Zpravodaj obce Lutoniny
Ročník 13

Číslo 1/2016

Vážení spoluobčané
Zdravím Vás všechny při vydání prvního čísla letošního roku našeho pravidelného
čtvrtletníku. Letošní zima byla ještě mírnější, než ta před rokem, což znamená, že i náklady na
zimní údržbu nebyly vysoké. Snadno si domyslet, že asi nebude trvat dlouho a sníh v našich
podmínkách neuvidíme vůbec a budeme muset za ním vyrážet do výše položených oblastí. A
když už napadne několik centimetrů sněhu, tak se najdou jedinci, kteří jsou překvapeni, že
v lednu napadl sníh……..
Tím, jak si s námi příroda zahrává, tak to má negativní vliv i na naše lesy v podobě škůdců.
Na mysli mám škůdce, který se nazývá kůrovec, díky němuž jsme byli nuceni vykácet několik
desítek stromů v obecním lese. Na přelomu roku jsme však zjistili, že nám tento škůdce ještě
„řádil“ v přibližně dvacetiletém porostu, kde jsme museli vyřezat hodně dalších mladých
stromů. Naštěstí škody v našich lesích nejsou tak dramatické jako v některých jiných
katastrech.
Dle kalendáře nám začalo jaro a to je ve znamení svátků velikonočních, které letos vychází na
27. a 28. března. Malým „mrskáčom“ přeji bohatou pomlázku a starším bezpečný návrat
domů……….

Veselé velikonoce.
Petr Číž

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
za období leden 2016 – březen 2016

Zastupitelstvo obce schválilo:
•

Na základě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, odměny a příplatky poskytované dle přílohy č. 1 neuvolněným
zastupitelům.

•

Požadavek na materiálové vybavení pro JSDH Lutonina a SDH Lutonina na rok 2016
v celkové výši 48 753,- Kč.

•

Sídlo FK Lutonina na č.p. 158

•

Rozpočet obce Lutonina takto:
celkové příjmy:
celkové výdaje:
dofinancování z BÚ:

4 659 700,- Kč
4 893 700,- Kč
234 000,- Kč.

•

Zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko
na období 2014-2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci nevznikají
finanční závazky vůči MAS.

•

Stanovisko obce Lutonina k Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje s těmito připomínkami:
o Zrušení územní rezervy prodloužení tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s
napojením na trať č. 280.
o Zrušení záměru – Přeložka silnice I/69 „Obchvat Lutoniny“ vymezené v ZUR ZK
jako veřejně prospěšná stavba „PK 14“.

•

Dle §47 odst. 5 stavebního zákona zadání Změny č. 1 Územního plánu Lutonina, která je
součástí projednané zprávy.
Požadavky vlastníků:

•

Požadavek o změnu užívání pozemku v centrální části obce, a to z plochy veřejného
prostranství na plochu pro individuální bydlení.

•

Požadavek o změnu užívání pozemku p.č. 2613 vedeného jako zemědělská plocha na
plochu pro individuální bydlení.

•

Požadavek o změnu užívání pozemku p.č. 2340 vedeného jako zemědělská plocha na
plochu pro občanskou vybavenost.
Požadavky obce:

•

Plochy určené pro fotovoltaiku vedené jako plochy specifikované výroby změnit na
zemědělskou nezastavitelnou půdu.

•

Plochy vedené jako funkční využití dopravy k obsluze fotovoltaiky změnit na
zemědělskou nezastavitelnou půdu.

•

Plochu drážní dopravy „DZ“ v souladu s nadřazenou dokumentací „překlopit“ z návrhu do
rezervy.

•

Plocha občanského vybavení – veřejná vybavenost. Do podmínek přípustného využití
doplnit – ochrana obyvatelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí:
•

Příspěvku Českému svazu včelařů na úhradu části nákladů spojenou s léčením včelstev ve
výši 3 000,- Kč.

•

Finančního příspěvku FK Lutonina ve výši 1 000,- Kč na fotbalový ples konaný dne 30. 1.
2016.

•

Finančního příspěvku nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích ve výši 10 000,- Kč.

•

Finančního příspěvku na potřeby žáků ZŠ Jasenná ve výši 2 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

Navýšení měsíční odměny a příplatku pro uvolněného zastupitele.

•

Převod odběru elektrické energie a plynu od společnosti Energie pod kontrolou na
společnost RWE.

•

Prodej parcely p.č. 2830 v katastru obce Lutonina.

•

Žádost o opravu místní komunikace před RD č. p. 47 z důvodu výtluků.

•

Odstranění billboardu u myslivny.

•

Návrh na vklad vodohospodářského majetku sdružení obcí Syrákov do společnosti VaK
Vsetín, a.s.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
•

Žádost společnosti Dotek, o.p.s. Vizovice o finanční podporu na rok 2016.

•

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

•

Žádost společnosti Centrum postiženým Zlín, o.p.s. o finanční podporu na činnost a
provoz zařízení Horizont Zlín na rok 2016.

