
Třebčínský skřivánek
V neděli 18. března se v prostorách 

KSZ v Třebčíně konal již 5. ročník pě-
vecké soutěže Třebčínský skřivánek. 
Před samotnou soutěží vystoupily ma-
žoretky z Litovle, které předvedly krás-

né sestavy ve 2 formacích Linetbells 
Mini a Linetbells Girls. 

Letos se přihlásilo celkem 24 zpěváků 
ve věku od 3 do 15 let. Děti zazpívaly dvě 
písně – jednu lidovou a jednu dle vlastního 
výběru. Za odvahu a pěvecký výkon byli 
všichni odměněni perníkovým skřivánkem 
a různými sladkostmi. Nejlepší soutěží-
cí v každé věkové kategorii získali ještě 
zvláštní prémii a diplom.

Velký dík patří paní 
učitelce Mgr. Renatě 
Čechové, která mě-
síc předem secvičila 
s dětmi jejich vystou-
pení a přijela je také 
doprovázet na samot-
nou soutěž. Základní 
škola Lutín nám za-
půjčila kufr plný ryt-
mických nástrojů, kte-
ré jsme hojně využili 
při rozezpívání i při 
samotné soutěži. 

Nelehkou úlohu měla 
porota, ve které zased-

ly Mgr. Alena Řehořová, Bc. Magdalena 
Bílá a paní Zdena Tomková. Poděkování 
patří také Mgr. Antonínu Smičkovi, kte-
rý zajistil ozvučení celé akce, sponzorům 
a celému organizačnímu týmu. Porota 
shodně konstatovala stoupající kvalitu 
vystoupení a všichni se těšíme na další 
ročník. 

Bc. Vlaďka Kolářová
kulturní komise Třebčín
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Den učitelů

Motto:“ Má-li se člověk stát člověkem, 
musí se vzdělávat.“

J. A. Komenský

Výročí narození J. A. Komenského, „uči-
tele národů“, vzpomíná naše kulturní veřej-
nost každoročně 28. března. Letos uplynu-
lo od narození pedagoga a politika, který 
svými názory a projekty výrazně před-
stihl svou dobu, již celých 420 let. Odkaz 
Komenského je ale stále živý a den jeho 
narození je již mnoho let Dnem učitelů.

Stalo se tradicí, že Sbor pro občanské zá-
ležitosti při Obecním úřadu Lutín je zpro-

středkovatelem setkání pedagogů naší 
školy s představiteli obce. Obecní úřad je 
zřizovatelem ZŠ a MŠ a místnímu školství 
věnuje patřičnou pozornost. Vždyť škola 
je vizitkou i chloubou naší obce.

I letos se ve čtvrtek 29. března sešlo 
v aule ZŠ 35 pedagogů se zástupci OÚ 

a SPOZ. Starosta obce Antonín Bábek 
a místostarostka Zdena Tomková po-
děkovali pedagogům za jejich práci, 
za výsledky, kterých škola dosahuje 
v různých soutěžích a také za to, že akce 
školy oživují společenské a sportovní 
dění v obci.

SPOZ přeje pedagogům, jistě i za vás 
občany, hodně zdraví a úspěchů v jejich 
nelehké práci. Zvláště v dnešní době, kdy 
se ze společnosti k její velké škodě nějak 
vytrácejí nejen zásady slušného chování, 
ale také úcta a respekt ke škole a vzdělání.

Lutínským žákům přejeme, aby pro 
ně škola byla podle představ Komen-
ského skutečně HROU VEDOUCÍ 
KE VZDĚLANOSTI.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

ZE ŽIVOTA OBCE

Foto: Zdena Tomková

Z vystoupení mažoretek Fota: Pavlína Gieselová
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5. ročník Třebčínského koštu
V pátek 23. března byly v KSZ Třebčín 

slavnostně vyhlášeny výsledky letos už pá-
tého ročníku Třebčínského koštu, soutěže 
o nejlepší pálenku ze švestek a palety ostat-
ních  druhů ovoce. V letošním roce se sešlo 
rekordních 76 vzorků z Třebčína a Lutína, 
ale i z dalších okolních obcí, a dokonce 
i z Pavlovic a Šlapanic u Brna. Počet vzorků 
odpovídal průběhu loňského počasí, které se 
krásným podzimem „podepsalo“ na množ-
ství i kvalitě napálených destilátů.

Počet přihlášených vzorků způsobil již 
na počátku hodnocení nepředvídaný, ale víta-
ný problém. Bylo nutno zvýšit počet komisí, 
aby hodnotitelé neměli před sebou neřešitelný 
úkol vybírat z příliš velkého počtu vzorků.
Členy jednotlivých komisí byli Zdena 

Tomková, Miroslav Smička a Jan Vévoda, 
v druhé komisi Ladislav Smička, Miroslav 
Navrátil a Vlastislav Přikryl, ve třetí Karel 
Mišák, Jiří Weidinger a Vladimír Koudelka 
a ve čtvrté Bronislav Jaroš, Vojtěch Pospíšil 
a Roman Giesel.

Tyto čtyři komise vybraly do fi nálové-
ho kola 13 vzorků ze švestek a 12 vzorků 
z ostatního ovoce. Finálové vzorky hodnoti-
li všichni společně. Vzorky byly hodnoceny 
tradičně podle 20 bodové mezinárodní stup-
nice, oceňovala se čistota chuti a celková 
harmonie nápoje, přičemž každá z těchto 
vlastností může dostat od jednotlivých ko-
misařů 0-5 bodů. Pro lepší rozlišení udě-

lovala komise i polovinu bodu. Hodnocení 
bylo přísně anonymní, ani předseda komise 
nevěděl po fi nálovém kole, komu vítězný 
vzorek vlastně patřil.

Slavnostní vyhlášení v pátek 23. března 
mělo poněkud jinou režii než minulé roční-
ky. Místo experta z některé z pálenic před-
nesla Zdena Tomková žertovný příspěvek 
manželů Sýkorových z Valašska o výro-
bě a kulturním významu pálení slivovice 
v Česku. 

Následovalo vyhlášení vítězů. Vítězem ka-
tegorie slivovic se stal Miroslav Smička před 
slivovicí manželů Ščudlových a Gieselových, 
na třetím místě se umístil Vlastimil Přikryl, 
čtvrtý byl David Reif a pátý Jiří Hlavizna. 
V kategorii ostatních pálenek zvítězil Alois 
Sedláček z Prostějova 
s meruňkovicí, druhý 
byl Milan Mlčoch 
také s meruňkovicí, 
na třetím místě Jiří 
Kolář s třešňovicí, 
na čtvrtém Roman 
Giesel s hruškovicí 
a na pátém Bronislav 
Jaroš s třešňovicí.
Vítězové i umístění 
na dalších místech ob-
drželi diplomy a drob-
né věcné dárky.

