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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás informovali o stavu připravovaných a realizovaných akcí v obci tak,
jak vyplývají ze schválené Strategie rozvoje obce do roku 2020 a plánu práce Rady obce na rok 2015.
•		 sběrný dvůr
V současné době jsou dokončovány práce firmou Swietelsky stavební s.r.o. podle schváleného
časového harmonogramu. K předání stavby sběrného dvora by mělo dojít do konce června.
Celkové náklady stavby jsou 3 998 500,- Kč, z toho 85% nákladů je pokryto dotací ze Státního
fondu životního prostředí tj. 3 398 725,-Kč.
Rovněž probíhají práce na zhotovení elektropřípojky a kanalizační přípojky ze sběrného
dvora na ČOV mimo stavební práce prováděné firmou Swietelsky stavební s.r.o. za částku
181 tisíc Kč.
•		 areál hřiště za ZŠ a MŠ Lučina
Rada obce schválila výstavbu nového oplocení areálu hřiště za školou. Tato akce je realizována
zaměstnanci obce.
Proběhla úprava terénu u atletické dráhy a výsadba stromů a rostlin.
Byla zpevněna plocha od plotu k dráze z vegetační dlažby za částku 159 tisíc Kč.
•		 fotbalové hřiště
Probíhá příprava rekonstrukce travnaté plochy, spočívající v odstranění stávajícího povrchu,
zřízení odvodnění a natažení potrubí pro automatickou závlahu s 13 postřikovači.
Na základě výběrového řízení bude zhotovitelem akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště
v obci Lučina“ Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o., za částku 2 717 517,- Kč.
Rekonstrukce bude zahájena v červenci.
Zároveň bylo požádáno o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na
tuto rekonstrukci.
Jako zdroj vody pro závlahu hřiště bude v areálu vybudována studna, je zpracována projektová
dokumentace a hydrogeologický posudek, realizace bude zahájena v červnu.
•		 areál kempu Lučina a úprava pláže
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění areálu na část víceúčelovou a část rekreační.
Proběhlo výběrové řízení a zpracovává se architektonická studie modernizace areálu kempu
Lučina Ing. arch. Tomášem Adámkem.
Byla zpracována projektová dokumentace pro úpravy vstupu do vody na pláži pod kempem
pomocí betonových panelů v délce cca 54 m a byl požádán vodoprávní úřad o vydání souhlasu
se stavbou. Realizace bude zahájena na konci srpna podle stavu hladiny vody v přehradě.
•		 dopravní řešení a rekonstrukce náměstí
Probíhá řízení Magistrátu města Frýdku – Místku ve věci prodloužení platnosti stavebního
povolení na rekonstrukci náměstí včetně dopravního řešení.
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•		 opravy místních komunikací
Komise pro rozvoj obce připravila návrhy na rekonstrukce a opravy místních komunikací v obci,
bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, realizace se předpokládá v letních měsících.
•		 rekonstrukce mostu přes řeku Lučinu u kostela
Magistrátem města Frýdku – Místku bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby „Most a lávka
pro pěší přes řeku Lučinu“ ve směru z Lučiny na Horní Domaslavice ke kostelu.
•		 rekonstrukce hasičské cisterny T 815 CAS
Obec Lučina získala dotaci 1,5 milionů korun na rekonstrukci hasičské cisterny TATRA 815
CAS a 1,5 milionů korun bude hrazeno z rozpočtu obce.
V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která bude repasi provádět.
•		 opravy sklepních prostor v budově obecního úřadu
Na jaře letošního roku byla provedena částečná oprava sklepních prostor budovy obecního
úřadu. Byly renovovány všechny dveře, opraveny podlahy a vymalováno. Opravy budou
pokračovat na podzim, kdy bude položena ve sklepních prostorách nová dlažba.
•		 úprava parkoviště pod ČOV
Bylo upraveno parkoviště pod ČOV, kde došlo k rozhrnutí recyklátu a jeho zaválcování.
Současně zvažuje rada obce osazení dané plochy ze dvou stran svodidly.
V druhé polovině roku 2015 se rada bude zabývat otázkou oprav místních komunikací, bude
pracovat na možnosti získání dotace na zvýšení dopravní bezpečnosti v centru obce, pokračovat
v započatých akcích a připravovat nové v souladu se schváleným strategickým plánem rozvoje obce.
Ing. Lukáš Pavlas					
Místostarosta					

