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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku mi dovolte, abych Vám upřímně po-

děkoval za všechno dobré, co jste v uplynulém roce pro Lutín 
a Třebčín vykonali.

V minulých letech jsme se všichni snažili o to, aby naše obec 
měnila svou tvář k lepšímu, abychom ji považovali za svůj do-
mov a všem se nám tu dobře žilo. V nastoupené cestě budeme 
i v letošním roce pokračovat. Věřím, že při tom můžeme počítat 
i s Vaším pochopením, trpělivostí a spoluprací, protože jen tak 
může naše práce přinést očekávané výsledky.

K plnohodnotnému životu potřebujeme nejen materiální pro-
středky, ale především zdraví, pracovní a duševní pohodu, dob-
ré mezilidské vztahy, lásku a podporu svých blízkých a po kaž-
dodenní náročné práci čas na odpočinek s rodinou a přáteli.

Přeji Vám proto kromě nezbytného zdraví spokojenost 
a úspěchy v práci, pohodu a lásku v kruhu rodiny, optimismus 
a mnoho sil do dalších dnů.

Ať je rok 2014 pro nás všechny rokem klidným a úspěšným!
 Antonín Bábek, starosta obce

Foto: Zdena Tomková

Setkání seniorů 2013
Setkání seniorů z obou našich obcí vě-

nují pořadatelé – Obec Lutín, SPOZ a ČSŽ 
– každoročně velkou pozornost a péči. To 

prozatím poslední se konalo 28. listopadu 
a bylo z pohledu novodobé tradice i pravi-
delnosti v pořadí již desáté.

Velkou starostí i určitým problémem je 
vždy výběr programu, který by nejen po-

bavil, ale poskytl také dostatečný kulturní, 
estetický a společenský zážitek. Ne vždy 
se všechno povede na výbornou, zvláště 
když – jak se říká – nelze se zavděčit lidem 
všem.

Foto: Zdeněk VíchFoto: Zdeněk Vích

Hanácká hodina matematiky. Tancem ke zdraví ...



S&K Třebčín po dvou letech
Již dva roky, od ledna 2012, se na kultur-

ním a sportovním životě v Třebčíně podílí 

občanské sdružení S& K Třebčín. Nastal 
tedy čas zhodnotit uplynulé období.

Na vavřínech jsme určitě neusnuli. V obci 
se stále něco dělo. Podíleli jsme se na orga-

Letos organizátoři vsadili na vystoupení 
žáků lutínské ZŠ. Pásmo písniček a scének 
v hanáčtině a s jadrnou hanáckou pointou 
bylo milé a vtipné, navíc skutečně perfekt-
ně přednesené. Hanáčtina prostě excelova-
la. Poděkování proto patří učitelkám, které 
pásmo připravily, a samozřejmě všem účin-
kujícím, kteří do vystoupení dali všechno.. 
Udržování tradic, místního koloritu a náře-
čí je věc záslužná, potřebná a hodná oce-
nění. Nelze také přehlédnout, jak bravurně 
si počínala moderátorka Kristýnka a jak 
zvládla své sólové vystoupení.

Druhá část programu patřila taneční a pě-
vecké skupině Novoveské šťabajzny. Pásmo 

plné nápadů, parodie, dobrý scénář a dobrá 
režie sklidily zasloužený potlesk. Škoda, že 
trochu zlobila technika a zvuk byl na seni-
ory až příliš hlučný.  A také škoda, že se 
tu a tam vyskytla podle mne nezasloužená 
kritika celého vystoupení. Považme, kolik 
taková amatérská činnost vyžaduje práce, 
úsilí, nápaditosti, osobního zaujetí a určitě 
i odvahy, než se dostane před zraky diváků. 
Proto, milé šťabajzny, moc děkujeme a jen 
tak dál. Povzbuzením pro vás je úsměvná 
a pravdivá poznámka z publika: „… kama-
ráde, to neuvidíš světa kraj …“

A pak už setkání seniorů patřilo přátel-
skému povídání o rodině, známých, zdra-

votních problémech, ale hlavně hudební 
vystoupení skupiny Radomíra Škrabala. Ta 
odvedla profesionální výkon a hrála nám 
pro radost k tanci i poslechu.

Sluší se poděkovat také všem sponzo-
rům za dárky do tomboly, organizátorům 
losování a společnosti Sigrest, která pečli-
vě připravila prostředí, občerstvení a jeho 
servis.

Setkání seniorů 2013 máme za sebou. 
Bylo vydařené a nezbývá, než se těšit 
na to příští. Všem, kdo se na jeho přípravě 
a organizaci podíleli, vyslovujeme uznání 
a vřelé poděkování.

 Ladislav Smička
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SPOZ bilancuje
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale 

pro každého z nás znamená i začátek no-
vých plánů a předsevzetí, stanovení nových 
cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout 
v soukromém či pracovním životě. Je to 
však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení 
toho, co jsme minulý rok vykonali a zažili.

Sbor pro občanské záležitosti v Lutíně 
naplňuje ve své činnosti myšlenku soudrž-
nosti člověka s člověkem. Do našeho roční-
ho plánu patří stále akce, které se snažíme 
vylepšovat a přizpůsobovat podmínkám 
a době. Jsou tu zastoupeny i akce určené 
mladé generaci našich obcí. 

Malou slavností s programem a dárkem 
uvádíme do života obce nové občánky. 
Letos jich bylo 33. Do prvního ročníku ZŠ  
jsme s dárkovým balíčkem školních potřeb 
přivítali 43 prvňáčků. Krásnou vzpomínku 

jistě bude mít devět žáků ZŠ, kteří ukon-
čili povinnou školní docházku a byli při-
jati starostou obce na malé slavnosti, kde 
ocenil jejich skvělé studijní nebo sportovní 
výsledky.

Ke Dni učitelů pořádáme setkání peda-
gogů s představiteli obce jako poděková-
ní za to, že se škola velkou měrou podílí 
na kulturním, sportovním a společenském 
životě obce.

Do pamětní knihy se nám zapsaly čtyři 
manželské páry, které oslavily padesát let 
společného života. Při významných ži-
votních jubileích jsme osobně navštívili 
s přáním a dárkovými poukazy 126 obča-
nů, odeslali jsme 196 písemných přání, ale 
bohužel i 25 kondolencí.

