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úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,

V letošním roce slaví naše obec 65-té výročí
svého vzniku. Původně jsme plánovali uspořádat u této příležitosti oslavy v kempu, ale
s ohledem na neustále nejasnou pandemickou
situaci jsme od této myšlenky prozatím upustili. Doufám proto, že se nám podaří letos
uspořádat alespoň tradiční vánoční jarmark.

opravu komunikace od biologického rybníku
směrem na Frančesky a také na rekonstrukci
(vybudování) multifunkčního hřiště v areálu
minigolfu. Na státní fond dopravní infrastruktury jsme podali žádost o dotaci na
výstavbu chodníků směrem k hrázi a rovněž
směrem k obci Pazderna. Žádost o dotaci
na multifunkční hřiště a opravu zázemí na
minigolfu jsme rovněž podali na Národní
sportovní agenturu. Budeme i v letošním
roce pokračovat v opravách komunikací,
připravujeme studii na rekonstrukci restaurace Dolina v kempu, připravujeme studii na
rozšíření mateřské školy.

I pro letošní rok máme naplánovanou
spoustu investičních akcí, jejichž realizace
však bude záležet i na úspěšnosti obce v získávání dotací. Tou první akcí je rekonstrukce
tělocvičny v Základní a mateřské škole, která
bude probíhat od 21. 6. 2021 po dobu letních
prázdnin. Obec v letošním roce požádala
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na

Vážení spoluobčané, jak můžete sami posoudit, není toho málo, co připravujeme, opravujeme a stavíme. Všechny aktivity vycházejí
ze strategického plánu rozvoje obce do roku
2025, které schválilo zastupitelstvo obce na
jaře letošního roku.
Ing. Dagmar Veselá,
starostka obce

přestože rok 2021 je stále poznamenán pandemií covid 19, doufám, že s blížícím se létem
a zvyšující se proočkovaností rizikových skupin našich obyvatel se situace bude pomalu
vracet do „normálu“.

Upozornění pro rodiče
V naší obci se stále více objevují
nešvary, které však mohou mít
pro Vaše děti vážné následky.
Jedná se hlavně o skutečnost, že
si děti oblíbily neustálé přejíždění
přechodu pro chodce u školy na
kole. Někteří vyloženě zkouší, zda
auto stihne zastavit. Rovněž jízda
na zadním kole středem této frekventované
komunikace, vyskakování s kolem na obrubník
a pak zpět na komunikaci není úplně bezpečné
a to nejen pro Vaše děti. Prosím proto, abyste
svým dětem domluvili, aby tímto svým chováním neohrožovali svou bezpečnost.

zastávkách, na hřišti za školou,
na hřišti mateřské školy, pod
kempem, případně u přečerpávací stanice u přehrady pod Cyklorestem. Problémem není to, že
se zde schází, problémem je to,
jak tato místa vypadají, když je
naše mládež opustí. Zůstává po
nich totiž smetiště a poničený majetek.

Druhým našvarem je skutečnost, že se nám
dospívající mládež schází v autobusových

