
1

ZE ŽIVOTA OBCE

7. března 2016 ZDARMA Ročník 25/číslo 126

ZE ŽIVOTA OBCE  •  Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE   •  ŠKOLY INFORMUJÍ  •  SPORT V OBCI  •  ZAJÍMAVOSTI

ZDZDZDZDZDZDZDZDZDARARARRARARARARARMAMAMAMMAAMAMAMAMAMA

Třebčínské ostatky 2016
V sobotu 6. února proběhly v Třebčíně 

tradiční ostatky. Připomeňme si krátce 
tradici ostatků neboli masopustu:

Původ masopustních zvyků není přesně 
znám. Buď prý masopust vznikl na půdě 
pohanské, nebo křesťanské. První písemné 
zprávy o masopustních radovánkách po-
cházejí již ze 13. století. Masopust byl me-
zidobím mezi Vánocemi a Velikonocemi, 
měl oslavovat hojnost a bohatou nadchá-
zející úrodu. Jedly a pily se zásoby z loň-
ského roku, aby se vyprázdnily spíže pro 
novou úrodu a také aby si lid naposled 
„užil neřestí“ před nadcházejícím obdo-
bím velikonočního půstu. Proto bylo také 
jeho obsahem hodování, konaly se plesy, 
svatby a hlavně zabíjačky. Nejznámější 
a zároveň nejveselejší jsou poslední dny 
masopustu, spojené s radovánkami a prů-
vodem masek.

Náš ostatkový průvod zamířil nejpr-
ve k domu pana místostarosty. Ten už 
čekal s bohatým občerstvením, aby pře-
dal maškarám „právo“ a tím i vládu nad 
Třebčínem. A pak už se chodilo od domu 
k domu, jedlo se, pilo i tancovalo, a nálada 
byla ostatková, tedy velmi veselá.

Pro dospělé účastníky ale akce průvo-

dem neskončila. Večer se mnozí z nich 
přišli bavit na ostatkovou zábavu. Ta le-
tos nemohla proběhnout (z důvodu rekon-
strukce) v sále „na početce“, ale konala 
se v místní hospodě. Velký dík patří paní 
Marcele Škrlové, která se velmi ochotně 
postarala o vše potřebné, dokázala do tak 
malého prostoru usadit skoro osmdesát lidí 
a všechny také nasytit a napojit. Všichni si 

užili tance a myslím, že i legrace při po-
chovávání basy.

Poděkování patří všem sponzorům 
a samozřejmě organizátorům akce. Byli 
bychom potěšeni, kdyby se nás v příštím 
roce sešlo v průvodu ještě více, a rádi 
mezi sebou uvítáme také naše nové spo-
luobčany.

Mgr. Jana Chvátalová

Malá zastávka a velké společné foto. Foto: Roman Giesel Občerstvení pro účastníky průvodu. Foto: Ing. Jiří Burda

Zahájení průvodu masek za „početkou“. Foto: Roman Giesel



V Klásku sportují i miminka

Novinkou v RC Klásek 
je letos „Cvičení pro mi-
minka a děti od 3 měsíců 
do 2 let“, které probíhá 

od ledna každou středu dopoledne v herně 
RC Klásek. 

Děti jsou rozděleny do stejných věko-
vých kategorii podle toho, co už zvládají. 
Pohyb v rytmu básniček, písniček a říka-
nek příznivě působí na psychomotorický 
vývoj dítěte a prohlubuje vztahy mezi ním 
a rodičem. Při kontaktu se svými vrstev-
níky formuje sociální cítění a rychleji se 
potom začleňuje do kolektivu. 

Při cvičení používáme velké míče, over-
bally, masážní ježky, u větších dětí pro-
lézací tunel, různé překážky postavené 

z pěnových kostek, které musí překoná-
vat, nebo rovnovážného hada, na kterém 
se děti učí udržet rovnováhu. 

Při cvičení se ak-
tivně zapojí i ma-
minky a výhodou 
je, že do cvičení 
můžete kdykoliv na-
stoupit nebo „pře-
stoupit“ do vyšší 
kategorie. 

Od ledna také opět 
probíhá každé pon-
dělí odpoledne ob-
líbené „Cvičení ro-
dičů s dětmi“ v tě-
locvičně ZŠ Lutín. 
Doufáme, že se  ro-
dičům i dětem líbí 

a vždy odcházejí s pocitem aktivně strávené-
ho času.

Lucie Miklíková
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Budou cyklostezky kolem 
Lutína?

V nedávno provedeném dotazníkovém 
šetření, které bude sloužit jako podklad pro 
tvorbu dokumentu Plán rozvoje obce Lutín, 
byly pro občany nejčastějším tématem cy-
klostezky do okolních obcí. Vedení obce 
byla vyčítána zejména nečinnost v této věci. 
Dovolte mi, abych  touto cestou informoval 
o konkrétních krocích, které byly v této věci 
doposud podniknuty.

Jak všichni víme, již několik volebních 
období trvá snaha o vybudování cyklo-
stezky mezi našimi místními částmi Lutín 
a Třebčín. Vinou majetkoprávních vztahů 
k nelibosti nás všech cyklostezka stále není. 
Dobrou zprávou je, že v roce 2015 byl vy-
koupen poslední z pozemků, dokončena pro-
jektová dokumentace, zažádáno o územní 
souhlas a následně bude zažádáno o stavební 
povolení. Zároveň byla ve výběrovém řízení 
vybrána agentura pro administraci žádosti 
o dotaci z Integrovaného regionálního ope-

račního programu. Jinými slovy: v případě 
přiznání dotace na tuto investiční akci by nic 
nemělo bránit její realizaci. 

Další konkrétní činností bylo v roce 2015 
zadání odborné studie cyklodopravy v obou 
částech obce včetně bezpečnosti provozu 
a napojení cyklotras na okolní obce. Tento 
dokument bude sloužit jako podklad pro další 
etapy budování cyklotras, aby bylo pro cyk-
listy dosaženo maximální bezpečnosti pro-
vozu.

