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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po roce opět přichází adventní čas, doba
vánočních svátků a s nimi i konec roku. Rok
2021 se bohužel nesl v duchu pokračování
boje s covidovou pandemií, která ke konci
roku udeřila v plné síle. Nařízení vlády nám
znemožnilo uspořádání dlouhou dobu připravovaného tradičního vánočního jarmarku, na
který se spousta z Vás určitě těšila. Věřím, že
Vás alespoň trochu potěší malý vánoční dárek
od obce ve formě stolního kalendáře na rok
2022. Doufám, že i přes skutečnost, že se
všude kolem nás skloňuje hlavně slovo covid,

si zachováte pozitivní mysl a budete se i letos
těšit z vánočních svátků, které strávíte v klidu
a pohodě se svými nejbližšími.
Přeji Vám, aby se Vám podařilo načerpat sílu,
abyste pravou nohou vykročili do roku 2022.
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 2022.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

ÚDRŽBA SJEZDŮ, PROPUSTKŮ
Dovoluji si Vás všechny, kteří využíváte k přístupu ke svým domům zatrubněný sjezd („propustek“) upozornit, že je Vaší povinností jej
udržovat čistý tak, aby v případě deště nedocházelo k přetékání vody z příkopu na komunikaci. Zároveň je zde i povinnost udržovat

příkopu čistou minimálně 2 metry na každou
stranu od tohoto zatrubnění. Prosím Vás
proto o kontrolu a údržbu sjezdů a vyčištění
propustků od listí a jiných nečistot.
Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU mezi vánočními svátky:
dne 23.12.2021

ZAVŘENO

dne 27.12.2021

ZAVŘENO

dne 28.12.2021

ZAVŘENO

dne 29.12.2021 08.00 – 15.00 hod.
(ohlašovna a CzechPoint zavřeno)
dne 30.12.2021 08.00 – 14.00 hod.
(ohlašovna a CzechPoint zavřeno)
dne 31. 12. 2021

ZAVŘENO

3

zpravodaj rady obce

SBĚRNÝ DVŮR
bude naposledy otevřen v úterý 21.12.2021 od 14.00 do 17.00 hod.
Znovu otevřen bude v úterý 04.01.2022.

KALENDÁŘ 2022
Informace o možnosti si vyzvednout kalendář na rok 2022
bude vyvěšena na webových stránkách.

POŠTA
bude mezi svátky otevřena v běžné otevírací době.

POZOR !!! – ÚPRAVA
POPLATKU ZA ODPADY V ROCE 2022
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, bude činit 650 Kč/osoba.
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, bude činit 650 Kč/nemovitost.
Poplatek za psa v roce 2022
Poplatek za psa v roce 2022 zůstává stejný a to 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300,- Kč.
Splatnost obou poplatků je 31.03.2022.
Upozorňujeme občany, kteří platí poplatek za odpady převodním příkazem, že si musí na
obecním úřadě po zaplacení vyzvednout známku a nalepit na popelnici !!!

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 pravidlo (po celý
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rok) 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 2021

KNIHOVNA
V době vzniku tohoto Zpravodaje pobývala
naše paní knihovnice na rekondičním pobytu.
Dovoluji si tedy jejím jménem informovat,
že posledním vypůjčním dnem letošního
roku bude 21.12.2021 a po Vánocích můžete
knihovnu opětovně navštívit 4.1.2022.

vážené paní Janě Divišové za to, s jakou
obětavostí a láskou se o naši knihovnu
stará. Jménem, nejen svým, jí přeji hodně
zdraví a především chuti i nadále pečovat
jak o knihovnu, tak se i starat o spokojenost
jejich klientů a návštěvníků.

Rád bych však využil této možnosti a na
tomto místě opravdu srdečně poděkoval

Petr Kozel

KEMP LUČINA 2021
Vážení spoluobčané,
rád bych zhodnotil právě skončenou sezónu
v našem novém kempu Lučina. Co se nám
podařilo a co naopak můžeme zlepšovat?
Nejprve musím zmínit, že i přes fakt, že šlo
o naši první „celou“ sezónu, byla i tato sezóna
mírně ovlivněna koronavirovou epidemií, kdy
bylo nutné dodržovat určitá opatření omezující naše hosty. Nicméně obsazenost nových
chatek byla výborná, snad jen stanujících
hostů mohlo být více. Našim hostům nejvíce
schází restaurace. To je náš největší deficit, na
jehož odstranění s vedením obce pracujeme.
Bohužel jde o časově a hlavně
finančně náročnou investici,
která nebude dokončena tak
brzy, jak by si naši hosté přáli.
Nicméně po květnové rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace na minigolfu jsme
v měsíci červnu pro návštěvníky přehrady dokončili
opravu občerstvení Jedovka.
V srpnu jsme před budovou
recepce vybudovali malé dětské hřiště s tím, že v příštím