Po vyhlášení vý-
sledků mohli všichni 
přítomní podle předlo-

žených seznamů vyzkoušet všechny hodno-
cené vzorky a srovnat, do jaké míry se jejich 
chuť liší od chutí výše uvedených hodnotite-
lů. K tanci a poslechu hrála skupina Country 
Expres z Olomouce. Příjemným překvape-
ním bylo  vystoupení mužské taneční sku-
piny „Chlapi sobě“, jejíž členové se v KSZ 
zastavili při návratu ze slatinického plesu. 
Dobrá nálada doprovázela celou akci v plně 
obsazeném sále.

Na závěr je nutno poděkovat organizáto-
rům akce, především Vlastimilu Hofírkovi, 
třebčínským ženám a také sponzorům, je-
jichž zásluhou mohli být vítězové oceněni –  
Svazu žen a Obci Lutín.

Ing. Karel Mišák
předseda hodnotitelské komise

Vítěz Alois Sedláček s manželkou Foto: Zdena Tomková

Malování kraslic v aule ZŠ

V pátek 30. března pořádala kultur-
ní komise Obce Lutín ve spolupráci 
s Kláskem a ČSŽ 1. ročník malování 
velikonočních kraslic. Paní Chytilová 

s paní Bábkovou předvedly techniku 
malování voskem, paní Nevěčná uká-
zala přítomným korálkovou techniku, 
paní Kadalová pracuje se slámou a pan 
Paluřík pletl „tatary“.

Maminky z Klásku zajistily pro malé 

děti dětský koutek, paní Skácelová na-
pekla vdolečky, které chutnaly výbor-
ně. Akce se všem přítomných líbila 
a pořadatelé se těší, že připraví malo-
vání velikonočních kraslic i příští rok.

Vladana Tomášková

Fota: Zdena Tomková



Kláskovy narozeniny

Rodinné centrum Klásek 
funguje v Lutíně už od mi-
nulého roku. Za podpory 
obce a dalších sponzorů 
jsme mohli vybudovat her-

nu v Domově mládeže Sigmundovy školy 
strojírenské, které tak děkujeme za vstřícné 
přijetí.

Rodiče, zvláště pak maminky na ma-
teřské či rodičovské dovolené, si brzo 
zvykli navštěvovat dopolední hernu, kte-
rá probíhá dvakrát týdně. Současnými 
aktivitami Klásku jsou také cvičení ro-
dičů s dětmi v tělocvičně ZŠ, výtvarný 
kroužek, tvořivé večery pro ženy a jed-
norázové akce.

Jednou z nich byla také oslava s názvem 
„Kláskovy narozeniny“, která se kona-
la v neděli 15. dubna odpoledne v aule 
lutínské základní školy. Ačkoliv se tento 

víkend projevoval spíše nevlídně, nám na-
opak horší počasí nevadilo.

Již u vchodu si mohli účastníci prohléd-
nout výstavku výrobků a podívat se na fo-
tografi e z minulého roku. Do sálu vstupo-
vali s Kláskem namalovaným na obličeji. 
Po uvítání a krátkém proslovu místosta-
rostky Zdeny Tomkové zhlédly děti spo-
lečně s rodiči či prarodiči  asi půlhodinové 
představení křesťanského maňáskového 
divadélka z Prostějova „Za jeden pro-
vaz“. Maňásci zvířátek byli moc roztomilí 
a představení bylo nejenom pěkné, ale na-
víc i poučné. Děti byly velmi hodné, pro-
tože téměř všechny se opravdu vydržely 
dívat,  přestože některým z nich nebyly 
ani tři roky. Nakonec dostaly od divadel-
níků na památku dárek a dokonce si i ně-
které zazpívaly na mikrofon. 

Bez dortu by nebyla žádná oslava, a tak 
dalším bodem programu byl obrovský 
desetikilový „dvoupatrák“ s prskající fon-

tánkou. Tanečky podle 
Cvičení s Míšou a tzv. 
„drobničky“, což byly 
drobné hry pro děti, 
vystřídaly posedávání 
u dortu a kávy. Pak už 
následovala volná zába-
va, pozvání na „dny ote-
vřených dveří“ a odchod 
domů. 

Posláním Rodinného 
centra Klásek je podpo-
řit rodinný život. Chtěli 
bychom udržet služby, 
které centrum posky-

tuje, na stejné úrovni, případně tuto úro-
veň i nadále zvyšovat. Proto děkujeme 
obci za podporu, bez níž bychom nemohli 
nadále fungovat. Nemalý dík patří všem 
dobrovolníkům, kteří se podílejí na cho-
du Klásku, a samozřejmě rodičům, dě-
tem a všem, kdo naplňují naše centrum. 
Případné další sponzory, dárce či partne-
ry v projektech rádi uvítáme a domluvíme 
se na další spolupráci. Nutno ještě dodat, 
že v současné době již probíhají jednání 
o partnerství se Sigmundovou SŠs, Duhou 
Křišťál a obcí.

Za RC Klásek 
Mgr. Radka Chmelářová
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Zdobení kraslic v Třebčíně
V neděli 1. dubna proběhlo zdobení veli-

konočních kraslic v KSZ. Letos se konal již 
6. ročník a účast návštěvníků všech věkových 
kategorií byla hojná. Měli možnost zhlédnout 
a vyzkoušet si zdobení velikonočních kraslic 
různými technikami - voskovou, slámovou, 

škrabanou, krajkováním. Z dalších technik 
jsme mohli obdivovat paličkování, háčková-
ní, origami, techniku pletení košíků z pediku 
a tvoření z papíru. Novinkou letos bylo ple-
tení z bužírek a pletení vrbových pomlázek. 

Všichni účastníci si mohli nazdobit kras-
lice podle vlastních představ a připravit se 
tak na letošní Velikonoce. Kdo si netroufl  

na vlastní tvorbu, měl možnost si jednotli-
vé výrobky zakoupit. Příjemnou atmosféru 
ještě podbarvovalo zdobení velikonočních 
perníčků a ochutnávka pečených jidášů. 
Na webových stánkách obce Lutín je bohatá 
fotogalerie, která dokumentuje příjemnou 
atmosféru. 

