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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přichází doba vánočních svátků a oslav
příchodu nového roku. Vánoční svátky jsou
dny, kdy se setkáváme s rodinou a nejbližšími
přáteli, hodnotíme uplynulý rok a s očekáváním vstupujeme do roku nového.

Lučina popřála krásné a příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů v roce 2018.

Dovolte mi, abych Vám jménem sv ým
a rovněž jménem Zastupitelstva i Rady obce

Ing. Dagmar Veselá, starostka

Zároveň mi dovolte Vás pozvat na tradiční
silvestrovský ohňostroj před obecní úřad.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad bude ve dnech 27.12.-29.12.2017 uzavřen.

INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU

KALENDÁŘ
NA ROK 2018

Upozorňujeme občany, že známky na
popelnice na rok 2018 se budou vydávat
na obecním úřadě v kanceláři podatelny
nejpozději od 02.01.2018 - 30.04.2018.
Pokud po tomto datu nebude popelnice označena novou známku, nebude
vyvezena.

Pro občany Lučiny máme opět připravený kalendář na rok 2018. Kalendář
si bude možno vyzvednout osobně na
obecním úřadě v kanceláři podatelny.
O přesném termínu budou občané informováni prostřednictvím webových
stránek obce.

Ordinace
MUDr. Petra Karpety

Zubní ordinace
MUDr. Libuše Neshodové

oznamuje, že ve středu 27.12.2017
se neordinuje z důvodu dovolené. Ve
čtvrtek 28.12.2017 a v pátek 29.12.2017
se ordinuje dle ordinačních hodin.

informuje, že v době od 22.12.2017 –
29.12.2017 čerpá dovolenou. Znovu
bude otevřena v úterý 2.1.2018 dle
ordinačních hodin.
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INFORMACE PRO VOLIČE:
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Informace o způsobu hlasování při volbě
prezidenta České republiky na území
České republiky (2018), která se koná
ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné
druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil
předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna
2017.
Volba prezidenta České republiky se koná
ve dvou dnech, na území České republiky
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné
druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018,
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole volby může volit i státní občan České
republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl
věku 18 let.
Volební místnost
Volební místnost pro volbu prezidenta je
kulturní místnost v budově Obecního úřadu
Lučina, Lučina č. p. 1, 739 39 Lučina.
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Hlasování
Prokázání totožnosti
a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno.
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí. Informace o možnosti hlasování na voličský
průkaz při volbě prezidenta v zahraničí
naleznete na www.mvcr.cz v sekci volby
– volba prezidenta republiky. Po záznamu
ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného
obecního nebo městského úřadu, úřadu
městyse, magistrátu, úřadu městského
obvodu nebo městské části.
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Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každého zaregistrovaného kandidáta. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je,
mimo jiné, uvedena příslušnost k určité
politické straně nebo politickému hnutí
nebo údaj, že je bez politické příslušnosti.
Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta
navrženého poslanci nebo senátory anebo
navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou
starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9.
ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který
hlasuje na voličský průkaz, může obdržet
hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky. V případě, že se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se
rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se
nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní
postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném
pro vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a voličem vybraný
hlasovací lístek za něho vložit do úřední
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
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členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavky
na přenosnou volební schránku – tel. č. 558
689 111 ve dnech voleb – tel. č. 724 050 013.
Druhé kolo volby prezidenta
České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská
počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, kteří
se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas,
koná se druhé kolo volby prezidenta za
14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná ve dvou dnech,
na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby
prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů
postupujících do druhého kola ve dnech
volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Jana Vojkovská

INFORMACE ZE ŠKOLY
SBĚR PAPÍRU
V podzimním sběrovém týdnu jsme společnými silami nasbírali 2 500 kg papíru.
Všichni si zaslouží poděkování a určitě nás
láká některá z finančních odměn, kterou
můžeme získat, pokud budeme úspěšní

sběrači i na jaře 2018. Podpořte naši školu
a pomozte nám opět vyhrát jednu z hlavních
cen jako v uplynulém školním roce. Zároveň napomůžeme i k záchraně našich lesů.
DĚKUJEME

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Za podzimního večera 2. listopadu se sešlo
u základní a mateřské školy hodně příznivců
světel, blikátek a lampionů. Masky procházely uličkami vesnice Lučina, aby svou pouť
ukončily před Cyklorestem. Na trase čekaly
na děti sladké dobroty, rodiče a prarodiče

