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Vážení spoluobčané
Srdečně Vás všechny zdravím u vydání podzimního čísla našeho zpravodaje.
Léto je za námi, skončil čas letních prázdnin, radovánek u vody a dovolených. Dětem nastaly
školní povinnosti a tak všem žákům a studentům přeji hodně úspěchů při studiu a získávání
nových vědomostí.
Babí léto skončilo, podzim je tady a příroda se nám pomalu, ale jistě ukládá k zimnímu
spánku. Letos ovocné úrody, která skončí nejčastěji v sudech na kvas bylo v naší obci velmi
poskromnu, lépe řečeno téměř vůbec.
Letošní podzim je ve znamení voleb do zastupitelstev krajů a v jedné třetině volebních
obvodů se bude volit do Senátu. Volby byly vyhlášeny prezidentem Milošem Zemanem na 7.
a 8. října a volit se budou krajští zastupitelé ve 13 krajích. Do Senátu se v naší obci tentokrát
volit nebude.
V našem kraji budeme mít s největší pravděpodobností nového hejtmana. A kdo to bude, si
ještě nějakou chvíli počkáme. Kandidátů na hejtmana je více a samozřejmě se všichni
předhánějí v předvolebních kampaních. Každý před volbami slibuje, co a jak se všechno
změní k lepšímu, ale ve většině případů zůstane opravdu jen u těch slibů……
Je proto na nás voličích, abychom přišli do volebních místností a zvolili si ty správné
kandidáty do krajského zastupitelstva, které si pak zvolí nového hejtmana.
Na závěr mi dovolte, abych všem spoluobčanům popřál příjemný podzimní čas.

Petr Číž

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

za období červenec 2016 – září 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Žádost o vybudování části komunikace k pozemku č.p. 2522/2.
• Mimořádnou splátku úvěru ve výši 800 000,- Kč.
• Přijetí dotace ve výši 335 903,- Kč z MMR na vybudování dětského minihřiště.
• Rozpočtové opatření č. 3/2016.
• Žádost o pronájem částí obecních pozemků:
- p. č. 1951 o výměře 600 m2,
- p. č. 1973 o výměře 665 m2,
- p. č. 1984 o výměře 253 m2,
- p. č. 1981 o výměře 256 m2.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Otevření velkoobjemového kontejneru v den sběru nebezpečného odpadu, tj. 1. 10.
2016.
• Otevření velkoobjemového kontejneru v roce 2017 v termínech, o kterých budou
občané včas informováni.
• Návrh na změnu ÚP Lutonina, na kterém pracuje Ing. Jitka Šimordová.
• Propočty, dle kterých obec Lutonina odběrem elektrické energie od společnosti
Energie pod kontrolou neušetřila.
• Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov na budovu Obecního úřadu a
budovu Kulturního domu.
• Souhlas současného zastupitelstva obce ve Vizovicích s rekonstrukcí koupaliště a se
zařazením rekonstrukce koupaliště do investičních akcí rozpočtu města v roce 2017.
• Nutnost opravy zábradlí přes potok směrem na Kamenec.
• Návrh koupit nové LED světla namísto původních, které se kazí, přestávají fungovat,
jsou po záruce a jejichž oprava by byla nákladná z důvodu nutnosti koupit nový zdroj.
• Úpravy parku, které budou realizovány již nyní na podzim roku 2016.
• nabídku od firmy Rodad-reklama na zhotovení plastového obecního znaku o rozměru
1x1 m za cenu 10 000,- Kč bez DPH.
• Návrh starosty obce na investiční akce v roce 2017
- výměna oken a dveří v obchodě,
- opravy místních komunikací,
- oprava asfaltu pod kolibou,
- oprava soklu a výměna oken a dveří na budově na hřišti,
- položení dlažby a výměna laviček na hřišti,
- projekt na vybudování vodovodu na „Kamenci“ a popřípadě v některých dalších
částech obce, podle zájmu občanů.
• Konání vánočního jarmarku dne 26. 11. 2016.