roce bychom rádi měli také postavené nové
dětské hřiště u břehu přehrady.
Poslední prázdninovou sobotu jsme byli spolupořadateli obecních slavností, kdy občané
Lučiny, ale i blízkých obcí, mohli oslavit
výročí 65 let od založení obce Lučina. I když
bylo o uskutečnění rozhodnuto kvůli epidemii až na poslední chvíli, myslím, že se nám
kulturní akce podařila.
Tímto bych chtěl poděkovat především vedení
obce v čele s paní starostkou Dagmar Veselou
za spolupráci a podporu, dále paní ředitelce
naší školy Iloně Rackové za moderování, paní
Janě Kočnarové za pomoc
s organizací, našim dobrovolným hasičům za technickou výpomoc a také zaměstnancům Kempu Lučina.
Věřím, že příští sezóna bude
ještě lepší, než ta uplynulá
a Vám všem přeji klidné
vánoční svátky a šťastný
nový rok 2022!
David Kubíček
ředitel společnosti
Kemp Lučina s.r.o.
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FINSTAL LUČINA
ODDÍL KOPANÉ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Mládež začíná trénovat již v srpnu. Nábor
musí těšit každého, na jednom tréninku se
scházíme v počtu 45 dětí.
Přípravka: vstup do sezóny neměli vůbec
lehký. Postupně se ovšem vypracovali do
týmu, jenž budil obavy. Nejdůležitější je
ovšem láska k fotbalu a nadšení s jakým hráli.
Na tyto ročníky se už moc těšíme do žáků!
Žáci: po třech letech práce, přichází ovoce,
dozrál ročník 2007. Hned první tři zápasy po
sobě vítězíme, pak přichází zlom v Raškovicích, kde jsme rozhodně nebyli horší. Jediná
prohra, která trenéry mrzí je ta z Čeladné.
Podzim pro nás končí na čtvrtém místě, což
je ale výzva pro jaro!
Dorost: ten máme společný s týmem z Horních Bludovic. Vstup do podzimu i jim vychází

pohádkově a už se hovoří o postupu. Bohužel
přijde horší série a probuzení přichází až koncem sezóny. Kdy naši kluci končí na třetím
místě jen díky skóre.
Shrnutí je, že lučinská fotbalová mládež
jde správným směrem. Aktuálně trénuje
přípravka a žáci v překrásné sportovní hale
v Soběšovicích. A už se těší na jarní soustředění.
Přípravka hraje v dresech společnosti Dek-Trade, které zajistil pan Jakub Kielar a Alfest,
které zajistil pan Jiří Majer.
Závěrem děkuji všem rodičům, kteří dávají
přednost pohybu a sportu, před konzumní
dobou výpočetních technologií.
Karel Kozel

INFORMACE PRO ZAHRÁDKÁŘE
MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY, MILÍ ZAHRÁDKÁŘI
„Za oknem se vločky honí,
zvonky v dálce tiše zvoní
a stromečky v celé zemi
sladce voní Vánocemi.“
Letošní podzim byl vcelku
příjemný a my měli jsme
dostatek času připravit své
zahrádky a políčka na zimní odpočinek.
Zima přichází pomalu, pozvolna a najednou
zjišťujeme, že se rok 2021 už chýlí ke konci.
A to je čas se na chvíli pozastavit nad událostmi, které jsme prožili, nad tím, co se nám
povedlo a co naopak nutno zlepšit nebo změnit.
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I letošní rok ovlivnil covid-19. Ne
všechny plánované
akce našeho zahrádkářského svazu se
mohly uskutečnit.
První naše společné
setkání bylo až v květnu – smažení vaječiny
se zúčastnilo 35 členů, což bylo perfektní
– vždyť všichni jsme byli rádi, že se opět
můžeme scházet.
Další zdařilou akcí byl v červnu zájezd do
arboreta u Opavy, do arboreta Makču Pikču

prosinec 2021

Paseka a do řezbářské Pradědovy galerie
U Halouzků v Jiříkově u Rýmařova.