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 7.

využili možnosti občerstvení a společně
s dětmi sdíleli jejich radost. Děkuji Klubu
rodičů při Základní škole a mateřské škole za
organizaci akce a všem dárcům za upečené
dobroty.
Mgr. Ilona Racková ředitelka školy

ŠKOLNÍ DISCOPLES,

KTERÝ SE KONÁ 20. LEDNA 2018 V RESTAURACI U ADÁMKŮ.
Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina, z.s.
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ČEKÁNÍ NA SVATÉHO MARTINA
V naší mateřské škole se dětem snažíme přibližovat staré obyčeje, tradice a pranostiky.
Proto jsme se rozhodli věnovat jeden z listopadových týdnů tradicím spojeným se svátkem svatého Martina. Během celého týdne
byly děti postupně seznamovány s legendou
o postavě sv. Martina, kterou v závěru děti ze
třídy Rybiček dramaticky ztvárnily a zahrály
mladším dětem i kamarádům z prvního
ročníku. S přípravou představení pomáhali
i zruční tatínci, kteří svým synům připravili
štíty a meče. Také si děti vyzkoušely i své
pekařské umění a připravily sladké i slané
Martinské rohlíčky.

Nejvíce se však děti těšily na páteční hledání pokladu svatého Martina. Dokonce se
vybavily rýči a lopatami, avšak svatý Martin
všechny překvapil, protože poklad dovezl
osobně, a tak byly děti těžké práce ušetřeny.
Rytíř přivedl dětem ukázat i dva krásné
koníky, kteří pro ně byli tím nejúžasnějším
překvapením. Děti poděkovaly za poklad
písničkou „Martin jede na koni“.
Všichni jsme měli radost z krásně prožitého
podzimního dopoledne a nyní již budeme
čekat na příchod prvních sněhových vloček.
učitelky MŠ
třída Žabičky, Rybičky

7

zpravodaj rady obce

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kulturní komise obce Lučina připravila na
neděli 8. října 2017 vítání občánků, které
se uskutečnilo v kulturní místnosti Domu
služeb v Lučině. Slavnostně jsme přivítali
7 občánků, 2 holčičky a 5 kluků. Program,
který byl provázen hudbou p. Ondry Pastrňáka, zpěvem a recitací dětí z naší základní
školy pod vedením p. Soni Kikové, uváděla

matrikářka p. Jana Vojkovská. K přítomným
promluvila starostka Ing. Dagmar Veselá.
Děti obdržely drobné dárky, maminky
kytičku a rodiče se zapsali do pamětní knihy
obce Lučina. Další vítání občánků se uskuteční 8. dubna 2018.
Jana Vojkovská, matrikářka

DRAKIÁDA
Drakiáda v říjnu nám vždy
přináší nejčastější otázku
ohledně počasí a větru.
I letos tomu nebylo
jinak… Přes nepříznivé
předpovědi vše nakonec
vyšlo a ti, co přišli, určitě
nelitovali. Sluníčko lehce

zahřálo a vítr foukal. Nebe rozkvetlo létajícími
draky. Snažení dětí bylo odměněno krabičkami s překvapením a dobrým občerstvením. Děkujeme paním kuchařkám za chutné
buchty a pagáčky, panu Fajkusovi za teplý čaj
a panu Csabimu za dobře připravené pole. 
Za kulturně sociální komisi Soňa Kiková

