto nemoc vyšetřit u veterinární správy, i když to zákon přímo nenařizuje.
Přestože je lov jezevce velice obtížný, daří se
nám držet jeho stavy v přijatelné míře, aby jeho
predační vliv na drobnou zvěř nebyl tak velký,
jaký má rozšířenější liška obecná.
David Kubíček
člen Mysliveckého spolku Řonsník Lučina

VČELAŘI INFORMUJÍ
„ZO ČSV Dolní Domaslavice sdružuje
včelaře z obcí Lučina, Dolní Domaslavice,
Horní Domaslavice, Soběšovice, Pazderná. V současné době má naše organizace 37 členů ve věku 18 – 82 let, s počtem
367 včelstev.
V letošním roce jsme společně s p.Stanislavem Mokryšem provedli přednášku v místní
mateřské a základní škole. Ukázali jsme
dětem a žákům nejen včelařské vybavení,
ale také jsme přiblížili život včel a naučili
se rozpoznávat dělnici od trubce a matky
(včelí královny). Největším lákadlem byl pro
všechny pozorovací úl, kde mohli přes sklo
sledovat pohyb pracujících včeliček.
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Víte že :
• Tuhnutí neboli krystalizace medu je
přirozeným projevem jeho zrání. Každý
neporušený med musí po čase ztuhnout. Za
jak dlouho se tak stane, záleží na poměru
jednoduchých cukrů – glukózy a fruktózy.
Květové medy s vysokým obsahem glukózy
tuhnou velice rychle. Tmavé medovicové
medy s vyšším obsahem fruktózy tuhnou
až po několika měsících
• Med pastovaný je med upravený řízenou
krystalizací – od okamžiku, kdy med začne
krystalizovat, je několik dní opakovaně
mechanicky promícháván. Výsledkem je
med krémové či pastové konzistence. Je
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vhodný zejména na namazaní
na chléb a pečivo (nestéká).
• Propolis je pryskyřičnatý tmel,
který včely sbírají na pupenech
stromů a používají k utěsňování
mezer a škvír. Má protiplísňové
a protibakteriální účinky.
Med je pro zdraví nejvhodnější
nakupovat z Vašeho okolí a ne
dovážený med z ciziny. Proto
najděte si svého včelaře, který Vám
vše rád ukáže a nic netají, je jich ve
vašem okolí dostatek.
Chtěl bych všem popřát v novém
roce 2019 hodně štěstí, zdraví a
úspěchů.
Martin Bordovský
předseda
ZO ČSV Dolní Domaslavice

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY A ZAHRÁDKÁŘI
Připomeňme si pár pranostik :
„Na teplý podzimek následuje obyčejně mrazivá zima.“
„Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
nato běží.“
Nelze předvídat, zda budou tyto pranostiky
platit i v letošním roce. Pravdou je, že podzim
byl nad očekávání teplý, příjemně se pracovalo na zahrádkách a polích ještě i v listopadu,
houbaři měli žně a příroda nás svou nádhernou barevností lákala na dlouhé procházky.
A co se týká letošní úrody, tak my drobní
zahrádkáři si nemůžeme stěžovat, ovoce

i zeleniny se urodilo hodně, i přes velké sucho
a jarní kroupy.
Bohužel ale díky příznivému počasí vše bylo
uspíšeno, květiny rychle odkvétaly, ovoce si
pospíšilo s dozráváním a náš zahrádkářský
svaz si dělal starosti, zda bude co vystavovat
na tradiční zářijové výstavě.
Téma letošní podzimní výstavy „Co všechno
odnes čas“ návštěvníky vrátilo v čase o několik
desítek let zpátky. Díky množství exponátů
jsme si například připomněli, jaké zemědělské nářadí, krouhače, máselnice se používaly,
na čem se spřádala vlna, jaké šicí stroje dříve
byly nebo jaké váhy či nádobí se používalo
v kuchyni, jaká zahrádkářská a kuchařská lite-
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ratura vycházela před sto lety, apod. Exponátů
se překvapivě sešlo opravdu hodně (na 50 ks).
Všem, kteří je zapůjčili, patří poděkování. Na
druhou stranu překvapivě málo se sešlo různých druhů zeleniny (bohužel v době výstavy
už byla většina sklizena, mnohdy i zkonzumována), z ovoce bylo vystaveno 97 vzorků
jablek a hrušek, 10 vzorků švestek a 9 vzorků
hroznového vína. Svou velikostí byla pozoruhodná jedna obrovská dýně. Celou expozici
doplnila velká kresba zemědělské usedlosti,
postava statného zahrádkáře a ženy v slezském kroji. Část expozice byla věnována
„staré škole“ a současným výtvarným pracím
našich dětí z MŠ a ZŠ. Samozřejmě nechyběly
živé květiny ve vázách, květináčích, v závěsech i ikebany. Také celé schodiště bylo pěkně
vyzdobeno.

