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Do nadcházejícího období 
prázdnin a dovolených pře-
jeme všem předškolákům, 
školákům, jejich učitelům, ro-
dičům a všem našim čtenářům 
krásné léto, mnoho zajímavých 
zážitků a nezapomenutelných 
dobrodružství bez nehod, ra-
dovánky na suchu i ve vodě 
ve zdraví a pohodě, nové síly 
a elán do života.

Redakční rada

JARO S KLÁSKEM

Knihovníček v Klásku

V úterý 7. května se 
mohly děti se svými ro-
diči zúčastnit miniakce 
nazvané „ Knihovníček 
v Klásku“. Paní kni-

hovnice Bronislava Pospíšilová navštívila 
naše rodinné centrum se svým kamarádem 
skřítkem Knihovníčkem a jinými plyšový-
mi postavičkami z dětských Večerníčků.

Setkání bylo velice příjemné. Děti i ma-
minky si sedly do kroužku a nechaly se 
vtáhnout do pohádkového světa knížek, 
kterých nám paní knihovnice přinesla ně-
kolik na ukázku. Děti pozorně posloucha-
ly vyprávění, zakusovaly k tomu jablíčka, 
která paní knihovnice přinesla, a nejed-
na maminka zavzpomínala při pohádce 
na svá dětská léta. 

Věřím, že tohle setkání nebylo poslední, 
přispělo k návštěvnosti knihovny a získání 
nových čtenářů z řad těch nejmenších.Foto: Lucie Migalová



Dětský „pirátský“ rej

Ve středu 5. června patřila zahrada 
u Rodinného centra Klásek malým pi-
rátům a pirátkám. Pořádal se zde dětský 
den, který se nesl v tomto duchu. I když 
nám počasí ze začátku moc nepřálo, 
nakonec se umoudřilo a děti i rodiče si 
mohli středeční odpoledne užít a vydo-
vádět se. 

Pro děti bylo připraveno sedm te-
matických disciplin, kdy musely např. 
projít kajutou, vydrhnout podlahu, pro-
jet s korábem v mlze, složit obraz pi-
rátské lodě, chytit papouška a podobně. 
Za každou splněnou disciplinu je čekala 
odměna. Nebojácní piráti a pirátky se 
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Foto: Lucie Migalová

Kláskovy narozeniny

Slunečné nedělní odpoledne 21. dub-
na jsme strávili na oslavě druhých 
Kláskových narozenin v aule Základní 
školy Lutín. Rodinné centrum Klásek 
bylo založeno v roce 2011 za účelem se-
tkávání rodičů s dětmi a stmelování rodin.

Program zahájila Mgr. Radka Chme-
lářová představením Rodinného centra 
Klásek, shrnula jeho dosavadní činnost 
za uplynulé roky a nastínila plány do bu-
doucna. Po tomto úvodu jsme mohli 
zhlédnout vystoupení folklorního soubo-
ru Klásek a Kláseček z Kralic na Hané. 
Děti zatancovaly a zazpívaly v krásných 
zdobených krojích. Poté následovalo 
pásmo písniček z pohádek, se kterým 

vystoupily děti ze ZŠ Lutín pod vede-
ním Mgr. Renaty Čechové. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout výstavku výrobků 
a obrázků, které jsme v Klásku vyráběli 
a malovali.. Pro nejmenší děti byl připra-
ven dětský koutek s hračkami a hrami, 
starší děti si zase mohly vyrobit v koutku 
tvoření nějaké své dílo. U vchodu si děti 
mohly nechat namalovat klásek na obli-
čej.

Jelikož ke správným narozeninám pat-
ří i narozeninový dort, nemohli jsme jej 
opomenout. Za bujarého potlesku, které-
mu předcházelo poděkování všem člen-
kám RC Klásek, jsme nakrojili výborný 
dort od paní Ludmily Podmolíkové. Ten 
také každý z účastníků mohl ochut-
nat. V průběhu občerstvení bylo možné 

zhlédnout prezentaci fotografi í z různých 
akcí, které pro děti a rodiče pořádalo RC 
Klásek v roce 2012.

Abychom „spálili“ přebytečné ka-
lorie z dortíku, připravila si pro nás 
Mgr. Monika Balgová taneční program, 
na kterém se mohli děti i rodiče vyská-
kat a vydovádět za doprovodu moderní 
hudby. Potom jsme si s dětmi zahráli hry 
a zasoutěžili si. Malé účastníky jistě potě-
šila i tombola o pěkné ceny a cukrovinky. 
Na koho se štěstí v tombole neusmálo, 
nemusel být smutný, protože při odchodu 
čekal na každé dítě malý dáreček a slad-
kost.

Všem zúčastněným děkujeme, že nás 
přišli podpořit a také si trochu užít.

Těšíme se na shledanou v příštím roce.

Sluňákov

Ve středu 29. května měli rodiče s dětmi 
možnost navštívit Centrum ekologických akti-
vit v Horce nad Moravou – Sluňákov. Na ten-
to výlet se vypravilo z Lutína pět dospělých 

a sedm dětí. Pracovníci ekologického centra si 
pro nás tentokrát připravili program s názvem 
„ Pavoučí stezkou kolem Sluňákova”.

Po krátkém přivítání jsme se vypravili 
na louku za Sluňákovem, kde jsme usedli 
kolem ohniště a poslechli si krátkou pohád-

ku o životě pavouč-
ků a jejich vylíhnutí 
z kokonu. 

„Sluňákovské te-
ty” každý pavou-
čí příběh zpestřily 
plyšovým pavouč-
kem, kterého si 
děti mohly pohladit 
a osahat, a měly 
také skutečnou fot-
ku pavoučka, o kte-
rém příslušný pří-
běh byl. Zvětšeniny 
pavoučích kokonů 
děti válely po louce 
a nosily tam a zpět.

Za dalším příběhem jsme se vypravili krát-
kou stezkou směrem k lesíku na stanoviště, 
kde na nás čekalo poučení o potravě pavouč-
ků a kde si děti mohly zaházet papírovými 
mouchami do pavučiny upletené z provázků. 
U druhého stanoviště se samy staly pavouč-
kem a zkoušely prolézt pavučinou mezi na-
taženými provázky.

Po splnění těchto disciplin jsme se vyda-
li cestičkou k vodě a hledali barevné kolíč-
ky, na kterých byli pavoučci namalováni. 
Největší úspěch u dětí měl poslední úkol, 
kdy dostaly průhlednou dózičku s lupou 
a mohly si ulovit svého pavoučka či broučka. 
Úlovky byly velice zajímavé a všechny byly 
po důkladném prozkoumání vypuštěny zpět 
do přírody.

