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ZE ŽIVOTA OBCE

Setkání seniorů

Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály
Společenského domu v Lutíně a Kulturně
společenského zařízení v Třebčíně senio-
rům. Jejich setkání připravil Obecní úřad
Lutín ve spolupráci s členkami Svazu
žen a Sboru pro občanské záležitosti,
které osobně pozvaly každého z „dříve
narozených" občanů.

Setkání v Lutíně se zúčastnilo kolem 200
pozvaných, pro které bylo připraveno malé
občerstvení. O jejich pohodlí a obsluhu se
postaraly členky pořádajících organizací

Slavnostní atmosféru podtrhlo i u nás
uvítání starostou obce panem Bábkem
a místostarostou panem Bokůvkou. Po
jejich upřímném přípitku nastoupily děti
z lutínské a hněvotínské ZŠ s velmi pěk-
ným kulturním programem.

Občerstvení podávané našimi hosteska-
mi bylo přivítáno nejen s chutí, ale i se
slovy díků.

A pak se už jen povídalo a povídalo.
Vždyť někteří ze seniorů se nevidí zas tak
často a na srdci toho bylo tolik ...

O hudbu, která nakonec vylákala
i k tanci, se postaral pan Jiří Papoušek.

* * *
Kulturní program na obě setkání připra-

v i l i učitelé s dětmi ZŠ Lutín a Hněvotín.

Každé setkání probíhalo trochu jinak, ale
obě měla jedno společné - upřímný zájem
účastníků o malé „umělce", kteří j im přišli
zpříjemnit jedno odpoledne.

Osobně pozvali každého
z „dříve narozených"

Hněvotínským mažoretkám v červeno-
bílých kostýmech to mimořádně slušelo
a jejich vystoupení bylo svižné a plné
radosti z pohybu. V programu lutínských
žáků, který s dětmi připravili p. uč. Voň-
ková, p. uč. Fischer a p. vych. Lužná,
zazněly lidové písně, hanácká poezie
a verše Fr. Hrubína. Děvčata předvedla
aerobickou rozcvičku a gymnastické cvi-
čení.

Na příští setkání se těší žáci, učitelé
a určitě i vděčné publikum.

* * *
Dík za tato krásná setkání patří pořada-

telům-členům zastupitelstva, pracovnicím
OÚ, členkám Svazu žen a SPOZ, učite-
lům a žákům ZŠ, hudebníkům a nakonec
i všem spokojeným hostům, kteří svou
účastí dali najevo, že ještě z daleka nepatří
„do starého železa".

Zpracováno podle příspěvků
Mgr. A. Večeřové, pí V. Voňkové a p. L. Smičky

/foto: Mgr. Milena Vychodilová - Lutín
p. Antonín Bábek - Třebčín/

a pracovnice OÚ. Po slavnostním zahájení,
kterého se ujal starosta obce pan Bábek,
a pestrém a velmi pěkném vystoupení
žáků ZŠ Lutín a Hněvotín následovala
až do večerních hodin (s prodloužením!)
volná zábava. Hudbu k tanci i poslechu
a písničky na přání zajistilo hudební duo
manželů Vyroubalových z Drahanovic.
V pěkném prostředí zrenovovaného sálu
Společenského domu se všem l íbi lo a věří-
me, že v následujících letech, kdy hodláme
podobná setkání opakovat, přijdou i ti
občané, kterým to letos z nějakého důvodu
nevyšlo.

* * *
Prostory sálu KSZ v Třebčíně byly

zaplněny téměř do posledního místečka
a ve tvářích účastníků setkání byla hned od
počátku vidět dobrá nálada a spokojenost
ze setkání s přáteli a sousedy.



Jaký byl?
Kdo?
No přece VIII. obecní ples

Pátek 16. ledna 2004 byl v Lutíně dnem
plesovým. Již v pořadí V I I I . obecní ples se
konal podruhé v prostorách Společenského
domu SIGMA a byl opět významnou a ne-
přehlédnutelnou společenskou událostí
v Lutíně.

Chtě nechtě se ale vždy vtírá otázka,
jaký opravdu byl? Byl vydařený, naplni l
očekávání účastníků a nakonec i organi-
zátorů?

