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Přírodovědná učebna

prosinec 2020

úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
po roce opět přichází adventní čas, doba
vánočních svátků a s nimi i konec roku. Rok
2020 byl pro nás všechny velmi zvláštní a pro
mnohé z nás i velmi náročný. Museli jsme se
vyrovnat s věcmi, které jsme až do března
letošního roku nikdy nemuseli řešit. Pandemie, která zasáhla celý svět, nás vyřadila
z běžného života. Každý z nás se musel vyrovnat s okolnostmi, které se dotýkají našeho
každodenního života. Přesto všechno doufám, že si zachováte pozitivní mysl a budete se
i letos těšit z vánočních svátků, které strávíte

v klidu a pohodě se svými nejbližšími. Doufám, že se nám všem podaří načerpat sílu,
abychom úspěšně zvládli vstup do dalšího
roku. Roku 2021, kdy bude naše obec slavit
65.výročí svého vzniku..
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 2021.
Ing. Dagmar Veselá,
starostka obce

Vážení spoluobčané,
původně měl tento zpravodaj obsahovat
pouze fotografie dokládající, jak si někteří
naši spoluobčané představují nakládání
s odpady… S ohledem na skutečnost, že jsou
před námi vánoční svátky jsem od svého

záměru upustila. Nicméně prosím všechny,
aby se chovali jako lidé a ne jako čuníci.!!!!
Ne všichni naši občané pochopili, že nádoby
určené k ukládání tříděného odpadu nejsou
určeny k odhazování jídla, pneumatik, dřeva
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a dalších věcí. Nehledě na skutečnost, že
50 m od obchodu se nachází sběrný dvůr,
kde mohou občané Lučiny ukládat odpady,
které do popelnic nepatří, zdarma!
Rovněž upozorňuji, že za obecním úřadem
byla nainstalována kamera a tudíž víme,
kdo nám do černých kontejnerů sype suť,
bioodpad a další odpad, který zde nepatří. Obecní úřad začne důsledně vymáhat dodržování obecně závazné vyhlášky
„O nakládání s odpady a stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Lučina“.
Ing. Dagmar Veselá,
starostka obce

Nebo přijít na sběrný dvůr, když je otevřeno ??
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Opravdu je to takový problém papírové krabice
rozložit???
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a tady je další z nešvarů ...

Líbilo by se Vám to před Vašimi dveřmi?
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Informace obecního úřadu
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU mezi vánočními svátky:
dne 23.12.2020 08.00 – 12.00 hod.
dne 28.12.2020 ZAVŘENO
dne 29.12.2020 ZAVŘENO
dne 30.12.2020 08.00 – 12.00 hod.
dne 31.12.2020 ZAVŘENO

SBĚRNÝ DVŮR
bude naposledy otevřen v sobotu 22. 12. 2020 od 08.00 – 12.00 hod.
Znovu otevřen bude v úterý 05. 01. 2021.

KALENDÁŘ 2021
Informace o možnosti si vyzvednout kalendář na rok 2021
bude vyvěšena na webových stránkách.

POŠTA
bude mezi svátky otevřena v běžné otevírací době.

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 pravi-
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dlo 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

prosinec 2020

Realizované projekty – místostarosta
Vážení spoluobčané,
na sklonku tohoto mimořádného roku 2020
Vám podáváme aktuální informace o stavu
jednotlivých stavebních akcí a dalších činností prováděných v naší obci.
• rekonstrukce náměstí
V letních měsících byl dokončen celý prostor
náměstí v centru obce. Po provedené úpravě
dopravního řešení v rámci akce „Přestavba
a dopravní řešení náměstí na Lučině – komunikace pro pěší a bus zálivy“ došlo ke zhotovení
nových zelených ploch s květinovými záhony,
výsadbou stromů a keřů a zřízením mlatových
chodníků s lavičkami. Toto bylo spolufinancováno (40% uznatelných nákladů akce) z dotačního programu Moravskoslezského kraje.
• rozšíření chodníků v obci
Dne 7.4.2020 nabylo platnosti stavební
povolení 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 (dříve p.Krška).
Nyní žádáme o dotaci z dotačního programu
Státního fondu dopravní infrastruktury na
zvýšení bezpečnosti chodců na rok 2021.
• volnočasový multifunkční objekt pro
občany
Byla dokončena rekonstrukce bývalé stolárny
za obecním úřadem na víceúčelový objekt pro
občany, včetně úpravy prostoru před vstupem
do něho a objekt je zpřístupněn k využití veřejnosti. Rezervační systém bude přístupný na
webových stránkách obce.
• areál kempu Lučina
Jak asi většina z Vás zaznamenala, v letošním
létě byla dokončena rozsáhlá modernizace

