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Lutínské hody
Ranní sluníčko a dechová hudba pro-

budily občany Lutína a zahájily tak tradič-
ní lutínské hody.

Na prostranství před obecním úřadem 
již od soboty byly zejména pro děti při-
praveny různé zábavné atrakce - lunapark 
a stánky se sladkostmi a suvenýry.

Kulturní komise uspořádala v sobo-
tu od 11 hodin na Rybníčku turnaj v malé 
kopané, kterého se zúčastnilo 6 muž-
stev. Vítězem a držitelem Poháru staros-
ty obce se stalo mužstvo „Ložiska Haná“ 
pod vedením Františka Brázdila juniora. 
Reprodukovaná hudba Tomáše Rumíška 
vyhrávala až do pozdních odpoledních 
hodin a bohaté občerstvení pro sportovce 
a přihlížející a fandící návštěvníky zajistili 
zaměstnanci restaurace Neptun.

Pro střední a starší generaci pořádaly 
lutínské členky ČSŽ již tradiční hodovou 
zábavu v aule školy. K tanci i poslechu hrá-
la všemi oblíbená hudba profesora Havelky 
z Olomouce. Dobrá zábava a výborná 
atmosféra v příjemném prostředí auly byly 
kladně hodnoceny návštěvníky, kteří byli 
bohužel hlavně z okolních obcí. Je škoda, 
že místní občané, kteří si neustále stěžují, 
že se v Lutíně nic nedělá, se akcí pořáda-
ných hlavně pro ně nezúčastňují, což mrzí 
hlavně pořadatele a organizátory.

Poděkování patří všem, kdo se na orga-
nizaci lutínských hodů podíleli.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně kulturní komise

Ochrana přírody 
není nic nového

V poslední době se stalo velice častým 
jevem vyjadřovat se k problémům zacho-

vání života, globálnímu oteplování, ochra-
ně přírody a přírodního dědictví vůbec. 

Stačí se ale ohlédnout kamkoli do 
minulosti a okamžitě se nám objeví analo-
gický příklad, jen se o tom tehdy takovým 
způsobem nemluvilo.

V Lutíně je všeobecně známý prostor 
„pod lipami“ (nebo lépe „pod lêpama“), 
který v minulosti sloužil a nadále slouží 
různým společenským i jiným akcím – 
jako cvičiště koní, lunapark při příležitosti 
lutínských hodů, stavění máje, za 2. světo-
vé války jako tábořiště německé armády, 
v době nedávné jako deponie hlíny apod.

Prostor „pod lipami“
Trojúhelníkový prostor za stodolami 

velkých lutínských gruntů nese název pod-
le tří obrovských lip, které byly vysázeny 
(bohužel nevíme kdy) za hospodářstvím 
č.p. 13. Údajně bylo těchto lip pět, ale dvě 
z nich musely ustoupit provozu v stále ješ-
tě zachované „Sedláčkově“ stodole.

Detail ocelových třmenů
Při bližší prohlídce největší lípy je patrné 

svázání hlavních větví dvěma mohutnými 
ocelovými třmeny, které už po obvodu do 
těchto větví dávno zarostly (viz obrázek). 

O záchranu stromu požádal už někdy 
před válkou tehdejší starosta obce pan 
František Dočkal lutínského kováře pana 
Františka Hrazdila, který provozoval v Lutí-
ně kovářskou živnost (a už po roce 1922 zbu-
doval v č.p. 52 kovárnu). Mistr kovář zhoto-
vil dva těžké šroubovací třmeny, za jejichž 
pomoci byla koruna lípy stažena a tím pro 
následujících několik generací zachráněna. 
V současnosti jsou lípy jedním z nejhodnot-
nějších přírodních prvků v obci.

Ing. Karel Mišák
člen Zastupitelstva obce Lutín

(s přispěním pí Marie Kuté – Hrazdilové)

Den matek
ČSŽ a kulturní komise pořádají u pří-

ležitosti Dne matek ve středu 14. května 
2008 od 16.30 hodin v aule ZŠ přátelské 
posezení žen s programem dětí, přednáš-
kou p. Dostálové z FINCLUBU Olomouc 
a prodejem jeho výrobků.

Tento den je vyhlášen Českým dnem 
boje proti rakovině, do kterého se zapoju-
jeme i my ženy zakoupením žlutého kvítku 
měsíčku lékařského v minimální hodnotě 
20 Kč. Srdečně na tuto akci zveme členky 
ČSŽ i ostatní ženy naší obce.

Mgr. Alena Večeřová
 předsedkyně ČSŽ a kulturní komise

Humanitární sbírka
Lutínské členky ČSŽ pořádají v naší obci 

v úterý 17. června 2008 od 15.00 do 17.00 
hodin v herně TJ (u kluziště) „humanitár-
ní sbírku“ oblečení všeho druhu, lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 
funkčních domácích potřeb, peří, přikrývek, 
dek – vše zabalené a svázané do balíčků nebo 
krabic - pro neziskovou humanitární organi-
zaci Diakonie Broumov. 

Věříme, že věci, které již nepoužíváte, 
pomohou sociálně potřebným lidem u nás 
i v zahraničí.

 Mgr. Alena Večeřová

ZE ŽIVOTA OBCE

Lutínským hodům
letos přálo počasí

/foto: Ing. Karel Mišák/



Sběrová sobota

V sobotu 12. dubna 2008 proběhl v Lutí-
ně a Třebčíně na pěti místech sběr objem-
ného a nebezpečného odpadu. K datu uzá-
věrky tohoto čísla Zpravodaje nebyly zná-
my výsledky sběru za jednotlivé kategorie 
nebezpečného odpadu. Objemného odpadu 
občané dovezli téměř 16 tun. Další sběrová 
sobota bude organizovaná na podzim toho-
to roku.

 Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Květen v Lutíně
Kulturní a společenské akce proběhnou 

následovně:
3. 5. - stavění máje v prostoru před OÚ,
7. 5. -  vzpomínkový akt k uctění památ-

ky obětí obou světových válek 
u pomníku padlým a na Rybníčku,

31. 5. - kácení máje.
Stavění máje zpestří atrakce a soutěže 

pro děti, hudba a bohaté občerstvení.
Po shromáždění u pomníku se přemístí-

me na Rybníček, kde bude připravena vatra, 
country hudba, občerstvení a ohňostroj.