Všeobecně se dá říci, že ano. Na velmi
dobré úrovni byla celá organizace plesu,
obě kapely odvedly profesionální práci

a vyhověly i velice různorodému složení
hostů, v pořádku bylo také nabízené ob-
čerstvení. Vítaným zpestřením a do určité
míry i zlatým hřebem bylo předtančení jak
perfektním tanečním párem, tak i skupinou
mladých tanečníků a jej ími sólisty. Neza-
nedbatelným bodem programu byla i bo-
hatá tombola s více než 50 hodnotnými
cenami. Také výzdoba, kterou zajišťovala
lutínská základní škola, byla vkusně
a pěkně provedena. Celý průběh plesu
byl navíc umocněn příjemným prostředím
zrekonstruovaného Společenského domu.

Zlatým hřebem bylo předtančení

Jak je vidět, mohli bychom být více než
spokojení. Ale něco přece jen atmosféru

plesu mírně zkalilo. Především to, že oba
sály zůstaly nenaplněny. Je škoda, že této
společenské události nevyužilo více našich
občanů a mladých, že mohlo být i více
hostů z okolí.

Samozřejmě může být na průběh
obecního plesu i řada dalších pohledů,
připomínek i kritických názorů. Všechny
dobré nápady a náměty proto rádi vyslech-
neme a zohledníme při přípravě dalšího,
již IX. obecního plesu.

A co ještě na závěr? Všem organizá-
torům a personálu obecního úřadu patří
poděkování za všechnu práci, věnovanou
uskutečnění této společenské akce v Lu-
tíně.

Ladislav Smička /foto: David Babek/

Některé zajímavosti
ze Zprávy o hospodaření
obce Lutín,
činnosti místní samosprávy
a OÚ Lutín za rok 2003

Hospodaření obce
V průběhu roku 2003 dočerpala obec

z půjčky SFŽP ČR na výstavbu kanalizace
posledních 9 tis. Kč a po jejím dokončení
zaslala Fondu veškeré podklady potřebné
pro závěrečné vyhodnocení celé akce. Po
tomto vyhodnocení by obec měla získat

dalších 1,2 mil. Kč vázaných nejen na
úspěšné ukončení stavby, ale i na splnění
úvěrových podmínek.

Rada se sešla
ke 23 společným zasedáním

Volné finanční prostředky se v průběhu
roku zhodnocovaly o úroky na tzv. spořící
účet u Volksbank CZ a.s. Olomouc.
K 31. 12. 2003 činí zůstatek na tomto účtu
celkem 6,346 mil. Kč.

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12.
2003 činí 3,205 mil. Kč a bude použit
v rozpočtovém provizoriu roku 2004,
které bylo schváleno na 7. zasedání Zastu-

pitelstva obce Lutín dne 10. 12. 2003, až
do doby schválení rozpočtu na rok 2004.

Četnost zasedání orgánů obce
Rada obce se v uplynulém roce sešla

k 23 společným zasedáním s průměrnou
účastí členů rady na jednáních 87,6 %.
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se
uskutečnila 6x. Průměrná účast členů
zastupitelstva byla 90,5 %.

Investiční výstavba v obci a příprava
projektové dokumentace

Největší investiční akcí v uplynulém
roce bylo bezesporu provedení povrchové
úpravy na Olomoucké ulici v Lutíně



v hodnotě cca 950 tis. Kč. Dokončení akce
provedením výsadby okrasných stromů
se předpokládá v letošním roce. Z dalších
investičních akcí uvádíme např. přeložení
vodovodu v Břízové ulici v Lutíně, opravu
chodníků v Třebčíně, dětské hřiště před MŠ
v Lutíně, výsadbu zeleně, výměnu svítidel
veř. osvětlení aj. Celkem byla v r. 2003
na investiční akce vynaložena částka
4,6 mil. Kč.

V roce 2003 byla dokončena následu-
jící projektová dokumentace:
- Intenzifikace a kalová koncovka ČOV
- Rekonstrukce vodovodu Břízová ulice
- Územní plán obce 2. část
- Předprojektová studie „Regenerace pa-

nelového sídliště".
Před dokončením jsou tyto projekty:

- Projekt školního hřiště,
1. část-do 10.3.2004

- Regenerace panelového sídliště v Lutíně,
návrh - do 15.3.2004.

S celkovou Zprávou o hospodaření
obce vč. rozboru hospodaření se mohou
naši čtenáři seznámit na veřejném zasedání
zastupitelstva obce konaném dne 10. 3. t.r.
od 18.00 hod v aule ZŠ Lutín nebo ve
vývěskách OÚ Lutín.