rekreační části areálu Kempu Lučina (nová
recepce, 20 nových plně vybavených chat
s kapacitou téměř 80 lůžek, inženýrské sítě
- vodovod, kanalizace splašková a dešťová,
elektro, plyn, veřejné osvětlení, komunikace,
plot, úprava vjezdu do areálu).
Provoz areálu včetně minigolfu a pláže zajišťuje obecní společnost Kemp Lučina s.r.o.,
kterou zastupitelstvo obce založilo a jejímž
ředitelem byl po výběrovém řízení radou obce
vybrán p.David Kubíček. Je potěšitelné, že
i přes otevření kempu až v průběhu sezóny
a ne zcela pěkné počasí byl kemp zaplněn
a věříme, že i v dalších sezónách si najde své
návštěvníky. Nyní rada obce řeší koncepci
rekonstrukce objektu restaurace Dolina.
• veřejné osvětlení
V listopadu byla provedena výměna (175 kusů
svítidel) a doplnění (39 kusů nových svítidel) veřejného osvětlení v obci z dotačního
programu EFEKT 2020, celková částka je
2,6 mil.Kč, dotace ve výši 1,3 mil.Kč.
• změna územního plánu obce
Po přípravě veškerých podkladů pro změnu
územního plánu naší obce ve spolupráci
s urbanistickou kanceláří z Ostravy a s Magistrátem města Frýdku – Místku proběhlo
veřejné projednání zadání této změny a po
vyhodnocení došlých stanovisek dotčených
úřadů a veřejnosti bylo zadání předloženo
zastupitelstvu naší obce k projednání v září
a zastupitelstvo rozhodlo o jednotlivých plochách žadatelů pro další postup v rámci této
změny.
• Základní škola a mateřská škola
V návaznosti na dvě nové odborné učebny
naší základní školy byla o letošních prázdninách realizována nová integrovaná multime-
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diální odborná učebna, a to opět z dotačních
prostředků - Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace. Celkový náklad
na stavební práce a vybavení byl 3,3 mil.Kč.
Dále jsme byli úspěšní v získání dotace Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu
Podpora obnovy sportovní infrastruktury na
dotaci na modernizaci interiéru tělocvičny
v objektu školy, která proběhne v příštím roce
za téměř 5 mil.Kč.
• cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Po dokončení projektové dokumentace
a shromáždění všech podkladů probíhá stavební řízení na Magistrátu města Frýdku
– Místku na část cyklostezky na území naší
obce.

Dále jsme také v letošním roce pokračovali
v opravách místních komunikací, jejichž
úseky vybrala Komise pro územní plánování
a rozvoj obce, probíhala údržba trávníku fotbalového hřiště, v plném provozu byl sběrný
dvůr a nově se ve vegetačním období rozběhl
svoz hnědých popelnic na bioodpad o objemu
240 litrů. Protože nám končí plánovací
období strategie rozvoje obce, zpracovali jsme
návrh nového koncepčního materiálu „Strategie obce Lučina do roku 2025“, který bude
občanům zveřejněn na webových stránkách
a bude schvalován na zasedání zastupitelstva
obce. Přejeme si, aby i příští rok byl úspěšný
a pokračovali jsme v realizaci a přípravě dalších akcí pro rozvoj naší obce.
Za Radu obce Lučina
místostarosta Lukáš Pavlas

Hasiči informují
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
v krátkosti informoval o dosavadním letošním
dění ve Sboru dobrovolných hasičů Lučina,
o činnostech jeho výjezdové jednotky a soutěžních družstvech.