Členky kulturní a sociální komise obce Lučina přejí všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a milovaných a v novém roce 2018 spoustu zdraví, štěstí,
lásky, pohody, úspěchů a radostí z každodenních maličkostí. Těšíme se na setkávání s Vámi.
Kiková Soňa, Bordovská Martina, Kočnarová Jana
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ZO ČZS LUČINA
ZAHRÁDKÁŘSKÉ ZIMNÍ ROZJÍMÁNÍ
Sníh se sype jako peří
z nebeského polštáře,
padá na dům, na práh dveří,
do vlasů i na tváře.
Tak už je tu opět prosinec a s ním přichází
i zima. Roční období, které mnozí z nás
nenávidí, ale jiní zase milují. Na rozdíl od
podzimu zima přichází velice rychle. Podzim, ten se blíží nesměle, od září do listopadu
nenápadně a pomalu mění ráz krajiny svými
barvami. Zato příchod zimy je velice rázný
a nekompromisní.
Ale my zahrádkáři jsme na zimu již dobře
připraveni. Ze zahrad a polí je vše sklizeno,
trávníky uhrabány, jezírka zazimována,.. A co
jsme nestihli, schová se pod sněhovou peřinu.
Zima je nejen pro nás, zahrádkáře, ale i pro
zahradu obdobím odpočinku. Mráz propůjčí
stromům vážnou tichou tvář, dokonce i trávy
oněmí pod ledovou nadílkou. Jen v krmítkách je veselo a červené jeřabiny lákají
„k obědu“ hladové kosy či kvíčaly.
Ale ani v zimě nesmíme na naše zahrádky
zapomenout. Občas je nutné zbavit větvoví
stromů a keřů těžké sněhové přikrývky,
okrasné rostliny chránit zábranami
před větrem, jezírko s rybkami udržovat částečně nezamrzlé a v případě
teplé, suché zimy zalévat keře
i trvalky.
Zima dokáže být nejen krutá,
ale i krásná a kouzelná. Jedním z největších kouzel zimy
je právě čas vánoční. Je to
nejen čas svátků, rodinné

pohody, ale i čas rozjímání a zamyšlení se
nad úspěšností právě končícího roku.
A byl úspěšný rok 2017 pro náš zahrádkářský svaz? Můžeme říci, že byl. Všechny
naplánované akce se podařilo uskutečnit :
výroční schůze se zajímavou besedou
(18. 3.), dokonce 3 zájezdy (1. 5. Floria
Kroměříž, 13. 5. polská zahradnictví, 7. 10.
Flora Olomouc ), vaječina (2. 6.), zdařilá
podzimní výstava u příležitosti 55. výročí
vzniku naší organizace (9. – 10. 9.) a smažení bramborových placků (29. 9.).
Naše moštárna dostala zásluhou OÚ nový
kabát, předseda Z. Fabík spolu s dalšími
členy se podíleli na vnitřní úpravě moštárny (odpady, nová dlažba, nová kuchyňská
linka,..). A tak i náš svaz konečně bude mít
pěkné a příjemné zázemí pro své aktivity.
Milé zahrádkářky, zahrádkáři,
milí spoluobčané,
Vůně jehličí, cukroví a světla svíček, to vše
patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra, vlídné slovo, laskavé pohlazení.
Ať jsou letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími
a nadcházející rok tím neúspěšnějším.
Hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hromadu dárků, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
Hodně lásky, neboť jí málo,
a všechno další, co by za to stálo.
To všem přejí zahrádkáři
ČZS Lučina.
Mgr. A. Bůžková
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Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2017
Lučinští senioři se pravidelně scházejí každé
první pondělí v měsíci u malého občerstvení,
kde si popovídají a jsou informování o akcích
na nejbližší období.

31.5.2017 Valašské Meziříčí,Muzeum řeznictví s ochutnávkou a zámek Kinských.

V roce 2017 to byly:

14.6.2017 Celodenní zájezd-Jánský Vrch,Račí
údolí-Tančírna.

18.1.2017 Výstavy ve Frýdeckém zámku.
23.1.2017 Exkurze do pivovárku Morava ve
Frýdku Místku.
13.2.2017 Výstava v Ostravském muzeu
„Korunovační klenoty v dějinách světa“ se
prezentovaly desítky unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy,
Asie, Ameriky a Afriky.

5.6.2017 Tradiční smažení vaječiny v pergole
stáje Mustang.

16.8.2017 Celodenní zájezd-Jáderná elektrárna Dukovany, Křtiny-jeskyně Výpustek
a poutní kostel.

21.3.2017 Karviná-Zámek,výstava Turínského plátna.

13.10.2017 Rožnov pod Radhoštěm-nejmladší rozhledna v České republice,kterou
dle návrhu Dušana Jurkoviče z r.1896 zpracoval architekt Antonín Zavada,iniciátorem
stavby bylo město Rožnov pod Radhoštěm
a byla financována z fondů Evropské unie.
Z rozhledny vidíme město jako na dlani a při
dobré viditelnosti i okolní obce.