Bc. Vlaďka Kolářová

Fota: Zdena Tomková

Fota: Zdena Tomková
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O čem jednala rada obce  

dne 21. 2. 2012:

Schválila:
  pronájem nebytových prostor obecní 

nemovitosti č.p. 13 v Třebčíně společ-
nosti Profi  Bike, s.r.o., od 22. 2. 2012 
na základě vyhlášeného záměru;
  Inventarizační zprávu za rok 2011;
  uvolnění prostředků z rozpočtu 
obce na zabezpečení kulturní akce 
Třebčínský   skřivánek, pořádané kul-
turní komisí rady;
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení sportovní akce (turnaj 

ve stolním tenisu), pořádané kulturní 
komisí rady.
  Souhlasila s návrhem, aby Zpráva o čin-
nosti místní samosprávy a Obecního úřa-
du Lutín za rok 2011  byla v předložené 
podobě projednána  v zastupitelstvu.
  Souhlasila se Závěrečným účtem Obce 
Lutín za rok 2011 a doporučila, aby byl 
dán v předložené podobě k projednání za-
stupitelstvu obce.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Den matek
Český svaz žen 

ve spolupráci s kul-
turní komisí pořádá 
ve středu 16. května 
od 16 hodin v aule ZŠ 
přátelské posezení žen 

s programem dětí ZŠ Lutín u příležitosti 
Dne matek. Jako každý rok je tento den 
vyhlášen Českým dnem  boje proti rako-
vině, do kterého se zapojujeme i my ženy 
zakoupením žlutého kvítku měsíčku lé-
kařského v minimální hodnotě 20 Kč.

Srdečně zveme členky ČSŽ i ostatní 
ženy naší obce.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ

Sbírka pro charitu
Lutínské ženy pořádají pro Občanské 

sdružení Diakonie Broumov sbírku 
použitého ošacení. Sbírka se uskuteč-
ní v úterý 22. května od 14 do 18 ho-
din v herně TJ. Můžete odevzdat letní 

a zimní oblečení, lůžkoviny, prostě-
radla, ručníky, utěrky, záclony, látky, 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
skleničky, vatované a péřové přikrýv-
ky, polštáře a deky, obuv, hračky – vše 
nepoškozené a zabalené do igelitových 
pytlů nebo krabic.

Nepřijímáme ledničky, televize, počí-
tače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce, nábytek, jízdní kola a dětské kočár-
ky, znečištěný a vlhký textil.
ČSŽ děkuje za Vaši pomoc.

 Mgr. Alena Večeřová

Květinová soutěž 
Je určena pro všechny, kteří žijí nebo 

podnikají v naší obci a chtějí se pochlu-
bit krásnou zahrádkou, vyzdobeným bal-
konem či osázenou mobilní zelení. Bez 
rozdílu, zda bydlí v rodinném domě nebo 
na sídlišti. 

Hodnotí se kvetoucí osázení oken, bal-
konů, předzahrádek a úprava okolí rodin-
ných a bytových domů. 

Jsou stanoveny dvě kategorie: 

• Nejhezčí květinová výzdoba domu:
Týká se rodinných domů, hodnotit se bude 

květinová výzdoba domu nebo výzdoba oken 
a celková úprava okolí. 
• Nejhezčí výzdoba oken, balkonů a lodžií:

Týká se vlastníků či uživatelů bytů, hodno-
tit se bude výzdoba oken bytu, balkonu nebo 
lodžie.

Do soutěže se můžete přihlásit do 30. červ-
na na obecním úřadě u paní Zdeny Tomkové, 
na e-mailovou adresu ztomkova.ou@lutin.cz 
nebo telefonicky na tel. č. 585 754 664.  

Do přihlášky uveďte jméno, číslo domu, 
ulici a obec. U domu o více bytových jednot-
kách vymezte, o kterou část domu se jedná 
(okno, balkon, terasa), a uveďte telefonní čís-
lo přihlášeného účastníka. Do soutěže budou 
zařazeni zájemci, kteří se přihlásí sami. 

Hodnocení proběhne během prázdnin 
v Lutíně a Třebčíně. Komise vybere v kaž-
dé kategorii  první tři nejlepší, kteří obdrží 
fi nanční odměnu.  

Zdena Tomková
místostarostka

Kdy, kde, co
V minulém čísle jsme mezi chysta-

nými akcemi zapomněli uvést stavění 
máje, naplánované na sobotu 28. dubna 
na Rybníčku v Lutíně. Pokud májka stojí, 
doufáme, že nám vydrží až do 26. května, 
kdy bude její kácení spojeno s oslavami 
Dne dětí.

V  k v ě t n u   a  č e r v n u   se uskuteční:

  V pátek 4. 5. oslavy osvobození 
v Třebčíně s průvodem obcí, položením 
věnce k pomníku  padlým, vatrou a ohňo-
strojem v Ohradě. Začátek je v 19 hod.

  V sobotu 5. 5. a v neděli 6. 5. hody 
v Třebčíně s následujícím programem:

sobota 5. 5.:
11.00 h. –  fotbalový turnaj (pečené makrely, 

uzená žebra a gril. kolena)
20.00 h.   –  zábava se skupinou SAX;

neděle 6. 5.:
  7.00 h. –  ranní budíček s dechovou hudbou
10.00 h.  –  hodová mše svatá v kapli sv. 

Floriána
13.00 h.  –  country kapela COUNTRY ALL
15.00 h.  –  zahájení 9. roč. Hanáckého ces-

tovatele (viz ZAJÍMAVOSTI - 
čl. Ing. Mačáka).

  V sobotu 12. 5. pochod a běh 
Mánesovou stezkou. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v článku 
„Odbor turistiky zve“ v rubrice Z TJ 
SIGMA LUTÍN.

  Ve stejný den  (12.5.) od 9.30 hod. 
v třebčínské Ohradě III. ročník vo-
lejbalového turnaje „Memoriál 
Ing. Květoslava Křížka ml.“. Potřebné 
informace a pokyny sledujte ve vý-
věsních skříňkách, na plakátech 
a webových stránkách obce. Večer 
bude taneční zábava se skupinou SAX 
v Ohradě.

  V pondělí 7. 5. oslavy osvoboze-
ní v Lutíně: v 19 hodin  položení 
věnce k pomníku padlým, průvod 
na Rybníček a zapálení vatry, občer-
stvení, pro děti skákací hrad zdarma, 
ve 21. hod. ohňostroj. K poslechu hraje 
Country Expres z Olomouce.

   Ve středu 16. 5. setkání žen ke Dni 
matek v aule ZŠ. Více najdete v samo-
statné pozvánce „Den matek“ v rubrice 
ZE ŽIVOTA OBCE.