V předvánočním čase jsme se setkali 
s devíti bývalými občany, kteří nyní žijí 
v domovech důchodců v Náměšti na Hané, 
Hrubé Vodě, Prostějově, Chválkovicích 

a Kokorách. Byli potěšeni zájmem, radost 
jim udělalo přání doplněné vánočním dár-
kovým balíčkem a keramickým andílkem 
– milou pozorností od žáků naší školy. 
S vánočním přáním jsme nezapomněli ani 
na 26 obyvatel DPS.

Naší největší akcí je setkání seniorů. 
Jsme rádi, že přibývá těch, kteří přijmou 
naše pozvání a akce se zúčastní. 

Děkujeme všem aktivistům SPOZ ze je-
jich dobrovolnou činnost, poděkování pat-
ří i učitelům a žákům naší školy. Přejeme 
všem občanům, aby do nového roku vy-
kročili správnou nohou a s optimismem. 
Jistě prožijeme chvíle nejen krásné, ale 
i méně příjemné, neboť i ty patří k životu. 
Nezapomínejme však na lidskost, toleranci, 
porozumění a vzájemnou pomoc.

Hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2014!
Mgr. Jana Šolcová

předs. SPOZ

Foto: Roman Giesel

Foto: Roman Giesel

Dýňohraní – největší akce roku 2013.



Vánoční strom v Lutíně
Bylo pondělí 2. prosince kolem 17. hodi-

ny a po sněhu a ledu ani památky. „Aspoň 
že neprší, nebo není takový mráz jako 
předloni,“ říkali si mnozí, převážně účin-
kující.

Letošní program rozsvěcení vánočního 
stromu byl opravdu bohatý a plný překva-
pení. Všichni zúčastnění si místo tradiční-
ho vánočního řetězu mohli vyrobit a také 
podepsat barevné hvězdičky, rybičky, 
zvonečky a srdíčka, které jako kamínky 
z mozaiky ozdobily asi dvoumetrový dře-
věný stromek, později umístěný ke vcho-
du do vestibulu  základní školy .

Hudební program zahájili žáci ZŠ Lutín 
vánočními písněmi „Rolničky“, „Nad ho-
rama vyšla hvězda“ a „Ladův betlém“ pod 
vedením paní učitelky Renaty Čechové. 
Nálada byla výborná – zpívali nejen žáci, 
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Advent v naší obci

Vánoční strom v Třebčíně

V neděli 1. prosince se v Třebčíně slavnost-
ně rozsvítil vánoční strom. O kulturní pro-
gram této akce se postarali členové občan-
ského sdružení S& K Třebčín společně s třeb-
čínskými dětmi. Program byl doprovázen 
příjemnou hudbou a zpěvem Jiřího Štěpánka 
a Romana Kubínka, pro všechny byl připra-

ven horký nápoj na zahřátí a na ochutnání vý-
borné koláčky. Nechyběla ani sladká speciali-
ta v podobě trdelníků. Celá akce byla milým 
zpříjemněním první adventní neděle.

Děkuji všem, kdo se přišli podívat, a samo-
zřejmě také těm, kdo se na akci jakkoliv podí-
leli. Všem přeji do nového roku pevné zdraví 
a mnoho štěstí.

* * * * * 
Mikuláš s andělem a čerty navštívil 

třebčínské děti už v první adventní neděli 

před rozsvícením vánočního stromu.
Pro děti byly připravené hry, naučily se 

společnou píseň s tancem, který předved-
ly na podvečerním rozsvěcení vánočního 
stromu. Než však opustily sál kulturního 
domu, musely se některé „vykoupit“ zpě-
vem nebo básničkou, aby je neodnesli čer-
ti.

Všechny děti to ale nakonec zvládly, 
a tak čerti opět odešli s prázdnou.

Zdena Tomková,
 místostarostka

Foto: Roman Giesel

nizaci různých akcí, ať už to byly kulturní 
programy na masopustní „ostatky“, miku-
lášské besídky, rozsvěcování vánočního 
stromu či příprava a realizace dětských dnů.

Proběhly ale také akce, které byly plně 
v naší režii – samozřejmě za fi nanční pod-
pory obce.

Místní ženy nacvičily program na slet ča-
rodějnic, pořádali jsme volejbalové turnaje. 
Vyzkoušeli jsme i novinky, kdy jsme nevě-
děli, jaký o ně bude zájem.

Byly to pro nás „velké neznámé“ s ne-
jistým výsledkem – turnaj ve stolním 
tenise, podzimní „dýňohraní“ s vyře-
záváním dýní nebo návštěvy Mikuláše, 
čerta a anděla v rodinách.

Ale povedlo se a nové akce se setkaly 
s velkým ohlasem, což nás velice těší 
a motivuje do příštích let.

Věříme, že to, co děláme, má smysl. 
Pokud budeme mít dobrý pocit, že ob-
čané mají zájem naše akce navštěvovat, 

budeme určitě ve své činnosti pokračo-
vat.

Nic by ale nešlo dělat bez nadšení lidí, 
kteří ve svém volnu, někdy i na úkor ro-
diny, vymýšlejí a připravují co nejpřitaž-
livější program pro jednotlivé akce. Za to 
patří můj obdiv a dík jak členům sdružení, 
tak všem ostatním dobrovolníkům.

Pevné zdraví a mnoho dobrých nápadů 
v roce 2014!

 Petr Novák, předseda S&K

Foto: Roman Giesel

Foto: Zdeňka Dosedělová Foto: Zdeňka Dosedělová

Zpívání u stromu. Čerti se těšili marně. 



Mikuláš v Klásku
V pátek 6. prosince zavítal také do Klásku 

Mikuláš se svou družinou. Cestou z ma-
teřské školky se podíval na děti, které se 

do školky teprve chystají. Děti mu zazpí-
valy písničku, přednesly krátkou básničku 
s pohybovým projevem a prokázaly odva-
hu, když je jmenovitě vyzval, aby si z jeho 
ruky převzaly sladkou odměnu.

Doufáme, že byl Mikuláš potěšen a za-
staví se u nás v herně zase příště, protože 
děti slíbily, že budou celý rok hodné!

