
9. ledna 2012  ZDARMA      ročník 21/číslo 100

ZE ŽIVOTA OBCE    Z RADY A ZASTUPITELSTVA  OBCE     ŠKOLY INFORMUJÍ     Z TJ SIGMA LUTÍN    ZAJÍMAVOSTIZE ŽIVOTA OBCE    Z RADY A ZASTUPITELSTVA  OBCE     ŠKOLY INFORMUJÍ     Z TJ SIGMA LUTÍN    ZAJÍMAVOSTI        

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku a naši nejvyšší 

představitelé a současné dění kolem nás nenecháva-
jí nikoho na pochybách o tom, že pro většinu občanů 
tohoto státu nebude příliš radostný. Čeká nás mno-
ho nepopulárních reforem a změn téměř ve všech 
oblastech života obyvatel této země. Je pochopitel-
né, že se odrazí i v životě naší obce.

Rád bych Vás ujistil, že se navzdory této tvrdé rea-
litě vynasnažíme pokračovat v plnění  našeho voleb-
ního programu a udělat maximum pro to, aby život 
v naší obci byl důstojný pro všechny, kdo se rozhodli 
najít v ní svůj domov.

Neobejdeme se přitom bez pochopení, dobré vůle, 
trpělivosti a spolupráce Vás všech, abychom se 
mohli vypořádat s  potížemi, které se jistě vyskytnou. 

Děkuji vám za všechno dobré, co jste pro rozvoj 
naší obce vykonali, a přeji Vám do dalšího roku pev-
né zdraví,  fyzickou i duševní pohodu, optimismus, 
lásku, podporu a spokojenost v práci i v kruhu ro-
diny.

Klidný a pokud možno spokojený rok 2012!
Antonín Bábek

starosta obce
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Setkání seniorů 2011
Kdo se rozhodl strávit jedno společné odpoledne posezením se sou-

sedy a přáteli, jistě svého rozhodnutí nelitoval. Setkání seniorů Lutína 
a Třebčína se uskutečnilo 10. listopadu v prostorách Společenského 
domu a už hned na začátku navodilo zajímavé a dětsky milé vystoupení 
žáků základní školy příjemnou a přátelskou atmosféru, ve které se neslo 
celé čtvrteční odpoledne.

Setkání již tradičně doprovázejí výstavy rukodělných prací našich ob-
čanů. Tentokrát jsme nahlédli do grafi cké tvorby lutínského výtvarníka 
p. Miloslava Bernáta a krásné, nápadité výtvory svých šikovných rukou 
představila p. Libuše Bábková. Pěkné melodie k tanci i poslechu hrála 
hudební skupina p. Radomíra Škrabala.

Děkujeme všem, kdo se na tomto zdařilém setkání podíleli – před-
stavitelům obce a pracovníkům OÚ, členkám SPOZ a ČSŽ za vzornou 
organizaci a místním podnikatelům za sponzorské příspěvky k zajištění 
celé akce. Přejeme si, aby na příští setkání našli cestu mezi své vrstev-
níky a spoluobčany další „dříve narození“ občané Lutína a Třebčína.

Za SPOZ
Mgr. Jana Šolcová

ZE ŽIVOTA OBCE

foto: Zdena Tomková



27. listopad v Třebčíně

Tento sváteční den se zařadil mezi pravi-
delné kulturní a společenské akce v obci. Je 
pravda, že se na něj naši občané a hlavně děti 
těší a počítají ubíhající dny před prvním ad-
ventním večerem.

To poslední rozsvěcení vánočního stro-
mu o první adventní neděli mělo ale proti 
těm předchozím přece jen poněkud jiný ráz. 
Změnil se program, uspořádání, úprava celé-
ho venkovního prostoru i kaple sv. Floriána.

K obvyklému programu jistě patří vystou-
pení dětí s jejich zpěvem a básničkami, slav-
nostní projev představitele obce a samotné 
nazdobení a rozsvícení vánočního stromu. 
Nově byl ale program doplněn o vystoupení 
hudebníků, které nejen oživilo celou atmosfé-
ru, ale také velice zaujalo všechny přítomné. 

Sólisté Roman Kubínek (housle, zpěv) a Jiří 
Štěpánek (kytara, zpěv) odvedli nevšední vý-
kon a výběrem repertoáru zalahodili nejen 
uchu, ale mnohé z nás chytili i za srdíčko. 
Hudební produkci zabezpečoval technicky 
Vladimír Koudelka.

Pořadatelé připravili pro tuto příležitost 
také nezbytné občerstvení – hanácké vdoleč-
ky, svařené víno, teplou medovinu a pro děti 
sladký trdelník.

Nemohu také opomenout pěkná a působivá 
slova paní místostarostky, která se zaměřila 
na hodnoty adventní a vánoční doby – klid, 
vzájemnost, pohodu a radostné očekávání.

Rozsvícení vánočního stromu se tedy ten-
tokrát velice vydařilo a opět posunulo laťku 
kulturních akcí v Třebčíně o něco výš. Všem, 
kdo se o to zasloužili, patří upřímný dík.

A příští advent a stromeček? Ať se nám 
opět vydaří. Ladislav Smička

29. listopad v Lutíně 

Bylo úterý kolem 17. hodiny a po sněhu 
a ledu ani památky. „Aspoň že nám neprší 
a není takový mráz jako loni,“ říkali si mno-
zí. Po slavnostním uvítání a proslovu pana 
starosty Antonína Bábka nás paní učitelka 
Leona Čotková seznámila s programem, 
který byl opravdu pestrý: od vánoční dílny, 
ve které si děti mohly ozdobit a zabalit per-
níková srdíčka, přes tradiční výrobu vánoč-
ního řetězu, který se letos pyšnil 480 očky, 
až po hudební program v režii paní učitelky 
Renaty Čechové.