Kácení máje na konci května bude opět 
spojeno s veselými atrakcemi a soutěžemi 
pro děti i dospělé. 

Všechny občany srdečně zve kulturní 
komise obce.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně kulturní komise

Povinnosti majitelů
nemovitostí

V dnešní informaci se budu věnovat 
dvěma problémům. Jedná se o domovní 
poštovní schránky a domovní čísla.

Domovní schránky dle platného záko-

na o poště musí být opatřeny čitelnou 
jmenovkou a umístěny v přízemí domu 
nebo u vchodu do samostatného objek-
tu, u vstupních dveří do zahrady nebo 
domu. Schránky zřizuje vlastník domu. 
Mají být zhotoveny tak, aby se zásilky 
nepoškodily, aby nevyčnívaly a aby je 
nemohl nikdo neoprávněný vyjmout. 

U číslování budov je vlastník nemo-
vitosti dle zákona o obcích povinen na 
svůj náklad označit budovu čísly určený-
mi obecním úřadem a udržovat je v řád-
ném stavu. 

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Kaple sv. Floriána v novém
Kdo navštíví kapli sv. Floriána, např. 

při příležitosti třebčínských hodů, jistě si 
hned povšimne zcela nových lavic a dvou 
krásných komod pro uchovávání mešních 
potřeb. Interiér kaple tak dostal to, co zde 
již léta chybělo a co také podstatně přispě-
lo k jeho celkovému estetickému vzhledu. 
Vše v perfektní kvalitě zhotovila a dodala 
fi rma Jiřího Vrány ze Slatinek.

Je vidět, že zastupitelstvo obce dbá 
- kromě nezbytné technické a občanské 
vybavenosti – také na potřeby obce v kul-
turně společenské oblasti a na uchování 
našich památek i tradic. Snad by bylo do 
budoucna vhodné uvažovat ještě o doplně-
ní stejných lavic na nezbytný počet.

Všem, kdo se aktivně podíleli na této 
svým způsobem jedinečné práci, patří 
uznání a poděkování.

 Ladislav Smička

Třebčínské hody
Zastupitelstvo obce a Sbor dobro-

volných hasičů v Třebčíně srdečně zvou 
všechny občany na vzpomínkové oslavy 
a na společenské akce konané k 63. výro-
čí skončení II. světové války a osvoboze-
ní vlasti a u příležitosti tradičních třebčín-
ských hodů.

Program:
Pátek 9. 5. 2008:
19.00 hod. -  průvod obcí k pomníku pad-

lým, zapálení vatry v Ohra-
dě,

20.30 hod. -  hraje VIA PABĚDA k tanci 
a poslechu,

22.00 hod. - ohňostroj.

Opékání kabanosu, guláš.

Sobota 10. 5. 2008:
10.00 hod. -  okrsková soutěž v požárním 

sportu v Ohradě,
20.00 hod. -  zábava v Ohradě se skupi-

nou SAX.

Po celé odpoledne pečené makrely.

Neděle 11. 5. 2008:
7.00 hod. -  budíček s dechovou hudbou 

J. Pavlíčka,
11.00 hod. - mše sv.  v kapli sv. Floriána,
13.00 hod. -  sportovní den v Ohradě - tur-

naj v kopané o Pohár SDH 
Třebčín.

Na vaši účast se těší pořadatelé.

Nový pohled na Lutín 
aneb Kolem Blaty se děje 
něco nekalého

Všichni obyvatelé Lutína, dojíždě-
jící pravidelně nebo i nepravidelně do 
Olomouce, mohli během uplynulé zimy 
sledovat neustále se měnící pohled na Lutín 
ze severovýchodního směru, tedy z kopce 
na silnici od Hněvotína. Každý další den se 
odkrýval nový a nový pohled na panorama 
Lutína, tak jak ho znali pouze naši před-
kové před padesáti lety (samozřejmě bez 
panelového sídliště).

Okamžitě se začaly množit dohady, 
kdo a proč takovou spoušť povolil a kdo 
na tom měl zájem? A kdo lehce přišel 
k takovému množství dřeva?

Není to sice problém obce Lutín 
(kromě zmiňovaných výhledů), protože 
jde o záležitost katastru Hněvotína, ale 
přesto uvádíme několik důležitých fak-
tů:

Kaple má nový
krásný interiér

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Ing. Miroslav Mačák/



Zemědělská a vodohospodářská 
správa (ZVHS), oblast povodí Moravy 
a Dyje, pracoviště Prostějov podala 
v roce 2007 žádost o vykácení asi 330 
stromů (kříženci topolů kanadských) 
kolem Blaty v k.ú. Hněvotín.

5. 6. 2007 vydal Magistrát města 
Olomouce, odbor životního prostředí, 
oddělení péče o krajinu a zemědělství 
rozhodnutí, ve kterém povoluje:
 -  vykácení asi 330 pouze přestárlých 

a prosychajících topolů,
 -  zachování ostatních dřevin a podros-

tu náletových dřevin a křovin.
 -   Zásah do břehového porostu musí 

být proveden v období vegetačního 
klidu, ve stejném období musí být 
odklizeny kmeny a větve pokáce-
ných stromů.
Po dotazu na České inspekci život-

ního prostředí, oblastní inspektorát 
Olomouc, (14.1.2008 – ing. Kozák) se 
dále uvádí, že díky bohatému dopro-
vodnému podrostu nebyla stanovena 
náhradní výsadba. 

A skutečnost:
-  obec Hněvotín neměla ke kácení při-

pomínky,
-  hnutí Duha Olomouc nepodalo žádnou 

výhradu,
-  podle konečného sčítání bylo pokáce-

no opravdu kolem 330 stromů,
-  ne všechny stromy byly ale „staré 

a prosychající“,
-  po stromech zůstaly obrovské, 

v dohledné době už asi neodstranitel-
né pařezy,

-  stromy a větve jsou k 14. 4. 2008 téměř 
uklizeny,

- náletové dřeviny byly zachovány. 

A poznámka nakonec – topoly byly 
vysázeny v 50. letech, aby plnily funk-
ci větrolamu. V současné době život-
nost těchto alejí (vysázených i na jiných 
místech) po asi 60 letech končí a jsou 

jak tady u nás, tak i na jiných místech 
ve velkém rušeny.