27.4.2017 Příbor-Muzeum,výstava Kopřiva
a rodný dům Sigmunda Freuda.

4.12.2017 Mikulášský večírek s nadílkou,tentokrát v Cyklorestu Lučina.

15.5.2017 Oslava Dne Matek „U Adámků“ za
účasti pozvaných hostů z okolních KD.

V průběhu roku na pozvání okolních KD
navštěvujeme jejich akce s programem
a občerstvením.

24.2.2017 Bowling v Penzionu Mostař.

K tomu, aby mohl klub
takto fungovat,je zapotřebí
mít ve svém středu ochotné
a schopné lidí, kteří přípravě
a organizaci akcí věnují
nezištně svůj čas, za což jim
patří poděkování.
Za organizování zájezdů
a výletů děkujeme paní Žitníkové, poděkování patří
také všem obětavým členkám, které připravují občerstvení a cukroví na Mikuláš-
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ský večírek. Poděkování p. Wajdovi za
vedení pěveckého kroužku a členkám
pěveckého kroužku.
Děkujeme také Obecnímu úřadu za
finanční dotaci na naši činnost, p. Csabimu za možnost smažení vaječiny
v pergole a za cenu do tomboly a všem
ostatním dárcům, kteří obohatili naši
tombolu na Dni matek.
Děkujeme také dětem ZŠ a MŠ za
vystoupení a paní učitelce Kikové za
jejich nácvik a také maminkám, za
popletené nohy, byly velký zpestřením
na oslavě Dne matek.
V závěru vyjadřuji přání, aby i nadále chodili
senioři do klubu rádi a aby jim bylo společně
dobře.

Úplně na závěr chci všem popřát krásné
a spokojené prožití vánočních svátků a do
nového roku 2018 mnoho štěstí, pevné zdraví
a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Marie Vařeková

MYSLIVCI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s naší činností
v tomto roce pro naši obec a přírodu.
Obavy z nárůstu výskytu šelem, o kterých jsem
Vás v loňském roce informoval, se skutečně
naplnily, neboť v letošním roce jsme zatím
ulovili již 9 lišek a 2 jezevce. Tito predátoři
(spolu s toulavými kočkami) mají negativní
vliv na populaci zajíce polního a bažanta
obecného a samozřejmě rovněž i na chov
drůbeže našich občanů. Proto se i v příštím
roce budeme zaměřovat na jejich výskyt tak,
aby byla udržena optimální početnost těchto
šelem v obou katastrech naší obce.
V letošním roce byl oproti loňsku menší výskyt
divokých prasat, kdy jsme zaznamenali pouze
migrující zhruba 10 členné tlupy (z Bruzovic
a Pazderny) a pár jedinců na Frančeskách

a díky tomu černá zvěř způsobila i méně
škod na polích a na hrázích chovných rybníků
v Kocurovicích, kde jsme v létě vybudovali pro
tento účel nový posed. Uloveno máme zatím
jedno sele (statek u Kobělušů).
V září jsme myslím úspěšně zorganizovali dvě
tradiční akce a to zvěřinové hody pro naše
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spoluobčany a následně poslední zářijový
pátek jsme uspořádali „dopoledne s myslivci“ pro naše žáky z lučinské školy, kde jsme
opět měli soutěž ve střelbě ze vzduchovky,
žáci si prohlédli myslivnu a v ní kromě trofejí
a preparátů také několik zbraní s odborným
výkladem. Nově si děti mohly díky p. Grycovi
vyzkoušet střelbu na terč z foukačky.
Na začátku října jsme do naší voliéry v Kocurovicích zakoupili 60 bažantů, které budeme
před začátkem zimy vypouštět do volné přírody, abychom opět obohatili naši přírodu
a chtěli bychom se také pokusit na jaře vychovat vlastní bažanty.
Podle schváleného plánu lovu jsme uskutečnili 18. listopadu první hon na drobnou zvěř

a druhý uspořádáme tradičně na svatého Štěpána (26. 12.).
Závěrem chci velmi poděkovat celému zastupitelstvu obce Lučina za finanční příspěvek, který jsme letos obdrželi a díky němuž
můžeme udržovat stavy zvěře v předepsaném
počtu tak, aby spárkatá a drobná zvěř nestrádala a abychom udrželi stavy našich predátorů v rozumné míře, protože naší snahou je
především zachovat i do budoucna přírodní
bohatství naší obce v té podobě, jak ji známe
dnes.
Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok
2018!
Jan Mojžíšek, předseda
Mysliveckého spolku Řonsník Lučina