Tentokrát vsadila na hudební „novinky“, 
tedy méně známé a starší vánoční písně a ko-
ledy, ale zazněly i dětmi a dospělými oblíbené 
Rolničky. Nálada byla výborná, zpívali nejen 
žáci, ale i učitelé, kteří velmi profesionálně 
předvedli tři vánoční písně. Dokonce pan ře-
ditel Jan Spurný si „vystřihl“ sólo, a tím de-
fi nitivně nastolil takovou laťku, že v dalších 
letech to nebudou mít účinkující vůbec jedno-
duché. Za svůj výkon sklidil bouřlivý potlesk 
a od místního Ježíška, Aničky a Marušky 
Lhotákových, obdržel velký, vánočním papí-

rem zabalený balík s přáním  „Když Ježíšek 
nic,  žáci dají víc!“

Adventní náladu dotvářela vůně lahodné-
ho punče, trdelníků a dalšího občerstvení. 
Vánoční hudba Jirky Štěpánka a Romana 
Kubínka dokonale podmalovávala dlouho 
očekávaný okamžik – rozsvícení vánočního 
stromu, po kterém následoval pestrobarevný 
a ohlušující ohňostroj.

Sváteční odpoledne uběhlo jako voda. Děti, 
žáci, rodiče i učitelé odcházeli domů plni 
nových zážitků a nikomu se ani nezastesklo 
po sněhu. A mě v té chvíli napadlo: „Může 
být něco krásnějšího, než dělat pro lidi to, co 
mají rádi, a vědět, že to má význam?“  

Mgr. Renata Čechová
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Kašpárkovi kamarádi dětem

V předvánočním čase – v sobotu 17. 
prosince – přijela do auly základní školy 
v Lutíně loutkoherecká ochotnická skupi-
na Kašpárkovi kamarádi  z Olšan. Po po-
hádkovém příběhu „Honza a zlá prin-
cezna“ si děti mohly zblízka prohlédnout 
Kašpárka, Honzu i princeznu, z čehož 
měly velkou radost. A když si divadel-
níci sbalili své přenosné kulisy, program 

pokračoval písničkovým pásmem žákyň 
9. ročníku pod vedením paní učitelky 
Renaty Čechové. S nimi si děti i rodiče za-
zpívali a také zahráli na hudební nástroje.

Atmosféru příjemně doplňovalo vánoční 
cukroví, káva a čaj. Nakonec si děti ještě 
zaskotačily a vyrobily si vánoční strome-
ček z papíru.

Mgr. Radka Chmelářová
RC Klásek

Foto: Radka Chmelářová

foto: Jana Jašková

foto: PhDr. Jan Štěpán

R o z s v ě c e n í  v á n o č n í h o  s t r o m u
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Taneční kurzy 
Od konce září do začátku prosince probíhal 

již 5. ročník tanečních kurzů. Přinesl několik 
zásadních změn. Tou nejmarkantnější bylo 
přesunutí kurzu do prostor auly základní ško-
ly v Lutíně. Chceme touto cestou poděkovat 
vedení ZŠ a Obecnímu úřadu Lutín za spo-
lupráci. 

Po osm večerů se zúčastněné páry snažily 
hlouběji proniknout do tajemství standard-
ních a latinskoamerických tanců pod vede-
ní lektorské dvojice, manželů Šrámkových 
z Olomouce. Závěrečný večer zpestřili ukáz-
kou svého umění dva taneční páry z tréninko-
vé skupiny vedené našimi lektory. Třešničkou 
na dortu se stalo vystoupení skupiny břišních 
tanečnic z Kostelce na Hané pod vedením 
Jany Daňhové. 

Trvalý zájem o účast v tanečních kurzech 
nás těší a dodává nám energii k přípravě dal-
šího ročníku.

Vlaďka a Dalibor Kolářovifoto: Vladimíra Kolářová

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce

dne 2. 11. 2011:

  Schválila podání žádosti o dotaci na při-
pravované zateplení a výměnu oken v MŠ.
  Vzala na vědomí poskytnutí neinves-

tiční účelové dotace ve výši 23 875 Kč 
pro jednotku SDH Třebčín (na zá-
kladě rozhodnutí MV ČR a usnesení 
Zastupitelstva Olomouckého kraje).

dne 16. 11. 2011:

Schválila:
  zřízení dvou vyhrazených parkovacích 

míst na ul. J. Sigmunda v Lutíně pro 

obvodní lékařky zdravotního střediska. 
Místa budou zpoplatněna na základě 
Obecně závazné vyhlášky o místních 
poplatcích. Zároveň bude zřízeno jed-
no místo pro parkování zdravotně po-
stižených tamtéž;

  směrnici č. 1/2011 o inventariza-
ci majetku a závazků dle vyhlášky č. 
270/2010 Sb.;

  předsedy a členy hlavní inventarizač-
ní komise a předsedy a členy dílčích 
inventarizačních komisí k zajištění in-
ventarizace majetku a závazků pro rok 
2011;

  pravidla pro přidělení vyhrazených 
parkovacích míst na sídlišti v Lutíně;

  program 8. zasedání zastupitelstva 
obce, které se uskutečnilo ve středu dne 
14. prosince v 18.00 hod. v Třebčíně;

  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 10 tis. Kč. Prostředky budou 
převedeny formou dohody o poskyt-
nutí příspěvku Hospici na Svatém 
Kopečku pro zabezpečení chodu toho-
to zařízení.

dne 7. 12. 2011:

Schválila:
  osvědčení Ing. Věry Kozákové, která 

se stává členkou zastupitelstva obce 
po odchodu Ing. Jiřího Tomáška;

  snížení schváleného neinvestiční-
ho příspěvku příspěvkové organizaci 
ZŠ a MŠ Lutín v roce 2011 o částku  
492 000 Kč. Provozní prostředky v této 
výši odvede PO ZŠ a MŠ do rozpočtu 
obce. V návrhu rozpočtu na rok 2012 
budou použity na opravu plotu a vstup-
ní brány do areálu ZŠ.

Mikulášská nadílka
V neděli 4. prosince uspořádala kul-

turní komise ve spolupráci s obcí 
v Kulturním a společenském zařízení 
v Třebčíně tradiční „mikulášskou na-
dílku“ pro děti. Jako každý rok byly pro 
děti připravené různé soutěže a samo-
zřejmě i příchod Mikuláše s jeho dopro-
vodem. 

Děti odříkaly básničku nebo zazpívaly 
a za to je Mikuláš s andělem obdarova-
li balíčkem dobrot. Všem se akce líbila 
a my se budeme snažit tradici neporu-
šit a uspořádat „mikulášskou nadílku“ 
i v příštím (už letošním) roce.

Zdena Tomková foto: Roman Giesel

Lea obhájila titul!
Neskutečnou formu potvrdila v sobotu 

5. listopadu juniorská reprezentantka Leona 
Kubíková na MČR žen v judu v Jičíně. Měla 
skutečně těžkou roli – obhájit loňský titul. 