Mgr. Kateřina Krejčířová

Vánoční světélkování

Předvánoční doba vybízí k tomu, 
abychom se scházeli a společně těšili 
na Vánoce. Takové setkání připravil také 
Klásek.

Ke Klásku nás dovedla světýlka, který-
mi byl posetý chodníček. Tentokrát jsme 
začínali uvnitř. Děti a rodiče si mohli po-
chutnat na cukroví, vánočním čaji a ovoci, 
zaposlouchat se do koled a také vyrobit 
papírovou ozdobu na stromeček. Děti si 
pohrály a rodiče si mohli popovídat nebo 
se staršími dětmi vyrobit korálkovou 
ozdobu navíc.

Abychom se připravili na světélko-
vání venku, zklidnili jsme se při spo-
lečném zpěvu koled a nacvičili jednu 
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Rekonstrukce v RC Klásek
V roce 2013 realizovalo Rodinné centrum 

Klásek také projekt „Rekonstrukce sociál-
ního zařízení“ v přízemí Domova mládeže 
Sigmundovy SŠ strojírenské.

Díky fi rmě Milan Janáček se nové sociál-
ky od září prozářily krásnými pastelovými 
barvami, navíc mohou děti užívat malé WC 

a malé umyvadélko, z čehož 
jsou nesmírně nadšené. Nové 
zařízení využívá také turis-
tický oddíl DUHA Křišťál.

Projekt byl z 90% dotován Státním ze-
mědělským intervenčním fondem (SZIF) 
a 10% přislíbila zaplatit škola po uplynutí pě-
tileté doby udržitelnosti projektu. Děkujeme 
obci, která projekt předfi nancovala. Po ob-

držení dotace bude celá bezúročná půjčka 
splacena.

Jsme rádi, že máme místo, kde se může-
me scházet a pořádat akce pro děti a rodiče 
či prarodiče. Nové sociální zařízení nám 
opravdu pomohlo zpříjemnit tato setkání 
a zkvalitnit tak služby Rodinného centra 
Klásek.

Mgr. Radka Chmelářová

ale i jejich učitelé, kteří si opět zvolili pí-
seň z repertoáru slovenské skupiny Elán, 
tentokrát s názvem „Nie sme zlí“.

Letošním hudebním překvapením bylo 
vystoupení pěveckého sboru gymnázia 
Hejčín pod vedením paní učitelky Venduly 
Burgetové. Poté si všichni účinkující, jak 
žáci ZŠ Lutín, jejich učitelé a studenti 

gymnázia Hejčín, tak i posluchači společ-
ně zazpívali známé koledy „Půjdem spolu 
do Betléma“, „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“ 
a „Narodil se Kristus Pán“. Poslední tóny 
doprovázely již dlouho očekávaný oka-
mžik – rozsvícení vánočního stromu a také 
nové fontány. Potom následoval okouzlují-
cí a ohlušující ohňostroj. Adventní náladu 

dotvářely vůně lahodného punče, trdelní-
ků a dalšího občerstvení.

Sváteční odpoledne uběhlo jako voda. 
Všichni odcházeli domů plni nových 
zážitků a s pocitem, že i bez kouzelné 
paní Zimy to bylo krásné, protože i „nad 
Lutínem vyšla nejedna hvězda“.

Mgr. Renata Čechová

Umývárna dříve ... ... a dnes.

Foto: Milan JanáčekFoto: Milan Janáček

Foto: Lenka Poláchová
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z nich ke stromečku. Pak jsme vyrazili 
ven.

Děti se těšily na slíbené překvapení 
a s pomocí maminky, tatínka nebo babič-
ky zavěsily na stromeček svou papírovou 

ozdobu. Každý vlastnoručně zapálil svíč-
ku na stromečku a také svou „lodičkovou“ 
svíčku, která plula v umyvadle. U stro-
mečku jsme zazpívali koledu a nejmladší 
z dětí šlo pro společný dárek, ve kterém 

byla pro každého omalovánka a malý dá-
rek. Kdo se ještě vrátil do herny, mohl si 
odnést rozkrojené jablíčko s hvězdičkou 
uvnitř.

Mgr. Radka Chmelářová

Kdy – kde – co
v lednu a únoru

Ve středu 1. ledna 2014 se konal 
tradiční novoroční výstup na Kosíř. 
Během prvního dne nového roku bylo 
na vrcholu u rozhledny zaregistrováno 
2529 velkých i malých turistů, kteří tu 
s přáteli a známými uvítali rok 2014. 

Celou akci jako vždy organizovali 
členové odboru turistiky TJ Lutín, kte-
ří také zajišťovali provoz rozhledny. 
Na vyhlídkovou terasu vystoupilo 500 
zvědavců, kteří ale pro mlhu a mrhole-
ní velký výhled neměli.

O vydatné občerstvení se postarali ha-
siči za Slatinek, medaile pro účastníky 
vyrobila firma MB TOOL z Třebčína.

� � � � �

�  14. února -  babský bál ČSŽ
(pátek)     aula ZŠ Lutín

�  15. února -  dětský karneval MŠ Lutín
(sobota) aula ZŠ Lutín

�  22. února -   18. obecní ples
(sobota)     Společenský dům 

Sigma Lutín
�  1. března  -  „ostatky“ v Třebčíně

(sobota) 
Kulturní komise rady

O čem jednala rada obce  

dne 16.10.2013

Schválila: 
uzavření dohody o splátkovém ka-

lendáři mezi Obcí Lutín a TJ Sigma 
na splacení zbytkové částky půjčky 
ve výši 88 612 Kč, a to:

 - 14 měsíců po 6 000 Kč
 -  15. měsíc zbývající částka 4 612 Kč 

s účinností od 1.1.2014;
vyhlášení záměru na pronájem nebyto-

vých prostor (prodejna v budově KSZ 
v Třebčíně);

pořízení projektové dokumentace a po-
ložkového rozpočtu na obnovu kaplič-
ky sv. Floriána u „magacíny“ v Lutíně. 
Cena za PD činí 27 300 Kč bez DPH, 
cena za položkový rozpočet 4 000 Kč 
bez DPH; 

pořízení 6 ks vánočních ozdob na slou-
py VO (vločky s LED technikou). 

dne 6.11.2013

Schválila: 
provedení opravy chodníku ve Školní 

ulici v Lutíně fi rmou Horstav za cenu 
59 606 Kč;  

provedení rekonstrukce části kanali-
začního řadu v ul. U Kapličky v Lutíně 
fi rmou Horstav za cenu 75 500 Kč;  

plán inventur za rok 2013 včetně jme-
nování hlavní inventarizační komise 
a dílčích komisí;

provedení výměny 2 ks oken a 1 ks 
dveří u budovy KSZ v Třebčíně fi rmou 
Macek za cenu cca 54 000 Kč vč. DPH.

dne 27.11.2013

Schválila: 
program 18. zasedání zastupitelstva 

obce, které se konalo 12. prosince 
v aule ZŠ;  

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 1 500 Kč na zabezpečení kul-
turní akce Těšíme se na Vánoce, která 
se konala 29. listopadu (pořadatel KK 
rady).