Zbývá jediná otázka – větrolam už 
není potřeba? A jak naruší jeho nepří-
tomnost proudění vzduchu v lutínské 
kotlině, zvláště v panelovém sídlišti, 
pro které je to severní směr, tedy směr 
těch nejnepříjemnějších větrů?

Ing. Karel Mišák
člen Zastupitelstva obce Lutín

O čem jednala 
a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 27. 2. 2008:

�  Schválila zrušení zón A a B, dle kterých 
byl stanoven nájem nebytových prostor 
umístěných v těchto zónách. Od 1. 1. 
2009 bude nájemné jednotné odpovídají-
cí výši nájmu, které je uplatňováno v zó-
ně A.  Toto bude platit pro celou obec 
včetně místní části Třebčín.

�  Schválila zrušení urbanistické studie, 
která byla vypracována pro parcelu č. 
268/2 v k. ú. Lutín. Protože tato par-
cela byla prodána společnosti STING 
Developtment, s. r. o., rada schválila 
novou urbanistickou studii pro tuto par-
celu, kterou vypracoval ing. arch. Milan 
Beránek.

�  Schválila poskytnutí příspěvku ve výši 
10.000,- Kč z rozpočtu obce římskokato-
lické farnosti Slatinice na opravu střechy 
kostela ve Slatinicích. Příspěvek bude 
poskytnut po schválení rozpočtu obce 
formou smlouvy o poskytnutí příspěvku.

�  Schválila vyhlášení záměru na proná-

jem nebytových prostor obecní nemo-
vitosti na Růžové ul. č.p. 185 (bývalá 
masna) v Lutíně.

�  Schválila zvýšení poplatku za vývoz 
popelnic u organizací z 50,- Kč na 
100,- Kč za jednu popelnici a jeden 
vývoz. Zvýšení poplatku na 100,- Kč 
bylo projednáno v zastupitelstvu.

�  Souhlasila s Plánem investiční výstav-
by, významných oprav a rekonstruk-
cí a pořízení majetku na rok 2008 
a doporučuje zastupitelstvu, aby tento 
materiál byl schválen.

�  Souhlasila s předloženým Závěreč-
ným účtem obce Lutín za rok 2007 
a doporučuje zastupitelstvu, aby ten-
to materiál byl schválen po před-
ložení zprávy o přezkoumání hospo-
daření obce.

�  Souhlasila s návrhem Rozpočtu obce 
Lutín na rok 2008 a doporučuje jej 
zastupitelstvu ke schválení.

�  Vzala na vědomí náklady a výnosy za 
rok 2007,  které předložil provozova-
tel vodohospodářských zařízení obce, 
fi rma ARKO  TECHNOLOGY, a.s.

�  Vzala na vědomí informaci o zápisu dětí 
do 1. ročníku ZŠ v Lutíně. Bylo přijato 
43 žáků do dvou tříd 1. ročníku.

�  Nesouhlasila s návrhy uvedenými 
v dopisu fi rmy Agir, spol. s r.o., ze dne 
8. 2. 2008 v souvislosti s jejich zámě-
rem těžby štěrkopísku v lokalitě Lutín 
– Luběnice.

dne 12. 3. 2008:
�  Schválila vyhlášení záměru na pro-

dej 3 částí obecního pozemku parc. 
č. 419 v k. ú. Lutín o výměrách 3,08 
x 0,9 m.

�  Vzala na vědomí výsledek jednání 
starosty s představitelem společnos-
ti Connex Morava, a.s., ing. Jiřím 
Havelkou. Částka uvedená v návrhu 
smlouvy o závazku veřejné služby 
– dopravní obslužnost - bude sníže-
na o 20.400,- Kč na konečnou částku 
583.000,- Kč.

dne  28. 3. 2008:

�  Schválila zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek pro výběr dodavatele 
stavby silnice III/57011 Lutín – ul. J. 
Sigmunda dle podkladu z 27. 3. 2008 
předloženého Olomouckým krajem.

dne 2. 4. 2008:

�  Schválila pronájem nebytových pro-
stor obecní nemovitosti Růžová č. 185 
v Lutíně p. Kateřině Řehůlkové, bytem 
Pohoršov č.p. 83, Lutín, na provozová-
ní obchodu s levnými oděvy.

Bude na nás od Blaty i foukat?

Nový pohled na Lutín ze severovýchodu

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

/foto: Ing. Karel Mišák/



�  Schválila uvolnění částky z rozpoč-
tu obce na zabezpečení hodů 2008 
v Lutíně, pro turnaj v malé kopané 
o Pohár starosty a na zabezpečení 
hudby v obci.

�  Schválila uvolnění částky z rozpoč-
tu obce ve výši 1000,- Kč na zakou-
pení cen (čokolády) pro děti, které se 
zúčastní 15. ročníku Velké ceny běhu 
mládeže obce Lutín, který se bude 
pořádat v pátek 25. 4. 2008 ve spor-
tovním areálu ZŠ Lutín.

�  Schválila vyhlášení záměru na prodej 
obecní nemovitosti na Olomoucké ul. 
č. 111.

�  Souhlasila, aby na vyhlášený záměr 
prodeje tří shodných částí obecního 
pozemku parc. č. 419 v k. ú. Lutín 
o celkové výměře cca 9 m2 bylo dopo-
ručeno zastupitelstvu, aby schválilo 
cenu za odprodej ve výši 50 Kč/m2.

�  Vzala na vědomí vystoupení ředite-
le Sigmundovy SŠs Lutín Mgr. Pavla 
Michalíka ve věci spolupráce jeho 
školy s obcí.

�  Vzala na vědomí výpověď z neby-
tových prostor na DPS od ředitel-
ky Sociálních služeb pro seniory 
Olomouc  PhDr. Karly Boháčkové.

O čem jednalo 
a co rozhodlo zastupitelstvo 
obce  na 7. veřejném zasedání
dne 12. 3. 2008:

�  Vzalo na vědomí předložený Závěreč-
ný účet obce za rok 2007 a Zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce Lutín za r. 2007 bez zjištění 
vad a nedostatků. Ke schválení bude 
závěrečný účet obce předložen na nej-
bližším zasedání zastupitelstva obce.

