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úvodní slovo starostky
Vážení občané,
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. 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 2020.
Zároveň mi dovolte Vás pozvat na tradiční
silvestrovský ohňostroj před obecní úřad.
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

Úřední hodiny OÚ
v období Vánočních svátků
PO 23.12.2019 otevřeno od 8-15.00 hod. PÁ 27.12.2019 ZAVŘENO
PO 30.12.2019 otevřeno od 8-15.00 hod. ÚT 31.12.2019 ZAVŘENO

Tříkrálová sbírka
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozezní na

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Hledáme
koledníky!

Staň se tříkrálovým koledníkem a buď king!
Pomoz dobré věci, získej kamarády, vstup do aquaparku nebo
vyhraj super ceny.

Zajímá tě víc?
Kontaktuj koordinátora sbírky a zjisti víc!
lustilova@charitafm.cz

začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to
díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci
v České republice, která letos proběhne již
po dvacáté. O čem tato sbírka především je,
zrekapituloval ředitel Charity Frýdek-Místek
Martin Hořínek: „Tříkrálovou sbírku charakterizuje hlavně předávání vánoční radostné
zvěsti. Napříč generacemi nás těší vzájemné
setkávání, radost z obdarování a z toho, že
můžeme pomoci.“
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 loni
podařilo celkem vybrat 2 227 293 Kč, z toho
24 791 korun ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem
danými pravidly tak, aby byla maximalizována
její transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty,
ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze
použít. „Využití Tříkrálové sbírky je široké.
Pomůže zejména potřebným u nás v regionu,
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v republice, ale část putuje také na podporu
potřebných a charitní činnosti v zahraničí.
V případě Charity Frýdek-Místek používáme
vykoledované finanční prostředky napříč cílovými skupinami na zajištění aktivit a investic,
na které nemůžeme najít zdroje jinde. Jedná
se například o volnočasové a vzdělávací aktivity pro klienty, investice do vozového parku
pro terénní služby, které jezdí za klienty domů
nebo rekonstrukce v pobytových zařízeních,“
doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Mar-

tin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na
webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od 1. do
14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových
pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete
na www.trikralovasbirka.cz
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 6 ze dne 25. 9. 2019
1/ZO/6
2/ZO/6
5.1/ZO/6

5.2/ZO/6

6.1/ZO/6

6.2/ZO/6

7/ZO/6
9.1/ZO/6

4

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Solicha
a pana Josefa Skokana
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 438/29 a 438/30 k.ú. Lučina
o výměře 153 a 163 m2 od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu 26 000,- Kč
podle znaleckého posudku
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lučina a Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČ 42196451, na nákup pozemků p.č. 438/29 a 438/30 k.ú. Lučina
o výměře 153 a 163 m2 za cenu 26 000,- Kč podle znaleckého posudku a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 288/5 k.ú. Pazderna pod
místní komunikací „Zastávka Lučina - Kocurovice“ o výměře 595 m 2 od
Ing. Ladislava Kročka, U Jordánu 482, 250 70 Odolena Voda za cenu 36 593,- Kč
podle znaleckého posudku
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lučina a Ing. Ladislavem Kročkem, U Jordánu 482, 250 70 Odolena Voda, na nákup pozemku
p.č. 288/5 k.ú. Pazderna pod místní komunikací „Zastávka Lučina - Kocurovice“
o výměře 595 m2 za cenu 36 593,- Kč podle znaleckého posudku a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lučina
na období 2021- 2023
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Strategického plánu obce Lučina na období
2014 – 2020 spočívající v doplnění kapitoly 4.2.2 Vypracovat architektonickou
(zástavbovou) studii pro další využití pozemků u areálu školy ve vlastnictví obce
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9.2/ZO/6