Omalovánka pro děti
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Na přípravě a instalování výstavy se podílelo
20 členek a členů našeho zahrádkářského
svazu a dalších 14 šikovných kuchařinek
napeklo a připravilo množství chutných
zákusků, koláčů a závinů. Výstavu zhlédlo
195 návštěvníků a 111 dětí ZŠ s doprovodem. Dle zápisů v kronice se výstava líbila,
organizátoři mohou být spokojeni a také jim
patří poděkování za práci i čas, který výstavě
věnovali.
Součástí výstavy bylo i hodnocení fotosoutěže, návštěvníci svými hlasy vybrali z fotografií květinové výzdoby okna, balkonu
i předzahrádky ty snímky, které je zaujaly.
První tři výherci z každé kategorie budou
pozváni na výroční schůzi našeho svazu
počátkem příštího roku a budou odměněni
malým dárkem.
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„Prosincem rok končí, zima začíná.“
Příroda se uložila ke spánku, nabírá sílu pro nový rok, také
nás zahrádkáře čeká období klidu, odpočinku od práce na
zahrádce. A hlavně jsou před námi Vánoce !
Proto přejme nám všem hodně pohody u rozsvíceného
stromečku, hodně lásky svých nejbližších a štěstí po celý
nový rok 2019.
Za výbor ČZS Zdeněk Fabík, Anna Bůžková

FINSTAL LUČINA
Vážení spoluobčané,
drazí příznivci lučinského fotbalu.
První část sezóny zvládli kluci perfektně
a umístili se na sedmém místě. Do jarní části
půjdeme sice s pokorou, nicméně s větším
očekáváním. Je radost dívat se na kluky, kteří
místo vysedávání u počítačů, běhají po hřišti
a věnují se nejkrásnějšímu sportu na světě.

Další fotbalový ročník odstartovali žáci
a muži Finstalu Lučina tradičně v srpnu. Žáci
pod vedením trenérů Ivo Čepčora, Zdeňka
Zelinky a Karla Kozla trénovali každou
středu od 16:30 a soutěžně odehráli v Okresním přeboru 10 zápasů. Umístili se na průběžném 7.místě, se ziskem sedmi bodů. Nejvíce branek vstřelili Adam Polok (6), Tomáš
Sova a Michal Mojžíšek (5). V následujícím
zimním období budou naši žáci opět trénovat v lučinské tělocvičně. V případě zájemců
z řad dětí hrát fotbal, kontaktujte pana Karla
Kozla na tel.č.: 777 742 012.
Muži svou premiérovou sezónu v 1.A
třídě zvládli pod vedením trenéra Hrušky
obstojně, kdy po prvním vítězném utkání
nastala výsledková a herní krize, avšak po
několika zápasech se vše srovnalo a zlepšili
jsme se herně i výsledkově. Průběžně jsme

Věřím, že nám tady na Lučině rostou talenty,
které nás budou fotbalem bavit i v mužské
kategorii. Velké díky patří Finstalu Lučina,
obci Lučina a všem rodičům, kteří nám pomáhali s dopravou hráčů k utkání. Sportu zdar,
fotbalu zvláště!
Děkujeme za přízeň.
Kozel Karel

