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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem s příchodem léta a začátkem prázdnin popřála
krásnou prosluněnou dovolenou a abyste
načerpali novou energii do dalších dnů.
Dětem přeji krásné letní prázdniny se
spoustou nových prázdninových zážitků.
Ing. Dagmar Veselá, starostka
Vážení občané,
snad v každém zpravodaji naší obce se musím
zmínit o odpadech a nakládání s nimi. Vím, že
většina z Vás se chová zodpovědně, ale přesto
se mezi námi najdou jedinci, kterým třídění
odpadu vůbec nic neříká.
Pokud potřebujete vyhodit nějaký jiný,
než komunální odpad využívejte, prosím,
k uložení takovéhoto odpadu sběrný dvůr,
který byl k tomuto účelu vybudován. Pokud
se chování některých jedinců nezmění, uvažuje rada obce o umístění kamer, které budou
monitorovat prostor za obecním úřadem,
případně dojde k odstranění kontejnerů
v těchto místech.
Dalším velmi rychle se rozšiřujícím nešvarem
je skutečnost, že někteří z našich občanů
využívají cizí soukromé pozemky k parkování

aut, umístění svých komposterů a co více,
sypou biologický odpad na cizí soukromé
pozemky a mnohdy i na obecní pozemky.
Asi by se nikomu z Vás nelíbilo, kdyby přišel
soused a posekanou trávu z pole Vám nasypal
za branku na Vaši zahradu. To, že některé
pozemky nejsou oploceny, ještě neznamená,
že je možné na ně ukládat trávu a další odpad.
Ještě jednou opakuji, máme sběrný dvůr,
který je k uložení biologického odpadu určen.
Zároveň prosím nezavazujte
pytle s trávou!!!
Ing. Dagmar Veselá, starostka obce

PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
jsme v polovině dalšího roku tohoto volebního období a rádi bychom Vám opět podali průběžnou
informaci 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.

Nyní probíhá řízení na stavebním úřadu Magistrátu města Frýdku – Místku na část rekreační,
spočívající ve výstavbě nové recepce a sociálních
zařízení a 20 vybavených chat. Dokumentace je
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zpracována firmou British Thovt (Czech Republic) s.r.o. Zároveň proběhly práce na odstranění
stávajících chat firmou AWT Rekultivace a.s.
z Havířova. Jsou uzavřeny příslušné smlouvy
na přeložky inženýrských sítí (kanalizace, el.
energie, plyn) v areálu. Rada obce rozhodla

o ukončení provozu kempu k 31. 8. 2017 a poté
bude odstraněna recepce a sociální zařízení.
Radou obce je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele nového sociálního zařízení, recepce a chat.
Situaci nového uspořádání kempu naleznete
dále ve Zpravodaji.

Situace nového rozmístění recepce
a chat v areálu Kempu Lučina

Návrh nové budovy
sociálního zařízení
a recepce v areálu
Kempu Lučina
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Dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Na úpravu dopravního řešení v centru obce
„Rekonstrukce náměstí v obci Lučina – komunikace pro pěší a bus zálivy“ jsme v lednu
požádali o dotaci z dotačního programu
Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI
– opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
Bezpečnost 2017. Na SFDI stále probíhá hodnocení podaných žádostí a očekáváme výsledek
vyhodnocení stavebních akcí v tomto dotačním
programu.

Dostavba kanalizace v obci
Náš projekt je zařazen mezi prioritní stavby roku
2017 v rámci dotačního programu Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva financí „Revitalizace Moravskoslezského kraje“. Průběžně
jsme dokládali všechny potřebné podklady na
Ministerstvo financí a nyní je zahájeno výběrové
řízení na zhotovitele dostavby kanalizace. Pokud
bude výběrové řízení úspěšné a bude vybrána
stavební firma, předpokládáme zahájení prací na
kanalizaci před koncem letošního roku.