Ing. Jana Štalmachová
místostarostka

Kdo si hraje, nezlobí
Letos v lednu tomu byl přesně rok od založení dětského mysliveckého kroužku SOVY
Lutonina. Děti chodí do kroužku s velkým nadšením. Snažíme se jim výuku co nejvíce
zpestřit a na každou hodinu stále vymýšlíme něco nového.
V posledních dvou kroužcích jsme probírali lišku a vlka. Tematicky jsme se s kolegyní
nasoukali do kostýmu a výuka mohla začít ☺. Pro ty nejmenší, nemohly samozřejmě chybět i
pohádky O chytré kmotře lišce – Zkouška na hajného, O červené karkulce a O vlkovi a sedmi
kůzlátkách. Děti měly za úkol popsat mysliveckou mluvou nejen lišku a vlka, ale také sestavit
dle různých obrázků správný děj výše jmenovaných pohádek. Nakonec jsme ještě stihli
vyrobit vlka sedícího na mechu v květináči a i zazpívat písničku Běží liška k táboru.
Velkou didaktickou pomůckou je nám také kolo štěstí, které jsme si vlastnoručně vyrobili.
Děti roztáčejí kolo a dle vytočené barvy si tahají otázky z různých oblastí – poznávání stromů,
živočichů, lehčí a těžší otázky z myslivosti. Za každou správnou odpověď dostávají body a u
některé barvy se jim body připisují automaticky. Inu jak se říká, kdo si hraje, nezlobí ☺
Lucie Čalová – vedoucí mysliveckého kroužku SOVY Lutonina

Vzpomínka
Jako pětiletý kluk, díval jsem se na krásu zimy z okna.
Doma v teple máminu a tátovu něhu měl jsem.
Přes zarosené sklo v hlubokém sněhu srnku brodit viděl jsem.
„Kam jde ta srnka mami?“
„Do lesa hledat krmelec?“
„Co je to ta věc, ten krmelec?“
„Pro zvířátka prostřený stůl, je v něm voňavé seno, oves a sůl.“
„Kdo to tam nosí, do toho lesa? Náš soused myslivec.“
Ty otázky si pamatuji dodnes.
Soused dobrý člověk musí být, on pomáhá srnkám zimu přežít.
UŽ TEHDY TO BYLA JISTÁ VĚC, BUDU TAKY MYSLIVEC!!!
Stanislav Migdál – vedoucí mysliveckého kroužku SOVY Lutonina

Turnaj ve stolním tenise – II. ročník.
Letošní ročník připadl na sobotu 5.3. a neděli 6.3. Sobota patřila kategorii dospělých, do které
se přihlásilo 28 hráčů z Lutoniny, Jasenné, Ubla, Chrastěšova a Vizovic. Opět nás potěšila
účast něžného pohlaví, ale taky sedmi seniorů, kteří se odhodlali změřit své síly s mnohem
mladšími protivníky. Hrálo se celkem na třech stolech ve čtyřech skupinách po sedmi, kde
z každé skupiny postoupili čtyři nejlepší do vyřazovací části. Již zápasy skupin odhalily, že
turnaj bude mít ještě větší úroveň než před rokem. Jako jediný prošel celým turnajem bez
porážky a dokonce ztráty jediného setu vítěz turnaje Dušan Matyáštík. Ve finále si poradil
s Vlastimilem Hlavenkou z Vizovic. Třetí místo obsadil Petr Číž. Celý turnaj provázela velmi
přátelská atmosféra.
V neděli byla na pořadu kategorie dětí, které se zúčastnilo 17 hráčů z Lutoniny, Jasenné,
Chrastěšova a Vizovic. Bylo k vidění hodně krásných zápasů, ale i spousta emocí. Protože
děti hrály první ročník, tak jsme zjistili, že příště bude potřeba vytvořit dvě kategorie podle
věku. To bylo výsledkem toho, že první tři místa obsadili ti nejstarší v této kategorii. Vítězem
se stal Jiří Drga, druhé místo obsadil Martin Karol a třetí Martin Pšenčík – všichni z Vizovic.
Nejlepší umístění místních hráčů dosáhli čtvrtým místem Adam Číž a pátý skončil Petr Číž.
Ovšem pro nás byli vítězové všichni, kteří se turnaje zúčastnili. Pevně věřím, že příští rok se
sejde ještě více dětí na turnaji.
Poděkování patří kulturní komisi a zastupitelům obce, kteří se podíleli na přípravách a
organizaci turnaje a příští rok se opět budeme těšit.
Petr Číž

Stupně vítězů – zleva – Vlastimil Hlavenka, Dušan Matyáštík a Petr Číž

Zleva – Martin Karol, Jiří Drga, Martin Pšenčík, Adam Číž, Petr Číž a Ondřej Melichařík