Jednání o propojení cyklostezkou již pro-
běhlo také s obcí Slatinice. Obec Slatinice 
přišla s návrhem vybudování cyklostezky 
na polní cestě kolem potoka Slatinka, a to 
zejména proto, že polní cesty jsou v majetku 
obcí a odpadlo by tak zdlouhavé a fi nančně 
nákladné vykupování pozemků. Je pravdě-
podobné, že v návrhu rozpočtu obce na příští 
rok bude projektová dokumentace na tuto in-
vestiční akci. 

S výkupem pozemků pro cyklostezku 
směrem na Lutín začala ve vlastním katast-
ru i obec Luběnice. Ze strany obce Lutín již 

došlo k oslovení majitelů dotčených pozemků 
směrem na Luběnice v k. ú. Lutín a budou 
probíhat další jednání. 

Směrem na Olšany u Prostějova registru-
jeme snahu obce Olšany o propojení našich 
obcí. Nedávno došlo k prvním informativní 
schůzce, kde obě strany sdělily své představy 
a dohodly společný postup.

Nejpotřebnější z hlediska bezpečnosti je 
bezpochyby cyklostezka na Hněvotín. Zde je 
velkým problémem hranice katastru Lutín, 
která končí jen pár metrů za značkou „Lutín“. 
Většinu nákladů na vybudování cyklotra-
sy by tedy měla nést obec Hněvotín.  Ještě 
větším problémem je však velké množství 
majitelů pozemků podél této silnice, čímž 
se varianta trasy podél silnice i podle názoru 
odborníků stává prakticky nerealizovatelnou. 
Přesto budou v návaznosti na zmíněnou stu-
dii probíhat jednání na toto téma s jednoznač-
ným cílem nalézt realizovatelnou alternativní 
trasu pro cyklisty.

Ing. Jakub Chrást 
místostarosta

Cvičení přináší radost dětem i maminkám. 

S máminou pomocí to zvládnu. 

 Foto: Bc. Lucie Migalová
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Hola hola
- hlásí se DUHA Křišťál 

V únoru o jarních 
prázdninách jsme pro-
žili zajímavé dobro-
družství jako novináři 
ve Springfi eldu mezi 
známými postavami 
seriálu „Simpsonovi". 

Fotky již nyní najdete na našem oddílo-
vém webu, kde je pro naše děti připravena 

soutěž. Hledejte „Soutěž ze Springfi eldu“!
Přestože je v kalendáři stále ještě zima, 

čas letí, léto se blíží a s ním náš prázdnino-
vý tábor. Letos se vydáme do vzdálených 
galaxií a na daleké planety a pokusíme se 
ovládnout Sílu. Nebo ovládne ona nás? ... to 
uvidíme v létě. Zveme všechny děti, aby se 
k nám přidaly a pomohly nám udržet mír 
a křehkou stabilitu v celém vesmíru.

Abyste nás lépe poznali, zveme zájem-
ce o činnost našeho oddílu. Přijďte na naši 
schůzku, vezměte s sebou kamarády nebo ro-

diče.  Zahrajeme si deskové i náročnější akční 
hry, naučíme se různé tábornické dovednosti. 
Budeme fotografovat, jezdit na kole, natáčet 
a stříhat videa, střílet nejen z luku a zkoušet 
věci, které byste doma zkusit nemohli.

Kdy a kde? Každou středu (kromě 
prázdnin a svátků) od 16,15 do 18,00 ho-
din v klubovně našeho oddílu. 

Více najdete na http://www.duha-kristal.
cz.

Těší se na vás
Lenočka a ostatní vedoucí

Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma 
řešit problém, co s úspornou zářivkou, 
která po letech přestala svítit. Vysloužilé 
lineární či úsporné zářivky a výbojky to-
tiž nepatří do popelnice na směsný odpad, 
kde z nich při rozbití mohou unikat nebez-
pečné látky. 

V minulosti to bylo snadné. Klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodila 
do popelnice na komunální odpad a z ob-
chodu se přinesla nová. Od září 2012 se 
ale klasické wolframové žárovky přestaly 
v Evropské unii prodávat, a tak postupně 
všichni začínáme používat ekonomicky 
a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy 

kompaktní a lineární zářivky či LED žá-
rovky. Má to ale jeden háček: pokud taková 
„úsporka“ dosvítí, nesmí skončit v běžném 
koši a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky 
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém 
množství obsahují. Při špatném či neodbor-
ném zacházení a ve vyšších koncentracích 
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zá-
řivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu 
té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s ne-
funkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběr-
ném dvoře v Lutíně na adrese Slatinická 
46. Obsluha sběrného dvora od vás úspor-
ku zdarma převezme a uloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný 

odběr zářivek pro obec Lutín zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který ne-
jen přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady 
na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu 
ušetříme z obecního rozpočtu část pro-
středků, které bychom jinak museli použít 
na ekologickou likvidaci nebezpečného od-
padu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí 
až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie 
a vědomí, že společně přispíváme k ochra-
ně životního prostředí. 

Více se o nakládání s nefunkčními světel-
nými zdroji a dalších aktivitách společnosti 
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

EKOLAMP

Kdy – kde – co
v březnu a dubnu
11. března - „Retro“ párty
(pátek)  pořádaná RC Klásek
   aula ZŠ Lutín 
  (20,00 hod.)

12. března - Třebčínský košt                                                             
(sobota)  sál KSZ Třebčín
  (19,00 hod.)

14. března - „Pletky paní operetky“
(pondělí)  operetní melodie
   v podání členů SD Opava
   aula ZŠ Lutín 

(18,00 hod.)

19. března - Master guláš Třebčín
(sobota)  zahrada u Litovelské 
   pivnice v Třebčíně 

(9,00 hod.)

20. března - Velikonoční zdobení 
(neděle)   kraslic  
   sál KSZ Třebčín 

(15,00 hod.) 

26. března - Slavnostní zahájení 
(sobota)  sezony                                                                        
   Muzea historických kočárů 

v Čechách pod Kosířem
 -  jízda cestovním kočárem 

po pamětihodných místech
a zábavný program

Předposlední zastávka kočáru před návratem 
do Čech pod Kosířem bude v 16,30 hodin 
v Lutíně u obecního úřadu.