Opravy místních komunikací
I v letošním roce pokračujeme v rekonstrukcích
a opravách místních komunikací v obci.
Oprava děr technologií studené asfaltové
emulze byla provedena firmou Lesostavby Frýdek – Místek a.s. a celková oprava 340 metrů
komunikace v lokalitě „u Špoků“ na Kocurovicích firmou Jankostav s.r.o. z Ostravy. Pokračují
jednání s vlastníky pozemků pod některými

komunikacemi o převedení těchto pozemků
do vlastnictví obce,
například byly dokončeny všechny náležitosti
převedení pozemku pod
komunikací k fotbalovému hřišti s p. Guziurem.
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Rozšíření chodníků v obci
Na stavebním úřadu Magistrátu města Frýdku
– Místku 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. Průběžně probíhají
jednání s vlastníky sousedních pozemků a sledujeme možnosti podání žádosti do některého
z dotačních programů na výstavbu těchto
chodníků.
Rozšíření vodovodů v obci
Po získání povolení k umístění stavby rozšíření
vodovodu v obci v lokalitě chatoviště „Pod
Adámkem“ je dokončena projektová dokumentace a na stavebním úřadě Magistrátu města
Frýdku – Místku probíhá příslušné stavební
řízení. Časová prodleva vznikla složitým jednáním s Lesy ČR s.p. o vynětí potřebných pozemků
pro vodovod z lesního půdního fondu a o jejich
nákupu do vlastnictví obce.
Dále bylo zadáno zpracování příslušných projektových dokumentací na rozšíření vodovodu
v další části chatoviště „Pod Adámkem“ a v lokalitě chatoviště „U Mostaře“.
Rekonstrukce kotelny v budově školy
Na základě projektové dokumentace rekonstrukce kotelny v objektu školy zpracované

společností JM - Plynoservis s.r.o. z Frýdlantu
nad Ostravicí bylo Radou obce vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této rekonstrukce pro
zefektivnění způsobu vytápění objektu, akce by
měla proběhnout v průběhu školních prázdnin.
Cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Rada obce vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele 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 za
částku 666 tisíc Kč bez DPH a s projektantem
probíhají výrobní výbory a terénní pochůzky.
Projekt je také koordinován na jednáních se
starosty dalších obcí okolo přehrady, kde rovněž
probíhají projekční práce na této cyklostezce.
Dále byla provedena úprava prostranství
u odbočky na sběrný dvůr květinovou a keřovou výsadbou, v rámci dotačního programu na
údržbu kulturního bohatství probíhá rekonstrukce kapličky sv. Anny u Bártků, dokončuje
se dokumentace na rekonstrukci bývalé stolárny.
Podali jsme žádost o poskytnutí dotace 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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ve středu 28.06.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu služeb na Lučině proběhne
16. zasedání Zastupitelstva obce Lučina. Program bude zveřejněn na úřední desce a na
internetových stránkách www.lucina.cz.

Obecní úřad bude v pátek 7. 7. 2017 uzavřen.
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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 02. 05. 2017.

O přenosnou volební schránku může volič
Obecní úřadu Lučina u paní Jany Vojkovské,
tel.: 558 689 111, písemně na e-mail: vojkovska@lucina.cz nebo ve dnech voleb okrskovou
volební komisi.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají ve dvou dnech:

Volby v zahraničí

v pátek 20. října 2017
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 21. října 2017
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017
dosáhl věku nejméně 18 let.
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 a vložit do
úřední obálky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb (tj. 20. a 21. října 2017) okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.

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.
Voličské průkazy
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 čtvrtka
05. 10. 2017. Žádost o vydání voličského průkazu je zveřejněna na www.lucina.cz
Volič může požádat osobně u úřadu, který vede
stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10.
2017 do 16.00 hodin.
Žádost lze podat 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. 10.
2017 do 16.00 hodin.
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Voličský průkaz může případně převzít i osoba,
která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu.
Žádost můžete podat v úřední hodiny - pondělí
a středa od 8:00–17:00 - kancelář podatelny obecního úřadu, Jana Vojkovská, tel.: 558 689 111.

Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR –
www.mvcr.cz.
Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu
– www.volby.cz.

K 6. 6.2017 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů 65 842,- Kč a nedoplatky za psy činí
5 250,- Kč. Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak učinili
do 15.07.2017.
				
Jana Vojkovská - referentka

UPOZORNĚNÍ NA NEPOKOSENÉ POZEMKY
Obecní úřad Lučina připomíná vlastníkům
pozemků a zahrad v obci povinnost provedení údržby pozemků a odstranění plevelů.
Sečení trávy jsou vlastníci povinni zajistit
nejpozději do 30. 6. 2017.

