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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do roku, který uzavře první dekádu třetího tisíci-

letí. Ohlédneme-li se zpět za uplynulým rokem, můžeme kon-
statovat, že navzdory neradostné ekonomické situaci ve světě 
i u nás zaznamenala naše obec v obou jejích částech další vý-
razné změny k lepšímu. Doufám, že také v tomto roce bude mož-
né v nastoupené cestě pokračovat.

Přeji nám všem, abychom i nadále nacházeli společnou řeč 
a vůli zvládat naléhavé úkoly, problémy a případné neshody 
moudře a uvážlivě, s maximální tolerancí a snahou najít to nej-
lepší řešení.

K plnohodnotnému životu potřebujeme nejen materiální 
prostředky, ale také zdraví, osobní a rodinnou pohodu, lásku 
a podporu svých blízkých a po náročné každodenní práci čas na 
odpočinek s rodinou a přáteli. Věřím, že navzdory „tvrdé“ rea-
litě nezapomeneme na základní lidské hodnoty – slušnost, úctu 
k životu, člověku a hodnotám, jejichž cena je často nevyčíslitel-
ná, zodpovědnost za vlastní jednání, ochotu chránit všechno, 

co bylo vytvořeno pro obecné blaho, a pomoci tam, kde je naše 
pomoc potřebná.

Děkuji Vám všem za pochopení, podporu a spolupráci a přeji 
Vám, aby přání „šťastný a veselý ...“ přestalo být jen vžitou frá-
zí a stalo se radostnou skutečností.

Antonín Bábek
 starosta obce
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Výstavba parkoviště
na sídlišti

V listopadovém čísle OZ jsme informo-
vali o dalším kroku v regeneraci panelové-
ho sídliště – přestavbě starého centrálního 
parkoviště a vybudování nových parkova-
cích míst mezi garážemi 
a dětským hřištěm u hos-
telu.

Stavební práce byly 
zahájeny v září a po 
zásadních úpravách by-
lo centrální parkoviště 
s 88 parkovacími místy 
otevřeno začátkem pro-
since. Po vysetí trávy 
a výsadbě stromů a keřů 
se na jaře budeme moci 
těšit také z nové zeleně.

Na nové parkova-
cí ploše za garážemi 
vzniklo 34 parkovacích 

míst, a i když problém s parkováním na 
sídlišti není ani zdaleka vyřešen, je ne-
sporné, že toto dílo výrazně přispělo ke 
zlepšení životního prostředí a vzhledu 
celého sídliště.

Petr Látal
stavební technik

foto: Antonín Bábek

Nová parkovací plocha za garážemi
foto: Ing. Miroslav Mačák

Centrální parkoviště po rekonstrukci
foto: Antonín Bábek



První kulturní akce
roku 2010

Informace o kulturních, společenských 
a sportovních akcích v Lutíně a Třebčí-
ně najdete v Kulturním kalendáři 2010 na 
internetových stránkách obce. V lednu 
a únoru se kromě plesů můžeme těšit na 
dvě pěkné akce pořádané v Třebčíně.

V sobotu a v neděli 30. a 31. ledna to 
bude výstava ručních dovedností, pořáda-
ná v sále Kulturního a společenského zaří-
zení  pod patronací kulturní komise, SPOZ 
a ČSŽ ve spolupráci s občany, kteří zapůjčí 
své výtvory k vystavení.

O týden později – v neděli 7. února 
– se mohou všichni malí odvážní zpěváč-
ci z Třebčína, Lutína i okolí zúčastnit již 
3. ročníku dětské pěvecké soutěže Třeb-
čínský skřivánek, která se bude konat rov-
něž v KSZ. Výsledky zveřejníme v březno-
vém vydání Obecního zpravodaje.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Vodné a stočné pro rok 2010

Inženýr Lukáš Mrázek, ekonomický ře-
ditel společnosti ARKO Technology, a.s., 
která provozuje naše vodárenské zařízení, 
projednal v prosinci s vedením obce ná-
vrh kalkulace a ceny vodného a stočného 
na rok 2010. Podle tohoto návrhu by se 
mělo zvýšit o 50 haléřů, tedy dohromady 
o 1 Kč za jeden kubík spotřebované vody. 
Kalkulace vychází ze skutečnosti z roku 
2009 a z plánů na opravy a další služby 
v roce 2010.

Vodné a stočné letos za 46,50 Kč 
za 1m3 vody!

Nájemné společnosti za provozování 
vodárenského zařízení zůstává na stejné 
výši, ARKO tedy zaplatí obci 900 tisíc Kč. 
Je ovšem třeba zdůraznit, že obec věnuje 
na rekonstrukci a rozšiřování vodovodů 
a kanalizací mnohem větší částky.

Navržené ceny vodného a stočného byly 
schváleny radou obce. Od 1. ledna 2010 
budou tedy platit tyto ceny:

vodné 25,50 Kč/m3

stočné 21 Kč/m3,
celkem tedy zaplatíme 46,50 Kč za 1 m3

 spotřebované vody.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Vánoční strom v Třebčíně

Rozsvícení vánočního stromu v Třebčí-
ně proběhlo u kaple sv. Floriána v sobotu 
28. listopadu 2009. I když tato předvánoční 
slavnost na prahu adventu nemá ještě dlou-
hodobou tradici, opět překvapila vysoká 
návštěvnost a  hlavně milá, přátelská a již 
také trochu vánoční atmosféra. Vše citli-
vě doplnilo vystoupení dětí, řízené jednou 
z pořadatelek – paní Evou Jarošovou, a také 
podávané občerstvení a sladkosti pro děti.

Všem, kteří tuto společenskou akci připra-
vili, patří poděkování.

Ladislav Smička

Mikulášská nadílka

V neděli 6. prosince se třebčínské děti se-
šly v hojném počtu v sále KSZ, aby společně 
očekávaly příchod Mikuláše. A aby jim če-
kání uběhlo rychleji, byla pro ně připravena 
spousta soutěží, her a zábavy.

U vchodu dostaly děti kromě balíčku také 
papírové rohy a jazyky, protože sál se tento-
krát proměnil v peklo a děti v malé čertíky. 
Společně si zatančily čertovský tanec, po 
kterém následovaly soutěže a další hry.

