Z P R AVO DA J

OBCE LUTONINA
ROČNÍK XVIX / ČÍSLO 1
Co najdete v tomto čísle:
✿ Volební období 2018 - 2022
✿ Usnesení z jednání zastupitelstva obce
✿ Hasiči v roce 2022
✿ Výlet pro seniory

leden - září 2022

✿ Společenská kronika
✿ Indiánské léto
✿ Kulturní komise

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím při vydání dalšího obecního zpravodaje. Velmi suché a slunečné léto je za
námi a příroda se pomalu bude připravovat na nástup podzimu. Dětem skončily prázdniny, které si zcela jistě náramně užily a ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok. Těm, kteří nastoupili
školní docházku poprvé, bych chtěl popřát mnoho úspěchů při studiu a získávání nových vědomostí. Dětem, které nastoupily na střední školy začíná důležitá etapa života.
Letošní podzim je ve znamení komunálních voleb. To znamená, že si budeme volit nové členy do
zastupitelstva obce a nové zastupitelstvo si následně zvolí nového starostu, či starostku a místostarostu, nebo místostarostku. V naší obci jsou registrovány dvě kandidátní listiny, tím pádem
budeme mít všichni možnost si vybrat vhodné zastupitele naší obce. Ze současného zastupitelstva kandidují dva zastupitelé.
Nově zvoleným zastupitelům obce přeji hodně zdaru a úspěchů v jejich práci pro obec, protože
oni budou zcela odpovědni za veškeré rozhodnutí.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem současným zastupitelům, zaměstnancům, brigádníkům,
dobrovolníkům a dalším, kteří toto volební období pomáhali naší obci.
Petr Číž

Volební období 2018 – 2022
Čtyři roky utekly jako voda a jak
jsme zvyklí závěrem roku hodnotit,
co uplynulé období přineslo, co se povedlo, ale někdy i trochu zaskřípalo.
Volební období 2018 – 2022 přineslo řadu změn. Dvouletá pandemie
Covidu a současný válečný konflikt
v Evropě, spojený s velkým nárustem inflace a energetickou krizí, bude
znamenat pro volební období 2022 –
2026 řadu opatření a velmi uvážlivých rozhodnutí. Vše je samozřejmě
o prioritách a finančních možnostech
obce.
Abychom ale mohli hodnotit, musíme se nejprve vrátit na začátek, kdy
jsme se rozhodli do komunální politiky vstoupit. Zda si někdo z nás uvědomoval, když souhlasil s umístěním
na kandidátní listinu, co všechno nás
čeká? Že budeme odpovídat, zodpovídat se a jak je dnes moderní tak
i vypovídat, rozhodovat, činit nepopulární opatření a často si i muset vyslechnout, co všechno děláme špatně.
Protože to, co se udělá dobře a správně, není tak zajímavé. Bohužel, vstupem do těchto pozic se s tím musí
prostě počítat. Ale pojďme ke krátkému zhodnocení.
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Místní knihovnu jsme vybavili novými počítači, tiskárnou a elektronickým systémem půjčování knih.
Na tohle vybavení jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury. Podařilo
se otevřít náš obchod, který obec vybavila zcela novým zařízením a novým vytápěním. Bylo pořízeno nové
solární veřejné osvětlení v místní
části nad bývalou farmou a u vstupu
do areálu fotbalového hřiště. V počátku byly jisté problémy s osvětlením, ale postupem času se chyby vychytaly. Vymaloval se kulturní
dům a současně se zateplením stropů se instalovalo nové LED osvětlení a na zkoušku se umístil tzv. DryPol systém, což je elektrofyzikální
vysoušení zdiva. Nečekané výdaje
vznikly propadem kanalizace v příčném odvodňovacím žlabu v komunikaci pod bývalou farmou, proto se
musel nechat vybudovat úplně nový
příčný žlab. Proběhla oprava téměř
dvacítky propadlých kanalizačních
vpustí v našich komunikacích, které byly nebezpečné provozu. Ve středu obce proběhla výměna veřejného
osvětlení za nové LED světla, které
nám přinesly 60% úsporu elektric-

