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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dva měsíce prázdnin uběhly jako voda, dětem
skončilo období volna a začal nový školní rok.
V naší základní a mateřské škole byla v době
prázdnin provedena rekonstrukce kotelny
a vyměněny stávající kotle za nové, místo
šaten vznikla nová třída a šatny byly přestěhovány do suterénu školy. Vstup do školy je
od letošního školního roku pro žáky a jejich
doprovod zajištěn vchodem u tělocvičny.
Toto opatření souvisí i s plánovanou přestavbou náměstí, jejíž součástí je i vybudování
osvětleného přechodu pro chodce navazujícího přímo na chodník vedoucí k tomuto
vchodu do základní a mateřské školy. Obec
získala na přestavbu náměstí dotaci ve výši
max. 4 075 000,-Kč. V současné době probíhá prodloužení stavebního povolení na tuto
akci, je zpracovaná prováděcí projektová

dokumentace a zpracovává se dokumentace
pro výběrové řízení na zhotovitele akce.
Předpokládaná realizace bude v průběhu
první poloviny příštího roku tak, aby vše
bylo dokončeno nejpozději do 30.8.2018.
Informace o dalších našich investičních akcích naleznete na dalších stránkách tohoto
zpravodaje.
A nyní ještě pár informací, co nás v následujícím období tohoto roku ještě čeká. Rada
obce pro Vás opět připravuje tisk stolního
kalendáře obce Lučina na rok 2018, který
každá domácnost naší obce obdrží bezplatně.
Všichni jste zváni na lampionový průvod,
který se uskuteční druhého listopadu, provozovatelé restaurací na Lučině pro Vás jistě
připraví výbornou „svatomartinskou husu“
a v sobotu 2.12.2017 se, doufám, všichni
potkáme na tradičním vánočním jarmarku.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

Vážení občané,
možná si někteří z Vás všimli, že z webových
stránek obce Lučina byly vymazány zápisy
z jednání rady obce, které zde byly ve snaze
poskytovat občanům co nejvíce informací
o dění v obci zveřejňovány od roku 2010
a nové zápisy jsou anonymizovány. Na základě stížnosti jedné naší občanky na zveřejnění jejího jména v zápise rady obce Lučina,
jsme byli totiž vyzváni Úřadem pro ochranu

osobních údajů k důslednému dodržování
tohoto zákona. Výsledkem je skutečnost, že
pokud obec Lučina bude zveřejňovat zápisy
a usnesení z jednání rady obce a zastupitelstva obce na svých webových stránkách
nebo ve zpravodaji, musí být osobní údaje
fyzických osob anonymizovány tzn., že jsou
začerněny. Výsledek je dle mého názoru zcela
tristní a občané se skoro nic nedozví.

Ukázka anonymizovaného zápisu:
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Samozřejmě, že zápisy z jednání rady obce a zastupitelstva obce Vám jsou i nadále v „plné
verzi“ k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Dagmar Veselá, starostka