Ing. Dagmar Veselá
Starostka

Vážení občané a majitelé nemovitostí,
z důvodu množících se stížností si Vám dovoluji připomenout a zároveň Vás upozornit na
platnost Obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Tato vyhláška mimo jiné omezuje „veškeré práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.“ v pracovní
dny a v sobotu. V neděli je používání hlučných zařízení a přístrojů zakázáno.
Prosím, buďte ohleduplní ke svým sousedům.
							Ing. Dagmar Veselá
							
Starostka
Vážení spoluobčané,
jak jistě mnozí z Vás ví, příští rok oslaví obec Lučina 60. výročí svého vzniku. Při této příležitosti si dovoluji oslovit všechny, kteří by měli „chuť a čas“ a chtěli se jakýmkoli způsobem
2

3 / 2015
podílet na přípravě oslav. Jsme otevření jak Vaší účasti v přípravném týmu, tak všem Vašim
připomínkám a námětům. Zájemci mohou kontaktovat předsedkyni kulturní a sociální komise
p. Soňu Kikovou nebo přímo mě.
							Ing. Dagmar Veselá
							
Starostka

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Lučina č. 4 ze dne 25.03.2015
1/ZO/4

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p. Zdeňka Hrabce a RNDr. Ivana
Šotkovského, PhD.
2/ZO/4 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
5/ZO/4 Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou změnu jednacího řádu zastupitelstva obce
Lučina.
6/ZO/4 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled obce Lučina na období
2017-2018.
7/ZO/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2014.
8/ZO/4 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh jednacího řádu kontrolního výboru.
9/ZO/4 Zastupitelstvo obce schvaluje funkční rozdělení areálu kempu Lučina na 3 základní
části – Sportovní – Víceúčelová – Rekreační.
9.1/ZO/4 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zadat zpracování architektonické studie
a pokračovat v pracích na rekonstrukci areálu kempu Lučina v souladu se strategií obce.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Informujeme občany, že ve středu 24. 6. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Domu
služeb v Lučině proběhne 5. zasedání zastupitelstva obce Lučina. Program bude zveřejněn
na úřední desce a na internetových stránkách www.lucina.cz.

UPOZORNĚNÍ
K 26.5.2015 činí nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 117 178,- Kč a nedoplatky za psy
činí 6 200,- Kč.
Žádáme občany, kteří ještě svoji poplatkovou povinnost podle Obecně závazné vyhlášky
č.1/2014 nesplnili, aby tak učinili co jak nejdříve.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Naše žákyně Nela Žáková se v úterý 14. 04. 2015 zúčastnila krajského kola v recitaci. Ve
2. kategorii zabodovala a získala 1. místo v sólové recitaci. Je to obrovský úspěch, za kterým
stojí spousta práce a času.
24. 04. 2015 proběhl na ZŠ v Dobraticích 10. ročník turnaje žáků základních škol Povodí
Odry. Na turnaj se připravovali žáci naší školy: Ondřej Guziur, Richard Krška, Marek Menšík,
Michal Mojžíšek, Matěj Šimik, Ondřej Toufar a Jan Tvardek. Z celkového počtu 36 soutěžících
patřilo vítězství v turnaji našemu Marku Menšíkovi z 5. ročníku a 2. místo získal také žák naší
školy Matěj Šimik z 2. ročníku. Paní Pavlíně Krškové děkuji za pomoc a spolupráci.
Ve čtvrtek 30. dubna se v Sedlištích konala pěvecká soutěž Sedlišťský slavík, ve kterém
soutěžila naše dvě děvčata 5. ročníku - Barbora Funioková a Nela Žáková. Ve druhé kategorii
soutěžilo celkem 25 žáků z okolních škol. Naše zpěvačky s přehledem obsadily první příčky
soutěže. Nelka byla první a Barunka třetí.
Finále pěvecké soutěže Karvinský talent proběhlo 7. května, kde přes velkou konkurenci
vyhrála 1. místo ve 2. kategorii Nela Žáková.
Žáci 5. ročníku Marek Menšík a Ondřej Toufar byli přijati na osmileté gymnázium v Havířově – Podlesí. Přejeme dobré studijní výsledky.

