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ZE ŽIVOTA OBCE

Nový školní rok 
v MŠ a ZŠ Lutín

Školní rok 2015/2016 byl slavnostně 
zahájen 1. září 2015, tedy už před dvě-
ma měsíci. Do školních lavic usedlo 
331 žáků, z toho 37 prvňáčků a 31 žáků 
9. ročníku. Vyučuje se celkem v 16 tří-
dách, v každém ročníku jsou vždy dvě 
třídy, jen ve čtvrtém a devátém je třída 
pouze jedna. 

O školní družinu mělo v letošním roce 
zájem 150 žáků, její kapacita je tedy ab-
solutně naplněna. Čtyři oddělení pracují 
v budově školní družiny, jedno oddělení je 
umístěno v kmenové třídě základní školy. 

Budova školní
družiny prošla už 
v loňském roce 
celkovou rekon-
strukcí. Byla zde 
opravena střecha, 
vyměněna okna 
a zateplen celý 
plášť budovy včet-
ně sklepních částí. 

Podařilo se nám 
také kompletně o-
pravit sociální zaří-
zení pro děti.

Budova mateřské 
školy se dočkala zá-
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Zahájení školního roku v tělocvičně ZŠ. Foto: Petr Voňka

... v krásně upravené zahradě MŠ. Foto: Ondřej Spusta MSc.(A)Průčelí mateřské školy v novém. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Budova škloní družiny a jídelny v novém „kabátě". Foto: Mgr. Kateřina Mrázková „Vodní strom" (osvěžovadlo) ... Foto: Ondřej Spusta MSc.(A)
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Zprávy z knihovny

Vážení a milí čtenáři,
v dnešní době se na nás odevšad valí čer-

né zprávy o tom, jak lidé nečtou. Jak si ve-
dou zdejší? Výborně!

Kniha čtenářů se plní novými jmény 
a knížky z poliček mizí jedna za druhou. Jen 
za půl roku nám přibylo bezmála 400 nových 
knih. Velké díky za to patří i čtenářům, kteří 
nosí své vlastní knížky k nám do knihovny, 
aby se o ně podělili s ostatními. 

Se začátkem školního roku do knihov-
ny zavítali novopečení třeťáci. Prošli jsme 

celou knihovnu, podívali se do „přísně 
tajného“ archivu a pověděli si, jak se 
o knížky správně starat. Při závěrečné 
hře s písmenky děti ukázaly, že jedniček 
v tomhle roce nasbírají habaděj.

Na začátku října u nás proběhla kaž-
doroční akce Týden knihoven. Čtenáři 
si v knihovně mohli koupit zbrusu nové 
knížky, potěšit se novou výzdobou od prv-
ňáčků a zájemci o čtení získali registraci 
zdarma.

Pomalu nastává čas udělat novoroční 
předsevzetí. V následujícím roce bych rád 
zvýšil počet půjčovních dnů nebo prodlou-

žil půjčovní dobu, aby i čtenáři, kteří se 
vracejí z práce až k večeru, neusínali bez 
knížky. Abychom byli trochu světoví, zku-
síme do knihovny zařadit i čtení v cizím ja-
zyce. Pokud nám nový systém ušetří tolik 
času, kolik slibuje, mohli bychom uvažovat 
o donášce knih starším občanům. Jakékoliv 
další nápady jsou vítané, knihovna je tu pro 
Vás. V příštím čísle zpravodaje si povíme 
něco ze statistiky knihovny.

Přeji Vám příjemný podzim se spoustou 
dobrých knih.

Jan Chabičovský
knihovník OK Lutín 

Čekáme na své čtenáře. Foto: Bc. Jan Chabičovský „Třeťáci" na návštěvě v knihovně. Foto: Mgr. Dana Dostálová

Vážení spoluobčané,

jak jste již byli informování v minulých 
vydáních Obecního zpravodaje (a neje-
nom tam), došlo během roku 2015 v od-
padovém hospodářství naší obce k něko-

lika změnám. Na stanovištích pro tříděný 
odpad přibyly černé kontejnery na kovy, 
bylo zřízeno sběrné místo na zelený odpad 
a  začátkem měsíce října byl otevřen sběr-
ný dvůr. Mnozí z Vás již těchto možností 
jistě hojně využívají. Myslím si, že těmito 

kroky jednoznačně došlo ke zkvalitnění 
odpadového hospodářství obce a k velké-
mu rozšíření možností tříděni odpadů.

Dovolte mi, abych Vám připomněl nut-
nost třídění odpadů. Velmi důležitým hle-
diskem je samozřejmě ekologie.  Pro Vás 

sadní opravy v letošním roce. I zde se tato 
oprava týkala pláště budovy, zateplení, výmě-
ny oken a vstupních dveří, opravy střechy, ale 
opraveno bylo také únikové (nouzové) scho-

diště. Zahradu ma-
teřské školy již léta 
hyzdil rozbitý, ne-
funkční a částečně 
také nebezpečný ba-
zén. I ten se nám po-
dařilo v letních mě-
sících zrekonstru-
ovat. Drobné úpra-
vy probíhaly ješ-
tě ve školním roce, 
ale 1. září se nám 
podařilo mateřskou 
školu pro všech 112 
dětí otevřít. 

Náklady na opra-
vu obou budov 

byly zčásti pokryty z rozpočtu Obce 
Lutín, částečně dotacemi, které obec zís-
kala z Fondu životního prostředí a Fondu 
soudržnosti.

O stravu dětí, žáků, zaměstnanců i ci-
zích strávníků se starají zaměstnanky-
ně dvou školních jídelen. Ke stravování 
ve školní jídelně mateřské školy je přihlá-
šeno 107 dětí a 14 zaměstnanců, ve   škol-
ní jídelně základní školy se stravuje 309 
žáků, 34 zaměstnanců a služby využívá 
také 89 cizích strávníků (včetně seniorů 
z DPS). 

Budovu základní školy rekonstrukce 
čeká a já pevně doufám, že se tak stane 
v nejbližších letech. Předpokládám, že 
projektová dokumentace bude připravena 
v příštím kalendářním roce. 

Mým přáním je, aby se ve všech prosto-
rách cítili žáci i zaměstnanci dobře a aby 
toto prostředí přispělo k příjemné pracov-
ní atmosféře. 