  V sobotu 26. 5. kácení máje, oslavy 
Dne dětí  a večerní zábavu na Rybníčku 
v Lutíně.

  V neděli 17. 6. od 14 hod. Den dětí 
v třebčínské Ohradě.

Na organizaci všech akcí se podílejí 
kulturní komise, Obec Lutín, Český svaz 
žen, oddíl turistiky TJ Sigma, SAK a SDH 
Třebčín, kteří se těší na bohatou účast.

Mgr. Ladislava Kučerová
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Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik žáků sedmého roč-
níku, doplněný několika osmáky a de-
váťáky,  proběhl od 20. do 26. února. 
Chystali jsme se do horské vesničky jmé-
nem Horní Bečva a byli jsme ubytováni 
v hotelu „Vítkovice Steel“. Lyžovali jsme 
v areálu Ski Sachovka.

Měli jsme štěstí, že jsme byli uby-
továni v tak hezkém prostředí. Chata 
vypadala již na první pohled pěkně. Ze 
střechy visely krásné obrovské rampou-
chy a budova byla obklopena velkou 
vrstvou sněhu. Pokoje byly prostorné 

a velmi dobře udržované. V dolním pat-
ře se nacházela jídelna. Jídlo bylo dobré 
a většině dětí chutnalo. V horním patře 
byl bufet, který sloužil ke koupi nápojů 
a různých pochutin.

Jakmile jsme se zabydleli na pokojích 
a vybalili si věci, převlékli jsme se a vy-
razili na svah. První den si nás učitelé 
rozdělovali do skupin podle našich ly-
žařských dovedností. Dělali jsme různá 
cvičení na prokázání rovnováhy a před-
vedení našich schopností. 

Každý den kromě středy jsme se vraceli 
ze sjezdovky kolem 15. hodiny. Ve středu 
jsme lyžovali jen dopoledne a po obědě 
jsme měli možnost zahrát si bowling, 
stolní tenis, jít do sauny nebo do posi-
lovny. Každý využil volný čas podle své 
libosti, ale většina dětí šla hrát bowling.

Pokaždé jsme odcházeli ze sjezdovky 
plní radosti z toho, že jsme se přiučili zase 
něco nového. Takřka žádné cvičení jsme 
ve skupinách neopakovali, a tak naše vý-
uka byla pestrá a nikdo se nenudil.

Nikomu se z „lyžáku“ nechtělo domů, 
nejraději bychom ještě alespoň jeden tý-
den zůstali a učili se nějaké nové věci. 
Po příjezdu domů jsme si o nových zážit-
cích dlouho povídali a jen tak na to neza-
pomeneme.

David Doležal, Radek Grepl, 7.A

Úspěšná obhajoba
Biologická olympiáda je soutěž, ve které 

se naši žáci už dlouho prosazují mezi nej-
lepší v okrese. Nejúspěšnější byl zatím loň-
ský rok, kdy ve starší kategorii (8. a 9. tř.) 
získal Jiří Voňka 1.místo a v mladší katego-
rii (6. a 7. tř.) David Koutný 2. místo a Hana 
Nezhybová 3.místo v okresním kole.

dne 12. 3. 2012:
    
  Schválila program 9. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 21. března 2012  
v 18.00 hod. v aule ZŠ.

dne 14. 3. 2012:

Schválila:
  přijetí příspěvku ve výši 120 tis. 
Kč z rozpočtu Olomouckého kraje 
na pořízení, rekonstrukci, opravu 
požární techniky a nákup věcného 
vybavení jednotek Sboru dobrovol-
ných hasičů obcí Olomouckého kraje 
na rok 2012;
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení 19. ročníku Velké 
ceny běhu mládeže Obce Lutín, 
který se konal v pátek 13. 4. 2012 
ve sportovním areálu ZŠ Lutín; 
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 5000 Kč na zabezpečení spo-
lečenské  akce Třebčínský košt, kte-
rá se konala v pátek 23. 3. 2012 v bu-
dově KSZ v Třebčíně. Akci pořádala 
kulturní komise rady.
  Souhlasila s návrhem rozpočtu obce 
na rok 2012 a s jeho předložením 

ke schválení zastupitelstvem obce 
na jeho 9. zasedání dne 21. 3. 2012.

dne 4. 4. 2012: 

Schválila:
  prodloužení funkčního období ředitele 
ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkové organiza-
ce, Mgr. Jana Spurného na dalších 6 let 
v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb.;
  uzavření smlouvy o zřízení břemene 
k pozemkům v majetku obce pro stav-
bu „Lutín, U Kapličky, Ordoš – nové 
vedení NNk“ mezi Obcí Lutín a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s.;
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene k pozem-
kům v majetku obce pro stavbu „Lutín, 
U Kapličky, Začal – OC4127 VNv, 
NNk“ mezi Obcí Lutín a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené spo-
lečností ENPRO Energo, s.r.o.;
  poskytnutí příspěvku ve výši 8600 Kč 
Městu Kostelec na Hané na pro-
voz Domova pro seniory v Kostelci 
na Hané.
  Vzala na vědomí složení školské komi-
se z řad rodičovské veřejnosti a z řad 
pedagogů.

O čem jednalo zastupitelstvo 

dne 21. 3. 2012:

Schválilo:
  Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2011 
včetně Zprávy o přezkoumání hospoda-
ření Obce Lutín za rok 2011 bez výhrad;
  plán investiční výstavby, významných 
oprav, rekonstrukcí a pořízení majetku 
v roce 2012;
  rozpočet Obce Lutín na rok 2012 bez 
výhrad;
  do funkce předsedy fi nančního výboru 
Ing. Věru Kozákovou; dále schvalu-
je odměnu, která náleží za výkon této 
funkce od 21. 3. 2012;
  zástupce zřizovatele ve školské radě 
ZŠ a MŠ Lutín  Ing. Věru Kozákovou 
a Mgr. Milenu Weidingerovou;
  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, 
kterou se ruší OZV č. 5/2010 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hra-
cí přístroj nebo jiné technické zaříze-
ní povolené MF podle jiného právního 
předpisu.
  Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 
místní samosprávy a Obecního úřadu 
Lutín za rok 2011. /ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

David Koutný – 1. místo, Jana Trávníčková – 2. místoPřipraveni k akci

Foto: Jan SpurnýFoto: Barbora Pomykalová



sochu vojáka, která stávala na přerovském 
nádraží.

A pak přišlo to nejzajímavější! Šli jsme 
se podívat na věž. Cestou na vyhlídku jsme 
mohli obdivovat sbírku malých a velkých 
zvonů, bohužel poškozených. Po návratu 
z věže jsme pokračovali v prohlídce, prohléd-
li si vzácnou knihu Komenského a dověděli 
se další zajímavosti.