K obhájení titulu musela vybojovat 5 zápa-
sů. Pod vedením trenérky, své maminky, šla 
od vítězství  k vítězství. V posledním zápase 
se sešla se soupeřkou, která rovněž nic ne-
prohrála. Ovšem na Leonku v sobotu nikdo 
neměl. S přehledem vyhrála i poslední zápas 
a stala se mistryní ČR žen pro rok 2011.

  Jiřina Kubíková, trenérka

foto: Jiřina Kubíková
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  návrh předpokládané životnosti dlou-
hodobého hmotného majetku obce.

  Vzala na vědomí dopis ministra ze-
mědělství Ing. Petra Bendla ve věci 
navýšení dotace na fi nancování akce 
„Vodovod Lutín, propojení Lutín – 
Třebčín“ o 30%. Dotace tak bude činit 
80%.

O čem jednalo zastupitelstvo 
obce na veřejném zasedání

dne 24. 10. 2011:

  Schválilo zásady tvorby a použití so-
ciálního fondu Obce Lutín s platností 
od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2013.

  Vzalo na vědomí plán investiční vý-
stavby, významných oprav, rekon-
strukcí a pořízení majetku za rok 
2011.

  Schválilo roční poplatek 1800 Kč 
za užívání vyhrazeného parkoviš-
tě s tím, že bude formou dodatku 
upravena OZV v bodě čl. 6 odst. 2. 
Na přidělení placeného parkovací-
ho místa bude vyhlášena obálková 
metoda s nejnižší vyvolávací cenou 
500 Kč. Vyhrazená parkovací místa 
budou přidělena na dobu 3 let od 1. 4. 
2012.

  Neschválilo prodej části pozemku 
parc. č. 201/1 v k. ú. Třebčín fi rmě 
MB TOOL Třebčín.

dne 14. 12. 2011:

Schválilo:
  pravidla rozpočtového provizoria 

do schválení rozpočtu 2012;
  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 

o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství s účinností od 1. 1. 2012;

  uvolnění částky 50 tis. Kč na 1. čtvrtletí 
roku 2012 pro TJ SIGMA Lutín k úhradě 
energií, vodného a stočného v souladu se 
smlouvou o poskytnutí příspěvku.  /ba/

Na zasedání rady obce dne 21. 12. 
bylo schváleno navýšení ceny vodného 
na 31,30 Kč a stočného na 26,20 Kč - cel-
kem 57,50 Kč včetně DPH. 

Vánoční hvězda

Naše zprávy 
o prodeji vá-
noční hvězdy 
jsou každým 
rokem kratší. 
Co víc dodat 
k faktu, že za-
koupením vá-

noční hvězdy pomůžete těžce nemocným 
dětem na hematoonkologickém oddělení 
v Olomouci?

Letos jsme předali sdružení Šance 
20 000 Kč, což byl výtěžek z prode-
je vánoční hvězdy, který se uskutečnil 
1.12.2011 v  MŠ a ZŠ Lutín.

Potěšující bylo pozorovat nejmladší 
žáky, jak sami pečlivě květinu vybírají, 
platí a zajímají se o to, komu svým ma-
lým příspěvkem pomohou. Mnozí ne-
spoléhali jen na rodiče a ke koupi hvězdy 
použili své kapesné.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.
Mgr. Leona Čotková 

Dana Ostianová, ved. uč. MŠ

Projekt RECYKLOHRANÍ

Naše škola se na podzim školního roku 
2011/2012 zapojila do recyklačního pro-
gramu RECYKLOHRANÍ. Hlavním 
záměrem tohoto programu je podpořit 
environmentální výchovu na základních 
a středních školách v České republice pod 
záštitou MŠMT ČR. 

Program RECYKLOHRANÍ rozvíjí 
kladný vztah našich žáků k životnímu pro-
středí formou her, praktických činností, ale 
i jejich přímou účastí na sběru použitých 
baterií a vysloužilých drobných elektroza-
řízení. V listopadu se proto objevily v pro-
storách školy dvě zelené krabice určené pro 
sběr použitých baterií a jedna sběrná nádoba 
červené barvy na sběr drobných vyřazených 
elektrospotřebičů. Za sběr získává škola 
body, se kterými jsou spojeny drobné odmě-
ny - hry, soutěže, výukové programy třídě-
ní a recyklace odpadů a bezplatné umístění 
a odvoz sběrných nádob.

Výchova dětí k třídění odpadů a ochraně 
životního prostředí je bezesporu dobrá myš-
lenka, kterou naše škola ráda podpoří.

Více informací naleznete na www.recyk-
lohrani.cz

Mgr. Marie Pokorná

Emigrace a život v exilu

Letos se na naší škole uskutečnil již po-
páté projekt Příběhy bezpráví – měsíc fi l-
mu na školách. Jedná se o program společ-
nosti Člověk v tísni. Tentokrát byla vybrá-
na problematika emigrace a života v exilu.   

Žáci 9. roč. zhlédli český fi lm Swingtime 
režiséra Jaromíra Polišenského. Film byl 
inspirován provokační akcí Státní bez-
pečnosti, která v 50. letech záměrně my-
stifi kovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít 
do ciziny. V rámci tzv. akce Kameny je 
spolupracovníci StB převáděli přes faleš-
nou státní hranici do „západní“ zóny, kde 
od nich fi ktivní Američané získávali důle-
žité informace. Poté byli zatčeni a uvězně-
ni. Atmosféru komunistické zvůle 50. let 
přiblížili žákům dva pozvaní hosté. Paní 
V. Pytlíčková, dcera politického vězně 
50. let, navštívila naši školu již podruhé. 
Pan B. Kovařík vyprávěl žákům o svých 
zážitcích z doby, kdy pracoval v uhelných 
dolech v Podkrkonoší. Hosté ocenili, že 
žáci mají o této době povědomí, o proble-
matiku se zajímají a do besedování s hosty 
se nebáli zapojit. Kdo poví dětem víc než 
očití svědkové doby?

Mgr.  Ivana Kubíčková 

Parkování na sídlišti
(trvale vyhrazená parkovací místa)

Zastupitelstvo obce Lutín rozhodlo na svém 
zasedání dne 14. 12. 2011 vydat Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti 
dnem 1. 1. 2012.