Sbor:
7.února jsme pořádali tradiční hasičský ples
u Adámků, již po několikáté se skupinou
StandaBanda, kde se přítomní od začátku do
konce skvěle bavili. Dobrou náladu podpořila
naše děvčata, když vystoupila s programem
„Gdě si včera bol?!!“
A díky štědrým sponzorům nechyběla bohatá
tombola.
6.června u hasičárny pro členy sboru a příznivce hasičů smažíme vaječinu.
A v neděli 6.září pořádáme již XVI. ročník
pohárové soutěže mladých hasičů v požárním
útoku – Vachalíkův memoriál.
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Bohužel se sboru ani letos nevyhnula úmrtí.
Naše řady navždy opustili dlouholetí a čestní
členové - 14.července Vladimír Vala, 3.srpna
Libor Čudejko a 21.října Josef Majer.
Děkujeme za všechno, co pro hasiče a společnost vykonali, nikdy nezapomeneme!
Čest jejich památce

Výjezdová jednotka:
V rámci dovybavování a obměňování techniky
nám letos jako jednotce předurčené pro práci
na vodě byly Moravskoslezkým krajem věnovány nafukovací záchranné saně RS-5. Tyto se
používají k transportu osob po vodní hladině,
blátě nebo sněhu. Jsou lehké, snadno a rychle
nafouknutelné z tlakové lahve.
Jsme rádi, když novou techniku dostaneme,
můžeme ji využívat a být zas o krok dál.
Na druhou stranu musíme pečovat o věci,
které již nějaký čas slouží. Někdy se na údržbu

prosinec 2020

musí vynaložit nemalé finanční prostředky
z rozpočtu pro JSDH, jako například na
začátku října do opravy pohonného ústrojí
Fordu Tranzit a také za vyvaření zkorodovaného prahu.
Od 1.ledna do 15.října 2020 byla operačním střediskem jednotka SDH Lučina
povolána k těmto událostem:
• 2x požár
• 12x odstranění spadlých stromů
• 4x čerpání zatopených sklepů
• 3x likvidace obtížného hmyzu
Mimo výjezdy jednotka vyjížděla na požádání Obecního úřadu nebo občanů:
• 4x čištění propustků cest
• 3x čištění odpadní kanalizace
• 1x požární dohled
• 1x dohled na hladině přehrady

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – štafeta
4x60m a požární útok.
Škoda, že ani v jedné to nevyšlo podle představ
dětí(Blahutová K.,Funiok J.,Guziur F.,Guziur
O., Juchelka P., Kordeková Z., Kováčková B.,
Říhová K.), natož trenérů(Gleta K., Říha M.)
• Štafeta s časem 45,54sec a 13.místo (vítěz
39,70 – Raškovice)
• Útok s časem 22,35sec a místo třinácté
(vítěz 16,26 – Frenštát pod Radhoštěm)
• Součtem bodů za umístění – 23 obsazujeme celkové 11.místo ze 17 družstev.
Dále pohárové soutěže s umístěními:
Nýdek 9., Rychaltice 4., Oprechtice 3., Vyšní
Lhoty - noční 6., Odry 1, Bukovec NP(neplatný pokus), Pržno NP, Brušperk 2.(starší)
a 6.(mladší).
Samostatný odstavec si jistě zaslouží NAŠE
pohárová soutěž MH.

• 1x záchranná akce na vodní ploše – nalezení a následné přitažení uvolněného mola
ke břehu

Vachalíkův memoriál byl naplánován na
neděli 6.9. a nikdo nevěděl, zda se z důvodu
pandemie vůbec uskuteční a jestli se přihlásí
dostatečný počet družstev.

Touto cestou chce velitel Tomáš Funiok všem
členům jednotky poděkovat za obětavou práci
při výjezdech a údržbě svěřené techniky!

Navíc jsme sledovali předpověď a měli obavy,
že to nevyjde…

Soutěže MH:
V letošní nelehké době není výčet soutěží ani
zdaleka tak obsáhlý jak bývá zvykem, ale i tak
se nám podařilo pár závodů navštívit.
Jarní kola celostátní hry Plamen byla zrušena
a tak jako postupový klíč na soutěž Pohár
starosty krajského sdružení hasičů MSK
byly využity výsledky z podzimního(2019)
branného závodu, kde se lučinské družstvo
mladých hasičů v kategorii starších žáků
umístilo na prvním místě a mělo tak právo
5.září reprezentovat okres Frýdek-Místek
v Českém Těšíně.

Přes chmurné, chladné a hodně deštivé počasí
u nás soutěžilo 51 družstev, což je letos určitě
největší účast na pohárovce minimálně tady
na Moravě.