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka ZŠ a MŠ Lutín

Pohled na MŠ zleva. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková
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občany je ale jistě zajímavější hledisko 
fi nanční. Zatímco za likvidaci směsného 
komunálního odpadu obec platí nemalé 
peníze, za oddělené složky odpadů (kovy, 
papír, plasty, sklo, obaly tetrapak) naopak 
obec dostává ze systému EKOKOM fi -
nanční prostředky. 

Na konci každého kalendářního roku 
jsou spočteny skutečné náklady obce 
na likvidaci směsného komunálního odpa-
du a rozpočítány na počet obyvatel obce. 
Z  této kalkulace se posléze odvozuje výše 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Uvedu příklad: za tunu vytřídě-

ného zeleného odpadu obec zaplatí asi 300 
korun. V okamžiku, kdy se zelený odpad 
stane součástí směsného komunálního 
odpadu, platí se až 1100 korun za tunu, 
tj. více než třiapůlkrát tolik. Vzhledem 
k tomu, že obec Lutín má uzavřeny smlou-
vy s kolektivními systémy Elektrowin, 
Asekol a Ekolamp, jsou veškeré, i ty nej-
menší kompletní elektrické spotřebiče 
(televize, monitory, fény, el. nářadí, el. 
trouby, pračky, ledničky, konvice, světel-
né zářivky atd.) přijímány zcela zdarma. 
Místo zpětného odběru těchto elektroza-
řízení je zřízeno na již zmiňovaném sběr-
ném dvoře fi rmy CENTRA ve Slatinické 
ulici, kde je můžete odevzdávat od úterý 

do pátku v době od 9.00 do 17.00 a v so-
botu od 8.00 do 12.00 hodin.   

Je jasné, že třídit odpad se vyplatí!!
Ing. Jakub Chrást

místostarosta

Sběrný dvůr ve Slatinické ulici. Foto: Ing. Ivana Vrbová

Sportovala celá rodina

Akce konající se kon-
cem září nám rozhýbala 
těla. Každý, kdo přišel, 
mohl si vyzkoušet ne-

tradiční pohybové aktivity, které jsou 
přizpůsobeny dětem i dospělým. Zkusit 
jsme mohli rodinné lyžování, labyrint, 
plnění děravého válce vodou, lukostřelbu, 
střelbu z kuše, slackline, bumperballs, 

různá šlapadla a odrážedla. Pro nejmenší 
byl připraven skákací hrad a drobné hry. 
Skok v pytli a závod v trakařích proběhly 
dle pravidel a každý účastník si odnesl 
příjemný zážitek. 

Ani větší zima nás neodradila od exhibi-
ce připravené skupinou kluků ze slackline 
Olomouc. Poděkování patří všem zúčast-
něným, obci Lutín, Duze Křišťál Lutín, 
fi rmě W&H Prostějov, panu Foukalovi 
za občerstvení a RC Klásek Lutín. 

Počasí nám přálo a my se budeme těšit 
na další akci, kterou pro nás RC Klásek 
připraví.

Mgr. Monika Balgová

(slackline – chůze a balancování na po-
pruhu upevněném nad zemí;

bumperballs – sportování a hry v nafu-
kovacích pružných průhledných balonech
– pozn. red.)

Rodinné lyžování „na suchu". Instruktáž k lukostřelbě. Foto: Monika Balgová
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Osmý ročník drakiády

V pátek 25. září patřilo hřiště TJ Lutín 
dětem a rodičům z Lutína a okolí. Příznivé 
počasí přilákalo spoustu návštěvní-
ků. Konal se zde další ročník drakiády. 
Fotbalové hřiště opět ožilo pestrobarev-
nou přehlídkou draků. Po hřišti pobíhali 
nadšení rodičové a jejich ratolesti a spo-
lečně se snažili, aby nad Lutínem poleto-
valo draků všech barev, velikostí a tvarů 
co nejvíc. Každý se mohl pochlubit svým 
„dračím“ výtvorem. Každé dítě, které při-
šlo s drakem, dostalo drobný balíček s ob-
čerstvením. 

Na programu byla přehlídka draků, 
odměňování dětí dárkovými balíčky, 
opékání buřtů. Bonbonkem celé akce 
byl přílet vojenského bojového vrtulní-
ku. Každý si jej mohl nejen prohlédnout 
zvenku i zevnitř, ale také všechno hezky 
osahat. 

Tuto akci pořádala kulturní komise. 
Pomáhali jí přitom členové TJ a ČSŽ. 
Celou akci fi nančně zajišťovala obec. Pro 
všechny organizátory a zúčastněné byly 

největší odměnou nadšení a radost všech 
zúčastněných, dobrý vítr a příznivé poča-
sí. 

 Marie Růžková

Přílet vojenského vrtulníku.

Než draci vzlétli ...

Do opékání buřtů se zapojili i rodiče. Foto: Iva Lužná

Třebčínské dýňohraní

Počátkem října se v Třebčíně u místního 
pohostinství objevila podzimní výzdoba, 
která upozorňovala na blížící se již tradič-
ní „dýňohraní“, které zorganizovali členo-

vé občanského sdružení S&K Třebčín. 
Velmi nás potěšila hojná účast dětí i do-

spělých nejen  z naší obce, ale také z okol-
ních vesnic. Většina se zapojila do soutěže 
ve vyřezávání dýní, ale bylo i hodně těch, 
kteří se přišli jen  podívat a nasát podzim-

ní atmosféru. A bylo se určitě na co dívat, 
obzvlášť po setmění, kdy jsme rozsvítili 
ve všech dýních svíčky. 

Všechny výrobky, bylo jich přes čtyři-
cet, byly krásné i nápadité a ty nejlepší 
byly vyhodnoceny samotnými soutěží-

Výstavka výrobků z dýní byla pestrá a nápaditá. Foto: Saša Burdová Pracovní zápal malých i velkých řezbářů. Foto: Roman Giesel
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Podzimní workshop 

V neděli 18. října se uskutečnil v prosto-
rách KSZ Třebčín podzimní workshop. Pro 
zájemce bylo připraveno osm ukázek výroby 
podzimních a adventních dekorací různými 
technikami. Návštěvníci si mohli sami vy-
zkoušet aplikaci přírodních i umělých ozdob 
na věnečky z různých materiálů, smaltování, 
origami, quilling, mozaikování nebo výrobu 
dekorací ze skleněných korálků a andílků 
z organzy. Své výrobky si pak všichni spoko-
jeně odnášeli domů. Někteří návštěvníci také 
využili příležitosti zakoupit si hotové výrob-
ky z rukou našich zručných lektorů.