30. dubna - Slet čarodějnic                                                                           
(sobota)   a stavění máje v Lutíně
  (skákací hrad pro děti,
  hudba, občerstvení)
   areál Rybníček 

(15,00 hod.)
 -  Slet čarodějnic v Třebčíně
   areál Ohrada (17,00 hod.)

* * *
Hody v Lutíně:
15. dubna - Hodová zábava                                                                            
(pátek)  aula ZŠ  Lutín (19,00 hod.)
16. dubna - Lunapark s jarmarkem                                                                           
(sobota)  „pod lipami“
17. dubna - 7,30 hod. budíček                                                                         
(neděle)  s dechovkou J. Pavlíčka

  9,00 hod. mše svatá
  v lutínské kapli
  lunapark s jarmarkem
  „pod lipami“

Kulturní komise
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Pohyb a počet obyvatel v obci v r. 2015

Počet osob
Lutín Třebčín

Celkem
muži ženy Σ muži ženy Σ

přihlášených 32 47 79 9 6 15 94
odhlášených 39 58 97 7 5 12 109
narozených 11 12 23 4 0 4 27
zemřelých 12 13 25 2 8 10 35

muži ženy celkem
k 31. 12. 2015 1557 1631 3188
Lutín 1210 1265 2475
Třebčín 347 366 713

Edita Surzynová, evidence obyvatel

O čem jednala rada obce

dne 21. 12. 2015:

Schválila: 
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na zabezpečení 20. obecního plesu, pořá-
daného kulturní komisí rady v součinnosti 
s obcí 5. února 2016;

�  přijetí fi nančního daru ve výši 100 tisíc 
Kč od společnosti ARKO Technology, a.s. 
Prostředky budou použity na fi nancování 
sportu a tělovýchovy v obci.

 
dne 7. 1. 2016:

Schválila: 
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 4 500 Kč na zabezpečení fotbalo-
vého turnaje konaného 16.1.2016 v tělo-
cvičně ZŠ Lutín (pořádala KK rady);  

�  návrh plánu investiční výstavby, význam-
ných oprav a rekonstrukcí a pořízení ma-
jetku v roce 2016. Do plánu zařadila akci 
„Kamerový systém monitorování okolí 
kontejnerů na sídlišti v Lutíně“.

Vzala na vědomí materiál „Návrh ve-
dení cyklistické dopravy“ vypracovaný 
Regionální agenturou pro rozvoj střední 
Moravy.

Doporučila zastupitelstvu obce vyhlásit 
závazek k fi nanční spoluúčasti ve výši asi 

1 mil. Kč na realizaci investičního záměru 
Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sigma 
Lutín z.s. (asi třetina celkové spoluúčasti ža-
datele).

dne 27. 1. 2016:

Schválila: 
�  zachování nezměněné výše nájemného 

v bytech DPS, ostatních obecních bytech 
a nebytových prostorách od 1.4.2016 (me-
ziroční míra infl ace činí jen 0,3 procenta);  

�  jmenování členů komise pro výběr otvírá-
ní obálek a zároveň hodnotící komise pro 
výběr uživatelů vyhrazených parkovacích 
míst obálkovou metodou; členy komi-
se jsou Ing. J. Chrást, A. Dozrál, Ing. R. 
Pavlíček, náhradníky A. Bábek,  Mgr. L. 
Soušková, Ing. R. Navrátil.

Souhlasila: 
�  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

byla zařazena částka ve výši 20 tisíc Kč 
jako individuální dotace sdružení S&K 
Třebčín pro zabezpečení jeho činnosti;  

�  s obstaráním sociálního pohřbu zemřelého 
Leonharda Trulleyho, nájemníka v DPS.

Vzala na vědomí výsledek Tříkrálové sbírky 
v Lutíně (9.-10.1.2016) s výnosem 38 520 Kč.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 16.12.2015:

Schválilo:
�  poskytnutí individuální dotace TJ Sigma 

Lutín z.s. ve výši 100 tisíc Kč na pokrytí 
provozních nákladů v 1. čtvrtletí 2016;

�  pravidla pro přidělování vyhrazených 
parkovacích míst v obci Lutín předložená 
radou obce;

�  obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 
3/2015 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů;

�  pravidla rozpočtového provizoria do 
schválení rozpočtu na rok 2016.

Souhlasilo s předloženými stanovami a za-
kladatelskou smlouvou spolku Odpady 
Olomouckého kraje z.s. a s přistoupením 
obce jako člena spolku.

Vzalo na vědomí:
�  účelovou neinvestiční dotaci ve výši 

14 124 Kč pro jednotku SDH na základě 
usnesení Zastupitelstva Olomouckého 
kraje;  

�  informaci o výsledku výběrového řízení 
na agenturu, která zpracuje žádost o dota-
ci pro cyklostezku Lutín–Třebčín.

Upozornění občanům!

1.  Z technických důvodů budou v mě-
síci dubnu úřední hodiny pro obča-
ny na OÚ v Lutíně pouze v pondělí 
a ve středu od 8 do 11,30 a od 12,30 
do 17 hodin.

2.  Poplatky za komunální odpad se bu-
dou na OÚ vybírat od začátku května 
do konce června 2016.

/ba/ 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Zápis s Večerníčkem

Večerníček slavil v loňském roce na-

rozeniny. Letos „vzpomínkově“ zval 
k zápisu budoucí prvňáčky. V pondělí 
25. ledna sice ještě zdaleka nezazněl 
jeho obvyklý pozdrav Dobrý večer, ale 
hvězdičky rozeseté po škole už vedly 
děti do tříd.                                                                                                                                    

Tady pro ně připravil Večerníček spolu 
se svými pohádkovými kamarády drob-
né úkoly, při kterých prověřili, jak jsou 
na tom děti s pozorností, vůlí a vytrvalos-
tí, samostatností a výslovností.                                                                                                                              

Děti skládaly obrázek Večerníčka, 

ŠKOLY INFORMUJÍ
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K zápisu patřila také prověrka pohybových dovedností. Večerníčkovy „asistentky“. Foto: Mgr. Renata Čechová

 Foto: Mgr. Renata ČechováPředškoláci si s „pohádkovými“ úkoly poradili.

počítaly Rákosníčkovi v rybníce hvěz-
dičky, navlékaly víle Amálce korálky, 
tahaly geometrické tvary z klobouku 
kouzelníka Pokustóna, hledaly rozdí-

ly v obrázcích pohádkových postaviček. 
A jak se zpívá v písničce Malí dopře-
du, velcí dozadu… rodiče to mnohdy 
s velkým napětím zpovzdálí sledovali.                                                                                                                           

K zápisu přišlo celkem 58 dětí , z toho 9 
zvažuje odklad. V září bychom tedy měli 
přivítat 49 prvňáčků.