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám v tomto čísle našeho zpravodaje podali další průběžné informace o aktuálním stavu Radou obce připravovaných
a realizovaných akcí v naší obci.
• areál kempu Lučina
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění
areálu na část víceúčelovou a část rekreační.
Dokumentace na část rekreační spočívající ve
výstavbě nové recepce a sociálních zařízení
a 20 vybavených chat je zpracována firmou
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. a máme
vydáno rozhodnutí o umístění stavby a nyní
pokračuje další řízení na stavebním úřadu
Magistrátu města Frýdku–Místku. Provoz
v kempu byl na základě rozhodnutí Rady
obce ukončen k 31.8.2017. Poté byly v kempu
dokončeny práce na odstranění stávajících
chat a budovy recepce, umýváren a záchodů
firmou AWT Rekultivace a.s. Jsou uzavřeny
příslušné smlouvy na přeložky inženýrských
sítí (kanalizace, el.energie, plyn) v areálu.
Radou obce bude vypsáno výběrové řízení
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na zhotovitele nového sociálního zařízení,
recepce a chat.
• 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“
jsme požádali o dotaci z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury
SFDI – opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy Bezpečnost 2017. A byli jsme úspěšní
a tato dotace nám byla schválena ve výši
maximálně 4 075 000,- Kč (85% uznatelných
nákladů akce). Byla dokončena dokumentace
pro provádění stavby a v současné době je
Radou obce vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele přestavby náměstí, která by měla
proběhnout v první polovině příštího roku.
Situaci nového dopravního řešení na náměstí
naleznete dále ve Zpravodaji.
• dostavba kanalizace v obci
Náš projekt je zařazen v dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí „Revitalizace
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Moravskoslezského kraje“. Průběžně jsme
dokládali všechny potřebné podklady na
Ministerstvo financí a od 28. června probíhá výběrové řízení na zhotovitele dostavby
kanalizace. Dne 12.7.2017 proběhla prohlídka staveniště s Ministerstvem financí
a s možnými zhotoviteli, do 11.9.2017 bylo
možno podávat nabídky a dne 16.10.2017
se zúčastníme jednání hodnotící komise na
Ministerstvu financí k výběru stavební firmy
na dostavbu kanalizace v naší obci.
• rozšíření chodníků v obci
Na stavebním úřadu Magistrátu města
Frýdku – Místku stále probíhá územní řízení
na 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). Dokumentace je
zpracována firmou Stavas s.r.o. z Ostravy.
Sledujeme možnosti podání žádosti do některého z dotačních programů na výstavbu
těchto chodníků.
• rozšíření vodovodů v obci
Na stavebním úřadě Magistrátu města
Frýdku – Místku probíhá stavební řízení na
rozšíření vodovodu v obci v lokalitě chatoviště „Pod Adámkem“ a dále probíhá zpracování
příslušné projektové dokumentace na rozšíření vodovodu v další lokalitě - chatoviště
„U Mostaře“.
• Základní škola a mateřská škola
V měsíci srpnu proběhla oprava kotelny spočívající ve výměně plynových kotlů v objektu
školy pro zefektivnění způsobu vytápění
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objektu společností JM - Plynoservis s.r.o.
z Fr ýdlantu nad Ostravicí, za částku
431 625,- Kč. Rovněž byla o školních prázdninách opravena a vybavena nová třída ve
škole za částku téměř 125 tisíc Kč a byly
přemístěny šatny do suterénu.
Dále jsme podali žádosti do výzvy 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
Probíhá zpracování dokumentace pro
stavební povolení na cyklostezku podél
Žermanické přehrady na území naší obce.
Projekt je zpracováván firmou JACKO, projekty& vozovky s.r.o. z Ostravy. Projekt je
koordinován se starosty dalších obcí okolo
přehrady a se státním podnikem Povodí
Odry.
Dále jsme zakoupili novou sekačku pro
údržbu obecních travnatých ploch, v rámci
dotačního programu kulturního bohatství
byla dokončena rekonstrukce kapličky
sv. Anny u Bártků, probíhá povolovací řízení
na rekonstrukci bývalé stolárny na prostory
pro volnočasové aktivity občanů. Získali jsme
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na pořízení osvětlovacího teleskopického
stožáru pro hasičskou cisternu CAS 815
TATRA.
Ing. Lukáš Pavlas
místostarosta obce

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
K 5. 10. 2017 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 13 942,- Kč a nedoplatky za psy
činí 400,- Kč.
Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak učinili do
31.10.2017, poté bude vymáháno dle platných právních předpisů.

INFORMACE O VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 28. srpna 2017 volbu prezidenta
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. na
dny 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo se bude konat 14 dnů po začátku prvního
kola volby, tj. ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Potřebné informace voliči naleznou na webu
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, na webových stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz a na webu obce Lučina v sekci – novinky – úřední deska – dle potřeby
aktualizováno.

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 16 ze dne 28. 6. 2017
1/ZO/16

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Soňu Kikovou a pana
Jaroslava Votýpku

2/ZO/16

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

3/ZO/16

Zastupitelstvo obce volí volební komisi ve složení p. Radek Vařeka - předseda,
p. Jana Kočnarová – členka, p. Ivan Šotkovský – člen

6/ZO/16

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lučina sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016

7/ZO/16

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lučina za rok 2016, jehož
součástí je zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2016 a celoroční hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad

8/ZO/16

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017

11/ZO/16

Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru – Ing. Jaroslava Votýpku,
členy kontrolního výboru – p. Zdeňka Hrabce a p. Ivana Mojžíška
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INFORMACE PRO VOLIČE:
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky vyhlásil prezident České
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017
Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne
2. května 2017.
Volby se na území České republiky konají
ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Voličem je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost:
kulturní místnost Obecního úřad v Lučině,
Lučina č. p. 1, 739 39 Lučina.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) 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
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k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. O přenosnou volební schránku může
volič požádat Obecní úřad Lučina, p. Vojkovskou Janu, tel.: 558 689 111, písemně
na e-mail: vojkovska@lucina.cz nebo ve
dnech voleb okrskovou volební komisi,
tel.: 724 050 013.
Volby v zahraničí
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat
i v zahraničí na příslušných zastupitelských
úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových
stránkách ministerstva vnitra – www.mvcr.cz
– informační servis – volby.