Po tomto dobrodružství jsme se vrátili zpět 
do Sluňákova, kde na nás čekal výborný 
oběd, po kterém jsme se neradi vydali k do-
movu. Výlet se nám všem velice líbil. Děti 
byly spokojené, unavené a vydováděné a ur-
čitě se něco nového dozvěděly.Foto: Lucie Migalová
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mohli svézt na opravdovém koni, za-
skákat si na skákacím hradu či se na-
učit pirátský tanec. Na celý rej dohlížel 
hlavní pirát Černovous. 

Kdo byl unaven, mohl se občerstvit 

buchtami od maminek, namalovat si ob-
rázek nebo si odpočinout v připraveném 
hracím koutku. 

Jsme moc rádi, že i když nám zaprše-
lo, přišlo na dětský den téměř padesát 

dětí v doprovodu rodičů a všichni se vý-
borně bavili. 

Všechny čtyři články 
napsala Bc. Lucie Migalová 

Miniškolka v RC Klásek

Od 12. dubna do 28. června se každý 
pátek dopoledne otvíraly dveře Klásku 
malým účastníkům adaptačního pro-
gramu MINIŠKOLKA, který probíhá 
v rámci projektu „Společnou cestou na-
proti rodině a dětem“. Program je určen 
dětem ve věku 3(2,5) až 4 roky a má jim 
usnadnit vstup do mateřské školy. Důraz 
je kladen na sebeobsluhu a samostatnost 

dětí, má prvky Montessori pedagogiky 
ve smyslu přirozeného vzdělávání a vý-
chovy.

Ve dvanácti lekcích (první dvě s rodi-
či) si děti v malé skupince pod vedením 
zkušené lektorky zvykají na své vrs-
tevníky, učí se vzájemně komunikovat 
a respektovat jeden druhého. S indivi-
duálním přístupem lektorů rozvíjejí svou 
osobnost. Zacvičí si při říkance, zazpí-
vají si oblíbenou písničku, poslechnou 

si pohádku, vyrobí dárek pro své rodiče, 
představí sebe a svou rodinu, povědí si , 
z čeho se skládá vlastní svačinka a jest-
li je např. jablko ovoce nebo zelenina.... 
To všechno děti úspěšně zvládaly každé 
páteční dopoledne.

V září se uskuteční další kurz tohoto 
programu. Rádi vás u nás přivítáme.

Bližší info na http://klasek.lutin.cz

Mgr. Kateřina Krejčířová

Ocenění „deváťáků“

„Tajemství úspěchu v životě není dělat, 
co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, 
co děláme.“ Thomas Alva Edison 

Ukončením povinné školní docházky se 
za 27 „deváťáky“ naší základní školy uza-
vírá jedna etapa života. S odstupem času si 
jistě rádi vzpomenou na své učitele, spolu-
žáky, na školu, která jim dala dobré zákla-
dy pro život.

SPOZ obce Lutín připravil na čtvrtek 
20. června malou slavnost, na které staros-
ta obce Antonín Bábek ocenil žáky, kteří 
dosahovali po dobu povinné školní do-
cházky výborných studijních, sportovních 
či kulturně společenských výsledků. 

Příjemné pocity měli určitě i přítomní 
rodiče oceněných žáků, vždyť i oni mají 
nemalý podíl na těchto výsledcích.

Ocenění a dárek přijali tito žáci: 
Valentina Čotková, Hana Nezhybová, 
Michaela Vičarová, Vendula Zbořilová, 

Filip Czuczor, Petr Liška, Miroslav Petřík, 
Matěj Popelka. SPOZ přeje všem dnes již 
bývalým „deváťákům“, aby se jim při dal-
ším studiu na odborných či středních ško-

lách dařilo, aby jim při studiu zbýval čas 
na dobré přátele, sport i různé záliby.

Mgr. Jana Šolcová 
předsedkyně SPOZ 

Foto: Zdeňka Dosedělová

Foto: Kateřina Krejčířová
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Dětský den v Třebčíně

Dětský den plný soutěží proběhl v areá-
lu Ohrada v Třebčíně v neděli 16. června. 
U vstupu do areálu si každé dítě vyzvedlo 
dárek a s osobní kartičkou vyrazilo na hři-
ště, kde bylo rozmístěno osm soutěžních 
stanovišť. Za každou splněnou disciplinu 
dostalo sladkou odměnu a po absolvová-
ní všech úkolů si mohlo vyzvednout nejen 

sladkost, ale i drobné dárky. Po ukonče-
ní soutěží nastoupilo devět třebčínských 
maminek ve sportovním úboru a utkalo se 
s dětmi ve fotbalovém klání. Po zápase děti 
vytvořily uprostřed hřiště kruh a vypouštěly 
do oblak stovky bublin a bublinek z bubli-
fuků.

Na hřišti nechyběly skákací hrad a ukázka 
výjezdní techniky jednotky SDH Třebčín. 
Dospělí našli chvilku klidu k posezení u pi-

večka a uzeného cigára. Příjemná atmosféra 
celého odpoledne vyvrcholila skotačením 
dětí v obláčcích z pěny, o kterou se postarali 
místní dobrovolní hasiči.

Poděkování patří nejen sponzorům, kteří 
podpořili tuto zdařilou akci, ale i organizá-
torům, kteří se postarali o pěkný a bohatý 
program.

 Zdena Tomková
místostarostka

Foto: Zdena Tomková Foto: Zdena Tomková

Volejbalový turnaj

Každý příznivec hry pod vysokou sítí má 
v kalendáři poznámku o přátelském volej-
balovém turnaji „Memoriál Ing. Květoslava 
Křížka ml.“ pořádaného v Třebčíně. Opět 
deštivá a chladná sobota 11. května neodra-
dila sportovce a všichni se společně setkali 
v sokolovně ve Slatinicích. Letošní IV. ročník 
tohoto turnaje přivítal celkem devět druž-
stev z Třebčína, Slatinek, Náměště na Hané, 
Čelechovic, Střeně a Olomouce. 

Všechna družstva podala vynikající vý-
kony, ale z vítězství se může radovat jen 
jeden. Tentokrát to bylo družstvo DOSI 
z Čelechovic, kam putuje pohár. Krásné dru-
hé místo vybojovalo družstvo Salátů (mix 
z okolních obcí) a z třetího místa se radovalo 
družstvo ze Střeně.

Všem sponzorům, účastníkům a fanouškům 
děkujeme za příjemnou sportovní atmosféru, 
všichni se těšíme na další ročník a pevně dou-
fáme, že tentokrát bude slunečný.