/ka/

Hasiči hodnotili

Členové Sboru dobrovolných hasičů
v Třebčíně se sešli 13. prosince 2003 na
valné hromadě. Vyčerpávající zprávu
o činnosti sboru přednesl bratr L. Smička.
Jednotka v průběhu roku čtyřikrát vyjížděla
k požáru a jednomu námětovému cvičení.
Soutěžní družstvo reprezentovalo obec
na sedmi soutěžích v požárním sportu.
Hasiči zabezpečili hody v Třebčíně včetně
tanečních zábav a dětského dne v Ohradě.
Posbírali 116 q železného šrotu. Ve zbroj-
nici bylo vybudováno sociální zařízení,
odkanalizování budovy zbrojnice a vo-
dovodní přípojka. Mnoho hodin bylo
odpracováno na údržbě zásahové techniky.

Medailí za odvahu a statečnost
byli vyznamenáni 4 hasiči

Sbor se aktivně podílel na přípravě
mistrovství ČR v požárním sportu
v Olomouci. V říjnu byli za nezištnou
pomoc při povodních v roce 2002, kde
nasadili své zdraví v oblasti Neratovic,
odměněni v Přibyslavi medailí za od-
vahu a statečnost hasiči D. Vronka,
M. Grumlík, F. Crha a D. Sedláček.
Koncem roku hasiči zazimovali areál
v Ohradě, připravili tenisové hřiště na
provoz kluziště a techniku na zimní provoz.

V letošním roce kromě tradičních akcí jako
hody, dětský den, taneční zábavy, soutěže
v požárním sportu, údržba techniky,
zbrojnice, areálu v Ohradě a tenisového
kurtu připravili hasiči na 5. červenec
v Ohradě koncert skupiny Katapult.
Všem členům sboru a jeho příznivcům

patří poděkování za vykonanou práci,
Obci Lutín, HZS v Olomouci a OSH ČMS
za finanční podporu a odbornou výpomoc.

Hynek Bokůvka
Za výbor SDH Třebčín

/foto: pí H. Martinovská/

Oprava kamenného kříže

V polovině prosince minulého roku byl
demontován pomocí autojeřábu kamenný
kříž stojící před č.p. 121 v Třebčíně (Po-
láchovo). Kříž byl v mimořádně havarijním
stavu, bezprostředně hrozilo jeho zřícení
s ohrožením nejen samotné památky, ale i
kolemjdoucích. Tato památka regionálního
významu je z pískovce, datovaná rokem
1833, o celkové výšce 5 m.

Na restaurování památky obdržela
obec dotaci z Programu obnovy venkova.
Provedení prací je v rukou kamenosochaře
p. Jaromíra Zahálky z Třebčína, který
opravený kříž vrátí na původní místo do
konce června.

Hynek Bokůvka
místostarosta

/foto: p. Jiří Polách/



První „Třebčínská smeč" Evidence obyvatelstva informuje
V sobotu 17. 1. 2004 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Třebčín v lutínské
herně 1. ročník turnaje ve stolním tenisu
pod názvem „Třebčínská smeč". Tohoto
klání se zúčastnilo 16 mužů a 5 žen. Ženy
soutěžily samostatně ve skupině. Muži
byli vylosováni do dvou skupin a bojovali
o 4 postupová místa. Ta vybojovali J.
Čada, H. Bokůvka, Mgr. A. Pospíšil a D.
Vronka. Z nich potom po velikém boji
vyšel vítězně velitel SDH D. Vronka.
V ženách celkem zaslouženě zvítězila
Mgr. M. Weidingerová. Hrálo se celý den
na 5 stolech a bylo se na co dívat. Hlavní
organizátor a ředitel soutěže D. Vronka po
skončení turnaje předal vítězům „zlaté"
poháry a všem zúčastněným diplomy. Tato
nádherná sportovní sobota byla oficiálně
zakončena společnou večeří v restauraci
„Neptun". Na závěr bych chtěl poděkovat
lutínským stolním tenistům za zapůjčení
herny, hráčům za maximální nasazení,
férovou hru a D. Vronkovi za perfektní
zajištění celého turnaje.