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce

Apeluji proto na rodiče, aby svým dětem
vysvětlili, jak se slušný člověk chová, a zároveň upozorňuji, že jsem požádala o zvýšený
dozor Policii ČR.
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Strategický plán rozvoje obce
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme připravili nový rozvojový dokument naší obce na období
do roku 2025. Strategie obce byla projednána se zastupiteli, byla rovněž zveřejněna na webových stránkách obce k připomínkám a návrhům občanů a na 14. zasedání
zastupitelstva obce dne 31. 3. 2021, bod usnesení 7/ZO/14, byl tento materiál schválen.
Strategie obce Lučina navazuje na předchozí
koncepci rozvoje schválenou v roce 2014 na
období do roku 2020.
Strategie navrhuje činnosti a opatření v devíti
základních oblastech, jako jsou rozvoj infrastruktury, sociální rozvoj, ochrana životního
prostředí, rozvoj cestovního ruchu a školství
a dále bezpečnost území, řízení a správa obce,
volný čas, kultura a sport a lidský potenciál
obce. Z aktuální strategie, která je v kompletní podobě zveřejněna na webových stránkách obce, pro Vás vybíráme hlavní záměry
a činnosti především stavebního charakteru
plánované v naší obci do roku 2025.
V oblasti dopravy se předpokládá pokračování
v opravách místních komunikací, je potřeba
zrekonstruovat mosty přes řeku Lučinu ve
směru na Dolní Domaslavice a přes potok
Řetník u rybníků ČRS. Je připraveno rozšíření chodníků v obci. Zde máme v 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.
Záměrem je vybudovat parkoviště u obchodu
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„Můj obchod“. Pro zatraktivnění naší
obce a zvýšení bezpečnosti na hlavní
silnici je připravována výstavba cyklostezky kolem Žermanické přehrady
od přehradní hráze po most přes
řeku Lučinu na Dolní Domaslavice.
Máme zpracovaný projekt, vydané rozhodnutí o umístění stavby a nyní probíhá stavební řízení. Realizace stavby bude financována z dotačního programu „Revitalizace
Moravskoslezského kraje“.
Pro zásobení obyvatel vodou je navrženo
vybudovat nové hlavní vodovodní řady pro
napojení stávající zástavby doposud zásobené z individuálních zdrojů. Pro odvádění
odpadních vod podporujeme napojení jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci
v obci, realizovanou v rámci akce „Dostavba
kanalizace v obci Lučina – 1. – 3. Etapa“.
A také se připravuje rozšíření kanalizace
v obci do míst s novou výstavbou, a to nejdříve zpracováním projektových dokumentací pro 5 lokalit (chatoviště pod Adámkem,
u p. Slívové, u p. Kulčárové, za pekárnou,
u p. Oberreitera). Rovněž chceme vybudovat infrastrukturu pro pozemek ve vlastnictví
obce u areálu školy. V období strategie by měla
být také dokončena probíhající změna územního plánu naší obce.
V oblasti školství jsme byli úspěšní v získání dotace Ministerstva pro místní rozvoj
z dotačního titulu „Podpora obnovy sportovní
infrastruktury“ na modernizaci interiéru
tělocvičny v objektu školy, která proběhne
v letošním roce za téměř 5 mil. Kč. Pro zvýšení kapacity mateřské školy připravujeme
varianty rozšíření stávající budovy školy
nebo nový objekt na pozemku ve vlastnictví
obce u areálu školy. Rovněž bude dokončeno
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architektonické řešení všech venkovních prostor okolí školy včetně oplocení. Připravíme
projektovou dokumentaci objektu pro účely
bydlení seniorů na zmíněném pozemku obce
u školy.
V péči o obecní majetek v souladu se strategií budeme nadále udržovat rekonstruované
fotbalové hřiště, provozovat sběrný dvůr, kde
se počítá s jeho rozšířením a novým oplocením, zvelebovat prostředí v obci – náměstí,
zahradní prvky, trávníky, záhony, květinové
stojany, využívat spolupráci a aktivitu členů
zahrádkářského svazu. Dále musíme zabezpečit akceschopnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů jak udržováním techniky, tak
pořízením nového automobilu pro dopravu
hasičů.
V létě roku 2020 byla dokončena hlavní část
rozsáhlé 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, plot, komunikace a úprava vjezdu) a areál
včetně minigolfu a pláže byl na letní sezónu
otevřen. Provoz zajišťuje obecní společnost
Kemp Lučina s.r.o. Strategie obce navrhuje
dokončení modernizace kempu spočívající
v rekonstrukci restaurace Dolina, ve výstavbě
objektu občerstvení a sociálního zázemí na
pláži či multifunkčního hřiště u minigolfu.
Věříme, že i v dalších sezónách si náš areál
u Žermanické přehrady najde své návštěvníky
nejen mezi rekreanty, ale i občany obce.
Usilujeme o to, aby se nám dařilo naplňovat
cíle stanovené strategií a přispěli jsme tak
k rozvoji naší obce.
Za Radu obce Lučina
místostarosta Lukáš Pavlas

informace obce
Statistika evidence obyvatel za rok 2020
POČET OBYVATEL K 01.01.2021: 1473 obyvatel
Z toho mužů:		