Mgr. Vladimíra Kolářová
kulturní komise Třebčín Adventní čas se blíží. Foto: Mgr. Dalibor Kolář

cími. Na prvních třech místech se umís-
tili Ludmila Špičáková, Martínek Vitoul 
a Eva Pospíšilová s Viktorkou. 

Všichni mohli také ochutnat dýňové 
speciality, které připravila paní Marcela 

Škrlová s rodinou. Výborná byla dýňová 
polévka, všem chutnaly také buchty slad-
ké i slané. Největší úspěch měly asi dýňo-
vé řízečky a obdoba bramboráků – „dý-
ňoráky“. 

Poděkování patří také Kamile Novákové, 
která připravila nádhernou výzdobu, a všem, 
kteří se podíleli na přípravě akce. Už teď se 
těšíme na bohatou účast v příštím roce.

 Mgr. Jana Chvátalová

Kdy – kde – co
v listopadu a prosinci
7. listopadu - Posezení s přáteli
(sobota)   u vína (od 19 hod.)
  sál KSZ v Třebčíně

10. listopadu -  Setkání seniorů
(úterý)  sál Společenského domu
  v Lutíně (od 14,30 hod.)

20.  listopadu -  Kateřinská zábava
(pátek)  aula ZŠ v Lutíně
  (od 19 hod.)

29. listopadu - Mikuláš v Třebčíně 
(neděle)  sál KSZ (od 15 hod.) 
 -  Rozsvícení vánočního stromu

u kaple sv. Floriána
  (od 17 hod.)

1. prosince - Rozsvícení vánočního stromu
(úterý)  před OÚ v Lutíně
  (od 17 hod.)

11. prosince - Adventní zpívání  
(pátek)  se skupinou NO PROBLEM
   aula ZŠ v Lutíně

(od 18 hod.)

23. prosince -  26. vánoční koncert 
(středa)  v kapli sv. Floriána
  v Třebčíně (od 18 hod.)

31. prosince -  Silvestrovská zábava
(čtvrtek)  aula ZŠ v Lutíně
  (od 20 hod.)

1. ledna -  Novoroční výstup  
(pátek)   na Kosíř (registrace účastníků 

na Kosíři od 9 do 15 hod.)
Mimořádné akce (neuvedené v kalendáři) bu-

dou včas oznámeny obecním rozhlasem, ve vý-
věskách OÚ a na webových stránkách obce.

 Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne 4.8.2015:

Schválila: 
�  smlouvu o poskytnutí podpory ve výši 

168 155 Kč ze SFŽP v rámci Operačního 
programu životního prostředí na akci 
„Energetické úspory budovy MŠ 
Lutín“;

�  doplnění mobiliáře (lavičky, koše, 
plachta na pískoviště) nových dět-
ských hřišť za hostelem a na Rybníčku 
v Lutíně;

�  uzavření smlouvy s fi rmou CENTRA 
CZ, s.r.o., o využívání služeb sběrného 
dvora v Lutíně, který bude tata fi rma 
provozovat.

Souhlasila s pořízením Plánu rozvoje 
obce Lutín.

dne 26.8.2015:

Schválila: 
�  Pravidla Rady Obce Lutín č. 1/2015, 

kterými se stanoví postup při udělování 
souhlasu obce podle zákona č. 111/2006 
Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění 
pozdějších předpisů;  

�  provozní řád dětského hřiště za hoste-
lem v Lutíně s účinností od 26.8.2015;

�  rozhodnutí zadat vypracování geome-
trického plánu zaměření pozemku pod 
kapličkou sv. Floriána a kolem ní v lo-
kalitě u „magacíny“.

Vzala na vědomí výsledek výběrového 
řízení na zpracovatele Územního plánu 
obce Lutín, kterým bude Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o.

dne 23.9.2015:

Schválila poskytnutí individuální do-
tace ve výši 5 000 Kč Charitě Olomouc 
na zabezpečení činnosti v roce 2015. 
Dotace byla poskytnuta na zákla-
dě schváleného vzoru veřejnoprávní 
smlouvy.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Souhlasila: 
�  s fi nanční podporou RC Klásek pro 

projekt MSPV 2016 „S rodinou spolu“ 
v rámci rozpočtu pro rok 2016;  

�  s pořízením projektoru a plátna s pří-
slušenstvím jako vybavení auly ZŠ 
dle nabídky fi rmy FIRPO za cenu 
do 43 350 Kč.

dne 7.10.2015:

Schválila podání rozkladu proti Roz-
hodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ze dne 15.9.2015 týkajícího se 
koncesního výběrového řízení na pro-
vozovatele vodohospodářského zaříze-
ní v majetku obce. Pověřila agenturu 

Justitia Tender, která nás zastupuje, po-
dáním rozkladu v termínu.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 16.9.2015:

Schválilo:
�  prodloužení smlouvy o výpůjčce 
č. 203/2011/AMO mezi Obcí Lutín 
a Muzeem umění Olomouc. Předmětem 
smlouvy je výpůjčka sochy Anděla 
od sochaře Ondřeje Zahnera na dobu 
5 let. Socha je součástí stálé expozice 
Muzea umění Olomouc v prostorách 
Arcidiecézního muzea v Olomouci;

�  přidělení vyhrazených parkovacích míst 

od 1.7.2016 na základě soutěže obálko-
vou metodou.

Pověřilo radu obce přípravou podmínek 
a technického provedení soutěže, které 
budou schváleny na příštím zasedání za-
stupitelstva.

Souhlasilo:
�  s pozastavením projektu kompostárny;
�  s pořízením Plánu rozvoje obce Lutín 

ve spolupráci s Regionem HANÁ.

Jmenovalo místostarostu Ing. Jakuba 
Chrásta zástupcem pro spolupráci při 
pořizování nového územního plánu obce 
Lutín. /ba/

Republikové fi nále OVOV

V  pátek a v sobotu 11. a 12. září repre-
zentovalo naši školu devět žáků na repub-
likovém fi nále  OVOV v Praze. Deset dis-
ciplin plnili soutěžící ve dvou dnech, které 
byly opravdu vyčerpávající, a už jenom 
za účast si zaslouží velkou pochvalu. 

