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Co najdete v tomto čísle:
f Slovo starosty
f Usnesení z jednání zastupitelstva obce
f Krátké zprávy
f Změny v integrované dopravě v kraji

leden - prosinec 2020
f Poděkování Jiřině Haničincové
f Společenská kronika
f Domácí hospic „Devětsil“
f Meziobecní utkání ve stolním tenise
f MAS podporuje místní ekonomiku

Knihovnice roku
ZlÍnskÉho kraje 2020

Vážení spoluobčané,
letos jsme připravili jedno jediné číslo našeho zpravodaje. Přispěla k tomu pandemie viru COVID 19,
která v naší republice propukla naplno v měsíci březnu. Nebylo to pro
nás všechny jednoduché, změnit ze
dne na den, náš zaběhlý rytmus života a každodenní práce. Děti zůstaly doma a taky spousta lidí musela
opustit své zaměstnání, či živnost.
Ten, kdo mohl, pracoval z domu.
V podstatě nikdo nebyl na takovou
situaci připraven. Byl omezen pohyb a nařízení nosit zakryté ústa
a nos. Taky naše obec nebyla na tuhle situaci připravena. Mnoho obcí
a měst vyzvalo své občany ke spolupráci šití ochrany úst a nosu. K výzvě jsme se taky přidali a jsem velmi
rád, že i v naší obci se našli spoluob-

čané, kteří pomohli buď formou materiálu, nebo přímo šitím roušek, které jsme poté mohli rozdat mezi naše
občany. Patří jim velký dík. Nebudu jmenovat, aby se nestalo, že bych
na někoho zapomněl. Taky jsme podpořili menší živnostníky tím, že jsme
si od nich nechali našít další roušky. Obec zajistila dezinfekci, která
byla ve spolupráci s SDH Lutonina
rozdána mezi občany. Tím, že situace se zásobami roušek byla v tu chvíli špatná, jsme podpořili nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích,
TOPAS Vizovice a taky KNTB ve Zlíně. Ještě jednou bych chtěl všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli velmi poděkovat. Z první vlny „koronaviru“ jsme se ještě ani nevzpamatovali a už se mluvilo o druhé a ta
taky přišla. Spousta z nás se řídila a řídí pravidly, které naše vláda

přikázala, ovšem mnoho z Vás, tak
i já moc dobře nerozumíme některým velmi chaotickým a řekněme až
nesrozumitelných nařízením. Pevně
věřím, že překonáme i druhou vlnu
pandemie, abychom se mohli vrátit
zpět do normálního života a opět se
setkávat na kulturních, sportovních
a dalších akcích, které musely být
bohužel letos zrušeny.
Tím, že nám nastal advent, tak
bych Vám chtěl všem popřát velmi
klidné prožití předvánočního času,
hlavně ve zdraví a klidu.
A zároveň mi dovolte popřát všem
klidné a šťastné vánoční svátky
a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.
Petr Číž

Z jednání zastupitelstva obce
za období leden 2020 - listopad 2020
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Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1.
Rozpočtové opatření č. 2.
Rozpočtové opatření č. 3.
Poskytnutí daru v hodnotě 2.000 Kč
Valašskému souboru Portáš, z.s.
do tomboly na  valašský bál.
Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč Mateřské škole
v Uble.
Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 15.000 Kč Nemocnici Milosrdných bratří ve  Vizovicích.
Poskytnutí daru v hodnotě 3.000 Kč
do tomboly na Hasičský ples konaný dne 22.2.2020.
Poskytnutí daru v hodnotě 2.000 Kč
do tomboly na obecní ples obce
Bratřejov.
Poskytnutí finančního příspěvku
v hodnotě 3.000 Kč Včelařskému
spolku Vizovice.
Pronájem nebytových prostor o výměře 19,25 m2 v objektu č.p. 114,
Obecní úřad v Lutonině za účelem
provozování kosmetických a pedikérských služeb.
Pronájem
obecních
prostor
(místního obchodu) společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo
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za účelem provozování prodejny
potravin.
Nabídku společnosti ELEKTROFYZIKA s.r.o. na vysušení a hydroizolaci vlhkého zdiva v KD Lutonina systémem DryPol.
Zprávu č. 398/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Lutonina za rok 2019 s výhradami.
Celoroční hospodaření obce Lutonina s výhradou a zároveň přijalo
opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Výsledek hospodaření obce za rok
2019 ve výši 1 035 901,19 Kč a převedení na účet 432, tj. do nerozděleného zisku minulých let.
Účetní závěrku za rok 2019, a to
bez výhrad.
Upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880,
se sídlem Svárov 1080, 755 01  Vsetín v předloženém znění.
Zařazení území obce Lutonina
do územní působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na programové období 2021-2027.
Pořízení 20 ks kompostérů.
Pořízení nové vlečky a záměr prodeje vlečky staré.