Ladislav Smička
jednatel SDH Třebčín

Počet obyvatel a jejich pohyb v r. 2003

Pohyb obyvatelstva:

Eva Dudkova evidence obyvatel

Z RADY OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých zasedáních?

dne 15.12.2003

Schválila žádost ředitele ZŠ Lutín
Mgr. Jana Spurného týkající se
otevření dalšího oddělení v mateřské
školce. Od 1. 1. 2004 bude otevřeno
4. oddělení v MŠ Lutín na dopolední
provoz.

Schválila plán zasedání rady a za-
stupitelstva obce v roce 2004.

dne 12. 1. 2004

Vzala na vědomí zvýšení rozpočtů
pro r. 2004 ve smyslu rozhodnutí
Olomouckého kraje:
- pro MŠ a ZŠ Lutín o 19.100,- Kč

- pro Dobrovolné hasiče o 8.220,- Kč
- na Program péče o krajinu o částku

173.700,- Kč.

Schválila přidělení 2 uvolněných bytů
na DPS v Lutíně.

Seznámila se s výsledkem Tříkrálové
sbírky 2004. Občané přispěli částkou
26.542,50 Kč.

dne 26.1.2004

Vybrala investiční akce a větší opravy,
které budou zařazeny do návrhu
rozpočtu obce pro rok 2004.
Diskutovala o přípravě rekonstrukce
ČOV Lutín na téma:
- vypracování konkurenčních pro-

jektů k již zpracovanému projektu
(Intenzifikace a kalová koncovka
ČOV Lutín)

- odprodej či pronájem ČOV.

dne 2. 2. 2004

Vzala na vědomí výsledek jednání
starosty s vedením České pošty:
- Převod Třebčína pod poštu Lutín

bude uskutečněn v letošním roce.
- Česká pošta nemá zájem o odkoupení

nemovitosti č.p. 124 v Lutíně, ve které
v současnosti sídlí. Uvítala by však
pronájem celé budovy vč. l. patra.

Projednala kalkulaci ceny vodného
a stočného pro rok 2004 v návaznosti
na nové ceny dodavatele vody pro Lutín
a. s. Sigma Group. Nové ceny budou
uplatňovány od 1.4. 2004; v březnu
t.r. s nimi budou seznámeni občané.

Vzala na vědomí informaci z dopisu
MF ČR z 22. 1. 2004 týkající se
schválení investiční akce ZŠ Lutín - re-
konstrukce ve výši 8 mil. Kč. Za tuto
částku bude v letošním roce vybudo-
váno nové školní hřiště a provedena
rekonstrukce tělocvičny. /ka/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Zápis dětí do 1. třídy

S velkým očekáváním, někteří nejistě,
jiní odvážně, přicházeli se svými rodiči
v pátek 16. ledna 2004 malí předškoláci
k zápisu do první třídy naší školy.

U vchodu do budovy se jich ujaly
žákyně 8. a 9. tříd, které je provedly školou
až do místností, kde zápis probíhal.

Už na chodbě zdolaly děti zábavnou
formou překážkovou dráhu - jeden z pěti
úkolů, které měly prověřit školní zralost
předškoláčků. Další čtyři úkoly již plnily
pod dohledem učitelek a za každý z nich
byly odměněny barevným žetonem, který
jim byl přilepen na čepičkový „šiltík".
Všichni předškoláci si za své výkony
vysloužili krásnou zápisovou medaili.

Ve škole panovala tvůrčí a příjemná
atmosféra. Někteří z předškoláčků se
učitelkám svěřili s tím, že už jsou od

Ježíška vybaveni aktovkou a pouzdrem
a že se do školy velmi těší. Před odchodem
ze školy si ještě pohráli s obrovskou
pěnovou stavebnicí, která je oblíbenou
hračkou dětí ve školní družině.

Zapsáno bylo 34 dětí,
některé se do školy těší

K zápisu do l. třídy pro školní rok 2004
-2005 se dostavilo celkem 37 předškoláků.
Zapsáno bylo 34 dětí, rodiče tří dětí využili



možnosti požádat o odklad školní docházky
pro své dítě. Od nového školního roku by
tedy měly být otevřeny dvě první třídy.
Potěšilo nás, že o zápis svých dětí do naší
školy projevili zájem i rodiče z okolních
obcí Slatinky, Lípy a Luběnice.

Přejeme dětem, aby se pro ně od l. září
stala škola místem, kam budou rády chodit,
a aby učení pro ně bylo skutečně hrou.