ké energie za rok. Ještě zbývá vyměnit kolem dvaceti světel na Výpustě,
které jsou již zakoupeny. Hodně mě
mrzí, že stále nebyl dokončen projekt prodloužení vodovodního řadu
na Kamenec. Bylo vypsáno výběrové řízení, ale bohužel se nepřihlásila žádná firma. Na podzim bude vypsán dotační titul, tak pevně věřím,
že nové zastupitelstvo projekt, co
nejdříve dokončí. Stále pracujeme
na podpisech smluv ohledně odkanalizování obcí Bratřejov, Ublo, Jasenná a Lutonina. V naší obci jsme
se souhlasy majitelů pozemků téměř
u konce, kdy nám zbývá podepsat cca
10 smluv, které byly  nějakým způsobem upravovány na základě požadavků majitelů pozemků. Již se podařilo
odkoupit pozemky pro budoucí čistírnu odpadních vod pod naší obcí.
Vlastníky pozemků jsou   výše zmíněné obce. Samozřejmě v současné
chvíli nevíme, kdy bude možná realizace odkanalizování obcí, ale v tuto
chvíli je potřeba mít souhlasy všech
dotčených majitelů pozemků, bez
toho se není možné posunout dál.    
V současné chvíli nemáme žádný dluhový závazek a disponujeme finančním zdrojem něco přes
5 800 000,-Kč. 		       
Petr Číž

Z jednání zastupitelstva obce
za období leden 2022 - srpen 2022

Zastupitelstvo obce
schválilo:

• Účetní závěrku za rok 2021 a to bez
výhrad.
• Závěrečný účet obce Lutonina za
rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
• Výsledek hospodaření obce v roce
2021 ve výši 1.249.168,32 Kč a jeho
převedení na účet 432, tj. do nerozděleného zisku minulých let.
• Zprávu č. 194/2021/EKO o výsledku hospodaření obce Lutonina
za rok 2021.
• Rozpočtové opatření č. 1/2022.
• Rozpočtové opatření č. 2/2022.
• Rozpočtové opatření č. 3/2022.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Lutonina číslo VPS 01/2022
mezi Obcí Lutonina a MS Lutonina ve výši 15.000 Kč na krmivo pro
zvěř.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Lutonina číslo VPS 02/2022
mezi Obcí Lutonina a Českým svazem včelařů, o.s. Základní organizací Vizovice ve výši 5.000 Kč
na pořízení léčiv pro včelstvo.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Lutonina číslo VPS 03/2022
mezi Obcí Lutonina a Obcí Ublo
ve výši 10.000 Kč na činnost MŠ.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Lutonina číslo VPS 04/2022
mezi Obcí Lutonina a Obcí Jasenná ve výši 10.000 Kč na pomůcky
a provoz ZŠ Jasenná.
• Dar MS Lutonina ve výši 5.000 Kč
na srpnovou noc.
• Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč Římskokatolické
farnosti Jasenná pro farní kostel sv.
Maří Magdaleny v Jasenné.
• Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč Farnímu sboru
ČCE v Jasenné.
• Poskytnutí finanční příspěvku ve
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výši 15.000 Kč Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích.
Poskytnutí finančního daru ve výši
8.000 Kč Diakonii Vsetín.
Poskytnutí finančního daru ve výši
50.000 Kč na rekonstrukci rodinného domu ve Vizovicích poničeného
ke konci roku 2021 požárem.  
Pronájem prostor obecního úřadu
za účelem provozování kadeřnictví.
Pronájem plochy v místě autobusové
zastávky s ročním nájmem 8.000 Kč
společnosti VIZOCARGO s.r.o.
Částku za pronájem KD pro komerční účely ve výši 6.000 Kč
+ energie spolu s vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč složenou při
podpisu smlouvy.
Záměr prodeje pozemku p.č, 78
o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Lutonina.
Záměr prodeje pozemku p.č. 1855/3
o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Lutonina
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti mezi obcí Lutonina a společností CETIN, a.s.,
Praha ve věci umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, NN kabelu
a sloupku měření na pozemku p.č.
1826/2 zapsaném na LV č. 10001
v k.ú. Lutonina ve vlastnictví obce
Lutonina.
Žádost společnosti Marius Pedersen o dočasnou úpravu cen služeb,
formou zavedením „Palivového
příplatku“
Smlouvu o zřízení služebnosti ve
věci práva jízdy přes služebné pozemky ve vlastnictví obce Lutonina p.č. 43/2 o výměře 3134 m2 a p.č.
st. 170 o výměře 661 m2 v k.ú. Lutonina zapsané na LV110001.
Příkazní smlouvu na veřejnou zakázku „Doplnění vodovodní sítě
Lutonina - lokalita Kamenec“ mezi
obcí Lutonina a paní Mgr. Miroslavou Pilařovou.
Schválení návrhu oslovení firem
na realizaci „Doplnění vodovodní
sítě Lutonina  - lokalita Kamenec“.