• Ukončení zpracování změny č. 1
Územního plánu Lutonina s tím, že
veškeré podněty zpracované v této
změně budou součástí změny č. 2.
• Dle §6 odst. 5 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
Zprávu o uplatňování Územního
plánu Lutonina v uplynulém období 2016-2019 včetně pokynů pro
zpracování návrhu změny územního plánu.
• Záměr prodeje pozemku a následnou Kupní smlouvu o převedení
vlastnictví nemovité věci, a to pozemku p.č. 2295 o výměře 2770 m2,
ostatní plocha, pohřebiště, v k.ú.
Lutonina, zapsaného na LV 10001
ve vlastnictví obce Lutonina.
• Dohodu o zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330059982/006006
mezi obcí Lutonina a společností E.ON Distribuce, a.s.za cenu
22.500 Kč.
• Pronájem reklamní plochy na autobusové zastávce společnosti Vizocargo s.r.o.

• Žádost MS Lutonina o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000 Kč na krmivo pro zvěř pro
rok 2020.
• Obecně závaznou vyhlášku obce
Lutonina č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a schválilo sazbu
poplatku ve výši 420 Kč na občana
za kalendářní rok.
• Záměr prodeje pozemku o výměře
35 m2 a části pozemku 1820/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Lutonina ve vlastnictví obce Lutonina zapsaném na LV
č. 10001 za cenu 50 Kč za 1 m2.
• Návrh rozpočtu pro rok 2021.
• Inventarizační komise za účelem
inventarizace obecního majetku
k 31.12.2020.

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí:
Odkup pozemků na vybudování
kanalizace.
Výtěžek tříkrálové sbírky, který činil cca 15.000 Kč.
Návrh a cenové nabídky na pořízení nového traktoru.
Žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek v souvislosti s ší-

•
•
•
•

•

•
•
•

řením nákazy koronavirem.
Návrh na nutnost řešit zadržování
vody na území obce Lutonina.
Informaci o vyvěrající vodě na cestě na Výpustě.
Dohodu o zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci.
Informaci o akci „Astronomické
pozorování hvězd pro veřejnost“
zajištěnou hvězdárnou ve Valašském Meziříčí, které se uskuteční
14.8.2020 na hřišti v Lutonině.
Informaci o divadelním představení „Tak trochu rebelové“, které
se uskuteční v náhradním termínu
12.9.2020 v KD Lutonina.
Návrh smlouvy budoucí o smlouvě o postoupení investorských
a s nimi souvisejících práv.
Návrh na prodloužení vodovodního řadu k myslivně.
Návrh na řešení projektu na budovu a stání pro komunální techniku
a umístění kontejnerů.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
• Žádost společnosti DOTEK z.ú.
Vizovice o finanční příspěvek.
• Žádost společnosti Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje o finanční příspěvek.

Krátké zprávy
V letošním roce jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury
na pořízení nové výpočetní techniky a zařízení do knihovny ve výši
27 000.-kč.
Z KÚZ – Odbor životního prostředí a zemědělství jsme obdrželi dotaci za rok 2017 a 2018 na obnovu a funkčnost lesa ve výši
304 070.-kč, za rok 2019 to bylo
51 384.-kč, důvodem byla kůrovcová kalamita. Z těchto peněz již byla
část použita na obnovu lesa a to cca
90 000.-kč.
Od státu jsme obdrželi jednorázový nenávratný příspěvek ve výši
521 250.-kč, je to kompenzace způsobená propadem příjmů RUD obcí
a měst.

Letos na jaře proběhla montáž
solárních LED svítidel v místní
části nad bývalou farmou. Udělala se lokální oprava části místních
komunikací a taky oprava devíti
vpustí kanalizace, které byly v havarijním stavu. Podařilo se dotáhnout do konce projekt prodloužení
vodovodního řadu do místní části
Kamenec, kdy máme vydané platné
stavební povolení. Protože je to velká investice, tak jsme požádali VaK
Vsetín o společnou realizaci stavby.
Zatím máme zprávy, že v roce 2021
nebude možné tento projekt realizovat z důvodu finanční kapacity firmy VaK Vsetín. Došlo k terénním
úpravám pozemku na bývalé farmě, kdy zastupitelstvo si dalo prioritu začít řešit projekt nové garáže
pro komunální techniku a zpevně-

