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Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a je tu zase měsíc prosinec a s ním samozřejmě Vánoce – svátky nejkrásnější. Naše ratolesti si přejí, aby bylo sněhu co nejvíce, tak se nechme překvapit, jak to letos opravdu bude. Každý z nás si při vzpomínkách na vánoce vybavuje svoje dětství, protože vánoce jsou
především svátkem našich nejmenších, kteří se už nemohou dočkat, kdy ten „Ježíšek“ konečně přijde a nechá jim pod stromečkem dárky, po kterých tak moc touží a psaly si o ně v dopise
tomu „Ježíškovi“.
Takže za pár dní už se většina z nás sejde v rodinném kruhu svých blízkých a milých u Štědrovečerního stolu a plně si vychutná to kouzlo vánoc, které je jen jednou do roka.
Zároveň mi dovolte popřát všem klidné a šťastné vánoční svátky a do Nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů. 								
Petr Číž

Krátké ohlédnutí za rokem 2021
Pojďme se trochu poohlédnout za
letošním rokem. V měsíci červnu
obec poslala poslední splátku úvěru
na víceúčelové hřiště. To znamená,
že obec v tuto chvíli nemá žádnou finanční pohledávku. Pracuje se s přípravami na projektovou dokumentaci
na zázemí komunální techniky obce,
které by mělo stát v areálu bývalé-

ho zemědělského družstva. Dokončuje se změna projektové dokumentace na prodloužení vodovodního
řadu v „hořansku“ a spolu s prodloužením vodovodního řadu na „Kamenec“ se počítá s realizací v roce 2022
a předpokládaná cena obou projektů je 5 milionů korun. V letošním
roce zastupitelstvo obce rozhodlo, že
se vymaluje kulturní dům, ale jak to
již u starých budov bývá, nezůstalo
jen u malování. Proběhlo stěrkování
celého hlavního sálu, zateplení stropů v „přísálku“ a u hlavního vchodu do kulturního domu,  nová elektroinstalace pro nové moderní světla,
oprava prodejních pultů a výměna
interiérových dveří. Celková částka oprav byla 330 000.- Kč. Proběhla výměna starých pouličních svítidel, za nové LED svítidla ve středu
obce a na „Kamenci“ a části „Výpus-

ty“ ve výši 170 000.- Kč. A další větší
investicí byla oprava příčného kanalizačního žlabu pod bývalou vrátnicí
zemědělského družstva, kde se začala propadat kanalizační stoka a hrozilo tak rozpadnutí celého betonového základu žlabu. Tato oprava nás
stála 315 000.- kč.                 Petr Číž

Z jednání zastupitelstva obce
za období leden 2021 - listopad 2021

•

•

•
•
•

Zastupitelstvo obce schválilo:
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce na rok 2020
včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hospodaření obce v roce
2020 ve výši 1.329.623,18 Kč a převedení na účet 432, tj.do nerozděleného zisku minulých let.
Účetní závěrku za rok 2020, a to
bez výhrad.
Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
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na pronájem pozemku p.č. 2285
• Rozpočtové opatření č. 3/2021.
v k.ú. Lutonina.
• Rozpočtové opatření č. 4/2021.
• Poskytnutí finančního příspěvku • Smlouvu o spolupráci při přípravě a výstavbě účelové komunikana rok 2021 ve výši 10.000 Kč Mace mezi obcí Lutonina a společnosteřské škole v Uble.
tí Pavel Polách, s.r.o.
• Poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2021 ve výši 5.000 Kč Čes- • Veřejnoprávní smlouvu mezí Obcí
Lutonina a Mikroregionem Vizokému svazu včelařů – Vizovice.
vicko na poskytnutí dotace ve výši
• Poskytnutí dotace na rok 2021 ve
23.308,40 Kč z rozpočtu obce Luvýši 10.000 Kč MS Lutonina.
tonina za účelem realizace projek• Návrh střednědobého výhledu obce
tu „Zlepšení separace odpadů v obLutonina.
cích Mikroregionu Vizovicko“, tj.
• Uzavření pachtovní smlouvy se
k úhradě vlastního podílu na nákup
společností JASNO, spol. s.r.o.  