Za S & K Třebčín 
Olga Gieselová Saláti – 2. místo Foto: Roman Giesel

Kultura v obci

Divadelní představení
V pátek 7. června předvedlo občan-

ské sdružení „Za dveřmi“ z Náměště 
na Hané v aule základní školy divadelní 
představení „Na správné adrese“ od sou-

časného francouzského dramatika Marca 
Camolettiho. Komedie plná vtipných si-
tuací a dialogů, okořeněná dávkou pikant-
nosti s francouzským šarmem, si získala 
pozornost všech diváků. Ti ocenili pře-
devším téměř profesionální výkony her-
ců. Divadelní spolek „Za dveřmi“ vznikl 

v roce 2007. O kvalitě jeho práce vypo-
vídají i ocenění získaná na ochotnických 
festivalech. 

·  ·  ·
Letní kino
V pátek 14. června se na Rybníčku pro-

mítal muzikál „Mamma mia“ .Promítání 
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zajišťovala fi rma Kamil Rudolf z Frýdku- 
-Místku. Návštěvníci si buď sedli na při-
nesená křesílka a židličky, nebo si prostě 
lehli na deky. Pohodovou atmosféru letní 
romantické komedie dokreslilo večer-
ní teplé počasí, což dohromady přispělo 

k milému zážitku. Občerstvení zajišťovala 
paní Kateřina Kubáčová. 

·  ·  ·
Pozvánka na další kulturní akce
Představení letního kina se bude konat v pá-

tek 30. srpna. Výběr fi lmu je zatím v jednání. 

Divadelní představeni se uskuteční 
ve čtvrtek 26. září. Bude uvedena kome-
die Don Quijote de la mANCHA v režii 
Boleslava Polívky.

Ivana Smutná
předsedkyně kulturní komise 

Výsledky sběrové soboty

Letošní sběrová sobota proběhla v sobo-
tu 1. června. I přes upozornění, aby obča-
né nevozili odpad před zahájením sběrové 
soboty, byly před příjezdem pracovníků 
Technických služeb Olomouc vytvořeny 
černé skládky. Mnozí z nás stále nechtějí 
pochopit, že skládky v obci nelze vytvářet 
ani den předem. Naši pracovníci a pracov-
níci Technických služeb Olomouc jsou po-
tom nuceni přehazovat nebezpečný odpad, 
nevědí, co je na ně nachystáno v hromadě, 
a hrozí tak nebezpečí úrazu.

Za sběrovou sobotu jsme společně zlik-
vidovali tuny odpadu z domácností v obou 
částech obce. Této možnosti využila řada 
našich občanů na čtyřech sběrných mís-
tech a výsledky jsou následující:

Objemného odpadu jsme ve spolupráci 
s Technickými službami města Olomouc 
zlikvidovali víc než 15 tun, pneumatik 
1 090 kg, nebezpečných obalů 105 kg 
a olejů 54 kg.

Zpětný odběr elektrozařízení byl násle-

dující: 16 lednic, 7 praček, 71 televizorů 
a PC, 48 zářivek a 21 výbojek. 

Sběr byl dobře zorganizován jak pracov-
níky našich technických služeb, tak i pra-

covníky a technikou z Technických služeb 
Olomouc. 

Příští sběrová sobota proběhne na podzim.
Zdena Tomková 

Foto: Zdena Tomková

Co se mi vůbec nelíbí

Pozornému oku 
občana jistě neu-
niklo, že v Lutíně 
jsou už dlouho 
a na všech veřej-
ných prostran-
stvích umístěny 
koše na odpad-
ky a na místech 
hojně navštěvo-
vaných „pejska-

ři“ také nádoby na psí exkrementy. Všem 
ohleduplným a pořádkumilovným „pá-
níčkům a paničkám“ děkuji, že po svých 
pejscích uklízejí a tuto činnost považují 
za samozřejmost. Žijeme přece v civilizo-
vané společnosti a životní prostředí v naší 

obci je naší vizitkou. Ty méně ohleduplné, 
kterých je bohužel stále dost, si dovoluji 
upozornit, že kromě radostí, které se svý-
mi miláčky prožívají, existují také určité 
základní povinnosti vůči obci a spoluobča-
nům. Jejich plnění nebo ignorování svědčí 
o míře vychovanosti a slušnosti, ale také 
o úctě k sousedům, spoluobčanům a tomu, 
co jsme v naší obci vytvořili.

Není proto projevem slušnosti, když 
„poklady“ po svých mazlíčcích sice sbí-
ráte, ale vhazujete v otevřených sáčcích 
do kontejnerů na tříděný odpad přímo pod 
našimi okny. Tam opravdu nepatří!!! Sáčky 
pro tyto účely jsou k dispozici na obecním 
úřadě, v krajním případě jich najdete dost 
i v kontejneru na plasty. Prosím, zkuste 
respektovat pravidla slušného občanského 
soužití a seznámit s nimi i své děti.

Máme před sebou dva měsíce prázd-
nin, kdy je v Lutíně živo ve dne i v noci. 
Zkusme nezapomínat na to, že jsme kul-
turní lidé. Pozdní návraty ze zábav a „za-
hrádek“ nemusí nutně vést k projevům 
vandalismu nebo probudit všechny obča-
ny. Po posezení na lavičkách v parku nebo 
kdekoliv v obci není nutné, aby po nás zů-
stalo smetiště. Problém udržování čistoty 
a pořádku, ať už se jedná o „zahrádky“, 
parky, autobusové zastávky, hřiště nebo 
venčení psů po celém Lutíně, je bez dobré 
vůle nás všech nepříjemný, obtížný a těžko 
řešitelný, a přitom úplně zbytečný.

Přeji všem občanům Lutína krásné léto 
a čistou a upravenou obec, kde budeme žít 
spokojeně a rádi.

Mgr. Ladislava Kučerová

Kdy – kde – co v červenci a srpnu
13. července – mezinárodní hasičská soutěž
(sobota)  Ohrada v Třebčíně
19. července – letní kino
(pátek)  Ohrada v Třebčíně

20. července – taneční zábava se skupinou SAX
(sobota)  Ohrada v Třebčíně
24. srpna – taneční zábava se skupinou SAX
(sobota)  Ohrada v Třebčíně
30. srpna – letní kino
(pátek)  Rybníček v Lutíně
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Finalistky z Lutína Foto: Veronika Špundová

Dubnový slet čarodějnic

K nejzdařilejším akcím jarních mě-
síců patřily slety čarodějnic v Lutíně 

a Třebčíně, při kterých nechyběl bohatý 
program a vyřádili se malí i velcí.

Naše fotografi e dokazují, že všechny 
účastnice sletů v obou naších obcích bra-

ly svůj úkol vážně a připravily se opravdu 
důkladně.

Kulturní komise

Šťastné přistání v Ohradě Foto: Roman Giesel

Upozornění občanům!