• Žádost o podporu provozu Linky
bezpečí, z.s.
• Žádost o finanční podporu na rozšíření pečovatelské služby Dotek
z.ú. v roce 2021.
• Žádost vlastníků pozemků 416/1,
419/1, 419/19, 419/21 a 470 v k.ú.
Lutonina o zapracování zastavitelné plochy na uvedených pozemcích, a to plochy s hlavním funkčním využitím VD – drobná výroba
a výrobní služby.
• Źádost o změnu funkčního využití, a to o vymezení nových ploch
bydlení na pozemcích p.č. 2466,
p.č. 2529, p.č. 2530 v k.ú. Lutonina,
funkční využití plocha zemědělská.
• Žádost o změnu funkčního využití,
a to o vymezení nových ploch bydlení na pozemcích p.č. 2535 s p.č.
2536 v k.ú. Lutonina, funkční využití plocha zemědělská, plocha krajinné zeleně.
• Nabídku na zhotovení reklamních
předmětů ve formě knih, omalovánek, pamětních listů a rozvrhu hodin v počtu po 40 ks za cenu
14.800 Kč.
• Žádost Diakonie Vsetín o poskytnutí dotace na rok 2020.
Ing. Jana Štalmachová
Místostarostka
nou plochu na odpadové hospodářství.
Oznamujeme občanům, že je
u kulturního domu trvale přistaven
kontejner na železný odpad. Stejně
jako letos bude na jaro příštího roku
přistaven velký kontejner na velkoobjemový odpad.
OÚ nabízí k prodeji tři druhy popelnic. 240 L plastová za 1070.-kč,
120 L plastová za 850.-kč a 110 L
pozinkovaná za 930.-kč.
Dále nabízíme skládací nákupní
tašky s logem obce za 85.-kč/kus.
OÚ provádí ověřování podpisů
a listin, tzn. veškerých služeb, týkajících se CZECH POINT.  
Petr Číž
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ZMĚNY V INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
ZLÍNSKÉHO KRAJE OD 1. 1. 2021
Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokráte zaměřenou na autobusy, která přinese vysoký komfort cestujícím.
Po spuštění jednotného tarifu na železnici, v prosinci minulého roku, se jedná o druhý ucelený balíček služeb.
Některé body plánu se nepodařilo zcela naplnit. Komplikace způsobila zejména pandemie
Covid 19. Přípravný tým musel rozvolnit nástup bezkontaktní čipové karty.
HLAVNÍ ZMĚNY
o Platit bude stále kilometrický tarif, který už jako cestující znáte z letošního roku.
o Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než
200 novými vozy (z celkových 350).
o Cestovní doklad budete moci zaplatit prostřednictvím
mobilního telefonu, bankovní karty nebo hotovostí
a to jak v autobusech, vlacích tak v prodejních místech.
o Železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském
kraji jezdit častěji, zvýší se také možnosti přestupování díky lepší návazností spojů.
o Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu přestanou platit.
o Při přestupu mezi autobusovými linkami, nebudete
muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky z předchozího spoje).
o V průběhu roku bude postupně probíhat výměna dopravních značek autobusových zastávek, které budou
pro cestující přehlednější.
JAK TO BUDE V ROCE 2021
S ČIPOVÝMI KARTAMI V RÁMCI ID ZK?
Pandemie COVID 19 významně zkomplikovala dodavatelsko-odběratelské vztahy, v jejímž důsledku postupně přestalo být možné dodržení harmonogramu zavedení krajské čipové karty. Od 1. 1. 2021 tak nebude možné
nakupovat časové kupony na kartu a platit bude papírový jízdní doklad.
Výjimku tvoří cestující, kteří využívají čipové karty vydávané dopravcem ARRIVA Morava (ODISKy).
S nimi budou moci cestovat u všech autobusových dopravců na území našeho kraje už od 1. 1. 2021.
U vlaků je bude možné využívat v průběhu III. čtvrtletí. Po tomto datu bude možné využívat i Zlínské karty pro cestování vlakem/busem na území Moravskoslezského kraje.
Všechny ostatní čipové karty, vydávané pro příměstskou dopravu, přestávají od 1. 1. 2021 v rámci Zlínského kraje platit1, podrobnější informace jsou popsány kapitole Městská hromadná doprava.
Jsme si vědomi komplikací, které nastalá situace způsobí, moc nás to mrzí a všem cestujícím se za tyto komplikace omlouváme.
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Dočasně tak zavádíme zvýhodnění cestujících při přestupu také mezi autobusy, kdy se nebude platit nástupní
sazba (9 Kč pro obyčejné jízdné) při předložení jízdenky z předchozího spoje, kterou je třeba uchovat po celou
dobu přepravy.
1 Pro vyrovnání zůstatků na čipových kartách se informujte u dopravce, který kartu vydal.
JAK SE BUDE JEZDIT
V RÁMCI IDZK OD 1. 1. 2021?

Autobusy

Od začátku roku bude platit na území kraje jen kilometrový tarif. Nově k němu přibude možnost zvýhodněného přestupu (autobus-autobus) pomocí papírové jízdenky, zakoupené u řidiče, nebo pomocí čipové
karty ODISKa. Ve všech autobusech bude možné platit bankovní kartou, mobilním telefonem nebo v hotovosti.