A potom už konečně přišel Mikuláš, do-
provázený andělem a hned dvěma čerty. 
Děti přednášely i zpívaly. Ty menší často 
roztřeseným hláskem, vždyť čerti byli na-

blízku, a každý kluk nebo holčička přece 
jen někdy zlobí.

Nedělní odpoledne uteklo jako voda, 
děti odcházely spokojeně domů. Jejich 
maminky a tatínkové se zase jednou se-
šli, popovídali si a strávili spolu příjemné 
chvíle. A jak slíbil Mikuláš, příští rok zase 
na shledanou.

Jana Chvátalová

Vánoční koncert jubilejní

Pomalu se tomu nechce ani věřit, ale vá-
noční koncert v kapli sv. Floriána byl již 
v pořadí dvacátý. Občané i děti měli tak 
možnost vyslechnout si opět ve sváteč-
ní předštědrovečerní atmosféře melodie 
starých mistrů i známé lidové koledy. 
Účinkovali naši hosté – Alena Řehořová, 
Ondřej Doležal, Dr. Reginald Kefer a dal-
ší mladí sólisté. Večerem se nesly i tóny 
Olomouckých trubačů, které vedl Jiří 
Prudký. Tím byl celý program vzácně do-
plněn a osvěžen.

Po koncertě se s hosty sešli představi-
telé obce na malé společenské posezení. 
Vzpomínalo se, hodnotilo a spřádaly se 
i plány do budoucna. A z nich vzešlo i jed-
no přání. Aby se i v dalších letech konaly 
vánoční koncerty pro potěšení, pro radost, 
pro hluboké umělecké zážitky, a hlavně 
– pro klid v duši a pro lidskou shodu.

Ladislav Smička

foto: Lukáš Chlup
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foto: Jana Chvátalová

foto: Ing. Miroslav Mačák

foto: Ing. Miroslav Mačák



PODĚKOVÁNÍ

Ještě k říjnovým oslavám

Je jistě více než chvályhodné, že si obec 
v říjnu minulého roku připomněla výročí 
775 let od první písemné zmínky o Lutínu 
společně s 15 lety trvání úplné Základní 
školy v Lutíně. Organizace vzpomínko-
vých oslav se nesla ve slavnostním duchu 
a byla bezvadně připravena. Zasloužilo 
se o to zastupitelstvo obce spolu s perso-
nálem obecního úřadu, vedení základní 
školy s pedagogickým sborem, zvlášť 
k tomu ustavená přípravná komise a dal-
ší obětaví lidé. Uznání patří autorovi ju-
bilejní brožurky PhDr. Janu Štěpánovi 
a spoluautorům Ing. Miroslavu Mačákovi 
a Mgr. Věře Voňkové.

V rámci této jubilejní akce byla též 
připomenuta práce a obsáhlá činnost 
předchozích generací ve prospěch obce 
a lutínského školství. Několika občanům 
byla přitom předána ocenění – zlatá pa-
mětní plaketa. Bohužel – některým již 
„in memoriam“. Ocenění pak převzali 
rodinní příslušníci.

Touto cestou si dovoluji jménem oceně-
ných i jménem svým poděkovat za proje-
vené uznání, které vždy potěší a pohladí. 

Ladislav Smička

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 14. 10. 2009:

 Schválila:

� rozpočtová opatření položkové části 
rozpočtu v rámci jednoho paragrafu 
č. 8/2009.

� Vzala na vědomí fi nanční zabezpeče-
ní kulturně společenské akce Setkání 
seniorů Lutína a Třebčína (29. 10. 
2009).

dne 4. 11. 2009: 
 Schválila:

� podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dopravní obslužnosti se společnos-
tí VEOLIA Transport Morava, a.s., 
v původním znění, tedy s platností do 
roku 2015;

� složení inventarizačních komisí k pro-
vedení řádné inventarizace obecního 

majetku k 31. 12. 2009 a komise likvi-
dační pro celý kalendářní rok;

� jmenování předsedy a jednoho čle-
na hlavní inventarizační komise pro 
Základní školu a Mateřskou školu 
Lutín, příspěvkovou organizaci;

� uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Lutín a společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s., pro polo-
žení kabelů NN v obecních pozem-
cích parc. č. 54/3, 230/84 a 323/2 v k. 
ú. Lutín;

� úhradu pokrývačských prací ve výši 
10 000 Kč na srubu v areálu TJ z pro-
středků poskytnutých jako dotace TJ 
Sigma za podmínky, že nebude poža-
dováno v závěru roku navýšení platby 
za energie; částka schválená v rámci 
rozpočtu obce tedy nebude zvýšena;

� postup při schvalování návrhů studie 
revitalizace obytné zóny – Růžová 
ulice v Lutíně;

� uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 2500 Kč pro odbor turistiky 
TJ Sigma Lutín na zabezpečení akce 
Novoroční výstup na Kosíř; prostřed-
ky budou použity na výrobu regis-
tračních karet.

� Vzala na vědomí informaci o prodeji 
obecního bytového domu ve Školní 
ul. č.p. 100 v Lutíně.

dne 18. 11. 2009:

� Schválila fi nanční zabezpečení akce 
Rozsvěcení vánočního stromu v Lutí-
ně (pondělí 30. 11. 2009).

dne 25. 11. 2009:

 Schválila:

� vypsání veřejné zakázky na dodava-
tele elektrické energie a plynu; rada 
dále souhlasila, aby realizaci veřejné 
zakázky připravila fi rma ENSYTRA, 
s.r.o., (Ing. Grohár) na základě smlou-
vy;

� termín veřejného projednání návrhů 
revitalizace bytové zóny v lokalitě 
Růžová ulice v Lutíně (středa 20. led-
na 2010 v 17.00 hod. v aule ZŠ Lutín) 
a hodnotící komisi pro toto veřejné 
projednání;

� návrh způsobu prodeje bytového domu 
č.p. 182 – 185 v Lutíně, který bude navr-
žen ke schválení zastupitelstvem obce;

� program 15. zasedání zastupitelstva 
obce (středa 9. 12. 2009 v aule ZŠ);

� fi nanční zajištění kulturní akce 
Rozsvěcení vánočního stromu v Třeb-
číně, (sobota 28. 11. 2009 v 17.00 hod. 
u kapličky v Třebčíně);

� fi nanční zajištění kulturně společen-
ské akce Vánoční koncert v třebčínské 
kapli (středa 23. 12. 2009);

� fi nanční zajištění mikulášské nadílky 
v Třebčíně (v neděli dne 6. 12. 2009 
v budově KSZ);

� programový plán zasedání rady obce 
a zastupitelstva obce na rok 2010.

dne 27. 11. 2009:

� Schválila podání žádosti o získání do-
tace na realizaci díla Vodovod Lutín 
– Třebčín od Ministerstva zemědělství 
do konce ledna 2010. 