Výsledky Vachalíkova
memoriálu 2020:
Vítězové v kategoriích:
• Dorost (15-18let)
– Trojanovice, čas 12,24sec,
(Lučina 7. místo, čas 21,00sec)
• Starší (11-15let) – Nová Ves A, čas 12,57sec,
(Lučina 4. místo, čas 16,69sec)
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• Mladší (6-11let)
– Trojanovice, čas 14,06sec,
(Lučina 21. místo, čas 76,36sec)

Soutěže ženy:

• Mini (do 6let)
– Malenovice, čas 28,82sec
Všem vítězům ještě jednou gratuluji!
Musím zde poděkovat všem, kdo se na letošním náročném ročníku podíleli, pomáhali
s přípravou soutěže, byli rozhodčími, regulovčíky, prodávali občerstvení a následně
uklízeli hřiště.

Tady také není moc co psát. S ženskými družstvy posílenými o mladice z řad „dětí“ a dorostenek jsme vyjeli na tři soutěže.
• Třanovice 2. a 3.místo
• Bukovec 4.místo
• Hrádek – noční NP
Příští rok se snad dokončí úpravy dráhy pro
dospělé, budeme moci trénovat a sezóna bude
vydatnější.
Přeji Vám pevné zdraví
Za SDH Lučina Martin Říha

Patří Vám velký dík!

Fotbalisté
finstal oddíl kopané - žáci
Vrcholem zimní přípravy mělo být soustředění
v penzionu U Fandy, bohužel situace nám
neumožnila vyjet. Po nucené pauze a neodehrané jarní části sezóny, konečně začínáme
trénovat na konci června. Tréninky necháme
běžet i o prázdninách, bohužel účasti nejsou
nijak oslňující. V létě se k týmu připojuje nová
posila pan Jiří Majer. Jednoznačné oživení
tréninkových dávek a zakomponovaní nových
her a cviků, zvedá docházku na velmi slušná

Mladší žáci-útkání Raškovice
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čísla. Vstup do sezóny hodnotit nechci, vydali
jsme se novým směrem a jeho ovoce a úspěchy, budeme snad sbírat časem. Po dohodě
s vedením oddílu, se k nám trenérům přidávají
další dvě posily, které se budou spolu s panem
Ivošem Čepčorem věnovat dětem nejmenším,
jsou to pánové Sikora Marek a Kulčár Michal.
Obecně chceme-li pozvednout fotbalovou
mládež na Lučině, musíme začít od trenérů.
Naopak své trenérské působení ukončil pan
Zelinka Zdeněk, jemuž chci jménem oddílu
poděkovat za jeho mnohaletou práci s dětmi,
díky. Rozjetou sezónu, nám opět přerušil vir,
tak nezbývá jen doufat, že situace nebude
trvat dlouho a my se spolu s našimi fotbalisty
a fotbalistkami opět vrátíme na hřiště, kde nám
společně je přece nejlíp. Závěrem děkuji všem
zodpovědným rodičům, kteří děti vedou ke
sportu, společně s námi cestovali a neúnavně
nás doma nebo venku povzbuzovali.
Karel Kozel
777 742 012
kkozel@seznam.cz
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INFORMACE ZE ŠKOLY
PODZIM 2020
Microsoft Teams a vrátit
se výukou na dálku mezi
své spolužáky a pedagogy.
Tato služba umožňuje třídní
týmovou spolupráci, společné vyučování a řešení
problému, sociální kontakt
a komunikaci.

1. září proběhlo zahájení
nového školního roku
2020-2021, pro nové prvňáčky a jejich rodiče jsme
připravili slavnostní přivítání na obecním úřadu
s paní starostkou Ing. Dagmar Veselou.
48 dětí mateřské školy
a 67 žáků základní školy se společně radovalo
ze vzájemného setkání s třídními učiteli a těšilo
se na výuku v lavicích. V mateřské škole jsme ve
třídě Žabičky provedli modernizaci prostředí,
ve školní družině máme nově tři oddělení ŠD
s menším počtem žáků a zaměřením jednotlivých oddělení na zájmovou činnost. Ve škole
na žáky čekala další zrekonstruovaná učebna
– vybavená novým nábytkem a technologiemi
pro distanční výuku.

Věřím, že společně zvládneme přerušení výuky, brzy se setkáme
v budově školy a děti budou zase běhat po
školním hřišti, chodit k Žermanické přehradě,
jezdit na exkurze, plavecký výcvik, výlety, školu
v přírodě a další aktivity, které máme v Plánu
činností pro školní rok 2020-2021 s Klubem
rodičů při ZŠ a MŠ Lučina a obcí Lučina.

Netušili jsme, že budeme opět v tomto roce
nuceni zahájit online výuku pomocí nástroje

Mgr. Ilona Racková
a kolektiv zaměstnanců školy

V této nelehké době Vám přejeme pevné zdraví,
silné nervy a klidnou mysl.