�  Schválilo Zprávu o činnosti místní 
samosprávy a OÚ za rok 2007 ze dne 
4. 2. 2008.

�  Schválilo Plán investiční výstav-
by, významných oprav, rekonstrukcí 
a pořízení majetku v obci na rok 2008 
dle předloženého návrhu s tím, že se 
doplní bod č. 27 o vybudování infor-
mačního systému v obci (do 60 tis.) 
a bod 21 (zastřešení schodiště MŠ) 
o zastřešení uzavíratelným vstupním 
tubusem. Navýšení nákladů se bude 
řešit rozpočtovým opatřením.

�  Schválilo rozpočet obce na rok 2008 
dle předloženého návrhu.

�  Schválilo Závěrečný účet Mikroregi-
onu Kosířsko za rok 2007 a rozpočet 
Mikroregionu Kosířsko na rok 2008 
dle předloženého návrhu.

�  Schválilo prodej části dešťové kana-
lizace a kanalizačních šachet (větev 
č. 2), dle znaleckého posudku č. 3232-
377/07 ze dne 15. 11. 2007, fi rmě 
ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s., za cenu 
100.000,- Kč.

�  Neschválilo nabídku dalších konkrét-
ních kroků fi rmy AGIR z 8. 2. 2008 
a trvá na negativním stanovisku.

�  Schválilo fi rmu AP INVESTING, 
s.r.o., Brno pro zajištění výběrového 
řízení na dodavatele stavby „Vodovod 
– stará část“.

�  Souhlasilo s prodejem bytových 
domů v ulicích Růžová č. 192, Školní 
č. 100, K Sídlišti č. 111 v Lutíně 
a pověřilo radu obce vypracováním 
návrhu na způsob prodeje.  /ba/

Jarmark M, F a Ch
Lutínská základní škola již několik let 

spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou 
UP Olomouc. Dva roky na škole pracuje 
přírodovědný kroužek, kde žáci řeší zají-
mavé projekty. V loňském roce to byl pro-
jekt „Med – pokrm bohů“, který v květ-
nu prezentovali členové kroužku na UP 
Olomouc. V letošním roce je to další pro-
jekt – „Energie“.

Každoročně se zájemci o fyziku a che-
mii zúčastňují „jarmarku F a Ch“, který 
fakulta pořádá na Horním náměstí v Olo-
mouci.

V tomto školním roce nám zástupci 
fakulty nabídli, že připraví jarmark u nás ve 
škole pro všechny žáky 2. stupně.

Proto k nám v pátek 7 .3. přijeli studen-
ti a vyučující z PřF Univerzity Palackého 
v Olomouci, aby nám formou soutěže před-
vedli, že matematika, fyzika i chemie nemu-
sí být jen hora pouček, učení a defi nic, které 
se učíme nazpaměť, že to nemusí být nuda.

Formou zajímavých a efektních pokusů 
a soutěží se pokusili rozhýbat naše mozky 
a o něco obohatit naše vědomosti.

V osmi učebnách bylo rozmístěno čtr-
náct stanovišť různých soutěží z oborů 
matematiky, fyziky a chemie. Už od rána 
to v naší škole bublalo, škvrkalo, šumělo 
a bouchalo, šířily se různé vůně i zápachy. 

Také se pilně soutěžilo a všichni jsme 
si lámali hlavy, protože za splnění všech 
úkolů a po získání nálepek do průkazů byla 
udělována sladká i užitečná odměna. To se 
nám to v hlavách vařilo, to jsme bojovali 
a soutěžili!

A jaké to vlastně byly soutěže? 
•  V chemii třeba výroba stříbra, sloní pasty, 

výroba vodíku, určování kyselosti a zása-
ditosti vody, rozpouštění fi xů, výroba taj-
ného písma.

•  V matematice nás čekaly zapeklité příkla-
dy a hlavolamy.

•  No a fyzika – od nabíjení sebe a ostatních, 
přes setrvačnost až po připínáčky, které 
umí plavat na hladině vody v hrnci.

Všichni žáci se shodli na tom, že koneč-
ná odměna za tyhle vyluštěné záhady stála 
za to. Byl to prostě bezva den. Děkujeme. 

Anna Böhmerová, žákyně 9.A

Jarní karneval
Stejně jako v předchozích letech uspořá-

dalo SRPŠ při ZŠ Lutín společně se ZŠ dne 
15. 3. 2008 tradiční karneval. Ten letošní 
probíhal zcela v duchu pozvolna přicháze-
jícího jara. Zváni tak byli všichni jarní skřít-
kové, víly, lesní žínky, broučci nebo včelky. 
K vidění pak byli i spidermani, čarodějni-
ce, kovbojové, princezny a spousta dal-
ších pohádkových bytostí. Ti všichni se pak 
s nadšením účastnili jednotlivých soutěží, 
které s jarní atmosférou karnevalu rozhod-
ně souvisely. 

Před pódiem na parketu vznikla velká 
zahrádka, na níž si děti mohly vyzkoušet 
sekání trávy, sázení brambor, aranžování 
květin nebo velký jarní úklid. Vynaložené 
úsilí bylo vždy odměněno sladkou odmě-
nou. Zajímavé ceny však děti mohly vyhrát 
i v tombole, po níž  následovala diskotéka. 
K tanci dětem hrál DJ Tom.

Překvapením bylo i vystoupení členů 
baletního souboru Moravského divadla, 

Na jarmarku 
se experimentovalo a soutěžilo

ŠKOLY INFORMUJÍ

/foto: Mgr. Jan Spurný/

/foto: Mgr. Jan Spurný/



jejichž tanec děti zaujal. S nadšením se nau-
čily i pár baletních krůčků.

Karnevalové odpoledne se vydařilo, děti 
i ostatní návštěvníci se dobře bavili. 