O čem jednalo zastupitelstvo obce
na 14. veřejném zasedání

dne 26. 10. 2009:

� Schválilo Zřizovací listinu ZŠ a MŠ 
Lutín, příspěvkové organizace, ze 
dne 26. 10. 2009, současně zrušilo 
Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Lutín, pří-
spěvkové organizace, ze dne 12. 2. 
2003.

� Schválilo koupi pozemku parc. č. 
108/13 v k. ú. Lutín o výměře 1848 m2 
jako zázemí pro TS Lutín.

� Souhlasilo se zařazením lutínského 
Památníku padlým (ul. U Kapličky) 
do projektu „Stopy historie“ (obnova 
památek v Regionu HANÁ).

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Návrat do minulosti

V rámci projektu PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
byl pro nás 11. listopad 2009 návratem do 
minulosti. Nejprve jsme zhlédli fi lm reži-
sérky Olgy Sommerové Šest světel. Film 
je mozaikou vyprávění několika židov-
ských žen, které přežily hrůzy a utrpení 
2. světové války, pobyt v koncentračním 
táboře a ztrátu svých blízkých. 

Historie učí a varuje

Bezprostředně po promítnutí fi lmu 
následovala beseda s Ing. Milošem 
Dobrým, který prošel několika koncen-
tračními tábory. Narodil se v roce 1923 
a v osmnácti letech byl deportován do 
Terezína, později převezen do Osvětimi 
a nakonec do tábora ve Schwarzheide. 
Vyprávěl o trýznivých událostech, pod-
mínkách přežití, vztazích mezi vězni 
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a osudových náhodách, díky kterým 
unikl smrti. S jeho pochmurnými zážit-
ky a vzpomínkami kontrastovala  ener-

gie, optimismus a důvěra v lidskost, 
která z něj vyzařovala.  Pilířem jeho 
života byl především sport a schopnost 
se rychle rozhodovat, zachovat chladnou 
hlavu a úsudek. Před válkou totiž hrával 
fotbal a basketbal, po návratu z koncent-
račního tábora se vlastně další náhodou, 
které jsou pro jeho život příznačné, stal 
vášnivým hráčem a milovníkem ragby. 
V letech 1991 a 1992 působil jako prezi-
dent České ragbyové společnosti. 

Setkání a beseda s očitým svědkem nej-
temnějších událostí 20. století nám znovu 
připomněla význam a cenu každého lid-
ského života.

Andrea Španihelová
9.A

Prosincový dějepis

V pátek 4. prosince 2009 jsme se my, 
žáci sedmých tříd, s paní učitelkou 
Voňkovou a paní vychovatelkou Lužnou 
vydali na exkurzi do Arcidiecézního 
muzea v Olomouci na animovaný pořad, 
který se jmenoval Nevšední Zdík a na-
vazoval na výstavu „Jindřich Zdík, olo-
moucký biskup uprostřed Evropy“.

U Bezručových  sadů v Olomouci už 
nás vyhlížel Mgr. Marek Šobáň, který 
nás celou výstavou provázel. Nachystal 
si pro nás také pracovní listy s úkoly na 
vyplňování. Prvním úkolem bylo přiřa-
dit k sobě při stručném výkladu pana 
Šobáně části vět, které obsahovaly in-
formace o Zdíkově životě. Dozvěděli 
jsme se například, že byl synem kro-
nikáře Kosmy a jeho ženy Božetěchy, 
také víme, že dvakrát navštívil Svatou 
zemi neboli Palestinu, že v Olomouci 
nechal vystavět reprezentativní román-
ský biskupský palác a dostavěl trojlodní 

románskou baziliku sv. Václava. V jeho 
skriptoriu (písařské dílně) pracovali ma-
líř Hildebert a jeho pomocník Everwin 
a právě zde vznikly kodexy De civitate 
Dei a vzácný Olomoucký kolektář, je-
hož originál byl v muzeu ke zhlédnutí. 
Biskup Zdík je pochován v premonstrát-
ském klášteře na Strahově. 

Seznámení s biskupem Zdíkem 
bylo zajímavé a poučné

Druhým úkolem bylo najít na exponá-
tech (úlomcích zdí románského paláce) 
vzor palmety a namalovat ho do pracov-
ního listu. Nakonec dobrovolníci před-
vedli ostatním scénku, jak biskup Zdík 
sděluje svým kanovníkům nové pokyny, 
např. o nutnosti dodržování celibátu. 

Autobus do Lutína nám bohužel ujel. 
Všichni až na paní učitelky byli nadšeni, 
protože nám odpadla šestá hodina. Do 
školy jsme se vrátili s půlhodinovým 
zpožděním. 

Exkurze se nám velmi líbila. Děkujeme 
paní učitelce Voňkové, která ji pro nás 
připravila. Unikátní Olomoucký kolek-
tář (900 let starý rukopis bohatě ilustro-
vané knihy modliteb) má svůj domov ve 
Švédsku a do Olomouce byl zapůjčen po 
dlouhém vyjednávání na pouhé tři mě-
síce. Po uplynutí této doby se vrátí zpět 
do Švédska a k nám už možná nikdy ne-
zavítá.

Adéla Soušková, 
Tereza Špundová

žákyně 7. roč.

Myslím, že není co dodat. Příležitost 
to byla opravdu výjimečná a vedení ZŠ 
Lutín patří dík za to, že exkurzi umožni-
lo nejen sedmákům, ale i žákům osmého 
a devátého ročníku. Asi bych se opakova-
la příliš, kdybych ještě jednou chtěla zdů-
raznit důležitost poznání svého regionu. 
Je dobré znát kraj, v němž žijeme a jejž 
milujeme. 

Věra Voňková 
učitelka dějepisu 

Lutínský vánoční strom

Poslední listopadový den jsme se sešli 
v 17 hodin před obecním úřadem, aby-
chom společně slavnostně rozsvítili vá-
noční strom. Večer začal velmi pěkným 
programem žáků základní školy, tradič-
ně zněly koledy a písně v podání Jiřího 
Štěpánka a Romana Kubínka. 