Mgr. Jana Šolcova - třídní učitelka 2. A
/foto: Mgr. Milena Vychodilová/

„Slunce do škol" v ZŠ Lutín
V minulých dnech se na jižním štítu

nové budovy naší školy objevila zajímavá
„okrasa". Je to dvojice solárních kolektorů
pro výrobu el. energie a ohřev teplé vody.
Naše škola se tak aktivně zapojila do projektu
„Slunce do škol", podporovaného Státním
fondem životního prostředí. V rámci tohoto
projektu jsou školy vybavovány zařízeními,
která mají žákům demonstrovat možnosti
využití solární energie.

Možnosti využití solární energie

Na monitoru, který je umístěn na
chodbě nové budovy, mají žáci možnost
sledovat, kolik energie se ušetří při ohřevu
vody, kolik el. energie lze vyrobit ze
solární energie. Tyto výsledky pak mohou
porovnat se spotřebou j iných druhů paliv
(uhlí, dřeva, lehkých topných olejů apod.)
pro výrobu stejného množství el. energie
a teplé vody. Zajímavé jsou pak údaje,
které vypovídají, jak se sníží množství
nebezpečných škodlivých emisí, které
vznikají při použití klasických paliv.

Zařízení má pro naši školu několik
přínosů:
1. Škola ušetří část nákladů na ohřev

teplé vody.
2. Žáci se přesvědčí, že využívat

alternativní zdroje energie se vyplácí,
a mnozí z nich se při stavbě svého
domu budou rozhodovat i o možnosti
využívání sluneční, resp. dalších
alternativních zdrojů energie.

3. Zařízení dokazuje, že existuje výroba
el. energie bez škodlivého vlivu na
životní prostředí.

Mgr. Jan Spurný - ředitel školy

Žáci 7. tříd
na lyžařském kurzu

Už druhým rokem se žáci sedmých
tříd z lutínské a olšanské základní školy
zúčastnili lyžařského kurzu na Slovensku
v Terchové. V neděli 1. 2. 2004 kolem
půl sedmé ráno už všichni netrpělivě
přešlapovali před autobusem a čekali na
odjezd. Krátce po sedmé dva autobusy
s šedesáti žáky obou škol vyrazily na
dlouhou cestu na Slovensko.

Po příjezdu do Terchové si všichni vybali l i
a uklidil i svá zavazadla. Pokoje v ubytovně
byly čisté, prostorné a působily útulně.

Po odpoledním klidu jsme se vydali na
svah, kde jsme byli rozděleni do družstev
podle výkonnosti žáků. Zvláštní bylo tzv.
„nulté družstvo", ve kterém byli letošní
osmáci a deváťáci, kteří doplnili celkový
počet žáků za naše nemocné spolužáky.

Další dny rozdělená družstva jezdila na
svahu „Na Gavurkách" v sousední vesnici
Biely Potok.

Ti nejlepší z nejlepších se předposlední
den dopoledne vydali na 2000 m dlouhý
svah ve Vrátné dolině, odkud se vrátili víc

vyčerpaní, než čekali, a proto ti unavenější
mohli j ít odpoledne na krátkou procházku
po Terchové. Ostatní strávili odpoledne
tradičně „Na Gavurkách".

Lyžařský kurz však není jen lyžování. Je
nutné využít i čas strávený mimo sjezdovky.

Večer při denním rozkazu byla určena
služba, která budila, chystala jídelnu ke snídani,
obědu a k večeři. Každý vedoucí družstva pak
vyhodnotil den po lyžařské stránce a vynesl
klady a zápory svého družstva.

Po rozkazu a přednášce se o večerní
program staralo každý den j iné družstvo.

Poslední večer se rozdávaly diplomy
nejlepším žákům z každého družstva.

Hlavní cíl kurzu byl splněn

Na závěr lze konstatovat: hlavní cíl
celého kurzu - naučit se lyžovat - byl
splněn. Podařilo se to všem účastníkům
kurzu, i když ne za právě příznivých pově-
trnostních podmínek.

Všichni se shodli na tom, že to byl
dobrý kurz.