Vlaky

U vlakových spojů nedojde od 1. 1. 2021 oproti současnému stavu k žádné změně. Nadále tak bude platit
stejný tarif a časově kilometrické jízdenky jako letos

a přestup mezi vlak-autobus (a naopak) nebude cenově
zvýhodněný.
Ve všech vlacích je opět možné platit bankovní kartou, mobilním telefonem nebo v hotovosti.

Městská hromadná doprava

K 1. 1. 2021 dojde i ke změně zapojení MHD do systému ID ZK.
- V souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice budou uznávány na linkách ID ZK jen papírové
časové občanské kupóny MHD.
- V obvodu MHD Uherský Brod bude platit Tarif ID ZK,
tj. prozatím kilometrický tarif bez časového jízdného.
- V obvodu MHD Kroměříž bude platit u dopravce KTS
jen tarif MHD a jen čipové karty vydané tímto dopravcem.
- V obvodu MHD Vsetín bude platit u dopravce ČSAD
Vsetín jen tarif MHD a jen čipové karty vydané tímto
dopravcem.
- V souměstí Zlín – Otrokovice budou uznávány na vyjmenovaných linkách ID ZK také jízdní doklady DSZO
a současně budou dále platné podmínky Zlínské integrované dopravy (ZID) vč. Uznávání dokladů ZID
na trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice.
- V obvodu MHD Rožnov p. Radhoštěm bude platit
Tarif ID ZK, tj. prozatím kilometrický tarif bez časového jízdného.
Cestování do sousedních krajů
Zlínský kraj objednává také některé spoje v rámci mezikrajského spojení v linkové a regionální železniční dopravě.
Pro cesty do sousedních krajů platí ID ZK u smluvních
dopravců Zlínského kraje. V regionální železniční dopravě platí tarif ID ZK na trati:
- 303 do Kojetína.

- 330 do Moravského Písku.
- 340 do Veselí nad Moravou.
V železniční dopravě je při mezikrajských cestách
do Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje
možno u dopravce České dráhy a.s. využít také tarif ČD
TR 10.
K 1. 1. 2021 také pokračuje již dnes zavedený systém
uznávání dokladů IDS JMK, IDSOK a ODIS na mezikrajských linkách.
Konkrétní platnost je uvedena na každém jízdním řádu
označením čísla zóny příslušné IDS u názvu stanice/zastávky a také případnou poznámkou.
V železniční dopravě platí tarif IDS JMK na trati:
- 330 do Starého Města
- 340 / 341 do Uherského Hradiště a do Starého Města.
Tarif IDSOK platí na trati 330 do Hulína.
Tarif ODIS platí na trati 323 do Valašského Meziříčí.

Autobusy

SMLUVNÍ DOPRAVCI

- Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.
- Oblast Uherské Hradiště a Valašské Klobouky – ČSAD
BUS Uherské Hradiště a.s.
- Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.
- Oblast Vsetín a Valašské Meziříčí – Transdev Morava
s.r.o. a TQM – holding s.r.o.

Vlaky

- Drážní dopravci – České dráhy, a.s. a ARRIVA vlaky s.r.o.
KDE NAJDETE AKTUÁLNÍ INFORMACE?
WEB: www.id-zk.cz
FACEBOOK: https://www.facebook.com/IDZKCZ
TWITTER: www.twitter.com/IDZK_cz
JIZDNI ŘÁDY: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady

INFORMAČNÍ KANCELÁŘE
Informační kancelář

adresa

otevírací doba

Uherské Hradiště

Velehradské třída 1311

Po – Pá 6:30 – 17:00, So 7:00 – 12:00

Uherský Brod

Pod Valy 1046

Zlín

Trávník 4402

Kroměříž

Nádražní 3553/16

Po – Pá 8:00 – 16:00
Po – Pá 6:20 - 11:45, 12:15 - 15:45, 16:00 - 18:45,
Luhačovice
Nádražní 258
So 6:20 - 11:45, 12:15 - 15:45, 16:00 - 17:40
Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 103 Po – Pá 8:00 – 16:00
Po - Pá 5:30 - 8:55, 9:25 - 17:25, 17:55 - 21:40,
Vsetín
Nádražní 649
So-Ne 7:40 - 8:55, 9:25 - 17:25, 17:55 - 21:40
Po, St, Pá 6:00 - 18:00, Út, Čt 6:00 - 16:00,
Valašské Meziříčí
Mostní 55/23
So 8:00 - 10:00, Ne 13:00 - 15:00
Rožnov pod Radhoštěm Chodská 1025
Po, St 6:00 - 14:30, Út, Čt 10:00 - 18:00, Pá 7:30 - 14:30