Nejlegračnější částí exkurze bylo diva-
dlo, které zahráli šesťákům vybraní osmáci. 
Pohráli jsme si také s Komenského živou aba-
cedou a. prohlédli si pár lidových krojů a sva-
tebních rób z různých krajů. V „pravěké“ 
expozici nás zaujaly různé předměty a hroby 
s ostatky.

Po krátkém osobním volnu jsme se všichni 
šťastně vrátili autobusem do školy.

Kateřina Greplová, 6.A

Florbalový turnaj 
mladších žáků

V únoru proběhlo mezitřídní kolo ve fl or-
balu mladších žáků - chlapců a děvčat z 3. a 4. 
tříd. Nejdříve se hrály zápasy v rámci jed-
notlivých ročníků, vítěz postoupil do fi nále. 
O první a druhé místo se pak utkalo vítězné 
družstvo 3. tříd – Gepardi ( 3.A) a vítěz 4. tříd 
– Bílí tygři (4. B). Každý zápas se hrál naplno 
za mohutného povzbuzování fandů a třídních 
roztleskávaček. 

Vyvrcholením byl pak  velmi vyrovnaný 
fi nálový zápas, jehož vítězem se stal tým 
Bílých tygrů, starších a zkušenějších čtvr-
ťáků.

Zahráli a zasoutěžili si všichni zúčast-
nění. Vynikali ovšem žáci, kteří mají již 
natrénováno z kroužku fl orbalu, který 
na naší škole již několik let vede p. učitel J. 
Chmelář. Věřím, že z nich rostou favorité, 
kteří nahradí stávající starší  žáky a žáky-
ně. Ti reprezentují lutínskou školu v kraji.
Nejlepší hráči:
• nejlepší střelec – Pavel Chmelář
• nejlepší obránce – Tonda Zbořil
• nejlepší  brankář – Pavel Zlatohlávek

Mgr. Marie Pokorná

Krajské kolo ve fl orbalu
Krajské kolo starších dívek ve fl orba-

lu se letos konalo v Hranicích na Moravě. 
Bohužel tento ročník Orion Florbal Cup byl 
ve stejné době jako školní lyžařský výcvik, 
a proto se ho nemohl zúčastnit nejdůležitější 
člen týmu - náš trenér p.uč.Chmelář. S dál-
kovou podporou pana učitele a doprovodem 
p.uč. Souškové jsme nastoupily na hřiště, 
odhodlané podat co nejlepší výkon. Do hra-
nické sportovní haly dorazily čtyři týmy 
z celého kraje. 

Obhájit naše minulé vítězství nebylo 
vůbec lehké. Nakonec o umístění rozho-
dl poslední zápas, 
ve kterém jsme 
hrály o první místo. 
I přes velkou snahu 
vyhrát nám o jeden 
bod uniklo vítězství 
a účast na kvalifi -
kaci. Ale i na druhé 
místo jsme právem 
pyšné a můžeme se 
chlubit druhým nej-
lepším dívčím tý-
mem v kraji.

Za lutínský školní 
fl orbalový tým dí-
vek bojovaly Mar-

kéta Klevetová, Michaela Vičarová, Karla 
Pytlíčková, Vendula Zbořilová, Valentina 
Čotková, Hana Vlachová, Monika Begyo-
vá, Renata Dostálová, Hana Nezhybová, 
Kristýna Adámková a Adéla Ambrozová. 

Vendula Zbořilová a Valentina Čotková

*  *  *  *  * 

A jak si vedlo v Hranicích družstvo mlad-
ších žákyň, které kvalifi kační kolo v Lutíně 
vyhrálo?

“...Nebyly jsme sice první, ale i čtvrté mís-
to bylo úspěch a byly jsme rády, že jsme se 
soutěže zúčastnily.“

Katka Navrátilová
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Tato soutěž není vůbec jednoduchá. Děti 
se musí naučit spoustu informací o tématu, 
které se každý rok mění, dále musí zvlád-
nout poznávání velkého množství rostlin 
a živočichů, také musí prokázat praktické 
dovednosti při práci s mikroskopem v la-
boratorních úkolech. Do okresního kola 
musí žáci dále vypracovat samostatnou 
práci na zadané téma. V této soutěži se dá 
uspět pouze usilovnou prací.

Proto bych rád touto cestou poděkoval 
žákům, kteří nás reprezentovali letoš-
ní rok. Ze školního kola se do okresní-
ho kola ve starší kategorii kvalifi kovaly 
Hana Nezhybová a Kristýna Adámková. 
V mladší kategorii to byli David Koutný 
a Jana Trávničková.

Dívky ve starší kategorii skončily v kon-
kurenci 26 soutěžících ze škol našeho okre-
su na pěkném 10. (Hanka Nezhybová) a 13. 
(Kristýna Adámková) místě.

Něco neuvěřitelného se podařilo Davidovi 
a Janě v mladší kategorii. David získal 1. 
místo a Jana 2. místo v okrese. Úžasné 
není jenom samotné umístění, ale i to, že tře-
tího v pořadí nechali daleko za sebou. David 
se dokonce svým výkonem přiřadil k nejlep-
ším řešitelům posledních deseti ročníků.

Davidovi a Janě k umístění moc bla-

hopřeji a přeji jim další sílu a vytrvalost 
v přípravě na krajské kolo, které se koná 
18. května v Přerově.

Mgr. Jan Chmelář

V Muzeu J.A. Komenského
Ve středu 5. dubna byli šesťáci spolu s osmá-

ky na exkurzi v Muzeu J.A. Komenského 
v Přerově.

Po odložení věcí jsme se vydali na prohlíd-
ku muzea. Viděli jsme učebny z dávných dob 
a kabinet s vycpanými ptáky a prvním telefo-
nem, stoličky mamuta a různé školní pomůc-
ky.  V další místnosti jsme si prohlédli různé 
zbraně a předměty z války a velkou dřevěnou 

Foto: Jakub Holec

Foto: Adéla Ambrozová

1. – 3. místo Foto: Marie Pokorná



Sigmundova SŠs, Lutín

Odborná praxe v SRN
Ve dnech 11. - 31. března proběhla odbor-

ná praxe studentů strojírenských oborů v za-
hraničí. Této stáže jsme se zúčastnili my, 
žáci třetího ročníku oboru Mechanik seřizo-
vač:  David Navrátil, Martin Provaz, Tomáš 
Drmola, Radek Maňák, Miroslav Rada 
a Pavel Sosík. Byli jsme vybráni na základě 
našeho zájmu, prospěchu a odborných a jazy-
kových dovedností. Od začátku prosince jsme 
navštěvovali přípravný kurz anglického jazy-
ka, od února pak i odborný a kulturní semi-
nář. Akci organizoval pan učitel Mgr. Marcel 
Máčala, který se během pobytu o vše potřeb-
né staral a zajistil grant pro tuto praxi. Grant 
byl poskytnut programem Leonardo da 
Vinci, který je  zaměřen na výukové a vzdě-
lávací potřeby všech osob účastnících se od-
borného vzdělávání a odborné přípravy. 