Dospělí mohli ochutnat výborný vánoč-
ní punč, děti se zahřívaly čajem. Letos 
podruhé příchozí vyráběli vánoční řetěz. 
Každý měl možnost podepsat a stočit jeden 
proužek papíru a tím vytvořit jeden článek 
řetězu. Letos zdobí náš vánoční strom ře-
těz složený z 417 ok, dlouhý 27 metrů a 15 
centimetrů. Je o 7 metrů a 8 centimetrů 
(o 67 článků) delší než ten loňský.

Věřím, že takto strávený podvečer byl 
pro všechny příjemný, a už se těším, že 
bude rekord příští rok překonán.

                                            
Mgr. Lenka Soušková

zástupkyně ředitele školy

Kouzlo adventu v Rožnově

Žáci 2. a 3. ročníku navštívili 9. prosince 
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.

 Nejdříve jsme se podívali na ruční vý-
robu svíček, které se vyrábějí na zakázku. 
Různé vůně a vosk nám navodily kouzlo 
Vánoc. Někteří z nás neodolali a zakoupili 
si voňavé svíce domů.

V,,městečku“ na nás čekaly příjemně 
vytopené chaloupky s vánočními tradi-
cemi a adventními zvyky – pečení na-
dýchaných vánoček, vonících perníčků 
a tenoučkých oplatků, odlévání olova, 
vázání vlněných rukavic, domácí výroba 
voskových ozdob a svící, pouštění lodi-
ček z oříšků,  návštěva kováře v kovárně 
s podkovičkami pro štěstí. Zaujala nás li-
dová řemesla a jednoduché zařízení cha-
loupek. Všem se nám líbila stará škola 

foto: Jana Zapletalová

Žáci při plnění úkolu
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Beseda s Ing. Milošem Dobrým
foto: Mgr. Jan Spurný



Vánoční kouzlo 

Krásnou výstavu v du-
chu Vánoc připravily děti 
ZŠ a MŠ na dny 15.-17. 12. 
v prostorách naší auly.

Na výstavě se objevi-
lo nepřeberné množství 
nápaditých dekorací, 
adventních věnců a vě-
nečků, svícnů, ozdob, 
perníčků i celých perní-
kových chaloupek, vá-
nočního cukroví, přání, 
knih, výšivek, starých 
pohlednic s vánoční te-
matikou i dalších před-
mětů, které vyráběli 
v předvánočním čase 
nejen školáci a děti MŠ, 
ale i celé rodiny. Na 
výstavě se proto obje-
vily i předměty, které 
nám připomínaly dáv-
no zapomenuté vánoční 
zvyky našich babiček. 
Z vystavených výrobků 
byla cítit radostná tvůrčí 
atmosféra , se kterou se 
rodiny chystaly na nadcházející vánoční 
svátky.

S divadelní hrou „Vánoční příběh o Je-
žíškovi“ se představili žáci dramatického 
kroužku naší školy pod vedením paní uči-
telky  Chudobové.

Aula ožila kouzlem Vánoc

K atmosféře dokonalé pohody přispělo 
také to, že po tak nádherné výstavě nikdo 
domů nespěchal, ale vychutnal si chvilku 

předvánoční pohody u šálku voňavého 
čaje či kávy s perníčky od našich kucha-
řek.

Kdo nepřišel, určitě prohloupil. Všichni, 
kdo si udělali čas a vánoční výstavu zhléd-
li, odcházeli spokojeni a příjemně naladě-
ni. Byl to předvánoční pozdrav a přání 
klidných vánočních svátků a úspěšného 
roku 2010 pro všechny občany Lutína.

M. Vychodilová, M. Pokorná, 
učitelky ZŠ

a s panem řídícím jsme si zazpívali vá-
noční koledy. Cestou do další chaloupky 
nás překvapili čerti s Mikulášem a andě-
ly, také nás ometly ,,Lucky“.

S městečkem jsme se rozloučili v po-
slední chaloupce výborným perníkem 
a bylinkovým čajem. Trochu mokří a una-
vení jsme se vrátili k autobusu, ale zážitky 
z adventu v Rožnově a kouzlo starobylých 
Vánoc v nás zůstalo.  

Žáci a učitelé 2. a 3. ročníku

PŘEDVÁNOČNÍ RADOVÁNKY

Vánoční besídka
(adventní koncert žáků ZUŠ)

Krásnou vánoční atmosféru třetí ad-
ventní neděle připravili svým mamin-
kám, tatínkům, babičkám a dědečkům 
také žáci lutínské pobočky Základní 
umělecké školy Iši Krejčího v Olomou-
ci. V neděli 13. prosince odpoledne zněla 
aula ZŠ melodiemi známých i méně zná-
mých skladatelů a vánočními koledami.

Flétny se střídaly s keyboardem, akor-
deonem a klavírem a malí muzikanti si 
plně zasloužili potlesk, kterým jejich vý-
kony odměnili pozorní posluchači.

Kdo přišel, nelitoval a odcházel s poci-
tem hezkého zážitku a příjemně strávené 
odpolední hodinky.

Dík za příjemnou chvilku patří jak účin-
kujícím, tak i učitelům ZUŠ, kteří s dětmi 
celý koncert připravili.

Mgr. Ladislava Kučerová
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Nápaditá a vtipná tvorba děti

foto: Mgr. Jan Spurný

foto: Mgr. Jan Spurný

foto: Radka Chmelářová



Vánoční hvězda

Již pátým rokem proběhl v základní 
a mateřské škole prodej ,,Vánoční hvěz-
dy“. 

Jedná se o malou, ale záslužnou chari-
tativní akci, jejíž výtěžek je věnován dět-
skému onkologickému oddělení Fakultní 
nemocnice Olomouc.

Stalo se již tradicí, že si děti před 
Vánocemi odnášejí kytičku, která jim i je-
jich rodičům připomene, že ne všechny 
děti mají to štěstí, aby prožívaly vánoční 
svátky ve zdraví a doma. 

Výtěžek z prodeje pomůže dětské 
onkologii FN v Olomouci

Ano, jedná se o malou pomoc, ale s vel-
kou myšlenkou. Za vybranou fi nanční 
částku se například zútulní dětské ne-
mocniční pokoje, ale osobně vidíme velký 
přínos v tom, že děti již od útlého věku 
učíme nemyslet jen samy na sebe a vědět, 
že zdraví není samozřejmé a trvalé. Přej, 
bude ti přáno, dej, bude ti dáno… a ne-
myslíme tím jen peníze.