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 12.12.2013

Schválilo: 
plán investiční výstavby, význam-

ných oprav, rekonstrukcí a pořízení 
majetku v roce 2014;

úplatný převod pozemku p. č. 568 
v k.ú. Lutín o výměře 81 m2 Bytovému 
družstvu Růžová 182 -185 za cenu zna-
leckého posudku ve výši 13 380 Kč. 
Náklady spojené s převodem uhradí 
kupující;

novou sazbu poplatku za sběr a pře-
pravu komunálního odpadu ve výši 
444 Kč za poplatníka a kalendářní 
rok;

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů;

poskytnutí mimořádného finančního 
příspěvku na činnost TJ Sigma Lutín 
ve výši 100 000 Kč na překlenutí ob-
dobí 1. čtvrtletí roku 2014. Příspěvek 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Foto: Monika Balgová Foto: Hana Greplová
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Vánoční hrad Šternberk

Ve středu 11. prosince navštívili žáci dru-
hého, třetího a šestého ročníku spolu se svý-
mi třídními učiteli hrad Šternberk, který byl 
v tomto adventním čase bohatě vyzdoben.

Skoro v každé místnosti nás vítal vánoční 
stromeček, ale pokaždé byl ustrojen v jiném 
stylu, například v kapli nás přivítal ručně 
háčkovanými zvonečky a voňavými perníč-
ky.

Paní průvodkyně nám postupně ukazo-
vala všechny místnosti hradu a vyprávěla 
o tom, jak se v minulých dobách slavily 
Vánoce a jaké dárky dostávaly především 
děti. Nezapomněla ani na známé i méně 
známé zvyky a tradice.

Po prohlídce hradu se naše skupina 
(žáci 2.A, 6.A a 6.B) přesunula do hradní 
jídelny, kde jsme nejprve posvačili a pak 
jsme si mohli vyrobit originální gelovou 
svíčku. Bylo to zábavné a všem se to vel-
mi líbilo. Druhá skupina (žáci 3.A a 3.B) 
si nejprve vyrobila gelové svíčky a pak se 
vydala na vánoční prohlídku hradu.

Na zpáteční cestě jsme se ještě všichni 
zastavili v obchodě se suvenýry a skoro 
každý si tam něco koupil. Cesta do Lutína 
ubíhala velmi rychle. Ani  jsme se nena-
dáli a už jsme byli opět na autobusové za-
stávce u naší školy. 

Pokud chcete strávit příští adventní 
čas netradičně, doporučujeme vydat se 
na nějaký hrad nebo zámek v okolí, pro-
tože naše cesta do historie Vánoc byla 
opravdu velmi zajímavá.

Hana Trefi lová, 6.A 
Lucie Hradilová, 6.B

Den otevřených dveří

Když nám vedení školy oznámilo, že 
10. prosince bude opět „den otevřených 
dveří“, přijali jsme tu zprávu se smíše-
nými pocity. Už zase? Vždyť je to teprve 
nedávno, co…. ten čas hrozně letí. Pak 
jsme se pustili do příprav. 

Práce s dětmi nás baví a školu máme 
rádi. A pochopitelně bychom si přáli, aby 
to stejně vnímali i všichni ostatní. A tak 
jsme připravovali – výstavy prací žáků, 
nových pomůcek a učebnic, tvůrčí dílny, 
občerstvení. Pak jsme plni trémy čekali - 
přijdou,…. nebo ani ne? S prvními a stále 
dalšími a dalšími návštěvníky nás tréma 
pomalu opouštěla. Měli jsme radost. Bylo 
to příjemné setkání s rodiči, kteří se při-
šli podívat, v jakém prostředí se vzdělá-

vají jejich děti. Bylo to příjemné setkání 
s dětmi, které byly, jsou anebo snad tepr-
ve budou našimi žáky. 

Myslím, že škola by měla být místem 
setkávání. Patří to k jejímu poslání. A je 
dobře, že tomu tak opravdu je. 

ŠKOLY INFORMUJÍ

bude použit k úhradě energií, vodné-
ho a stočného v souladu se Smlouvou 
o poskytnutí příspěvku;

prodloužení splatnosti bezúročné 
půjčky na rekonstrukci sociálního 
zařízení pro RC Klásek v Domově 
mládeže Sigmundovy SŠ do konce 
března 2014.

/ba/

Vážení občané,
nepřehlédněte následující informace!

�   Poplatek za komunální odpad se v roce 2014 zvyšuje na částku 444 Kč za poplatníka. 
Ostatní podmínky (úleva pro seniory) se nemění.

�   Sazba za vodné a stočné zůstává ve stejné výši jako v roce 2013, tedy
vodné s DPH – 31,08 Kč    •   stočné s DPH – 26,85 Kč       �      celkem:  57,93 Kč/m3

 OÚ Lutín

Foto: Mgr. Renata ČechováFoto: Mgr. Renata Čechová

Foto: Mgr. Renata Čechová

Tvoření gelových svíček. Dobové kostýmy – nákladné, ale nepraktické.

Zvonečky pro vánoční strom.



S p o r t o v n í 
ú s p ě ch y   r o k u

Florbal

Již tradičně v tuto dobu informujeme 
o výsledcích fl orbalových soutěží žáků zá-
kladních škol. V tomto školním roce jsme 
stejně jako loni zapojili do hry kolem šede-
sáti dětí v šesti družstvech.