Bruzovic, Nebor, Raškovic, Dobré i předseda
Územního sdružení F-M p. Kolek.

I v srpnu na opékání párků se nás u moštárny
také sešlo hodně. Počasí přálo, nechyběla
dobrá nálada, dobrý zákusek i něco dobrého
na zahřátí.

Příprava a vlastní realizace výstavy je velmi
náročná, a to nejen na čas. Snažíme se, aby
vždy byla esteticky a výtvarně pěkná a zaujala návštěvníky. Všem, kteří se na realizaci
výstavy podíleli včele s předsedou, patří poděkování.

V září se nám po roční pauze podařilo připravit tradiční podzimní výstavu. Téma výstavy
„Zahrada plná barev, vůní a dětské radosti“
organizátoři velmi pěkně a zdařile vystihli. Celkem se do realizace výstavy zapojilo 26 členek a členů našeho svazu, 13 členek napeklo
a nabídlo návštěvníkům množství chutných
zákusků a koláčů. 37 zahrádkářů vystavovalo
přes 36 vzorků zeleniny, 51 vzorků jablek
a přes 80 vzorků dalšího ovoce, podzimních
vazeb, čajů, čalamád i slivovice. Mezi nejzajímavější patřila špenátová jahoda, japonská
hruška a kiwano. Svůj koutek na výstavě měli
již tradičně i včelaři. Pěknou a zajímavou expozici měly i děti místní ZŠ a MŠ. Papíroví draci
a podzimní květiny, lemující schodiště, připomněli podzimní čas. Letošní výstavu ozvláštnila expozice téměř 40 panenek (ze soukromé
sbírky).
Výstavu zhlédlo kolem 200 návštěvníků
a téměř 100 dětí ZŠ a MŠ. Rovněž ji navštívili zástupci zahrádkářských svazů Soběšovic,

Bohužel již několik roků si klademe stejnou
otázku, týkající se nezájmu mnohých našich
lučinských spoluobčanů navštívit, podívat se,
zhodnotit naši výstavu. Proč ten nezájem?
Nevíme. Každý rok ale věříme, že to bude lepší.
V současné době již
všichni žijeme přípravou na Vánoce.
Zahrádky a políčka
odpočívají, také i my si
zasloužíme odpočinek
a pohodu v kruhu rodinném nebo s přáteli nejen
v čase vánočním.
Do nového roku 2022 Vám všem přejeme
to, co člověk nejvíce potřebuje - ZDRAVÍ
to, co člověk marně hledá - ŠTĚSTÍ
a to, bez čeho se nedá žít - LÁSKU.
Za výbor ČZS: Z. Fabík, A.Bůžková

KRONIKA OBCE
Aby naše obecní kronika byla zajímavá a čtivá
pro další generace, aby co nejvíce zachytila
pravdivý obraz života v naší obci, je třeba mít
dostatek informací. Základní údaje o rozvoji
infrastruktury v obci (osvětlení, kanalizace,
výstavba,…) poskytuje obecní úřad. Informace o různých zajímavých aktivitách zájmových složek či organizací lze získat přímo od
nich. Ale to je málo.

PROTO OPAKUJI PROSBU NA VÁS
OBČANY: podělte se prosím s kronikou
o informace o různých aktivitách občanů
(nejen spolkových), o různých významných
výročích, zajímavých oslavách či veselých
(i smutných) zážitcích, které se Vám nebo
v obci přihodily. Mnozí z Vás máte doma
různé staré i současné fotografie, dotýkající se
dění v obci – prosím zapůjčte je k oskenování,
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nebo je obci věnujte (v případě,
že je chcete vyhodit). Předem
moc děkujeme.
Blíží se Vánoce, sejdete se
s rodinou, přáteli, zavzpomínejte s nimi, co zajímavého Vás
potkalo vloni nebo letos a co by
stálo za to zachytit v kronice.
Jakékoli příspěvky – informace, fotografie,…
můžete přeposlat na tuto e-mailovou adresu:
kronika-lucina@seznam.cz nebo osobně sdělit kronikářce.
Za pár let se pak může stát, že právě Vaše
vnouče se z kroniky dozví, co se Vám poda-

řilo uskutečnit, nebo co zajímavého jste viděli, zažili, nebo Vás
pozná na některé z fotografií.
Nebylo by to milé?
Se starým rokem jako bychom
zavřeli knihu a s novým rokem
jako bychom vzali čistý arch
papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků spolu s krásně prožitými svátky vánočními
Vám přeje a na spolupráci s Vámi
v roce 2022 se těší Mgr. A. Bůžková
kronikářka

HLÁSÍ SE VAŠE DÍTĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLU ?