Touto vyhláškou dochází ke změně 
sazby za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa. Roční poplatek činí 1800 Kč, mě-
síční sazba 150 Kč.

Zastupitelstvo obce dne 24. 10. 2011 
rovněž schválilo změnu pravidel pro při-
dělování vyhrazených parkovacích míst.  

Užívání trvale vyhrazených parko-
vacích míst bude stávajícími uživateli 
ukončeno k 31. 3. 2012. Na přidělení 
placených parkovacích míst bude vy-
hlášena obálková metoda s nejnižší vy-
volávací cenou 500 Kč. Uchazeči o tato  

parkovací místa se budou moci přihlásit 
do soutěže do 31. 1. 2012. Parkovací 
místa budou přidělena na dobu 3 let od 
1. 4. 2012. 

Výzva pro uchazeče o parkovací místa 
a podrobná pravidla pro přidělení vyhra-
zených parkovacích míst jsou uveřejněna 
na www.lutin.cz, v obecních vývěskách 
a budou zařazena do pravidelné relace 
hlášení obecního rozhlasu. 

Eva Sedláčková

ŠKOLY INFORMUJÍ



Výlet do Arcidiecézního muzea

V úterý 22. listopadu si naše třída 
8.A v čele s paní učitelkou Voňkovou udělala 
výlet do Arcidiecézního muzea v Olomouci. 
Vypravili jsme se na výstavu gotických a ba-
rokních soch spojenou s přednáškou.

Přivítal nás milý pán, a protože tento den 
byla v muzeu výjimečná akce, byla jeho před-
náška spíše soutěží. Ocitli jsme se v roli so-
chařů. Rozdělili jsme se do trojic a jeden člen 
trojice – sochař – měl oči zavázané šátkem. 
Druhý zaujal předem určený postoj a předsta-
voval originál. Třetí se stal „hmotou“ a čekal, 
až s ním sochař začne pracovat. Jeho úkolem 
bylo vymodelovat z hmoty kopii originálu. 
Hra mě velmi bavila, protože jsem byl socha-
řem.

Dále jsme vyslechli zajímavou přednáš-
ku o barokním sochařském umění. Jedním 
z jeho představitelů byl Jiří Antonín Heinz, 
který působil na Moravě. Také jsme si vy-
světlili pojmy související s výtvarným umě-
ním a prakticky si je ověřili na vystavených 
exponátech.

Posledním naším úkolem bylo přiřadit 
jednotlivé pojmy k dílům moderního umě-
ní a pak už jsme „frčeli“ zpátky do Lutína 
na oběd. Výlet byl velmi zajímavý, poučný 
i zábavný a já z něj mám dobrý dojem. Navíc 
jsme se mohli těšit z pochvaly za slušné cho-
vání.

Filip Czuczor, 8. A

Co dodat na závěr?Snad jen, aby nám ani 
ten nejzatvrzelejší metodik nemohl nic vy-
tknout – nebyl to výlet, ale exkurze a „milý 
pán“ je Mgr. Marek Šobáň. Jinak vše do pun-
tíku souhlasí. Bylo to prima.

Mgr. Věra Voňková
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Exkurze do Prostějova 

V prosinci se žáci 9. ročníku ZŠ 
Lutín vydali s učitelkami Mgr. Ivanou 
Kubíčkovou a Mgr. Renatou Čechovou 
do muzea v Prostějově na výjimečnou vý-
stavu obrazů „Snový svět“  jednoho z nej-
významnějších českých malířů 20. století 
Jana Zrzavého.

V přízemí muzea nás překvapil úžasný 
model železnice, ale ani „cesta do pravě-
ku“ po zkamenělinách, kosterních pozů-
statcích a špercích z okolí Prostějovska 
nás nenechala chladnými, zvláště pravě-
ká hra „Ulov si mamuta!“.  Teprve druhá 
místnost a my už jsme byli tak nadšeni! 

Velmi jsme se těšili na stálou expozici 
o Jiřím Wolkerovi, o kterém jsme se uči-
li v hodinách českého jazyka.  Překvapila 
nás spousta dobových věcí ze soukromého 
života jako vysvědčení, dopisy, fotogra-
fi e, sbírky básní a článků, které věnovali 

muzeu jeho rodiče. Zastavili jsem se také 
před Wolkerovým rodným domem a gym-
náziem, které hrdě nese jeho jméno.  

Konečně nás přivítaly originální obrazy 
a fotografi e malíře Jana Zrzavého, na kte-
rého jsme byli velmi zvědaví. Na pohled to 
byl takový tichý, milý a skromný pohád-
kový dědeček s bílým vousem, brejlička-
mi ..., ale ty obrazy! Zhlédli jsme jich asi 

padesát, ale některým to bylo ještě málo. 
Z obrazů vyzařovalo tolik jemnosti, krásy 
a barev, že to v každém z nás jistě zane-
chalo hluboký dojem.

Ještě malá procházka po vánočně vy-
zdobeném náměstí a pak honem domů. 
Byl to krásný výlet, ale pro nás deváťá-
ky bohužel jeden z posledních. Věřím, 
že naše výtvarné práce nebo reprodukce 
obrazů Jana Zrzavého budou v brzké době 
také obdivovat nejen naši spolužáci a uči-
telé, ale i rodiče.

Michaela Nováková, 9.A

Tornádo útočí

Začátkem tohoto školního roku vznikl 
v Lutíně nový fl orbalový tým. Jmenujeme 
se Tornádo Lutín, hrajeme v Olomoucké 
lize elévů (děti roč. 2001 a mladší) a za-
tím si vedeme nad očekávání dobře. 
Po devíti zápasech máme na svém kon-
tě čtyři vítězství a dvě remízy, což je 
v první sezoně, kdy jsme chtěli přede-
vším sbírat zkušenosti, výborný výsle-
dek. Výkony našich hráčů mile překva-
pily nejen nás trenéry, ale i spoustu lidí 
z prostředí olomouckého fl orbalu. Děti se 
zápas od zápasu zlepšují a ostatní týmy 
nás velmi brzy začaly brát jako těžkého 
soupeře. A to nastupujeme proti týmům, 
které tuto soutěž hrají i tři roky. 