Z loňského roku jsme obhajovali několik 
velmi dobrých výsledků. Kluci z prvního 
stupně skončili v okrese na druhém místě 
a letos chtěli zvítězit. Nakonec se jim to 
nepovedlo a po vynikajícím a velmi bo-
jovném výkonu podlehli stejně jako loni 
ZŠ Heyrovského. Nutno ale říct, že to bylo 
až „díky“ velmi sporném gólu v poslední 
sekundě zápasu.

Kluci z druhého stupně museli nejdří-
ve absolvovat okrsková kola. Hráči ze 
6. a 7. tříd svůj okrsek vyhráli a do okres-
ního kola postoupili. 

Kluci z 8. a 9. 
tříd podali také 
velmi bojovný vý-
kon a skončili na 
velmi pěkném dru-
hém místě. 

Neúprosný po-
stupový klíč, kte-
rý dovoluje postup 
pouze vítězi kola, 
nám však „vystavil 
stopku“.

Šťastnější mlad-
ší kluci vyrazili 
na okresní fi nále 
odhodlaní poprat se 
o vítězství a dlouho 
se zdálo, že se jim 
to podaří. Rozhodl až poslední zápas proti 
Velkému Újezdu. Kluci hráli moc opatrně, 
báli se o výsledek. Vzpamatovali se, když 
prohrávali o dva góly. Výrazně navýšili tem-
po hry a začali soupeře znovu přehrávat. 
Jeho náskok snížili na rozdíl jednoho gólu, 

víc už ale nestihli. 
Získali druhé místo 
v okrese – takové-
ho výsledku jsme 
dosáhli naposledy 
před sedmi lety.

Děvčata obhajova-
la z loňského roku 
první a druhé mís-
to v okrese – druhá 
byla loni děvčata z 8. 
a 9. třídy. V tomto 
školním roce umís-
tění vylepšila, okres 
vyhrála a postoupila 
do krajského kola. 
Tam už nám trochu 

chybělo štěstí v zakončení a na stupně vítě-
zů jsme se těsně nedostali. Mladší dívky své 
okresní kolo vyhrály také. Stačil jim k tomu 
jediný zápas, protože více družstev se do sou-
těže v našem okrese nezapojilo.

V krajském kole už byla účast stoprocentní, 
dorazilo všech pět vítězů okresů. Na děvčata 
čekaly opravdu těžké zápasy, všechny ale vy-
hrála a v březnu si jako vítězky Olomouckého 
kraje zahrají v kvalifi kaci o účast v republi-
kovém fi nále.

Družstvo dívek z prvního stupně absolvuje 
svůj turnaj v lednu a bude obhajovat loňské 
krajské vítězství.

Mgr. Jan Chmelář

Vánoční laťka

Během „dne otevřených dveří“ na naší zá-
kladní škole proběhlo školní kolo atletické 
soutěže ve skoku vysokém s názvem Vánoční 
laťka. V kategorii starších žáků vyhrál vý-
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Další „den otevřených dveří“ s mož-
ností nahlédnout do výuky chystáme 
na 15. leden 2014 od 8 do 14 hodin. 
Zveme srdečně všechny zájemce – děti 
i dospělé. 

Zvlášť se těšíme na předškoláky (míst-
ní i z okolí), kteří se mohou před zápi-
sem do prvního ročníku seznámit s naší 
školou.

Na tento „velký den” jsme dobře při-
praveni a všichni budoucí prvňáčci mo-
hou být bez obav. Základní vzdělání 
je povinné, lavic a židlí ve třídě máme 
dost a přijaty budou všechny děti, které 
zvládnou požadavky „přijímacího říze-
ní”.

* * * * * 
Zápis se bude konat 20. ledna 2014.

Mgr. Věra Voňková

Vánoční hvězda

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům 
za fi nanční podporu projektu „Vánoční 
hvězda“, pořádaného sdružením Šance. 
Celkem bylo vybráno 25 000 Kč (17 500 Kč 
v ZŠ a 7 500 Kč v MŠ).

Doufáme, že tyto peníze pomohou dě-
tem, které je potřebují. 

 Mgr. Leona Čotková

Foto: Mgr. Renata Čechová

Mladší žákyně.

Foto: Jan Chmelář

Mladší žáci.

Foto: Mgr. Fukalová

Čekání na hosty v 6. A.



Sigmundova SŠs, Lutín

Podzimní výměna žáků

V pondělí  1. října přivítala Sigmundova 
SŠ strojírenská v Lutíně opět delegaci 
z německé školy Werner  von Siemens 
Schule ve Wetzlaru. Studenti obou škol 
pracovali společně na přidělených projek-
tech.

Letos jsme měli za úkol vyrobit vod-
ní elektrárnu. Pracovali jsme ve čtyřech 
smíšených skupinách, komunikovali jsme 
mezi sebou anglicky nebo německy. Práce 
nám šla pěkně od ruky a moc nás bavila.

Součástí projektu byly také volno-
časové aktivity, při kterých jsme měli 
možnost bavit se a zdokonalovat jazy-
ky.  Společně jsme navštívili například 
Lanové centrum Proud v Olomouci, 

budovu Hasičského záchranného sboru 
v Prostějově, centrum Sluňákov v Horce 
a ZOO na Svatém Kopečku. Asi nejza-
jímavější byla cesta do Vídně, kde jsme 
absolvovali prohlídku památek. 

Na závěrečnou prezentaci se přijel 
podívat ředitel školy z Wetzlaru pan 
Michael Diehle, zúčastnil se také sta-
rosta obce pan Antonín Bábek a vedení 
Sigmundovy střední školy. 

 Mnoho našich žáků na těchto projek-
tech pracovalo už dříve, ale pro nás no-
váčky to byla nová zkušenost. Hlavním 
cílem spolupráce bylo zlepšení mezi-
národních vztahů a zdokonalení komu-
nikace se studenty z jiné země. Naučili 
jsme se spoustu nových věcí a určitě si 
to budeme chtít zopakovat znovu na jaře 
v Německu.