INFORMACE ZE ŠKOLY
ZÁŘÍ - PROSINEC 2021
 PROJEKTY
Environmentální projekt „HUBERT“ –
Hukvaldský biskupský environmentální
resort jsme navštívili 17. září.
Po stopách obyvatel Hukvaldské - 1. třída
Stromobádání - 2. třída
Vzdušné sondování - 3. třída
Průzkumníkem v půdním světě - 4. třída
Letem vodním světem - 5. třída
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Ochrana člověka za mimořádných událostí
– projektový den a cvičení v přírodě proběhlo
24. září na rybníku Řonsník ve spolupráci
s našimi myslivci. Soutěž ve střelbě ze vzduchovky: 3. místo – Michal Súdny, 2. místo –
Tomáš Metz, 1. místo – Tobiáš Strnad.
Vzdělávací program o třídění odpadu „Tonda
Obal na cestách“ proběhl 17.10.
Preventivní program PPPP Ostrava –
„Buď OK“ – prožitkové programy pro žáky
1. - 5. ročníku zaměřené na zdravý životní
styl, sebepoznání, komunikaci, posilování

prosinec 2021

přátelských vztahů, společenské chování,
emoce, spolupráci v třídním kolektivu
a dopady drogové problematiky.

 SOUTĚŽE
Soutěž ve střelbě Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady „O pohár starostů“ – 24.09. nás v Těrlicku reprezentovali
nás Matyáš Bartek a Jirka Halabica.
Soutěž „O ekologicky nejzdatnější školu“
- sběr papíru – při podzimním sběru jsme
odvezli plný kontejner papíru – děkujeme
všem, kteří nám pomáhají.

a žáků. Spolupráce s místními zahrádkáři.
18.09. – 19.09.
Drakiáda - 1. října dětem vzlétli draci do
oblak – akce školy a kulturní komise obce
Lučina.
Lampionový pochod „Bludičky 2021“ –
5. listopadu Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina
připravil pro děti lampionovou trasu a sladké
odměny v „Penzionu Lučina“.
 DĚKUJEME VŠEM ZA REPREZENTACI ŠKOLY A OBCE LUČINA 

Soutěž „Mlsná vařečka“ pro žáky 4. a 5. ročníku – 3. místo vyvařili žáci Eliška Grešlová,
Terezka Burdová, Johanka Kalivodová a Jirka
Halabica.

 DOTACE

Výtvarná soutěž „Barevný podzim 2021“
– účast na soutěži.

Mléko do škol – zdarma pro žáky školy, MK
Fruit s.r.o. Šumperk

 AKCE

Šablony III. – pro MŠ, ZŠ

Výstava zahrádkářů „Zahrada plná barev,
vůní a dětské radosti“ – výtvarné práce dětí

Ovoce a zelenina do škol – zdarma pro žáky
školy, MK Fruit s.r.o. Šumperk

Mgr. Ilona Racková
a pedagogové ZŠ Lučina
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KLUB DŮCHODCŮ
Činnost klubu důchodců byla v roce 2021
velmi omezená kvůli stále trvající pandemii a dodržování proticovidových opatření.
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Pokud to pandemická situace dovolila,
v klubovně jsme se sešli pouze 4krát, včetně
smažení vaječiny. 18. srpna jsme uspořádali

prosinec 2021

celodenní zájezd do zámku Nové Hrady.
Zámek Nové Hrady je areál, který se může
chlubit vstupní bránou a pravidelně upravovanou francouzskou zahradou. Zámek
je často nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo
„České Versailles“. Areál mimo jiné zahrnuje i zeleninovou zahradu, přírodní divadlo
pod širým nebem, labyrint, zámecké stáje
a farmu jelení a srnčí zvěře nebo Galerii klobouků. V budově bývalého špycháru je První
české muzeum motokol. Domů jsme se vrátili
v podvečer. Všichni byli spokojeni a budou
rádi vzpomínat na příjemně prožitý den.