Firma ARKO TECHNOLOGY, a.s., 
provozovatel vodohospodářského za-
řízení v Lutíně a Třebčíně, upozorňuje 
všechny odběratele, že z důvodu nevy-

hnutelné a plánované opravy hlavního 
vodovodního přivaděče z vodojemu 
bude ve středu 17. července 2013 
přerušena dodávka vody, a to prav-
děpodobně po celý den.

Tento termín jsme zvolili po vzájem-

né dohodě s vedením obce, s ohledem 
na školní prázdniny a čerpání celozá-
vodní dovolené.

Děkujeme za pochopení.
Za provoz Lutín
Zdeněk Dvořák

O čem jednala rada obce 

dne 17. 4.

Schválila:
  poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč 

SDH Třebčín na zabezpečení hodo-
vého turnaje v kopané (4. 5. v areálu 
Ohrada Třebčín);
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

v celkové výši 5 800 Kč na zabezpeče-
ní kulturní akce Stavění máje a Slet ča-
rodějnic (27. 4. na Rybníčku v Lutíně).

dne 24. 4.

Schválila:
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na zabezpečení oslav osvobození v Lutí-
ně a Třebčíně v celkové výši 13 000 Kč;
  smlouvu o zřízení věcného břemene 

uzavřenou mezi Obcí Lutín a společ-
ností SMP Net, s. r. o., zastoupenou 
společností RWE Distribuční služby, s. 
r. o. (smlouva o uložení plynárenského 
zařízení v obecní parcele č. 228/8 v k. 
ú. Lutín – přípojka);

  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 3 000 Kč pro zabezpečení akce  
pořádané ZŠ a MŠ Lutín;
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 3 000 Kč pro zabezpečení oslav 
MDD v rámci MŠ Lutín (skákací hrad). 

Dne 2. 5. 

  Schválila poskytnutí příspěvku ve výši 
8 000 Kč sdružení S&K Třebčín na 
zabepečení IV. ročníku volejbalové-
ho turnaje (Memoriál Ing. Květoslava 
Křížka).

Dne 15. 5. 

Schválila:
  provozní a návštěvní řád budovy čp. 13 

v Třebčíně (bývalá ZŠ);
  smlouvy o dílo a mandátní smlouvy:
 a)  Energetické úspory pro budovu 

MŠ Lutín
  b)  Energetické úspory pro budovu 

družiny ZŠ Lutín
  c)  Kompostárna pro obec Lutín
  d)  Svoz bilologického odpadu pro 

obec Lutín.
 Smlouvy jsou uzavřeny mezi společností 
IWWA, s. r. o., a Obcí Lutín;
  novou smlouvu o výpůjčce uzavřenou 

mezi společností EKO-KOM, a. s., 
a Obcí Lutín ve věci bezplatného uží-
vání sběrných nádob na tříděný odpad, 
které jsou v majetku společnosti EKO-
-KOM, a.s. ;
  poskytnutí příspěvku sdružení Duha 

Křišťál ve výši 5 000 Kč na zabezpeční 
akce  Bambiriáda (1.6. v Lutíně);
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 19 500 Kč na zabezpečení kul-
turní  akce Kácení máje (25.5. v areálu 
Rybníček).

Dne 15. 6. 

Schválila:
  účast obce na elektronické aukci na vý-

běr dodavatele elektrické energie, kte-
rou  pořádá společnost ENTER plex,  
s. r. o. ;
  poskytnutí příspěvku SDH Třebčín 

ve výši 3 000 Kč  a 6 500 Kč na za-
bezpečení skákacího hradu a celé akce 
Dětský den v Třebčíně (16. 6. v areálu 
Ohrada);
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na zabezpečení kulturních akcí v Lutí-
ně (divadelní představení 7 000 Kč, let-
ní kino 9 500 Kč);
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 7 200 Kč na zabezpečení di-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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vadelního představení Don Quijote 
de la mANCHA, které se bude konat 
dne 26. 9.

O čem jednalo zastupitelstvo

Dne 2. 5.

Schválilo:
  bezúročnou půjčku Regionu Haná, 

o. s., ve výši 114 000 Kč na realizaci 
projektu „Společnou cestou naproti 
rodině a dětem“. Půjčka bude v plné 
výši vrácena do 31. 1. 2014;
  Závěrečný účet Obce Lutín za rok 
2012 včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Lutín 
za rok 2012. Obě zprávy byly přijaty 
bez výhrad.
  Souhlasilo se zrušením výběrového 

řízení na investiční akci „Výměna 
oken v objektu MŠ Lutín“ a s jejím 
pozastavením.
  Pověřilo Radu obce Lutín dalším 
jednáním s firmou IWWA, s. r. o., 
Kroměříž ve věci získání dotace 
na zateplení a výměna oken v objek-
tech ZŠ a MŠ Lutín.

/zt/

Krajské kolo BiO

Biologická olympiáda je soutěž, ve kte-
ré se nám v posledních letech velmi daří. 
Není  snadná . Pokud se chce někdo prosa-
dit mezi nejlepší, musí zvládnout mnoho 
věcí nad rámec běžných hodin přírodopi-

su. Každý rok se několik dětí do tohoto ne-
lehkého úkolu pouští. Odměnou jsou jim 
nejen pěkná umístění v okresních a kraj-
ských kolech, ale taky body navíc, které 
jim mohou pomoci při přijímání na střední 
školy.

Letošní rok se do krajského kola probo-
joval David Koutný. Obhajoval 4. místo 
z loňského roku, kdy ale soutěžil v niž-
ší kategorii. David  toužil probojovat se 

na medailové pozice, ale nakonec skončil 
znovu na 4. místě. Bramborová medaile je 
velmi pěkná, na druhou stranu je to umís-
tění, které hodně mrzí. David to nakonec 
komentoval slovy: „Příští rok mám ještě 
jednu šanci.“

Děkuji mu  za velmi dobrou reprezentaci 
školy a obce a přeji mu, aby to příští rok 
vyšlo.

  Mgr. Jan Chmelář

ŠKOLY INFORMUJÍ

Jedeme do republikového fi nále

Možná si ještě někdo z ročníků dříve na-
rozených vzpomene, jak jsme plnili atletické 
discipliny a dostávali za to odznáčky zdatnos-
ti.

Touto myšlenkou se také inspirovali olym-
pijští vítězové Robert Změlík a Roman 
Šebrle. Vymysleli projekt pro všechny děti, 
rodiče a prarodiče, ve kterém si kladou za cíl 
zvýšit jejich zdatnost a všestrannost. Plní se 
deset atletických a silových disciplin, za něž 
se získávají body, a podle počtu bodů pak děti 
dostanou bronzový, stříbrný, zlatý, či dokonce 
diamantový odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů.