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, nebu-
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de 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 zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu,
magistrátu, úřadu městského obvodu nebo
městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací
lístky pro volební kraj, v němž se nachází
volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každou politickou stranu, politické hnutí
a koalici. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí
a koalic musí být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí

nebo koalice nepodaly kandidátní listinu
ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.
Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky,
které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích
lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran,
politických hnutí a koalic, u kterých bylo při
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta,
neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické
straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky
jsou opatřeny otiskem razítka krajského
úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. 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.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V případě, že se volič neodebere do
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tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž
se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas
ve prospěch vybrané politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Zároveň
může volič na hlasovacím lístku vybrané
politické strany, politického hnutí, koalice
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové
hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud
volič dal na hlasovacím lístku přednostní
hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice,
k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
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 nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče
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je neplatný, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní
úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho
žádost voličský průkaz a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů
pro okrskovou volební komisi a zvláštní
okrskovou volební komisi. Od vyhlášení
voleb může volič, který nebude moci volit
ve svém volebním okrsku, požádat o vydání
voličského průkazu. Vydávat vyhotovené
voličské průkazy bude možné nejdříve od
5. října 2017. Žádost o vydání voličského
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průkazu je zveřejněna na www.lucina.cz.
Volič může požádat osobně u úřadu, který
vede stálý seznam voličů, nejpozději do
středy 18. října 2017 do 16:00 hod. Žádost
lez podat také v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být

doručena příslušnému úřadu nejpozději
do pátku 13. října 2017 do 16:00 hodin. Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče, žádajícího
o vydání voličského průkazu.
Jana Vojkovská, DiS.,
zapisovatelka okrskové volební komise

HISTORIE A KULTURNÍ KRAJINA,
Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady podal výše uvedený projekt do operačního programu
CZ.11.245/0.0/16_011/0000380
Historie a kulturní krajina, CZ.11.245/0.0/16_011/0000380

INTERREG V-A Česká republika-Polsko. Jeho cílem je rekonstrukce drobných sakrálních staveb
vMikroregion
obcích Bruzovice,
Lučina a Pazderna.
Navazujeme
tak napodal
předchozí
tři uvedený
projekty, veprojekt
kterých do
chceme
Žermanické
a Těrlické
přehrady
výše
přispět k zachování těchto objektů, které patří do naší krajiny i k naší historii a současně z nich
operačního programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko. Jeho cílem
vytvoříme cíle turistického ruchu. V obci Bruzovice opravíme boční schodiště do kostela „sv.
je rekonstrukce
drobných
sakrálních
staveb
v obcích
Bruzovice,
Stanislava“,
v obci Lučina
kapli „sv. Anny
a sv. Jáchyma“
a objekt
„anděla
strážného“, vLučina
obci Pazderna
kapli
„sv. Jana Nepomuckého“
a Pazderna.
Navazujeme tak na předchozí tři projekty, ve kterých chceme
Partnerem
polská obec Lodygowice,
která rekonstruuje
kapli
Zarzeczu
a vydái dvě
publikace
přispět kjezachování
těchto objektů,
které patří
dov naší
krajiny
k naší
his„Lodygowice ve staré fotografii“ a „Piterzykowice po staletí“. Projekt zhodnotíme u polského
torii
a
současně
z
nich
vytvoříme
cíle
turistického
ruchu.
V
obci
Bruzovice
partnera na konferenci „Kultura v průběhu staletí“, kde se budeme informovat o průběhu projektu a
opravímekulturně
bočnídůležitá
schodiště
kostelakterá
„sv.jsou
Stanislava“,
obci Lučina
kapliruchu.
navštívíme
místa do
na Žiwiecku,
významnýmivaktivitami
turistického