Závěr roku se chystáme završit předvánočním posezením s dárky a drobným cukrovím,
které upečou naše členky a programem žáků
ZŠ a MŠ.
Závěrem přeji nám všem: Buďte na sebe opatrní, neztrácejte smysl pro humor a chuť do
života.
Do nového roku 2022 vám všem přeji pevné
zdraví, štěstí, klid a pohodu.
Za KD
Marie Vařeková

LETOŠNÍ ROK MEZI SENIORY SENSEN LUČINA
Stejně jako ostatní kluby a spolky byla také
naše činnost ovlivněná covidovou epidemií,
proto naše první společná schůzka, která
se koná pravidelně každou první středu
v měsíci, se konala až v červnu.
Přesto jsme stihli odemykání Žermanické
přehrady spojené se smažením vaječiny.
Po dlouhé době jsme se sešli ve větším
počtu. Vaječina se povedla, nálada byla
hodně veselá, také proto, že jsme oslavili
80-té narozeniny našeho člena.
S oteplením a v příznivém počasí jsme rozjeli
akci - cykločtvrtky - které jsme dodržovali
celé léto do konce září. Navštěvovali jsme
blízké zajímavosti a samozřejmě hospůdky.
Taktéž jsme se vrátili k pořádání turnajů
v ruských kuželkách, které se konaly každý
pátek odpoledne. Turnaj jsme vylepšili podáváním lehkého občerstvení v podobě obložených chlebů, až po držkovou polévku.
O oblibě turnaje vypovídá zvyšující se počet
účastníků až na 14 hráčů v turnaji. Celkem
jsme uspořádali 12 turnajů. Vítězem byl

člen spolku, který zvítězil ve čtyřech turnajích.
Na přelomu srpna a září jsme se v šesti členech vydali na čtyři dny do Českého Švýcarska (viz samostatný článek).
Začátkem října proběhla v Praze akce „ Cena
senior roku 2021“, které se kromě 300 účastníků zúčastnil také jeden člen našeho spolku.
O akci nám podal podrobnou informaci.
Konec rekreační sezony jsme ukončili opět
tradičně zamykáním přehrady, spojené
s konzumací zvěřinového guláše a příjemným posezením pod pergolou.
Letošní rok zakončíme první středu v prosinci závěrečnou schůzí spojenou s občerstvením a také, kromě organizačních záležitosti týkajících se příštího roku, dle stanov volbou nového předsedy a pokladníka
spolku.
Jinak do nového roku přejeme všem občanům obce především pevné zdraví.
J. Mokryš
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SPOLEK SENIORŮ SENSEN LUČINA
Návštěva Českého Švýcarska
Šest členů spolku seniorů se rozhodlo strávit čtyři dny touláním po Českém Švýcarsku
s cílem navštívit Pravčickou bránu a poznat
krásy Hřenska. Spali jsme v penzionu Pohoda
ve Všemilech, odkud jsme se vydávali na túry
po okolí. V nádherném prostředí lesů, luk
a skal jsme poznávali, jak zde lidé, ať už české
nebo německé národnosti, žili a současně žijí
a jaké zde mají hospůdky. Lidé jsou pohodoví
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a hospůdky útulné někdy s lepším, někdy horším pivem. Jídlo bylo celkem dobré. Pozor na
hospůdku v Jetřichovicích naproti prodejny,
plzeňské vynikající, svíčkovou si nedávejte.
Počasí bylo podzimní s ranními mlhami, ale
sluníčkem po celý den. Skvělý pobyt v krásném prostředí s plnou náručí pohody a legrace, jak už to mezi chlapama bez dozoru
většinou bývá.
Jaroslav Mokryš

prosinec 2021

ZVĚŘ V NAŠÍ OBCI
V naší obci žijí jak druhy zvěře běžně známé,
tak i druhy, které jsou vzácné svým výskytem
a patří mezi silně ohrožené živočichy nebo
naopak druhy nežádoucí.
Prvním takovým chráněným druhem je bobr
evropský, což je náš největší hlodavec, který se
v ČR vyskytuje. Jeho hmotnost může dosáhnout až 30 kilogramů, délkou dosahuje až
1 metru.
Bobr je zvíře žijící kolem klidných řek s dostatkem rostlinné potravy – jedná se totiž o býložravce - a jeho potravou jsou převážně větve
a lýko listnatých stromů. V naší obci jsou dvě
oblasti výskytu a to kolem biologického rybníku a ústí potoku Řonsník, druhou oblastí
je ústí řeky Lučiny do Žermanické přehrady.
Sami můžete vidět jeho „práci“ při procházce,
kdy pár centimetrů nad zemí zůstávají zbytky
kmenů stromů jako ostrouhané tužky a spadlé
koruny stromů se topí ve vodě. Takto zničený
strom má pro bobra tři významy: větve ve vodě
slouží jako potrava, dále takto položené stromy
zadržují naplaveniny a časem zvedají hladinu
toku, což bobrům zvyšuje potravní nabídku
a přístup k ní a nakonec využívá větví ke stavbě
bobřích hrází a nor (bobří hrad). A i když způsobují bobři škody na rybnících a hlavně na
stromech kolem toků, nelze jejich stavy regulovat lovem (výjimečně pouze na Třeboňsku).
Druhým silně ohroženým druhem žijícím
v naší obci je zástupcem šelem – vydra
říční. Tento sympaticky vyhlížející predátor se vyskytuje díky rybníkům, které u nás
v obci máme, kde nachází dostatek potravy
a můžeme pak vidět zbytky kaprů či jiných
ryb kolem břehů. Máme vypozorováno, že
vydry procházejí potokem Řonsník a z něj
přecházejí lovit do rybníků kolem tohoto
toku. Žijí samotářským způsobem a loví