Zastupitelstvo obce schvaluje využití pozemků u areálu školy ve vlastnictví obce
pro účely bydlení seniorů a školního vzdělávání
9.3/ZO/6 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele
architektonické (zástavbové) studie pro další využití pozemků u areálu školy
ve vlastnictví obce
10.1/ZO/6 Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování Strategického plánu obce Lučina na
období 2021 - 2025
10.2/ZO/6 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce zpracovat a předložit na nejbližší zasedání
zastupitelstva obce vyhodnocení Strategického plánu obce Lučina na období
2014 – 2020
10.3/ZO/6 Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce zahájit práce na Strategickém plánu obce
a informovat o postupu zpracování na dalších jednáních zastupitelstva obce
Ověřovatelé: Petr Solich, Josef Skokan
Ing. Dagmar Veselá, starostka

INFORMACE ZE ŠKOLY
podzim 2019
 PROJEKTY
• Projekt Clean Air – pilotní testování, které se týká znečištění ovzduší.
• Preventivní program PPPP Ostrava
- „Šikana a kyberšikana“.
• Celostátní preventivní projekt Policie
České republiky – „Zebra se za tebe nerozhlédne“.
• Ochrana člověka za mimořádných událostí – cvičení v přírodě proběhlo 20. září
na rybníku Řonsník ve spolupráci s našimi myslivci.
• Projekt „Technické vzdělávání dětí
a žáků“ – 7. října proběhly tvůrčí dílny se
dřevem v MŠ a ŠD.


ky nejzdatnější školu“ - sběr papíru – při
podzimním sběru jsme odvezli plný kontejner papíru – děkujeme všem, kteří nám pomáhají.
Soutěž „Mlsná vařečka“ – ZŠ Dobratice
– 3. místo vyvařili žáci Šebesta David, Šimarová Adéla, Kalivodová Klára a Kafanová
Karolína.

SOUTĚŽE

Přespolní běh – ZŠ Dobrá – 3. místo Eliška
Grešlová (2. ročník ZŠ), 3. místo Klára Lerchová (1. ročník ZŠ) Soutěž „O ekologic-
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 AKCE
Výstava zahrádkářů „KRÁSA KVĚTIN,
KŘEHKOST SKLA A PORCELÁNU “ –
výtvarné práce dětí a žáků.
Drakiáda - 4. října děti vyzkoušely podzimní létání draků – akce kulturní komise obce
Lučina.
Vystoupení pro nové občánky obce Lučina
– Bc. Magda Pavlasová připravila s dětmi
kulturní program pro rodiče.
 DĚKUJEME VŠEM ZA REPREZENTACI ŠKOLY A OBCE LUČINA 

 DOTACE
Ovoce a zelenina do škol – zdarma pro žáky
školy, MK Fruit s.r.o. Šumperk
Mléko do škol – zdarma pro žáky školy, MK
Fruit s.r.o. Šumperk
Šablony II. – pro MŠ, ZŠ, ŠD
Realizace lokálních sítí v gramotnostech –
pro MŠ
Šíření příkladů dobré praxe – digitální
vzdělávání
První kroky z Ozoboty – robotická hračka –
MAP Frýdek – Místek
Školní rok 2019 - 2020 jsme slavnostně zahájili s místostarostou obce Ing. Lukášem
Pavlasem 2. září v tělocvičně školy a společ-

ně s třídní učitelkou Mgr. Martinou Hrušovou pasovali 22 nových prvňáčků.
 MŠ – 48 dětí
 ZŠ – 67 žáků
 ŠD – 60 žáků

 PŘIPRAVUJEME
 Lampionový pochod „Bludičky 2019“
– 30.11.2019 – pořádá Klub rodičů
 Vánoční jarmark – 30.11.2019
 Dětský karneval MŠ – 24.01.2020
– restaurace U Adámků
 9. školní ples – Ples filmových hvězd
– 25.01.2020 Vás srdečně zve Klub rodičů
do restaurace U Adámků.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy

Hlásí se Vaše dítě
na střední školu?
Připravuji žáky ZŠ
na přijímací zkoušky z českého jazyka
(leden – duben 2020)
Tel. 736767643