Ale když už jsme u toho - v prosinci jsme 
prodali květiny za 23 200 Kč.

Dana Ostianová,
 Leona Čotková

učitelky

Jak to vidím po letech

Od října do prosince jsem pracovala „na 
záskok“ v mateřské škole v Lutíně, kde jsem 
v minulosti strávila několik let jako jedna 
z provozních pracovnic. S dětmi jsem byla ve 
styku neustále, protože kromě přímé peda-
gogické činnosti, která je záležitostí kvalifi -
kovaných učitelek, jsou denně situace, kdy je 
každá pomocná ruka dobrá.

Pracovní náplní pomocného personálu je 
především úklid v budově a kolem ní, ale bez 
naší pomoci se děti neobejdou ani v šatně, 
při jídle nebo osobní hygieně. Berou to jako 
samozřejmost, důvěřují nám a rodiče vědí, 
že to, že je jejich miláček u stolu pořádně na-
jedený a na vycházce jaksepatří oblečený, je 
zásluhou také paní uklizečky nebo školnice.

Na této skutečnosti se ve srovnání s minu-
lostí nic nezměnilo. Co se ale změnilo – to 
jsou dnešní děti. Na jedné straně jsou sebe-
vědomější, informovanější a náročnější, ale 
bohužel přibylo také těch zlobivých a těž-
ko zvladatelných. Skutečnou autoritou pro 
ně často nejsou ani rodiče, natož Mikuláš 
nebo čert. Ti přicházejí jen jednou v roce 
a děti se jich ve skutečnosti nebojí o nic víc 
než různých televizních příšerek, které zna-
jí stejně dobře jako své skutečné kamarády. 
Pravděpodobnější bude, že sporadická „ame-
rická“ výchova tu nejen zvítězila, ale dokonce 
se vymkla kontrole.

Ranní bolení hlavy nebo bříška – pokud 

ovšem vůbec existuje – je sotva vyvoláno 
strachem ze školky. Možná je to následek 
dlouhého sezení před televizí nebo u videa, 
nedostatečného spánku, chybné životosprá-
vy, nedostatku pohybu a pobytu na čerstvém 
vzduchu, a dnes už také předčasné závislosti 
na počítači, který mnoho dětí už v předškol-
ním věku ovládá dokonce lépe než základní 
hygienické nebo společenské návyky. Když 
se pak malý rebel nebo rebelka ve školce roz-
hodne odmítat společnou činnost a „dělat si, 
co budu chtít“, nastává problém, který musí 
učitelka vyřešit, aby její příprava a práce s 20 
– 28 dětmi od tří do šesti let v oddělení měla 
vůbec nějaký smysl.

A jak je to s tím zvláštním stolečkem „na 
hanbě“? Toto označení zná generace nás dří-
ve narozených (a nebyl to jen stoleček!) Naše 
děti ve školce spíše vědí, že to je místo, kde 
mohou ti loudavější v klidu za pomoci paní 
školnice dojíst svůj oběd nebo svačinu a ti 
málo přizpůsobiví přemýšlet o tom, zda je 
lepší o samotě trucovat, nebo se bavit a smát 
při společné práci. Třetí možnost ve většině 
školek s kolektivní výchovou prostě není.

Kdo jen kritizuje, nebo dokonce srovnává 
náročnou práci celého pracovního kolektivu 
školky a jeho snahu zapojit každé dítě do peč-
livě připraveného programu se šikanou, ten 
zcela určitě neví nic ani o skutečné šikaně, 
ani o náročné práci s dětmi.

Ursula Holásková
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foto: dokumentace OHKOSigmundova SŠs, Lutín

Soutěž středních škol

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2009 se 
uskutečnila v Olomouci jako každoročně 
přehlídka středních škol  SCHOLARIS.  
Naše  škola se prezentovala ukázkou obrá-
bění na výukovém CNC soustruhu. 

V rámci této přehlídky byla vyhlášena  
soutěž, kterou organizovala Okresní hos-
podářská komora Olomouc a její „Sekce 
na podporu odborného vzdělávání a řeme-
sel“. Soutěž probíhala ve třech kategoriích 
– volná, vázaná a divácká. 

Dobrá práce byla korunována 
úspěchem

Za Sigmundovu střední školu strojíren-
skou byly do soutěže přihlášené výrobky 
našich žáků, a to křídlová pumpa, příruční 
svěráček, lokomotiva - těžítko, ráčna, kr-
bové nářadí a model tahače letadel. Tento 
model zvítězil a umístili jsme se na 2. mís-
tě v kategorii Střední školy. 

Tahač vyrobili žáci Jonáš Rochovanský, 
Miroslav Pitner, Patrik Wolf, David Krupa 
a Jakub Drhlík v rámci projektu realizo-
vaného s partnerskou školou Werner von 

Siemens Schule ve Wetzlaru a obdrželi 
hodnotné ceny.

Jakub Drhlík
žák třídy MS 2.B



Z TJ SIGM A LUTÍN

Lutínská turistika

V listopadu 2009 se uskutečnila výroční 
schůze odboru turistiky TJ Sigma Lutín. 
Zúčastnila se jí většina členů, kterých je
v současné době 34.

Z referátu předsedy odboru Vladimíra 
Grézla si přítomní připomněli činnost odbo-
ru.

Činnost byla zahájena hned 1. ledna 
Novoročním výstupem na Kosíř. Byl to již 
22. ročník tohoto pochodu a pořadatele 
ani nijak nepřekvapila opět rekordní účast 
2211 turistů. Byla to samozřejmě opět nej-
masovější akce v našem regionu. Všichni 
účastníci dostali registrační karty a medai-
le věnované podnikem Lutínská nástrojár-
na, kterému patří od pořadatelů oprávněný 
dík. O občerstvení se postarali opět hasiči 
ze Slatinek, přítomné potěšila také účast 
„Kosířana“, pána Kosíře.

V sobotu 10. ledna byl odbor turistiky spo-
lupořadatelem 30. ročníku Zimního běhu 
přes Kosíř, memoriálu Ing. Křížka, kterého 
se zúčastnilo 144 závodníků v sedmi věko-
vých kategoriích, což byl od roku 1990 dru-
hý největší počet.