Trénujeme dvakrát týdně v tělocvičně 
ZŠ Lutín. Ta však nedosahuje ani polo-

foto: Mgr. Renata Čechová



viční velikosti hřišť, na kterých hrajeme 
zápasy. Nemáme tak možnost trénovat 
rozestavení ani hru s mantinely, to vše se 
učíme až při samotných zápasech. O to 
cennější ale jsou naše dosavadní úspěchy. 

V této věkové kategorii však výsledky 
nehrají hlavní roli. Nejdůležitější je, aby 
se děti fl orbalem bavily, vytvořily dobrý 
kolektiv a učily se sportovnímu chování 
a respektu k soupeři. 

Je před námi ještě velká část sezony, 
ale už teď je jasné, že nás úspěch nemi-
ne. 

Pavel Kovařík, trenér
foto: Ing. Rostislav Pavlíček
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Potřetí nejlepší  v okrese

V listopadu a v prosinci proběhla fl orbalo-
vá soutěž základních škol Orion fl orbal cup. 
Florbal je mezi dětmi velmi oblíbený sport, 
a tak se zúčastňujeme ve všech čtyřech ka-
tegoriích. 

Mladší žáci (do 7.tř.) a starší žáci (8. a 9.tř.) 
se umístili na třetích místech  v okrskových 
kolech a do okresního fi nále se neprobojovali.

Florbalovou soutěž dívek v okrese Olo-
mouc před osmi roky iniciovala právě naše 

škola a okresní fi nále se už tradičně koná 
v Lutíně. Družstvo starších dívek před-
vedlo velmi  zodpovědný a bojovný výkon 
a okresní fi nále vyhrálo. Tohoto  úspěchu 
dosáhlo toto družstvo už potřetí  za sebou. To 
se zatím žádné škole nepodařilo. Vítězství je 
o to cennější , že naše dívky dokázaly pora-
zit ZŠ Holečkova, za kterou  nastoupily i dvě 
hráčky, které hrají fl orbal závodně.

O týden později hrály svůj turnaj i mladší 
žačky. Hrají spolu teprve tři měsíce, ale také 
z jejich hry je cítit nadšení a touha po ví-

tězství. Stejně jako jejich starší spolužačky 
podaly velmi bojovný výkon a po zásluze 
okresní kolo vyhrály.

Obě naše dívčí družstva tedy postoupila 
do krajského kola. Starší dívky v něm bu-
dou obhajovat loňské první místo, což byl 
zatím náš největší fl orbalový úspěch. Bez 
ohledu na to, jak dopadnou krajská kola, 
děkujeme děvčatům za výbornou repre-
zentaci  školy a blahopřejeme k dosaže-
ným úspěchům.

Mgr. Jan Chmelář

Turnaj ve vybíjené

Školní kolo soutěže mladších žáků ve vybí-
jené proběhlo 22. listopadu v tělocvičně naší 
školy. Cílem této akce je přitáhnout děti k po-
hybové aktivitě , soutěžit v kolektivu, naučit 
se vyhrávat i přijímat prohru, stmelit třídní 
kolektiv a postupně se připravovat na okresní 
kolo celostátní soutěže ve vybíjené Preventan 
Cup, kterého se tradičně naše škola účastní. 
Žáci 4. a  5. ročníku poctivě trénovali a sami 
si zorganizovali herní plány, soupisky nejlep-
ších hráčů třídy a vymysleli si i názvy pro 
svůj tým. Letošní kolo bylo velice vyrovna-
né. Za bouřlivého fandění a povzbuzování se 
jednotlivé týmy umístily takto:

1. místo: Kachny 5. B
2. místo: Šmoulové 4. B
3. místo: Svišti 5. A
4. místo: Včeličky 4. A.
Byli vybráni a odměněni  nejužiteč-

nější hráči z jednotlivých týmů: Hana 
Weidingerová (Včeličky),Martin Genčur 
(Svišti), Rosťa Pavlíček (Šmoulové), Michal  

Horejš (Kachny). Letos byla udělena i mi-
mořádná cena fair play za čestné a příklad-
né sportovní chování Vojtovi Sedláčkovi 
(Šmoulové).

Turnaj byl velice zdařilý a věřím, že spor-
tovní nadšení i chování našim malým spor-
tovcům ještě nějaký čas vydrží.

Mgr. Marie Pokorná

Družstvo starších žaček  foto: Jan Chmelář Družstvo mladších žaček foto: Monika Begyová

Nejužitečnější hráči foto: Mgr. Barbora Pokorná



DUHA Křišťál Lutín

Uf, uf, uf... V posledních měsících jsme 
měli spoustu práce. V listopadu jsme 
u Stromu roku 2010 nedaleko Chomoutova 
zasadili náš vlastní, oddílový strom.

 V prosinci pak nechyběl již tradiční fes-

tival deskových her v Olomouci, po kterém 
jsme se vydali na pracovní víkend do naší 
klubovny, kde jsme oškrabali starou barvu, 
vymalovali na bílo a následně zdi nastříka-
li všemi duhovými barvami. Abychom se 
v klubovně cítili ještě lépe, vydali jsme se 
do Olomouce, kde jsme si vybrali nový ko-
berec, kterým jsme nakonec pokryli celou 
podlahu. Část rekonstrukce byla hrazena 

z projektu Odpovědný přístup k majet-
ku, ze kterého nám přispěl Junák, za což 
všichni moc děkujeme. Celý rok jsme za-
končili vánoční schůzkou, kde jsme kromě 
různých vánočních tradic odstartovali no-
vou etapovou hru, která nás bude provázet 
do letních prázdnin.

A dál? Dál nás určitě čeká na začátku 
března (2. – 7. 3.) zimní tábor a o prázd-
ninách (29. 7. – 12. 8.) letní stanový tá-
bor, o kterých se můžete více dozvědět 
na stránkách www.tabor.lutin.cz a www.
duha-kristal.cz. Budeme se těšit na všech-
ny nové dobrodruhy, kteří s námi pojedou 
prožít pár „super“ dní v přírodě.

Petr „Hryzal“ Doseděl

Vánoční laťka v Lutíně

Téměř čtyřicítka závodníků se zúčast-
nila letošního ročníku Vánoční  laťky. 
Závod ve skoku vysokém, který probě-
hl tradičně v tělocvičně základní ško-
ly, tentokrát sice nezaujal mimořádně 
vysokou kvalitou výkonů, avšak velmi 
vyrovnanou výkonností řady aktérů. 
V obou kategoriích hochů tak o prvních 
čtyřech místech při stejných dosažených 
výškách rozhodly až počty a pořadí 
úspěšných pokusů.