Roman Kment, MS 1. A

Výlet pro nejlepší 

V úterý 2. října se konal výlet do rakouské 
metropole. Jako každý rok byli vybráni dva 
nejlepší studenti z každé třídy druhého, třetí-
ho a čtvrtého ročníku. Zájezd byl pro ně zcela 
zdarma. Akce se zúčastnili také němečtí ko-
legové, kteří jsou zapojeni do výměnného po-
bytu studentů. Do Vídně jsme se těšili hlav-
ně proto, že poznáme něco nového. Podívali 
jsme se například do katedrály svatého 
Štěpána, viděli jsme místo, kde bydlel asi dva 
roky skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, 
navštívili jsme Hofburg a také mnoho dalších 
památek. U některých jsme se zastavili a prů-
vodce nám sdělil spoustu užitečných a zají-
mavých informací. Výlet se vydařil, i když 
bylo trochu chladno. Všichni se už těšíme, že 
v roce 2014 opět budeme patřit mezi nejlepší.

Jan Wagner, MS 2. A
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konem 145 cm Radek  Grepl. Stejnou výšku 
zdolal i David Koutný, na druhé místo ho od-
sunul větší  počet pokusů. Třetí místo získal 
Michal Koutný. 

V kategorii starších dívek byla jednoznač-
nou favoritkou Michaela Gieselová. Tuto 
soutěž vyhrála už potřetí za sebou, tentokrát 
výkonem 145 cm. Na druhém místě skon-
čila Kateřina Greplová a na třetím Lenka 
Polzerová. 

Kategorii mladších žáků vyhrál Jan 
Chmelář výkonem 120 cm, druhé místo vy-
bojoval Pavel Šmoldas a na třetím skončil 
Tomáš Bazínek. 120 cm skočily také dvě 
mladší dívky. Menší počet pokusů k tomu 
potřebovala Karolína Skřivánková a soutěž 
vyhrála, druhá skončila Nela Vyhnánková 
a na místě třetím Anna Křížková.

Výše zmínění úspěšní skokani potom re-
prezentovali naši školu na soutěži ve skoku 
vysokém v Hněvotíně. Soutěže se zúčastnily  
tři školy: ZŠ Náměšť na Hané, ZŠ Hněvotín 
a ZŠ Lutín.  V soutěži družstev „skončila“ 

naše děvčata na 1.místě před Hněvotínem 
a Náměští, hoši na místě druhém za Náměští. 
Pěkného individuálního umístění dosáhly 
mezi mladšími dívkami Hana Katrušáková 
druhým místem a Nela Vyhnánková místem 
třetím. Bronzovou medaili získal také Jan 
Chmelář mezi mladšími hochy. Mezi starší-
mi hochy vybojoval stříbrnou medaili Radek 
Grepl. 

Největšího úspěchu dosáhla Michaela 
Gieselová, která mezi staršími dívkami 
excelovala, skočila fantastických 150 cm 
a jednoznačně vyhrála. Stejně jako školní 
kolo dokázala i tuto soutěž vyhrát potřetí 
za sebou.

Vítězům blahopřejeme a všem závodní-
kům děkujeme za výbornou reprezentaci.

Mgr. Jan Chmelář

Práce na projektech. Procházka Vídní.

Foto: Jan Chmelář

Foto: Ladislav Porteš Foto: Mgr. Jitka Bušínová



SPORT V LUTÍNĚ
A TŘEBČÍNĚ

Úspěšný podzim 2013

Už třetím rokem funguje v Lutíně fl or-
balový klub Tornáda Lutín. V současné 
době má 35 dětí, které jsou rozděleny 
do dvou kategorií. Elévové – děti do de-
seti let a mladší žáci – děti do dvanácti 
let. V každé kategorii hraje v naší oblasti 
kolem patnácti družstev. Turnaje se konají 
od Hranic až po Šumperk.

Úspěchy jsme „sbírali“ už v sezonách 
minulých, ale sezona 2013/14 se zatím 
vyvíjí nejlépe. Elévové absolvovali tři tur-
naje, na kterých vždy vyhráli tři zápasy 
a jeden zápas prohráli. Získali zatím dvě 
druhá a jedno třetí místo.

 Mladší žáci patří v tuhle chvíli k nejlep-
ším a vždy bojovali o první místo. Prohráli 
zatím pouze dva zápasy a na turnajích vy-

bojovali tři první 
místa a jedno místo 
druhé.

Všechny tyto do-
sažené úspěchy nás 
těší, a proto zva-
žujeme do příští-
ho roku otevření 
i kategorie starších 
žáků. Bohužel nás 
limitují dvě věci. 
Zaprvé jsou to tré-
ninkové prostory. 
Přestože nám obec 
Lutín a ZŠ vychá-
zejí velmi vstříc, 
časový prostor v tělocvičně není prostě 
nafukovací. Sálovým sportům podmínky 
v Lutíně příliš nesvědčí. Je velká škoda, 
že stavba tělocvičny Sigmundovy SŠ byla 
v roce 1987 pouze zahájena, ale prozatím 
není naděje na její pokračování, natož do-
končení a uvedení do provozu. 

Vhodný  tělocvičný prostor by sportovní 
vyžití v obci určitě zvedl na vyšší úroveň. 

Dalším problémem je nedostatek trené-
rů. Pokud by se v obci našel někdo další, 
kdo by se chtěl podílet na tréninku dětí, 
budeme velmi rádi.

Mgr. Jan Chmelář
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Výroční členská schůze

Členové turistického odboru TJ Sigma 
Lutín se sešli 12. listopadu v příjemném pro-
středí nově zbudované restaurace Neptun, 
aby zhodnotili svou celoroční činnost.

Přítomní členové vyslechli výroční zprá-
vu předsedy Vladimíra Grézla.

Je třeba zdůraznit, že i v roce 2013 byla čin-
nost odboru dobrá. Že nebylo vždy všechno 
na sto procent , za to jsme mohli „poděkovat“ 
počasí, které se projevilo hlavně při pořádá-
ní jubilejního 40. ročníku Mánesovy stezky. 
Ta byla dříve chloubou činnosti odboru, ale 
tentokrát se pochodu zúčastnilo jen 24 tu-

ristů, které neodradil 
vytrvalý déšť. Byla 
to nejmenší účast 
v historii pochodu 
Mánesovou stezkou.

Lépe se s deštivým 
počasím vypořáda-
li běžci, kterých se 
zúčastnilo 43. Čest 
cyklistů zachránil je-
den účastník kolové 
vyjížďky.