MS Lutonina
První srpnový víkend se v Lutonině nesl tradičně ve znamení myslivosti.
I přes počáteční nepřízeň počasí, byla celá akce zahájena mysliveckým odpolednem pro děti.
Naučná stezka pod názvem Toulky přírodou čítala 10 stanovišť. Děti se učily poznávat stopy,
keře, stromy, zvířata, psy, lezly do provizorní liščí nory, házely míčkem na divočáka, střílely
ze vzduchovky a mohly si prohlédnout dravce. Cílem této stezky byla propagace a osvěta
myslivosti mezi mladými lidmi, ale také seznámení laické veřejnosti s aktivitami, které se
konají během roku v mysliveckém kroužku Sovy.
Mimo naučnou stezku se děti také mohly povozit koňskými vozy, nechat si namalovat
obrázek na obličej a samozřejmě největším tahákem, který završil dětské odpoledne, bylo
letadlo, které házelo bonbóny.
Během celé akce si přišli na své i příznivci výborného zvěřinového jídla a k dobré náladě
přispěla cimbálová muzika Ocún.
O závěr dne se postarala rocková skupina Sára. Celá akce končila v pozdních hodinách a
můžeme říct, že letos velmi vydařila.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastníkům za přízeň a také všem, kteří se podíleli
na přípravě a bezproblémovém průběhu celé akce. Velký dík patří především sponzorům a
také obci Lutonina za zapůjčení fotbalového areálu, který je ozdobou místní vesnice a
skvělým zázemím pro pořádání akcí tohoto typu. Nesmíme také zapomenout na naše děti
z kroužku Sovy a myslivecký kroužek Liščata Zádveřice pod vedením manželů Turečkových,
kteří nám pomohli na stanovištích v naučné stezce a bez kterých by to prostě nešlo!
Takže příští rok se těšíme opět naviděnou !! Lovu zdar!
Myslivci z Lutoniny

Zlatá svatba manželů Chmelíkových
Neuvěřitelných padesát let manželského soužití – zlatou svatbu oslavili v červenci manželé
Ladislav a Ludmila Chmelíkovi. Svůj svatební den si připomněli v pohodlí domova a při této
příležitosti jim jménem obce přišly poblahopřát členky sociální komise.
Manželům Chmelíkovým tímto ještě jednou přejeme do dalšího společného života pevné
zdraví, spokojenost a pohodu v kruhu nejbližších.
Ing. Jana Štalmachová
místostarostka

Historicky první svatba v Lutonině
Svatba je důležitá životní událost pro každého. Ta historicky první uzavřená v Lutonině
se konala dne 13. srpna 2016. Tento den si za svůj svatební zvolili paní Hana Kratinová
a Vlastimil Kužela. Uzavřít manželství si přáli v Lutonině, a tak své ANO slavnostně
vyslovili v Kulturním domě. Slavnostní obřad provedl starosta obce pan Petr Číž. Platnost
sňatku stvrdili svým podpisem za dozoru paní Lenky Pekárkové z Městského úřadu ve
Vizovicích.
Jejich svatební den byl také zaznamenán do pamětní knihy obce a bude tak natrvalo zvěčněn
jako první sňatek v obci.
Manželům Kuželovým přejeme spokojený život a hodně štěstí a lásky.
Ing. Jana Štalmachová
místostarostka

Informace OÚ
Oznamujeme občanům, kteří by měli zájem o prodloužení vodovodního řadu, aby se přišli
nahlásit na OÚ do konce měsíce října. Jedná se pouze o průzkum, kde a v jakých lokalitách
obce by se dalo uvažovat o vypracování projektu na prodloužení řadu. Samozřejmě v tuhle
chvíli nikomu nemůžeme dopředu slíbit ani potvrdit, že bude projekt realizován. Vše je
závislé na finančních možnostech obce a samozřejmě se budou hledat dotační tituly vypsané
k danému tématu. Taky se bude muset brát ohled na počet žadatelů v dané lokalitě obce.