Klub rodičů
Příměstský tábor byl letos organizačně poněkud náročnější, s „drobnějšími“ komplikacemi, ale nakonec jsme to zvládli a všechny tři
turnusy úspěšně proběhly. Počasí přálo, děti
se dostatečně vyběhaly a rodiče projevovali
spokojenost s jejich večerní únavou..
Opět jsme využili všechna zákoutí naší obce
k různým bojovkám i soutěžím na postřeh
nebo výdrž. Jako skvělý vedoucí se osvědčil,
na poslední chvíli domluvený, Marek Kohut,
kterého hned od začátku děti s respektem
oslovovaly “trenére”.

Dva turnusy jsme měli dotované z Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, třetí
turnus si hradili rodiče celý sami. Chtěla bych
moc poděkovat čtyřem tatínkům: Jirkovi
Majerovi za darované lano na přetahovanou, které jsme využili i na plno jiných her;
Bobovi Vojtíškovi za nanuky pro celý turnus;
Tomášovi Gogolovi za “rychle-levně-kvalitně” pojištění třetího turnusu; a Patrikovi
Kurkovi za celoodpolední program s raftem
na přehradě.
Za Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina
Barbora Kalivodová
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My a naše školička
Zvláštní doba, která je všudypřítomná, naštěstí na
dění v mateřské škole nemá
téměř žádný vliv. Paní učitelky nám připravují spoustu
zajímavých vzdělávacích
aktivit, takže se máme vždy
na co těšit. I divadélka,
která musela být zrušena,
nám nechybí, protože si je
zahrajeme samy. Například
jsme my, děti ze Žabiček,
pozvali kamarády z Rybiček na pohádku „Budka
v poli“. Společně jsme i hledali poklad svatého Martina.
Pravidelně chodíme ven, za každého počasí.
Nožky už máme trénované, takže zvládáme
i delší vycházky po okolí. Školkovou zahrádku
jsme také často využívali. Bohužel nás teď
velice mrzí, že nám ji někdo ničí…. 
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Předvánoční čas je kouzelný. V obou třídách jsme
si už nastrojili stromečky,
tvořili vánoční obrázky
a ozdůbky. Zpíváme si, povídáme. Dokonce nás navštívil
Mikuláš s anděly a čertíkem. Jestli jsme se báli, tak
jenom malinko. I přesto jsme
hrdinové, protože jsme jim
zvládli zazpívat i přednést
básničky a poslat na naše
kamarády školáky. Za tuto
odvahu jsme byli odměněni
velkým překvapením.
No a teď se už moc těšíme na
dárečky, které určitě najdeme pod vánočními
stromečky, jak ve školičce, tak i doma.
Těšte se s námi.
Vaše děti a paní učitelky

prosinec 2020

At nový rok splní, co nestihl loni,
hezké svátky vánocní Vám prejí
deti a zamestnanci ZS a MS Lucina
13
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ZVĚŘ V NAŠÍ OBCI - Liška obecná
Tentokrát bych Vám rád představil nejpočetnějšího zástupce psovitých šelem v České
republice – lišku obecnou.

všech okrajových částech Lučiny, avšak pro
lišku není problém lovit i v zahradách blízko
centra obce.

Liška je štíhlá, psovi podobná šelma vážící
kolem 10 kg, s rezavou srstí, která je pouze
na břiše a prsou bílá. Typický je pro ni huňatý
ocas (oháňka) s bílou špičkou (kvítko) a velké
špičaté uši (slechy). U kořene oháňky má liška
pachovou žlázu (fialku), která vydává typický
zápach svědčící o přítomnosti lišky v revíru.

Liška obecná je jediným druhem šelmy,
kterou můžeme lovit celoročně bez omezení.
V naší obci lovíme lišku dvěma způsoby a to
buď kombinací vhodného způsobu vábení
a následného použití střelné zbraně anebo
odchytem do tzv. sklopce, který musíme
každý den kontrolovat. Samotné vábení
lišky je náročné na věrné napodobení zvuku
myši nebo poraněného zajíce. Tyto zvuky
provádíme speciálními vábničkami (myškovačka, zaječí vřeštidlo). Zkušenější myslivci
však dokáží tyto zvuky věrně napodobit jen
za použití ruky a svých úst. Dalším možným
způsobem lovu, který u nás ale nepoužíváme,
je tzv. norování, které vyžaduje zkušeného
loveckého psa (jezevčík nebo teriér).