„sv. Anny a sv. Jáchyma“ a objekt „anděla strážného“, v obci Pazderna kapli
„sv. Jana Nepomuckého“
Partnerem je polská obec Lodygowice, která rekonstruuje kapli v Zarzeczu
a vydá dvě publikace „Lodygowice ve staré fotografii“ a „Piterzykowice po
staletí“. Projekt zhodnotíme u polského partnera na konferenci „Kultura
v průběhu staletí“, kde se budeme informovat o průběhu projektu a navštívíme kulturně důležitá místa na Žiwiecku, která jsou významnými aktivitami
turistického ruchu.
Ing. Jaroslav Votýpka, Luston o.p. s.
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PRONÁJEM PROSTOR
OBEC LUČINA
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

NABÍZÍ K PRONÁJMU
nebytové prostory – kancelář– místnost č. 309 o výměře 24,9 m2 ve 3. podlaží v budově
č. p. 1, parc. č. 198 v k. ú. Lučina, na dobu neurčitou.
Zájemci mohou podat své přihlášky do 27.11.2017 do 17:00 hodin na Obecní úřad v Lučině.
Pronájem možný od 1.12.2017.
Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Obec Lučina zastoupena starostkou Ing. Dagmar Veselou, tímto potvrzuje, že byly splněny
podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválila
Rada obce Lučina na své schůzi dne 18.9.2017 usnesením č. 06/RO/80.
V Lučině 25. 9. 2017

Ing. Dagmar Veselá, starostka

PRONÁJEM PROSTOR
OBEC LUČINA
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

NABÍZÍ K PRONÁJMU
nebytové prostory – sklepní prostory o výměře 45 m2 ( 1 místnost + přilehlé WC) v budově
č. p. 1, parc. č. 198 v k. ú. Lučina, na dobu neurčitou.
Zájemci mohou podat své přihlášky do 30.10.2017 do 15:00 hodin na Obecní úřad v Lučině.
Pronájem možný od 1.11.2017.
Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Obec Lučina zastoupena starostkou Ing. Dagmar Veselou, tímto potvrzuje, že byly splněny
podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválila
Rada obce Lučina na své schůzi dne 18.9.2017 usnesením č. 12/RO/78.
V Lučině 25. 9. 2017
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Ing. Dagmar Veselá, starostka
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INFORMACE ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V novém školním roce 2017 – 2018 jsme
v pondělí 4. září, společně s paní starostkou
Ing. Dagmar Veselou, pasovali 12 nových
prvňáčků za účasti rodičů, prarodičů, přátel
školy a popřáli všem dětem, žákům, jejich
pedagogům a ostatním zaměstnancům školy
úspěšný školní rok.
Pro 65 žáků základní školy a 48 dětí mateřské
školy jsme během prázdnin vytvořili v suterénu budovy školy šatny. V přízemí – z prostor
bývalé šatny – vznikla nová učebna 2. ročníku,
kde odpoledne uskutečňuje školní družina

zájmové vzdělávání. S blížící se zimou určitě
oceníme novou kotelnu. Z dotace jsme vybavili třídu mateřské školy novým nábytkem.
Děkujeme zřizovateli za zájem o školství
v obci Lučina.
Veškeré informace o škole naleznete na webových stránkách www.zs-lucina.cz
Škola kromě vzdělávání v mateřské a základní
škole, zájmového vzdělávání ve školní družině
nabízí stravování pro cizí strávníky a pronájem tělocvičny.

PODĚKOVÁNÍ
Peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč předal Ing. Petr Vaníček pro účely rozvoje vzdělávání,
školství a podpory mládeže na pořízení vybavení pro zájmový útvar ŠACHY do Základní
školy a mateřské školy Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
Pan Jiří Goczol daroval 2 000,- Kč na odměny pro děti a paní Alena Prymusová věnovala
dárečky pro děti a žáky školy.
Děti a žáci školy děkují za poskytnuté dary.

SBĚR PAPÍRU
Od 9. do 13. října 2017 proběhne tradiční sběr papíru do kontejneru u Základní školy a mateřské
školy Lučina. Žáci školy společně se svými pedagogy budou svážet papír od rodinných domů
09. října od 10 hodin do 14 hodin. V loňském roce jsme se umístili na medailovém 2. místě ze
17 škol Frýdecko–Místecka.
Děkujeme všem za pomoc při sběru papíru a podporu školy.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy
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PŘESPOLNÍ BĚH
V pondělí 2. října 2017 se naše škola zúčastnila okrskového kola přespolního běhu, který
se konal v Dobré.

Na 2. místě se umístil žák 5. ročníku Petr
Juchelka a na krásném 1. místě se umístil
žák 4. ročníku Jakub Śmiga .