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

19 ks nádob na odpad vč. kompletní
administrativy projektu.
Smlouvu o výpůjčce movité věci
mezi Mikroregionem Vizovicko
a Obcí Lutonina, na jejímž základě
předá Mikroregion Vizovicko obci
Lutonina v rámci projektu „Zlepšení separace odpadů v obcích Mikroregionu Vizovicko“ 19 ks nádob na odpad. Smlouva se sjednává
na dobu určitou na 5 let.
Veřejnoprávní smlouvu mezi Mikroregionem Slušovicko a obcí Lutonina o poskytnutí dotace ve výši
73.541,50 Kč z rozpočtu obce Lutonina za účelem realizace projektu „Kompostéry do zahrad 2“, tj.
k úhradě vlastního podílu na nákup
20 ks kompostérů 1000 l vč. administrace projektu. Po vyúčtování
projektu vrátí Mikroregion Slušovicko na účet obce Lutonina částku
ve výši 62.510,27 Kč. Výše příspěvku na nákup kompostéru tak bude
po vyúčtování činit 11.031,23 Kč.
Smlouvu o výpůjčce mezi Mikroregionem Slušovicko a Obcí Lutonina, na jejímž základě předá
Mikroregion Slušovicko obci Lutonina v rámci projektu „Kompostéry do zahrad 2“ 20 ks kompostérů
na dobu určitou na 5 let.
Převod investorských práv ve věci
prodloužení vodovodního řadu
„Hořansko“ na obec Lutonina.
Provozní řád sportoviště.
Návrh na odkup pozemku p.č.
474/1 v k.ú. Lutonina.
Cenu za pronájem chladícího zařízení na pivo pro fyzické osoby, a to
na 200 Kč.
Nákup nového chladícího zařízení.
Cílenou materiální pomoc ve formě dřeva obcím zasažených tornádem.
Obecně závaznou vyhlášku obce
Lutonina č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku bude činit 420,- Kč na občana
za kalendářní rok.
Návrh smlouvy č.OT-001030070692/
001-EMGR o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi
obcí Lutonina a společností EG.D
a.s.za účelem umístění distribuční

soustavy s názvem „Lutonina, CETIN, kabelová smyčka NN“ – kabelové vedení NN“; kabelový pilíř, na pozemcích ve vlastnictví
obce Lutonin p.č.1826/2, p.č. 2471
v k.ú. Lutonina zapsaných na LV
č. 10001. Jednorázovou náhrada se
sjednává ve výši 2.000 Kč.
• Návrh rozpočtu na rok 2022.
• Složení inventárních komisí.
• Žádost o úpravu komunikace k nově postavenému rodinnému domu na p.č. 2522/4 a začínající stavbě rodinného domu na p.č.
2522/2.
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Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí:
Návrhy na projekt „Zázemí pro komunální techniku“.
Ukončení platnosti nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2285
v k.ú. Lutonina ve vlastnictví obce
Lutonina, a to uplynutím lhůty, na
kterou byla sjednána.
Obnovu katastrálního operátu novým mapováním, která bude probíhat v obci Lutonina v termínu
od 1.3.2021 do 30.9.2022.
Nové informace ve věci prodloužení vodovodního řadu „Hořansko“.
Žádost o koupi pozemku p.č.1855/3
o celkové výměře 15 m2 z důvodu
přístupu na pozemek parcely č.st.
97/2.
Opravu odvodňovacího žlabu komunikace na farmu.
Cenové nabídky na opravu komunikace nad RD Daňových.
Návrh na vyčistění odvodňovacích
žlabů na komunikaci do Lipůvek
Zastupitelstvo obce zamítlo:
Žádost společnosti DOTEK z.ú.
Vizovice o finanční příspěvek.
Žádost Diakonie ČCE, středisko
Vsetín, o poskytnutí finanční podpory.
Žádost o podporu linky bezpečí
ve výši 3.000 Kč.
Žádost o vymezení nových ploch
bydlení na pozemcích p.č. 2062,
p.č. 2063, p.č. 2064 v k.ú. Lutonina.
Žádost o zřízení věcného břemene
chůze a jízdy na obecních pozem-