První tři dny jsme strávili na odborné 
praxi ve školních dílnách naší partnerské 
Werner von Siemens Schule. Zde jsme se 
poprvé setkali s výkresy v německém ja-
zyce, učili se ovládat poněkud jiné stroje 
než u nás, snažili se zbavit strachu z cizího 
jazyka a jako kontrolní práci jsme vyráběli 
držáky na vrtáky. Při tom všem nám byli 
nápomocni žáci zdejší školy. Po praxi jsme 
zavítali i do hodin CAD a CNC obrábění.

Následující dny jsme se rozdělili do dvojic 
a zamířili na praxi do fi rem. David Navrátil a  
Martin Provaz šli do fi rmy Pfeiffer Vacuum, 
která vyrábí vakuové pumpy. 

Tomáš Drmola a Radek Maňák vyrazili 
do fi rmy Buderus, kde byli seznámeni s pro-
středím fi rmy a s výrobou tohoto velkého 
podniku. Kromě standartních prací, jako je 
vrtání, frézování a soustružení, si vyzkou-

šeli práci s mechatronikou a elektrotechni-
kou. Po šesti dnech pak zamířili do fi rmy 
Satisloh, kde se vystřídali s kolegy. Miroslav 
Rada s Pavlem Sosíkem začali praxi ve fi r-
mě Satisloh, která vyrábí stroje pro výrobu 
optiky.  Veškeré získané zkušenosti jsme 
pak uplatnili při výrobě funkčního modelu 
vysokozdvižného vozíku.

Ve fi rmách jsme byli všichni přijati s ocho-
tou. Zopakovali jsme si mnoho našich znalos-
tí a dovedností získaných v předešlých letech 
v naší škole. Také jsme se naučili řadě nových 
dovedností, poznali nové přípravky a triky 
pro ulehčení práce. Co nás trošku šokova-
lo, byl naprosto odlišný přístup praktikantů 
k práci, ale i třeba žáků ve škole k vyučování. 
Jejich samostatnost a zodpovědnost byly pro 
nás velkým příkladem. Naučili jsme se ko-
munikovat s cizími lidmi v cizím jazyce, což 
nebylo pro všechny lehké. 

V našem volném čase jsme se věnovali 
sportovním aktivitám, jako je plavání, fot-
bal, squash a bowling. Občas jsme se pro-
běhli i po okolí. Také jsme se museli posta-
rat sami o sebe, a proto jsme si vařili, prali 
a uklízeli. Tyto činnosti zabraly nemálo času. 
Nezapomenutelným kulturně sportovním 
zážitkem byla pro nás návštěva prvoligového 
zápasu v házené ve Wetzlaru. Navštívili jsme 
několik zajímavých kulturních míst, jako 
byl nedaleký zámek Braunfels, a velkoměs-
to Frankfurt nad Mohanem i s jeho letištěm 
Frankfurt Airport, které je druhým největším 
letištěm v Evropě. Neopomněli jsme si projít 
město Wetzlar. 

 Se stáží jsme byli všichni velice spokojeni, 
protože nám přinesla nové zkušenosti, zážit-
ky a poznání cizího prostředí. Nadchla nás 
pro naši praxi, bez váhání bychom jeli všichni 
znovu. Mladším spolužákům budeme tento 
pobyt doporučovat, protože stál za to. Díky, 
Leonardo!

Žáci třídy MS 3. A

DUHA Křišťál Lutín
Pojeď s námi na tábor! Objevíš pokla-

dy, jaké svět ještě neviděl! Zažiješ dob-
rodružství hodná Indiana Jonese a užiješ 
si spoustu zábavy! Ano - rok se s rokem 
sešel a přípravy již 17. letního tábora na-
šeho oddílu jsou v plném proudu. Volná 

místa se nám pomalu plní, proto neváhej 
a na webu www.tabor2012.cz si stáhni 
táborovou přihlášku, která je prvním kro-
kem k čtrnáctidennímu pobytu v přírodě. 

Tábor se koná na přelomu července 
a srpna - v termínu 29. 7. - 12. 8. 2012, 
a pokud jsi ještě v rozpacích, jestli radši 
nezůstat doma, podívej se ještě jednou 
na táborový web a spusť si videoupoutáv-
ku, která tě rozhodně nenechá v klidu! Tak 
co? Jedeš s námi?

Petr „Hryzal” Doseděl

Běh mládeže po devatenácté
Za krásného slunečného počasí se usku-

tečnil v pátek 13. dubna ve sportovním 
areálu ZŠ Lutín již 19. ročník běhu mlá-
deže – Velká cena obce Lutín. Po delší 
době byl přítomen také jeden ze zaklada-
telů a hlavní sponzor – bývalý pracovník 
Sigmy Lutín pan Jaroslav Brablík, žijící 
ve Švýcarsku.
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Sex, AIDS a vztahy
V úterý 20. března proběhla v naší ško-

le beseda pro žáky 8. a 9. třídy na téma 
SEX, AIDS aneb TVOJE VOLBA. Touto 
besedou nás provázel Svatopluk Dysmas 
ze společnosti ACET. Dozvěděli jsme se 

například, že inkubační doba viru HIV 
je až 15 let, že v ČR je nakaženo tímto 
virem 1248 osob a v celém světě celkem 
asi 40 miliónů lidí. Stoprocentní ochra-
nu před tímto virem nám nezajistí ani 
prezervativ. AIDS se přenáší krví, po-
hlavním stykem a z matky na dítě. 

Byla to poučná a zajímavá přednáš-
ka, ze které jsme si odnesli ponaučení, 
že sex není nejdůležitější věcí v životě 
a nejspolehlivějším prostředkem proti 
AIDS je zdrženlivost a partnerská věr-
nost.