Mgr. Jana Paličková

Dny otevřených dveří v ZŠ

Dnešní svět je světem techniky. Bez 
mobilu neuděláme ani krok, počítač je 
pro každého samozřejmostí. A tak zvané 
chytré technologie nám pronikají do ži-
vota čím dál tím víc. Pro nás - lidi - to 
samozřejmě znamená především stálou 
potřebu vzdělávat se. Už neplatí jako kdy-
si, že obdržením vysvědčení se člověk se 
školou rozloučí a tím je to hotové. Dnes se 
musíme vzdělávat po celý život, abychom 
rychlému tempu rozvoje techniky vůbec 
stačili. V souvislosti s tím se mění i náš 
vztah ke škole, která se stává naším celoži-
votním pomocníkem a přítelem. Výrazem 
tohoto nového partnerského vztahu jsou 
i každoroční dny otevřených dveří, kde 
se školy snaží seznámit veřejnost se svou 
nabídkou vzdělávání a zároveň podat 
všem přátelskou ruku a ukázat laskavou 
tvář. Koneckonců - poznávání je jednou 

z nejkrásnějších stránek našeho života. 
I na lutínské škole se pořádají takováto 
otevřená přátelská setkání. A co jim říkají 
naši žáci? 

 Mgr. Věra Voňková

„Loni v prosinci a letos 12. ledna se 
na naší škole konaly dny otevřených dveří. 
V tom prosincovém mohli lidé navštívit 
školu v odpoledních hodinách, v novém 
roce se mohli podívat přímo do vyučova-
cích hodin. 

V adventním čase byl pro návštěvníky 
připraven bohatý program. Mohli si napří-
klad vyrobit vánoční hvězdu nebo nejrůz-
nější vánoční ozdoby a přáníčka, ochutnat 
švestky v čokoládě nebo prostě jen po-
slouchat, jak děti zpívají koledy, a užívat 
si předvánoční atmosféru. Bylo možné 
prohlédnout si i prostory školní družiny.

Ve druhém lednovém týdnu nás na-
vštívili předškoláčci z mateřských škol 

ve Slatinkách a Luběnicích. Děti měly 
možnost účastnit se vyučování na prv-
ním stupni a moc se jim ve škole  líbilo…“
 (Martina Mrázková, 8. B)

A co by chtěli dodat ti mladší, kteří tepr-
ve začínají na druhém stupni? 

„…Na den otevřených dveří jsme se jako 
třída dlouho připravovali. Vyzdobili jsme 
celou učebnu, paní učitelka nám nachys-
tala nástěnky s fotkami z našeho výletu 
do Prahy a grafi cky upravila naše pově-
sti o Černém psu i s našimi „autorskými“ 
fotkami. Podávali jsme hostům horkou čo-
koládu, tvořili vánoční přáníčka a ozdoby 
z těstovin. Do toho běžela prezentace „Jak 
šel čas naší třídy“, kterou vytvořil jeden 
náš spolužák...“ (Vojtěch Šmída, 6. B)

„...... Jelikož jsme se na děti, které se 
k nám přišly plné očekávání podívat, moc 
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těšili, snažili jsme se jim pobyt u nás co 
nejvíce zpříjemnit. Přichystali jsme si pro 
ně spoustu zábavných aktivit. Každá tří-

da něco vymyslela, čím by děti upoutala. 
U nás si například mohly vyrobit ozdoby 
z těstovin nebo přáníčka a to všechno si 

mohly také odnést domů. Věřím, že si 
všichni tento den užili…“ 

 (Michaela Malá, 6. B)

Lyžařský výcvikový kurz

Hned v první únorový den jsme se  vyda-
li na tradiční lyžařský kurz do Horní Bečvy 
v Beskydech. Po příjezdu na místo jsme byli 
trochu zklamáni zjištěním, že sjezdovka je 
sice pokrytá sněhem, ale okolní les a krajina 
jsou zelené, bez sněhu. O to větším překva-
pením bylo čtvrteční ráno, kdy jsme venku 

objevili čerstvě napadaný sníh! Po rozdělení 
do tří družstev jsme začali s výcvikem.

Za týden jsme se leccos naučili. 
Úplní začátečníci dnes už sjedou ko-
pec bez problémů sami! Jedno odpole-
dne jsme si na horách zpříjemnili po-
bytem v sauně, bowlingem a tenisem.
Večery jsme trávili společně, povídali jsme 
si nebo jsme hráli různé společenské hry. 

Nejkrásnější den byl ten poslední, kdy jsme 
se s horami museli loučit, přestože svítilo 
slunce a obloha byla azurová.

Týden na horách jsme si moc užili a budeme 
na něj dlouho vzpomínat. Děkujeme srdečně 
našim učitelům, kteří se nám celý týden věno-
vali a něco dobrého nás pro život naučili.

Kristýna Řezníčková
a Barbora Chudobová, 7. A

Chvilka zaslouženého odpočinku. Foto: pedagogický dozor (instruktoři kurzu)Konečně sníh – málo, ale opravdový! 

Ani při výcviku nesmí chybět legrace. Kde jsou pořádné závěje? 

Učíme se z historie    

V současné uspěchané době si málokdo  
uvědomí, že letos v květnu uběhne již 71 
let od skončení druhé světové války. Naše 
základní škola se tedy rozhodla zprostřed-
kovat pro žáky  osmého a devátého ročníku 
divadelní představení s názvem „Klára 3817 
Holocaust“. Zhlédli jsme je  10. února v kině 
Metropol v Olomouci a připravili je pro nás 
herci z litvínovského divadla. 