cích p.č. 1142/7 a p.č. st. 170 za účelem přístupu k pozemkům p.č. 2331
a p.č. 2332 v k.ú. Lutonina.
• Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. ZLLUT
mezi obcí Lutonina a společnosti
Vantage Tower s.r.o. na pozemku
p.č. 2540 v k.ú. Lutonina ve vlastnictví obce Lutonina na uložení
elektronapájecího kabelu přípojky NN dle přípojného místa stanoveného společnosti EG.D pro
napájení nové základnové stanice společnosti Vantage Tower s.r.o.
na pozemku p.č. 2666.
• Žádost firmy Zlín Net, a.s., v zastoupení společnosti Palík & Sokol
s.r.o., o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro akci SEK –
FTTH optická síť Lutonina a k projektové dokumentaci pro akci SEK
– páteřní propoj Chrastěšov – Lutonina
• Žádost o odkoupení obecního pozemku parcely p.č. 39/1 o výměře
912 m2.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem členům zastupitelstva, kulturní a sociální komisi, všem pracovníkům obecního úřadu a všem skupinám i jednotlivcům, kteří se podílejí
na chodu obce a na organizování
akcí, které se i v této nelehké době
podařilo zorganizovat. Velké poděkování patří také všem účastníkům
a návštěvníkům těchto akcí.
Vážení spoluobčané,
nadešel čas Vánoc – čas radosti
a veselosti nejen pro děti, ale i pro nás
dospělé. Pozastavme se, zapomeňme
na každodenní problémy a starosti
a užijme si neopakovatelnou vánoční atmosféru v klidu, pohodě s láskou,
porozuměním a úsměvem.
Dovolte mi, abych vám nejen jménem svým, ale jménem celého zastupitelstva, popřála krásné prožití
vánočních svátků v kruhu vašich blízkých a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů, splněných přání
a předsevzetí.
Ing. Jana Štalmachová
Místostarostka
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Společenská kronika - leden / prosinec 2021
Životní jubilea

Jana Pejterová
Jarmila Řepová

95 let

Františka Dědičová                                             

92 let

Vlasta Klimovičová                                                                                         

90 let

Marie Bělíková
Bohumila Pekárková

89 let

Vladislav Jurčák                                                     

88 let

Drahomíra Kryštofová                                        
Marie Pekárková

87 let

Jaroslav Vařák                                                                                                        

86 let

Anna Frýdlová                                                    
Božena Přikrylová                                             

85 let

Milan Navrátil

84 let

Drahomíra Bařinová                                           
Irena Slováková

82 let

Alena Kabilová                                                   

Přihlásili se
k trvalému pobytu:

81 let

Irena Juříčková                                                    
Karel Lutonský
Jiřina Haničincová                                              
Alenka Kalendová                                        
Jarmila Jurčáková

Odhlásili se

80 let

75 let
        	

Josef Kalenda
Eduard Studeník
Marie Chmelařová
Lydie Bařinová
Miroslav Jurčák                                      
Miroslav Jurygáček
Alena Krajíčková
Jarmila Kotusová
Dáša Studeníková                                    

70 let

Alenka Polanská                                                      
Dana Charvátová
Františka Řepová
Alena Jurčáková
Ludmila Šrenkelová

65 let

Drahomíra Husičková
Jan Bělík
Ján Pejter
Josef Valchář
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60 let

55 let

Eva Lutonká
Iva Medlíková
Radomír Marszalek
Eva Doležalová
Marie Valchářová
Ing. Ivana Kolajová

50 let

Milena Přikrylová
Aranka Kašíková
Lenka Pekárková
Milan Bařina
Pavel Kolaja
Vlastimil Kužela
Martin Šopík
Monika Pečeňová
Martin Gerža
Jubilantům přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.

Zlatou svatbu

oslavili manželé:

Hana a Ivan Kolajovi
Blahopřejeme.

Diamantovou svatbu
oslavili manželé:

Jarmila a Vladislav Jurčákovi
Jiřina a Jaroslav Haničincovi
Blahopřejeme.
Kdo nechce být uváděn ve společenské kronice, nahlaste svůj nesouhlas na Obecním úřadě.
K 8.12.2021 je v obci Lutonina trvale přihlášeno 409 občanů, z toho
215 žen a 194 mužů.

Tomáš Marszalek
Martin Kadlec
Daniel Zaoral
Marie Masařová

z trvalého pobytu:

Miroslav Dorničák
Julie Ema Růžičková
Petr Šulc
Adam Hřeblo
Petra Jochcová
Jan Jochec
Filip Tomanec

Manželé Haničincovi

Zemřeli:

Josef Tomanec
Olga Grigerová
Jaroslav Vařák
Josef Šimek
Františka Okálová
Pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodily se:

Rozálie Šenkeříková
Sára Bučíková
Rodičům blahopřejeme.

Manželé Jurčákovi

Kulturní okénko
Dobrý den, moc zdravím všechny občany a zvu Vás
k nahlédnutí do kulturního okénka za končícím rokem
2021.