Na reprezentaci školy se podíleli tito žáci :

Všem zúčastněným patří veliké poděkování,
všichni se do poslední chvíle snažili a do
závodu dali vše, co mohli. Konkurence byla
veliká a vítěz je vždy jen jeden.

za 1. ročník - Veronika Gogolová a Jiří Halabica
za 2. ročník - Filip Feber a Tereza Turková
za 3. ročník - Matyáš Pastor a Karolína Toufarová
za 4. ročník - Jakub Śmiga a Daniela Kozlová

V pátek 6. října se koná okresní kolo v přespolním běhu pro 1. stupeň ZŠ v Městském
lese za ZŠ v Jablunkově.

za 5. ročník - Petr Juchelka a Karolína Toufarová

Za naši školu se zúčastní Jakub Śmiga a Petr
Juchelka.

3. místo získali žáci 2. ročníku Tereza Turková, Filip Feber a Matyáš Pastor.

Budeme chlapcům držet pěsti a přát mnoho
sil, pěkné počasí a dobrý pocit ze soutěže.☺
Martina Bordovská

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ
Po nácviku evakuace školy jsme se vydali
k rybníku Řonsník na mysliveckou chatu v
Lučině. Tam si žáci 3.- 5. ročníku zasoutěžili ve střelbě ze vzduchovky. Všichni žáci si
vyzkoušeli střelbu z tzv. foukačky na terč. Dále
si mohli prohlédnout lovecké zbraně a trofeje
v chatě i s odborným výkladem. Potom si zkusili přenos raněného, hod na cíl, různé závodivé hry a hry s míčem. Myslivci jim také připravili občerstvení a ceny do soutěží. Nejen za

občerstvení a ceny, ale za zdařilý průběh celé
akce jsme myslivcům poděkovali a budeme se
těšit na další spolupráci zase příští rok.
Umístění dětí ve střelbě ze vzduchovky:
1. místo Matyáš Pastor /3. roč./
2. místo Ladislav Čepčor /4. roč./
3. místo Daniela Kozlová /4. roč./
Mgr. Alena Mlnaříková

STŘELECKÉ ZÁVODY
22. září 2017 naši školu reprezentovali na střeleckých závodech v Těrlicku žáci pátého ročníku
Jakub Funiok a Filip Guziur. I přes nepřízeň počasí byli oba v dobré náladě a kondici, o čemž
určitě svědčí krásné druhé místo. Konkurence byla veliká, ale kluci se nedali a bojovali do
poslední chvíle. Jsou šikulové a patří jim velké poděkování.
Martina Bordovská
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KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
V sobotu 2. prosince 2017 již tradičně proběhne
v obci Lučina na náměstí

VÁNOČNÍ JARMARK
Pozvánku s programem bude vyvěšena
na webových stránkách obce Lučina.
Vyzýváme občany, kteří mají zájem
o pronájem prodejního místa – stánku na této akci,
ať se přihlásí na obecním úřadě
u p. Jany Vojkovské do 31.10.2017.

POCHOD KOLEM ŽERMANICKÉ PŘEHRADY
Čtvrtek 28. září 2017 byl pro mnoho našich občanů nejen státním svátkem –dnem volna,
ale také vybízel k tradiční aktivitě, která se váže k tomuto datu. Uskutečnil se již 17. ročník
„Pochodu kolem Žermanické přehrady“. I když terén byl po větších deštích z uplynulých
dnů poněkud náročný, počasí bylo jako na objednávku. Fanoušků pochodu bylo i díky
tomuto faktoru hodně přes 100. Ti, co došli do cíle – na fotbalové hřiště, byli odměněni
pamětním listem, občerstvením a také ještě mohli shlédnout fotbalové klání borců Finstal
Lučina vs. Lokomotiva Petrovice B.
Děkuji všem, kteří se na této akci vždy ochotně a aktivně podílejí – zástupcům obce Lučina
a Finstal Lučina.
Věřím, že i v příštích letech bude mít „pochod“ velký ohlas a že počasí nám bude stále přát.
		