Společné foto všech účastníků nedělního dne turnaje

Můj obchod
Potraviny U Lutonských

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás seznámili s naší krátkou historií a taky současností.
V srpnu 2015 jsme získali informaci, že tehdejší pronajímatel obchodu ukončuje svoji
činnost.
S myšlenkou vzít si do pronájmu obchod přišla naše současná pracovnice Eva, která přišla a
žadonila, aby mohla prodávat v obchodě v Lutonině. Začalo několik diskuzí a dlouhých nocí,
kdy jsme přemýšleli ,snažili se spočítat co nás čeká za velké investice. Kde a jak zajistit
nákup zboží, od kterých dodavatelů apod.
Další přemýšlení bylo, kde vzít druhou zaměstnankyni, i když toto byl asi nejrychleji
zvládnutý nápad, musíme oslovit naši Marcelu, vzhledem ke všem těm negativům zjištěním
co jsme zatím měli, tak jsme byli spokojeni, že Marcela s radostí náš návrh přijala, že se opět
může vrátit do obchodu v Lutonině a nám spadl další kámen ze srdce.
Jenže to nebylo vše, byl to jen začátek ………….
V září jsme žádali o schválení pronájmu, byli jsme oficiálně jediní zájemci. V tu dobu již
firma Hruška vyprodávala poslední zásoby a chtěla prodejnu uzavřít již na konci září, což by
znamenalo, že bude dlouhodobě obchod pro Vás uzavřen.
Dne 24.9.2015 byl odsouhlasen náš zájem pronájmu obchodu.
Až v tu dobu jsme zjistili, že ve vybavení obchodu není skoro žádné zařízení, které by
v prodejně po opuštění firmou zůstalo, vše bylo jejich majetkem, až na pár regálů ve skladu a
jednu chladící lednici na prodejně. Vše bylo údajně obcí rozprodáno! No co teď, s takovou
velkou investicí do veškerého materiálního vybavení se nepočítalo. Opět přišlo na pár sezení
a diskuzí, a zvládneme to? Obec nám nic nenabízí, co budeme dělat? Kde budeme shánět
regály, chlaďáky, mražáky apod. Jak to bude dál? No prostě dost obav musíme to pro „
Lutoninu zvládnout“!
Dne 9.10.2015 jsem prostory obchodu převzali. Začalo malování, velký úklid, plánování
prodejny, stavění regálů, nákupy zboží, spuštění skladového systému …..…. Prostě jsme
začínali v 6 ráno a končili někdy i ve 2 v noci a ráno znova, jelikož jsme si dali šibeniční
otevírací termín 19.10.2015.Tedy 10 dní tvrdé dřiny, starostí, organizování, nespávání a i pár
slziček z celkové únavy, ale pořád se snahou, abychom to zvládli.
A pak přišlo to velké pondělí 19.10.2015 a slavnostní otevření. V ten den jsme rozdávali
sladký donut k zakousnutí a byli jsme moc šťastní, jelikož jsme dostali od Vás co jste přišli
několik pochval, což bylo velkou odměnou za práci všem co se podíleli přípravě.

Ani nevíme, jak byly Vánoce, konec roku a teď už je jaro 2016. A je to skoro 6 měsíců co
jsme tu pro Vás a snažíme se,aby jste byli u nás spokojeni a rádi se k nám vraceli.
Zajišťujeme pro Vás nový sortiment i na základě Vašich požadavků co by Vám v obchodě
chybělo.
Mezi Vás všechny distribuujeme poštou náš 14denní akční leták, který vždy začíná v pátek a
zboží je na prodejně označeno „akce“. Na prodejně máme pro Vás připraveny jiné akční slevy
u různých výrobků, které jsou označeny vždy cenovkou „denní nabídka“.
Jsme tu pro Vás otevřeni:
Pondělí – Pátek 6.30 – 17.00
Sobota
6.30 – 11.00
Kontaktní telefon do prodejny : 732 623 670

Budeme moc rádi, když se za námi, ti kteří nás ještě nepoctili svou návštěvou přijdete podívat
a podpoříte nás v naší snaze.

Naši první usměvaví zákazníci 19.10.2015

Tímto velmi děkujeme našim stálým zákazníkům za jejich přízeň.
Přejeme Všem krásné prožití velikonoc a hezké jarní dny.

Karel Lutonský a kolektiv obchodu Marcela a Eva ☺

Společenská kronika
leden – březen 2016

Životní jubilea
92 let
Miloslava Bělíková

Narodila se:
Kateřina Švidrnochová

87 let
Vlasta Klimovičová
85 let
Marie Bělíková

(Rodičům blahopřejeme)

Odhlásil se z trvalého pobytu:
Michal Bělík

83 let
Drahomíra Kryštofová
Marie Pekárková
82 let
Jaroslav Vařák
70 let
Lýdie Bařinová
65 let
Alenka Polanská
Dana Charvátová
Františka Řepová
60 let
Drahomíra Husičková
55 let
Eva Lutonská
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a spokojenosti

Kdo nechce být uváděn ve společenské kronice, nahlaste svůj nesouhlas na Obecním úřadě.

K 23.3.2016 je v obci Lutonina trvale přihlášeno 420 občanů.
Uzávěrka příspěvků zpravodaje č. 2/2016 je 20.6.2016
Vydáno 23.3.2016 v počtu 139 výtisků