Magdalena Chudobová
učitelka

Velikonoce v ZŠ
Také jste letos měli to štěstí  a zahlédli 

jste velikonočního zajíčka?!
K nám se doneslo, že byl už týden před 

Velikonocemi spatřen v okolí Kosíře, pro-
to ,jsme se rozhodli, že za ním také pod-
nikneme výpravu. Nemohli jsme čekat na 
„zelený “ čtvrtek, kdy  zajíček obvykle 
naděluje do hnízdeček, protože to už měly 
děti prázdniny, vypravili jsme se ho tedy 
hledat ve středu. Přestože se jí říká „škare-
dá“, pro nás byla báječná! Počasí nám přá-
lo – sluníčko hřálo a my jsme, světe div se, 
zajíčka skutečně potkali a sladkou odměnu 
jsme od něj dostali 

Mgr. Jana Paličková
třídní učitelka 1.A

Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 3. dubna 2008 se žáci naší ško-

ly vydali na návštěvu do obecní knihovny. 
Tentokrát knihovnu navštívila naše třída 

4.B společně s dětmi ze 4.A, 5.A a 5.B, aby-
chom se seznámili s jedním výborným spiso-
vatelem, který se právě začátkem dubna před 
203 lety narodil. 

Ano, uhodli jste, byl to Hans Christian 
Andersen, a právě o něm nám paní knihov-
nice Bronislava Pospíšilová moc hezky 
vyprávěla. V příjemném prostředí knihov-
ny jsme si povídali o Andersenově životě 
i o knihách, které napsal. Byla to spousta 
krásných, někdy i smutných pohádek, kte-
ré znají děti na celém světě. Mnohé z nich 
byly zfi lmované - „Sněhová královna“, 
„Malá mořská víla“, „Ošklivé káčátko“, 

/foto: Mgr. Milena Vychodilová/

/foto: Iva Lužná/

„Princezna na hrášku“ nebo „Křesadlo,“ 
které pro nás vybrala paní knihovnice 
k poslechu na závěr besedy.

Z lutínské knihovny jsme ale neodešli 
dříve, dokud nám paní knihovnice neodpo-
věděla na naše otázky a dokud jsme si nepro-

hlédli všechna zákoutí knihovny s označený-
mi přihrádkami plnými knih. 

V knihovně se nám moc líbilo: těm, kteří 
si tam už nějakou dobu knížky půjčují, i těm, 
kteří mají v plánu  v nejbližší době se jejími 
čtenáři stát.  Alena Radvanská, žákyně 4.B

Expedice Brno
Začátek dubna byl pro žáky 4. a 5. tříd  

mimořádně vydařený. Po besedě v Obecní 
knihovně v Lutíně jsme se všichni těšili na 
slibovanou přírodo-vlastivědnou exkurzi do 
Brna. 

Nádherné počasí v úterý 8. dubna přímo 
lákalo k odjezdu z Lutína. Sedmdesátka dětí 
se „nalodila“ do patrového autobusu a expe-
dice s průvodcem Františkem mohla začít. 
Planetárium Mikuláše Kopernika v Brně nám 
připravilo moc zajímavý program o Zemi: 
„Náš kulatý dům“. Hádejte, kolik nových 
zajímavých údajů o naší planetě, o Měsí-
ci, o hvězdné obloze i o cestách kolem svě-
ta jsme se dozvěděli…  Superpřístroj zvaný 
„planetárium“, pokusy předváděné během 
pořadu i typické kopule celého Planetária nás 
zaujaly asi nejvíce.

Brněnský drak (krokodýl) měl být pokra-
čováním naší expedice. Prohlídka historické 
části Brna totiž vedla od Janáčkova divadla 
přes náměstí Svobody až na starou brněn-
skou radnici, kde jsme si pod drakovým bři-
chem připomněli dávné pověsti. Než jsme 
opět nasedli do autobusu, prošli jsme také 
Zelný trh, míjeli jsme Divadlo Husa na pro-
vázku a zahlédli jsme i nejstarší brněnský 
kostel Petrov a hrad Špilberk.

Závěr naší expedice patřil muzeu 
Anthropos: obrovský mamut s mládětem, 
archeologické nálezy pozůstatků našich 
pradávných předků, ukázky způsobu jejich 
života, obydlí, nástroje, výtvory, hroby - to 
všechno jsme zhlédli s bohatým výkladem 
průvodkyň muzea. 

Domů jsme se vrátili s menším zpoždě-
ním, ale zato plni nových vědomostí a pří-
jemných zážitků,  každý s malým dárečkem. 
Určitě je málo těch, kteří by si „expedici 
Brno“ nechtěli zopakovat. 

Žáci 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

/foto: Mgr.  Milena Vychodilová/

Pohladit duši...
Co se pamatuji, vždycky jsem chtěla být 

učitelkou. Mám tuto práci ráda. Prostě – je 
to tak. Někdy však přesto mám okamžiky, 
kdy bych se nejraději neviděla. Stále někoho 
kritizovat je mnohem náročnější, než kdoko-
li stojící mimo tento obor tuší. Proto občas 
zatoužím po chvíli oddechu, po něčem, co 
není možné kritizovat, neboť je to prostě 
příliš křehké či příliš krásné. Právě uply-
nulý týden byl pro mě – aspoň co se týká 
školních akcí – doslova milým pohlazením. 
Svátečním odpočinutím. Všechno začalo už 
ve čtvrtek 3. dubna. 

Tehdy se mi podařilo cosi, o co už usiluji 
velmi dlouho. Nadporučík Miroslav Spurný, 
velitel Obvodního oddělení Policie České 
republiky v Lutíně, přišel pobesedovat se 
žáky o své zálibě v historii. Jeho vystoupení 
se skládalo ze tří částí – úvodem promluvil 

Expedice Brno 
poučila i potěšila



DUHA Křišťál Lutín
Kdo chce prožít dva prázdninové týdny 

se zajímavým a jako vždy do detailu připra-
veným programem s partou veselých kama-
rádů, přečte si pozorně následující sdělení:

Duha Křišťál Lutín – Sdružení dětí 
a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

pořádá

letní tábor pro holky a kluky 
ve věku 6-14 let

ASTERIX A OBELIX
27. 7. – 10. 8. 2008

Cena: 2.700,- Kč – pro členy sdružení 
Duha, 3.200,- Kč pro nečleny (cestov-
né autobusem tam i zpět, ubytování, 5x 
denně strava – pití k dispozici průběžně, 
výlety do okolí, hry, koupání, program 
s celotáborovou hrou, pojištění každé-
ho účastníka, odborová organizace nebo 
zaměstnavatel rodičů dítěte může na pou-
kaz přispět).
Kde: známá táborová základna na 
Německých lukách – Hoštejn.
Program: běžná táborová činnost, sport 
a hry v okolních lesích i v táboře, výle-
ty do okolí, celotáborová hra „Asterix 
a Obelix“ (zajišťují vedoucí a instruktoři 
s osvědčením MŠMT).
Voda: hygienicky nezávadná z místní 
studny, denně v kuchyni převařovaná.
Pojištění: všichni účastníci všech akcí 
i tábora u Generali pojišťovny, a.s. 
Zdravotní péče: proškolený zdravot-
ník. Podrobné informace: tel. 603214515 
(Stoupa), 603214518 (Lenočka), osobně 
nebo dopisem na adrese DUHA Křišťál 
Lutín, Tomáš Pospíšil, Růžová 192, 
783 49  Lutín, e-mailem stoupalutin@
atlas.cz nebo lenocka@lutin.cz, popř. 
osobně každou středu na schůzce v Lutí-
ně.