• Hodnotící komisi ve věci výběrového řízení „Doplnění vodovodní sítě
Lutonina  - lokalita Kamenec“.
• Prodej návěsu ANS 1500.
• Návrh smlouvy č.:
OT- 0 0104 0 0 07674/0 02-PER F
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lutonina
a společností ED.D ve věci realizace stavby s názvem „Ublo, Žleby,
VN, TS a NN“ s tím, že zasažen
bude pozemek ve vlastnictví obce
Lutonina p.č. 2858 v k.ú. Lutonina
v délce cca 110 m2 za jednorázovou
úplatu 22.000 Kč.
• Střednědobý výhled rozpočtu obce
Lutonina na období 2025-2026.
• Cenu za palivové dříví na 750 Kč
za 1 prostorový metr, tj.1.500 Kč
za vlečku.  

Zastupitelstvo obce
vyhovělo:

• připomínkám k návrhu změny č. 2
Územního plánu Lutonina

Zastupitelstvo obce
zamítlo:

• Žádost o finanční příspěvek na magazín PATRIOT.
• Žádost o podporu linky bezpečí.
• Žádost společnosti Dotek z.ú. o finanční podporu.
• Žádost společnosti Zlín Net a.s.,
o projednání smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě na obecních pozemcích ve věci vybudování optického
kabele v obci Lutonina z důvodu
kolize s plánovanou výstavbou prodloužení vodovodu a nové kanalizace.
• Návrh na pořízení nových radarů.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem členům zastupitelstva za jejich
dosavadní činnost a novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů v činnosti pro naši obec.
Ing. Jana Štalmachová
místostarostka
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Hasiči za rok 2022
Milí spoluobčané, po dlouhé době, co nás držel doma
Covid, bych Vás chtěl všechny od srdce pozdravit. Snad,
už nás ten virus pustí z domu a budeme se zase potkávat
na našich akcích. V době Covidové pomáhal každý, jak
se dalo. SDH Lutonina bylo osloveno naší obcí k vydávání dezinfekčních přípravků v kulturním domě, v sále, a to
je doufám, už minulostí… raději pořádejme Naše plesy 
Letošní rok jsme ještě žádný neplánovali, nikdo netušil, jak to všechno bude, ale příští rok, to, už teď víme,
je naplánovaný na 25.2.2023. Tímto, Vás, už teď zveme,
těšíme se na Vás a doufáme, že se v hojné míře uvidíme
na sále, při veselejší události 
Ani naše výjezdová jednotka se nenudila. Po loňském
roce, kdy byl u nás klid, tak 8.3.2022 jsme byli vysláni
k požáru komínu na Výpustě. Po příjezdu na místo a prozkoumaní objektu, ve spolupráci s jednotkou z Vizovic
a Zlína, bylo zjištěno zahoření sazí. Po vymetení komína
byl objekt zhodnocen jako bezpečný a předán zpět majiteli. Druhý a o hodně zajímavější zásah byl taky na Výpustě 5.5.2022, opis SMS:´´ Požár nízké budovy Lutonina, Výpusta, slyšeli výbuch, rozbité sklo, vidí dým.“ Při
výjezdu jsme potkali policii jedoucí špatným směrem,
tak jsme ji nasměrovali. Při příjezdu na místo, už tam byli
hasiči z Vizovic. Po ohledání místa bylo zjištěno, že „při
vaření marmelády se nadzvedla poklička“ Naštěstí v prostoru výbuchu se nikdo nenacházel a nic nehořelo. Dům
byl odpojen od energií, aby se zabránilo dalším nepříjemnostem a na místo bylo operačním důstojníkem vysláno
devět jednotek. Po prohledání místa a ujištění, že, už nic
nehrozí byl objekt předán majitelům. Pro jistotu ale, nechali dům ještě odpojený od el. energie. Naše jednotka,
tak zajištovala pomocí centrály dodávku elektřiny i následující den. V obou případech se naštěstí oba zásahy obešly bez zranění.
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Další již plánovanou akcí bylo stavjání mája. V rámci zachování tradice jsme to pojali jako volnou akci, kdy
děti zdobili máj a rodiče ,,lúpali kúru“ … Za odměnu
pak dostali špekáček, děti limo, rodiče pivko a nějakú
tú štamprlku, protože stajání mája je fuška  Bohužel
nám dlouho nevydržel,  skáceli nám ho… a ještě nařezali
na metry, darebáci. Nu což, bereme to sportovně, tradice
je tradice, a proto ho za rok postavíme zas 
Druhou plánovanou akcí byla Okrsková soutěž, která se
z důvodu pandemie dva roky nekonala. Soutěž proběhla
28.5.2022 na místním hřišti. Je to tak trochu svátek pro
nás hasiče a moc jsme se na ni těšili, že se zase uvidíme
se všemi hasiči z okrsku. Dopoledne bylo v plánu klání
žáků, a to ve třech kategoriích… přípravka, mladší žáci
a starší žáci. Bohužel v žádné z kategorii jsme zastoupení neměli. Nám ty děti za ty dva roky nějak zestárly a zůstali nám jen dva žáci. Tímhle bych chtěl apelovat na rodiče, kteří neví, co s dětma do patnácti let, tak šup, šup
za námi do hasičů 
Odpoledne proběhla soutěž mužů a žen. Tady, už jsme
svoje želízka v ohni měli, i když, troufám si říct, že vě-