Stále oblíbenější 
novoroční výstup 
na Kosíř naštěstí 

Elévové s trenéry.

Chvíli nám počasí přálo.

Když naše „hvězdy“ tančí

Studenti druhých ročníků Sigmundovy 
střední školy strojírenské již tradičně na-
vštěvují Taneční školu Progress Olomouc, 
kde se během deseti lekcí učí základům asi 
šestnácti společenských tanců. Součástí výu-
ky jsou  standardní tance jako polka, valčík, 
waltz a tango, dále latinskoamerické tance, 
například jive a salsa. Velmi oblíbené mezi 
studenty jsou nejen country tance, ale třeba 
i kankán. Své taneční umění předvedli stu-
denti v sobotu 7. prosince na závěrečné kolo-
ně rodičům, ale také svým třídním učitelům. 
Bylo pěkné vidět naše studenty v obleku, jak 
vodí po parketu dámy v nádherných šatech. 
Prostě příjemná změna po rifl ích a montér-
kách, ve kterých je vidíme běžně.

Mgr. Jitka Bušinová
Foto: Jitka Bušinová

Foto: Roman Giesel

Foto: Jaroslav Srneček
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nezklamal – účast byla doslova ohromná. 
Pořadatelé uvítali na Kosíři 3643 turis-
tů, což byl samozřejmě rekordní počet. 
Všichni účastníci dostali registrační kar-
ty, ale medaile, které vyrobila fi rma MB 
TOOL z Třebčína, se bohužel na všechny 
nedostaly. Občerstvení úspěšně zvládli 
i přes tak vysoký počet účastníků hasiči ze 
Slatinek. Třebčínské fi rmě i slatinkovským 
hasičům patří náš srdečný dík.

V lednu byl odbor turistiky také spolupo-
řadatelem 34. ročníku zimního běhu přes 
Kosíř (Memoriál Ing. Křížka), kterého se 
zúčastnilo 176 závodníků v sedmi kate-
goriích. Byla to jedna z nejvyšších účastí 
za léta existence tohoto běhu.

Pro členy odboru i širší veřejnost 
byly uspořádány dva turistické zájez-

dy – na přelomu 
května a června 
do Českosaského 
Švýcarska a v září 
do okolí Adamova. 

Oba zájezdy se 
účastníkům velmi 
líbily, jen škoda, že 
ten první byl také 
poznamenán nepří-
zní počasí.

Po zprávě sezná-
mil předseda pří-
tomné členy odbo-
ru s plánem čin-
nosti na rok 2014. Z toho je patrno, že 
i v tomto roce lze očekávat stejně dobrou 
činnost odboru, která přispěje nemalou 

měrou k úspěšnému sportovnímu i spole-
čenskému dění v obci.

Vladimír Smékal

N a š i  v ý z n a m n í  r o d á c i

Páter Jan Vychodil 

Páter Jan Vychodil se narodil 
26. srpna 1848 v Třebčíně. Vystudoval 
v Olomouci bohosloví a roku 1874 byl 
vysvěcen na kněze. Do roku 1890 půso-
bil jako kooperátor na Velehradě, násled-
ně působil na farách v Želechovicích, 
Charvátech a od r. 1909 byl farářem 
v Cholině.

Za svého života získal i vysoké církev-
ní posty. Byl děkanem ve Vizovicích, 
konzistorním přísedícím a čestným 

kanovníkem konzistoře biskupství 
smirenského a bosenského. Intenzivně 
propagoval cyrilometodějskou myš-
lenku a význam Velehradu. Mimo jiné 
zvelebil Hospodářský spolek velehrad-
ský a podílel se  na vydávání Sborníku 
velehradského. Z propagace Velehradu 
zmiňme například díla Popis velehrad-
ských památností, Mistr Jan Hus aneb 
Sv. Cyril a Metoděj a Staré obrázky ve-
lehradské. 

V rodném domě pátera Vychodila 
v Třebčíně byla díky jeho snaze zříze-
na školka.

P. Jan Vychodil zemřel 13. června 
1926 v Třebčíně a je pohřben na slati-
nickém hřbitově.

PhDr. Jan Štěpán

ZAJÍMAVOSTI

Foto: Jaroslav Srneček

Prší, prší, jen se leje ...

Foto: Z knižní publikace

Lutín po 70 letech

Ve čtrnáctém (již posledním) pokračování 
našeho seriálu fotografi í se vrátíme k obráz-
ku, který dlouho charakterizoval „vesnici“ 
Lutín, tedy k pohledu na střed obce, na kap-

ličku v dědině. Většina domů už získala no-
vou fasádu, zmizely neomítnuté domy s rež-
ným zdivem, zcela novým detailem je chod-
ník po levé straně ulice. 

Pro ty, kterým se můj seriál fotografi í líbil, 
ale především pro mladou generaci, která má 

zájem o to, jak naše vesnice vypadala, mám 
dobrou zprávu. Budeme uveřejňovat další 
fotografi e ve dvou provedeních, tedy porov-
nání s dnešním stavem tak, jak to můj archiv 
nebo fotografi e jiných autorů umožní.

 Ing. Karel Mišák

Foto: osobní archiv Karel Mišák Foto: Karel Mišák
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Charitní  pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba se zá-
zemím na faře v Těšeticích působí 
již šestý rok přímo v domácnostech 
uživatelů služby v obcích Těšetice 
(Vojnice, Rataje), Ústín, Drahanovice 
(Ludéřov, Kníničky, Střížov, Lhota 
pod Kosířem), Slatinice (Lípy), Lutín 
(Třebčín), Křelov – Břuchotín, Horka 
nad Moravou, Hněvotín a Luběnice.

Nabízíme pomocnou ruku zejména 
seniorům, ale také ostatním dospělým 
lidem se zdravotním postižením, kteří  
vzhledem ke svému věku, nemoci či po-
stižení potřebují pomoc jiné osoby, aby 
mohli důstojně žít ve svém domácím 

prostředí. Snažíme se zachovávat jejich 
sociální vazby, podporovat jejich běžný 
způsob života a dodávat duchovní pod-
poru v jejich tíživé životní situaci.