Bystřice pod Hostýnem Přerovská

Po - Pá 6:00 - 17:30
Po, Čt 6:00 - 18:00, pá 6:00- 16:00,
so 8:00 - 9:00, ne 16:00 - 17 :00
Po - Pá 6:00 - 11:00, 11:30 - 14:30

Holešov

Po - Pá 6:00 - 10:00, 11:00 - 14:30

Nádražní
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Velké poděkování paní Jiřině Haničincové
Paní Jiřina Haničincová začala
pracovat jako knihovnice v Obecní knihovně Lutonina od 1. 9. 2001
a tuto činnost ukončila v letošním
roce 31. března. Svou práci vykonávala vždy velmi zodpovědně a svědomitě. Na jaře 2018 paní Haničincovou
čekal nelehký úkol, a to při stěhování knihovny do nových prostor v budově Obecního úřadu Lutonina, vše
zvládla na výbornou.
Za 19 let působení paní Haničincové jako knihovnice v obci Lutonina, navštěvovalo Obecní knihovnu široké spektrum čtenářů z obce
od nejmenších až po seniory, kteří se
tam rádi setkávali. Její zásluhou byl
knižní fond místní knihovny obohacen o krásné romány a spoustu nových vědeckých a cestopisných časopisů.
V září tohoto roku byla paní Jiřina Haničincová oceněna titulem knihovník roku Zlínského kraje.
Další činností paní Haničincové
pro obec bylo dlouhodobé působní
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jako předsedkyně finančního výboru
při Obecním úřadu Lutonina, ve kterém ukončila činnost v r. 2018 jako
členka tohoto výboru.
Paní Haničincové za její dlouholetou obětavou činnost děkujeme.
Od 1. 4. 2020 se stala novou knihovnicí Bohumila Schönbaumová.
Přejeme jí hodně spokojených čtenářů.
Otevírací doba knihovny je každý
čtvrtek od 14.00 – 17.00 hodin.

Společenská kronika - leden / prosinec 2020
94 let

Životní jubilea

Františka Dědičová                                             
Olga Grigerová          

91 let

Vlasta Klimovičová                                                                                         

89 let

Marie Bělíková
Bohumila Pekárková

88 let

Vladislav Jurčák                                                     

87 let

Drahomíra Kryštofová
Marie Pekárková

86 let

Jaroslav Vařák                                                                                                        

85 let

Anna Frýdlová
Božena Přikrylová                                             

84 let

Milan Navrátil                        

83 let

Drahomíra Bařinová                                           
Irena Slováková

81 let

Alena Kabilová

80 let

Irena Juříčková                                                    
Karel Lutonský                                                   
Jiřina Haničincová                                              
Alenka Kalendová
Jarmila Jurčáková

75 let

Ludmila Chmelíková
Petr Gerža

70 let

Bohumila Boháčová
Marie Hlavicová                                      
Jaroslav Řepa
Josef Ševčák
Stanislav Balůsek
Bohumila Ševčáková
Milena Košařová                                    

        	

65 let

Alice Balůsková                                                      
Alena Šimková
Jan Devátý

Milan Pečeňa
Eliška Kovářová
60 let

55 let

50 let

Rostislav Kabil
Marie Daňová
Rostislav Škorňa
Josef Tkáč
Karel Frýdl
Vítězslav Zicha
Igor Chromek
Rostislav Pekárek
Petr Sovička
Daniela Haničincová    
Jolana Štachová
Miroslava Kuklová
Radek Mikulec
Elena Sovičková

Jubilantům přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.

Alenka a Jan Polanští
Lydie a Milan Bařinovi
Eva a Pavel Kolajovi
Blahopřejeme.

Kdo nechce být uváděn ve společenské kronice, nahlaste svůj nesouhlas na Obecním úřadě.
K 30.11.2020   je v obci Lutonina
trvale přihlášeno 416 občanů, z toho
216 žen a 200 mužů.

Zlatá svatba

Zlatou svatbu v letošním roce oslavili manželé Lydie a Milan Bařinovi,
Alenka a Jan Polanští, Eva a Pavel
Kolajovi.
Gratujuleme

Přihlásili se
k trvalému pobytu:
Max Migdal
Dana Piškulová
Jaroslav Piškula
Alena Machalová
Martin Lutonský

Odhlásili se
z trvalého pobytu:
David Pejter
David Sluštík
Jana Švidrnochová
Ladislav Chmelík

Manželé Polanští

Narodili se:

Rebeka Mrázková
Michaela Jurečková
David Holomek
Adi Dvorský
Aneta Tihlaříková
Martin Pejter
Rodičům blahopřejeme.