758

V roce 2020 se

Z toho žen:		

715

přistěhovalo:		

Děti do 15 let:		

271

odstěhovalo:		32

Děti do 18 let:		

311

narodilo:		22

Osoby starší 60 let:		

371

zemřelo:		23

92 občanů

upozornění
Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyzvedli známku na popelnice na rok 2021,
že pokud nebude popelnice označena novou známkou, nebude vyvezena.
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Poplatek za odpady v roce 2021
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt činí 600,- Kč.
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí 800,- Kč.

POPLATEK ZA PSA V ROCE 2021
Poplatek za psa v roce 2021 činí 200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč.

Splatnost obou poplatků byla 31. 3. 2021.

Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích
ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků
nemohly vyrazit do ulic našich obcí, a tak
se k vám tříkrálové poselství mohlo donést
pouze online. O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už do virtuální kasičky nebo do pokladniček, které byly
umístěny na veřejných místech jako jsou
obecní úřady, kostely nebo obchody.
Právě díky pomoci vás všech se podařilo do
tříkrálových pokladniček v obci Lučina vybrat

krásných 6 286 korun. Příspěvky využijeme
v Domě pokojného stáří a Oáze pokoje na
opravy a rekonstrukce budov, zdokonalíme
fungování Beskydského centra duševního
zdraví, rozšíříme nabídku terapií pro naše
klienty nebo podpoříme projekt doučování.
Nestihli jste přispět do statických kasiček
a rádi byste podpořili dobrou věc? Do online
kasičky můžete přispět až do 30. dubna na
www.trikralovasbirka.cz
Mgr. Jana Opluštilová

klub důchodců
Vážení členové Klubu důchodců.
Žijeme už víc než rok ve velmi těžké a složité době „covidové“. Jsme už tou izolací velmi unaveni a mnohdy i znechuceni. Ale zdraví je to nejvzácnější co máme, tak nám nezbývá, než ho
co nejlépe chránit.
Mějte trpělivost, nechejte se naočkovat a dodržujte nastavená opatření.
Přeji vám všem pevné zdraví a hodně sil, abychom se zase mohli vrátit zpátky do běžného života
a také k našim pravidelným setkáváním v klubovně a potkávání se s Kluby důchodců z okolních
obcí, ale i k dalším aktivitám.
Marie Vařeková
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INFORMACE ZE ŠKOLY
JARO 2021
S novým rokem 2021 jsme výuku na základní
škole měli rozdělenou na prezenční a distanční
formu vzdělávání. Dle upraveného rozvrhu
jsme realizovali prezenční výuku 1. a 2. ročníku
ve škole, kdy byl větší prostor pro sociální kontakt mezi vrstevníky, vzájemnou komunikaci,
vysvětlení a procvičování nového učiva.
Ve výuce na dálku se online vzdělávají žáci 3.,
4., a 5. ročníku, tak aby nikdo nezůstal nezapojen do výuky. Proto jsme zapůjčili některým

rodinám notebooky, aby aktivity žáků řízené
na dálku učitelem mohly být v rovnováze se
samostatnými učebními aktivitami.
V průběhu roku jsme stále z pochopitelných
důvodů bez tradičních, plánovaných akcí.
Doba, kdy žáci nebyli přítomni ve škole, byla
využita k drobným úpravám a stěhování sborovny školy. Připravujeme vše na rekonstrukci
tělocvičny.
Jsme si vědomi toho, že za bezproblémovým
zvládnutím stojí i nemalá pomoc rodičů, které
si velmi vážíme, stejně jako jejich shovívavého
a chápavého postoje při řešení situace, kdy byla
vyhlášena karanténa.
Všichni si přejeme a věříme, že všechna opatření jsou nutným začátkem pro dobu, kdy bude
zase všechno, jak má být.
Ředitelka Ilona Racková
a kolektiv zaměstnanců školy
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Zpravodaj od Žabiček a Rybiček
Zimu jsme si všichni ze Žabiček a Rybiček
prožili náramně. Těšili jsme se na každodenní radovánky, které na nás ve školce
čekaly. Divadélka, které jsme mohli vidět,
musela být opět zrušena, ale nám to nevadilo… přece jsme si mohli zpívat, cvičit,
tancovat, tvořit, hrát si. Dozvěděli jsme
se spoustu informací o životě Eskymáků,
zvířátek v zimě, o tom, jak funguje naše
tělo a jak se máme chránit před nemocemi.
Oslavili jsme svátek „Tři králové“ a v maskách si užili „Minikarneválek“ se zábavnými