KNIHOVNA
Knihovna bude naposledy otevřena v úterý 19.12.2017 a znovu otevřena v úterý 2.1.2018
vždy v pravidelnou dobu od 14:00 do 17:00 hod.
Všem čtenářům přeji krásné vánoční svátky a v novém roce 2018 pevné zdraví, hodně
pohody a mnoho přečtených knih.
Divišová Jana

VČELAŘI INFORMUJÍ
„ZO ČSV Dolní Domaslavice sdružuje
včelaře z obcí Lučina, Dolní Domaslavice,
Horní Domaslavice, Soběšovice, Pazderna. V současné době má naše organizace 39 členů ve věku 17 – 81 let, s počtem
377 včelstev.

nizace ČSV v Oldřichovicích vyznamenání tři
naši členové :

O tom, že mezi námi jsou včelaři opravdu
zapálení svědčí i skutečnost, že v letošním
roce byli na výjezdním zasedání okresní orga-

Získali ocenění „VZORNÝ VČELAŘ
OKRESU“. Také já bych jim touto cestou
rád poděkoval za poctivou práci, kterou
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Stanislav Mokryš (Lučina)
Ladislav Pochtiol (Lučina)
Ing. Jan Literák

(Dolní Domaslavice).
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odvedli nejen pro včelky, ale zejména pro
organizaci.
Víte že:
• Na 1 kg medu uletí včely dohromady
280 000 km, tj. 7x kolem rovníku
• Včelka musí 50-60 tisíckrát vyletět z úlu,
aby z toho byl 1 kg medu
• Včela létá rychlostí 8 m/s., tj. asi 29 km/h
Med je pro Vaše zdraví nejvhodnější nakupovat z Vašeho okolí a ne dovážený med z ciziny.
Proto, najděte si svého včelaře, který Vám vše
rád ukáže a nic nezatají.

Chtěl bych Vám všem popřát krásné prožití
vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí,
zdraví a pohody.
Martin Bordovský předseda
ZO ČSV Dolní Domaslavice

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
informoval o sportovní sezóně 2017
Letošního roku za Lučinu soutěžilo nově složené družstvo MINI a družstvo mladší kategorie, které se zúčastnilo všech 15 kol Moravskoslezské ligy mladých hasičů(MSLMH).
Je to liga, kterou SDH Lučina spolu s pěti sbory
okresu Frýdek-Místek před 11 lety zakládala.
Od té doby již proudnicemi proteklo mnoho
vody a řádně se rozrostla.
V letošním ročníku soutěžilo celkem 34 družstev, z toho 17 v mladší kategorii a 17 ve starší.
Pro srovnání - v ročníku 2007 to byla 4 mladší
a 6 starších.
Je vidět, že konkurence je veliká a stále se
držet na špici úkol nelehký…
Posledním kolem seriálu soutěží, kde se ještě
daly získat body, byla soutěž u nás na Lučině
v neděli 10. září.
Tuto, pro nás prestižní akci jsme poprvé
začali připravovat na dráze v areálu hřiště

za základní školou. Očekávali jsme příjezd
50 družstev z celého kraje, a proto muselo být
o vše dobře postaráno.
Musím zde moc poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě trati, zázemí časomíry, stavění
stanů, dovozu laviček, za prodej občerstvení,
paní ředitelce za zpřístupnění toalet v prostorách školy, starostovi OSH FM za moderování a prostě všem, kdo přiložili ruku k dílu
a umožnili tuto akci zapsat jako úspěšnou
a zdařilou. DÍKY!!
A jak to bylo s výsledky lučinské soutěže?
Vítězové v kategoriích:
Dorost (15-18let) – Lubno, čas 12,51sec
Starší (11-15let) – Malenovice, čas 11,08sec
Mladší (6-11let) – Oprechtice A, čas 14,85sec,
(2.místo LUČINA, čas 15,01sec)
Mini (do 6let) – Petřvaldík, čas 25,66sec,
(5.místo LUČINA, čas 42,07)

13

zpravodaj rady obce

Všichni, kdo fandili družstvům nebo se jen ze
zvědavosti přišli podívat, byli myslím spokojeni, soutěž si užili a příště jistě dorazí v ještě
hojnějším počtu.
Zbývá jen doplnit celkové umístění našeho
družstva v MSLMH 2017.
Letos jsme těsně o šest bodů zůstali pod
stupni vítězů a obsadili nepopulární
4. místo. V poli 17 družstev je to určitě slušný
výsledek a tak instruktorům a hlavně dětem
děkuji za reprezentaci sboru i obce.