Žáci 9. A

Foto: Marcel Máčala

Foto: Petr Doseděl

Z TJ SIGMA LUTÍN

Pohár pro vítěze foto: Jaroslav Polák
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Běhu se zúčastnilo v devíti startech 92 
závodníků – nejmladšímu byly 2 roky, nej-
staršímu 72 let. V chůzi na 1000 m dosáhli 
nejlepšího času z 33 účastníků Michaela 
Gieselová a David Koutný.

Držiteli putovního poháru se stali Michaela 
Gieselová (800 m, čas 2:57 min.) a Štěpán 
Chvátal (800 m, čas 2:39 min.) z Třebčína, 
kteří obhájili své prvenství z loňska.

Pořadatel BraDoSka děkuje sponzorům 
a všem účastníkům a blahopřeje vítězům, 
kteří jsou velkým příslibem pro naši atleti-
ku.

Václav Dostálík

Odbor turistiky zve
Turistický odbor TJ Sigma zahájil svou 

činnost hned první den v roce novoroč-
ním výstupem na Kosíř a rád by i na-
dále ve své zdárné činnosti pokračoval. 
Po delší přestávce je na řadě další popu-
lární akce, kterou je Mánesova stezka. 
Aby se zlepšila méně úspěšná bilance této 

akce z minu-
lých let, zve 
vedení odboru 
všechny naše 
občany na le-
tošní pochod 
M á n e s o v o u 
s t e z k o u . 
Účastníci mají 
možnost se pře-
svědčit, že májová příroda na Kosíři 
i v okolí je stejně pěkná, ne-li ještě pěk-
nější než ta zimní. Navíc budou moci 
zhlédnout přímo na „místě činu“ prezen-
taci projektu konečné podoby rozhled-
ny, která se snad už dočká své realizace. 
Prospěšnost tohoto pochodu pro zdraví 
netřeba zdůrazňovat.

39. ročník pochodu Mánesovou stez-
kou se tedy uskuteční 12. května. Těm, 
kteří se na něj vypraví poprvé, přijde jis-
tě vhod několik informací: Pochod se jde 
na trase 15 a 25 km, pro cyklisty je při-
pravena vyjížďka na kolech na 60 km. 
Start pochodu i vyjížďky je od 7.30 

do 8.30 hod. na stadionu TJ Sigma. 
Startovné činí u dospělých 10 Kč, u dětí 
do 15 roků 5 Kč. Každý účastník tohoto 
pochodu i vyjížďky startuje na vlastní 
náklady a nebezpečí.

Cíl pochodu je opět na stadionu, kde 
dostane každý účastník diplom a medaili 
a k dispozici bude také chutná svačinka 
a občerstvení. Účastníky pochodu žádá-
me, aby se během cesty chovali ukázně-
ně, hlavně aby nepokřikovali a neodha-
zovali odpadky. Stejný den bude také 
odstartován běh Mánesovou stezkou 
na 20 km.

Další akcí pořádanou turistickým od-
borem je turistický zájezd do Jizerských 
hor ve dnech 25. – 27. 5. Cena tohoto 
třídenního zájezdu je 1500 Kč a při-
hlásit se je třeba do 10. května u paní 
Hoffmanové, které rovněž odevzdáte 
požadovanou peněžní částku.

Informace k oběma akcím podá před-
seda odboru Vladimír Grézl.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

V Třebčíně máme „Anděla“
Hudební ceny Anděl jsou jakousi čes-

kou obdobou amerických Grammy.  
Vyhlašují se jednou ročně a interpreti 
(z celé ČR) jsou oceňováni v jednot-
livých žánrových kategoriích. Každá 
z těchto kategorií má svou komisi tzv. 
akademiků, kteří rozhodují o vítězi. 
Celkové udílení je rozděleno do dvou 
skupin - na hudbu populární a alterna-
tivní (tzv. okrajové žánry). Letošní ceny 
okrajových žánrů proběhly  v pražské 
Akropoli.

Cenu Anděl získala tentokrát i kapela 
Quintet Zuzany Lapčíkové, jejímž čle-
nem je i náš mladý spoluobčan Kamil 

SLEZÁK. Bylo zde nominováno po-
slední CD „Rozchody – Návraty“, které 
se nakonec stalo deskou roku v oblasti 
World Music. Na desce se mísí tradiční 
moravská lidová hudba s jazzem. Jsou 
tu vlivy i drum'n' bass, africké a cikán-
ské hudby. Již samotné obsazení kapely 
je určitou zárukou hudební fúze. Lídr 
kapely, cimbalistka Z. Lapčíková, vy-
rostla na moravském folklóru, dále je tu 
romský pianista ze slovenských Levic, 
romský kontrabasista z Prahy, jazzo-
vý saxofonista z Prahy a Kamil Slezák 
z Třebčína. 

Ten si na desku vytvořil své party bicích 
a perkusí, které byly ovlivněny soudobým 
jazzem, funkem, drum'n'bass a etnickou 
hudbou. Projevuje se zde jeho zájem a sna-
ha absorbovat různé hudební styly, praco-
vat s nimi a hledat nové obzory.

Ceny Anděl mohou 
pomoci mediálně zvi-
ditelnit daný hudební 
projekt, pro některé 
interprety to může být 
minimálně i potřebný 
kredit k úspěšné propa-
gaci sebe či hudebního 
tělesa nebo žánru. 

Kamil Slezák se na-
rodil v r. 1976 v Lipách, 
nyní bydlí v Třebčíně. 
Vystudoval Janáčkovu 
konzervatoř v Ostravě, 
obor bicí nástroje, 

a poté účinkoval v různých jazzových 
seskupeních na moravské scéně, např. 
Boris Urbánek Band, FMQ a jiných. 

Již v roce 1999 získal angažmá v Mo-
ravské fi lharmonii Olomouc na postu zá-
stupce vedoucího sekce bicích a zároveň 
zahájil pětileté studium na Universität für 
Musik und darst. Kunst Wien u Prof. Fritze 
Ozmece. 

V roce 2001 se také stal členem Gustav 
Brom Big Bandu (trvá do současnosti) 
a jeho spolupráce se rozrostla o další hu-
dební tělesa a sólisty, jako např. ČS Big 
Band Matuše Jakabčice, James Morrison, 
J.Wigham, JORO, Eva Urbanová, Four 
Elements, Kind of Mind, Jiří Levíček Trio, 
Tomáš Veselý Trio, Blue Train, Lazaro 
Cruz Quintet, Jan Přibil Quintet aj.

Od roku 2007 působí Karel Slezák také 
jako pedagog na Janáčkově akademii 
muzických umění v Brně. V současnosti 
je ještě členem kapel Zuzana Lapčíková 
Quintet, Druhá Tráva, Garcia a B Side 
Band.