kem, patří obě družstva do kategorie veteránů, tak bojovali statečně. Bohužel to ženám stačilo jen na čtvrté
místo, i když byly výborné, děkujeme. Muži po vydařené štafetě šibalsky pokukovali po bedně, ale bohužel při
útoku, i když patřil mezi jeden z nejlepších, tak se jim nepodařilo úplně odšroubovat savici a ke vší smůle jeden
proudař přešlápl nástřikovou hranu, tak museli rozhodčí

zvednout červené praporky a pokus neuznat. I to ke sportu patří. Všem soutěžícím a tzv. ,,týlové skupině“ bych
chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat. Bez Vás by to
opravdu nešlo. Jsem rád, že jsme součástí jednoho Sboru.
Za SDH Lutoninu
Boháč Pavel, velitel

Výlet pro seniory

Po dvouleté přestávce a díky značnému zájmu se nám
podařilo opět uspořádat výlet pro seniory. Bylo krásné
slunné ráno 16.července 2022 a tak jsme vyrazili do Strážnice. Na půl cesty jsme si udělali asi půlhodinovou  přestávku na občerstvení a pokec. Do Strážnice jsme dorazili
krátce před desátou hodinou. Jako první byla na programu
návštěva slováckého skanzenu STRÁŽNICE-úžasné muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Toto muzeum představuje návštěvníkům lidovou kulturu a vesnické stavitelství z oblasti jihovýchodní Moravy. Na ploše 10,5 hektaru
jsme viděli ukázky staveb z moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, Podluží, Hanáckého Slovácka
i uherskobrodského Dolňácka. Jednotlivé areály prezentují typickou podobu usedlostí, technické stavby, zařízení interiérů, způsob obživy obyvatel a také tradiční lidové zvyky. Po dvouhodinové procházce po skanzenu jsme
se už všichni těšili na na výborný oběd a občerstvení,které nás čekalo v nedalekém motorestu PLŽE. Po obědě ná-

sledoval nejhlavnější bod zájezdu,a to návštěva vinného
sklípku PETROV, který se nacházel jen asi padesát metrů od motorestu. Počasí bylo úžasné, posezení ve sklípku
příjemné. Při vínečku
v dobré pohodě jsme
si krásně poklábosili. Doufám, že všichni spokojeni a obohaceni o plno hezkých
dojmů a zážitků jsme
se šťastně vrátili do té
naší milé Lutoniny.
Byl to   krásně strávený sobotní den, za což
všichni zúčastnění děkují obecnímu zastuipitelstvu a sociální komisi.
Daňová Marie
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Společenská kronika - prosinec 2021 / srpen 2022
Životní jubilea

50 let

91 let

Marie Bělíková

90 let

Vladislav Jurčák                                                     

Jarmila Herberová
Milan Pečeňa
Alena Haničincová
Hana Pechalová
Jubilantům přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.