DĚKUJEME VŠEM ZA REPREZENTACI ŠKOLY A OBCE LUČINA J

Letošní školní rok ukončíme na obecním úřadu 26. června 2015 slavnostním předáním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého ročníku. Provoz MŠ ve třídě Žabičky a stravování pro cizí
strávníky bude v termínu od 29. 06. do 10. 07. 2015.
Přání našim dětem: užijte si prázdniny podle svých představ, dávejte na sebe pozor a načerpejte sílu a elán do nového školního roku 2015/2016, který zahájíme 01. září 2015 v 08:00 hod.
v tělocvičně školy.
Místní zahrádkáři p. Zdeněk Fabík, p. Zdeněk Hrabec, p. Eduard Blahut, p. Stanislav Mokryš
a p. Jindřich Franta pomohli škole s úpravou tújí na školní zahradě. Zároveň se našel jeden obětavý
tatínek p. Jaroslav Bobek, který natřel houpačku a vstupní bránu na školní zahradu. Pan Tomáš
Funiok nám pomohl při přepravě žáků na divadelní představení. Děkuji za nezištnou pomoc.
Mgr. Ilona Racková, ředitelka

Zápis do mateřské školy Lučina
Ve čtvrtek 14. 5. 2015 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Lučina.
K novému školnímu roku 2015/2016, s nástupem k 1. září 2015, bylo podle stanovených kritérií
přijato 15 dětí.
Soňa Kiková, zástupce ředitelky pro MŠ
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PODĚKOVÁNÍ ZŠ a MŠ Lučina
Mgr. Iloně Rackové, Mgr. Jitce Mikové, Soni Kikové a spol.
Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych Vaší škole touto cestou poděkovala za profesionální přístup výuky a podporu
žáků v jejich volnočasových aktivitách. Velmi si cením toho, s jakou angažovaností jste prožívali
úspěchy i neúspěchy mých dcer a jejich spolužáků.
Vše jednou končí a těch pár školních let uteklo jako voda. Jsem přesvědčena o tom, že Nele
a Natálii zůstanou hluboce zapsána v srdci a duši.
Všem zaměstnancům, i Vám, přeji jen samé radosti, dostatek uznání jak ze strany rodičů, tak
i žáků, a především pak pevné zdraví.
S pozdravem Žaneta Žáková

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
po delší době je mi ctí opět Vás pozdravit
prostřednictvím našeho obecního Zpravodaje
a stručně Vás informovat o aktuálním dění ve
sboru.
V měsíci březnu jsme také letos navštívili s programem Hasík Základní a mateřskou
školu v Lučině. Tentokrát jsme si přizvali na
pomoc naši mladou krev - slečnu Valérii Votýpkovou a Patrika Vaška. Ve spolupráci s paní
učitelkou Alenou (škola) a Veronikou (školka)
jsme nejmenším dětem zprostředkovali základy požární ochrany a prevence.
25. dubna 2015 proběhl v areálu kempu
Lučina 11. ročník Vachalíkova memoriálu. Po
dlouhých letech (ne-li vůbec prvně) se z vítězství radoval domácí tým Lučiny, a to v kategorii

mladších. V kategorii starších se stalo vítězem
družstvo z Mořkova. Celkem se letošního ročníku
zúčastnilo 46 soutěžních týmů z celého MS kraje,
neboť i v letošním roce byla naše soutěž zahajovacím podnikem Moravskoslezské ligy mladých
hasičů (MSL MH). Naše děti nám v letošním
roce dělají jen samou radost (zatím). V celoroční hře Plamen obsadily výborné 2. místo, když
o vítězství přišly až v úplně poslední disciplíně
v přímém souboji s Bruzovicemi. V celkovém
hodnocení MSL MH po šesti absolvovaných
kolech drží průběžné první místo. Výsledky lze
sledovat na stránkách www.mslmh.cz.
Do soutěžního zápolení se zapojili i dospělí,
a jak muži, tak i ženy suverénně zvítězili v okrskovém kole požárního sportu, které proběhlo
24. května v Soběšovicích.