Výsledky jsme ovšem také neměli špat-
né. Družstvo tvořené devíti žáky získalo 
19. příčku ze 40 zúčastněných škol a ně-
kteří žáci se umístili v první polovině star-
tovního pole v jednotlivě hodnocených ka-
tegoriích.

Největším úspěchem bylo umístění 
Jana Chmeláře, kterému „utekla“ bron-
zová medaile o pouhých 61bodů a získal 
tak nepopulární bramborovou medaili. 
Blahopřejeme.

Umístění ostatních soutěžících: Pavel 
Matějů – 61. místo (ze 126), Tomáš 
Procházka – 34. místo (z 61), Pavel 

Chmelář – 17. místo (z 35), Adéla 
Střídová – 16. místo (z 57), Anna 
Křížková – 68., Hana Weidingerová – 
74., Nela Vyhnánková – 82. místo (všech-
ny ze 100 soutěžících), David Střída – 12. 
místo (z 24).

Celá akce se velmi vydařila a děti si od-
vážely kromě sportovních úspěchů také 
spoustu zážitků, především ze setkání 
s olympioniky.

Mgr. Radka Chmelářová, 
Mgr. Jan Chmelář

Na závěr ještě postřehy našich (případ-
ně bývalých) žáků:

„V Praze to bylo moc fajn. Ráda jsem 
viděla své bývalé spolužáky a byl to pro 
mě nezapomenutelný zážitek. I když oba 
dva dny byly fyzicky náročné, neztráceli 
jsme humor a dobře jsme se bavili. Myslím 
si, že se mi už nikdy nepodaří být součás-
tí takové obrovské akce s tolika známými 
olympioniky.  Moc jsem si to tam užila!“

Nela Vyhnánková, studentka  1. roč.  
ČFS SGO

„V Praze se mi nejvíc líbila ta slavnostní 
atmosféra. Bylo tam mnoho olympioniků, 
kteří nám dávali podpisy. Super bylo, že 
nám fandil i jeden z olympioniků - veslař 
Pavel Konvička, náš patron, se svou man-
želkou. Nejvíc se mi povedla asi tisícovka 
- dal jsem si „osobák“- 3:03.“

Jan Chmelář, 8.A

„Když jsme přišli na stadion v našich 
nových tričkách, převzali si nás policisté 
a nacvičovali jsme nástup. V Praze vlád-
la kamarádská atmosféra a všichni jsme 
byli napjatí, jak to dopadne. V našem boji 
o umístění nás skvěle podporovali paní 
učitelka a pan učitel Chmelářovi, kteří se 
také účastnili soutěže.“

Adéla Střídová, 7.A

(OVOV – celostátní sportovní soutěž 
s názvem Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů;
ČFS SGO – česko- francouzská sekce 

Slovanského gymnázia v Olomouci – 
pozn. red.)

ŠKOLY INFORMUJÍ

Soutěžní družstvo v úplné sestavě. Foto: soukromý archiv Není důležité vyhrát ... Foto: soukromý archiv
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Podzimní exkurze

Domovní znamení
V úterý 15. září vyrazili žáci šestých tříd 

s paní učitelkou Voňkovou, Kubíčkovou 
a s paní zástupkyní Mrázkovou na exkurzi 
do Olomouce. Dostali jsme pár úkolů, které 
jsme museli splnit, například najít na Horním 
náměstí prampouchy a zjistit jejich názvy. Ty 
jsme napsali na papírek a ten jsme odevzdali 
paní učitelce. Chodili jsme k domům se zna-
meními a vyprávěli si o jejich historii.

Na svačinu jsme šli do Šantovky, tam jsme 
se najedli, něco malého si koupili a zase šli 
nazpátek prohlížet další domovní znamení. 
Dřív jsme si jich vůbec nevšimli, ale teď nás 
znaky hodně zaujaly stejně jako pověsti. 

Do školy jsme se vrátili kolem jedné hodi-
ny a šli jsme všichni na oběd. Povídali jsme 
si, jaká pověst nás nejvíce zaujala a jaký 
dům se nám nejvíce líbil. 

Vojtěch Šmída, Simona Fryblíková, 6. B
- - -

Slovo učitele:
Povídali si i druhý den a také ten další. A co 

bylo nejlepší? Nepovídali si jen tak, pamato-
vali si, co slyšeli, a dokázali to reprodukovat. 
Setkání s realitou jako obvykle účinkovalo 
skvěle. I my učitelé jsme proto byli spokoje-
ni. A už se těšíme na další setkání - s městem, 
s historií i s příjemnými společníky - a těmi 
žáci šestého ročníku rozhodně byli. 

Za pedagogický doprovod 
Mgr. Věra Voňková 

(Prampouch (z něm.) je zděný rozpěrný 
oblouk mezi domy v úzkých středověkých 
ulicích – pozn. red.)

PVE Dlouhé Stráně
a Muzeum tvarůžků Loštice

V úterý 22. září jsme se zúčastnili exkur-
ze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé 
Stráně a Muzea tvarůžků v Lošticích. 

Nejdříve jsme navštívili Dlouhé Stráně. 
Zde proběhla beseda o provozu a využití 
elektrárny a pak jsme pokračovali prohlíd-
kou samotných turbín a jejich činnosti. 

Poté  nás autobus zavezl k dolní nádrži, 
po její prohlídce jsme jeli k nádrži horní. 
Tam foukal silný vítr, ale i přes větrné po-
časí jsme téměř všichni nádrž obešli.  Cesta 
nám trvala asi dvacet minut. 

Po vynikajícím obědě jsme se vypravili 
do Muzea tvarůžků v Lošticích. Při pro-
hlídce jsme mohli sledovat vývoj nejrůz-

nějších pracovních 
nástrojů, s jejichž 
pomocí se tvarůž-
ky dříve vyráběly. 
Někteří z nás si 
vyzkoušeli šlapání 
tvarohu na steperu, 
který vypočítával 
výdělek „šlapačů“.  
Zhlédli jsme také  
dva krátké fi lmy - 
jeden o současné 
výrobě tvarůžků, 
druhý o dřívější 
výrobě. 

Nakonec jsme si téměř všichni na-
koupili zásoby tvarůžků v podnikové 
prodejně. Po vydařené exkurzi, kte-

rou jsme si velmi užili, jsme se vrátili 
do Lutína.