INFORMACE ZE ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jako každý rok informoval o naší myslivecké činnosti v letošním
roce v naší obci.
Koncem července jsme ve spolupráci s obcí
Lučina připravili zvěřinové pohoštění pro
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poutníky, kteří se zúčastnili bohoslužby
u kapličky sv. Anny a Jáchyma v Lučině.
V polovině září jsme na naší myslivecké chatě
opět uspořádali tradiční zvěřinové hody pro
naše spoluobčany a příznivce a následující
týden jsme přivítali žáky všech tříd Základní
školy Lučina, kdy jsme dětem řekli zajímavé

listopad 2019

Ze spárkaté zvěře máme kromě srnčí zvěře
zaznamenán výskyt několika tlup bachyní se
selaty (uloveno 1 sele) a také jednoho osamělého kňoura a dále častější pobyt několika
jelenů evropských na území obce (především
v období jaro až léto).
Závěrem bych poděkoval zastupitelstvu obce
Lučina za finanční příspěvek, díky kterému
můžeme pořídit jak bažanty, tak částečně
i krmivo pro zvěř.
Přeji Vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2020!
Jan Mojžíšek
předseda Mysliveckého spolku
Řonsník Lučina

informace o lučinské přírodě a o naší práci
pro zvěř, o používaných technikách vábení
různých druhů zvěře i s názornými ukázkami.
Dále děti zhlédly videozáběry z našich fotopastí, kde mohly vidět například lišku, vydru,
jelena nebo divoká prasata. U chaty si všichni
žáci zasoutěžili o pěkné poháry a sladkosti ve
střelbě ze vzduchovky (děkujeme p. Votýpkovi
za výpomoc při střelbě).
V letošním roce máme naplánován z důvodu
nižšího stavu zajíce polního pouze jeden hon
(16. 11.) na drobnou zvěř a dále budeme
vypouštět z naší voliéry na podzim a poté i na
jaře celkem 60 bažantů obecných.
Co se týče aktuálního stavu zvěře na území
obce Lučina, tak v letošním roce kromě standardního výskytu šelem jako jsou lišky, kuny,
vydry a jezevci je neradostnou novinkou také
výskyt psíka mývalovitého, který patří mezi
invazivní druh původem z Japonska a Koree.
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Pouť ke sv. Anně
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
letošní léto je již v tuto chvíli poměrně dávnou
minulostí, přesto mi dovolte v krátkosti se do
teplých prázdninových dnů vrátit.
Jak víte, v naší obci není kostel, tudíž věřící
občané, konkrétně tedy praktikující katolíci
navštěvují bohoslužby buď ve farním kostele
sv. Jakuba v Domaslavicích či filiálním kostele Navštívení panny Marie v Soběšovicích,
případně také v Bruzovicích a Dobré nebo
v kapli na Pazderné a v Žermanicích. Jednou
za rok však máme výjimečnou možnost slavit eucharistii takříkajíc na domácím hřišti,

a to u příležitosti poutní mše svaté u kapličky
sv. Anny a Jáchyma. Nejinak tomu bylo i letos.
Mši sloužil otec Jan Vecheta, občerstvení
zajistili myslivci na své chatě, a technické
záležitosti (lavičky, ozvučení) obstaral SDH
Lučina. Velké poděkování patří také samozřejmě J. Bártkovi s rodinou. Pevně věřím,
že se u této slavnostní události sejdeme také
příští rok na sv. Annu a zváni samozřejmě
nejsou pouze věřící.
P.S.: Kaple sv. Anny a Jáchyma je zřejmě nejstarším objektem tohoto charakteru v katastru naší obce a cesta, která vede kolem (od
zastávky Vodárna a dále pak směrem na
Frančesky), je jednou z vůbec nejstarších cest v našem regionu. Po
staletí sloužila coby poutní cesta
z Polska k panně Marii Frýdecké.
Mimochodem poutníky, především
právě z Polska, na ní můžete potkat
i v současnosti, a to zejména díky
tomu, že kostel sv. Jakuba v Domaslavicích byl zařazen na trasu tzv.
Svatojakubské cesty, která prochází
celou Evropou od Baltu až do španělského Santiaga de Compostela.
Tak můžete příjemnou procházkou
i vy projít kousek této významné
poutě, třeba cestou na letošní „půlnoční“(Domaslavice-21.00, Soběšovice-15.30, změna vyhrazena)
či kteroukoliv jinou bohoslužbu
o letošních Vánocích.
Přeji Vám všem požehnaný čas
adventu a pokojné prožití vánočních svátků.
Petr Kozel
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Včelaři informují
Jménem ZO ČSV Dolní Domaslavice jejímiž
členy jsou i místní včelaři, bych Vás rád informoval jak to bylo s našimi včelami v letošním
roce 2019.