Liška je stejně jako jezevec převážně noční
tvor, proto přes den přebývá v noře, kterou
může nahradit i nefunkčním propustkem,
opuštěným sklepem nebo také stodolou plnou
balíků slámy.
Na lov se vydává vždy večer při setmění a loví
po celou noc až do východu slunce, kdy opět
zalézá do své nory. Nejčastěji loví na polích,
kde ji můžeme sledovat při lovu myší a hrabošů, na které se vrhá svižným obloukovitým
skokem a kořist hbitě uchopí do své tlamy
(mordy). Nejvyšší loveckou aktivitu má liška
přes léto, kdy potřebuje nakrmit svá mláďata,
která ještě neumí sama lovit. Liška obvykle
mívá tři až šest mláďat, která se rodí brzy
zjara. V období, kdy liška potřebuje krmit
mláďata je schopna za jednu noc odnést z kurníků nebo ze zahrad i deset slepic,
která ukryje tak, aby je vítr vysušil
a slepice byly poživatelné i později.
Hárání lišek (kaňkování) probíhá
zhruba v měsíci lednu, kdy můžeme
slyšet typické liščí štěkání. Páření
probíhá v doupěti a po 8 týdnech se
rodí liščata.
Stavy lišek v naší obci jsou relativně
vysoké a to díky tomu, že liška nemá
přirozeného predátora a její lov je
obtížný. Její výskyt pozorujeme ve

14

Liška je bohužel přenašečem několika
nemocí, mezi nejznámější patří vzteklina,
prašivina či může infikovat lesní plody nebezpečným parazitem – tasemnicí liščí, která je
pro člověka stejně jako vzteklina smrtelně
nebezpečná.
David Kubíček
člen Mysliveckého spolku Řonsník Lučina
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Klub důchodců
Náš Klub trvá už 20 let,měli jsme v plánu
oslavit toto jubileum spolu s pozvanými
hosty z okolních Klubů důchodců v květnu
u příležitosti Dne matek.Netušili jsme však,že
zasáhne pandemie koronaviru.
Svoji činnost jsme přerušili,pouze 13.července jsme v klubovně smažili vaječinu
a 26.srpna uspořádali celodenní zájezd
do Náměště nad Oslavou.Navštívili jsme
renesanční zámek,místo s bohatou historií
spojenou s rody pánů ze Žerotínů,Werdenbergů,Kuffsteinů a Haugwitzů,bývalé letní
sídlo prezidenta Edvarda Beneše.Dále jsme
navštívili Památník Bible kralické v Kralicích
nad Oslavou.Hlavním účelem Památníku
je uložení materiálů souvisejících s místní
tvrzí,působením Jednoty bratrské a místní
ivančicko-kralické tiskárny.Šestidílná Bible

kralická je významná tím,že ji teologové
Jednoty bratrské přeložili přímo z původních
jazyků.Jde o první český překlad bible.O Bibli
kralické jsme se učili ve škole,ale něco jiného
je suchý výklad v dějepisu,něco jiného reálná
zkušenost.Bylo to velmi zajímavé.
Na členské schůzi v září jsme si schválili,že
naše dvacetileté jubileum oslavíme spolu
s předvánočním večírkem v prosinci.Bohužel
pandemie stále sílí.takže letos zřejmě oslavovat nebudeme.
Závěrem vzkazuji všem,buďte na sebe opatrní,neztrácejte smysl pro humor a chuť do
života.Do nového roku 2021 vám všem přeji
pevné zdraví,štěstí,radujte se ze všedních dnů
a zažívejte klid a pohodu.
Za Klub důchodců Marie Vařeková

Milí zahrádkáři a zahrádkářky
Ani se nechce věřit, že
ten podivně zvláštní rok 2020
odpočítává své poslední dny.
Rok 2020 byl opravdu rokem
výjimečným ve všech oblastech
našeho života.
Zima mírná, jaro komplikovaly
mrazíky, počátkem léta chladno, déšť, na
podzim střídavě teplo a deštivo, v polovině
října na horách sníh a u vodních toků záplavy.
Přesto si my, zahrádkáři, stěžovat nemůžeme – celý rok jsme mohli na svých
zahradách i políčkách pracovat a radovat se
z dobré úrody zeleniny (pokud jsme vyhráli
boj se slimáky a hraboši), z bohatosti ovoce
(dost i na slivovičku a jabkovici) a milovníci květin z rozkvetlých oken, balkonů
i předzahrádek.