Hlavní akcí byl již tradičně  36. ročník po-
chodu a 32. ročník běhu Mánesovou stezkou, 
pořádaný 9. května společně s členy Ligy 
100 Olomouc. Akce se zúčastnilo 237 turis-
tů, z toho 161  účastníků pochodu na 15 km 
a 19 pochodu na 25 km. Běhu se zúčastnilo 
41 závodníků, kolové vyjížďky 16 cyklistů.

Velké oblibě se jako každý rok těšily zájez-
dy spojené s turistickými pochody. V květnu 
se uskutečnil dvoudenní zájezd do České 
Kanady (jižní Čechy a jižní Morava), v zá-
ří zájezd do podhůří Orlických hor a v říjnu 
kratší zájezd do okolí Mladče. Počasí bylo 
většinou příznivé a účastníci byli velmi spo-
kojeni.

Plánované jarní vycházky se nepoda-
řilo vzhledem k dlouhé zimě uskutečnit. 
Větší účast jsme čekali na regionální akci 
„Hanácké cestovatel“.

Účastníci výroční schůze projevili spo-
kojenost s činností odboru. Obliba turistiky 
se projevila zájmem dalších občanů Lutína 
o členství v odboru.

Vladimír Smékal

První leden na Kosíři

Rok 2010 jsme letos už po třiadvacáté 
přivítali jako správní milovníci pohybu na 
zdravém vzduchu. Navzdory přírodě, která 

kropila první minuty a hodiny nového roku 
vydatným deštěm, vydávali se od časného 
rána až do odpoledních hodin dříve naroze-
ní, mladí i celé rodiny s dětmi v malých či 
větších skupinách po blátivých cestách na 
vrchol nejvyšší „hory“ Hané – Velký Kosíř.

Přestože se silvestrovská „večerka“ protáhla 
mnoha účastníkům oblíbeného Novoročního 
výstupu na Kosíř do časných ranních hodin 
nového roku, nenechali si ujít možnost pro-
větrat unavenou hlavu, ale hlavně pozdravit 
přátele a známé a popřát si s nimi „šťastný 
a klidný nový rok“. První vytrvalci dorazili 
na vrchol už po osmé hodině ranní.

Bylo nám tam „nahoře“ dobře jako vždyc-
ky. Guláš připravený hasiči ze Slatinek byl 
skvělý, grog a svařené víno příjemně zahřály, 
turisté z TJ Sigma Lutín připravili pro kaž-
dého účastníka registrační kartu, a nakonec 
sem tam vykouklo z mraků i sluníčko. Nikdo 
nespěchal domů a mnozí se vydávali na zpá-
teční cestu až za soumraku.

Kolem poledne se nechal vidět i Kosířan, 
a kdo měl zájem, mohl si tentokrát stisknout 
ruku i s olomouckým hejtmanem Martinem 
Tesaříkem, který si přišel mimo jiné obhléd-
nout také místo vybrané pro novou rozhled-
nu.

A kolik nás vlastně letos vystoupilo na 
Kosíř? Neodradilo nás nevlídné počasí, bylo 
nás 2301 a loňský rekord jsme překonali 
o plných 90 účastníků (i když olomoucký 
Večerník tvrdí něco jiného).

A tak pevné zdraví, klid a spokojenost 
v novém roce a příští rok na Kosíři na shle-
danou.

Vladimír Smékal

ZAJÍMAVOSTI

Tyfová epidemie v Třebčíně 

Napoleonské války v letech 1803 – 1815 
se odehrávaly i na území Moravy. Třebčína 
a Lutína se nejvíce dotknul konfl ikt známý 
jako bitva tří císařů u Slavkova (Austerlitz), 
která se odehrála 2. prosince 1805. Krátce 
předtím se u Olšan setkaly dvě ruské armády 
– generála Kutuzova a tzv. Volyňská vedená 
ruským carem Alexandrem I. Po carově roz-
hodnutí přejít do útoku odtud pochodovaly 
vstříc slavkovské záhubě.

Podle kronikářských záznamů se tehdy 
Rusové chovali hůře než nepřítel a drancova-
li majetek místního obyvatelstva. Snad jako 
náhradu zde prý na Kosíři zanechali v něja-
kém úvoze zasypané vozy s žoldem pro rus-
ké vojáky, aby se nedostaly do rukou fran-
couzských vojsk. Ta se samozřejmě necho-
vala o mnoho lépe – ostatně byli to vítězové 
– a  jejich snahu po kořisti málem zaplatil 
životem i tehdejší slatinický farář František 
Fraihait.

Jestliže tento konfl ikt odnesli obyvatelé 
Třebčína a tehdejší Henneberk jen drancová-
ním, následující tzv. válku páté koalice v ro-
ce 1809 zaplatila řada obyvatel také životem. 
Tento konfl ikt začal v dubnu 1809, skon-
čil nejprve příměřím v červenci u Znojma 
a 14. října téhož roku  podepsáním míru ve 
vídeňském Schönbrunnu. To již byli v Třeb-
číně „ložírovaní“ vojáci 58. pěchotního plu-
ku barona Johanna Petra, svob. pána z Beau-
lieu. 

Jen dva dny po uzavření míru přišla kata-
strofa. 16. října zemřel plukovní lékař Rudolf 
Anton Kunz von Klopenburg a do čtyř dnů 
jej následovali další dva pěšáci 11. a 12. stře-
lecké setniny - Jan Němec a Tomáš Huďa (ze-
mřel v Henneberku). Příčinou úmrtí nebylo 
válečné zranění, ale nakažlivý břišní tyfus. 
Brzy začali umírat i třebčínští a henneberští 

7

Kdo říká, že Haná nemá (vele)hory?

foto: Jaroslav Srneček

Kosířan Nový rok nezaspal

foto: Jaroslav Srneček
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obyvatelé, kteří s nimi nejspíše přišli do sty-
ku. Od října do prosince tak postupně přišlo 
o život jedenáct osob z Třebčína a dva oby-
vatelé Henneberku. Nejhůře byla postižena 
usedlost č. 6 v Třebčíně, kde zemřeli celkem 
tři lidé (jedná se o dnešní číslo 116). 

Válka tak zasáhla do života Třebčínských, 
aniž by se odehrávala přímo na území jejich 
obce.