V kvalitě výkonů hrála jednoznačný 
prim Michaela Gieselová, která v kate-
gorii mladších žákyň překonala výšku 
130 cm.

Soutěž byla zároveň nominačním zá-
vodem pro Vánoční latˇku v Těšeticích.

Výsledky:
Mladší žáci: 1. Petr Kubáč, 2. Radovan 

Grepl, 3. Jan Pytlíček (všichni 120 cm).
Mladší žákyně: 1. Michaela Gieselová 

(130 cm), 2. Anna Hejná (120 cm), 
3. Veronika Holbová (115 cm).

Starší žáci: 1. Jiří Pospíšil, 2. Petr 
Dočkal, 3. Marek Šulc (všichni 140 cm).

Starší žákyně: 1.Renata Dostálová 
(125 cm), 2. Adéla Ambrozová, 
3. Michaela Weiserová (obě 120 cm).

Mgr. Petr Jakob
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Sázení oddílového stromu foto: Petr Doseděl Klubovna je jako nová foto: Tomáš Římský

Sigmundova  SŠs, Lutín

Výlet pro nejlepší žáky

SRPŠ při Sigmundově střední ško-
le  přispělo již na třetí výlet pro nejlepší 
žáky školy. Z každé třídy 2. až 4. ročníku 

a dvou ročníků nástavbového studia se zú-
častnili dva žáci. 

Praha je na podzim nádherná, takže náš 
výlet vedl na Vyšehrad, kde nás  průvodce 
seznámil s nejstarší historií našeho státu. 
Nejvíce jsme se těšili na návštěvu České 
televize. Hodina a půl byla fakt  málo, ale 

prohlédli jsme si pár studií, viděli živé na-
táčení Kouzelné školky, vyřádili se v nej-
starším studiu. Celý výlet včetně cesty no-
vým vlakem RegioJet se náramně vydařil 
a už se těšíme na příští rok.

Jakub Drhlík, MS 4. B
foto: Mgr. Jitka Bušinová/

Josef Klíma 
– „Zločin kolem nás“

Na začátku listopadu se mechanici 
seřizovači a obráběči kovů zúčastnili 
přednášky a besedy s Josefem Klímou 
o kriminalitě mládeže. 

Josef Klíma vychází ze skutečných 
případů, kterých byl jako novinář, spi-
sovatel a reportér sám svědkem. Tento 
pořad byl speciálně zaměřen na mez-
ní situace, do nichž  se i naši studenti 
mohou z nedostatku zkušeností dostat  
a stát se buď pachateli, anebo i oběťmi 
trestné činnosti. Jedná se především 
o dobrovolnou nebo násilnou prostituci, 
najímání mladistvých k převozu drog, 
zbraní, kradených automobilů  a další 
případy.



Kříž na Slatině
Dnešní pokračování seriálu o křížích je 

o jednom, který je tak trochu tajemný a záro-
veň je na tom ze všech lutínských křížů nej-
hůře. Pokud bychom se měli podívat do nej-
hlubší minulosti, musíme se vrátit do konce 
18. století. Kdybychom se tehdy chtěli dostat 
nejkratší cestou z Lutína do Luběnic, bylo by 
to přes dnešní Pohoršov. Přes potok zde ved-
la dřevěná lávka a před ní po levé straně stál 
od roku 1788 dřevěný kříž. Obec se jej zavá-
zala udržovat reversem z 6. července 1788, 
stejně jako sochu Anděla Strážce. Vydržel zde 
62 let, pravděpodobně proto, že byl z tvrdého 
dřeva, jak se o něm v reversu píše „nový kříž, 
který z dřeva dubového, na němž vyobrazení 
Krista Pána z plechu jest“. Ani dubové dřevo 
však nevydrží věčně, a tak zde byl roku 1850 
postaven nový, kamenný kříž. 12. října 1850 
žádal o svolení k jeho posvěcení slatinický 
farář Martin Zeman a 16. října svolení obdr-

žel, takže kříž byl posvěcen  možná ještě toho 
roku. Zřejmě proto, že jej zřídila obec a revers 
k němu nebylo třeba obnovovat, zůstal ještě 
ve 20. století vedený jako kříž z roku 1788. 
Kříži se říkalo „kříž na Slatině“, protože se 
nacházel ve stejnojmenné trati, která mířila 
ke  Slatinicím, ale poté, co se Lutín rozšířil, 
se tak začalo říkat kříži z roku 1811. Bylo to 
proto, že  v trati  „na Slatině“ stály vlastně oba 
– jeden na západě a jeden na východě. Podle 
lutínské kroniky byl v roce 1926 po vichřici 
zlomený a oprava byla provedena nákladem 
862 korun. Nejspíše se však zřítila jen vrchní 
část kříže.

To horší jej však teprve mělo potkat. Podle 
informace pana Smičky jej v 50. letech při 
cvičení Lidových milicí využili milicionáři 
jako terč a od té doby je zřejmě ve stejném 
stavu, jak ho známe i dnes. Před zeměděl-
ským družstvem z něj stojí jen torzo podstav-
ce s reliéfem Panny Marie Bolestné (na rozdíl 
od Sedmibolestné má jen jeden meč/dýku) 
a pozůstatkem letopočtu 1850. Pokud se ná-
hodou u některého pamětníka nenajde foto-

grafi e či snad zachráněné pozůstatky tohoto 
kříže, pravděpodobně už nikdy nebudeme 
přesně znát jeho podobu. Lze si jen postesk-
nout, že tak jako zanikla původní stará cesta, 
zanikl také kříž, který kdysi vítal všechny 
příchozí od Luběnic.

Podle soupisu lutínských křížů by měl nyní 
následovat kříž z roku 1855. Ve skutečnosti 
jde ale o kříž, který nechali vztyčit dobrodin-
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Po přednášce pak probíhala beseda, 
ve které  žáci mohli  klást otázky a více 
tak rozebrat případy, které je zaujaly. 

Přednáška se uskutečnila v kině 
Metropol v Olomouci a sál byl zapl-
něn do posledního místečka. Věřím, 
že všichni účastníci tohoto pořadu si 
do dalšího života odnesli cenné poznat-
ky a zprostředkovaně i zkušenosti, které 
jistě v budoucnu využijí. 