Hra byla zpracovaná podle autobiografi c-
kého příběhu autorky Kláry Brodyové, podle 

níž je také pojmenována. Tato žena se narodi-
la v roce 1920 na Slovensku v židovské rodině 
a velmi dramaticky si prošla obdobím druhé 
světové války. Její mládí bylo poznamenáno 
bolestným odloučením od rodiny, krutostí 
nacistického koncentráku a nekonečnou bez-
nadějí. Protože dokázala přežít, rozhodla se, 
že o své hluboké prožité bolesti napíše knihu, 
ve které pravdivě vylíčit vše, co během války 
zažila i navždy ztratila. 

Úkolem hry nebylo jen nastínit nám žákům 
život samotné autorky, ale také dát nám na-
hlédnout do minulosti a ukázat, jak asi vypa-

dalo celkové dění v Evropě během let 1939 – 
1945. I když o tehdejších událostech můžeme 
dnes už jenom číst a  polemizovat. 

Divadelní inscenace tedy byla pro nás 
dalším přínosem v oblasti poznávání dějin. 
Po jejím zhlédnutí ve mně vyvolala závažnou 
otázku, jak vůbec může člověk člověku způ-
sobit takové utrpení. Myslím, že historické 
události druhé světové války by neměly být 
nikdy zapomenuty nebo opomíjeny. Měli 
bychom si je stále připomínat a seznamovat 
s nimi i budoucí generace.

Kateřina Mlčochová, 8.B
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Sigmundova SŠS, Lutín

Do třetice a (do prázdnin) 
naposledy

Ve čtvrtek 8. února proběhl na naší škole 
letošní poslední, v pořadí již třetí „den ote-
vřených dveří“. Škola zpřístupnila všechna 
školní pracoviště a umožnila tak zájemcům 
prozkoumat každou učebnu i dílnu. 

Máme se čím pochlubit. K  vidění byly 
třídy vybavené dataprojektory a dotyko-
vými tabulemi, počítačová učebna určená 
především pro výuku inventoru, laboratoř 
technických měření.  Na dílně byly k vidění 
CNC stroje, 3D tiskárna, ukázky prací na-
šich žáků a mnoho dalšího ze života školy. 
Zájemcům o studium byly také představeny 
fi rmy, ve kterých naši žáci vykonávají odbor-
nou praxi. 

Naše škola poskytuje ubytování studen-
tům ze vzdálenějších míst, takže si někteří 
budoucí studenti prohlédli i domov mládeže.

Návštěvníkům se věnovali ve škole 
i na dílně nejen pedagogičtí pracovníci, ale 

také studenti, kteří 
v každé z učeben 
prezentovali ukázky 
naší společné práce. 
Všichni ochotně od-
pověděli na všechny 
dotazy a rádi pro-
vázeli návštěvníky 
po škole i dílně.

K naší velké ra-
dosti byl zájem hos-
tů o Sigmundovu 
střední školu znač-
ný. Je vidět, že námi 
nabízené obory jako 
obráběč kovů, ná-
strojař či strojní me-
chanik opět začínají patřit mezi vyhledávané 
obory. Již tradičně největší zájem je o čtyřletý 
maturitní obor mechanik seřizovač. Kromě 
uplatnění v praxi láká žáky i možnost získání 
stipendia, které poskytuje Olomoucký kraj. 

Budoucím studentům oboru mechanik se-
řizovač jsme nabídli možnost vyzkoušet si 
nanečisto přijímací zkoušky z matematiky 

a českého jazyka. O toto testování byl veliký 
zájem, proto jsme jej dokonce museli rozložit 
na více dnů.

Doufáme, že zájem studentů o naši školu 
bude i nadále značný, neboť nabízíme per-
spektivní strojírenské obory a naši absolventi 
se jistě na trhu práce neztratí.

Mgr. Jitka Bušinová

V nové laboratoři technických měření. 

Ve školních dílnách. Foto: Stanislav Körner

Přijímací zkouška z matematiky – zatím „nanečisto“. Foto: Jitka Bušinová

Návštěva Londýna

V prosinci měla skupinka dvaceti studentů 
naší školy možnost vycestovat a poznat krá-
sy Londýna a okolí. Na dlouhé, předlouhé 
cestě přes Polsko, Německo, Belgii a Francii 
jsme měli možnost navštívit „Benátky se-
veru“ - belgické město Bruggy a místní pi-
vovar Huisbrouwerij De Halve Maan. Poté 
jsme přenocovali v tzv. hotelu Formule 1 
ve Francii. 

Kanál La Manche jsme „přebrodili su-
chou nohou“ Eurotunelem a Velká Británie 
nás přivítala svými známými bílými 
Doverskými útesy. Po levé straně silnice nás 
autobus dopravil do krásného historického 
města Cantenbury ve východním Kentu. 
Odpoledne jsme zamířili do londýnské čtvr-

ti Greenwich a vyšplhali na jediný kopec 
v Londýně, kde se nachází nultý poledník 
a Královská observatoř. „Jdu na západ a jdu 
na východ“. 

Nedaleko od to-
hoto místa byla pro 
studenty připrave-
na výuka na UIC 
English, kde studen-
ti radostně absol-
vovali během dvou 
dnů devět hodin 
kurzu anglického 
jazyka a po skonče-
ní jim byly uděleny 
certifi káty. 

Nejvíce očekáva-
ná chvíle ale měla 

přijít večer, kdy jsme dorazili na tzv. „me-
eting point“, kde na nás čekaly „naše“ nové 
rodiny, u kterých jsme měli trávit čtyři veče-

Tower Bridge a řeka Thames (Temže). Foto: Mgr. Hana Grundová
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Výlet pro nejlepší 

Již několik let pořádá naše škola každo-
ročně výlet pro nejlepší žáky.  Bývá pro 
ně motivací k lepším výkonům, protože se 
snažíme vybrat atraktivní místa a celý zá-
jezd je hrazen z prostředků SRPŠ.

Tentokrát jsme se vydali do fi rmy 
Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o. v Nošovicích, kde jsme měli zají-
mavou komentovanou prohlídku závodu. 
Celou tříkilometrovou trasu jsme absolvo-
vali ve vláčku, což se všem moc líbilo. 