PhDr. Jan Štěpán

Kulturní kalendář  2010

Počátkem prosince minulého roku byl na 
internetu zveřejněn plán kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí v obou částech 
naší obce na rok 2010.

Jde o více než padesát různých akcí 
v průběhu celého roku, navržených jed-
notlivými komisemi, složkami a organi-
zacemi v obci. Výčet není zdaleka úplný 
a plán nemusí být přesně dodržen. Vždy 
dochází v průběhu roku ke změnám, které 

skutečný život přináší. Proto rádi uvítáme 
další podněty a návrhy, kterými  můžeme 
plán doplnit.

Věřím, že na většině akcí se budeme se-
tkávat.

Ing. Miroslav Mačák   

Z minulosti Lutína

(Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 
Smékal.)

Hlavní událostí roku 1981 byly volby 
do zastupitelských orgánů 5. a 6. červ-
na. Voleb se zúčastnilo v Lutíně celkem 
1192 voličů a do MNV bylo zvoleno 65 
poslanců. Předsedou MNV byl zvolen pan 
Vladimír Peša. Bylo také ustaveno celkem 
deset komisí a jejich činnost byla většinou 
velmi dobrá.

Základní škola v Lutíně měla šest tříd 
a čtyři oddělení školní družiny.  Základní 
školu v Hněvotíně navštěvovalo z celkového 
počtu 290 žáků 150 žáků z Lutína.

O kulturní život v obci se staral hlavně 
Závodní klub Sigma Lutín, kde pracovalo 
devět zájmových kroužků.

Sportovní a tělovýchovná činnost TJ 
Sigma se odehrávala v pěti sportovních 
oddílech. Z jejich činnosti je třeba se 
opět zmínit o 8. ročníku pochodu a běhu 
Mánesovou stezkou, kterého se zúčastni-
lo 568 turistů a běžců. Velmi dobrou po-
věst měly oddíly kopané a stolního tenisu. 
V semifi nále kopané ČSR učňovské mlá-
deže porazili lutínští učni favorizovaný 
Baník Ostrava.

Členové základní organizace Svazu po-
žární ochrany Sigma se zúčastnili soutěže 
požárních družstev v Horní Lipové a ob-
sadili z jedenácti družstev 2. místo.

V říjnu uspořádali lutínští zahrádkáři 
opět velmi úspěšnou výstavu ovoce a ze-
leniny a  v zimě zahrádkářský ples.

Počasí ani v tomto roce zemědělské vý-
robě nepřálo, a tak nebylo dosaženo plá-
novaných výnosů hlavně u obilovin a cuk-
rovky.

Plán výroby koncernového podniku 
Sigma Lutín byl splněn k 22. prosinci.

Karel (Karol) Pádivý  

Muzikant, dirigent, skladatel, pedagog. 
Jeho jméno je v hudebním světě i na veřej-
nosti velmi známé. Věnoval se především 
lidovce, folklorním žánrům a dechové 
hudbě všeobecně, ale na svém kontě má 
též skladby koncertní. Málokdo už ale asi 
ví, že rodinné kořeny sahají z jeho rodiště 
a životních působišť také do Třebčína.

Karel Pádivý se narodil 10. 9. 1908
v Dolní Cerekvi na Českomoravské vy-
sočině. Jeho rodina byla muzikantsky za-
ložena a to převzal do vínku také Karel. 
Hudebního vzdělání se mu dostalo na 
měšťanské škole v Jihlavě jako jedinému 
studujícímu ze sedmi sourozenců, ale ze-
jména pak u vojenské posádkové hudby 
v Jihlavě, kam nastoupil již jako čtrnácti-
letý.  Pak už se mu hudba stala skutečným 
osudem. Hrál zejména na housle a z žes-
ťových nástrojů na baryton.

Jeho životní cesta stále s hudbou v zá-
dech byla bohatá, pestrá a samozřejmě 
často i namáhavá. Jihlava, rumunské 
Sibiu, Trenčín, Hronská Dúbrava u Mar-
tina, Bratislava a opět Trenčín. Zde snad 
prožil největší část svého plodného muzi-
kantského života a zde také 25. září 1965 
umírá.

Jeho skladeb je skutečně mnoho. Lehce 
folklorních, lidových i vysoce náročných 
koncertních. Spolupracoval též se zná-

mým šéfdirigentem Ústřední hudby čes-
koslovenské armády v Praze Jindřichem 
Pravečkem. Jeho Trenčín na něj také ne-
zapomněl a dodnes nese jeden z hlavních 
festivalů dechových hudeb jeho jméno.

Karel Pádivý byl za svou práci oce-
něn dne 20. 5. 2004 Křížem prezidenta 
Slovenské republiky II. stupně za vý-
znamné zásluhy o rozvoj kultury a umě-
ní – in memoriam. Cenu převzal jeho syn 
Jaroslav. V rodné Cerekvi je mu pak za-
svěceno i malé muzeum, kde probíhá též 
výuka dětí hudbě.

A jak je to vlastně s tím Třebčínem?
V roce 1917 přicházejí do tehdy Velkých 

Slatinic z Třeště na Vysočině mladí man-
želé Filip a Františka Pádiví. Pracují na 
lichtenštejnském dvoře plumlovského 
panství. Mají tři děti – Marii, Terezii a An-
tonína. Jde o strýce a tetu Karla Pádivého 
a o dvě sestřenice a bratrance.

Marie se později seznámila s Antoní-
nem Spurným z Třebčína (č.p. 9) a v roce 
1919 se za něj provdala. Tak se jedna větev 
Pádivých dostala z daleké Českomoravské 
vysočiny až k nám na Hanou.

Velice zajímavé,  trošku úsměvné a snad 
i pikantní je to, že u  starousedlíků a star-
ší generace si Marie nesla stále své dívčí 
jméno – Pádivá. Ti mladší, neznalí po-
čátků této životní epizody, pak oslovení 
Pádivá považovali spíše za přezdívku. 
Stařenka Marie Spurná byla tak stále také 

Pádivá. A snad to k ní osudově i trošku pa-
třilo. Byla enormně pracovitá, čilá, rych-
lá a uspěchaná až do své smrti. Zemřela
14. 1. 1996 v 97 letech.

A ještě jedna neopomenutelná zajíma-
vost. Pan František Spurný z Lip, který 
zemřel v listopadu loňského roku v úcty-
hodném věku 102 let, byl jejím švagrem.