Naše škola se letos poprvé do tohoto pro-
jektu zapojila a myslím, že děti (alespoň ně-
které) velmi rády uvítaly změnu v hodinách 
TV a nadšeně plnily stanovené discipliny.
Motivovány byly také  díky besedě s Šárkou 

Kašpárkovou, bronzovou olympionistkou 
v trojskoku, a jejím trenérem a manželem 
Michalem Pogányim. 

Každá škola se mohla zúčastnit okresních 
a dalších kol. To už se samozřejmě jednalo jen 
o vybrané žáky. Z naší školy jsme tedy vypra-
vili osmičlenné družstvo  a  sedm jednotlivců. 
Bylo velkým úspěchem, když jsme  v okres-
ním kole v Olomouci skončili na druhém mís-
tě a jako družstvo postoupili do kraje, kam se 
probojovali také  čtyři naši  jednotlivci.

Krajské kolo se konalo 13. června 
v Hranicích na Moravě. Jako učitelka TV 
jsem si u některých jedinců dělala nadě-
je na úspěch, ale to, co jsme zažili, opravdu 
nikdo nečekal.  V dost velkém vedru, které 
v tento den panovalo, si děti daly opravdu 
„do těla“. Běh na 60m, skok do dálky, hod 
míčkem, hod medicinbalem, skoky přes švi-
hadlo (2 minuty), shyby na šikmé lavičce a na-
konec běh na 1000m (nebo driblink 20 minut) 

– to už chce opravdu 
„trochu“ výdrže, se-
bezapření, silné vůle 
a zodpovědnosti. 

Při vyhlašování vý-
sledků jsme byli za-
skočeni, když jméno 
naší školy zaznělo až 
téměř na konci. O to 
větší pak byla naše 
radost. 

Vybojovali jsme 
krásné druhé mís-
to a postup do re-
publikového fi nále,  
které se bude konat 
začátkem září. Také 

jednotlivci dopadli výborně – téměř všich-
ni byli „na bedně“. 

Družstvo bojovalo ve složení Radovan 
Grepl, Jan Weidinger, Michal Horejš, Tomáš 
Procházka, Michaela Gieselová, Kateřina 
Greplová, Michaela Provazová a Sylvie 
Šmoldasová.

Z jednotlivců postoupili Jan Chmelář, 
Pavel Chmelář, Pavel Šmoldas a Hana 
Weidingerová.

Tento úspěch byl završením školní atletic-
ké sezony, ve které jsme na podzim bodovali 
v „přespoláku“. Na jaře jsme pak postoupili 
s mladšími žákyněmi i staršími hochy z dru-
hého místa v okresním kole Poháru rozhlasu 
do kraje a tam se umístili hoši na šestém a dív-
ky na desátém místě.

Všem žákům, kteří reprezentovali školu, 
blahopřeji a děkuji za dobrou práci.

Výsledky z krajského kola:
družstvo ZŠ Lutín – 2. místo
chlapci (jednotlivci):
roč. 1999: R. Grepl – 3.místo 
 J. Weidinger – 12. místo
roč. 2001: J. Chmelář – 2. místo 
 P. Šmoldas – 3. místo
 M. Horejš – 4. místo
roč. 2002: T. Procházka – 2.místo
roč. 2003: P. Chmelář – 2. místo
dívky:
roč. 1999: M. Gieselová – 1. místo
 S. Šmoldasová – 5. místo
roč. 2000: K. Greplová – 5. místo
roč. 2001: M. Provazová – 1. místo
 H. Weidingerová – 4. místo

Mgr. Radka ChmelářováFoto:Irena Ženožičková
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„Smolné“ fi nále

Jak jsme informovali v květnovém 
čísle, odnesl si náš dívčí fl orbalový tým 
prvního stupně „palmu vítězství“ z kva-
lifi kace na republikové fi nále a vybojo-
val si tak účast ve fi nále v Praze, které se 
konalo 19. dubna.

Do Prahy se sjelo šest nejlepších 

týmů, které se rozdělily do dvou skupin 
po třech. Ve skupinách odehrálo každé 
družstvo dva zápasy.

My jsme hráli první zápas se ZŠ Nová 
Paka. Boj byl velmi vyrovnaný, ale na-
konec  v náš neprospěch rozhodl velmi 
smolný gól. Míček se odrazil od man-
tinelu za brankou, přeletěl přes bran-
ku, spadl naší brankářce na záda a šup 

do branky. Tento moment nás stál vítěz-
ství ve skupině. 

V dalším zápase jsme porazili ZŠ Šestka 
Mladá Boleslav  5:4, ale ve skupině jsme 
díky horšímu skóre skončili až za nimi. 
ZŠ Šestka postoupila přímo do bojů o me-
daile a my jsme  museli absolvovat zápas 
se třetím z druhé skupiny. Tím byla ZŠ 
Kopřivnice. Tohoto soupeře jsme si vůbec 
nepřáli. Ve fi nále TOP VÝCHOD jsme ho 
sice porazilii, ale bylo jasné, že zopakovat 
stejný výsledek bude velmi těžké. Holky 
měly ze soupeře velký respekt a to nako-
nec rozhodlo o naší prohře. 

Poslední zápas jsme sehráli znovu se 
ZŠ Nová Paka. Opět to byl vyrovnaný 
boj a rozhodovalo se až v samostatných 
nájezdech. V těch byly znovu šťastnější 
dívky z Nové Paky. 

Celý turnaj nakonec vyhrála děvčata ze 
ZŠ Šestka Mladá Boleslav, když ve fi -
nále porazily ZŠ Kopřivnice. Nás může 
těšit alespoň to, že jsme byli jediný tým, 
který dokázal vítěze porazit. 

Medaili jsme nakonec nezískali, ale 
stejně je to pro naši školu velký sportov-
ní  úspěch. Naše děvčata si nakonec spra-
vila náladu při večerní prohlídce Prahy 
a druhý den na fi nále české fl orbalové 
extraligy. Vstupenky na toto fi nále byly 
součástí ceny za náš postup do Prahy.

Mgr. Jan ChmelářFoto: Mgr. Jan Spurný

Nová podoba Poháru starosty

Ve čtvrtek  6. června proběhl  další 
ročník tradičních atletických závodů 
O pohár starosty Lutína. Konečně pěk-
né počasí pomohlo ke zdárnému průběhu 
akce, která v tomto roce prošla menšími 
změnami. Organizátoři se vzdali původní 
myšlenky pořádat závody jako čtyřutká-
ní družstev. Zvýšil se tak počet startují-
cích z jednotlivých škol na tři závodníky 
v jedné disciplině. Závodníci tak bojo-
vali o individuální úspěchy a zároveň 
sbírali na prvních šesti místech body pro 
své týmy.