Již od roku 2014, kdy jsme mimo okolní soutěže také zavítali na pár ligových kol Gorolského poháru(GP) a soutěžení se nám tak
vrylo pod kůži, že jezdíme měřit síly s dalšími
týmy na cca 20 pohárových soutěží za sezónu.
V roce 2015 jsme družstvo žen i mužů
dokonce do GP přihlásili, ale s absencí tréninkové plochy pro dospělé, tudíž nemožností
nácviku hájíme v lize jen zadní posty…
Nesráží nás to však na duši, odhodlání, ani
dobré náladě a soutěžíme dál.

Mimo ligu jsme se ještě zúčastnili 10 pohárových soutěží.

V loňském roce objíždíme 19 soutěží a letos
laťku ještě zvyšujeme.

Celkem jsme tedy od května do září (mimo
prázdniny) své výkony předvedli na 25 soutěžích.

Sezóna 2017 je nabitá k prasknutí – ženy 17,
muži 22 soutěží. Z toho 3x na Slovensku.

Když si děti v létě užívají prázdniny, my
dospělí – jak ženy, tak muži - nemůžeme
nechat mašinu zahálet a vyrážíme na blízké
či vzdálenější soutěže.

Mužům se daří dosahovat medailových
pořadí sporadicky, zato ženy pohár získávají
poměrně často.

Nejlepší výsledky 2017:

Ženy:					Muži:

Okrsková soutěž		

1. místo		

Dolní Domaslavice

1.místo		Oldřichovice		5.místo

Okrsková soutěž		

3.místo

Ropice			2.místo		Guty			2.místo
Guty			2.místo		Raková (SK)		6.místo
Raškovice		2.místo		Skalité (SK)		2.místo
Horní Bludovice		2.místo		Horní Bludovice		2.místo
Dolní Domaslavice noční

2.místo		

Dětmarovice		

1.místo

Řeka noční		

1.místo		

Kunčice pod Ondřejníkem 2.místo

Soběšovice		2.místo		Hrádek			6.místo
Morávka			2.místo
Zvláště u mužů je vidět, že bez tréninků asi lepší nebudeme…
I tak hodnotím sezónu jako vcelku vydařenou a již se těším(e) na další. Ti, kdo soutěží
a samozřejmě i jejich rodiny ví, jak je časově
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náročné jezdit takřka každý víkend na závody
a patří jim za to velký dík. Tolik ohlédnutí
za minulou sezónou. Získané poháry dětí
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i dospělých můžete vidět vystavené v oknech
naší hasičské zbrojnice. Připomínám stálý
nábor do družstev dětí i dospělých.
Hasičům, jejich příznivcům a sponzorům,
všem občanům naší obce přeji pohodové

vánoční svátky a úspěšný vstup do nového
roku.
Sportu zdar a hasičskému zvláště
Martin Říha
Vedoucí MH a dospělých SDH Lučina

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a štěstí v novém roce přeje
Sbor dobrovolných hasičů Lučina
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na hasičský ples,
který se uskuteční v pátek 16.02.2018 od 20.00 hod.
v restauraci U Adámků.

Informace o činnosti spolku seniorů SENSEN LUČINA
ČINNOST SPOLKU SENIORŮ SENSEN LUČINA
V ROCE 2017
„Čím je člověk starší, tím život více ubíhá“
říkávala vždycky babička a teď po letech ji
dávám zapravdu. Když k tomu přidáte ještě
nějakou aktivní činnost ve společnosti stejně

naladěných lidí, kteří se rozhodli, že poslední
léta života je třeba prožít aktivně a neustále
něco objevovat a poznávat, tak ten život přímo
pádí.
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Letošní rok jsme začali v lednu 2. Lučinským
bálem v restauraci U Adámků za sice větší
účasti než minule, ale přesto v sále zůstala
některá místa volná, což si myslím, že vzhledem k živé hudbě v podobě Akumy z Raškovic, bohaté tombole, tanečnímu vystoupení
maminek dětí základní školy a celkově pohodové až rodinné atmosféře, by si zasloužilo
větší účast hlavně zkušenějších spoluobčanů.
Tak třeba v příštím roce.

ravský hrad cca 82 km a přejezd z Ostravice,
přes Malý Smrk, Srdce Beskyd, Staré Hamry
zpět do Ostravice cca 60 km.