Hana Katrušáková, Pavla Šebelová, 9.A

U Jupiterovy kašny na Dolním náměstí. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková Domovní znamení jsou historickým dokumentem. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Krásný výhled od horní nádrže. Foto: Mgr. Petr Jakob

Praha příběhů

V pátek 25. září jely obě šesté třídy na jedno-
denní literárněhistorickou exkurzi do Prahy. 
Z nabitého programu si žáci přivezli tolik zá-
žitků, že bylo opravdu těžké vybrat alespoň 
některé z nich:

„.... Ráno o půl šesté už mě a kamarád-
ku Gabču vezla její mamka na nádraží 
do Olomouce. Ve vlaku, který  nám jel v šest 

šestnáct, jsme se všichni nasnídali i nasvači-
li, protože do Prahy jsme přijeli okolo deváté 
a hned jsme vyrazili do města…..“ 

 (Simona Fryblíková)

„…. Ve vlaku jsme využili naše telefony 
a „foťáky“ - fotografovali jsme všechno a na-
táčeli krátké fi lmy. Cestou  na Staroměstské 
náměstí jsme poslouchali různé zajímavé po-
věsti. Nejvíce mě zaujala „pověst“ o údajně 
druhém pražském metru, které prý je určeno 

pro prezidenty a politiky v době ohrožení….“ 
(Vojtěch Šmída)

„…..Na Staroměstském náměstí jsme po-
tkali youtubera Vláďu, a to byl opravdu ob-
rovský zážitek. Byla jsem od něho asi dva 
metry, ale v takovém transu, že jsem jen vy-
táhla mobil a vyfotografovala ho…“ 

(Simona Fryblíková)

„…. Ve Valdštejnské jízdárně jsme navští-
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vili výstavu „Večerníček slaví 50 let“.  Králíci 
Bob a Bobek tam měli svůj klobouk, hned 
vedle klobouku byl velký měsíc a kolem něj 
létal Krteček. Do měsíce se dalo vlézt. Uvnitř 
byla discokoule a po stranách 3D brýle. Když 
jsme se jimi podívali, viděli jsme ukázky 
z různých večerníčků.

Druhá část výstavy byla v Muzeu Kampa. 
S maskotem Večerníčkem jsem se ráda vy-
fotografovala, ale koupě maňáska Krtečka se 
mi moc nevyplatila – na pokladně jsem ne-
chala svůj foťák!!!…“ 

(Kristýna Nezhybová)

„….V restauraci Palladium nás obsluhova-
ly vláčky. Jeden se jmenoval jako já - David. 
Bylo to úžasné…“  (David Koudelka)

„…Chtěla jsem si vláčky rozvážející pití 
vyfotografovat. Sáhla jsem do kapsy pro fo-
toaparát – nebylo tam nic! Naprosto zoufalá 
jsem to řekla paní učitelce a spolu jsme se 
vrátily po vlastních stopách až na večerníč-
kovskou výstavu. U pokladny hned věděli, 
o co jde – můj ztracený foťák byl na světě!“ 
 (Kristýna Nezhybová)

„…. Na výstavě „Má vlast“ v jízdárně 
Pražského hradu jsme prozkoumávali staré 

obrazy. Autory známých děl jsme si zapiso-
vali – na jedničku musel být zápis „dlouhý 
jako mobil“. Kdo měl vyplněný celý papír, 
dostal dvě jedničky…“ 

 (Adam Lukáš)

„… Katedrála svatého Víta byla impozant-
ní. Od ní jsme vyrazili na Karlův most a na-
konec celí utahaní  na nádraží. Ve vlaku jsme 
si s radostí sedli a dali odpočinout bolavým 
nohám. 

Do Olomouce jsme přijeli s malým zpoždě-

ním a čekající rodiče nás radostně vítali a od-
váželi domů…“   (Šárka Nevěčná)

* * *
Je třeba něco dodávat? Snad ani ne. Prostě 

to vypadá, že šesťáci byli plni dojmů a s ex-
kurzí, kterou jsme pracovně nazvali „Praha 
příběhů“, docela spokojeni.

 Mgr. Věra Voňková

Celou fotogalerii Petra Voňky k exkurzi 
najdete na barevné straně 14.

Sigmundova SŠS, Lutín

Od minulého k novému 
školnímu roku

Závěr školního roku se u nás opět nesl 
ve znamení maturit a závěrečných uč-
ňovských zkoušek. V květnu úspěšně 
zakončili studium studenti dvou ma-
turitních tříd. Po téměř měsíčním zku-
šebním maratonu opustilo naši školu 
27 absolventů oboru Mechanik seřizo-
vač. Během měsíce června probíhaly 
závěrečné učňovské zkoušky. Koncem 

června naši školu opustilo 45 absol-
ventů učebních oborů Obráběč kovů, 
Nástrojař, Karosář a Strojní mechanik.

Věříme, že pro budoucí praktický ži-
vot ve firmách jsou všichni dobře při-
praveni, neboť u maturitních i závěreč-
ných učňovských zkoušek, při kterých 
zúročili roky studia, předvedli studenti 
velice dobré výkony. Na průběh matu-
ritních i závěrečných zkoušek dohlížel 
i zástupce Hospodářské komory České 
republiky Ing. Miroslav Mačák. 

Vzhledem k výborným výsledkům 
splnili někteří absolventi velice přís-

ná kritéria pro udělení Osvědčení 
Hospodářské komory České republiky. 
Toto osvědčení si dva absolventi oboru 
Mechanik seřizovač a devět absolventů 
učebních oborů převzali 15. září v rám-
ci Mezinárodního strojírenského vele-
trhu Brno.

O tom, že naše škola si díky kvalitě 
svých absolventů již vybudovala veli-
ce dobrou pověst, svědčí veliký zájem 
o studium u nás. V letošním školním 
roce jsme pro velký zájem uchazečů 
otevřeli celkem sedm tříd prvního roč-
níku. Jsou to tři třídy maturitního obo-

Pohled na Prahu z přívozu. (Z Výtoně na Smíchov jsme pluli lodí.) Foto: Petr Voňka

Praktická závěrečná učňovská zkouška. Foto: Stanislav Körner Písemná učňovská zkouška. Foto: Ing. Oldřich Fojtek
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ru Mechanik seřizovač a tři třídy učeb-
ních oborů Strojní mechanik, Karosář, 
Nástrojař a především Obráběč kovů. 
Otevřeli jsme také třídu nástavbového 

maturitního studia Provozní technika. 
Studenty prvních ročníků jsme již 

tradičně přivítali v aule ZŠ Lutín. 
Doufáme, že i oni naši školu úspěšně 

absolvují. Přejeme jim zdravou a nepo-
levující chuť do studia.  