Léto je již za dveřmi, a proto si Vás dovolujeme pozvat na

HASIČSKÝ LETNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 20. června 2015
v kempu Lučina od 19.00 hodin letos se skupinou ARES.
25. července 2015 jste rovněž všichni srdečně zváni na

POUTNÍ BOHOSLUŽBU u kapličky sv. Anny (u Bártků).
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Přejeme Vám všem pohodový a příjemný čas dovolených a dětem a studentům (a také vyučujícím) zasloužené prosluněné prázdniny.
P.S. Děkujeme samozřejmě všem sponzorům a příznivcům, dobrovolníkům, rodičům a obci
Lučina za podporu a spolupráci a trvalou přízeň.
www.sdhlucina.cz
za výbor SDH Lučina
starosta Petr Kozel

KADEŘNICTVÍ JANČA informuje,
že v době od 27. 7. – 31. 7. 2015 bude kadeřnictví zavřeno.

Setkání jubilantů
Nádherné jarní sobotní odpoledne 11. dubna
2015 si prožili všichni, kteří se zúčastnili již tradičního setkání jubilantů tentokráte pořádaného
pro ty, kteří během prvních 6ti měsíců v roce
2015 oslavili nebo oslaví 80 a více let. Velice si
vážíme, že tato setkání mají stále větší kladnou
odezvu a nadále roste počet osobně zúčastněných oslavenců. O zpestření celého programu
se postarala děvčátka ze ZŠ – E. Pavlasová,
K. Rylková, K. Nosková, N. Kubicová, M. Pryč-

ková a K. Blahutová a p. Vajda se zpěvačkami
D. Kuběnovou a P. Siřinovou. Setkání se také
zúčastnila paní starostka Ing. Dagmar Veselá,
která popřála jubilantům do dalších let pevné
zdraví. Jubilanti, kteří se nemohli zúčastnit této
akce, byli osobně navštíveni ve svých domovech.
Poděkování za pomoc při organizaci akce patří
p. J. Vojkovské, p. M. Bordovské, p. M. Nešporové a především p. L. Gryczové.
Soňa Kiková

Zahrádkářky a zahrádkáři
– opět soutěž, opět výstava!
Léto už je přede dveřmi a Vy určitě již máte
osázeny všechny truhlíky, květináče, hrníčky
i košíky, aby opět krásně rozkvetly všechny balkóny, předzahrádky i okna. I letos se vydáme
s fotoaparátem ulicemi naší obce, abychom
všechnu rozkvetlou krásu zachytili a nejhezčí
pak i odměnili.
Takže nezapomeňte: v červenci a srpnu
opět soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno, balkón
a předzahrádku!!
Věřme, že počasí bude přát nejen kytičkám, ale i další úrodě a Vy se svými výpěstky
pochlubíte na tradiční podzimní výstavě
v září 2015.

A ještě pár informací k akcím, které již
proběhly:
-		 v dubnu se uskutečnila velmi zajímavá
a obsahově bohatá přednáška Ing. Štefka
o pěstování trvalek.
-		 koncem dubna několik členů ČZS navštívilo
Flóru Olomouc a pak podniklo exkurzi
do továrny Orrero u Litovle, největší světové továrny na tvrdý sýr parmazán Gran
Moravia, který se vyváží téměř do 60 zemí.
-		 v polovině května již tradičně plný autobus
vyrazil směrem k polským zahradnictvím.
Počasí přálo, kupovat bylo co, prostory
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pod autobusem zaplněny a na závěr
příjemné posezení na Majáku v Soběšovicích.
-		 na konec května pak bylo naplánováno
smažení vaječiny.

