
ke konci srpna přihlásili o slovo také lutínští 
vandalové, kteří za sebou zanechali spoušť na 
krásném a teprve necelé čtyři roky fungujícím 
sportovním areálu u základní školy.

Takto vypadal ve čtvrtek 21. srpna ráno 
– lavičky s těžkými betonovými základy, 
branky a vše, co se dalo zvednout, naházené 
doprostřed hřiště, převrácený nábytek a ulo-
mená sprcha u správcovy chatky.

Nevíme, kdo cítil potřebu „zviditel-
nit“ se právě tímto způsobem, ale je velmi 
smutné, že si neuvědomuje, jak je to ubohé. 
Areál slouží od rána do večera po celý rok 
každému, kdo chce svůj volný čas věnovat 
sportu. Jedinou povinností je chovat se slušně 
a nepoškozovat svévolně drahé vybavení, 
kterým se může pochlubit jen málo ven-
kovských škol v okolí. Dokážeme to, nebo 
se budeme neustále bát, že nám pár silných 
primitivů bez vychování a úcty k hodno-
tám zničí všechno pěkné, co tu máme?!
 

Mgr. Ladislava Kučerová
 redaktorka OZ
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Poděkování

V sobotu 2. srpna 2008 se prohnal Lutínem 
přívalový déšť. Nevídané proudy vody z oblo-
hy v krátké době zaplavily zahrádky, chodní-
ky, silnici a brzy také sklepy některých domů.

Způsobilo to nejen velké množství 
vody, ale i ucpané některé kanalizační 
šachty (např. v ul. K Sídlišti u č.p. 180) 
a nefunkční kanalizace. Při výpadku elek-
třiny se tato situace opakuje již desítky let.

Kritická situace nastala v domě 
č.p. 179-181 na ulici K Sídlišti, kde byly 
v několika minutách zatopeny sklepy a voda 
dosáhla nebývalé výše. Jelikož v domě bydlí 
převážně starší lidé, obrátili se o pomoc na 
celostátní linku tísňového volání 150. Přes 
složitost této cesty se v krátké době dočkali 
příjezdu dvou aut Sboru dobrovolných ha-
sičů z Třebčína, kteří s nežádoucím živlem 
ihned zahájili boj. Počínali si velice profesi-
onálně a dokazovali, že si vědí rady. Po dvou 
hodinách byla voda ze sklepů vyčerpána.

Členové SDH Třebčín zasahovali zce-
la dobrovolně, bez nároků na odměnu. 
Dík obyvatel našeho domu patří veliteli 
jednotky p. Hynku Bokůvkovi a všem, 
kteří se na zásahu podíleli – mužům 
i ženám – starším zkušeným i mladým.

Celá jednotka dokázala, že je na po-
dobné situace dobře připravena. Buďme 
rádi, že ji v obci máme, a doufejme, že se 
podobné situace nebudou opakovat často.

Za obyvatele domu č.p. 179 – 181
 František Mrakava, předseda BD
 Jindřich Káňa, místopředseda BD

Nuda, nebo zlý úmysl?

Letošní prázdniny v Lutíně proběhly 
v duchu budovatelského úsilí. Bohužel se nám 

Český svaz žen v Lutíně

- v červnu uspořádal humanitární sbírku 
pro občanské sdružení Diakonie Broumov.

Sedmdesát pět občanů z Lutína i okolí 
přineslo velké množství oblečení, lůžko-
vin, záclon a ručníků - vše zabalené do 
krabic nebo igelitových pytlů, což nám 
usnadnilo práci při nakládání a odvozu.

Všem dárcům patří poděkování za 
pomoc a členkám ČSŽ za organizační za-
jištění této akce, o kterou je mezi občany 
stále větší zájem.

- v pátek 26. září 2008 pořádá v aule 
ZŠ Lutín tradiční „vinobraní“. K tanci 
a poslechu hraje a zpívá pan Havelka z Olo-
mouce. Začátek je ve 20 hod., srdečně zvá-
ni jsou občané z Lutína, Třebčína i okolí.

- na sobotu 18. října připravuje zájezd 
na burzu do Těšína v Polsku. Odjezd 
bude v 5 hod. ráno od nákupního stře-
diska Neptun. Jízdné pro členky ČSŽ je 
150,- Kč, pro ostatní zájemce 170,- Kč.

Přihlášky přijímá do konce září p. Anna 
Káňová.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ Lutín

Kulturní komise pořádá

- v sobotu 6. září v areálu „Rybníček“ 
v Lutíně taneční zábavu se skupinou VIA 
PABĚDA. Začátek je v 19 hod., bohaté 
občerstvení zajištěno.

- v pátek 10. října od 15 hod. na spor-
tovním stadionu TJ 1. ročník lutínské „dra-
kiády“. Soutěž je určena dětem všech vě-
kových kategorií a hodnotit se bude nápa-
ditost, technické provedení a létání draků. 
Součástí zábavného odpoledne bude ukázka 
práce leteckých modelářů a dětská tombola.
Zveme srdečně děti, rodiče i veřejnost.