Za nesplnění této povinnosti může být s vlastníkem pozemku zahájeno řízení o přestupku
a uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.
Ing. Dagmar Veselá – starostka obce

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Lučina č. 15 ze dne 29. 3. 2017
1/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Josefa Skokana a pana
Radka Vařeku

2.1/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu 8 – Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce do programu zasedání

2.2/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání

5/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lučina na
období 2018 – 2020

6/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017

7/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Strategického plánu obce Lučina na
období 2014 - 2020

8/ZO/15

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Lučina ve výši 208 046,- Kč Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady se sídlem Horní Bludovice 434
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INFORMACE ZE ŠKOLY
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ
4. září 2017 nastoupí do mateřské školy
15 nových dětí a do základní školy bude
v září pasováno 12 prvňáčků. Děkuji rodičům

za projevenou důvěru a přeji všem dětem,
žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy
krásné prázdniny a zaslouženou dovolenou.

Hlavní prázdniny
Provoz o hlavních prázdninách:
Základní škola:		
provoz přerušen
Mateřská škola:		
provoz omezen na jednu třídu do 21.07.2017
Školní jídelna MŠ:		
provoz do 21.07.2017 pro MŠ a cizí strávníky
Stravné:			
6., 7. měsíc 2017 uhraďte nejpozději do 21.07.2017
Rekonstrukce kotelny:
od 01.08.2017
Slavnostní zahájení:
04.09.2017 v 08:00 hod.

Katolické náboženství
V květnu 2017 ukončil v ýuku katolického náboženství otec Mgr. Jan Vecheta
z Římskokatolické farnosti Domaslavice.

Děkujeme za dlouholetou spolupráci
a p. faráři přejeme krásné letní dny.

DEN DĚTÍ 1. ČERVEN
Krásný den plný slunce, radosti a smíchu
nám pomohli uspořádat místní hasiči
z SDH Lučina p. Radim Skotal, p. Pavel
Blahuta, p. Jakub Pitor, p. Jakub Ovečka,
p. Martin Říha a z Policie ČR inspektor
Ondřej Vámoš. Děti si mohly prohlédnout techniku, kterou tyto státní složky
využívají. Seznámily se s jejich činností
a některé si vyzkoušely na vlastní kůži,
jaké to je, být v masce, udržet proud
vody v hadicích a jiné aktivity. Ve škole
na interaktivních tabulích probíhala

preventivní část, která se týkala bezpečnosti a chování dětí v období hlavních
prázdnin. Klub rodičů připravil dětem
skákací hrad v prostoru tělocvičny a společně se školní jídelnou balíčky pro děti.
Obec Lučina pro děti uspořádala již druhý
ročník „Pohádkového lesa“, který byl opět
zdařilou akcí. Všem děkujeme za pomoc
a podporu, které si vážíme.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy
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ZLATÝ KAPŘÍK
Z á k l a d n í š ko l a L u č i n a s p o l e č n ě
s  ČESKÝM RYBÁŘSKÝM SVAZEM místní organizací rybářů z Lučiny pod
vedením p. Stanislava Hrabce uspořádala na rybnících 26. května 2017
- 4. ročník environmentální soutěže
„ZLATÝ KAPŘÍK“ za účasti našich žáků
– Michala Václavíka, Adama Pavlase,

Daniely Kozlové, Jakuba Funioka, Nikoly
Stankušové a žáků z okolních škol. Naši
žáci se předvedli v přírodovědných,
vědomostních, praktických znalostech
a zaslouženě vyhráli. Děkujeme rybářům
p. Janu Vávrovi, p. Zdeňku Recmanovi
a p. Michalovi Pešatovi za perfektní akci,
dárky pro děti a trvalou spolupráci.

Úspěch na přehlídce divadelní tvorby v Sedlištích
Již potřetí se v Sedlištích v místním kulturním domě uskutečnila regionální přehlídka
divadelní tvorby pod záštitou Ing. Jaromíra
Krejčoka, starosty obce Sedliště, pod názvem
„DIVADLO NÁS BAVÍ“.
Celkem deset účastnických škol se přijelo
ucházet o přízeň poroty a zlatý pohár.
Základní školu v Lučině reprezentovali žáci
4. a 5. ročníku, a to S. Majerová,
K. Toufarová, K. Koryčánková, K. Kozel,
O. Súdny, E. Pavlasová, N. Stankušová,
K. Winklerová, J. Tvardek, K. Rylková
a T. Metzová.
Výkony jednotlivých inscenací hodnotila
čtyřčlenná odborná porota, od níž si herci

vyslechli podněty a připomínky k předvedeným výkonům.
Naši žáci si připravili pohádkovou hru pod
názvem „DVA TOVARYŠI“ a jejich snaha
a píle byla korunována velkým úspěchem.
Pohár za letošní ročník putoval k nám na
Lučinu!!
Dětem blahopřejeme a přejeme další nejen
divadelní úspěchy.
Zároveň děkujeme za ochotu SDH Lučina,
jmenovitě p. Tomáši Funiokovi za převoz dětí
na tuto soutěž.
Magda Pavlasová