Ing. Dominik Budinský

Regionální přebor
ve stolním tenisu se konal 26. a 27. listopa-

du 2011 v tělocvičně HK – DDM Olomouc. 
Zúčastnilo se ho 9 nejmladších žáků ze 7 
oddílů, 4 nejmladší žákyně ze 2 oddílů, 19 
mladších žáků z 5 oddílů, 5 mladších žákyň 
ze 3  oddílů, 17 starších žáků ze 6 oddílů, 5 
starších žákyň ze 3 oddílů, 10 dorostenců ze 
3 oddílů a 12 dorostenek rovněž ze 3 oddílů.

Z lutínských stolních tenistů se v přeboru 
umístili Tomáš Brázdil (dvouhra nejmlad-
ších žáků) na 4. místě, Petr Brázdil (dvou-
hra starších žáků) na 1. místě, Jan Hejdušek 
(dvouhra starších žáků) na 9. – 12. místě.

Ve čtyřhře starších žáků obsadili Tomáš 
Brázdil, který si zahrál za starší kategorii, 
Petr Brázdil a Jan Hejdušek  5. – 8. místo.

V úspěšnosti oddílů byli Lutínští z osmi 
zúčastněných sedmí.

Do dalšího ročníku přejeme všem milov-
níkům tohoto sportu chuť do hry a mnoho 
úspěchů.

Miroslav Tlach, trenér

Výroční bilancování turistů
Výroční schůze turistického odboru TJ 

Sigma Lutín se tentokrát uskutečnila netra-
dičně v knihovně slatinických lázní.

Přítomné hned na úvod překvapila sr-
dečným  přivítáním ředitelka lázní paní 
Vysloužilová, která se také zmínila o akcích 
konaných nebo připravovaných v lázních.

Zprávu o činnosti odboru, který má 36 čle-
nů, přednesl jeho předseda Vladimír Grézl. 
Schůze se zúčastnilo 33 členů.
Činnost byla zahájena 22. ročníkem novo-

ročního výstupu na Kosíř s rekordní účastí 
3021 turistů. Pořadatele to samozřejmě po-
těšilo, ale na druhé straně konstatovali, že 
kdyby nárůst zájemců o tuto nejmasovější 
akci v obci i okolí pokračoval stejným tem-
pem jako dosud, může to přesáhnout jejich 
možnosti.

Všichni účastníci dostali v cíli opět regis-
trační karty a medaile věnované podnikem 
Lutínská nástrojárna. O občerstvení účastní-
ků se vzorně postarali hasiči ze Slatinek, ov-
šem i pro ně se stává uspokojení stoupajícího 
počtu návštěvníků problémem.

V lednu byl odbor rovněž spolupořadate-
lem 32. ročníku zimního běhu přes Kosíř, 
kterého se zúčastnilo 125 závodníků v sedmi 
kategoriích, což byl od roku 1990 třetí největ-
ší počet.

Hlavní akcí turistů byly již tradiční 38. roč-
ník pochodu a 35. ročník běhu Mánesovou 
stezkou, pořádaný v květnu společně s Ligou 
100 Olomouc. Zúčastnilo se 204 turistů 
a běžců – 121 na 15 km a 18 na 25 km.

Vyjížďky se zúčastnilo 21 cyklistů a běhu 
44 závodníků.

Pro členy odboru byly uspořádány dva tu-
ristické zájezdy – třídenní jarní do středních 
Čech a v září několikrát odložený jednodenní 
zájezd s výstupem na Králický Sněžník. Oba 
zájezdy byly jako vždy vydařené a účastníci 
spokojeni.

Na konci roku byl odbor pořadatelem sil-
vestrovské zábavy v aule ZŠ.

V závěru zprávy se předseda zmínil také 
o plánované a dosud nezahájené výstavbě 
rozhledny na Velkém Kosíři. O jejím osudu 
rozhodne jednání krajských institucí a obča-
né budou informováni v příštím čísle OZ.

V době, kdy lutínský sport není nikterak 
na výsluní, je třeba hodnotit činnost odbo-
ru jako velmi dobrou. Doufejme, že aktivita 
lutínských turistů vydrží co nejdéle.

Vladimír Smékal 

foto: Ing. Dominik Budinský

Z TJ SIGMA LUTÍN

ZAJÍMAVOSTI

foto: Jan Štěpán
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ci ze Slatinic a lutínským se stal až po katas-
trální úpravě, která původně slatinické parce-
ly přidala Lutínu. Jde však o kříž slatinický.

PhDr. Jan Štěpán

Regionální výrobky
Nové certifikáty „HANÁ regionální 

produkt®“ získali další výrobci po-
travin a záhorské krajky z Veselíčka.

Dalších osm výrobců může označit 
své zboží značkou „HANÁ regionální 
produkt®“. Rozhodnutím certifikač-
ní komise, která se sešla 21. listopadu 
v Července, se tak zařadí do skupiny 
již sedmadvaceti řemeslníků a výrob-
ců, kteří nabízejí kvalitní a originál-
ní produkty vyráběné právě v oblasti 
Hané. Nové certifikáty získali tento-
krát především výrobci potravin.

Jedním z mála nepotravinářských 
produktů je tentokrát dnes už ojedině-
lá záhorská krajka, kterou vyrábí Pavla 
Hučínová z Veselíčka. 

Své certifikáty noví výrobci slavnost-
ně převzali v neděli 4. prosince 2011 
u příležitosti Adventní slavnosti v Bílé 
Lhotě z rukou regionální koordinátorky 
Ing. Julie Zendulkové a předsedy certi-
fikační komise Ing. Miroslava Mačáka.

Regionální značka garantuje zákaz-
níkům původ výrobku z Hané, origi-
nalitu a vazbu na toto území a zároveň 
slouží ke zviditelnění místní produk-
ce. Nejbližší kolo další certifikace re-
gionální značky se uskuteční v dubnu 
2012. 

Výrobky se značkou HANÁ regi-
onální produkt® ovšem už nebudou 
muset lidé hledat jen na řemeslných 
jarmarcích. Od nynějška si je mohou 

zakoupit přímo v kamenném obcho-
dě v Olomouci. Nová prodejna v cent-
ru města v uličce za Priorem nabídne 
kromě specialit z Hané také originální 
produkty z Jeseníků, Moravského kra-
su či Moravského Kravařska. Také pro-
to nese na svém štítu název To pravé 
z HANÉ i odjinud.