Ze čtyř zúčastněných školních týmů – 
ZŠ Lutín, ZŠ Náměšť, ZŠ Těšetice a ZŠ 
Hněvotín - se boj o pohár odehrával pře-
devším mezi prvními dvěma jmenovaný-
mi. Zvítězili domácí se ziskem 268,25 
bodů, borci z Náměště jich nasbírali 
pouze 130.

Z individuálních výsledků domácích 
závodníků nutno vyzdvihnout především 
rekord ve vrhu koulí Michala Bureše 
(11,91 m), vynikající výkony Michaely 
Gieselové ve skoku dalekém (497 cm) 

a její vítězství stylem start–cíl v běhu 
na 1 000 m s výborným časem 3:26 min.

Závěrem lze říci, že nová tvář závodů, 
spíše atletický mítink, se osvědčila.

Reprezentanti i těch menších škol do-

sáhli některých individuálních úspěchů 
a dnes už tradiční akce může v této po-
době pokračovat i v budoucnu.

 Mgr. Jan Chmelář

Foto: Radka Chmelářová
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Sigmundova SŠs, Lutín

Projekt „Čas 
a životní prostředí“

V dubnu opět absolvovali studenti 
Sigmundovy střední školy dvoutýdenní 
výměnný pobyt v německém Wetzlaru. 
Uskutečnil se již po patnácté a letos jej 
zase fi nančně podpořila i obec Lutín, které 
tímto děkujeme.  

Tématem letošního projektu bylo vytvořit 
binární hodiny. Naši žáci spolu s německými 
studenty nejprve navrhli konstrukci a vzhled 
hodin, skupina studentů vytvořila v progra-
mu CAD technický výkres a pak nastoupila 
další skupina, která hodiny vyrobila na CNC 
strojích. A všichni se stále připravovali 
na závěrečnou prezentaci. Komunikace mezi 
Němci a Čechy probíhala anglicky, německy 

i česky za častého 
používání někdy až 
směšné gestikulace.

A protože na pro-
gramu pobytu by-
la i celá řada za-
jímavých exkurzí, 
zhlédli jsme i krás-
ný kus Německa. 
Navštívili jsme nej-
větší letiště SRN 
ve Frankfurtu nad 
Mohanem, divadlo 
v Gieβenu a zámek 
ve Weilburgu. 

Velkým zážitkem 
je i samotné starobylé město Wetzlar. Asi 
největší atrakcí byla cesta do Kolína nad 
Rýnem, během níž jsme zastavili v Bonnu 
v prodejně fi rmy Haribo. Celkem jsme si 
koupili asi 45 kg gumových medvídků. 

Celý pobyt v Německu byl skvělý. 
Připadalo nám to spíš jako dovolená, 
i když jsme zvládli i spoustu práce. 

Ing. Oldřich Fojtek

Foto: Ladislav Porteš

Foto: Stanislav Körner

Škola hrou

Milí čtenáři, také si myslíte, že všude 
dobře, doma nejlíp? My dospívající se 
na to díváme celkem kriticky -  tyhle vše-
obecně uznávané pravdy...Na světě jsou 
přece i různá jiná krásná místa, kde se ur-
čitě také dobře žije. 

To jsem si myslel ještě včera odpoled-

ne (18. června), kdy jsem v aule ZŠ use-
dal na židli, abych zhlédl derniéru před-
stavení, které nacvičily pod vedením 
Mgr. Lenky Chudobové děti z dramatic-
kého kroužku ZŠ Lutín. Předvedly str-
hující výkon. Líbil se mi manželský pár, 
jenž vystupoval v titulní roli, ale také 
lékařka se svou sestrou nebo pracovnice 
cestovní kanceláře. Pozorně jsem sledo-

val výkony malých herců a nechával se 
unášet jejich kreacemi. 

Úsměvné situace přicházely jed-
na za druhou a jakoby nebraly konce. 
Myslím, že vřelý potlesk na konci před-
stavení si malí herci plně zasloužili. 
A jak že je to s tím domovem? Že by 
opravdu bylo doma nejlíp?

Jiří Voňka

Výrobní praxe ve fi rmě 
EDWARDS 

Centrum uznávání a celoživotního uče-
ní Olomouckého kraje (CUOK), jehož 
je naše škola členem, realizuje projekt 
„Posilování spolupráce s aktéry trhu 
práce“. V rámci tohoto projektu se  pět 
studentů naší školy zúčastnilo výrobní 
praxe ve fi rmě EDWARDS, s. r. o. 

Za dlouholetou velmi dobrou spolu-
práci při předávání zkušeností a prak-
tických dovedností našim žákům fi rmě 
EDWARDS touto cestou děkujeme.

Ing. Oldřich Fojtek

Zmoklá Mánesovka

Měsíc květen je už tradičně vyvrchole-
ním turistické činnosti. Tak je tomu také 
v Lutíně v odboru turistiky TJ Sigma. 
A tak tomu také bylo v letošním roce, 
i když jsme měli namále. Turistický 
pochod Mánesovou stezkou dosáhl le-

tos již jubilejního 
40. ročníku. 

Pořadatelé vě-
novali jeho pří-
pravě patřičnou 
pozornost a je-
jich snahou bylo 
dosáhnout vyšší 
účasti, než tomu 
bylo v slabších minulých ročnících.

Předchozí příznivé počasí dávalo této 

akci naději na hojnou účast. Skutečnost 
však byla bohužel jiná. V noci z 10. 
na 11. květen začalo pršet a ráno v den 
pořádání Mánesky bylo krajně nepříz-
nivé. Pořadatelé se rozmýšleli, zda po-
chod vůbec uskutečnit, ale když se brzy 
dostavili na start první čtyři účastníci, 
nebylo už o čem uvažovat. Nakonec 
přišlo 24 účastníků, kteří se nezalekli 
nepříznivého počasí, trvajícího po ce-
lou dobu jejich pochodu. Čest cyklis-

Z TJ SIGMA LUTÍN
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tů zachránil jeden účastník cyklistické 
vyjížďky.

Mezitím přicházeli na start také účastníci 
běžeckého závodu, který byl odstartován 
v 9 hodin. Zúčastnil se ho úctyhodný  po-
čet 43 závodníků.

Takže tentokrát jubilejní ročník vý-
znamné tradiční turistické akce nevyšel. 
Nicméně je třeba poděkovat obětavým 
pořadatelům, kteří vykonávali své pořa-
datelské úkoly za nepříznivého počasí, 
a samozřejmě také účastníkům pochodu 
a běhu, kteří se nezalekli deštivého počasí 
a Mánesovu stezku absolvovali.