89 let

Drahomíra Kryštofová                                        
Marie Pekárková                                                                                                     

Přihlásili se
k trvalému pobytu:

93 let

87 let

Vlasta Klimovičová

Anna Frýdlová                                                    
Božena Přikrylová                                             

85 let

Drahomíra Bařinová                                           

83 let

Alena Kabilová

82 let

Karel Lutonský
Jiřina Haničincová
Alenka Kalendová                                                    

81 let

Josef Kalenda

80 let

Danuše Lutonská

75 let

Dáša Malotová
Jiřina Jurygáčková                                      
Emil Chovanec
Jan Štalmach

        	
70 let

Pavel Vanča                                                      
Milada Mrnuštíková
Zdeněk Charvát

65 let

Miroslav Martinec
Anna Kalendová
Marie Geržová
Marie Štalmachová

60 let

Jaroslav Haničinec
Ivana Mokrá
Yvetta Chmelíková
Vladislav Jurčák
Danuše Apolenářová
Vilém Mokrý

55 let

Yvona Fišmanová
Radka Chmelařová
Pavel Zicha
Jiří Haničinec
Hana Kuželová
Pavlína Jurečková
Petr Jurečka
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Eva Mojdlová
Barbora Kusáková
Alena Nováková
Daniel Novák
Jana Laumanová
Jaromír Lauman
Věra Jenyšová
Nea Macková
Robin Macek

Odhlásili se
z trvalého pobytu:
Pavel Boháč
Adam Šimek
Petr Šišlák
Lada Grmelová
Lukáš Šopík

Narodily se:

Gabriela Kalendová
Matyáš Svoboda
Tadeáš Vdovičík
Nikola Lutonská
Marek Barcuch
Petr Migdal
Barbora Tihlaříková
Rodičům blahopřejeme.

Zemřeli:

Irena Juříčková
Františka Dědičová
Stanislav Balůsek
Ondřej Touš
Marie Bělíková
Věra Holbíková
Pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Manželství uzavřeli:

Jitka Starýchfojtů a Ondřej Caha

Zlatou svatbu

oslavili manželé:

Eliška a Jan Štalmachovi
Milada a Karel Mrnuštíkovi
Blahopřejeme.

Diamantovou svatbu
oslavili manželé:
Danuše a Karel Lutonští
Blahopřejeme.
Kdo nechce být uváděn ve společenské kronice, nahlaste svůj nesouhlas na Obecním úřadě.
K 31.8.2022 je v obci Lutonina trvale přihlášeno 414 občanů, z toho 219
žen a 195 mužů.

Indiánské léto
Cesta malého indiánského bojovníka Yakariho debutovala. V duchu dobrodružného putování se nesl
westernově zaměřený 18. červen.
Přálo nám nádherné počasí, sluníčko jemně šimralo na krku, což nám
umožnilo se stát pravými rudými
indiány.
A co nás v tomto sluncem zalitém
dni čekalo? Ve 14 hodin se otevřely pomyslné brány amerického západu, na malé indiány a indiánky
včetně jejich rodičů čekala strastiplná cesta lutoninskou prérii. Při
zdokonalování svých schopností a dovedností naši malí dobrodruzi stříleli z luků, poznávali stopy
zvířat, stavěli totemy, prohnali dobytek ve stepích, projeli se na koních a v neposlední řadě si vyslechli moudrá slova šamana a prokázali
orientaci v přírodě.

Za vše získávali peříčka, z nichž
si po ukončení svých toulek vyrobili pravou nefalšovanou indiánskou
čelenku.
Přirozeně by se náš originální
program neobešel bez přátel, s nimiž jsme na stejné westernové vlně.
K vylepšení jízdy na koních a bičování významně přispěli Roman
Dextr & Company a Paparomančo
z ranče v Osíčku, Karolínka Čížová,
Lucka a Anička Jančíkovy a ostatní
přátelé a kamarádi z naší obce. Tímto jim patří obrovské poděkování.
V pozdním odpoledni jsme se
s podporou obce Lutonina přesunuli na hřiště, kde si indiáni a indiánky
vytvořili čelenky, malovali na dřevo,
navlékali korálky, zazpívali si u kytary. Ke všemu zněly příjemné tóny
bubeníků z Rytmu pro život, o. s.
a TondaBand CZ/SK. Tímto děkuje-