Zpráva sociální komise
Vzhledem ke stávající neutěšené situaci, byl letošní rok neúspěšný v plánovaných společných akcích pro naše

Zlatou svatbu oslavili
manželé:

seniory. Plánovaný zájezd, ani beseda v kulturním domě se nemohly ze
známých důvodů uskutečnit. Věřte,

Manželé Bařinovi
že je nám to všem, kteří se na těchto akcích podílíme, moc líto, ale doufejme, že příští rok bude lepší a vše si
budeme moci náležitě vynahradit.
Za sociální komisi Marie Daňová
zpravodaj obce Lutonina 7

Domácí hospic Devětsil
Milí občané,
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici Devětsil,
který patří mezi služby poskytované
Diakonií Vsetín a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným, kterým byla ukončena léčba ve chvíli, kdy již nepřinášela další
naději na uzdravení (např. onkologická, orgánové selhání, apod.). Často
mluvíme o paliativní péči – ta obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání
nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.  
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého
příbuzného. Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné onemocnění ve svém terminálním stádiu
směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog a duchovní. Svou
službou se snaží respektovat přání
a požadavky nemocného i jeho okolí.
Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař nebo specialista (např. onkolog) po ukončení léčby.
Převzetím do domácího hospice
poskytujeme nemocnému léky podle
aktuální potřeby, především na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou hydrataci a vyprazdňování.
Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry) a rány. Podle potřeby provádíme pleurální punkce či punkce ascitu.
Důležitou součástí péče o hospicového pacienta je polohovací postel,
kterou zapůjčujeme spolu s dalšími
potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest či oxygenátor
na podporu dýchání). Sociální pra8 zpravodaj obce Lutonina

covnice vyřizuje možné příspěvky
… Pečující rodinu zaučujeme a podporujeme v jejich péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 hod. denně 7 dní v týdnu.
Služba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Dovolte mi na závěr uvést část
z dopisů, které jsme dostali od rodin
po ukončení hospicové péče:
„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma,
ve svém prostředí, které tolik miloval, se svými blízkými a se svou rodinou. Když jsem se dověděla, že
onkologická léčba přestala účinkovat a manžela propustili do domácí
péče, byla jsem pevně rozhodnuta,
že vyhovím všem posledním přáním
manžela. Netušila jsem, co to všechno obnáší. Fyzicky jsem na to byla
připravená, ale psychicky mě to lámalo. Přišly pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a chvílemi mě
napadaly myšlenky, jestli mu neškodím. Na doporučení jsem se obrátila
na Domácí hospic Devětsil a bylo to
mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím sester, které nás navštěvovaly
doma, jsem dostala pomoc a cenné
rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi, rádkyněmi a vrbou, která byla
schopna naslouchat mým projevům
smutku a steskům. Zajistily rovněž
léky a zdravotní pomůcky, které jsme
potřebovali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo možné srovnat si myšlenky
o konci života a překonat vše, co je
s tím spojeno. Máte můj velký obdiv
a vřelé poděkování.“
Z druhého dopisu:
„Na základě doporučení jsem se
na Vás obrátil s prosbou o pomoc
při řešení naší těžké životní situace
- těžké nemoci mého tchána. Přesto, že z počátku se jevila Vaše pomoc
jako neřešitelná, snažili jste se najít
a našli jste řešení a pomocnou ruku
pro nás. Sestřička a pan doktor byli

obrovskou pomocí nejen pro nás, ale
především pro tchána. Nikdy nezapomenu, když mi po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl: „Prosím
tě, kde jsi je sehnal? To jsou andělé.“ Byl rád a štastný, že úpřimný zájem o něj mají lidé, kteří rozumí jeho
nemoci a jeho potřebám. Neopomenu i Vaši péči o manželku, která pomoc a vlídné slovo v této situaci velmi potřebovala. Patří Vám obrovský
můj dík a celé naší rodiny. Nikdy mě
nenapadlo, jak velmi je taková služba důležitá a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme oslavy narození malého dítěte – Božího Syna
v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a modlitby
za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší
okolí ke smrti – narození do věčnosti.  Existuje dobrá smrt a lze se na ni
připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen přechází na „druhou
stranu života“, potom už umírání nemusí být pro všechny jen těžké a bolestné, ale i plné naděje. Dobrou přípravou na smrt může být i to, že se
učíme denně umírat svému sobectví
a růst ve službě a lásce k bližním –
přinese nám to svobodu a radost, které ve smrti pozemské dojdou své plnosti a které budeme prožívat jednou
bez konce …
Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se
smrtí do něho zpět navracíme …
Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, kteří z tohoto světa tento rok odešli, radostné
narození pro nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný
nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová
Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon  737 266 974, e-mail  devetsil@diakonievsetin.cz