  Mgr. Jitka Bušinová

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů. Foto: Ing. Oldřich Fojtek

Skotský mužský kroj je skromný, ale praktický. Foto: PaedDr. Jaroslava Zapletalová

Ocenění udělené HK České republiky. Foto: Stanislav Körner

Edinburský hrad je dominantou a symbolem hlavního města Skotska. 

Zahraniční jazykové 
vzdělávání

Ve velmi horkých prázdninových dnech 
14.–29. srpna jsem se spolu s kolegyní 
PaedDr. Jaroslavou Zapletalovou zúčast-
nila jazykové a poznávací stáže pro uči-
tele angličtiny v hlavním městě Skotska 

Edinburgu. Navštěvovaly jsme intenziv-
ní jazykový kurz na Kaplan Language 
School,  zakončený zkouškami a vydáním 
Certifi kátu s úrovní Advance. 

Během pobytu jsme měly možnost se-
známit se  se životem a tradicemi Skotska. 
V Edinburgu jsme navštívily Národní skot-
skou galerii, Národní skotskou galerii por-

trétů, Národní skotské muzeum, poznali 
jsme největší skotské  jezero Loch Lomond, 
zámek Stirling a oblast West Highlands. 

Projekt byl organizován ESF, Evropskou 
unií, MŠMT a OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost s označením „Šablona č. 2 
-Zahraniční jazykový kurz pro učitele“. 

 RNDr. Zdeňka Plachá

Adaptační kurz 

Letos poprvé se naše škola rozhodla 
uspořádat adaptační kurz pro studenty 
prvních ročníků oboru Mechanik se-
řizovač. Kurzy pro tři třídy proběhly 
v krásném prostředí na Pohořanech. 
Akce se zúčastnili i třídní učitelé.

O zajímavý program se postara-
li lektoři z P- centra. Zařadili naše 
chlapce do výzkumného týmu NASA 
a podrobili je zatěžkávacím zkouškám. 

Vyráběli vesmírná plavidla, zdolávali 
výstup na Jedovou, učili se pohybovat 
a řešit úkoly poslepu. Večer bylo pose-
zení u ohně a další den byl ve znamení 
pochodu na Svatý Kopeček.

Všichni už byli adaptovaní a vesele 
komunikovali. Doufáme, že kolektivy 
stmelené adaptačním kurzem budou 
lépe zvládat úskalí spojené se studiem 
na naší škole.

 Mgr. Hana Grundová

Foto: Zdeňka Plachá

Pomoc zraněnému. Foto: Hana Grundová
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Život poslepu není snadný. Foto: Hana Grundová Pořádná  „kondička" pro ruce. Foto: Hana Grundová

Hola hola,
hlásí se DUHA Křišťál Lutín

Prázdniny skončily, tá-
bor je za námi a věřte, že 
se zase povedl. Začal další 
školní rok a my jsme opět 
připraveni na spoustu her 
a akcí, které bychom rádi 

prožili spolu s dětmi. 

Letos se nám uvolnilo několik míst, protože 
starší děti odešly na střední školy, a tak by-
chom rádi doplnili tým o nové tváře. Mnohé 
z menších dětí nastoupily do školy, znají 
nás z Duhových dnů nebo ze společných 
akcí s Kláskem, a proto je zveme mezi nás. 
Uvítáme i děti, které se zatím styděly přijít.  
To by ale byla škoda, protože naše heslo je 
„Čím víc dětí, tím lepší hry!“ a nápadů máme 
stále dost. 

Tak šup šup, neváhejte a přijďte mezi nás. 
Budeme se na vás těšit každou středu v 16.15- 
18.00 hodin v naší klubovně v Domově mlá-
deže Sigmundovy SŠS. Scházíme se u kle-
pače před zahradou v Břízové ulici. Zveme 
i rodiče. Prohlédněte si naši klubovnu, nás, 
naše fotografi e (http://duha-kristal.zonerama.
com) a  náš web (http://duha-kristal.cz).

Za všechny se těší Lenka Pospíšilová 
(Lenočka)

Fotbalová sezona v plném 
proudu

Podzimní část fotbalové 
sezony se přehoupla přes 
svou polovinu. Jak si tedy 
naše mužstva vedou? 

Muži po jedenácti ode-
hraných soutěžních kolech vedou tabulku 
1. A tř. sk. B - devětkrát zvítězili a jednou 
remizovali. Porazit nás dokázala pouze 
Lipová na vlastním hřišti. Na všech domá-
cích zápasech, ale i při výjezdech na ven-
kovní utkání je naše mužstvo povzbuzováno 
početnou diváckou kulisou. I díky tomu se 
našemu mužstvu daří - třešničkou na dortu 
je impozantní skóre se čtyřiceti vstřelenými 

a šesti obdrženými brankami. Do zimy zbý-
vá odehrát ještě čtyři kola, mimo jiné dvě 
předehrávky jarních kol. V neděli 8. listopa-
du ve 14.00 se představíme v derby na slati-
nické půdě, o týden později v dalším derby 
přivítáme Náměšť na Hané v Lutíně.

Mužstvo starších žáků, složené zčásti 
z hráčů - začátečníků, zatím nedosahuje vý-
razných úspěchů, avšak poctivá tréninková 
píle a dobrý přístup se jednoznačně projevu-
jí na zlepšující se výkonnosti. To je předpo-
kladem k tomu, aby v příštím roce vzniklo 
v Lutíně (po několika letech) ve spolupráci 
s oddíly z okolních obcí dorostenecké druž-
stvo.

Mužstvo mladších žáků, na kterém se  
podílíme spolu  s oddílem SK Slatinice 
(trénuje jednou týdně v Lutíně a jednou 
ve Slatinicích), si vede v okresním přeboru 
velmi dobře.  Průběžně se nachází na čtvr-

tém místě tabulky s tříbodovou ztrátou 
na první místo. Šestkrát zvítězilo a pouze 
dvakrát odešlo poraženo.