Také bych Vás rád informoval, že byl spuštěn
projekt „Sázíme budoucnost“ jehož cílem je
vysadit 10 miliónů stromů a podporováno
je vysazování :

Včelařská sezóna nebyla pro včely zrovna
příznivá, ale i přesto nám daly odměnu za
celoroční, nikdy nekončící prací. Což mohou
potvrdit manželky včelařů :-) Proběhly stejně
jako v předešlých letech dvě medobraní, první
v červnu a druhé v červenci. Zdá se to brzy,
ale včelařský rok v červenci končí a srpnem
začíná nový. V tomto období se už musí včelstva dostatečně zakrmit cukerným sirupem
a v úlech se rodí tzv. dlouhověké včely , aby
přečkaly zimu a vydržely až do května příštího
roku, kdy nám opět příroda krásně rozkvete.
Na podzim už by měl být ve včelstvech klid,
matka omezuje kladení a očekávají příchod
zimy. Letošní teplý podzim většina z Vás
ráda přivítala, ale včelařům to dělá vrásky na
čele. Sluníčko láká včely ven, kde pro ně už
nic není. A nejen proto to se včelami nevypadá dobře. V okolí jsou již nyní velké úhyny.
Obávám se, že budou kolem 50% a místy už
vyhynula celá stanoviště. Tak nám nezbývá
než doufat a věřit.

• Alejí
• Větrolamů
• Sadů
• Remízků
• Zelené oázy
Pokud se chcete zapojit nebo nabídnout
vhodný pozemek, bližší informace najdete
na www.sazimebudoucnost.cz
V neposlední řadě bych se chtěl zeptat zda by
byl zájem o uspořádání přednášky o „VČELÁCH“ a zda by vaše děti chtěly navštěvovat
“Včelařský kroužek“, který by byl pod záštitou místní ZO ČSV vedený pedagogickým
pracovníkem.
Martin Bordovský
předseda ZO ČSV Dolní Domaslavice
zodolnidomaslavice@vcelarstvi.cz
tel.737937233
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Klub důchodců
Blíží se konec r.2019,čas bilancování. V minulém Zpravodaji jsem shrnula naši činnost za
leden až srpen, nyní pokračuji.
18. září 2019 – celodenní zájezd do Studénky
a Bartošovic.
Muzeum železniční dopravy ve Studénce se
nachází v zámeckých prostorách barokního
zámku. Prohlédli jsme si nejrůznější exponáty
související s rozšiřováním železnic na území
České republiky a zajímavou expozici o histori
místní továrny na vagóny včetně zmenšených
kopií vagónů a lokomotiv. Podnětem k založení
muzea se stala úspěšná výstava k 55. výročí
zahájení výroby kolejových vozidel ve Studénce
v r.1956.Prohlídku jsme ukončili u panelu
s funkční modelovou drahou.
Dále jsme navštívili Dům přírody Poodří v Bartošovicích-Záchrannou stanici pro záchranu
živočichů. Toto zařízení slouží od r.1983 jako
nemocnice pro divoká zvířata. Jde o trvale
handicapované jedince, které nelze vypustit do
volné přírody. Nejčastějším důvodem příjmů
jsou nálezy nesamostatných mláďat, popálení
ptáků el. proudem, zlomeniny a pohmožděniny
po střetu s dopravními prostředky atd. Dále se
zabývají vybranými druhy kriticky, či silně ohrožených živočichů. Nejznámějším projektem je
„Návrat orla skalního do České republiky“.
Exkurze jsme zakončili výborným obědem
v restauraci Hotelu Vagónka, která je vyhlášena
poctivou domácí kuchyní.
Poslední letošní akcí bude 2.prosince Mikulášský večírek s nadílkou.
V závěru patří poděkování paní Žitníkové za
přípravu a organizování zájezdů a výletů a obci
Lučina za finanční podporu, bez které bychom
tyto zájezdy organizovat nemohli.
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Citát k zamýšlení: Važ si toho co máš dneska,
protože zítra to mít nemusíš.
Úplně na závěr chci nám všem popřát krásné
vánoce i zakončení r.2019 a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Marie Vařeková
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Milé zahrádkářky, milí zahrádkáři
V čase, kdy se připravuje Zpravodaj (tedy i tento
článek) do tisku, je ještě
příjemné podzimní počasí. Barevné listí poletuje
vzduchem, sluníčko hřeje,
na teploměru kolem 18
stupňů. V zahradách dozrávají maliny, úroda je sklizena a zahrádkáři
pomalu připravují svá políčka na zimu. Opět
je vhodné, ohlédnout se za uplynulým časem
letošního roku. Co se nám v zahrádkářském
svazu podařilo uskutečnit, a co jsme nestihli?
V květnu se uskutečnil tradiční zájezd do
Polska, kde jsme navštívili známá i nová zahradnictví
a na zpáteční cestě autobus „praskal ve
švech“ pod náporem nakoupených květin,
stromků.. Počasí přálo, nálada dobrá a peněženky brzy prázdné.