Při návratu z Nošovic jsme zajeli 

do Kopřivnice, kde jsme navštívili tech-
nické muzeum Tatra Kopřivnice. I zde se 
opět bylo na co dívat. Byl to den, kdy jsme 
navštívili svět dvou automobilek a mohli 
jsme si vychutnat krásu aut, jak těch sta-
rých, tak těch, co ještě na silnici nevyjela. 

Ing. Lenka Pomykalová 

ry. Od té chvíle si každé ráno studenti nad-
šeně sdělovali své zážitky a příhody z rodin 
a hlavně složení jejich večeře a snídaně. 
Někteří jen tiše záviděli.

V dalších dnech jsme navštívili např. 
univerzitní město Cambridge, Royal Air 
Force Museum London, Tower of London, 
ve kterém jsme měli možnost prohlédnout 
si britské korunovační klenoty. V samotném 
centru Londýna jsme trávili poslední dva 

dny. Cílem byl samozřejmě Tower Bridge, 
poté procházka od St. Paul ś Cathedral přes 
Millenium Bridge k britskému národnímu 
muzeu moderního umění Tate Modern. 
Hned vedle se nachází replika divadla Globe, 
kde se hrají shakespearovské hry. Také jsme 
si šli poslechnout bití zvonu na slavné věži 
Big Ben, prošli se kolem Westminsterského 
paláce a London Eye. Vlajka na střeše 
Buckinghamského paláce nám oznamova-

la, že královna je v Londýně, a potkali jsme 
i její stráže na koních. Zjistili jsme také, že 
Londýn skrývá mnoho muzeí, My jsme měli 
možnost navštívit Přírodopisné muzeum 
a Muzeum vědy. 

Všechny památky studenti patřičně oceni-
li, avšak obchody proslulá Oxford Street je 
opravdu nadchla. Dárků doma pod stromeč-
kem bylo určitě dost. 

   Mgr. Veronika Francová

Cesta od Katedrály sv. Pavla (vzadu uprostřed) – místa královských sňatků. 

V technickém muzeuu Tatry Kopřivnice si studenti vychutnali krásu exponátů. 

Downing Street 10 – sídlo britského premiéra. Foto: Mgr. Hana Grundová

.... Foto: Lenka Pomykalová

Stolní tenis v Lutíně

Většina lidí jistě ví, že v areálu TJ Sigma 
Lutín se nachází velká herna stolního teni-

su. Stolní tenis se v Lutíně hraje nepřetr-
žitě už od roku 1963, samotná herna byla 
předána sportovcům do užívání v roce 
1975, kdy byla postavena v rámci brigád-
nických hodin v akci „Z“. 

V loňském roce byl zpracován pro-
jekt na komplexní obnovu této budovy. 

Záměrem je využití herny i pro další 
sporty, součástí by byla rovněž malá po-
silovna nebo velká místnost s kuchyňkou 
pro menší oslavy či setkání. V lednu 2016 
jsme na ministerstvo školství zažádali 
o dotaci cca 5 mil. Kč na realizaci tohoto 
projektu, o přidělení dotace by mělo být 

SPORT V OBCI
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rozhodnuto v prů-
běhu první polovi-
ny tohoto roku.

Pokud jde o vy-
užití haly, působí 
v současné době 
v soutěžích stol-
ního tenisu dvě 
mužská družstva. 
„A“ mužstvo hraje 
v krajském pře-
boru, s bilancí 8 
výher a 10 proher 

fi guruje v dvanáctičlenné tabulce na devá-
tém místě. „B“ mužstvo znovu založené 
v minulém roce se velmi dobře prezentuje 
v okresním přeboru, kde s bilancí 13 vý-
her, 1 remízy a 1 prohry bojuje o postup 
do vyšší soutěže. 

V případě zájmu lze využít hodiny 
pro veřejnost, a to v pondělí a ve středu 
od 18.00. Rovněž v případě zájmu dětí 
o tento sport lze pořádat pravidelné trénin-
ky. Více informací získáte u p. Miroslava 
Tlacha (email: mirektlach@seznam.cz).

Miroslav Tlach, hráč „A“ týmu

Vánoční turnaj „starých 
pánů“  

Hned po vá-
nočních svátcích, 
27. prosince, se 
v Čechách pod 
Kosířem uskuteč-
nil tradiční vánoč-
ní turnaj „starých 

pánů“ v sálové kopané za účasti mužstev 
z Lutína, Laškova, Kostelce na Hané 
a dvou domácích týmů. Ve skutečnosti se 
jednalo spíše o turnaj starších pánů, jeli-
kož byl určen pro hráče nad 35 let.  

Celý turnaj provázela přátelská atmosfé-
ra umocněná právě skončenými vánoční-
mi svátky. Hrálo se tím „nejférovějším“ 
systémem – tedy každý s každým 2×15 
minut. 

Lutínské druž-
stvo hrálo v násle-
dujícím složení:

Rostislav Pavlí-
ček, Radek Vycho-
dil, Martin Malý, 
Petr Zdřálek, Miro-
slav Brhel, Lubo-
mír Keluc a Petr 
Pančocha.

Naši "staří páni" 
v Čechách roz-
hodně nezklamali 
a po dvou výraz-
ných výhrách po-
měrem 7:2 a pro-
hrách 2:4 a 4:8 ob-
sadili krásné dru-
hé místo, ke kterému jim samozřejmě 
gratulujume. Třešničkou na dortu bylo 

ocenění nejstaršího hráče turnaje Radka 
Vychodila. Petr Zdřálek

„A“ mužstvo v herně stolního tenisu. Foto: archiv oddílu stolního tenisu

„Stříbrné“ družstvo z Lutína. Foto: z archivu TJ

Účastníci turnaje. Foto: z archivu TJ

Turnaj v sálové kopané

V sobotu 16. ledna, na den přesně 
po roce, se v tělocvičně základní školy 
konal 3. ročník turnaje v sálové kopané 
„O pohár starosty obce“. Turnaj je každo-

ročně pořádán kulturní komisí obce Lutín. 
Po palubovce lutínské tělocvičny se tento-
krát prohánělo 24 borců, losováním rozdě-
lených do osmi mužstev po třech hráčích. 
Ve dvou základních skupinách se hrálo 
systémem každý s každým, poté se pokra-

čovalo vyřazovací-
mi souboji. Nejlépe 
se se svými sou-
peři „popasovali“ 
borci Petr Zdřálek, 
Jiří Kolínko a Jiří 
Korenný a zaslou-
ženě si odnesli po-
hár pro vítěze. 