Za kulturní a sociální komisi, Soňa Kiková
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ZO ČZS LUČINA
Slavíme 55. výročí

HODNOCENÍ VÝSTAVY A FOTOSOUTĚŽE
A máme opět podzim!
Příjemné letní dny jsou
minulostí, vystřídaly je
dny deštivé s ranními mlhami a s chladnými
večery. Úroda pomalu mizí z polí a zahrádek. Mnohý z nás, zahrádkářů, je potěšen
bohatou sklizní, ale mnohý doplatil na jarní
mrazíky a letní sucho. Velmi málo se urodilo
především ovoce, zelenině se celkem dařilo.
To poznali i organizátoři tradiční podzimní
výstavy ovoce a zeleniny, která se uskutečnila
9. a 10. září 2017 v Domě služeb. Letošní
téma výstavy: Zahradníkův rok. Celá
expozice výstavy byla rozdělena na 4 roční
období zahradníkovy práce (výtvarný
motiv ročních období J. Nahodilová).
Na přípravě a celém průběhu výstavy se podílelo celkem 26 nejen členů ČZS, ale i dalších
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ochotných našich občanů. I přesto, že úroda
byla letos slabší, sešlo se od 40 vystavovatelů z řad občanů celkem hodně zeleniny
(35 vzorků), a dokonce i 9 občanů přineslo
na výstavu 44 vzorků svého ovoce (jablka,
hrušky, švestky, hroznové víno, maliny, ostružiny, borůvky i rakytník řešetlákový).Část
expozice výstavy byla věnována i bylinkám,
sukulentům, i ukázkám různých způsobů
zpracování ovoce a zeleniny (džemy, marmelády, likéry, kompoty, nakládaná zelenina,
sušené byliny,..). Nádherné byly i květinové
závěsy či množství řezaných květin na schodišti, stoly s ovocem doplnily i pěkné ikebany
živých květů od M.Bartkové z Pazderne.
Návštěvníky zaujala především metr dlouhá
indická okurka p. Ovesného, z bylinek rýmovník p. A. Šimíkové a p. J. Mokryšové nebo velká
láhev naložené rozličné zeleniny p. Gajdošové
(mnohý z návštěvníků ji chtěl
hned koupit). I ostatní zelenina byla zajímavá svou velikostí či tvarem. Při instalování
jednotlivých exponátů jsme
se snažili označit každý druh
i jmenovkou pěstitele, bohužel se stalo, že někde přece
jen nedopatřením jmenovka
pěstitele chyběla, za což se
velmi omlouváme, a věříme,
že příště se to již nestane, a vy
všichni nám i nadále zachováte přízeň.

říjen 2017

Při hodnocení výstavy nesmíme opomenout
i část expozice, kde si návštěvníci mohli prohlédnout milé kresbičky a výrobky od našich
dětí z místní MŠ a ZŠ.
Návštěvníkům výstavy nabízely naše členky
v Klubu důchodců 15 druhů domácích
zákusků a další občerstvení. Celkem se prodalo přes 300 zákusků.
I když v době konání výstavy bylo pěkné
počasí, vybízející k procházce, s návštěvností
ze strany našich občanů to bylo již tradičně
slabší, ze 180 byli mnozí z okolních obcí,
chataři či náhodní návštěvníci obce. Všem
se výstava líbila, vyjadřovali se pochvalně,
což je hezká odměna pro všechny, kdo se na
výstavě podíleli.
Součástí výstavy byly i panely s fotografiemi
zaslanými do soutěže Rozkvetlá zahrada

– rozkvetlý dům: autoři těchto
pěkných fotografií obdrží
od nás zahrádkářů malou
odměnu na naší výroční
schůzi v březnu 2018: p.
P. Dias, L. Hlistová, J. Hovancová, D. Galaczová, V. Bestová, R. Slívová,
J. Mokryšová, J. Čermáková, manž. Votýpkovi, manž. Čížovi. Všem děkujeme za účast
a blahopřejeme k pěkné rozkvetlé zahrádce.
A co říci na závěr ?
Poděkování všem v čele s naším předsedou
p. Z. Fabíkem, které neodradil malý zájem
našich občanů, a pod taktovkou Jany Čížové
„přiložili ruku k dílu“ a vytvořili i letos pěknou a zajímavou podzimní výstavu. Poděkování patří i OÚ a Klubu důchodců za
poskytnutí prostor.
Anna Bůžková

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás po delší době informovala o dění v našem hasičském sboru. Náš
výbor se sešel 3x od nového roku. Na konci
dubna měl proběhnout Vachalíkův memoriál,
který byl vzhledem k počasí přesunut na září.
U příležitosti Dne dětí jsme byli požádáni
paní ředitelkou školy o ukázku naší techniky. Rádi jsme převedli „tatru, člun a forda.“
Fotografie jsou k nahlédnutí na našich nových stránkách SDH Lučina.
V červnu jsme uspořádali vaječinu, která tentokrát proběhla u hasičské zbrojnice. Účast
byla velká, nálada skvělá a počasí nám přálo.