tak obsadili v polovině ročníku 8.místo se
ziskem devatenácti bodů. Nejvíce branek
vstřelili Kamil Tomiček (6), Lukáš Myšinský (5) a Martin Mikulec, Michal García
a Lukáš Kohut (3). Po krátké herní pauze
započnou muži Finstalu v půli ledna zimní
přípravu včetně soustředění a přátelských
zápasů. Jarní část soutěže by měla startovat
o víkendu 23.-24.3.2018.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu
jak fanouškům, tak sponzorům a hlavně obci
za spolupráci a sportovní podmínky včetně
zázemí adekvátní krajské soutěži 1.A třídy
i podmínkám pro mládež. Dále přejeme všem
klidné prožití zbytku roku, pohodové strávení vánočního času a v novém roce jen to
nejlepší a hlavně zdraví.
Ing. Jakub Kielar
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Finstal Lučina žáci 2018/2019
Horní řada zleva: K. Kozel (trenér), A. Dinter, M. Šimík, O. Duda, J. Funiok, K. Kozel ml.,
M. Mojžíšek, J. Koníček, A. Polok, Z. Zelinka (trenér)
Spodní řada: D. Šebesta, M. Mlynář, M. Pastor, Š. Kubíček, T. Sova, R. Pastor.

KLUB DŮCHODCŮ
Blíží se konec roku 2018, čas bilancování,
tímto podávám malé shrnutí naší činnosti.

z mlýnů i domácností. Prohlídka byla komentována, mohli jsme si i vyzkoušet mlít.

V průběhu roku jsme na pozvání okolních
klubů navštěvovali jejich akce,které mají vždy
pečlivě připravené, program, výborné občerstvení, bohatou tombolu a hudbu k tanci i poslechu.

23.2.2018 – Bowling v Penzionu Mostař.

26.1.2018 jsme navštívili v Ostravě Muzeum
mlýnů, které vzniklo, aby připomnělo slávu
mlynářského řemesla, které na ostravsku přetrvalo více než 600 let. Na informačních panelech jsou k dispozici informace o 8 ostravských
mlýnech a další ukázky dobových předmětů
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20.4.2018 – Muzeum v Třinci-Výstava historických kočárků a panenek, Viktoriánská svatba.
7.5.2018 – oslava Dne matek v restauraci
U Adámků za účasti pozvaných hostů z okolních klubů.
4.6.2018 – tradiční smažení vaječiny v klubovně.
20.6.2018 – Celodenní zájezd – zámek Milotice
a Bylinkový ráj v Čejkovicích.
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Státní zámek Milotice je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní
architektury. Zámecká instalace nabízí pohled
do životního stylu a každodennosti posledního
majitele Judr. Ladislava Seilerna a jeho rodiny
v první polovině 20.století.
Bylinkový ráj Čejkovice – zážitková exkurze
provoněným skladem s bylinkami. Milá průvodkyně nám odhalila cestu bylinek, které se
pod rukama zaměstnanců mění v šálek lahodného čaje bez aromat a umělých barviv.
V areálu se rovněž nachází rozhledna s Vyhlídkou na výsluní. Kdo neodolal a vystoupil až
nahoru, tomu byl odměnou krásný výhled do
krajiny.
17.7.2018 – Celodenní zájezd na Lysou horu
a Pustevny.
Lysá hora – nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd skýtá nádherné panoramatické
výhledy na hřebeny a údolí Beskyd a Jeseníků.
My jsme bohužel to štěstí neměli. Byla hustá
mlha. Protože většina z nás v mladších létech
Lysou horu navštívila, byly oživené vzpo-

mínky a navzdory nehostinnému počasí jsme
rádi, že jsme tu byli.
Výlet pokračoval na Pustevny, které jsou velmi
atraktivním místem, bohužel ani tam nám
počasí nepřálo. Prošli jsme kolem nové horní
stanice lanovky, která byla uvedena do provozu
v roce 2017, kolem obnovy historické chaty
Libušín, jejíž dokončení je stanoveno v polovině roku 2019.
Letošní poslední akcí byl 3.12.2018 předvánoční večírek s nadílkou v Cyklorestu na Lučině.
Klub důchodců děkuje všem, kteří obohatili
naši tombolu při oslavě Dne matek, žákům ZŠ
a paní učitelce Kikové za vystoupení na Dni
matek a předvánočním večírku.
Poděkování patří také obci Lučina za finanční
podporu, kterou klubu důchodců poskytuje.
V závěru chci popřát všem krásně prožitý zbytek
roku včetně vánočních svátků a do nového roku
2019 hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Marie Vařeková