V měsíci březnu jsme uspořádali pro občany
obce v zasedací místnosti obecního úřadu
besedu na téma „Langtanskou stezkou
z Kathmandů do podhůří Himaláje“, kterou
se snažili amatérským způsobem zprostředkovat účastnici akce Jarek Mokryš a Tomáš
Závodný. Vyprávění, podbarvené nepálskou
hudbou a promítáním fotografií z cesty doplněné čtením deníku, bylo vesměs obecenstvem kladně hodnoceno.

Ubytování máme zajištěno ve Starém Smokovci a odtud pořádáme výlety na různá místa
Tater. Letos to byl, kromě jiného, výšlap na
Zbojnickou chatu, který se konal za zimních
podmínek, již ve sněhu. A v neposlední řadě
je to účast členů spolku na „Pochodu kolem
Žermanické přehrady“.

V měsíci květnu jsme ve spolupráci s restaurací
U Adámků a klubem důchodců uspořádali pro
občany zájezd do muzea tvarůžek v Lošticích
a zajímavou exkurzi do pivovaru v Litovli
spojenou s bezplatnou ochutnávkou několika
druhů piv a chutným gulášem. Velmi zdařilá
akce, kterou bychom v příštím roce mohli
opakovat.
Pro členy spolku SenSen jsme uspořádali
„Odemykání přehrady, zahájení plavecké
a chatařské sezóny“ spojené se smažením
vaječiny pod pergolou u pana Kolomazníka.
Od měsíce dubna prakticky do konce října, jak
to dovolilo počasí, jsme pořádali tzv. „Aktivní
čtvrtky“, kdy jsme na kole vyjížděli za poznáním nejbližšího okolí, ale nejen toho. Uspořádali jsme také výlety na kole „ Cyklostezkou
Rožnovské Bečvy“, cca 70 km, „Cyklostezkou
Vsetínské Bečvy“ cca 76 km, z Lučiny na Ost-
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Měsíc září je pro členy spolku zvláště bohatý
na pěší turistiku, protože pořádáme „ Lučinský výšlap na Lysou horu“ spojený se setkáním
občanů obce na Lysé hoře. Další, již tradiční
akcí, je prodloužený víkend ve Vysokých
Tatrách, kterého se letos zúčastnilo celkem
13 turistů.

V měsíci říjnu jsme uspořádali sezonní akci
a to „Zamykání přehrady, ukončení plavecké
a chatařské sezóny“ spojené s posezením
u kytary a konzumaci zvěřinového guláše
z dančího masa. Vše se odehrálo pod pergolou pana Martínka, který na tuto akci přijel
z Prahy. Musíme ho pochválit za jeho nadšený
a obětavý přístup ke všem našim akcím, ať už
na kole nebo turistickým akcím. Je dobrou
duší našeho spolku.
Tak nám ten rok utekl, o každé akci se dá napsat
celý článek a o některých jsme také napsali.
Samozřejmě na příští rok připravujeme vedle
tradičních akcí, také nové nápady pro aktivní
a poznávací činnost všech seniorů v obci a o
kterých vás budeme informovat na webových
stránkách obce nebo plakátovacích místech.
Na závěr, viz ilustrační fotografie, vám do
nového roku přejeme hodně zdraví, životního
elánu a přijďte na naše akce, třeba už v lednu
na 3. Lučinský bál. Budete vítání.
Jaroslav Mokryš

prosinec 2017

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících říjen - prosinec.
Říjen
Pščolková Ivana
Glatzová Lida
Velčovská Božena
Horáková Eliška
Šimík Bohumír
Menšík Miroslav
Pačutová Anna
Ganišin Mikuláš
Mlynářová Eliška
Listopad
Mlynářová Dagmar
Michálková Lucie