V červnu jsme pak smažili venku u moštárny vaječinu, které se zúčastnilo 24 členů i se
svými rodinnými příslušníky. Po vaječině se
jen zaprášilo, posezení jsme si zpříjemnili
ještě dobrou kávou, domácím moučníkem
i dobrým mokem.
Plánovaný zájezd na meruňkobraní bohužel
nevyšel. Úspěšnou akcí bylo v říjnu i smažení bramborových placků – počasí bylo
ještě příjemné, sešlo se nás 23, placků se
nasmažilo kolem 160, všechny se snědly (se
škvarkami, se smetanou a dokonce i s povidly) a poseděli jsme až do pozdního večera.
Tradiční akcí našeho svazu bývá v září výstava ovoce, zeleniny, květin a rukodělných prací. Letošní výstava měla název
Krása květin, křehkost skla a porcelánu.
Vzhledem k tomu, že se letos urodilo málo
ovoce a díky teplému a suchému počasí vše
zrálo rychleji, vsadili jsme na květiny řezané
i v květináčích, které jsme doplnili o 70 různých druhů a typů skleněných a porcelánových skleniček, štamprliček, hrníčků, váziček apod. od 21 občanů. Tato expozice nás
vrátila v čase zpátky a my si mohli připomenout, z čeho se dříve pila káva, čaj, likér či
víno. I přes neúrodu se na výstavě sešlo od
25 vystavovatelů přes 90 vzorků ovoce, zeleniny, bylinek a květin. Jedna část expozice
výstavy byla opět věnována výtvarným pracím našich dětí ze ZŠ a MŠ a jeden koutek
patřil našim včelařům. V Klubu důchodců
si návštěvníci mohli zakoupit domácí zákusky, které připravilo 15 členek našeho zahrádkářského svazu. Návštěvnost byla lepší
než v minulém roce, výstavu zhlédlo kolem
300 návštěvníků (včetně dětí místní ZŠ
a MŠ). Ale bohužel opět z velké části to byli
návštěvníci z okolí, ne naši občané. Na naši
výstavu se přišli podívat i zástupci několika
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okolních zahrádkářských svazů (Raškovice,
Paskov, Dobrá, V.Lhoty, Nebory, Věropolí )
a také zástupci Územního sdružení F-M.