Naše poděkování 
za výbornou orga-
nizaci patří kul-
turní komisi a také  
radě obce, která 
fi nančně přispěla
na ceny pro vítěze 
a občerstvení.

 Petr Zdřálek

Jarní část fotbalové sezony 
startuje

Pro naše muže začíná jarní část fotbalo-
vé sezony v neděli 3. dubna v Čechovicích. 
Přípravná utkání zimní přípravy začala 
28. února ve 14 hodin na umělém trávníku 
Sigmy Olomouc, kde jsme hráli s účastní-
kem krajského přeboru FC Dolany.  Další 
přípravná utkání a další informace najdete 
na www.fotballutin.cz.

Rozpis utkání jarní sezony
16. Ne 03.04. 15:30 Čechovice - Lutín
17. Ne 10.04. 16:00 Lutín - SK Lipova
18. Ne 17.04. 16:00 Brodek u Přerova - Lutín
19. Ne 24.04. 16:00 Lutín - Bělotín
20. Ne 01.05. 10:00 Opatovice - Lutín
21. Ne 08.05. 16:30 Mostkovice - Lutín
22. Ne 15.05. 16:30 Lutín - Všechovice
23. So 21.05. 16:30 Klenovice - Lutín
24. Ne 29.05. 16:30 Lutín - Lipník n. B.
25. Ne 05.06. 16:30 Plumlov - Lutín
26. Ne 12.06. 16:30 Lutín - Beňov

Ing. Jakub Chrást
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ZAJÍMAVOSTI

Jakub Kresa
(Po stopách významných osobností regi-
onu – dokončení.)   

Svou vědeckou práci zaměřil Jakub 
Kresa zejména na goniometrické funkce 
a trigonometrii. Jako jeden z prvních ma-
tematiků použil také k vyjádření vzorců 
algebraickou symboliku. Do španělštiny 
přeložil dílo řeckého matematika Eukleida 
(2. stol. př. n. l.), nazývané „Základy“, kde 
byly shrnuty veškeré tehdejší matematic-
ké a geometrické poznatky, defi nice a zá-
kony. Ocenit je třeba také jeho obrovskou 
práci pedagoga a jazykovědce (zvládal 
kromě mateřštiny deset jazyků). 

Svůj život žil v Českém království 
za panování Habsburků Ferdinanda III., 
Ferdinanda IV. (od korunovace ve třinác-
ti letech byl českým králem pouhých osm 
let, zemřel na černé neštovice), Leopolda 
I., Josefa I. a Karla VI. Není bez zajíma-
vosti, že právě Karlu VI. byl osobním zpo-
vědníkem. 

Byl osobou velice zcestovalou. Navštívil 
téměř všechny velké země Evropy (mj. 
Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Belgii, 
Itálii, Rakousko, Německo) a jejich metro-
pole. Zde získával nové poznatky a zku-
šenosti, známosti, osobní autoritu i určitý 
věhlas. Při svých cestách plnil i poslání 
a funkce diplomatické. 

* * *
Není vždy zvykem nebo pravidlem, aby 

si rodiště slavných velikánů připomína-

la jejich život a starala se o jejich odkaz 
a dílo. Ve Smržicích není jejich rodák 
Jakub Kresa zapomenut, což bylo v mi-
nulých měsících také náležitě a slavnostně 
potvrzeno. Snad na to budou pamatovat 
i další generace v obci.

A pokud budete nablízku nebo bude-
te projíždět Smržicemi, nezapomeňte se 
pozastavit u jeho rodného domu a také 
zhlédnout renovovanou pamětní desku.

Ladislav Smička  

Zdroje:  
- informace z obce Smržice
-  Lebeda Aleš (2015): Jakub Kresa, život 

a dílo významného českého matematika 
17. století (publikace vydána ve spolu-
práci s Obecním úřadem Smržice)

- internetové informace  

Kde jsou prameny Deštné?

Když v roce 1993 Organizace spo-
jených národů vyhlásila 22. březen 
„Dnem vody“, nepředpokládali jsme, 
že o několik let později se tenhle ná-
mět může dotýkat i zdejší obce. V loň-
ském mimořádně suchém roce však 
mohli turisté jdoucí na novou rozhled-
nu na Kosíři celé prázdniny pozoro-
vat, že potok Deštná byl již v lese před 
Slatinkami vyschlý a ještě v listopadu 
voda u pramene pod Gabrielovem neby-
la. Na podzim sice malé množství kory-
tem i teklo, ale jen do Lip. Do Třebčína 
se voda od Slatinek do konce roku ne-
dostala, až na malé výjimky při něko-
lika deštích. Mizela ještě před zahrád-
kami u Lip. Přesto Třebčínem celou tu 
dobu voda teče. Kde se bere?

Před betonovým mostem u areálu 
zemědělského družstva v Třebčíně je 
v korytě potoka malá prohlubeň zvaná 
Ryčák (Rečák), známá též jako Splávek. 
Voda vytéká od ní. Podle starousedlíků 
má nádržka jméno od zurčení vody pa-
dající do ní z koryta potůčku. To je teď 
slyšet opravdu zřídka.

Možné vysvětlení úkazu lze objevit 
na mapce pořízené rakouskými důstoj-
níky při prvním vojenském mapová-
ní zdejší krajiny v roce 1768. Deštná 
tehdy měla několik přítoků, které dnes 
v krajině nejsou. Tekly též ze svahu be-
zejmenného kopce jižně od Třebčína 
(nadmořská výška 285,3 m). Pamětníci 
mu říkají Kalvárie a je na polní trati 
Slatinek zvané „Na Záhoří“. Jeden 
z přítoků měl dva prameny poblíž 
polní cesty spojující tehdy Třebčín 
s Kaplí a napájel jej potůček z oblasti 

Mapka okolí Třebčína z roku 1768: Tečkovaně je doplněna železniční trať, černou tečkou „Rečák“. Vesnice 
Andlerka (Lípy) zatím neexistovala.
1 - dva prameny u polní cesty ke Kapli,
2 - oblast Vápenic,
3 - potůček před Lutínem pramenící pod Kalvárií,
4 -  kříž nad úvozem (viz. OZ č. 124).
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Soutěž Vesnice roku 2016

Již v úterý  1. břez-
na 2016 byl slavnost-
ně zahájen 22. roč-
ník tradiční soutěže 
Vesnice roku. Cílem 

této soutěže je  povzbudit obyvatele ven-
kova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňování programů obnovy vesnic 
a upozornit širokou veřejnost na význam 
venkova.