Všem zahrádkářům i zahrádkářkám přejeme krásné slunečné pohodové léto, ať Vám
zahrádka slouží nejen k užitku, ale i k relaxaci
a odpočinku.
Za výbor ČZS
Mgr. A. Bůžková

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům v měsících květen – červen.
KVĚTEN
Hrabcová Alenka
Přibylová Drahomíra
Špoková Pavla
Nogová Jana
Martečíková Mária
Poláková Františka
Špok Antonín
Vala Vladimír
Valošková Iveta

ČERVEN
Hovanec Stanislav
Bilíková Marta
Ešner Luděk
Jarolím Oldřich
Santarius Antonín
Vlastník Jiří
Koběluš Václav
Mikulová Emilia
Adámková Božena

Maierová Marie
Peterek Pavel
Šourková Anna

Kreissová Šárka
Mlynářová Alice
Sojková Marta
Šablaturová Anna
Grycz Alois
Strnadová Františka
Gulyásová Marcela
Čudejko Libor
Nytrová Ludmila

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

INZERCE

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: zoric@atlas.cz
www.zoric.cz
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HYDROIZOLACE STAVEB
Strojní podřezání zdiva
Svislá hydroizolace objektů
Plošná hydroizolace podlah
Hydroizolace základových desek
Kanalizační a drenážní systémy
Dlažby a chodníky
Stavební a výkopové práce
Odborná obhlídka a kalkulace zdarma
AQUASAN IZOLACE S.R.O., DOBRÁ 240, 739 51 DOBRÁ
603 276 386

WWW.HYDROIZOLACESTAVEB.CZ

604 280 003

aquasan@aquasan.cz

Zima odchází, sníh roztál, topná sezóna končí….

Přichází JARO - nejvhodnější období k řešení vlhkosti a plísní v domě.
Spousta z nás zvažuje rekonstrukci starého domu, a to jak drobné úpravy anebo radikální a zásadní
změny. Nadměrná vlhkost v našich domech způsobuje nejen ztráty na majetku, ale ohrožuje i naše zdraví.
Čím? Vyšší vlhkost je totiž živnou půdou i pro rozvoj plísní, které jsou pro nás nebezpečné. Poznáme ji snadno
klasickými příznaky: vlhkost na zdivu u podlahy, kapky na skle, orosená okna z vnitřní strany. Pokud bydlíme
ve starém domě, který trpí vlhkostí, měli bychom tento problém neprodleně řešit. Každého člena domácnosti
tento problém více či méně obtěžuje. Nejvíce však trpí malé děti a starší lidé, kterým vlhkost způsobuje alergie
a zdravotní problémy způsobené plísněmi.
Odstranění vlhkosti lze řešit různými amatérskými způsoby, např. opakovanými postřiky savem, vysoušením různými přístroji, sanačními omítkami, nátěry, větracími otvory ve zdivu atd. Je třeba si však uvědomit,
že tyto praktiky jsou pouze dočasné a neřeší a neodstraní vlastní příčinu vlhkosti v domě. Pokud chcete řešit
opravdovou příčinu vlhkosti, pak je třeba se obrátit na odborníky, kteří navrhnou optimální řešení.
Nejúčinnějšími metodami odstranění vlhkosti jsou mechanické zábrany. Při vzlínavé vlhkosti je to podřezání zdiva tj. oddělení obytné části od zdiva základového, při pronikání vlhkosti do sklepních prostor je to svislá hydroizolace nopovými foliemi s drenážními systémy. Při zvolení mechanické zábrany dochází k odstranění
příčiny vlhnutí zdiva a tím k jeho následnému celkovému vyschnutí. A protože se odborně zabýváme řešením
vlhkosti domů již skoro 20 let a stojíme si za naší kvalitou práce, nemáme problém dát zákazníkovi záruku
10let. Jde především o to, abyste se již tímto problémem nemuseli v budoucnu více zabývat.
Chcete-li vyřešit vlhkost v domě profesionálně, obraťte se na odborníky z Vašeho regionu s dlouholetou praxí.

Firma AQUASAN
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Hasík v základní škole a mateřské škole

Soutěž
v Tošanovicích
17. 05. 2015
hra Plamen
CTIF, u které
se nesmí
promluvit
Okrskové kolo požárního sportu
24. 5. 2015 v Soběšovicích

Den matek

Fandíme Česku

Karvinský talent

Sedlišťský slavík

Loutnička

Zoubky

Šachový turnaj Dobratice

Slet čarodějnic