soutěžemi – moc děkujeme Klubu rodičů
za dárečky. A když napadla fůra sněhu, tak
to byla pro nás všechny ta největší odměna
a zábava – užívali jsme si hokusy pokusy se
sněhem a ledem a sportování v bílé peřině.
Teď už klepe jarní sluníčko na okýnka a my,
místo toho, abychom si ho užívali všichni
ve školce, jsme doma. Pro předškoláky
z Rybiček nastalo distanční vzdělávání a pro
naše rodiče ještě větší starosti. Věřme, že ne
na dlouho…
Vaše děti a paní učitelky
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Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme koncem
července začali provozovat
náš nový kemp po rozsáhlé
rekonstrukci, kdy obec Lučina
vybudovala budovu recepce se
sociálním zázemím pro návštěvníky kempu, 20 nových chatek
odpovídající dnešním standardům v ubytovacím sektoru a nelze nezmínit navazující
infrastrukturu (chodníky, přípojky, veřejné
osvětlení).
Loňský provoz byl ovlivněn nejen celorepublikovou pandemií, ale i odstraňováním „dětských nemocí“ tak rozsáhlé stavby, kdy nebyl
čas cokoliv zdlouhavě řešit, protože sezóna
již byla v plném proudu a bylo nutné vybavit
nejen budovu recepce, ale především chatky
veškerým nábytkem a vybavením. Myslím, že se
nám to docela povedlo, o čemž svědčily pozitivní

reakce spokojených návštěvníků.
V letošním roce vstupuje náš
nový kemp do první celé sezóny
a věřím, že se nám podaří rozšířit
poskytované služby nejen pro
ubytované hosty, ale i pro občany
Lučiny, kteří mohou využít udržovanou pláž, půjčovnu paddleboardů či elektrokoloběžek nebo občerstvení na minigolfu.
Vím, že stále máme co zlepšovat, čekají nás
nové úkoly, jako je rekonstrukce restaurace
Dolina, výstavba nového hřiště za minigolfem či stavba nového občerstvení na pláži,
ale věřím, že naše obec tyto náročné investice
dokončí ke spokojenosti nejen našich návštěvníků z celé republiky, ale i našich občanů.
David Kubíček
ředitel společnosti Kemp Lučina s.r.o.

Informace pro zahrádkáře
MILÉ ZAHRÁDKÁŘKY A ZAHRÁDKÁŘI
„ Nebyl to sníh,
jen nad krajem lehká pára,
hedvábná duha nad mlázím
a modré oči jara.“

našeho zahrádkářského svazu. A jak to
vypadá, i letošní rok bude asi podobný. Je to
škoda, ale co se dá dělat.
(J.Lírová)