Starší benjamínci mají za sebou úvodní 
část soutěže, která je hrána turnajovým sys-
témem. V pětičlenné tabulce obsadili krás-
né třetí místo. Mladší přípravka, která se 
v poslední době rozrostla o devět malých 
fotbalistů, má za sebou rovněž první část 
sezony. Mužstvo složené převážně z prcků 
úplně začínajících s fotbalem se v konku-
renci s mužstvy jako SK Sigma Olomouc, 
Hněvotín nebo Dub n. M. umístilo na per-
fektním třetím místě. 

Nezbývá než našim sportovcům popřát, 
aby se jim i v dalších zápasech dobře kopa-
lo a reprezentovali naši obec tak dobře jako 
doposud.

Jakub Chrást
hráč A-mužstva, trenér starších žáků

SPORT V OBCI

ZAJÍMAVOSTI

Nejstarší třebčínský strom

V roce 1968 zapsal třebčínský kronikář 
Otto Švancara do Pamětní knihy: „V blíz-
kosti budovy MNV na břehu protékajícího 
potoka stojí 100 let stará lípa. Obdobný 
velikán stejného stáří stojí rovněž při polní 

cestě Třebčín-Kaple nad úvozem.“ 
Lípa u potoka Deštná uschla v roce 1984. 

Stála na rozcestí za mostem u cest na Lutín, 
Olšany a cesty zvané „kaplická“. Jak je 
zřejmé z katastrální mapy z roku 1890, 
byl na téhle křižovatce za mostem v té 
době kříž a lípa možná tvořila jeho kulisu. 
Tenhle kříž existuje dodnes, jen byl přesu-
nut směrem k Olšanům, k odbočce na polní 
cestu zvanou „široká“. Je datován rokem 

1867 a psal o něm v Obecním zpravodaji 
č.78 historik Jan Štěpán. Jen pro upřesně-
ní uvádím, že ke konci 19. století byla před 
mostem postavena rolnická mlékárna - 
od roku 1957 sídlo MNV Třebčín.

Z dnešního pohledu je zajímavá ta druhá 
lípa, o které se kronika zmiňuje. Můžeme ji 
najít u polní cesty kdysi vedoucí na Kapli. 
Pokud půjdeme tímto směrem, najdeme 
po pravé straně další kamenný kříž, dnes 
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v dezolátním stavu. Je z roku 1855 a roste 
u něj lípa již velmi stará. Pokud jsou kříž 
a lípa stejného stáří, pak je jí letos úcty-

hodných 160 let. 
Majestátní strom 

má dnes ve výši 
130cm obvod kme-
ne 291cm a výš-
ku přibližně 16m. 
Kdybychom mohli 
porozumět šumění 

větví, asi bychom se dověděli, že tu stál 
v době, kdy nebylo slyšet hluk traktorů, 
aut, letadel, kdy po cestách jezdili jen koně 

s vlečkami, bryčkami nebo i kočáry. Že tu 
bylo slyšet řehtání koní, bučení krav, ště-
kot psů. Vesnice měla jen padesát stavení, 
svítilo se petrolejkami a v polích nikde 
nebyly dráty elektrického vedení. Stál tu 
v době, kdy se stavěla železniční dráha 
do Čelechovic. Rostl zde přes 1. světovou 
válku, první republiku, 2. světovou vál-

ku až do současného 21. století. Co vše se 
za těch 160 let - šest lidských generací - 
změnilo! Josef Nejedlý

 foto Milan Lakomý (archiv OÚ) Nejstaršímu třebčínskému stromu je 160 let. foto Josef Nejedlý

Lutín po 54 letech

Dnes se podíváme do soukromé nemo-
vitosti. Se svolením majitele pana Josefa 
Riedla jsem udělal fotografi i na dvoře bý-
valého gruntu čp. 15 u kapličky na návsi 
(dnes Stavebniny Riedl). Tento statek byl 
historicky od vzniku obce majetkem círk-
ve – Metropolitní kapituly v Olomouci 

(ještě na katastrální mapě z roku 1833). 
Pamětníci potvrdí, že zde bylo v minu-
lém století sídlo Obecního úřadu Lutín, 
po roce 1948 místního národního výboru 
a nakonec vedení Jednotného zemědělské-
ho družstva v Lutíně. V 50. a 60. letech byl 
dvůr využíván strojní traktorovou stanicí, 
která zajišťovala pro zemědělská družstva 
polní práce svou mechanizační technikou. 

Na fotografii z roku 1961 vidíme so-
větskou techniku – pásový traktor DT 
54 a kombajn, pravděpodobně SK-3. 
Současná fotografie je už pohledem 
na materiál prodejny stavebnin. Je vi-
dět, že budova směrem do ulice (dnes 
Na Záhumení) nedoznala žádných 
změn.

.Ing. Karel Mišák

Historie ... Foto: archiv paní Zdeny Novotné ... a současnost. Foto: Karel Mišák
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Nejmladší „cestovatel" Jeník Kalvoda z Vilémova Pratné přebírá cenu. 

Nejstarším cestovatelem byl pan Ladislav Šín z Čelechovic na Hané.

Informace z Regionu HANÁ

Na konci měsíce 
září byl na sportov-
ní akci v Čechách 
pod Kosířem vy-
hodnocen a ukon-

čen letošní  XII. ročník Hanáckého cesto-

vatele. Akce proběhla na hřišti a nejlepší 
cestovatelé dostali certifi káty, poháry 
a drobné ceny. Nejstaršímu účastníkovi 
bylo tentokrát 86 roků a nejmladšímu 
necelé dva. Nejvzdálenější cestovatel byl 
z Ostravy. 

Akce už není tak bohatá na počet účast-
níků, stanovené podmínky splnilo 48 ces-

tovatelů. V průběhu odpoledne se usku-
tečnila drakiáda, soutěž létajících modelů 
a různé atrakce pro děti. Pro účastníky 
bylo také otevřeno hasičské muzeum. 

V nejbližší době začneme plánovat příští 
ročník, který chceme vhodným způsobem 
zpestřit.