Podrobné údaje k zařízení tábora včet-
ně fotografi í najdete také na internetu.

Aktivity turistického oddílu
V termínech 22. - 24. února a 28. - 

30. března 2008 se vedoucí a instruk-
toři našeho oddílu zúčastnili kurzu 
pro vedoucí a instruktory. U některých 
šlo pouze o opakované školení, pro 
instruktory to byla nová zkušenost. 
Všichni bez výjimky jsme byli pro-
školeni v oblasti zdravovědy, právní-
ho minima, hospodaření, psycholo-
gie, bezpečnostních pravidel činností 
s dětmi a mládeží, požární ochrany, 
hygienického minima, metodiky her.

Školení se zúčastnili tito vedou-
cí a instruktoři: Mrtwolka, Dušička, 
Prdelka, Hryzal a Chobotnice. Všichni 
uspěli při závěrečném ověřování vědo-
mostí a obdrželi osvědčení.

Dne 5. dubna 2008 se děti z našeho 
oddílu (Pavlač, Beruška, Boule a Ren-
ča) spolu s Mrtwolkou, Hryzalem a Cho-
botnicí měly možnost utkat na festivalu 
deskových her v Olomouci. K dispozici 
byla spousta nových i starších her, 
potřebná byla jen chuť hrát a naučit se 
nějakou novou hru. Naše děti oslovila 
hra AKTIVITY a SABOTÉR. Věříme, 
že si je brzy vyzkoušíme i v naší klu-
bovně.

 Tomáš Pospíšil

„Máneska“ opět volá
Odbor turistiky 

TJ Sigma pořádá 
v sobotu 10. května 
2008 již 35. ročník 
turistického pocho-
du Mánesovou stez-
kou.

Start pochodu 
je od 7.30 do 8.30 
na stadionu TJ Sigma, prezentace se provádí 
tamtéž od 7.00 hod. Startovné činí u dospě-
lých 10 Kč, u dětí do 15 roků 5 Kč.

val, co umí. Vše dopadlo 
zdárně, nikdo se nezranil, 
vítězové si odnesli pohár 
a všichni určitě dobrý pocit, 
že nepromarnili den.

Konečné pořadí:
1. Gymnázium Litovel
2. SŠ Kosinova 
3. Sigmundova SŠs Lutín
4. Slovanské gymnázium

Mgr. Hana Grundová
učitelka 

o historii četnictva a policie, pak fundovaně 
zodpověděl všechny dotazy týkající se prá-
ce těchto organizací v minulosti i práce poli-
cistů současných a posléze představil žákům 
9. ročníku, jimž byla akce určena, exponáty 
své soukromé sbírky. 

Musím říci, že jeho vystoupení bylo pro 
posluchače příjemným zážitkem. Je tomu tak 
ostatně vždy, když promluví člověk, který 
svůj obor nejen zná, ale i miluje. Že pro pana 
nadporučíka není jeho práce  nudnou povin-
ností, ale zajímavým koníčkem, bylo znát 
na první pohled. Je snad celkem i zbytečné 
dodávat, že poznatky z besedy pomohou žá-
kům hned v několika předmětech. Možná,  že 
přednáška bude pro ně též inspirací při výbě-
ru budoucí profesní orientace. Panu nadpo-
ručíkovi samozřejmě patří náš dík a snad se 
můžeme i těšit na další shledání. 

Několik dní po této akci mě čekal další 
příjemný zážitek. Tentokrát byl spojen s prá-
vě probíhající praxí studentů Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Díky iniciativě jedné ze studentek jsme 
mohli promítnout žákům druhého stup-
ně jako motivaci i doplnění učiva českého 
jazyka fi lm Juraje Jakubiska „Kytice“, který 
převádí do fi lmové podoby některé básně ze 
stěžejní sbírky Karla Jaromíra Erbena. 

Tento fi lm je v podstatě také básní, pouze 
místo písmen a slov používá barvy a obrazy. 
Ty jsou srozumitelné vždy a všude a rychle 
je chápali i naši žáci. Snad proto je nebylo 
třeba ani napomínat a následná beseda byla 
daleko spíš příjemným zážitkem než kont-
rolou vědomostí. Pokud budou studenti uči-
telství přistupovat k plnění svých povinnos-
tí jako ti, kteří k nám přišli letos, mohu bez 
obav říci, že budoucnost českého školství 
je v dobrých rukou. A jsem přesvědčena, že 
naši žáci to cítí stejně jako já.

Věra Voňková
učitelka 

Sigmundova SŠs, Lutín
Hokejbal 2008

Dne 4. dubna se žáci naší školy zúčast-
nili turnaje středních škol v hokejbale. Tato 
hra se hraje jako lední hokej, jen bez bruslí 
a bez ledu.

Sešly se čtyři týmy a nálada byla správně 
bojovná.Hrálo se systémem každý s každým 
dva zápasy 2x5 minut. Výkony byly velmi 
vyrovnané, branek padalo málo. Všichni 
bránili zuby nehty, běhali jako o život a hráli 
„na doraz“.  Počasí se taky předvedlo. Byla 
zima, chvíli déšť, občas vykouklo sluníčko. 
Vítr v různých poryvech předváděl a ukazo-

Kdo svou práci 
dělá s láskou,...

/foto: Mgr. Hana Grundová/

Z TJ SIGMA LUTÍN



Podmínkou účasti je dobrý zdravot-
ní stav, každý startuje na vlastní náklady 
a nebezpečí. Účastníkům se doporučuje vzít 
starší vyšlapané boty a pláštěnku do deště.