Pomůžeme při osobní hygieně a ob-
lékání, přípravě a podání jídla, dovo-
zu obědů, úklidu domácnosti, zajiště-
ní nákupů, obstarání pochůzek (poš-
ta, lékárna aj.), doprovodu k lékaři, 
na úřad, při procházkách atd.

V případě využití výše uvedených 
úkonů zajišťujeme nově přepravu 
služebním vozidlem, dohled a velký 
úklid.

Nabízíme také informace o kompen-
začních pomůckách a jejich zapůjčení 
(polohovací lůžko, antidekubitní ma-

trace, vozík, toaletní židle, chodítka 
atd.).

Pro potřeby uživatelů jsme k dispo-
zici v pracovních dnech od 7 do 15,30 
hodin. Mimo tuto dobu a o víkendech 
jsou jednotlivé pečovatelské návštěvy 
poskytovány po vzájemné dohodě, nej-
později však do 20,00 hodin.

Kontaktní osobou pro podání potřeb-
nějších informací o pečovatelské služ-
bě a pro její zavedení je Mgr. Zuzana 
Černá, Těšetice 6, tel. 736764796. Pro 
zájemce je nutná telefonická domluva 
předem. 

Více informací můžete najít na www.olo-
mouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH

Charitní služba

Region HANÁ v roce 2014

Na začátku pro-
since loňského roku 
se v Čelechovicích 
konala valná hro-
mada místní akční 

skupiny (MAS) Regionu HANÁ. Její účast-
níci zhodnotili výsledky aktivit uplynulého 
roku, rozhodli o změně stanov v návaznosti 
na nový občanský zákoník a projednali plán 
činnosti na rok 2014.

V novém plánu činnosti se zaměříme 
na tyto oblasti a projekty:

Oblast uplatňování LEADER:
vyhlášení 15. výzvy, administrace, kontrola 

a hodnocení přijatých žádostí, administrace 
a příprava proplacení realizovaných projektů 
předchozích výzev a kontrola jejich realizace.  

Oblast integrované strategie rozvoje úze-
mí v letech 2014 -2020:

dokončení analytické části a plánování 

nové strategie, zpracování jejího návrhu, 
podání žádosti o realizaci strategického 
plánu v souladu s budoucími programo-
vými dokumenty, jejich veřejné projed-
nání se spolky hasičů, sportovců, se ze-
mědělci, podnikateli, školami a dalšími 
aktéry rozvoje území.  

Při realizaci projektu „Dobrovolní 
hasiči – historie a budoucnost“ chce-
me podporovat zapojené partnery míst-
ních akčních skupin z Regionu HANÁ, 
Bystřička a Požitavie – Širočina. Dále bu-
deme rozvíjet projekty pro občany a ná-
vštěvníky Regionu HANÁ – „Hanácké 
cestovatel“ (11. ročník), kláskiáda, další 
akce pro děti a pro ženy, ukázky tradič-
ních řemesel a vystoupení ochotnických 
divadelních souborů.

Aktivitami podporujícími vzájemné po-
znávání obcí a regionu budou i nadále se-
tkávání starostů, poznávací výjezdy po ob-
cích Regionu HANÁ, společné exkurze pro 

představitele obcí a členy MAS Regionu 
HANÁ, propagace regionu na webových 
stránkách, v místním a regionálním tisku, 
prezentace MAS na Agrokomplexu v Nitře 
a Zemi živitelce v Českých Budějovicích.

Dále by se měla rozvíjet činnost pracov-
ních skupin (PS)  regionu – PS žen, cestov-
ního ruchu, životního prostředí, dětí a mlá-
deže, podnikatelů.

Pro jednotnou činnost a spolupráci míst-
ních akčních skupin v ČR budou projedná-
ny a přijaty standardy MAS, pro podporu 
rozvoje území budeme hledat další fi nanční 
zdroje mimo LEADER. Členskou základ-
nu Regionu HANÁ je třeba rozšířit o aktiv-
ní členy neziskových organizací, o aktivní 
jednotlivce a především o podnikavé mladé 
lidi.

  Ing. Miroslav Mačák

(LEADER = angl. zkratka pro název Propojení 
akcí pro rozvoj ekonomiky venkova) 

Zima v lednu 2013. Zima v lednu 2014.Opravená socha sv. Anny v Lutíně.

Foto: Zdena Tomková



12

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V listopadu oslavili:

87 let Anna Coufalová Třebčín
85 let  Jaroslav Hlava Třebčín
83 let  Mária Krajčovičová Lutín
82 let  Jaroslava Koubková Lutín
75 let Miroslav Kořínek Lutín
75 let  Antonín Spurný Třebčín

V prosinci oslavili:

89 let  Josef Dostál Lutín
88 let Jaromír Kubla Třebčín
86 let Žofi e Skládalová Lutín
83 let Lenka Krejčířová Třebčín
83 let Emílie Vojáčková Lutín
83 let Vlastimil Hofírek Třebčín
82 let Jaroslava Látalová Lutín
81 let  Marie Machalová Lutín
81 let Jitka Zatloukalová Třebčín
81 let  Vojtěch Spurný Třebčín
80 let  Františka Vybíralová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

„Zlatou“ svatbu
 – padesát let ode dne, kdy si 
řekli své „ano“ – oslavili 
16. listopadu, přesně v den 
svého výročí, manželé

Vlastislava a František 
NAVRÁTILOVI

 z Lutína.

Ať jim další dny a roky 
společného života přinášejí 

lásku, radost, zdraví, 
vzájemnou úctu a pohodu. Foto: PaedDr. Miluše Navrátilová

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 3. 3. 2014.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová • Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1350 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Narozené děti: 

září:
Anna Prokopová  Lutín

listopad:
Natálie Migalová Lutín
Alena Zámečníková  Lutín
Jan Mariánek Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

87 let Bohumil Tunka Třebčín
83 let Oldřich Lakomý Třebčín
75 let Marie Kubínová  Lutín 
73 let Jiří Vlček  Lutín             
48 let Jiří Zatloukal  Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast. 

Sbor pro občanské záležitosti

* * * * * 

Tříkrálová sbírka 2014
pro Charitu Olomouc

se bude konat v Lutíně a Třebčíně 
v sobotu a v neděli 

11. a 12. ledna 2014.

Všem dárcům děkujeme.

OÚ Lutín