Soutěž je organizována pro obce, které 
mají do 7,5 tisíce obyvatel a zároveň mají 
zpracovaný vlastní strategický dokument 
o rozvoji obce, program obnovy vesnice 
nebo program rozvoje svého územního 
obvodu. Organizace soutěže postupně 
probíhá ve dvou kolech - krajském a celo-
státním. Všechny přihlášené obce jsou nej-
prve hodnoceny v krajském kole, do celo-
státního kola pak postupuje za každý kraj 
jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. 
V rámci celostátního kola jsou vyhodno-
cena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v násle-
dujících oblastech: koncepční dokumen-
ty, společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a obraz 

vesnice, občanská vybavenost, inženýrské 
sítě a úspory energií, péče o veřejná pro-
stranství, přírodní prvky a zeleň v obci, 
péče o krajinu, připravované záměry a in-
formační technologie obce.

Hodnocení krajského kola bude probíhat  

od začátku května do konce června 2016. 
„Olomoucký kraj tuto soutěž dlouho-

době podporuje a v letošním roce uvolnil 
z rozpočtu 500 tis. Kč. Druhé a třetí místo 
v krajském kole soutěže obdrží fi nanční dar 
ve výši 100 tis. Kč, dále kraj udělí čtyřem 

Vápenic. Po něm zbyl pod silnicí nad 
Lipami propustek a korytem potůčku 
od Kaple vede od roku 1883 trať místní 
železniční dráhy. 

Když v sedmdesátých letech minulého 
století proběhl na katastrech Slatinek, 
Lip, Třebčína a Lutína rozsáhlý hyd-
rogeologický průzkum, bylo zjištěno, 

že od kříže nad úvozem  se směrem 
ke Kapli a dál k Vápenicím nachází vy-
datné prameniště spodních vod. Tehdy 
to potvrdili i proutkaři, mezi nimi též 
náš bývalý spoluobčan Jan Tolar starší. 
Voda z této oblasti zřejmě napájí všech-
ny studny tzv. „Zákantí“ včetně vodou 
dobře zásobené požární studny u za-

hrádkářské kolonie, vyhloubené v roce 
1957.

A odtud, podle našeho názoru, teče 
voda do koryta Deštné podložím bý-
valého přítoku. Otázkou je, jak dlouho 
ještě poteče a jakou bude mít pro příští 
generaci kvalitu... 

Josef Nejedlý, Ladislav Smička

Lutín po téměř 58 letech

V dnešním čísle Obecního zpravoda-
je uveřejňujeme fotografi i z areálu TJ 

Sigma. Jsou na ní vidět ještě bývalé dře-
věné šatny v rohu stadionu, které už dáv-
no zmizely. A proč „téměř po 58 letech“? 
Fotografi e je pravděpodobně z června 

1958, sportovní závody dětí probíhaly 
v létě při příležitosti 90. výročí založení 
podniku.

Ing. Karel Mišák

Sportovní závody dětí při oslavách 90 let podniku. Foto: archiv TJ Sigma Lutín Stejné místo dnes (při úpravách). Foto: Karel Mišák

Hodnotitelská komise posuzuje život v obci Hněvotín – červen 2015.
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obcím speciální ocenění ve výši 50 tisíc ko-
run. 

Olomoucký kraj se bude podílet část-
kou 100 tisíc korun také na spolufi nanco-
vání nákladů na uspořádání slavnostního 
vyhlášení vítězů krajského kola soutěže 
ve „vítězné oblasti“, uvedl náměstek hejt-
mana Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Podrobné informace k soutěži včetně při-
hlášky, harmonogramu, podmínek a oce-
nění naleznete také na webu Vesnice roku 
http://vesniceroku.cz/.

Ing. Miroslav Mačák

V loňském roce se soutěže úspěšně zúčast-
nila obec Hněvotín a získala druhé místo 
v rámci Olomouckého kraje. 

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 5. 2016.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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Náklad 1350 ks • Grafi cká úprava: Book's print, s.r.o. • Tisk: KartoTISK s.r.o., Žerotínova 2075/48, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211 331, www.kartotisk.cz

Naši jubilanti

V lednu oslavili:
88 let Marie Přikrylová Lutín 
87 let Jan Spišák Třebčín
85 let Marie Pažourková Třebčín
84 let Radmila Mazalová Lutín
83 let Marie Zbořilová Lutín
83 let Josef Tunka Lutín 
82 let Jiří Stodola Lutín
80 let Vlasta Handlová Lutín
80 let Naděžda Kovářová Lutín
75 let  Oldřich Obručník Lutín
75 let Karel Horsák Lutín

V únoru oslavili:
90 let Marie Andrlíková Třebčín
83 let Anna Káňová Lutín
82 let Miroslav Hrubý Třebčín
81 let Zdenka Hofírková Třebčín
80 let Bohumila Řezáčová Lutín
80 let Milada Vašíčková Třebčín
75 let Vladimír Zlámal Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

* * *

Opustili nás ve věku …

89 let Jindřiška Hošková Lutín
72 let Helena Šnejdarová Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti: 

prosinec:
Lucie Petrželová Lutín
Alena Zapletalová Lutín

leden:
Klára Dofková  Lutín
Eliška Pospíšilová Třebčín

únor:
Jonas Julian Scheibler Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Tímto pěkným „rodinným“ snímkem se vracíme k listopadovému vítání občánků v Třebčíně.

Foto: Jana Jašková

Sbor pro občanské záležitosti

Vystoupení hněvotínských mažoretek. Foto: z archivu obce Hněvotín