SPOLUPRÁCE
Republiková rada Českého zahrádkářského svazu v Praze udělila dětem
9. místo za kolektivní práci v celostátní v ý t varné soutěži v kategorii
„Polytechnické práce“. Soutěže jsme
se zúčastnili prostřednictvím Základní
organizace ČZS v Lučině.
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Členky Klubu důchodců v Lučině se podílely na projektu čtenářské gramotnosti
v mateřské škole „První čtení“ a ve školní
družině „Babička do školy“.
Děkujeme za příkladnou spolupráci
a těšíme se na další školní rok. 
Mgr. Ilona Racková

červen 2017

SEDLIŠŤSKÝ SLAVÍK
Źákyně Daniela Rajnochová z 2. ročníku, Daniela Kozlová z 3. ročníku a Eva
Pavlasová z 5. ročníku se v pátek 5. 5.
2017 zúčastnily regionální pěvecké soutěže “Sedlišťský slavík”, kterou pořádala Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Sedliště pod záštitou
poslankyně Ing. Pavlíny Nytrové a konala
se v kulturním domě v Sedlištích.

Ve velmi nabité pěvecké i početné konkurenci podala děvčata úžasné výkony, které
byly oceněny velkým potleskem obecenstva,
drobnými dárky a nakonec také korunovány
3. místem Daniely Kozlové v I. kategorii.
Velice jim děkuji za příjemný prožitek a do
dalších dnů přeji spoustu pěveckého nadšení.
Soňa Kiková

OLYMPIJSKÝ PĚTIBOJ V BRUZOVICÍCH
„Sportem ke zdraví“ – tímto heslem se
řídí naši žáci Tobiáš Mlýnek, Kristýna
Winklerová, Šimon Pejcel a Matyas Kulig,

kteří sportují, trénují a potom získávají
1. místo ve všech disciplínách.

Setkání jubilantů 27. 5. 2017
V sobotu 27. května 2017 proběhlo setkání
všech jubilantů, kteří v tomto roce oslavili
nebo oslaví 80 a více let. Naším záměrem
bylo, aby se setkalo co nejvíce oslavenců
a také, aby si tuto akci mohly společně prožít
i manželské páry.
Se svým programem, pod vedením S. Kikové,
vystoupila děvčátka ze základní školy –
S. Majerová, E. Bobková, D. Rajnochová,
E. Pavlasová a D. Kozlová. Studenti Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě, sourozenci Barbora
a Ondřej Pastrňákovi, potěšili všechny

přítomné svým hudebně pěveckým vystoupením s repertoárem ve stylu převážně
30. a 40. let 20. století.
Za spolupráci při přípravách a organizaci této
společenské akce děkuji starostce p. D. Veselé,
matrikářce p. J. Vojkovské, p. M. Bordovské,
p. J. Kočnarové. Poděkování také patří fotografovi p. R. Pastrňákovi a rodičům vystupujících
děvčat.
Další setkání se uskuteční v květnu 2018.
Za kulturní a sociální komisi Soňa Kiková

11

zpravodaj rady obce

Vítání občánků
Vítám Tě na svět, děťátko malé, tátova pýcho
a mámino štěstí, děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
V neděli 9. dubna se v 10.00 hodin v budově
obecního úřadu sešla spousta lidí – dětí,
rodičů, babiček a dědečků a dalších příbuzných. Není divu, konalo se tu totiž slavnostní
vítání občánků. Slavnost zahájila recitace
a zpěv dětí ze základní školy pod vedením
paní učitelky Soni Kikové, děti a jejich rodiče
přivítala paní matrikářka, poté přednesla
slavnostní projev starostka obce Ing. Dagmar
Veselá. Novými občánky jsou: Sára, Liliana,
Sebastian, Boris, Amálie. Po slavnostním

zápisu do pamětní knihy
obce Lučina se mohli
rodiče se svými dětmi
vyfotit u kolíbky. Každá
maminka obdržela květinu a děti ze základní školy
předaly rodičům dárky. Slavnostní atmosféru umocnila hra na klavír v podání pana
Vladimíra Nytry, fotografie na památku
vyfotil pan Radim Pastrňák.
Rodiče, kteří si ještě nevyzvedli fotografie
z vítání občánků, prosím, aby tak učinili do
konce června.
Jana Vojkovská, matrikářka