bíka. Výstava se připravovala téměř týden,
členové po své práci až do večerních hodin
pracovali na přípravě expozice výstavy. Nic
se nerozbilo, nic se neztratilo (jak někteří
měli strach něco zapůjčit), vše dopadlo dobře a všem, včetně těch, co pekli zákusky,
patří velké poděkování.
A věřme, že v příštím roce se na naši výstavu
přijde podívat i více našich spoluobčanů.
„I půda musí odpočívat přikrytá, aby ji
zimní spánek posílil.“

Všem návštěvníkům se výstava líbila i zápisy
v kronice jsou plny chvály, což je pěkná odměna všem členům, kteří se na realizaci výstavy podíleli, včetně našeho předsedy Z. Fa-

„Přejeme lásku, štěstí, něhu, ať se Vám
splní každý sen, přání Vám posíláme na
vločce sněhu, ať krásný je Váš Štědrý den.“
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
Přejí všem Lučinští zahrádkáři
Za výbor ČZS Mgr. A. Bůžková

Fotbalisti
Finstal LUČINA žáci
V okresním přeboru mladších žáků jsme již
dohráli, nyní nám patří průběžné 12. místo.
Po prvním kole jsme tedy skončili za mým
očekáváním. Faktem je, že
ve dvou kolech jsme nastoupili ve velmi improvizované
sestavě. Cíl je bojovat ve skupině o 5. až 8. místo.
V okresním přeboru starších
žáků zůstáváme bohužel za
očekáváním a po podzimu
končíme až na 11.místě. Tady
nás můžou mrzet zápasy
v prvních kolech, kde jsme
měli bodovat. Cíl je 7. místo.
Pokud bych podzimní část
shrnul, musím vyzvednout
našeho lídra Ondřeje Dudu,
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který je opravdový tahoun týmu. Nyní nás
čeká zimní pauza, kdy se budeme připravovat
v tělocvičně Lučinské školy, na soustředění
a i nějakým přátelským zápasem v hale.
Nově se s námi připravují
tři děvčata, což je pokoření
dalšího milníku, kdy fotbal
v mládežnických soutěžích
mohou hrát i ony. Holky na
sobě velice tvrdě pracují a již
brzy je uvidíte v Lučinském
dresu střílet branky!
Všechny aktuální informace
na facebooku:
Finstal Lučina žáci
Karel Kozel

listopad 2019

Činnost spolku SenSen Lučina v roce 2019
Letošní rok je již čtvrtým rokem aktivní činnosti spolku seniorů SenSen Lučina, který si
klade za cíl kolektivní vyžití seniorů v oblasti
kulturní, společenské a sportovní. Scházíme se pravidelně každou první středu v měsíci na schůzce spolku v restauraci U Adámků, kde vždy hodnotíme činnost za minulý
měsíc, plánujeme akce na nový měsíc a také
si předáváme poznatky a zkušenosti z individuálních akcí, ať už výletů, dovolených,
návštěv zajímavých besed a jiných společenských akcí, které se snažíme využít v naší
spolkové činnosti. Ze schůzky pořizujeme
zápis, který obdrží každý člen spolku.
V měsíci lednu jsme bohužel museli zrušit
pořádání 4. Lučinského bálu pro malou účast
v minulém roce, takže jedinou společnou
akcí bylo zhlédnutí filmu z padesátých let
minulého století Cesta do Tibetu v kině Vlast.
V únoru jsme se zúčastnili Festivalu Cyklocestování v kině Vlast. Dále jsme navštívili
prezentaci Adama Ondry, našeho nejlepšího
technického lezce, pod názvem Čarodějův
učeň. Přednáška byla velmi zajímavá. Jinak
jsme pořádali individuální akce na běžkách
po Beskydech.
V měsíci březnu jsme zahájili výlety na kole
tzv. Cykločtvrtky. Sraz je v 15,00 hod před
restaurací U Adámků a jede se podle nálady
a chutě účastníků do blízkého okolí.
V dubnu jsme se zúčastnili celostátní akce
Uklidíme Česko. Na části břehu ŽP jsme
nasbírali cca 12 pytlů odpadků, 30. 4. jsme
odemykali ŽP a zahájili tím chatařskou
a plaveckou sezonu. Akce byla spojena s oslavou kulatých narozenin členů spolku.
Měsíc květen jsme věnovali cykločtvrtkům
a účasti na zájezdu Klubu důchodců do Valtic.