V srpnu proběhlo pod vedením vedoucích
mládeže a jejich instruktorů v prostorách
kempu U Slejše – „odpoledne s hasiči.“ Děti
si společně s rodiči vyzkoušely útoky a jízdu
člunem. Doufáme, že všichni s námi strávili
příjemné odpoledne.
Ve stejném měsíci mělo proběhnout za
hasičskou zbrojnicí promítání letního kina,
které bylo z důvodu špatného počasí zrušeno.
Věříme, že příští rok to vyjde.
Poslední velmi úspěšnou akcí byl Vachalíkův
memoriál. Proběhl poprvé za školou v neděli
10. září. Snad změnou místa konání byla
účast překvapivě veliká.
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Naše děti v kategorii mladší, se snažily
a vybojovaly ve veliké konkurenci krásné
druhé místo. Nastoupili také družstvo mini.
Diváci museli vidět, že vyrůstá nová generace
hasičů, kteří to natřou ostatním družstvům.
Mladí hasiči se celou dobu snažili a bojovali v soutěžích jak pohárových, tak
v Moravskoslezské lize. Bohužel do uzávěrky zpravodaje nebyly známy výsledky
Moravskoslezské ligy, ale průběžně jsou na
třetím až čtvrtém místě. Pohárů a medailí
mladí hasiči i přesto získali spoustu.

členové výboru, vedoucí mládeže, naši mladí
instruktoři a v neposlední řadě celá výjezdová
jednotka. Děkuji všem a zároveň vyzývám
zbylé členy SDH, aby také přispěli svoji radou
či pomocí při organizování kultury pro naši
obec. Uvítáme nové nápady .
Mé veliké díky patří také sponzorům. Bez
nich dětské akce, které jsou finančně velice
náročné, nelze zorganizovat. DĚKUJEME.
Pokud se chcete dozvědět novinky z života
našeho sboru, určitě navštivte naše internetové stránky, které neustále aktualizujeme.

Akce by se nepodařilo zorganizovat, kdyby
nebylo aktivních lidí v SDH. Pomáhají

Starostka sboru Lea Funioková

SDH LUČINA
si dovoluje co nejsrdečněji pozvat všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

konanou v sobotu 9. prosince 2017 od 15 hodin v Sokolovně.
Leona Funioková, starostka sboru
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Informace o činnosti spolku seniorů SENSEN LUČINA
CYKLOSTEZKOU ROŽNOVSKÉ BEČVY
Ve středu 19. července se vydalo pár odvážných cyklistů spolku seniorů SenSen , kteří se
každý čtvrtek vydávají na pravidelné vyjížďky
do blízkého okolí na poněkud delší výpravu
cyklostezkou Rožnovské Bečvy. Na základě
zkušenosti Slávka Neshody jsme si zajistili
jízdenky a místenky na cyklobus z Ostravy
do nitra Beskyd a to na Bílou, konkrétně Hlavatou-kaplička. Odtud jsme sjížděli cestou
a cyklostezkou směr Horní Bečva - přehrada,
Střední Bečva zastávka na dobrou držkovou
polévku, Dolní Bečva směr Rožnov, společná
fotografie v parku, dále směrem na Valašské

Meziříčí se zastávkou v Zašové na oběd. To
vše kolem řeky Bečvy. Z Valašského Meziříčí
jsme již využili vlakového spojení s možností
cestovat s kolem a jeli vlakem do Frýdku.
Pohodová cyklostezka v podstatě stále z kopce
s množstvím zajímavých zastávek v tomto
svérázném a zajímavém Valašském kraji.
Protože jsme do Místku a zpět jeli na kolech
ujeli jsme celkem více jak 70 kilometrů. Je to
pohodová cesta, kterou můžeme doporučit
i méně zdatným cyklistům.
Jaroslav Mokryš