POHÁDKOVÝ LES
Doufejme, že jako v pohádce se cítily děti,
jejich doprovázející rodiče a příbuzní v sobotu
3. června 2017. Les od Sběrného dvora na
Lučině se od 15.00 hodin proměnil v pohádkové království plné veselých postaviček,
které děti „zdržovaly“ cestou pro odměnu za
statečnost. Na rybnících je pak pan Vodník
nasměroval na delší trať směrem k „horním
rybníkům“ až po mysliveckou chatu nebo
k dobrůtkám k ohni a k uhašení žízně.
Velké díky patří Českému rybářskému svazu
na Lučině, který nám poskytl příjemné

posezení u rybníků, především p. Vávrovi
a p. Pešatovi. Za skvělou obsluhu u dobrůtek
děkuji p. Štarchoňové a p. Funiokové a všem,
kteří přidali ruku k dílu.
Díky nadšení 85 dětí, obětavosti pohádkových postaviček, přípravnému týmu, zajišťujícímu bezchybný chod celé akce a příjemnému počasí, se odpoledne skvěle vydařilo.
Druhému Pohádkovému lesu na Lučině se
uděluje velká jednička, dvakrát podtržená 
Jana Vojkovská, matrikářka

ŠACHOVÝ TURNAJ V DOBRATICÍCH
Naši šachisté vybojovali 2. místo v šachovém turnaji žáků základních škol Povodí
Morávky ve složení Matěj Šimik, Adam
Pavlas, Filip Guziur, Jakub Funiok
a Ondřej Duda. V jednotlivcích (52 hráčů)
se na 3. místě umístil Matěj Šimik a krásné
5. místo obsadil Adam Pavlas. Zásluhu

12

na úspěchu mají také p. Miroslav Besta
a p. Josef Mlynář, kteří mi letošní školní
rok pomáhali se skupinou 19 žáků, které
zajímá ušlechtilá hra ŠACHY. Děkuji
a výhercům gratuluji. 
Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy

červen 2017

CO NOVÉHO U NÁS ZAHRÁDKÁŘŮ?
Chladné a deštivé jaro nás poněkud potrápilo,
někde „zaúřadovali“ i ledoví muži, ale nyní již
vše se zelená, roste, sílí a kvete.
A co kvete, nezapomeňme fotografovat
a poslat do soutěže ROZKVETLÝ DŮM –
ROZKVETLÁ ZAHRADA prostřednictvím
emailu:
kvetouci.zahrada@seznam.cz

V první polovině tohoto roku náš
zahrádkářský svaz již zorganizoval tyto akce:
v březnu - výroční členskou
schůzi s odbornou besedou
a pohoštěním, odměnění výherců foto soutěže

Letos si náš zahrádkářský svaz připomene
55 roků své činnosti. Tomuto výročí bude
věnována i naše tradiční podzimní výstava
na téma ZAHRADNÍKŮV ROK, která se
uskuteční ve dnech 9. – 10. září 2017. Věřme,
že letošní rok bude příznivý na sklizeň jak zeleniny, tak i ovoce, a budeme mít co vystavovat.
Výbor našeho zahrádkářského svazu se proto
obrací s prosbou nejen na své členy, ale i na
ostatní občany, mající zahrádky, aby svými
výpěstky zeleniny, ovocem, květinami,
či rukodělnými výrobky obohatili expozici připravované
výstavy, a to přinesením
dva dny před konáním
výstavy v odpoledních
hodinách do Domu služeb.

v květnu - zájezd po polských zahradnictvích
(nákup spousty květin,…)

v dubnu - zájezd na Florii Kroměříž spojený
s prohlídkou zámecké a květné zahrady

v červnu - smažení vaječiny
Další připravované akce našeho svazu: zájezd
na podzimní Floru Olomouc, která bude
spojena s mezinárodní přehlídkou ovoce Europom – 7. 10. 2017, a smažení bramborových
placků (bude avizováno plakáty dle počasí).
Přejme si všichni krásné, slunné a pohodové
léto, odpočinek a relaxaci nejen na zahrádce,
ale i na dovolené.
A HLAVNĚ NEZAPOMEŇTE POSÍLAT
SNÍMKY SVÉHO ROZKVETLÉHO DOMU
A ZAHRADY (kvetouci.zahrada@seznam.cz)
Za výbor ČZS A. Bůžková