zásadně v noci, ale pokud loví samice, loví
ve skupině s mláďaty. Pokud máte štěstí, lze
v noci slyšet typický pískot, kterým se taková
rodina dorozumívá. Jelikož rybářům způsobuje nemalé škody na rybách a nelze vydry
regulovat lovem, mohou rybáři žádat stát
o náhradu škody. Jedinou účinnou obranou
je oplocení rybníku elektrickými ohradníky,
což však nelze všude tak snadno realizovat.
Další zvěří, kterou máme vypozorovanou
v obci Lučina, je druh zavlečený a dle ochránců
přírody tedy v naší krajině nežádoucí a to
psík mývalovitý. Jeho původní oblastí je pro
někoho překvapivě Japonsko a Korejský poloostrov, kdy se k nám časem dostal přes území
Ruska. Jde o psovitou šelmu, ale nejčastěji si
jej lze splést s jezevcem a to díky své huňaté
srsti a podobnému zbarvení. Tuto šelmu lze
za určitých podmínek lovit, ale zajímavostí je,
že se jedná o prohnané zvíře, které umí dělat
„mrtvého“, i když ji střelou mineme. Podobnou schopnost má třeba kachna divoká, kdy
kachní matka plácá svým jakoby postřeleným
křídlem do vodní hladiny a schválně nechce
vzlétnout, aby odlákala predátora od kachňat,
která vzlétnout ještě neumí.
David Kubíček
člen Mysliveckého spolku Řonsník Lučin
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DENNÍ CENTRUM MAJÁK
BEZPEČNÉ ÚTOČIŠTĚ PRO VAŠI NEMOCNOU DUŠI
Setkali jste se s duševním
onemocněním nebo lehkým
mentálním postižením?
Nebo jen znáte takovouto
osobu ve Vaší blízkosti?
Přestože to na první pohled
nemusí být patrné, velká
část populace je po většinu
svého života doprovázena
duševním onemocněním
nebo lehkým mentálním
postižením. Dle Národního ústavu duševního
zdraví dokonce vzrostl, v souvislosti s pandemií covid-19 a souvisejícími restriktivními
opatřeními, výskyt duševních onemocnění
u dospělé populace ČR na téměř 30 %. Což
znamená, že se každý třetí Čech potýká
s duševním onemocněním.
Mnoho lidí, prožívajících duševní problémy,
nevyhledává odbornou pomoc, protože si
často závažnost svých obtíží nepřipouští
nebo se zkrátka bojí negativní reakce svého
okolí, vlastní stigmatizace. Víme, že péče
o vlastní duševní zdraví je důležitá a jde především o to si uvědomit, co tomu kterému
člověku pomáhá a jaké aktivity by měl zařadit
do svého běžného života tak, aby se dokázal
vypořádat i s mimořádnými nároky současné
doby.
Středisko Charity Frýdek-Místek, Denní centrum Maják, bylo zřízeno právě k tomu, aby
poskytlo bezpečný prostor a útočiště pro lidi
s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením. Potřeba místa, kam se tito
lidé mohou vracet, místa, ve kterém jsou
pochopeni a respektováni, je totiž nezbytná.
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Denní centrum Maják je místem, kde mohou lidé s nemocnou duší rozvíjet své schopnosti, trénovat své vědomosti,
trávit svůj volný čas a udržovat
společenské kontakty. Cílem
této služby je umožnit osobě
s duševním onemocněním
nebo lehkým mentálním
postižením aktivní návrat do
běžného života.
To, jak spolupráce s klienty
v Denním centru Maják
probíhá, popisuje vedoucí tohoto střediska,
Terezie Kolčárková: „S klienty pracujeme buď
individuálně, tzn., že pomáháme klientovi s jeho
konkrétní zakázkou, nebo skupinově v rámci
nabízených aktivit, kdy můžeme pracovat i s více
klienty najednou. Klientům nabízíme aktivity,
které jsou zaměřeny na udržení nebo zlepšení
motoriky a na procvičování paměti. Také umožňujeme různé nácviky (vaření, základy práce na
PC), pohybové aktivity a v neposlední řadě aktivity
zaměřené na trávení volného času (společenské
hry, zhlédnutí dokumentů). V případě potřeby
poskytujme klientům i základní sociální poradenství.“
A na co kladou pracovnice Denního centra
Maják důraz? „Respektujeme jedinečnost každého klienta, motivujeme ho, aby svou nepříznivou situaci řešil. Podporujeme ho v jeho zodpovědnosti a konečné rozhodnutí necháváme na něm.“
Pokud jste vy nebo Váš blízký osobou s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním
postižením, je Vám 18 a více let a rádi byste
využili služeb Denního centra Maják, pak se
na nás můžete obrátit.