Nakonec to bylo úžasné, zaplnilo se celé hřiště, mělo to
svoje kouzlo a myslím, že v Lutonině bylo letní kino snad
vůbec poprvé.

První akcí, v době lockdownu, kdy jsme se nemohli setkat osobně a mohli navštěvovat jen hranice našeho katastru jsme pro Vás připravili pěší výlety naši krásnou
valašskou přírodou. Akce s názvem "Hrajeme kamínky Lutonina".
Do akce se zapojili děti i dospělí, doma ručně namalovali kamínek a na jeho druhou stranu napsali Lutonina.
Pak se vydali na vybrané místo podle mapky, kde v cíli,
kterým byla hranice našeho katastru obce, vyměnili svůj
kamínek s jiným, do deníčku v láhvi napsali vzkaz pro
ostatní a přečetli si zajímavost o Lutonině. Postupem času
se zapojily i okolní obce a měnili kamínky spolu s námi.
Podívali jsme se tak na 7 krásných a zajímavých míst
v naší obci. Kdo navštívil všechna místa, ušel pak celkem téměř 30 km a viděl např. přírodní památku Průkopa, Přístřešek nad Chrastěšovem, kde si mohl opéct špekáček či zjistil, kde v Lutonině byly sirné lázně s léčivou
vodou a další.

3.) 7. srpna 2021 jsme se už více odvázali a všichni jsme
se sešli na „Zábavném odpoledni pro celou rodinu“
a „Letní srpnové noci s kapelou Vitamin M“.
Tato akce se nám skutečně
vydařila. V Lutonině se sešlo
spoustu nejen našich občanů,
ale i přespolních, bylo krásné počasí a pivo teklo proudem . Psalo se o nás dokonce
v Horním Podřevnicku a pozitivní ohlasy ke mně přicházely
ze všech stran, což je pro mě ta
nejlepší odměna.

2.) 12. června 2021 jsme pro Vás na hřišti uspořádali letní kino s projekcí filmové romance Muzzikanti.
Byla to jedna z prvních hromadných akcí, kterou nám
v této nelehké době dovolili. Do poslední chvíle jsem sledovala vládní nařízení, jestli se kino vůbec uskuteční.
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nepřišel… Přestože je naše obec malá, nebylo v silách hodovníků zajít do každé ulice. Stále se však učíme, snažíme se věci vylepšovat. V některých částech už se občané
sami domluvili a sešli se na určitém místě a slibuji, že to
příští rok doladíme, stanovíme „stanoviště“, aby se všichni z této tradice mohli potěšit.
V kroji bylo spoustu našich občanů, od kterých bychom
to ani nečekali  a za to jim moc děkuji. Průvodem i večerem nás provázel valašský soubor Portáš, muzikanti
CM Ocún a Vizovský Juráš. Ještě jednou i jim patří velký dík. Odpoledne jsme se sešli v KD, kde se hodovalo
s přáteli, rodinou a tančilo až do rána!!!
Také musím poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě. Jmenovitě bych chtěla zmínit poděkování Martinovi Toušovi, který složitě odchytával a dopravoval divokého berana, Vlasťovi Kuželovi a Petrovi Čížovi za vodění
divokého berana, Dáši Ovesné a Monice Cigánkové za obsluhu, Janě Štalmachové za Portáš, Dáši Geržové a Marti-

Na večerní zábavě jsme se bavili až do brzkých ranních
hodin a překvapivé bylo, že se bavily všechny generace!
4.) 17.září 2021 jsme v kulturním domě shlédli velmi
vtipné divadelní představení "Totálně šťastní". Před
představením i po jeho skončení bylo nachystáno bohaté občerstvení, např. chlebíčky a vše, co k dobrému divadlu patří.
5.) 16.října jsme uspořádali „Hody v Lutonině“ II. obnovený ročník
Tento den byl nabitý spoustou dobré nálady a veselí. Krojovaní
procházeli obcí, zpívali, hodovali a tančili spolu s Vámi. Moc děkujeme
všem občanům, kteří si
pro krojované připravili
pohoštění a chtějí na tuto
starou tradici navázat.
Zároveň se také musím
moc omluvit všem, kteří občerstvení připravili, čekali a průvod k nim
6 zpravodaj obce Lutonina