Informace o činnosti spolku seniorů SenSen LUČINA
Zpráva ze zájezdu
Fotbalový klub Speciál a spolek seniorů
SenSen Lučina uspořádaly ve čtvrtek
25. května pro své členy a ostatní občany
Lučiny jednodenní tematický zájezd za poznáním výroby a historie tvarůžků v Lošticích
a vaření piva a jeho historii v Litovli.
Nejdříve jsme navštívili muzeum tvarůžek
A.W. o vzniku a výrobě tvarůžků v Lošticích.
Návštěva je kombinací odborného výkladu,
ukázek výrobních postupů a předmětů, to vše
doplněné o zajímavé filmové ukázky. Poté jsme
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navštívili podnikovou prodejnu výrobků z tvarůžků a přiznejme si, že bylo těžké si v bohaté
nabídce vybrat to, na co máme chuť.
Pojedete-li okolo Loštic, zastavte se. Všem
návštěvu muzea, prodejny a tvarůžkové cukrárny vřele doporučujeme.
Pak jsme se přesunuli do města Litovle,

abychom navštívili místní pivovar
a seznámili se s výrobou piva a především na závěr ochutnali několik
druhů vyráběných piv a snědli
hovězí guláš, mimochodem velice
dobrý. Uvítal nás velice sympatický
průvodce, který nás s odborným
výkladem provedl doslova všemi
částmi pivovaru, takže jsme se
dostali do míst, kde jiné pivovary
své návštěvníky ani nepustí.
Za pivem z Litovle nemusíte do
Litovle, stačí navštívit restauraci
„U Adámků“, kde se několik druhů
tohoto piva čepuje.
V podvečerních hodinách jsme se ve zdraví,
poučení o výrobě tvarůžků a vaření piva,
včetně nakoupených výrobků a chuti piva
a guláše na jazyku, vrátili domů.
Zapsal Jaroslav Mokryš

Zahájení sezony
V sobotu 27. května se sešla podstatná většina členů spolku senzačních seniorů k zahájení letní
plavecké a chatařské sezony,
symbolickým odemykáním přehrady, které jsme spojili s tradičním smažením vaječiny.
Akce proběhla pod pergolou
u Milana Kolomazníka za doprovodu hry na varhany v podání
Standy Nováka a zpěvu lidových
písní všech účastníků akce.
Po symbolickém odemčení přehrady a smažení vaječiny jsme
zavzpomínali na kamarády, kteří
již dnes mezi námi nejsou, ale
určitě nás sledují z nebe.
Celá akce tradičně proběhla v pohodě a dobré
náladě, škoda jen, že z finančních důvodů
nemůžeme podobnou akci uspořádat pro
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ostatní občany obce, vždyť jako občané žijící
na břehu Žermanické přehrady bychom si to
zasloužili.
Zapsal Jaroslav Mokryš

červen 2017

Zpráva z knihovny
Oznamuji, že v době hlavních školních prázdnin bude knihovna otevřena ve dnech
1. a 3. srpna 2017 v obvyklé době od 14:00 hod. do 17:00 hod. Všem čtenářům přeji
krásné léto.
Jana Divišová

Finstal Lučina - oddíl kopané
Výročí kopané na Lučině
Svou první sezónu na novém lučinském hřišti
končí všechna družstva fotbalového oddílu
o víkendu 17.–18. 6. 2017. Následovat bude
letní přestávka, kterou vyplní opět příprava

a mistrovská sezóna bude startovat o víkendu
12.–13. 8. 2017. Přesný rozpis utkání bude
včas dodán. Největší událostí bude ve zmiňované letní přestávce akce:

60 let fotbalu + slavnostní otevření hřiště

vs.

otevření nově zrekonstruovaného hřiště,
jelikož v loňském roce se vzhledem k termínu předání hřiště nemohla tato událost
konat. Zveme srdečně na tento den všechny
fanoušky a příznivce lučinského fotbalu.
Jakub Kielar – sekretář