V červnu se konal již tradiční prodloužený
víkend v Roháčích na Žiarské chatě. V rámci
cykločtvrtků jsme navštívili Den otevřených
dveří na plynové stanici v Třanovicích a také
řezbáře dřevěných soch pana Vančuru na Ostravici. Samozřejmě nechybělo tradiční smažení vaječiny za účasti 17-ti členů spolku.
V červenci jsme uspořádali besedu s MUDr.
Petrem Kuchařem, který ke 100. výročí
vzniku Československa oběhl po hranicích
celou ,,Československou“ republiku, celkem 3 000 km. Beseda byla velmi zajímavá,
bohužel bez velké pozornosti občanů obce.
Někteří členové spolku se zúčastnili komentovaného výšlapu na Lysou horu.
V srpnu jsme si v rámci cykločtvrtků prohlédli vybudované betonové bunkry z 2. světové války v Darkovičkách a okolí. Prohlídky
byly okomentovány průvodcem.
V září jsme se zúčastnili, letos již popáté,
prodlouženého víkendu ve Vysokých Tatrách ve Starém Smokovci.
Koncem října se konalo tradiční Zamykání
ŽP a konec sezony a s tím spojené posezení
pod pergolou u výborného daňčího guláše.
Listopad a prosinec je věnován účasti na
besedách v kině Petra Bezruče nebo kině
Vlast dle nabídky Kultury ve Frýdku-Místku,
popřípadě další činnosti, kterou si sami zorganizujeme.
Protože se blíží konec roku 2019, rád bych
jménem spolku Senzačních seniorů z Lučiny
popřál všem obyvatelům Lučiny spokojené
prožití svátků vánočních a do nového roku
2020 především pevné zdraví a hodně aktivní život spojený s radostí ze života.
Za spolek napsal: Jaroslav Mokryš

13

zpravodaj rady obce

Obec Lučina

V eselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví,

spokojenosti a mnoho pracovních i osobních
úspěchů v novém roce
Vám přeje
Ing. Dagmar Veselá
starostka

© Klein

Jóga na Lučině
Již 10 let cvičíme na Lučině jógu. 22. 9. 2009
začínala parta nadšenců v čele s Mgr. Pavlou
Knupkovou cvičením Jóga v denním životě.
Počátky byly nejisté, spíše každý očekával od
cvičení jógy něco jiného. Účast na cvičení se
pohybovala mezi 6-12 lidmi. Za ta léta se na
cvičení vystřídaly desítky cvičenců. Je nás
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pár, kteří chodí od počátku. Čtvrtý rok máme
novou lektorku Evu. Je obrovský nadšenec
pro jógu a lásku k tělu. Chtěl bych touto cestou oslovit ostatní občany, aby rozšířili naše
řady. Cvičíme každé úterý v 17.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Jsme dobrá
parta a víme, co chceme.
Jaromír Číž
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Vánoční prázdniny v knihovně
V době od 20.12.2019 do 1.1.2020 bude knihovna uzavřena.
Všem čtenářům přeji pohodové vánoční svátky a v novém roce 2020 hodně štěstí,
pevné zdraví a hodně přečtených knih.
Divišová Jana

INZERCE

Jak lze od státu získat zpět až 50 % vynaložených nákladů
na rekonstrukci vaší nemovitosti?
Na závěr
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ZNÁMKA ZDARMA!
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Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová
Poradenství, sepisování listin, žaloby,
smlouvy a převody nemovitostí,
zřizování věcných břemen apod., rodinné právo
Lučina – Dům služeb
každou středu
od 14.00 do 15.00 hodin
V průběhu týdne lze telefonovat.
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e-mail: marcela@zoric.cz,
www.zoric.cz
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Finstal Lučina žáci
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Hasiči Lučina
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Fotosoutěž rozkvetlé okno