novi Geržovi za cimbálový doprovod, Laďovi Chmelíkovi
za vynikající guláš, po kterém se zaprášilo, celé úklidové četě, která po protančené noci druhý den nastoupila
a pomohla nám dát vše do původního stavu. V neposlední řadě Yvoně Fišmanové, která se mnou všechno připravovala a sdílela!
6.) Na přelomu října a listopadu je podle starých Keltů noc strašidel a vydlabaných dýní, a tak jsme si pro Vás
29. října připravili „Halloweenskou stezku odvahy“
a „Soutěž o nejlepší a nejoriginálnější halloweenskou
dobrůtku“.
Za příšerných zvuků nad
mlýnem procházely celé rodiny strašidelnou stezkou.
Soutěžící si připravili tématickou
halloweenskou
dobrůtku. Děti soutěžily
ve dvou kategoriích o hod-

notné ceny. Starší kategorie o bluetooth reproduktor
a v mladší kategorii o krásného interaktivního plyšového pejska.
Všechny dobroty jsme pak všichni společně snědli!
7.) 27. listopadu byl připravený „Vánoční jarmark
a rozsvěcování vánočního stromečku“. Žel jsme zaplakali, den před akcí byly jarmarky vládou zrušeny. Přesto
děkujeme všem, co se připravovali a chystali své výrobky
na prodej, který byl pak možný jen na sociálních sítích.

8.) Jedním z prodejců byly i děti z Dětského domova
Vizovice, kterým jsme letos připravili vánoční překvapení pod názvem „Ježíškovy děti dětského domova Vizovice“. Velký dík patří těm, kterým osud těchto dětí není
lhostejný a chtějí jim na Vánoce rozzářit oči. Děkujeme Lutoňanům : Romaně Boháčové, Simoně Kolaříkové
s dětmi, Janě Výchopňové, Dagmar Šťastné, Olze Stuchlíkové, Mirovi Tihlaříkovi, Pavlíně Hromadové, Martinu
Odstrčilovi, Kateřině Migdalové, Yvoně Fišmanové, ale
také těm přespolním, jejichž jména by Vám nic neřekly,
ale určitě jejich dárečky moc potěší .
K této naší akci se připojila společnost GALE INDUSTRY GROUP s.r.o., patří jim obrovský dík. Pořídila
dětem TELEVIZI, kterou moc potřebovaly a úplně jinak
se jim teď bude koukat na pohádky!!!
9.) Poslední akcí tohoto roku byl MIKULÁŠ 5. prosince 2021. Protože jsme už zase v těžké době, z hygienických důvodů nebylo možné, aby mikulášské družiny
chodily do domů.
Tak jsem přemýšlela, jak udělat nadílku netradičním
způsobem. Nakonec Mikuláš přijel
na koni před kulturní dům, svítil
stromeček, hrála
pohádková hudba,
čerti topili v kotli
a my jsme se alespoň na sklonku
roku mohli potkat.
Ještě jednou děkuji všem, kteří pomáhali v průběhu celého roku
a nebyli ještě zmíněni. Určitě bych
pak ještě jmenovitě zmínila poděkování Ivanovi Kolajovi, Pavlovi Boháčovi,
manželům Drgovým, Staňovi Migdalovi, Mirovi Tihlaříkovi, Martinovi Odstrčilovi,
Majce Daňové. V neposlední
řadě Yvoně Fišmanové, mým
dětem, které se mnou musely
týdny vše připravovat, následně uklízet a neměla jsem díky
tomu na ně čas.
Vám všem přeji krásné a klidné vánoční svátky a pevné
zdraví do dalšího roku 2022. Budu se těšit na shledanou
v novém roce na některé z našich akcí.
Sylva Velecká
zpravodaj obce Lutonina 7

8 zpravodaj obce Lutonina

zpravodaj obce Lutonina 9

Beseda pro důchodce
Besedy pro důchodce se staly v naší
obci již dlouhodobou tradicí. Téměř
po dvouleté přestávce jsme se sešli dne 10.9.2021 v Kulturním domě
v Lutonině. Na toto setkání byli pozváni nejen starobní, ale také i invalidní důchodci. Besedy se zúčastnilo
48 občanů, a ti kteří přišli určitě nelitovali.
Pro všechny bylo připraveno pohoštění. Večerem nás provázel I.D.
Band. Ivan a Danka nám hráli a zpívali písně od padesátých let minulého století až do současnosti. Nejdříve
se zpívalo a později většina z přítom-

ných zapomněla na své potíže a neduhy a neodolala tanci.
Celý večer probíhal v přátelské
atmosféře, mnozí si zavzpomínali
na společné zážitky. V této mimořádné době způsobné pandemií COVID
– 19 všichni načerpali síly a doplnili
si energii do dalších dnů.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu a kulturní komisi včetně obsluhujícího personálu, kteří se podíleli
na zajištění této akce a zasloužili se
o hladký průběh celého večera.