L. Dočkalová, I. Bokůvková - žákyně třídy 7. A ZŠ Lutín
/foto: Mgr. Jan Spurný/

Ze života
Mateřské školy v Lutíně

V září 2003 začal provoz v naší ma-
teřské škole ve 3 odděleních. Některé
děti se po prázdninách nadšeně přivítaly
s kamarády z loňské třídy, jiné děti přišly
do školičky poprvé, a tak sem tam ještě
ukápla nějaká ta slzička. Brzy si však děti
u nás zvykly a do školky se těší.

Hned koncem září se v naší MŠ
uskutečnilo divadelní představení pod
názvem „Vodnické pohádky". Herci
z olomouckého divadla našim nejmenším
zahráli pohádkové příběhy. Děti i paní
učitelky je odměnily velkým potleskem.

V listopadu nás autobus odvezl do
Kulturního domu v Senici na Hané. Sotva
se děti nedočkavě usadily, už potleskem
přivítaly statečnou princeznu Máňu, které
držely po celé představení pěstičky v boji
s čerty a ježibabou. Dětem se pohádka
moc líbila a těší se na další divadelní
představení.

V prosinci se děti připravovaly na mi-
kulášskou a vánoční besídku. Učily se
básničky a písničky o zimě, koledy, hrály
pohádky a vyráběly vánoční přáníčka
a dárečky. Slavnostně si vyzdobily třídy
i celou mateřskou školu.

Prvním velkým zážitkem byl příchod
Mikuláše s andělem a čertem. Děti se na ně



moc těšily a doufaly, že j im něco dobrého
nadělí. Přednesly mu pěkné básničky
a zazpívaly písničky. Mikuláš všechny děti
pochválil a rozdal j im balíčky s ovocem
a cukrovinkami.

Ve středu 17. 12. 2003 čekala děti ještě
vánoční besídka s nadílkou. Děti pozvaly
rodiče, sourozence, babičky i dědečky, aby
jim u vánočního stromečku předvedly, co
pěkného se naučily, a předaly svá přáníčka
a dárečky. Pod stromečkem na ně čekaly
dárečky - pěkné hračky za jejich snažení.

Od ledna opět 4 oddělení

Od ledna se provoz v naší mateřské
škole rozšířil na 4 oddělení, tj. 3 oddělení
s celodenním provozem a l oddělení na
dopoledne. Sváteční vánoční nálada ještě
mezi dětmi v krásně vyzdobených třídách
přetrvávala i v prvním týdnu nového roku.
Děti měly možnost navštívit i místní
kapličku. Celou cestu nám krásně sněžilo
a před kapličkou nás už přivítala paní
Prokšová, která nás seznámila s budovou
a její historií. Děti obdivovaly betlém
a krásnou vánoční výzdobu, na závěr si
společně zazpívaly koledy.

Ve středu 21. ledna 2004 se u nás
v MŠ konal „Den otevřených dveří". Paní
učitelky s dětmi třídy pěkně připravily
a vyzdobily. Návštěvnost rodičů s dětmi
bývá rok od roku větší. Přišly se podívat
babičky, tetičky a kamarádi. Navštívil nás
i pan starosta A. Bábek v doprovodu
ředitele ZŠ Mgr. Jana Spurného a zástup-
kyně Mgr. Mileny Vychodilové.
Po celý den byly ze tříd slyšet písničky,
básničky a pohádky. Děti, které se přišly
podívat, si mohly pohrát, kreslit či se jen
tak dívat, co už starší kamarádi všechno
umí. „Den otevřených dveří" se opravdu
vydařil, o čemž svědčí i to, že někteří
rodiče zde s dětmi pobyli až do zavírací
hodiny.

Pěknou tečkou za první polovinou roku
se stalo bruslení starších dětí na kluzišti
TJ, kde se do příprav zapojili i obětaví
rodiče našich předškoláků.

Půl roku v naší školičce uplynulo jako
voda a my se můžeme společně těšit na

další zajímavé akce, které máme ještě před
sebou.

Marta Báťková učitelka MŠ
/foto: Helena Dvořáková

- kaple Nanebevzetí panny Marie
Helena Dosedělová - MŠ/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Začátek roku na Kosíři

Ve čtvrtek 1. ledna 2004 se uskutečnil j iž
17. ročník novoročního výstupu na Košíř.
Výstup na Košíř pořádal jako každoročně
odbor turistiky Tělovýchovné jednoty
Sigma a účastníci byli vítání na vrcholu
Košíře v době od 9.00 do 16.00 hod. Za
svůj sportovní výkon byli opět odměněni
po zápisu do vrcholové knihy medailemi,
které pro pořadatele zhotovila Sigma
Chema spol. s r.o. Medaile se jako vždy
líbi ly hlavně mladým turistům a pořadatelé
za věnování dárcům srdečně děkují.