Kamil Slezák je tělem i duší muzikant, je 
hudebně enormně talentovaný a erudovaný, 
pracuje s obrovským nasazením a zároveň 
je skromný, přátelský, kolegiální a lidský.

Co na závěr? Ať se mu stále daří, ať je 
nadále naším věrným spoluobčanem a ne-
zapomíná na své rodiště a ať se mu také 
daří v reprezentaci sebe, své rodiny i své 
obce a regionu.

Ladislav Smička
Prameny a foto: soukromý archiv

ZAJÍMAVOSTI
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IX. ročník 
Hanáckého cestovatele

Tuto turistickou akci zahájí občanské 
sdružení Region HANÁ v neděli 6. května 
v 15:00 hod. v Třebčíně v areálu Ohrada. 
Bude probíhat od 6. května do  září tohoto 
roku. Na zahájení je připraven zajímavý 
program s mažoretkami, cyklotrialem, 
výkladem k bezpečné jízdě na kole a s hu-
dební produkcí.

* * * * * 
Jak se stanete „Hanáckým cestovate-

lem 2012“ ?
Potřebujete k tomu „průvodce“. Toho 

získáte jednak při zahájení , dále pak 
během celé sezony v kanceláři MAS 
v Těšeticích, na zámku v Náměšti 
na Hané, na Černé věži v Drahanovicích, 
v Infocentru obce Čechy pod Kosířem, 
v Lutíně na obecním úřadě, v prodej-
ně CYKLO - SPORT Popelka v Lutíně 
a také v TIC v Konici.

Instrukce k získání certifi kátu „Hanácké 
cestovatel“ jsou uvedeny v průvodci. Jsou 
zde také  otázky, které se týkají vždy 
konkrétní věci nebo záležitosti, kterou 
cestovatel bez návštěvy určeného místa 
nenajde. Otázky se většinou týkají histo-
rie obcí, místních staveb, nápisů nebo pa-
mětních desek na budovách.  V letošním 
roce je trasa nasměrována i do dalších 
obcí Regionu HANÁ, a sice do Hvozdu 
a Konice. Slavnostní předání certifi kátů 
„Hanácké cestovatel“ proběhne v měsíci 
září v kulturním domě v Hněvotíně.

Ing. Miroslav Mačák 

 Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 

Smékal.)

Před obecní zastupitelstvo byly v roce 
1994 postaveny dva velké úkoly, se kterými 
bylo nutno se vypořádat. Měly se uskutečnit 
přeložka potoků a rozšíření ZŠ o nový pavi-
lon včetně rekonstrukce staré školy.

Byla provedena rekonstrukce silnice II. 
třídy na Slatinice u malé vrátnice a u ZŠ 
i s položením příslušných částí kanalizace 
a stejným způsobem byla rekonstruována 
i křižovatka směrem na Luběnice.

V Lutíně se podařila instalovat jednu tele-
fonní budku, která se však stala několikrát 
terčem řádění vandalů. V obci byla také do-
končena I. etapa plynofi kace. 

Zásobování občanů bylo uspokojivé, ne-
podařilo se otevřít prodejnu obuvi. Občané 
vesnické části obce nebyli spokojeni se zru-
šením prodejny potravin na Školní ulici.

Kulturní život obce byl ve srovnání s mi-
nulými lety opět chudší. Závodní klub Sigma 

vyvíjel už velmi omezenou činnost. Zůstalo 
jen kino s malou návštěvností a dobře pro-
sperující knihovna.

Otevření nové školy v Lutíně bylo největ-
ší kulturní a společenskou událostí v obci. 
Jinak se společenský život omezil jen na ně-
kolik plesů, silvestrovskou zábavu a pochyb-
né diskotéky, jejichž pořádání muselo být 
obecním úřadem zakázáno pro neukázněné 
chování jejich účastníků.

Také činnost společenských organi-
zací a politických stran nebyla na výši. 
Tělovýchovná jednota, jež byla roky chlou-
bou obce, prožívala krizi, z ostatních organi-
zací vyvíjel činnost Český svaz žen a Český 
svaz zahrádkářský.

S životem obce souvisela úzce činnost pod-
niku Sigma Lutín, který existoval již jako ak-
ciová společnost.

V roce 1994 se konaly komunální volby, 
kterých se v Lutíně zúčastnilo 1514 voličů, 
tj. 66%. Na ustavujícím zasedání obecní-
ho zastupitelstva byl zvolen starostou opět 
Ing. Miloslav Hübner a tajemníkem obce byl 
nadále Ing. Jiří Kaufman.

Loňské předávání certifi kátů v Čechách pod Kosířem

Foto: Miroslav Mačák

Nový pavilon ZŠ Lutín - zahájení stavby v roce 1992 

Pavilon v provozu - rok 1994 Fota: archiv
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V březnu oslavili:
98 let Marie Belzová Třebčín
92 let Ludmila Koudelková Lutín
88 let Vítězslav Synek Lutín
87 let Alois Dragoun Lutín
85 let Marie Vránová Třebčín
83 let Anna Tomanová Lutín
82 let Emilia Špalková Třebčín
80 let Marie Dragounová Lutín
75 let Zdeněk Bombík Třebčín

V dubnu  oslavili:
90 let Josef Zapletal Lutín
86 let Jindřiška Hošková Lutín
83 let Marie Švecová Lutín
82 let Adolfi na Křížková Třebčín
82 let Helena Popelková Lutín
82 let Marie Drápalová Lutín
81 let Eliška Lakomá Třebčín
81 let Ida Kucková Lutín
81 let Jarmila Dostálová Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

*  *  *  *  *

Opustili nás ve věku …

83 let Ludmila Krátká Lutín
72 let Ludvík Mílek Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti: 

leden:
Sára Sedláčková Lutín
Klára Ženožičková Lutín

únor:
Kristýna Petřeková Lutín
Natálie Rozsívalová Lutín

Lutín po 70 letech
V dnešním, pátém pokračování naše-

ho seriálu fotografi í si přiblížíme kři-

žovatku u pošty. Ještě na začátku deva-
desátých let, před výstavbou přeložky 
potoků mimo obec byl k vidění, zvláště 
v létě, velice nevábný soutok Deštného 

potoka a Slatinky. Také střecha domu 
č. 49 naproti poště vypadala poněkud 
jinak.

Ing. Karel Mišák

Foto: Karel MišákFoto: soukromý archív

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

Rozkvetlé koniklece na "Vápenici" ve Slatinkách ohlašují každý rok příchod jara.
Foto: Eva Sedláčková

    