Za odbor turistiky
 Vladimír Smékal

„Fotbalová” vzpomínka 
na rok 1968

I když už víc než  třicet let nebydlím v Lutíně 
a nejezdím tam tak často, přesto se stále cí-
tím být „ Lutíňákem”. Dění v Lutíně sleduji 
na jeho webových stránkách nebo na srazech 
spolužáků.

Jedna vzpomínka je stále živá. Jednoho 
dne se na lutínském fotbalovém hřišti ode-
hrál zápas se „ železnou” Spartou . Utkání se 
uskutečnilo u příležitosti 100. výročí založení 
podniku SIGMA v Lutíně. Mé „fotbalové” 
srdce už delší dobu pro Spartu nebije, ale tento 
zápas si od klukovských let pamatuji. Je jistě 
hodně pamětníků, kteří na něj také vzpomí-

nají, ale já jsem byl hráčům Sparty blíž než 
ostatní. Byl jsem v jejich šatně, rozdával žluté 
sodovky a nechal si všechny hráče podepsat 
na fotografi i. Co hráč, to skoro reprezentant 
naší republiky. Jména Kvašňák, Táborský, 
Mašek, Jurkanin a další, to byly tehdy pojmy. 
Památeční fotografi i mi sice někdo ukradl, 
přesto mám na toto utkání pěkné vzpomínky. 
A to i proto, že můj otec byl v té době správ-
cem hřiště, a proto jsem se dostal do šaten.

Dostali jsme tenkrát od Sparty „nadílku” 
(Lutín–Sparta 1:9). Stalo se to podle záznamů 
23. července 1968 a bude tomu tedy letos 45 
roků. A já byl při tom.

Zdeněk Pěnčík 
(nyní ve Fulneku)

Gratulace oceněnému umělci

Naše obec, zejména pak třebčínští za-
stupitelé, dlouhodobě spolupracuje na poli 
kultury s PhDr. Reginaldem Keferem. Své 
místo v kulturně-společenském dění obce 
zaujímají zejména tradiční vánoční kon-
certy v kapli sv. Floriána, na kterých se 
více než dvacet let významně podílí právě 
Dr. Kefer.

PhDr. Reginald Kefer je muzikolog, pe-
dagog, klavírista a varhaník, znalec  hu-
dební historie, publicista a překladatel 
a také mnohaletý šéf opery Moravského 
divadla v Olomouci, skutečná osobnost 
hudebního světa nejen v Olomouci, ale 
i daleko mimo ni. Nedávno byl oceněn 
Cenou města Olomouce 2012 za výjimeč-

ný počin v oblasti 
hudby.

Přátelé z Třebčína 
a celé obecní za-
stupitelstvo si do-
volují připojit se 
svým blahopřáním 
k ocenění a uzná-
ní práce a umění 
PhDr. Reginalda Ke-
fera a současně také 
srdečně poděkovat 
za přízeň, přátelství 
a vztah k naší obci. 
Vážili jsme si vždy 
nejen jeho znalostí, 
nadání a schopnos-
tí, ale také jeho skvělých lidských vlastnos-
tí, přivětivosti, skromnosti a kamarádství.

Ať se PhDr. Reginaldu Keferovi v dal-
ších letech daří. Ať mu slouží dobré zdraví, 

ať mu přeje štěstí a ať je pro něj hudební 
múza stálým potěšením.

Zdena Burdová
Ladislav Smička

ZAJÍMAVOSTI

Chvilka odpočinku po vánočním koncertě. Dr. Kefer uprostřed, po jeho pravici 
zpěvačka Alena Řehořová Foto: soukromý archiv

Pouť k svatému Antonínovi

V sobotu 15. června se na Malém Kosíři 
konala pouť ke svatému Antonínu, která v po-
listopadovém období není první a zároveň 
se nejedná o novou tradici. Faktickou snahu 
o zřízení poutního místa na Malém Kosíři za-
svěceného sv. Antonínu Paduánskému  máme 
doloženu už v roce 1944, za touto myšlenkou 
ale stojí činnost P. Šuránka a slatinického fará-
ře P. Antonína Pavelčíka v letech 1926-1929. 
Teprve od roku 1944 zde však stál kříž s obra-
zem sv. Antonína, který podle předlohy oltář-
ního obrazu v Čechách pod Kosířem namalo-
vala paní Vlasta Čecháková-Klemsová. Obraz 
posvětil 28. května roku 1944 na Sv. Kopečku 
sám arcibiskup ThDr. Leopold Prečan.

V roce 1946 byl právně zakotven spolek 
Matice sv. Antonína na Kosíři, který zašti-
ťoval budoucí výstavbu kaple. Spolek začal 
vykupovat pozemky. Projektu celého pout-

ního místa včetně exercičního domu a pří-
stupových cest se zhostil brněnský architekt 
Klaudyán Madlmayr. Poutě a činnost spolku 
brzy začaly být sledovány StB a v roce 1949 
si slatinický farář P. Josef Řezáč do zprávy 
ke spolku zapsal: „Stavba kaple sv. Ant. v pě-
tiletce nepovolena.“

Poutě ke sv. Antoníčku na Kosíř se konaly 
bezpečně v letech 1944-1952 jednou až dva-
krát v roce s účastí místní a posléze i okol-
ních farností a zaznívala zde například píseň 
„Na Kosířské hoře“. Jednatel spolku Matice 
Jaroslav Hrdina si 10. února 1951 před zru-
šením spolku zapsal: „Na konec jménem 
všech ctitelů sv. Antonína na Kosíři z celého 
kraje slibujem, že budeme chodit na Kosíř 
k Antoničkovi a on bude i nadále ochrannou 
ruku držeti nad farností slatinskou a širým 
hanackým krajem.“ Jeho slova byla tedy vy-
slyšena.

PhDr. Jan Štěpán
Svatý obrázek s fotografi í kříže na Malém Kosíři asi 
z roku 1945 Foto: archiv
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„Hanácké cestovatel“ po desáté
Těmito dvěma fotografi emi se vracíme  

do obce Kladky k zahájení jubilejního X. 
ročníku  Hanáckého cestovatele, kdy v rámci 
doprovodného programu proběhly také netra-
diční sportovní soutěže.

 Letos je průběh turistického putování po-
někud odlišný, a kdo nemá pas Hanáckého 
cestovatele, může si jej ještě zakoupit v Lutíně 
na obecním úřadě, v hostinci „U Popelků“ 
nebo v prodejně Cyklosport Popelka. Změna 
je také v tom, že pas je platný po dobu tří let.