Cíl pochodu je opět na stadionu TJ 
Sigma, kde dostane každý účastník diplom 
a medaili. Pořadatelé zvou všechny občany 
na tento pochod za zdravím a žádají všech-
ny účastníky, aby se chovali při pochodu 
ukázněně, hlavně aby v lese nepokřikovali 
a neodhazovali odpadky. 10. května se usku-
teční také běh Mánesovou stezkou, který se 
běží v 6 věkových kategoriích a jeho start je 
v 9 hod.

Zúčastnit se mohou i ti, kteří si chtějí pro 
medaile a diplomy přijet na kolech. Jejich 
start je rovněž na stadionu TJ Sigma.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

„Hanácké cestovatel“ 
zahájen

Region HANÁ, o.s., zahájil 26. dubna 
2008  na hřišti TJ Sokol v Čelechovicích na 
Hané 5. ročník „Jízdy za pokladem Hané“.

Opět jde o turistickou aktivitu  pro všech-
ny věkové kategorie, podpořenou starosty 23 
obcí regionu. Aktivními účastníky se můžete 
stát pěšky, na kole, autem, vlakem nebo auto-
busem. K tomu, abyste se mohli zapojit, si 
kupte průvodce a podle pokynů  navštivte 
určená místa v regionu, odpovězte na otázky 
a  navštívené místo si nechte potvrdit razít-
kem. Řádně vyplněné průvodce s minimálně 
patnácti odpověďmi a razítky odevzdejte na 
určených místech. Pak přijeďte v sobotu 18. 
října 2008 do Olšan u Prostějova na slavnostní 
předání certifi kátů „Hanáckého cestovatele“.

V letošním roce jsme poprvé zařadili pro 
každého účastníka, který splní dané podmín-
ky, bonus ve formě 50% slevy na bowling 
ve Sportcentru BEST v Olomouci, Dolní 
Hejčínská 36. A samozřejmě to není vše. Pro 
děti ve věku od tří do šesti roků připravujeme 
dětskou modifi kaci „Cestujeme s Kláskem“, 
která se jim bude určitě líbit. Rada Regionu 
HANÁ  zve tímto všechny příznivce turis-
tiky k cestám za bližším poznáním krás 
a zajímavostí našeho regionu. Průvodce je 
možno zakoupit mimo jiné na Obecním úřa-
dě v Lutíně a v informačním centru zámku 
v Náměšti na Hané.

 Ing. Miroslav  Mačák
 místostarosta

Kamenný kříž před č. 121
Kříž, kterým budeme pokračovat, se 

nachází tam, kde přibližně do devadesátých 
let 18. století končil Třebčín. Podle map 
z 18. století se zde nacházela boží muka, 
a to v místě dnešních domů 23-25. Není úpl-
ně jasné, kdy boží muka zanikla, ale kříž, 
o kterém budeme mluvit, pochází z roku 
1833 a byl postaven (z dnešního pohledu) 
před č. p. 121. O kříž se zavázala starat celá 
obec Třebčín reversem z 9. července 1833, 
za tehdejšího rychtáře Severina Vychodila, 
purkmistra Jana Přichystala a konšela Josefa 
Lénka.

Je možné, že za zánikem původních 
božích muk stál postupný rozvoj Třebčína, 
neboť v jeho místě vyrostly již na počátku 
19. století domky a možná tak jen ustou-
pil nové zástavbě. Nově postavený kříž byl 
kamenný a zajímavý hned v několika ohle-
dech – vcelku bohatou výzdobou a také nápi-
sy, které se k jeho výzdobě vztahují. Kříž se 
v podstatě skládá ze tří částí – podstavce, 
dvojitého pilíře a vlastního kříže s posta-
vou Ukřižovaného a nápisem INRI (Iesus 
Nazarenus rex Iudeorum – Ježíš Nazaretský, 
král židovský). Patka kříže dosedající na pilíř 
nese drobnou plastiku zachycující obecně 
známou symbolikou utrpení Krista v zahra-
dě Getsemanské na hoře Olivetské. Kristus 
zde klečí na úpatí hory s křížem a vztahu-
je ruce k oblakům, z nichž mu poloposta-
va anděla vrací kalich hořkosti. Tuto scénu 

doprovází německý text s letopočtem (řím-
skými číslicemi), umístěný přibližně upro-
střed celého kříže, nad ozdobnou hlavicí hor-
ní části pilíře. Stojí tu napsáno: „Vatter! die-
ser Kelch gehet von mir MDCCCXXXIII“ 
(Otče, tento kalich vychází ode mne 1833). 
V horní části pilíře se nachází opět kalich, 
tentokrát mešní s hostií, a dále tzv. arma 
Christi, neboli nástroje umučení Krista. 
Jedná se o metlu, důtky, kopí a hůl zakonče-
nou houbou s octem. V dolní části pilíře pod 
ozdobnou hlavicí s hlavičkami dvou andílků 
vystupuje reliéf Panny Marie Bolestné, stojí-
cí na malém soklíku. Panna Maria Bolestná 
má do srdce vetknut první meč, který pod-
le pašijové verze jejího mučednictví zname-
ná „loučení s Ježíšem“. Poslední zajímavos-
tí kříže je podstavec, na kterém se nachá-
zejí dva nápisy. První ve dvou řadách říká: 
„Ja když budu povyšen od zeme po/Tahnu 
vssecko k sobe“. Jde o slova, která pronesl 
Ježíš podle evangelisty Jana (12, 32): „A já, 
budu-li povýšen od země, potáhnu všecko 
k sobě“. Ve druhém případě jde o text v šes-
ti řadách, který však byl značně poškozen. 
V tomto případě jde o proroctví Izaiáše (53, 
7-8): „Jako ovce k zabyti vedenu jde a ja/ko 
Beránek je ktereho střiže onemi a neo/tevre 
ust svich za uzkosti a z nespravedliveho/ a   
viniat gest o znes.. kdo vipra/vi neb odrezan 
gest ze zemie zivich/pro nass ne dlouheho 
....seni..“. Podle současného překladu tedy: 
„7. ...Jako beránek k zabití veden byl, a jako 
ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, 
aniž otevřel úst svých. 8. Z úzkosti a z sou-
du vyňat jest, a protož rod jeho kdo vypra-
ví, ačkoli vyťat jest z země živých, a zra-
něn pro přestoupení lidu mého?“. Naneštěstí 
byl nápis již před restaurováním památky 
poničen a poslední věta je téměř nečitelná.
     Celý kříž tedy nese výraznou symboliku 
oslavy Velikonoc, tzv. pašijí, a to přibližně 
v tomto pořadí: Panna Maria Bolestná (louče-
ní s Kristem), Kristus v zahradě Getsemanské 
odevzdávající a přijímající kalich hořkos-
ti, část proroctví proroka Izaiáše, která se 
čte na tzv. sazometnou či černou středu 
o pašijovém týdnu, a dále samotné symboly 
Velikonoc – nástroje umučení Krista, kalich 
a sám Ukřižovaný.