Převzato z regionálního tisku

Lutín po 70 letech
Ve třetím pokračování našeho seri-

álu fotografií se podíváme opačným 
směrem, k tzv. Malé vrátnici. U vrátni-
ce stála výrazná dominanta této části 
Lutína – transformátorová stanice. Ta 

se přestěhovala do areálu Sigmy, ale la-
vička vedle ní, i když bez stříšky, tam 
byla ještě o mnoho let déle.

Na závěr bych se rád omluvil za mi-
nulý výtisk zpravodaje. Díky velkému 
množství příspěvků se fotografie do-

staly jen do jednoho tiskového sloup-
ce, takže jejich vypovídací schopnost 
nebyla příliš veliká. Nadále se budeme 
snažit, aby fotografie, především ty 
historické, dostaly větší formát.

Ing. Karel Mišák

foto: Karel Mišákfoto: Karel Mišák (osobní archiv)

foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 

Smékal./

Ústřední událostí obce roku 1992 byly 
volby do zastupitelských orgánů. Jejich pří-
chod byl patrný ze spousty vylepených pla-
kátů na veřejných i neveřejných prostorách. 
Celkem se voleb v Lutíně a Třebčíně zúčast-
nilo 89,1% občanů a zvítězila koalice ODS + 
KDS.

Kulturní a společenský život byl opět závis-
lý na činnosti Závodního klubu Sigma Lutín. 
Ubylo kulturních a zábavních akcí pořáda-
ných na Společenské domě. Přestaly takřka 

úplně dřívější zájezdy do divadel v Olomouci,  
ze života lidí se vytratily plesy a taneční zá-
bavy. Takřka jediným zdrojem kultury bylo 
kino. Celkem v roce 1992  navštívilo 5637 ná-
vštěvníků 96 fi lmových představení. Vstupné 
na představení bylo 9 až 17 Kč.

Tělovýchovná jednota Sigma byla nejak-
tivnější a nejpočetnější organizací v Lutíně. 
Oddíl kopané měl v soutěžích čtyři druž-
stva a v Lutíně se poprvé v historii hrál fot-
bal v divizi. První sportovní akcí v roce byl 
Novoroční výstup na Kosíř, kterého se zú-
častnilo 809 osob.

Rok 1992 zůstal teplotně pod normálem.
V únoru byla vyhlášena celostátní stávka 

řidičů autobusů ČSAD. V Sigmě bylo teh-
dy přítomno v práci jen 80% zaměstnanců. 
V březnu bylo zjištěno 20 případů onemoc-
nění salmonelózou (pravděpodobně vinou 
výrobků studené kuchyně). V dubnu bylo 
instalováno u nákupního střediska Neptun 
pět prodejních stolů pro potřeby trhovců. 
V měsíci květnu se objevilo velké množství 
žlutého prachu, který při dešti vytvořil silné 
nánosy. 21. červenec  byl nejteplejším dnem 
za posledních 200 roků. Rtuť v teploměru 
dosáhla 36,5 ºC. V říjnu bylo zrušeno vybí-
rání regulačního poplatku za recepty na léky 
a byla zavedena částečná nebo úplná náhrada 
za některé léky.
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„Diamantovou svatbu“
 – 60 let společného života – 

oslavili v listopadu 
Jaroslava a Vlastimil 

Látalovi
z Třebčína . 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V listopadu oslavili:
85 let Anna Coufalová Třebčín
83 let Jaroslav Hlava Třebčín
81 let Mária Krajčovičová Lutín
80 let Anna Kubáčová Lutín
80 let Jaroslava Koubková Lutín
75 let Josef Vysloužil Lutín
75 let Jiří Týř Lutín

V prosinci oslavili:
87 let Josef Dostál Lutín
86 let Ludvík Aczberger Lutín
86 let Jaromír Kubla Třebčín
84 let Žofi a Skládalová Lutín
81 let Vlastimil Hofírek Třebčín
81 let Kristina Vöröšová Lutín
81 let Lenka Krejčířová Třebčín
81 let Emilie Vojáčková Lutín
80 let Jaroslava Látalová Třebčín
75 let Bohumil Kosina Třebčín
75 let Jarmila Krejčí Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

Narozené děti: 
říjen:
Viktorie Krejčířová Lutín
Samuel Mrákava Lutín
Nela Piterková Lutín
Adam Zdřálek Lutín

listopad:
Anna Burdová Třebčín
Tomáš Kulifaj Lutín

prosinec:
Tomáš Látal Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich 
příští dny a cesty byly plné slunce a po-
hody.

Opustili nás ve věku …
78 let Božena Steinerová Třebčín
47 let Miroslav Vychodil Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Vítání občánků
Dne 6. listopadu 2011 proběhlo v Třebčíně slavnostní přijetí  5 dětí do svazku obce. 
Krásným programem je přivítaly „hanačky“ Žanetka Mlčochová  a Lenka Čeplová.

Výzva pro manželské páry
Pokud v roce 2012 oslavíte 50 nebo 60 let společného života a chcete, aby se ke gratu-

lantům přidal také  SPOZ při OÚ Lutín, přihlaste se u matrikářky p. Vladany Tomáškové. 
Údaje o svatbě nejsou v registru evidence občanů uvedeny. Pokud si výslovně nepřejete 
zveřejnění jakéhokoli jubilea ve společenské kronice OZ, sdělte své rozhodnutí rovněž 
předsedkyni SPOZ nebo matrikářce.

foto: Luděk Látal

foto: Jana Jašková

Milí spoluobčané,
rok 2012 nám má přinést spoustu změn,
které pro nás nebudou příliš povzbudivé. 

Přesto bychom do něho měli vkročit 
s pokorou, vírou, nadějí a úsměvem. 
Přejeme Vám pevné zdraví, lásku, 

rodinnou pohodu a pracovní úspěchy.

Redakční rada OZ se k tomuto přání 
s radostí připojuje. 

Zároveň děkuje všem dopisovatelům
 a také pracovníkům tiskáren
a doufá, že spolupráce bude 

úspěšně pokračovat.

PF 2012 !
Sbor pro občanské záležitosti