Trocha historie
V krásné knize o naší obci, která
vyšla k 750. letému výročí založení
v roce 2011, byla zmínka o muzikantovi Josefu Navrátilovi a také fotografie jeho kapely. Ale teprve letos,
kdy se o osobu J.N. začal zajímat autor publikace 90 let souboru LIPTA
mi došlo, co jsme tomuto člověku zůstali dlužni. Proto jsem se pokusil
o několik informací pro ty, které zajímá trochu historie obce.
Pan Josef Navrátil se narodil v roce
1870 na Výpustě v čísle 94. Kromě
četných polností, měl zde stopařskou
dílnu, včetně tovaryše a učně. Byl ale
především Bohem nadaný muzikant,
což potvrzuje i to, že vojenskou povinnost si plnil u hudby. Ve svých 21
létech si zahrál v roce 1891 na Světové výstavě v Praze. Ovládal několik
nástrojů a měl svoji kapelu. A nejen
hrával, ale i vyučoval mladé a talentované muzikanty. Nejen na dechové

nástroje, ale s podivem učil i housle. Hodně jeho žáků později hrávalo
i ve Valašské dechové hudbě v sousední Jasenné. I tam hrával pan J. Navrátil.
V těch dobách se převážně jednalo o hudbu dechovou, ale on začal
propagovat a hrávat tzv. ŠTRAJCH.
V kapele začal používat housle, kontrabas, harmoniku a už také saxofon.
A právě strunné nástroje dodaly tomuto obsazení jméno ŠTRAJCH.
Aktivně hrával údajně do roku 1930
a potom už pokračoval v kapele jeho
syn Josef.
Měli pět dětí a když ovdověl, oženil se s vdovou – sestrou své bývalé ženy, která měla dvě děti. Potom
měli ještě jednu dceru. V naší obci
žije jeho vnučka, dva vnuci a jeden
pravnuk.
V publikaci 90 let Val. krůžku
v Liptále skutečně vyšel jeho struč-

ný životopis, včetně jeho fotografie
z roku 1916, ale není jasné, kdo vlastně hrával valachům ze druhé strany Sirákova. Zda náš kapelník, nebo
jeho syn Josef 1903 – 1979. Ale prokazatelně tam v padesátých létech
hrávala na cimbál jeho vnučka Oldřiška /1937 – 2015/. Jablka v té rodině nepadala daleko od stromu.
Byl dobrý otec rodiny, hospodář
i stolař. Ale především muzikant.
Podle vyprávění staříčka Viktoříka
z Jasenné, který s ním léta hrával /
štrejchal/ na basu, to byl pedagog
i opravář. Neboť, když se mu jednou
basa rozbila /na „cimpr – campr“/,
uměl ji opět zprovoznit!
Na dobu, ve které žil a jak žil, to
byla vskutku OSOBNOST.
Vladislav Jurčák
září 2020
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Klub amatérských stolních tenistů Lutonina
V měsíci říjnu 2019 proběhlo odvetné meziobecní utkání mezi Lutoninou a Ublem, ve kterém tentokrát
zvítězili hosté z Ubla a vrátili nám
tak porážku z domácího prostředí.
Mezi vánočními svátky v roce
2019 proběhl již tradiční turnaj v Jasenné, kterého se zúčastnilo 5 hráčů z Lutoniny. Ze skupin postoupili
Radek Mikulec, Petr Číž ml. a Petr
Číž st. Do finále postoupil Petr Číž
st., ve kterém porazil Aleše Kristena.
O třetí místo si to rozdal syn Aleše
Kristena Tomáš, který porazil favorita turnaje Václava Burgeta.
Naši hráči se ještě velmi úspěšně
prezentovali na turnaji v Bratřejově
a ve Vizovicích.
Ve dnech 15. – 16. února 2020 byl
uskutečněn již V. ročník turnaje o pohár starosty obce Lutonina. V sobotu bojovali muži a pro velký zájem
byl počet hráčů navýšen na 36, takže
se bojovalo ve 4 skupinách po 9 hrá-
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čích. V každé skupině byl nasazen
hráč dle výsledků z loňského turnaje a zbylých 8 bylo losováno. Z každé skupiny. Kde hráli všichni mezi
sebou, postoupili první 4 do vyřazovacích bojů. Mezi účastníky bylo
11 členů, kteří trénují u nás v Lutonině, to je 2 z Jasenné, 2 z Vizovic
a 7 z Lutoniny.
Do vyřazovacích bojů mezi 16 nejlepších postoupilo 5 domácích hráčů,
Dušan Matyáštík, Petr Číž st., Petr
Číž ml., Radek Mikulec a překvapení turnaje – nejstarší hráč František
Pečeňa (76), který se 4 vítězstvími,
díky vzájemným zápasům, při rovnosti bodů 4 hráčů si vynahradil loňskou neúčast. František Pečeňa jako
čtvrtý ve skupině „D“ nastoupil proti
prvnímu skupiny „C“ Dušanovi Matyáštíkovi, což byl pozdější vítěz turnaje.
Přestože byli do skupin nasazeni
nejlepší hráči z loňska, stalo se, že