Kreiss Tomáš
Hrabec Josef

Bretzová Alena
Haroková Božena

Prosinec
Kičmerová Amalie
Papala Zdeněk
Kubeczková Emilie

Metzová Leontina
Pastor Miloslav
Staňová Blanka

Smyček Jaroslav
Stuchlíková Marie
Hovězák František

Szturcová Květoslava
Wojnarová Růžena
Bystroňová Božena

Chovaniok Jan
Gibalová Milada
Bujaková Alena

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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FINSTAL LUČINA - ODDÍL KOPANÉ
Do dalšího fotbalového ročníku vstoupily týmy
Finstalu Lučina letní přípravou a samotná
sezóna pak odstartovala v průběhu měsíce
srpna. Nejmenší lučinské naděje trénovaly
pod vedením trenérů Čepčora a Zelinky každou
středu na fotbalovém hřišti, v současné době se
přesunuli do školní tělocvičny, kde mají každé
pondělí od 16:30 své tréninky.
Starší žáci byli před zahájením sezóny pro
jejich menší počet sloučeni se stejně starými
chlapci ze Sedlišť. Podzimní část soutěže odehrál tento společný tým své zápasy v Okresním
přeboru na hřišti v Sedlištích.
Muži, opět pod vedením trenéra Hrušky,
odstartovali další ročník v krajské soutěži 1.B
třídy skupiny C, a to s těmi nejvyššími ambi-

cemi. Odhodlání bojovat o příčky nejvyšší se
zatím daří naplňovat, kdy po 13 podzimních
utkání vedou svou skupinu s 31 body před Věřňovicemi díky lepšímu vzájemnému zápasu.
Z kraje nového roku započnou jednotlivá družstva tradiční zimní přípravu, okořeněnou případným soustředěním a přátelskými zápasy.
Posledním víkendem v březnu pak všem kategoriím startuje jarní mistrovská část sezóny.
Rádi bychom touto cestou jménem všech hráčů
a vedení oddílu poděkovali fanouškům za jejich
podporu a obecnímu úřadu za spolupráci při
řízení chodu sezóny i organizaci oslav 60.let
kopané. Na závěr bychom chtěli všem popřát
příjemný zbytek roku, veselé Vánoce a v novém
roce hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

PODĚKOVÁNÍ
Využívám našeho lučinského zpravodaje, jehož prostřednictvím chci poděkovat p. Aleně
Vojkovské. Dne 14.11.2017 jsem šla platit inkaso a při čekání na řadu jsem peníze „vytrousila“. V domnění, že jsem je nechala doma, vrátila jsem se, ale doma nebyly. Měla
jsem ale štěstí. Našla je Alenka (sestřička) a odevzdala je na poště.
Alenko, moc děkuji. 
Vlasta Kočvarová
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Pomohu s přípravou k přijímacím zkouškám na SŠ
z českého jazyka (leden - duben 2018). Tel. 736767643

Nabízíme:
Dámské, pánské, dětské oblečení, drogerii, hračky a bytový textil:
Najdete nás v suterénu budovy Obecního úřadu Lučina
s novou otvírací dobou od 2. 1. 2018
Po – Pá
Od 8:00 do 11:30
Od 14:00 do 16:00
!!!!!!!! Těšíme se na Vaši návštěvu !!!!!!!!

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

Železářství –

Voda - elektro - barvy –

laky -rybářství -zábavní pyrotechnika
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,rozmrazovače skel.
Zábavní pyrotechnika, petardy, dýmovnie, kompakty s různými efekty
Hrábla, sekáč na led, posypová sůl,
Vánoční Led osvětlení

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
Ceny zápůjčného a další informace získáte na prodejně nebo na níže uvedeném tel. čísle.
Lučina 6 (vedle OÚ Lučina)
Kontakt: 720 955 815, zelezarstvilucina@seznam.cz
Otevírací doba:

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

7:30 – 11:30 12:30 – 16:00

So 8:00 - 11:30

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 8. 12. 2017 • Název, sídlo a IČO vydavatele: Rada obce Lučina, Obecní úřad Lučina,
č.p. 1, 739 39 Lučina, IČO 00296899 • Název: Zpravodaj obce Lučina • Četnost vydávání: čtvrtletník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.
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Sběr papíru

sv. Martin
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