me obci Lutonina za zprostředkování
prostor. Náš den by se neobešel bez
výborného jídla, dostatku pití a pochutin. To vše pro nás zařídil Jan Bařinka. Děkujeme. Taktéž věnujeme
velké poděkování firmám Moravia
Containers, JML Elektro, AC Klimat
a dalším partnerům a sponzorům,
bez nichž by naše indiánské léto nemohlo být kompletní a zdařilé.
Celý den byl úspěšně a s velkými ohlasy zakončen ohňovou show
od Fajráků. Nikdo se nespálil, jen
naše oči zářily úžasem. Výtěžek byl
věnován společnosti Monoski.
Jako autor tohoto článku jsem si
záměrně vyhradil poslední řádky,
abych velmi poděkoval mému tatínkovi, mé mamince a rodinné kamarádce Lucce Kotkové, v jejíž hlavě se celý nápad zrodil. Měl jsem tu
čest být všeho součástí – nejen během celého programu, avšak také
během příprav. Jste skvělí!
Mgr. Petr Šulc

Kulturní komise
Milí občané,
čtyřleté období v mé funkci Předsedy kulturní komise utekly jako voda
a i přesto, že nám do toho významně zasáhla epidemie, tak si myslím,
že se nám přece jen podařilo obohatit kulturní život v naší obci a oživit naše všední dny. Uspořádali jsme
různé akce, na kterých jsme se mohli setkat, pojďme spolu zavzpomínat:
- Vánoční jarmark s rozsvěcením
vánočního stromečku (vystoupení
dětí a Valašského souboru Portáš)
- Ježíškovy děti – lidé nosili zabalené vánoční dárečky pro děti z Dětského domova Vizovice
- Mikuláš, který naposled dovezl
nadílku na koni
- divadla (se známými herci jako
třeba Langmajer, Kuklová nebo
různá ochotnická představení)
- Kinokavárnu v kulturním domě
(chlebíčky, zákusky... jako ve správné kinokavárně)
- letní kino na hřišti (udilo se cigárko, točilo pivo)

- Zábavné odpoledne pro celou rodinu - dětský den, „rozloučení s prázdninami“ (program pro děti, spousta
atrakcí, na kterých si děti mohly zadovádět, cukrová vata, cukrovinky,
letadlo s pršícími bonbóny z nebe vše pro děti zcela zdarma)
- Přespolní pochod kolem Lutoniny (Lutonina - Ublo - Jasenná)
s občerstvovacími stanicemi a herními stanovišti pro děti
- „Hrajeme Kamínky Lutonina“ v době Covidu a zákazu vycházení za katastr obce jsme naplánovali výlety pro celou rodinu, občané
se podle mapky vydali na zajímavá

místa na hranice našeho katastru,
kde v cíli našli zajímavosti o Lutonině a měnili jsme si ručně malované kamínky. (O hře se psalo v dalekém širokém okolí a na hranicích
katastru s námi měnili kamínky
i občané okolních obcí).
- Vítaní nových občánků
- Velikonoční jarmark s tvořením
pro děti – tvořivé dílničky pro děti,
zdobení perníčků, malování kraslic…
- Den matek (zdarma bylo připraveno občerstvení, pro každou ženu
byla nachystaná kytička. Taky se
nám s dětmi podařilo nacvičit úžaszpravodaj obce Lutonina 7

né divadlo, které můžete shlédnout
na internetu YouTube - Divadelní
představení Láska rohatá - Lutonina. Odkaz na video: https://youtu.
be/…mk4
- 17. 9. 2022 nás čeká celodenní výlet s dětmi do ZOO parku a DINOPARKU ve Vyškově (pro děti
z Lutoniny také zcela zdarma)
- Hody s voděním berana (letos nás
15.10.2022 čeká 3. ročník po znovu
obnovené tradici hodů)
Děkuji ještě jednou kulturní komisi za celé období - Yvoně Fišmanové, Dagmar Ovesné, Monice Cigánkové, ale také všem ostatním, které
jste na akcích mohli vidět. Moc moc
mi pomáhali a bez nich by to prostě
nešlo !
Mám vždy velkou radost, když nás
podpoříte, na akce přijdete a spolu si
to užijeme!
Přeji pěkný zbytek léta a těším se
na viděnou
Sylva Velecká
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