Ladislav Smička

Titulní stránka knihy „Karol Pádivý ve vzpomín-
kách a dokumentech“, vydané ke 100. výročí jeho 
narození 

Prameny a foto: Antonín Spurný, Lípy
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Z činnosti Regionu HANÁ

V současné době  působí občanské sdru-
žení Region HANÁ na území dvaceti de-
víti obcí, obsahuje tedy celý Mikroregion 
Kosířsko a částečně mikroregiony Litovel-
sko, Kostelecko a Konicko. Rozloha činí 
přes 228 km2  a celkový počet obyvatel je 
24580. Území zahrnuje následující obce: 
Bílsko, Bohuslavice, Čechy pod Kosířem, 
Čelechovice na Hané, Drahanovice, Hačky, 
Hněvotín, Hvozd, Laškov, Loučany, Loučka, 
Luběnice, Lutín, Náměšť na Hané, Ochoz, 
Olbramice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, 
Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Senice 
na Hané, Senička, Slatinice, Slatinky, 
Smržice, Stařechovice, Těšetice a Ústín.

Místní akční skupina, která funguje již 
od roku 2003, má hlavní strategický cíl 
zkvalitnit život na našem území. Metodou 
pro dosažení tohoto cíle je v současné 
době LEADER, propojení místních ak-
tivit pro rozvoj venkova. Je vypracován 
a aktualizován strategický plán LEADER 
a opatření na období do roku 2013. Jsou 
uzavřeny smlouvy o partnerství a spolu-
práci. Podnikatelé a nestátní neziskové 
organizace působící na území Regionu 
HANÁ jsou členy občanského sdružení 
nebo mají k dispozici informace a nabíd-
ky možností.

Z nejvýznamnějších akcí uvedu alespoň 
tři. Všichni občané měli možnost zúčastnit 
se Jízdy za pokladem Hané („Hanácké ces-
tovatel“ – tento rok bude již 7. ročník) a folk-
lorního komponovaného pořadu  Hanácká 
svatba, konaného v roce 2008 v devíti ob-
cích Regionu HANÁ. Velmi úspěšná akce 

s mezinárodní účastí proběhla loni v zámec-
ké zahradě v Čechách pod Kosířem pod ná-
zvem Den na panském sídle. 

Zájemci o výsledky práce a plány místní 
akční skupiny do budoucna si mohou pře-
číst stránky www.regionhana.cz.

Ing. Miroslav Mačák

Valná hromada Regionu HANÁ (Drahanovice 3. 12. 2009) foto: Zdeňka Žáková

Opustili nás ve věku …

97 let Marie Vodičková Lutín
86 let Zdeněk Lasák Lutín
83 let Marie Látalová Třebčín
80 let Václav Kubáč Lutín
77 let Václav Dokládal Třebčín
76 let Marie Smičková Třebčín
73 let Danuše Dvořáková Třebčín
63 let Ivo Šlimbach Lutín
55 let Karel Mazal Lutín
55 let Alena Orbanová Lutín
53 let Pavel Svozil Lutín
52 let Miroslav Zbořil Lutín
43 let Ing. Pavla Medková Lutín

Pozůstalým projevujeme 
upřímnou soustrast.

V roce 2009 jsme se navždy rozloučili 
s 24 občany Lutína

 a 10 občany Třebčína.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ
Na žádost paní Alžbety Mazalové z Lutína uveřejňujeme její poděkování všem, 

kdo se přišli rozloučit se zemřelým manželem:

“Se smutkem v srdci děkuji všem kamarádům, spolužákům, přátelům, sousedům
 a panu starostovi obce za účast na smutečním rozloučení 

s manželem Karlem Mazalem.

Jejich slova útěchy a květinové dary byly důkazem, že na něj nezapomenou.
 Srdečně děkuji také za všechny písemné kondolence.“

Alžbeta Mazalová

Dne 19. listopadu 2009 od nás navždy odešel 
ve věku 102 let jeden z nejstarších občanů v našem okolí 

 pan František  S p u r n ý  z Lip,
 rodák z Třebčína.

Opustil nás člověk dobrého srdce, laskavý a milý soused a spoluobčan.
Nechť je tato vzpomínka pro něj poslední poctou.

Skloňme se před jeho památkou.

SPOZ Třebčín, přátelé a známí
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Sbor pro občanské záležitosti 
přeje do nového roku 

všem občanům Lutína a Třebčína 
zdraví, spokojenost, lásku, toleranci, 
smysl pro humor a radost ze života, 
úspěchy v práci i osobním životě.

Jana Šolcová
předsedkyně

Redakční rada Obecního zpravodaje 
se k přání SPOZ připojuje, 

 děkuje všem čtenářům za přízeň
 a doufá, že nadcházející rok 

bude pro nás všechny 
lepší než ten minulý.

Ladislava Kučerová
redaktorka

Zlatá svatba
Posledním manželským párem, 

který v tomto roce oslavil svou „zlatou svatbu“
 a zapsal se do Pamětní knihy obce, jsou manželé 

Františka a Vítězslav Vybíralovi
z Lutína. 

Přejeme jim, aby prožili další společná léta ve zdraví,
 spokojenosti a pohodě.

��

� �

� �

Naši jubilanti

V listopadu oslavili:

86 let Milada Odstrčilová Lutín
84 let Vojtěch Šlimbach  Lutín
83 let Anna Coufalová    Třebčín
81 let Jaroslav Hlava Třebčín
81 let Ján Kucek Lutín
75 let Marie Milarová Lutín
75 let František Mrakava Lutín

V  prosinci  oslavili:

86 let Eliška Kapustová  Lutín
85 let Josef Dostál Lutín
84 let Ludvík Aczberger Lutín
84 let Jaromír Kubla Třebčín
83 let Jan Krátký Lutín
82 let Žofi a Skládalová Lutín
75 let Marie Švubová Třebčín
75 let Jan Pospíšil Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

**********************************

Narozené děti: 

 září:
Lucie Dopitová Třebčín

říjen:
Adam Havlíček Lutín
Adéla Povýšilová  Třebčín

listopad:
Kamil Číhalík  Třebčín
Kristýna Ščudlová Třebčín
Zuzana Látalová Lutín
Radek Michalec Lutín

Prosinec
Kateřina Pluskalová Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti

PF 2010