ve skupině „C“ byli 3 hráči na stupních vítězů. Smůlu měl Petr Číž ml.,
který jako jediný dokázal porazit
pozdějšího vítěze Dušana Matyáštíka. Ze skupiny „C“ jako čtvrtý nastoupil proti vítězi skupiny „B“ Alešovi Kristenovi, se kterým odehrál
zápas hodný finále a po velkém boji
prohrál 2:3 na sety.
Radek Mikulec postoupil ve vyřazovacích bojích přes Jiřího Jančíka,
ale pak narazil na Dušana Matyáštíka a přes dobrý výkon prohrál 1:3.
Petr Číž st. postupně vyřadil Antonína Štacha, Jakuba Krause, Vlastimila Hlavenku až se dostal do finále. Tam se po velkém boji, kdy již
prohrával 0:2 s Radovanem Švecem
ze Vsetína, probojoval Dušan Matyáštík.
V boji o třetí místo tak nastoupil
Vlastimil Hlavenka proti Radovanu Švecovi, ale ve smolné koncovce
prohrál 2:3 a skončil tak na neoblí-

beném 4 místě. Rovněž v bojovném
finále D. Matyáštík – P. Číž st., se
po vítězství ve skupině znovu radoval D. Matyáštík a obhájil tak loňský titul.
V neděli pokračoval turnaj mladých, rozdělen na ml. žáky a starší žáky. Při účasti 8 ml. žáků se hrál
systém každý s každým a bez jediné porážky zvítězil Max Matyáštík,
druhé místo obsadil David Vávra z Ubla a třetí místo bral Zdeněk
Hala z Vizovic.

V kategorii starších žáků byly k vidění zápasy velmi vysoké úrovně
a vítězství si odvezl Zdeněk Vrána
z Vizovic, který již loni ukázal velký talent. Dokázal porazit jak Adama Číže, tak i jeho bratra Petra. Druhé místo tedy patřilo Petrovi Čížovi
a třetí místo obsadil Adam Číž.
Letos měla premiéru kategorie dívek. A přihlásilo se nám hned 9 hráček. Některé zápasy byly velmi zajímavé, co se týká kvalitou, ale taky
emocí. Ovšem za velké podpory ro-

dičů se vše podařilo zvládnout. První místo obsadila Eliška Šebestová
z Liptálu, druhé místo patřilo Julii
Hlavenkové z Vizovic a třetí byla
Gabča Čížová z Ubla.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat MS Lutonina za podporu
formou zvěřiny, kterou nám skvěle
připravila Hanka Kuželová, dále pak
obsluze Ladislavu Bělíkovi a Vlastíkovi Kuželovi. Doufám, že se v roce
2021 opět setkáme.
František Pečeňa

MAS podporuje místní ekonomiku
Vizovicko a Slušovicko sobě!

Regiony sobě, neboli nová iniciativa Národní sítě Místních akčních
skupin ČR, díky které může mnoho
malých producentů, řemeslníků nebo
majitelů restaurací získat nové zákazníky a znovu se tak vrátit k normálu
po koronavirové krizi.
Také naše MAS Vizovicko a Slušovicko se zapojila do této kampaně. Prvním krokem bylo vytvoření
informačního plakátu VIZOVICKO
A SLUŠOVICKO SOBĚ, který tento projekt prezentuje na webových
stránkách, facebookovém i instagramovém profilu a byl také distribuován do všech obcí MAS.
Hlavním výstupem je potom vznik
webové stránky www.regionysobe.cz  
(pro naši MAS slouží unikátní odkaz o svůj region a nastartovat lokální
www.regionysobe.cz/masvas), kte- ekonomiku. Díky webu má veřejnost
rá mapuje, propaguje a propojuje místní
producenty s veřejností. Základem je interaktivní mapa, kde si
zákazník vybere území, které jej zajímá.
V detailu pak nalezne konkrétní nabídky,
základní informace
o produktech, odkaz
a kontakty. Prostřednictvím webu je také
možné koupit voucher
na jednotlivé výrobky
či služby.
„Cílem je motivovat občany k zájmu

možnost se lépe zorientovat v nabídce našich regionálních producentů a svým nákupem
je podpořit. Vznikne zároveň databáze
toho nejkvalitnějšího, co nám Vizovicko a Slušovicko nabízí. Web může také
dobře posloužit při
plánování dovolené nebo víkendového
pobytu,“ uvedl ředitel MAS Vizovicko
a Slušovicko Pavel
Elšík.
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