Ing. Miroslav Mačák
Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Lutín po 70 letech

V jedenáctém pokračování našeho se-
riálu fotografi í se ještě jednou vrátíme 
do ulice Na Záhumení, ale s pohledem 
směrem od křižovatky „pod lipami“. Řada 

domů zde začínala až domem čp. 2, který 
se už ale výrazně změnil stejně jako dům 
vedle. Jediné, co zůstalo téměř stejné, 
je současné sídlo obecních Technických 
služeb. Park, nyní s obrovskými platany, 
byl v této době pouze několik let po vysa-

zení, takže je vidět jen několik větviček. 
Zajímavostí je také, že v roce 1940 měly 
silnice ještě prašný povrch, o asfaltu si 
mohli občané  nechat jen zdát.

Ing. Karel Mišák

Foto: osobní archiv Karel Mišák Foto: Karel Mišák

Z minulosti Lutína (dokončení)

Úroveň kulturního a společenského 
života v obci byla v roce 2000 celkem 
dobrá. Již čtvrtý rok informoval obča-
ny o životě v obci Obecní zpravodaj 
a po delší době se v Lutíně uskutečnila 
výstava obrazů a kreseb pana Vladimíra 
Smékala.

Oslavy osvobození, již bez oblíbeného 
lampionového průvodu, měly jen malou 
účast při kladení věnce k pomníku pad-
lým u lutínské kaple, zato ale bohatou při 
ohňostroji a občerstvení na Rybníčku. 
Hodový lunapark s atrakcemi měl ten-
tokrát mimořádně své stanoviště na pro-
stranství před stadionem TJ.

V obecní knihovně bylo zaregistrováno 
344 čtenářů, kteří si vypůjčili v průběhu 
roku celkem 15912 knih a časopisů.

Pro společnost SIGMA působící v Lutíně 
znamenal rok 2000 stabilizaci v nových 

podmínkách  (po přesunutí výroby v roce 
1999). V jejím původním areálu působilo 
asi 25 samostatných právních subjektů. 
Hospodaření společnosti skončilo s mír-
ným ziskem a ke konci roku zaměstnávala 
1156 pracovníků.

Nejmasovější zájmovou organizací v obci 
byla Tělovýchovná jednota Sigma, která 
však postrádala jednotné vedení a jednotli-
vé odbory řídily svou činnost samostatně. 
Nejvíc členů měl oddíl kopané, který však 
nezaznamenal výraznější úspěchy. Za zmín-
ku stojí činnost odboru turistiky. Jeho 
nejúspěšnější akcí byl novoroční výstup 
na Kosíř, který absolvovalo 1215 účastníků. 
Z ostatních zájmových organizací vyvíjely 
úspěšnou činnost jako obvykle místní orga-
nizace Českého svazu žen a Českého sva-
zu ovocnářského, který uspořádal jednu ze 
svých posledních výstav ovoce a zeleniny.

V roce 2000 se v Lutíně narodilo 24 dětí, 
zemřelo 17 občanů s průměrným věkem 

71,6 roků. Nejstarším žijícím občanem byl 
pan Vladimír Krejčíř, který se v tomto roce 
dožil 95 let.

Slovo na závěr:
Ve vzpomínkách na minulost Lutína 

jsme dospěli takřka do současnosti a ro-
kem 2000 také naše vzpomínání končí-
me. Naši starší občané se mohli od svých 
předků dovědět mnoho zajímavého o nej-
starší historii Lutína již dříve.Ti mladší 
si s námi jistě rádi zavzpomínali na to, 
co neměli možnost prožít nebo pro mno-
ho jiných zájmů nesledovali. Děkujeme 
na závěr všem, kdo našim vzpomínkám 
věnovali pozornost. Pokud se o historii 
obcí Lutín a Třebčín zajímáte víc, máte 
možnost zakoupit si publikaci o nich 
v obecní knihovně nebo na obecním 
úřadě.

Vladimír Smékal
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„Velký“ den na Velkém Kosíři

V sobotu 22. června byla slavnostné 
otevřena nová rozhledna na nejvyšší 
„hoře“ Hané – Velkém Kosíři.

Ti, kdo se této velké události nezúčast-
nili, jistě uvítají následující informace:
Plánovaná provozní doba rozhledny:
duben (za příznivého počasí):
sobota, neděle  10 – 16 hodin
květen, červen:
pátek 14 – 19 hodin
sobota, neděle 9 – 19 hodin
červenec, srpen:
pondělí -  neděle  9 – 19 hodin

pátek 14 – 19 hodin
září, říjen:
pátek 14 – 19 hodin
sobota, neděle 9 – 19 hodin
Vstupné:    děti 6 – 15 let 10 Kč

dospělí 20 Kč

Za individuální vstup mimo provozní 
dobu pro skupinu minimálně 10 osob bude 
vstupné 30 Kč na osobu.

Za nepříznivého počasí (mlha, trvalý 
déšť) je rozhledna uzavřena.

Z tiskové zprávy Miukroregionu Kosířsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti: 
V dubnu oslavili:
80 let Anna Smékalová Lutín
75 let  Július Složil Lutín

V květnu oslavili:
89 let Zdenka Šlimbachová Lutín
87 let Žofi e Novotná Lutín
87 let Bohumil Tunka Třebčín
86 let  Milada Hošková Třebčín
85 let Vlastimil Látal  Třebčín
84 let František Zejda Lutín
83 let  Libuše Navrátilová    Lutín
83 let Jiřina Ševčíková Lutín
83 let Vladimír Smékal Lutín
82 let Jaroslava Hlavová  Třebčín   
81 let Milada Minářová  Lutín
81 let Antonie Krampotová Lutín
81 let Kamil Palička Lutín
80 let Libuše Hořínková   Lutín
75 let Marie Reifová   Třebčín
V červnu oslavili:
89 let Hedvika Brumovská    Lutín
89 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
83 let Danuška Mrákavová Třebčín
83 let Bedřiška Žůrková Lutín
80 let Anna Nováková Lutín
80 let Josef Spurný Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Narozené děti: 
únor:
Josef Dorazil  Lutín
březen:
Tina Navrátilová Lutín

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 9. 2013.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová • Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1300 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Vítání občánků
proběhlo v Lutíně v sobotu 25. května. Do svazku obce bylo slavnostně přijato sedm 

dětí. Krásným pásmem písniček a básniček je přivítali žáci ZŠ Lutín.

Foto: Antonín Bábek

Foto: Zdeňka Dosedělová

Marek Mlčoch Lutín

duben:
Eliška Hrubá  Lutín
Vojtěch Zatloukal Lutín
Jakub Sedlák Lutín

květen:
Lucie Novotná Lutín
Václav Pospíšil Třebčín

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

Opustili nás ve věku…

80 let František Sivák Třebčín
67 let   Jindřich Pluháček Lutín
71 let   Alois Rohla Lutín
81 let   Marie Minaříková Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

·  ·  · 

Sbor pro občanské záležitosti