Nový školní rok je zase tady
Po hlavních letních prázdninách se nám 1. září rozběhl nový školní rok 2016/17. S potěšením
mohu konstatovat , že letos se naše budova opět dočkala dalších změn k lepšímu. V průběhu
prázdnin se podařily realizovat projekty na celkovou rekonstrukci žákovských záchodů,
výměnu kotlů, novou podlahu v tělocvičně a zabezpečení topných těles ochrannými kryty, za
což patří velký dík vedení obce. Věřím, že provedené rekonstrukce přivítají nejen žáci školy,
ale i veřejnost, která nás navštěvuje. V tomto roce jsme přivítali devět prvňáčků (osm žáků
z Jasenné a jednoho žáka z Lutoniny). Naše škola má tedy na začátku školního roku celkem
42 žáků, z toho 3 žáci dojíždí u Ubla, 4 z Lutoniny, 2 z Vizovic a ostatní jsou z Jasenné.
Devět žáků prvního ročníku je spojeno s šesti žáky ročníku druhého. Jejich třídní učitelkou je
paní Mgr. Jana Kohoutová. 11 žáků 3. ročníku je ve třídě společně s 6 žáky 4. Ročníku, zde je
třídní učitelkou paní Mgr. Hana Vaculíková a v 5. ročníku s 10 žáky je třídním učitelem Mgr.
Hynek Tichý. I v letošním rozvrhu hodin se zaměřujeme na zvýšené potřeby žáků 1. a 5.
ročníku, což se promítá ve větším počtu samostatných hodiny v hlavních předmětech, tj.
český jazyk, matematika a anglický jazyk. Z akcí školy, které máme letos naplánované, bych
zde rád zmínil pokračování celoročního projektu Poznej svůj domov, tradiční Žákovský ples,
který je naplánován na 11. listopad, či připravovaný lyžařský kurz.. I v tomto roce naše škola
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Zvonek Vizovice a dalšími dobrovolníky nabízí dětem
v Jasenné řadu kroužků. Již tradičními kroužky jsou u nás angličtina, florbal, výtvarný
kroužek, včelařský kroužek, keramika a výuka evangelického náboženství. V letošním roce
zde přibývá kroužek tanečního aerobiku a podařilo se navázat spolupráci se Základní
uměleckou školou Morava Zlín, která nám rozšiřuje možnosti hudebních oborů. Do těchto
kroužků se žáci mohou hlásit v průběhu září a začátkem října. Věřím, že se bude našim
prvňáčkům ve škole líbit a všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy bych rád ještě jednou
popřál příjemný a úspěšný školní rok 2016/2017.
za ZŠ Jasennou Mgr. Hynek Tichý

Společenská kronika
červenec – září 2016

Životní jubilea
90 let
Františka Frýdlová

Odhlásila se z trvalého pobytu:
Kateřina Švidrnochová

81 let
Božena Přikrylová
80 let
Milan Navrátil
75 let
Eduard Studeník
Helena Blažková

Sňatek uzavřeli:
Kateřina Dolinová a Petr Migdal
Hana Kratinová a Vlastimil Kužela
Petr Jurečka a Monika Sláčíková
Novomanželům blahopřejeme

70 let
Dáša Studeníková.
Zlatou svatbu oslavili:
60 let
Jarmila Řepová

Ladislav a Ludmila Chmelíkovi

55 let
Iva Medlíková
50 let
Eva Doležalová
Marie Valchářová
Ing. Ivana Kolajová
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a spokojenosti

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

Uzávěrka příspěvků zpravodaje č. 4/2016 je 9.12.2016. Počet výtisků – 140 ks.
K 30.9.2016 má v obci Lutonina trvalý pobyt 415 občanů.
Vydáno v září 2016