Účastníků zapsaných do vrcholové knihy
bylo 1560 a byl to rekordní počet za 17 roků
existence této turistické akce. V průběhu dne
bylo na Kosíři l idí jako o pouti, vzájemně
se pozdravovali a přáli si dobrý nový rok.

Rekordní počet za 17 let
l 560 účastníků

O občerstvení a zahřátí účastníků se postarali
slatinkovští hasiči, kteří opět postavili na
vrcholu Košíře stánek, ve kterém bylo
možno zakoupit nápoje i uzeniny a dokonce
i jelení guláš. Je třeba j im za to poděkovat.
Postarali se také o odvoz odpadků a lahví,
které tam neukáznění turisté zanechali.

Novoroční výstup byla akce veskrze
úspěšná a je třeba si jen přát, aby co
nejvíce účastníků tohoto výstupu i nadále
ve své turistické činnosti pokračovalo.

Vladimír Smékal - turistika

Karneval na ledě

Každoročním vrcholem a jakýmsi ukon-
čením zimní bruslařské sezóny je karneval
na ledě. Letošní zima nepřipravila tol ik
možností náruživým bruslařům jako ty
předchozí, ale ve svém kalendáři si naštěstí
prostor pro uspořádání karnevalu našla.

Takže v sobotu 31. 1. 2004 měli or-
ganizátoři vše připraveno k uspořádání



3. ročníku novodobých karnevalů na ledě.
Karneval zahájil rej masek a tradiční
soutěže a úkoly za sladké odměny.

Vrcholem karnevalu je vyhlášení krále
a královny karnevalu pod patronátem
starosty obce p. Antonína Bábka. V letoš-
ním roce se j imi stali David Svoboda
a Adéla Soušková. Uznání pořadatelů však
patří všem dětem v maskách, které si daly
s rodiči práci a připravily porotě těžké
chvilky při výběru těch nejlepších.

Závěr karnevalu patřil tombole se zají-
mavými cenami. Diskotéku na ledě pod
vedením moderátora DJ Tomáše Rumíška
opepřila drožka Jiřího Vymazala, která od-
vezla každého, kdo se dokázal udržet, soutěž
DO-RE-MI, kde zpíval každý, kdo má hlas
nebo „zpívá nahlas", a malý ohňostroj.

Vzhledem k tomu, že nám nejmenší po-
pulace ubývá, chceme pro příští karneval
připravit několik překvapení a lákadel tak,
aby do víru zábavy bylo zapojeno co nejvíce
dětí, mládeže i dospělých.

Těžké chvilky poroty při výběru
nejlepších masek

Závěrem patří poděkování komisi škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a firmám Sigma
Group a.s., Ložiska Haná spol. s r.o., John
Crane Sigma a.s. a K-klubu za finanční po-
moc, bez níž by nebylo možné takové akce
pořádat. Za organizaci karnevalu a veřejného
bruslení děkujeme rovněž organizátorům pod
vedením M. Vymazala.

... V neděli po oblevě a dešti už mohly na
kluzišti probíhat pouze plavecké soutěže ...

Ing. Karel Czudek - člen TJ Sigma Lutín
/foto: Antonín Bábek/

Turnaj ve stolním tenisu

Stolní tenis - na první pohled tak jedno-
duchá hra. Že to s tou jednoduchostí není
tak docela pravda, o tom se přesvědčili
účastníci turnaje ve stolním tenisu, který
pro zájemce uspořádal Sport bar v herně
stolního tenisu TJ Sigma Lutín 22. pro-
since. Zúčastnilo se ho celkem 28 hráčů,
hrálo se systémem ve skupinách každý
s každým. Nejlepší čtyři hráči ze skupin
postoupili do dalších bojů, kde se hrálo
„pavoukem" na dvě porážky. Po urputných
bojích nakonec zvítězil v turnaji David
Rojka, na druhém místě skončil Milan
Kubíček a na třetím Pavel Vitko. Tento
celodenní turnaj byl velice dobře připraven
jak po stránce sportovní, tak i po stránce
občerstvení, které zajistil sponzor tohoto
turnaje Sport bar, jmenovitě pan Roman
Blaha. Byla to velice zdařilá akce, jakých
bychom potřebovali v naší obci co nej-
více, a pořadatelům za ni patří upřímné
poděkování.