Všem přítomným děkujeme, že přišli na toto setkání a těšíme se, že se
společně uvidíme v příštím roce.  
Sociální komise

Myslivecký spolek

Rok nám utek jako voda a je tu opět
konec roku.  Bohužel tento rok jsme
kvuli situaci s covidem nepořádali
žadnou akci. Ale snad příští rok bude
lepší a již plánovaná Srpnová noc dne
6.8.2022 se uskuteční.                        
Během zimního období probíhá
nemalé přikrmování spárkaté zvěře
kamennou solí, ovsem a objemnou
pící. A přes celý rok se krmí černá
a dančí zvěř kukuřicí, siláží a řepou cukrovkou. Jen pro zmínku kamenná sůl 500kg, oves 2500kg,  kukuřice 2000kg, pšeničný podzadek
5000kg. Tohle krmivo stojí nemalé
peníze, ale díky obci, která pokrývá
nemalou část, můžeme tak intenzivně krmit. Mnozí oponenti myslivců
si neuvědomují, že zvěř žijící v současné středoevropské krajině je výsledek stálého umělého chovu a myslivecké péče. To potvrzuje i rčení:
,,Kde nejsou myslivci, tam není ani
zvěř.“ Příkladem budiž Řecko, Izra10 zpravodaj obce Lutonina

el a některé další státy. Myslivci v civilizaci po změněné
či zdevastované krajině zvěř
uměle chovají a loví podle
plánu chovu a lovu kontrolovaných státní správou. Současná, člověkem využívaná
krajina nemá v průběhu celého roku dostatečnou úživnost pro zvěř a myslivci proto musí
v době nouze zvěř přikrmovat, čímž
ji nejen zachraňují od hladovění, ale
zlepšují i její fyzickou kondici. Myslivci musí také chránit zdraví zvěře před nemocemi ze zemědělských
velkochovů, jako je mor prasat, ptačí chřipka atd.. Myslivost navíc pečuje i o zvěř, kterou neloví, poněvadž jsou si vědomi jejího významu
v krajině. Dodržování uvedených zásad přispívá k ekologicky nutné rovnováze mezi stavy zvěře a životním
prostředím. Současný zákon o myslivosti definuje myslivost jako soubor

lidských činností v přírodě ve vztahu ke zvěři jako součástí ekosystému.
Zvěř v naší současné krajině mysliveckou péči potřebuje a znevažování této snahy ortodoxními ochránci
argumentem typu ,, příroda si pomůže sama“ je zcela scestné. Zvěř chceme mít i v takové krajině jako máme
a těžko bychom si představili českou
krajinu bez zvěře.
Tímto Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2022.
Stanislav Migdal ml.

Ořez dřevin
Vážení spoluobčané, dovolte mi
touto cestou Vás požádat o spolupráci
ve věci ořezu stromů, okrasných dře-

vin atd., které jsou rozrostlé do drátů rozhlasu, nízkého napětí, chodníků, nebo do komunikací. Předejdeme

poté různým problémům, ohledně
bezpečné průjezdnosti komunikacemi, dále pak problému spojení drátů nízkého napětí a tím popřípadě nefunkčnosti veřejného osvětlení.
Děkujeme za spolupráci.
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Milý spoluobčané a čtenáři
OBECNÍ KNIHOVNY LUTONINA

Je mi ctí Vás všechny oslovit a popřát Vám krásné pohodové svátky Vánoční
a hlavně pevné zdraví. Naše knihovna půjčuje mnoho krásných knih, napínavých příběhů
a dobrodružství naplněných láskou. Dnešní svět nám nabízí mnoho, ale jen knihy dokáží měnit
náš vnitřní svět a zdokonalovat ho. Kniha se neptá, zda jsi hrdinou, při čtení knihy se hrdinou,
detektivem, kouzelníkem stáváš. Bez ohledu na okolní svět. Knihovna je vždy otevřena ve čtvrtek
od 14 do 17 hodin pro všechny čtenáře.
„Ten kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Oscar Wilde
S pozdravem Mgr. Bohumila Schönbaumová
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