Ing. Miroslav Mačák

Podzimní Stavotech

Pancéřový vlak v Třebčíně 
(dokončení)

V květnovém vydání OZ jsme uvedli, že se 
na železniční trati v Třebčíně na konci války 
pohybovaly pancéřové vlaky a proč. Jeden 
z nich ale zanechal v Třebčíně výraznější 
stopu než ty, které pouze projely. Tento vlak 
7. května střílel ze svých kanonů proti Rudé 
armádě u Bedihoště z prostějovské vlečky 
u cukrovaru, ale navečer již nemohl zůstat 
u Kostelce, odkud ráno přijel. Vydal se tedy 
směrem na Červenku a k večeru dojel do sta-
nice v Třebčíně. Naštěstí pro místní obyvatele 
odjel na noc do prostoru blíže k Čelechovické 
Kapli, kde ale mezitím partyzáni přerušili 
koleje, takže nemohl zpět k Prostějovu. Podle 
staniční knihy Čelechovic na Hané byla ale 

trať přerušena výbuchem letecké bomby, 
nikoliv poškozena partyzány. Tak jako tak 
k Prostějovu už nemohl vlak projet, a navíc 
tam již byla Rudá armáda. 

Ráno 8. května pancéřový vlak znovu stří-
lel směrem k Prostějovu. Dopoledne se vracel 
k Třebčínu a v místě ostrého oblouku směrem 
k části „na skale“ vykolejil. Podle všeho byl 
vykolejen jen přední plošinový vůz a Němci 
se s jeho nakolejením nezdržovali. Vagon 
poté ležel ještě nějakou dobu po válce vedle 
trati a hrály si na něm děti. 

Vykolejení přihlíželi dva občané Třebčína, 
tehdy mladík pan Dostál, který byl ukry-
tý v křoví, a starší Hynek Skyva, kterého si 
Němci všimli, chytili ho a přivázali jako do-
mnělého partyzána k vlaku na ochranu před 
potencionálními útoky. 

Když vlak přijel do Třebčína, zabíral prostor 
od starého nádraží (u dnešního přejezdu) až 
po bývalý drážní sklad (dnešní nádraží), měl 
podle všeho jednolitou tmavě zelenou barvu 
a jeho osádka měla zelené uniformy. Vlak měl 
pancéřovou lokomotivu, nákladní (muniční) 
a osobní vagon, dva nízké kanonové vagony 
a dva plošinové vagony. Je pravděpodobné, 
že „nízké kanonové vagony“, které svědkové 
popsali, byly protitankové vagony typické pro 
pancéřové vlaky typu BP 42 a BP 44. Osádka 
takového vlaku byla kolem 130 mužů. 

V Třebčíně u nádraží se podařilo rodině 
pana Skyvy, drážnímu zaměstnanci Prüglovi 
a hostinskému Rybníčkovi přemluvit velitele 
vlaku, aby pana Skyvu propustil, a vlak poté 
odjel směrem na Olomouc.

PhDr. Jan Štěpán, Antonín Spurný (Lípy)

Foto: Ing. Jaroslav Brzák
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Naši jubilanti

V září oslavili:
82 let  Marie Tunková Lutín
82 let Jarmila Muzikantová Lutín
80 let Marie Pospíšilová Lutín
75 let Anna Kořínková Lutín

V říjnu oslavili:
93 let Ignác Bokůvka Třebčín
91 let Marie Václavíková Třebčín
90 let Marie Kratochvílová Lutín
86 let Vratislav Muzikant Lutín
85 let Stanislav Zbořil Třebčín
85 let Vlasta Tunková Třebčín
82 let Jana Šenková Lutín
81 let František Hampl Lutín
75 let František Navrátil Lutín
Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti:

červenec:
Jiří Novák  Třebčín
srpen:
Filip Potiška Lutín
Kristýna Vojtková Lutín
září:
Cloe Pazderová Lutín
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

88 let Josef Horák Lutín
83 let Antonie Krampotová Lutín
76 let Josef Čmelák Lutín
68 let Eva Čelechovská Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Od svého příchodu do Lutína v roce 
1960 až doposud se pan VLADIMÍR 
SMÉKAL aktivně podílel na činnosti 
řady místních společenských organizací. 
Zvláštní obdiv a ocenění zasluhuje zejména 
jeho přínos v oblasti kulturního, společen-
ského a sportovního života. Dlouhá léta pů-
sobil jako vedoucí výtvarného kroužku pro 
děti při bývalém ZK Sigma Lutín, svými 
krásnými romantickými kresbami zdobil 
pamětní knihu obce a kroniku, kterou de-
set let také sám pečlivě vedl. Na stránkách 

Obecního zpravodaje, v jehož redakční 
radě působil od jeho vzniku na začátku 90. 
let, seznamoval občany Lutína a Třebčína 
s místní historií.

Byl aktivním členem odboru turistiky 
TJ a spolehlivým pravidelným autorem 
příspěvků o činnosti odboru. Milovníci vý-
tvarného umění mu vděčí za krásné chvíle 
nad jeho obrazy a kresbami plnými harmo-
nie a pohody, které vystavoval v minulosti 
v sále Společenského domu a v posledních 
letech v aule základní školy. Vždy skrom-
ný, s úsměvem, klidný a ochotný přispět 
radou i skutkem.

Léta ale běží a nikdo nemládne. Na konci 
října se pan Smékal vzdal ze zdravotních 
důvodů členství v redakční radě našeho 
zpravodaje a nám nezbývá, než jeho roz-
hodnutí respektovat. Děkujeme mu pro-
to touto cestou za jeho dlouholetou práci 
a vždy spolehlivou a nezištnou pomoc. 
Přejeme mu pohodu, klidný odpočinek 
(pokud možno aktivní) bez vážných zdra-
votních problémů, lásku a podporu rodiny 
a dostatek sil pro jeho nejmilejší zálibu – 
malování.

Za redakční radu OZ a vedení obce
Mgr. Ladislava Kučerová

�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

Foto: Michal Holásek

Foto: Michal Holásek

V sobotu 17. září jsme přivítali do svazku obce Lutín osm dětí. Kulturní program prv-
ňáčků doprovázela na klavír Mgr. Leona Čotková.
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Bez večerníčkovské čepice to nepůjde. 

V Krakonošově království. 

Ve škole u Macha a Šebestové. S kouzelným cylindrem skřítka Sazínky. V kostýmech Křemílka a Vochomůrky. 

Všichni společně. 

Pedagogický dozor s maskotem Večerníčkem.

PO STOPÁCH VEČERNÍČKŮ