Antonín Babek - starosta obce
/foto: Jaroslav Hejdušek/



ZAJÍMAVOSTI SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky vybral a upravil
Vladimír Smékal/

Počasí bylo začátkem roku 1938
normální, březen však byl neobyčejně
teplý, dosáhl teploty až 26 stupňů. Duben
a květen však byl chladný a způsobil velké
škody na květech ovocných stromů, l. září
se strhl velký liják, který způsobil velkou
povodeň a také velké škody na polích,
domech a hospodářských budovách.
Úroda hospodářských plodin byla také
nepříznivým počasím poznamenána.

Obecní hospodářství v roce
skončilo aktivem 58 tis Kč.

1938

Hospodářská situace ve státě doznala
značného obratu k lepšímu. Průmyslové
podniky pracovaly na vojenských dodáv-
kách, zaměstnávaly mnoho těch, kteří
v předešlých letech byli bez zaměstnání.

V obci byly rozšířeny mosty k Luběnicím
a k Třebčínu a u budovy Sigmund-Pumpy.
Četníci byli z lutínské stanice odvoláni
a na jejich místo byla dosazena policie státní.
Spolkový život vzhledem k mimořádným
poměrům ve státě značně poklesl.

V lednu oslavili

85 let Stanislav Huslar Lutín
82 let Zdeněk Hanák Lutín
81 let Věra Vařeková Třebčín
80 let Josefa Radová Lutín
75 let Jan Spišák Třebčín

V únoru oslavili

89 let Anna Sedláčková Lutín
86 let Františka Blaťáková Lutín
85 let Anežka Báťková Lutín
82 let Vlasta Huslarová Lutín
81 let Milada Stachová Lutín
81 let Miroslav Zahradníček Třebčín
81 let Růžena Podušková Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

listopad:

Anežka Koblihová

prosinec:

Jana Fojtíková
Šárka Nevěčná
Jiří Snášel

leden:

Natálie Šurinová
únor:

Barbora Holbová
Gabriela Greplová

Lutín

Lutín
Lutín
Lutín

Lutín

Lutín
Lutín

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

Opustili nás ve věku ...

83 let Libuše Hammerová Lutín
76 let Božena Fišerová Lutín
76 let Ludmila Vojtilová Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

PO UZÁVĚRCE

Zimní fotbalový turnaj
v Lutíně

V sobotu 10. l. 2004 byl zahájen zimní
turnaj v kopané, který pořádá oddíl kopané
TJ Sigma Lutín, za účasti devíti družstev
k lubů okolních obcí.

Hraje se každou sobotu a neděli,
systémem každý s každým, vítěz zápasu
získá 3 body, vítěz penaltového rozstřelu
po nerozhodném výsledku získá 2 body,
jeho poražený soupeř získá l bod. Po
odehraných osmi kolech si družstvo mužů
Lutína nevede špatně, o čemž svědčí
výsledky a umístění v tabulce.

Tabulka:

1 . H n ě v o t í n
2. L u t í n
3. K o s t e l e c
4. D r a h a n o v i c e
5. D r ž o v i c e
6. N e d v ě z í
7. O l š a n y
8. Těšetice
9. L u t í n dor.

Výsledky družstva mužů a dorostu:

Lut ín - Držovice 7:2

Lut ín - H n ě v o t í n l :2

Lut ín - Nedvězí 6: l

L u t í n - Těšetice 3:1

L u t í n - Drahanovice 2 :1

Lut ín dor. - Držovice 0:4

Lut ín dor. - Olšany l :3

L u t í n dor. - Nedvězí 0:1

L u t í n dor. - Těšetice l :2

L u t í n dor. - Kostelec 2:7

Ladislav Zlámal

Pozvánka

Zveme naše občany na 9. veřejné zase-
dání zastupitelstva obce, které se uskuteční
dne 10. 3. 2004 od 18.00 hodin v aule ZŠ
Lutín.

Hlavní program:

1. Rozbor hospodaření obce a OÚ Lutín
za rok 2003.

2. Zpráva o činnosti rady, zastupitelstva
a OÚ Lutín.

3. Schválení rozpočtu na rok 2004.
4. Prodej obecních pozemků.
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