LUČINSKÝ VÝŠLAP NA LYSOU HORU
Spolek seniorů SenSen Lučina uspořádal
v sobotu 9. září již 12. ročník Lučinského výšlapu na Lysou horu, tradiční setkání občanů
Lučiny, který se koná v rámci 59. ročníku
Bezručova výplazu, kdy turisté a přátelé
beskydské přírody mohou u této příležitosti
obdržet pamětní list Petra Bezruče, popřípadě si koupit nějakou pochoutku v podobě
dobrých koláčů, ale především vychutnat ten
nádherný pocit ze sportovního výkonu, který
zdolání Lysé hory z jakékoli strany, bezesporu

je a s přibývajícím věkem se stává mnohem
náročnějším.
Přiložená společná fotografie dokumentuje
konečný počet účastníků setkání občanů
Lučiny, kteří kromě fotografie se zapsali do
vrcholové knihy pod 12-tý ročník.
Společná fotografie logický pokládá otázku,
co je příčinou takové účasti, je to příliš akcí
konaných v tento den začátkem září, nebo se
stáváme pohodlnějšími.
Jaroslav Mokryš

PRODLOUŽENÝ VÍKEND V TATRÁCH
Spolek seniorů SenSen Lučina uspořádal
v termínu 21. až 24. září, již třetím rokem
prodloužený víkend ve Vysokých Tatrách, kterého se zúčastnilo devět členů spolku a čtyři
rodinní příslušníci. Pobyt jsme již tradičně

zařídili ve Starém Smokovci, kde jsme byli
spokojeni s ubytováním.
Přes nepřízeň počasí jsme přesto splnili náš
program a to výšlap Velkou studenou dolinou
na Zbojnickou chatu, návštěvu Bilíkovy chaty,
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přechod ze Skalnatého plesa na Hrebienok
a výšlap dolinou Bielej vody na Brnčalovou
chatu a zpět. Samozřejmě v menších skupinách, každý podle chuti a momentální fyzické
kondice. Na závěr jsme společně navštívili
Štrbské pleso, ale to už nám počasí skutečně
nepřálo.

Užili jsme si čtyři dny ve společnosti vysokých hor, kde každý kromě fyzického výkonu,
přijde na jiné myšlenky a vyčistí si hlavu od
každodenních starostí.
Takže Tatry, příštím rokem se těšíme nashledanou.
Jaroslav Mokryš

VZPOMÍNKA
„Byla jste plná života, Vaše mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní. Utichly kroky i hlas, ale Váš obraz zůstává v nás.“
Děkujeme za vše, co pro nás a naši obec nezištně dělala.
Jako dlouholetá sokolka měla smysl pro čest a spravedlnost. Byla starostlivá, moudrá a ochotná,
její chuť podílet se na veřejném životě obce Lučina byla nekonečná. Stala se spoluzakladatelkou „Klubu důchodců“ a až do svých 80-ti let jeho aktivní předsedkyní. Mladším kolegyním
v kulturní komisi obce byla vzorem a velkou rádkyní.
Bylo nám ctí s paní Libuší Gryczovou spolupracovat, v mysli a srdcích budeme tiše vzpomínat…
Soňa Kiková

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících červenec - září.
Červenec
Sukalovský Martin
Peterová Věra
Sikora Karel
Hrabcová Olga
Klímková Věra
Majer Josef
Staňo František
Pavlík Stanislav
Dedek Václav
Srpen
Tkáč Oldřich
Slívová Ludmila
Papřoková Jarmila
Září
Kleszcz Rudolf
Kubíčková Eva

Coritar Štefan
Simonová Eliška
Dzhus Oleg
Hájek Vladimír
Janíková Ludmila

Fabík Zdeněk
Skurová Alena
Pochtiolová Cecília

Damková Emilie
Vávrová Božena

Pščolka Tomáš
Veselá Marie

Prymusová Jarmila
Vašek Emerich

Gajdošová Martina
Špoková Ludmila
Koloničná Iveta
Moškoř Vlastimil

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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Pavel Bezecný – Polní 554, F-M

Tel: 736 219 319

 Servis veškerých trávních sekaček
 Servis traktorů Starjet, Challenge, Honda, Stiga
 Servis motorů Honda a Briggs&Stratton … aj.
 Půjčujeme vertikutátor – provzdušňovač trávy

www.vybavenizahrady.cz
……… ……… vystřihněte ……… ……… ……… ……… uschovejte ……… ………

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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KOVOVÝROBA, PLOTY NA KLÍČ

Montujeme různé druhy plotů, vyrábíme branky,
brány, mříže na okna a dveře, zábradlí apod.

www.PLOTY-OSTRAVA.cz

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
Pěstujeme a prodáváme thuje: www.THUJA.cz

Tel.: 722 550 000
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Výšlap na Lysou horu 9. září 2017

60 let fotbalu + slavnostní otevření hřiště