SenSen LUČINA
ČINNOST SPOLKU SENIORŮ SenSen LUČINA
V ROCE 2018
Začátek hodnocení činnosti senzačních seniorů za rok 2018 nemůžu začít jinak než konstatováním, že život v aktivní činnosti pádí
jak splašený kůň.
Rok jsme začali v lednu pořádáním již
3. Lučinského bálu pro všechny občany obce,
bohužel za mizivého zájmu a účasti spoluobčanů. Tak vzniká otázka, zda v tom pokračovat

nebo zvolit jiný způsob vzájemného setkání
starší generace.
V únoru jsme uspořádali velmi zajímavou
besedu s Ing. Mikulou o jeho návštěvě Jižní
Ameriky.
Od měsíce dubna jsme zahájili cykločtvrtky,
kdy se snažíme ve čtvrtečním odpoledni navštívit nejbližší vesnice a jejich zajímavosti. Akce
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trvá podle počasí do konce října. Nově jsme
uskutečnili cyklovýlet okolo Jistebnických
rybníků. Pro velký úspěch jsme opakovali
jednodenní cyklovýlet cyklostezkou Rožnovské Bečvy, který jsme rozšířili o návštěvu
Bumbálky, Masarykovy chaty a rozhledny na
Čertáku. Celkem jsme ujeli cca 85 km. Koncem
dubna jsme také uklidili část břehu Žermanické přehrady v rámci akce Ukliďme Česko.
V měsíci květnu a říjnu provádíme akci „Odemykání a Zamykání Žermanické přehrady,
spojené se zahájením a koncem plavecké
a chatařské sezony. Zahájení je spojeno se
smažením vaječiny a ukončení konzumací
zvěřinového guláše.
V měsíci červnu jsme uskutečnili prodloužený víkend na Roháčích a jednodenní výlet
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do Staré Bystřice na místní orloj spojený
s návštěvou Malé Fatry.
V měsíci září se konají tradičně tři akce a to
Výšlap na Lysou horu, prodloužený víkend
v Tatrách a účast na pochodu okolo Žermanické přehrady.
Do konce roku se pokusíme uspořádat několik společných akcí pro zpestření dlouhých
podzimních večerů.
Protože se blíží konec roku 2018 dovolím si
jménem spolku senzačních seniorů z Lučiny
popřát všem obyvatelům Lučiny spokojené
prožití svátků vánočních a do nového roku
2019 především pevné zdraví a hodně aktivní
život spojený s radostí ze života.
Jaroslav Mokryš

Prosinec 2018
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
• Dne 29.12.2018 se uskuteční desátý ročník vánočního turnaje ve stolním tenise,
pro neregistrované hráče.
• Zápis hráčů proběhne v 8:30 hod. v tělocvičně Základní školy v Lučině.
• Bude se hrát na čtyřech stolech.

• Vítáni jsou všichni sportovci bez rozdílů
věku. Přijďte si zahrát i Vy. Podle zúčastněných je možné rozdělení do věkových
kategorií. Pro ty nejlepší jsou připraveny
věcné ceny. Občerstvení zajištěno.
na Vaši účast se těší Libor Mlynář

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozezní na
začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to
díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci
v České republice. A o čem tato sbírka vlastně
je? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka
je primárně o setkání, potkání se. Sbírka má
samozřejmě více rovin, ale podle mě spočívá to
nejdůležitější v předání pozdravení a popřání
všeho dobrého v novém roce. V tomto smyslu
je završením Vánoc – předáním vánočního
poselství do našich domovů. Sbírka sama není
jen sbírkou, ale je spojena s příležitostmi, kde
se potkat – Tříkrálové průvody, koncerty, ale
také setkání koledníků a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými
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mládežnickými organizacemi, proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší
štědrosti podařilo celkem vybrat 2 268 959,
z toho 27 358 ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita
například sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití Tříkrálové sbírky
je široké. Pomůže zejména potřebným u nás
v regionu, v republice, ale část putuje také
na podporu potřebných a charitní činnosti
v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek
se chceme zaměřit více na podporu aktivit
„investičního“ charakteru. V obecné rovině
se jedná zejména o obnovu dosluhujícího
vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování
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adekvátního a bezpečného
zázemí pro služby. Na
všechny tyto věci se
obtížně shání prostředky
z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité,
protože abychom se mohli
o naše klienty postarat, musíme se k nim
dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad
hlavou. Jsou to tedy investice do našich
klientů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké

Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry
najdete na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do
14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových
pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete
na www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity
Frýdek-Místek

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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