prosinec 2021

PROVÁZELI NÁS ŽIVOTEM.
BUĎME S NIMI, KDYŽ TEN JEJICH KONČÍ.
„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat.
Ráda o svou rodinu pečuje a radost ji dělá
její zahrádka. S manželem si plánovali, že
v důchodu začnou chodit do divadel a více
si užívat života. Lékaři jí ale před půl rokem
zjistili rakovinu tlustého střeva. Její poslední
přání bylo zůstat doma až do úplného konce.
A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To
je jen jeden z mnoha příběhů, se kterými se
denně setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle
doma. Ale jen malému procentu se to skutečně
podaří. Důvodem je nedostatek informací.
Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne
všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům
nabízejí. Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit
a již 5. rokem pořádáme osvětovou kampaň.
V letošním roce se do kampaně zapojilo
26 mobilních hospiců z celé České republiky
a společně se snažíme informovat lidi o služ-

bách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.
Hlavními organizátory kampaně je Mobilní
hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců.
„Kampaň poběží během celého září a vyvrcholí
Papučovým dnem ve středu 6. října 2021.
Jedinečnost Papučového dne spočívá v tom, že
se každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává
nositelem myšlenky umírání doma,“ popisuje
ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská. Lidé se tak mohou do kampaně
zapojit jednoduchou a veselou formou. Stačí
si 6. října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či
kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích
s #papucovyden. Díky sdílení fotek v papučích
nám tak pomáhají informovat své okolí o domácích hospicích.
Další informace o kampani a mobilních hospicích se dozvíte na www.umiratdoma.cz.
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MILOSTIVÉ LÉTO
JASNĚJI A SNADNĚJI S PORADENSKÝM CENTREM
Slyšeli jste už o akci Milostivé léto? Víte,
k čemu tato akce slouží? Naše Poradenské
centrum Vám o ní může poskytnou informace a zároveň být i nápomocné při jejím
uplatnění.
Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, která
proběhne ve dnech od 28. 10. 2021 do 28. 1.
2022. Díky Milostivému létu se můžete zbavit
vysokých exekučních poplatků a úroků z prodlení. Pokud Vás tíží dluhy, avšak jste schopni
uhradit jistinu svého dluhu (základní částka,
kvůli které dluh vznikl) a spolu s ní uhradit
i poplatek exekutorovi včetně DPH (celkem
907,50 Kč), zbytek dluhu, navýšený o úroky
z prodlení a další poplatky s ním spojené, Vám
bude odpuštěn (smazán).
K tomu, abyste mohli Milostivého léta využít,
je však nutné splnit 3 podmínky:
• Máte dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu - dlužíte např. státu, obci či jejich
organizacím – dopravní podniky, nemoc-

nice, zdravotní pojišťovny, Česká televize,
Český rozhlas, ČEZ, atd.
• Váš dluh je v exekuci – pokud Váš dluh
není ještě v exekuci nebo jste v oddlužení,
Milostivé léto nelze uplatnit
• Exekuce je vedena soudním exekutorem
– Milostivé léto se nevztahuje na správní
nebo daňové exekuce (tj. exekuce vymáhány celní správou, finanční správou či
okresní správou sociálního zabezpečení)
Pokud máte zájem využít této jedinečné
šance a vymanit se ze svých dluhů, pak se na
nás můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti, zda
se Vás Milostivé léto týká, poradíme Vám.
Pro více informací nás kontaktujte:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
tel.: 737 627 872
web: www.charitafm.cz