Mgr. Jan Štěpán

Pozor, 5. ročník 
chystá milé překvapení!

Už v sobotu 10. května!

ZAJÍMAVOSTI

Detail Kristus v zahradě Getsemanské

/foto: Mgr. Jan Štěpán/

Kříž před č. p. 121



Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 
1. 7. 2008. 

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 1250 ks.

Grafická úprava a tisk: 
TISKÁRNA - JO, spol. s r.o.
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, 
tel.: 585 230 285

Z minulosti Lutína

(Z knihy 100 let Sigmy Lutín vybral 
a upravil Vladimír Smékal.)

V prosinci 1963 skončila v n. p. Sigma 
Lutín výstavba slévárny šedé litiny, která 
začala úspěšně plnit své poslání. Závod spl-
nil plánované úkoly roku 1963. Následující 
rok a ani ten další nebyly už tak úspěšné.

Rok 1966 přinesl závažnou organizač-
ní změnu – vznikla oborová ředitelství. 
V rámci nového ministerstva těžkého prů-
myslu, do jehož oblasti spadal i náš podnik, 
byla ustavena nová oborová výrobní hospo-
dářská jednotka Sigma, závody na výrobu 
čerpacích zařízení a armatur v Olomouci. 
Od července roku 1966 měli zaměstnanci 
závodu dvě volné soboty. Celoroční plán 
výroby byl splněn, takže mohly být vypla-
ceny i podíly ze zisku. Docházelo k podstat-
nému rozšíření závodu, instalaci moderních 
strojů a zařízení, takže závod mohl dobře 

zajišťovat potřeby národního hospodářství 
i exportu.

Výrobní program závodu byl rozdělen 
podle technologické příbuznosti a rozměr-
nosti výrobků mezi samostatné výrobní pro-
vozy. Soustředěny zůstaly jen některé pro-
fese, a to příprava materiálu, tepelné zpra-
cování, povrchové úpravy, kovárna a stolár-
na. Hlavním výrobním programem provozu 
1 byla výroba středních čerpadel, hlavně 
vertikálních, kalových, procesních, obě-
hových, ponorných odstředivých a třívře-
tenových. Provoz 3 zaměstnával 57% žen 
a vyráběl oběhová čerpadla kalová a jed-
novřetenová, domácí vodárny Darling, roz-
sáhlý sortiment viskózních čerpadel a čer-
padel zvláštní výroby. Výroba zde byla díky 
pokrokové technologii a novým výkonným 
strojům zvýšena v posledních letech trojná-
sobně. Provoz 4 zajišťoval výrobu speciál-
ního nářadí, přípravků a měřidel nejen pro 
závod, ale i pro exportní dodávky. Největší 
provoz 5 byl vybaven hlavně těžkými stroji 

a hlavním programem byla nejtěžší odstře-
divá čerpadla hlavně napájecí, velká čerpa-
dla vertikální a bagrovací. Byla zde vybu-
dována zkušebna, která zaujímala plochu 
2160 m2, a téměř pod celou plochou podla-
hy byl bazén s největší hloubkou 8 m, který 
obsahoval 4500 m3 vody. Pobočný provoz 
v Náměšti na Hané vyráběl široký sortiment 
spojovacího materiálu pro celý program čer-
padel závodu Sigma Lutín. Slévárna šedé 
litiny zásobovala závod kvalitními odlitky 
ze šedé litiny do maximální kusové váhy 10 
tun. Do metalurgického provozu byla začle-
něna slévárna barevných kovů, kde byla 
zavedena technologie ručního a strojního 
formování a tlakového lití. U jednotlivých 
provozů byly zřízeny prostorné a hygie-
nické jídelny a bufety, upravena sociální 
zařízení, instalovány nové moderní stroje. 
Obrovský rozmach výstavby pokračoval 
zejména po roce 1948 zvýšeným tempem. 

V roce 1970 měl podnik Sigma Lutín 
4436 zaměstnanců.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti

V březnu oslavili:
95 let Františka Palánková Lutín
94 let Marie Belzová Třebčín
91 let Bohumila Janečková Lutín
88 let  Ludmila Koudelková Lutín
88 let Božena Čeplová Třebčín
85 let Vlasta Sedláčková Lutín
84 let Vítězslav Synek Lutín
83 let Alois Dragoun Lutín
81 let Marie Vránová Třebčín

V dubnu oslavili:
88 let Evžena Mojžíšová Lutín
86 let Josef Zapletal Lutín
82 let Jindřiška Hošková Lutín
75 let Anna Smékalová Lutín

17. dubna oslavili diamantovou svat-
bu“ - 60 let společného života - manželé 
Josefa a Zdeněk Hanákovi z Lutína.

V sobotu 15. března 
proběhlo v Lutíně slav-
nostní přijetí 11 dětí do 
svazku obce. Krásným 
programem je přivítali 
žáci lutínské ZŠ.

/foto: Michal Holásek/

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

�    �    �

/foto: Antonín Bábek/

Narozené děti: 

únor:

Jan Dostál  Lutín
Radek Mlčoch Lutín
Veronika Petřeková Lutín

březen:

Lucie Dašková Lutín
Darina Pospíšilová Lutín

duben:

Václav Bábek Lutín

Opustili nás ve věku …

84 let Anežka Smičková Třebčín
83 let Mojmír Hausknecht Lutín
68 let Zdeňka Skřivánková Lutín
55 let Bohumil Obrátil  Lutín
54 let Jarmila Chytilová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

�    �    �
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