Opět máme jaro, svěží a nádherné roční
období, kdy se příroda probouzí – slunce,
zeleň, bohatost jarních květů, zpěv ptáků, to
vše zažene zimní chmury a deprese.
Sluníčko nás jako každý rok nalákalo do
zahrady, kde na nás již čeká spousta jarní
práce. Prostě máme tu takové normální jaro,
bez ohledu na covid. A to je dobře.
Bohužel díky covidové pandemii se v minulém roce neuskutečnily plánované akce
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Čas jde dál, není nutné propadat pesimismu,
protože na nás netrpělivě čeká zahrádka či
políčko, abychom jej co nejdříve osázeli.
Nejen sluníčko, rozkvetlé truhlíky na oknech,
balkónech a terasách, ale i bohatá úroda zeleniny a ovoce nám určitě zpříjemní život a dodá
víru, že vše zlé přece jen musí jednou skončit.
Přejeme vám hodně příjemných slunečných dnů i dostatek deště, žádné zdravotní
problémy a hlavně hodně radosti ze svých
pěstitelských úspěchů.
Za výbor ČZS A.Bůžková
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KRONIKA OBCE
Kroniku naší obce začal v roce
1961 psát pan František Dudek.
V úvodu kroniky se můžeme
dozvědět, jaká historie předcházela vzniku naší obce do r. 1956
v souvislostech celospolečenského dění. Kroniku vedl až do
roku 1984.
Bohužel dle tehdejších nařízení kronikářské
zápisy obsahovaly pouze faktografické údaje,
rozčleněné do daných kapitol a zcela opomíjely ten běžný život v obci. Kronika neobsahovala ani žádné fotografie nebo obrázky.
Součástí naší kroniky sice bylo fotoalbum, ale
to se „záhadně“ ztratilo, což je velká škoda.
Když bychom měli možnost nahlédnout do
některých obecních či městských středověkých kronik, dozvěděli bychom se spoustu
zajímavých historek (někdy i pikantních) ze
života obyvatel. A právě takové živé zápisy
poskytují následujícím generacím obrázek,
jak se tehdy žilo.

Dalším naším kronikářem se stal
ale až v roce 1999 pan Zdeněk
Zícha, který se snažil zpětně dopsat
období 1985-1998, což nebylo
zrovna jednoduché, a pak pokračoval v chronologických zápisech
až do roku 2003. Chronologické
zápisy (= sled událostí, jak šly
v průběhu roku za sebou) přehledněji zachycují historii jednoho roku jako celku.
V roce 2004 jmenovalo obecní zastupitelstvo kronikářkou obce paní Miloslavu
Vnenčákovou, která vedla kroniku celých
15 let, tj. až do roku 2019, kdy vedení kroniky
ukončila ze zdravotních důvodů. Za tuto práci
pro obec jí vedení obce děkuje s přáním
dobrého zdraví po mnoho dalších let. Mnohé
obce i města několik let zpracovávají kroniky
elektronicky, aby byly více přístupné občanům.
Od letošního roku na zápisy p. Vnenčákové
naváže nová kronikářka a pokusí se vést kroniku elektronicky i v tištěné podobě, průběžně
doplněnou o aktuální fotografie.

Informace
společnosti ČEZ Distribuce a.s.
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V obci Lučina jsou k dispozici tyto nádoby na
tříděný odpad:
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Nabízíme:
*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta.
*interiérové a fasádní barvy.
*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.
*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny.
*silikony, lepidla, hydroizolace.
*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál.
*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.
třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)
Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00
tel: 602 562 149 www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min)
15
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Příjem přihlášek do 18. června 2021
Bližší informace a přihlášky na webu.
Osobní setkání dle individuální dohody.
+420 725
725 476
476 012
012
+420

KLUBSOBISEK.CZ/JONAS
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lesniskolkadd@seznam.cz
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D

Dodávka a montáž podlahových krytin

M&T Stavební spol., s.r.o
M. Chasáka 3142
Frýdek-Místek
IČO: 02643537

Kontakt:
Michal Majvitor
Lučina 451
739 39 Lučina
Tel: 731 967 308
Email:mtstavebni@gmail.com
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- PROVÁDĚNÍ NIVELACE PODLAH
- POKLÁDKA OSB PODLAH
- LINOLEUM
- KOBERCE
- LAMINÁTOVÉ PODLAHY
- VINYLOVÉ POHLAHY
- KORKOVÉ POHLAHY
- DŘEVĚNÉ PODLAHY

květen 2021
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Krásy jara

Z toho
Z toho
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