K úplné spokojenosti přece jen
něco chybělo. A to díky všude
přítomnému COVIDU – 19.
Virus zcela ochromil společenské aktivity nejen našeho
zahrádkářského svazu, ale
veškerého dění kolem nás.
Plánované akce (výroční schůze s besedou,
dva zájezdy – do Polska a vinného sklípku,
výstava s foto soutěží) se bohužel nemohly
uskutečnit.
Nejvíce nás může mrzet zrušená tradiční
podzimní výstava (z důvodu náročných hygienických nařízení). Stromy obsypané ovocem,
obrovské dýně, velké papriky i rajčata, …
a pestrá záplava květin v zahradách by byly
zárukou hezké a bohaté expozice výstavy. No,
co se dá dělat. Věřme, že snad v příštím roce.
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Náš zahrádkářský svaz zase až tak nezahálel. A proto patří poděkování všem těm
členům, kteří v čele s předsedou Z. Fabíkem
se celý rok starali o moštárnu, kde stále něco

vylepšovali, pravidelně kosili trávu, opravovali plot, apod.
Jaký bude rok 2021? To si musíme ještě počkat
a hlavně věřit, že bude dobrý a bezpečný.

Na závěr toho starého roku si všichni společně
můžeme popřát :
„Hromadu dárků, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
K bohatství krůček, ke štěstí skok,
nádherné Vánoce a zdraví,
spokojenost po celý nový rok.“
Za výbor ČZS Mgr. A. Bůžková

Hlásí se Vaše dítě na střední školu?

Vánoční prázdniny v knihovně
V době od 22.12.2020 do 4.1.2021 bude knihovna uzavřena.
Všem návštěvníkům knihovny přeji pohodové Vánoční svátky a v novém roce 2021 hodně
štěstí, pevné zdraví a krásné chvíle u přečtených knih. Bohužel si neodpustím poznámku
k těm čtenářům, kteří hodně překračují výpůjční dobu, a aby se v novém roce polepšili.
Divišová Jana

Tříkrálová koleda bude!
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozeznívá
na začátku ledna domácnosti mnoha z nás.
A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové
akci v České republice. A co je vlastně její
podstatou? Na to odpověděl ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová
sbírka je vyjádřením lidské vzájemnosti
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a pospolitosti, kterou jsme schopni jako
lidé vytvářet. Sbírka je synonymem pomoci
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potřebným a vzájemné solidarity jak v časech
dobrých, tak i v těch ne úplně veselých.
Všechny tyto dobré vlastnosti máme podle
mého názoru v sobě, což se ukazuje nejen
na této sbírce, ale i nyní v ‚časech koronavirových‘. Stejně tak symbolizuje Tříkrálová
sbírka vytváření společenství, potkávání se.
I když setkávání bude v příštím roce asi trochu
jiné než doposud.“
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky vaší štědrosti
a obětavé práci koledníků se nám v předešlém
ročníku podařilo celkem vybrat 2 374 608 Kč,
z toho 24 285 korun ve vaší obci.
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli
současné situaci spojené s šířením koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti
přiblížil ředitel Charity Frýdek-Místek:
„Kvůli koronavirovým opatřením bude
sbírka v mnohém odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo
nemůže přesně říci, zda bude možné a jak
bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky
v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od domu spojené
s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc potřebným – to je základ
Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší
sbírková akce v republice proběhne, dozná
však změn. Koledování v příštím roce bude
probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle.
Máme připraveny alternativní možnosti pro
koledování, Tříkrálové požehnání, možnosti
přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít
v rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Ač jsme to
nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line
prostoru. Budoucnost je zatím tak trochu
zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové stránky nebo sociální sítě,
kde budou zveřejňovány aktuální informace.“

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 plánujeme obdobné jako v loňských
letech. Mimo opravy a rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality
života klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní
péči, která zajišťuje i mobilní hospicovou péči
a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity pro
klienty. Stejně tak vnímáme aktuální situaci
a jeden z našich záměrů pamatuje na možnou
realizaci protikovidových opatření v příštím
roce, protože bezpečí našich klientů a pracovníků je pro nás velmi důležité téma. Veškeré
záměry naleznete na našich webových stránkách,“ doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od
1. do 24. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší
bankovní aplikaci, příspěvkem na účet nebo
pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových
stránkách Charity Frýdek-Místek nebo www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku
a pomoci potřebným ve vašem regionu?
Může tak učinit ve
své mobilní bankovní
aplikaci pomocí QR
kódu nebo příspěvkem na sbírkový
účet 66008822/0800
VS:77708004.
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MUDr. Libuše NESHODOVÁ
praktický zubní lékař
IČO: 47862106
Sestra: Naděžda RUCKÁ
Ordinační doba:
Provozní doba:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
10.00 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00