JAKÁ BUDE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022?
Tak to je asi otázka, na kterou nikdo neznáme
přesnou odpověď. „Všechno připravujeme
tak, aby mohla sbírka proběhnout jako tomu
bylo dříve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí
koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě
Frýdek-Místek Silvie Vojkovská, „Chystáme
pokladničky, tašky s cukříky a kalendáříky
pro dárce, drobné dárky a něco na zub pro
koledníky. Koledování bude probíhat, tedy
pokud to situace umožní, od 1. do 16. ledna
2022.“

Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci
Tříkrálové sbírky také do statických pokladniček, které budou rozmístěny stejně jako
loni v kostelích, úřadech, informačních
centrech, některých obchodech, lékárnách,
apod. „Seznam míst bude v lednu na našich
webových stránkách a bude průběžně aktualizován. Tato možnost se loni osvědčila a bude
určena pro ty, kdo budou chtít přispět přímo do
pokladničky ve své obci nebo městě a koledníky
nepotkají nebo koledníci nebudou moci vůbec
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vyjít,“ doplňuje Vojkovská. Další z novinek,
kterou přinesl loňský covidový ročník a která
bude pokračovat i v příštím roce, je možnost
využít možnost bezhotovostního příspěvku
do sbírky, a to buďto přes platební bránu na
webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.
cz nebo platbou přímo na účet s využitím VS
pro frýdeckomísteckou Charitu viz přiložená
grafika. Tato možnost bude až do konce ledna
2022.
A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije. „Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou podobné jako v minulosti.
Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní hospicové péče naší Salvie a doučování v sociálně
potřebných rodinách. Část prostředků půjde
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na spolufinancování nákupu potřebných
automobilů pro terénní služby, tak abys se
naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým
klientům. Zbytek pak použijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří
a zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním.“ nastiňuje ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování nebo organizace Tříkrálové sbírky
a osobně se tak účastnit této tradiční a největší
sbírkové akce, bude více než vítán a neodejde s prázdnou. Kontakt na koordinátorku za
Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je
silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564.
Děkujeme.

WWW.VLACKARNA.CZ

prosinec 2021

SPECIALIZOVANÝ E-SHOP
NADŘEVĚNÉVLÁČKODRÁHY
A DALŠÍ DŘEVĚNÉ HRAČKY
Některé hračky jsou dostupné v obchodě se
smíšeným a drogis�ckým zbožím Lučina 4
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME K
NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ
PRODEJNY

Květiny

Dekorace
Dárky

OTEVÍRACÍ DOBA
PO 8-11.30 13-17
ÚT 8-11.30 13-17

GRATULAČNÍ,
SVATEBNÍ A
SMUTEČNÍ
FLORISTIKA

ST -------- 13-17

ČT 8-11.30 13-17
PÁ 8-11.30 13-17
SO 8-11.30

FB: KVĚTINY PETRA STEMPÁKOVÁ

LUČINA 4
ZELENÝ DŮM VEDLE OBECNÍHO ÚŘADU
VCHOD ZEZADU

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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1.– 23.12.2021
opět zahájen
prodej čerstvě řezaných
KAVKAZSKÝCH JEDLÍ z vlastní
plantáže.
Ceny od 100 do 800 Kč za ks
Prodej denně od 9 do 17 hod.
Lučina 203 – z Dobré na Pazdernou,
odbočka na Horní Domaslavice‐
ukazatel BoschCar servis.
Těšíme se na Vás 
739 280 441

Veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a mnoho pracovních i osobních
úspěchů v novém roce
Vám přeje

Ing. Dagmar Veselá
starostka

Obec Lučina
© Klein

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Den vydání: 16. 12. 2021 • Název, sídlo a IČO vydavatele: Rada obce Lučina, Obecní úřad Lučina, č.p. 1,
739 39 Lučina, IČO 00296899 • Název: Zpravodaj obce Lučina • Četnost vydávání: čtvrtletník, zdarma
MK ČR E 21148 • Grafika, sazba a tisk © KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.

22

Mateřská škola

prosinec 2021

23

Výstava zahrádkářů