Finstal Lučina - oddíl
kopané slaví v letošním
roce 60 let od svého
založení. Vzhledem
k této skutečnosti se
uskuteční ve spolupráci
s obcí Lučina v sobotu
1. 7. 2017 od 11.00 hod.
exhibiční utkání žáků,
staré gardy a mužů, kdy
proti našim mužům
nastoupí v odpoledních
hodinách stará garda
FC Baník Ostrava.
Tato akce bude také
sloužit jako slavnostní
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NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících duben - červen.
Duben
Sikorová Helena
Křižák Oldřich
Nytra Vladimír
Lisníková Jiřina
Kubíček Vítězslav

Skokan Josef
Zbončáková Jana
Válková Marta
Mlnaříková Alena
Zlá Růžena

Mlynář Stanislav
Prchal Jiří
Navrátilová Jarmila
Szymeczková Yvetta
Obručová Iveta

Květen
Hlisnikovský Jan
Ovečková Dana
Jeleń Miroslav

Poláková Františka
Havlásková Jana
Kvardová Šárka

Vala Vladimír
Kršková Helena
Maierová Marie

Boršányová Božena

Červen
Bilíková Marta
Jarolím Oldřich
Chyla Karel
Vlastník Jiří

Koběluš Václav
Mikulová Emilia
Kurowski Miloslav
Adámková Božena

Brňák Josef
Rajnochová Jiřina
Mlynářová Alice
Sojková Marta

Grycz Alois
Funiok Jan
Čudejko Libor

Kachlová Marie
Nešporová Marta
Slívová Romana

Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lučina, kulturní a sociální komise.
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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

KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ
MONTÁŽE PLOTŮ NA KLÍČ
 KOVOVÝROBA:
o Zábradlí, schody, mříže, apod.
o Brány, branky, plotové dílce
 PLOTY NA KLÍČ – PRODEJ MATERIÁLU:
o Pletivové ploty, svařované, betonové, panely 2D/3D
o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY – www.THUJA.cz

www.PLOTY‐OSTRAVA.cz
Tel.: 722 550 000
17
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Železářství – půjčovna nářadí

Voda - elektro - barvy - laky - rybářství
Nabízíme:
spojovací materiál, šrouby, matice, podložky, vruty, závitové tyče, hřebíky, hmoždinky, brusivo a
vrtáky, brusné a řezné kotouče, barvy, laky, ředidla, štětce, válečky, tmely, silikony, chem. kotvy, PUR
pěny a čistič PUR pěny, zahradní hadice a spojky, zednické a ruční nářadí, žárovky (led, úsporné,
halogenové...), vypínače, zásuvky, el. kabely. Plastové a mosazné redukce, spojky, HTB kolena a jiný
spojovací materiál na vodu.
Pro rybáře nabízíme pruty, navijáky, swingery, stojany na pruty, podběráky, gumáky, návnady, krmení,
háčky.
Autokosmetika ‐ odstraňovač hmyzu, čistič disků, autošampon, směsi do ostřikovačů, cockpity
Zábavní pyrotechnika, petardy, dýmovnice, kompakty s různými efekty
Grilovací uhlí, grilovací vidlice a gril. motorky, rošty, set grilovacího nařadí.

Nově vám nabízíme k zapůjčení techniku pro váš dům a zahradu,
vybrat si u nás můžete z této nabídky:
Vrtací a sekací kladiva
Řezací nářadí – úhlová bruska, pila ocaska
Zahradní technika – benzínový vertikutátor, ben. plotové nůžky, ben. řetězová pila
Čistič koberců a čalounění KARCHER
Ceny zápůjčného a další informace získáte na prodejně nebo na níže uvedeném tel. čísle.
Lučina 6 (vedle OÚ Lučina)
zelezarstvilucina@seznam.cz
Otevírací doba:

Kontakt: 720 955 815,

Po – Čt 7:30 – 11:30 12:30 – 16:00
Pá

7:30 – 11:30 12:30 – 17:00

So

8:00 – 11:30

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 21. 6. 2017 • Název, sídlo a IČO vydavatele: Rada obce Lučina, Obecní úřad Lučina,
č.p. 1, 739 39 Lučina, IČO 00296899 • Název: Zpravodaj obce Lučina • Četnost vydávání: čtvrtletník,
zdarma • MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © KLEINWÄCHTER holding, Frýdek-Místek.
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Myslivecký spolek
Řonsník Lučina
pořádá

v sobotu 16.

9. 2017

v myslivecké chatě (Kocurovice)
začátek v 14:00 hodin
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Hasiči

Policie

Zlatý kapřík