Zubní pohotovost:

Ostrava, ul. Poděbradova 2738/16
PO - PÁ 18.00 - 6.00
SO - NE - SVÁTKY NEPŘETRŽITĚ
Telefon: 605 334 900

Zubní pohotovost:
Havířov - nemocnice

13.00 - 16.00
PODOMLUVĚ

SO - NE - SVÁTKY	 8.00 - 13.00
Telefon: 596 491 623

KADEŘNICTVÍ

POŠTA – OTEVÍRACÍ DOBA
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

----------------08.00 - 12.00
----------------08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

14.00 – 18.00
-----------------14.00 - 18.00
-------------------------------------

Termíny
pro vymetání komínů
jsou následující:
2. března, 11. května, 7. prosince 2021.
Robert Welszar

Slaninová Kateřina
Tel: 704 239 979
Otevírací doba
Po:
		
Út:
St:
		
Čt:
Pá:
So:
		
Ne:

8:00- 12:00
(od 13:00 dle objednávky)
dle objednávky
13:00 -17:00
(od 8:00- 12:00 dle objednávky)
8:00- 12:00 - 13:00-17:00
dle objednávky
ZAVŘENO
(popř. dle objednávky)
ZAVŘENO

Sdělení o změně telefonického spojení
na OOP Nošovice
V blízké době dojde k odpojení telefonní linky 558 641 333.
Aktuální telefonní číslo: 974 732 711.
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Včelaři informují
Vážení spoluobčané, chtěl bych
Vás informovat, jak se letos dařilo
včelstvům a včelařům. I když si
myslím, že negativních zpráv bylo
už letos dost, tak i přesto musím
konstatovat – rok 2020 nebyl
příliš pozitivní.
Úhyny včelstev začaly již na podzim roku 2019, jara se dožila sotva polovina
včelstev. Byli dokonce včelaři, kterým zůstaly
prázdné všechny úly.
Pro včely mělo jaro velmi rychlý příchod
a včely nestačily dorůst do patřičné síly, ale
i tak stihly co se dalo. Druhá medová snůška
přichází s kvetením lípy, která byla naopak
o tři týdny později. Ale nakonec byla v našem
regionu vydatná.

Snůška byla v porovnání s celou
republikou dostatečná, ale republikový nedostatek medu způsobil,
že se med vyprodal již v létě.
A tady začíná prostor pro překupníky. Do ČR se ve velkém dováží
„MED“ z celého světa. Ale, pozor
většinou se jedná o úmyslně
pančované sirupy, které včelu
ani neviděly, jsou dochucené, obarvené apod.
Proto nenakupujte od překupníků drahé sladidlo, ale od svého včelaře MED. Ve Vašem
okolí je dostatek včelařů.
Na závěr bych Vám chtěl popřát šťastné
prožití vánočních svátků, mnoho dárků pod
stromečkem a úspěšný rok 2021.
Martin Bordovský
Předseda ZO ČSV Dolní Domaslavice

Advokátní kancelář
JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb
každou středu (po předchozí telefonické domluvě)
od 14,00 do 15,00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov, tel.: 596810741,
mobil: 603447219, www.zoric.cz
19

zpravodaj rady obce

20

prosinec 2020

21

zpravodaj rady obce

Nabízím

předvánoční úklid Vaší
domácnosti včetně mytí oken,
čištění sedaček a koberců.
Mob: 603487416
Ivánková Zuzana

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 10. 12. 2020 • 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,
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Příměstský tábor

Finstal oddíl kopané

Z toho
Z toho

Finstal oddíl kopané - žáci

14. 3. 2020
16. 5. 2020
29. 5. nebo 5. 6.
červenec- srpen

výroční člensk
zájezd do Pols
smažení vaječ
snad ještě jed
foto soutěž o n
duben – srpen
(foto lze přepo
12. – 13. 9. 2020 tradiční podzi
říjen 2020
smažení bram
listopad 2020
opékání párků
kosení trávy, z
duben – říjen
plotu - u mošt