Mgr. Alena Večeřová
 předsedkyně KK

Přírodní živly řádily, ale hasiči 
z Třebčína nezklamali

/foto:  A. Bábek/
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O čem jednala rada obce

 dne 25. 6. 2008:

 Schválila:
 
v minimální cenu obecních nemovitostí 

č.p. 81 a č.p. 82 v Lutíně, prodávaných 
jako celek včetně stávajícího nájemní-
ka, pro prodej obálkovou metodou;

v podmínky prodeje obecních nemovi-
tostí č.p. 81 a 82;

v osvobození prádelny a sušárny DPS 
od nájmu do konce r. 2008 – formou 
dodatku ke stávající smlouvě;

v odpisový plán PO ZŠ a MŠ Lutín na 
1. pololetí r. 2008 a zároveň nařídila 
odvod z odpisů z hlavní činnosti v cel-
kové částce 81.000,- Kč do rozpočtu 
obce;

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek pro 
Středisko rané péče SPRP Olomouc 
formou poskytnutí příspěvku;

v sazby ceníku pro využití nákladního 
automobilu DAEWOO – AVIA D 90-N 
pro poskytnutí služeb občanům.

 dne 16. 7 2008:

 Schválila:

v přijetí příspěvku ve výši 8.000,- Kč z roz-
počtu Olomouckého kraje schváleného 
usnesením Zastupitelstva Olomouckého 
kraje č. UZ/23/47/2008 na vybavení 
Sboru dobrovolných hasičů Třebčín;

v smlouvu o poskytnutí příspěvku uza-
vřenou mezi Olomouckým krajem 
a Obcí Lutín na poskytnutí příspěvku 
na vybavení SDH Třebčín;

v pronájem areálu Rybníček provozova-
teli restaurace Neptun p. Kusému na 
sobotu 26. 7. 2008 pro pořádání akce 
„pivní oslava“;

v uvolnění prostředků pro SDH Třebčín 
ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu obce na 
zabezpečení účasti na soutěži v požárním 
sportu ve dnech 8. – 10. srpna 2008 v ob-
ci Brehy na Slovensku;

Rekonstrukce ul. Jana 
Sigmunda

Stavba průtahu komunikace III/57011 
(ulice Jana Sigmunda) v těchto dnech vr-
cholí. Jsou zcela dokončeny všechny výmě-
ny a přeložky potrubí a položeny podkladní 
vrstvy.

Nové urbanistické a architektonické 
pojetí ulice zcela jistě přispěje k pěknému 
vzhledu naší obce. Odstavná parkovací 
místa, nové chodníky a značené pře-
chody snad konečně přinesou pevný řád 
a pořádek, který tato ulice tolik postrádala.

V současné době jsou dokončovány 
horní kryty chodníků a komunikace.  

Vodovod Lutín – stará část

Stavba vodovodu pokračuje dle stano-
veného harmonogramu a směle spěje ke 
zdárnému ukončení. Výstavba vodovodu 
se potýká s různými problémy, které jsou 
vždy překonávány tak, aby práce mohly 
být ukončeny v požadovaném termínu. 

Oprava chodníku v ulicích 
U Parku a Školní 

Chodník na ulicích U Parku a Školní 
zajistí nejen větší bezpečnost našich dětí 
při cestě do školy, ale zcela jistě bude dob-
ře sloužit nám všem, kteří daným úsekem 
procházíme každý den. 

Petr Látal
stavební technik OÚ

Volby 2008

Prezident republiky stanovil dny konání 
voleb do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny 
Senátu Parlamentu České republiky na dny 
17. 10. – 18. 10. 2008. Případné druhé kolo 
voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 24. 10. 
a 25. 10. 2008.

Volby se tedy na území České republiky 
budou konat ve dvou dnech, kterými jsou pá-
tek a sobota. První den voleb začíná ve 14,00 
hod. a končí ve 22,00 hod. Druhý den voleb 
začíná v 8,00 hod. a končí ve 14,00 hod.

V naší obci proběhnou volby nejen do za-
stupitelstva kraje, ale i do Senátu Parlamentu 
České republiky. Pro zajištění hladkého průbě-
hu voleb budou vytvořeny čtyři volební okrs-
kové komise, z nichž tři budou zasedat v Lu-
tíně a jedna v Třebčíně. Obecní úřady vedou 
pro volby do zastupitelstev krajů stálý seznam 
voličů, volič může být zapsán pouze v jednom 
seznamu. Pro volby do zastupitelstev krajů 
se voličské průkazy nevydávají, ve volbách 
do Senátu Parlamentu České republiky může 
volič hlasovat mimo stálý volební okrsek, a to 
na základě voličského průkazu. 

O vydání voličského průkazu může 
volič požádat v termínu od dne vyhlášení 
voleb osobně nebo písemnou žádostí opat-
řenou ověřeným podpisem voliče, doruče-
nou nejpozději do sedmi dnů před datem 
voleb. Veškeré informace o volbách jsou 
uveřejněny na webových stránkách MVČR 
www.mvcr.cz - odkaz informační servis - 
volby. 

 Antonín Bábek
 starosta obce

Investiční akce v Lutíně úspěšně pokračují Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Pohled z Olomoucké ulice

Slatinická ulice

Pohoršov

Školní ulice
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jsem, když jsem mohla dělat přípravy na 
svou hodinu nebo když jsem rozdávala 
známky. Postupem času jsem si ale právě 
proto uvědomila, že být učitelem není 
zrovna nic jednoduchého.

Podle mě by měl ten pravý učitel být 
přísný, měl by mít mezi dětmi ve škole 
autoritu. Měl by se také ale umět zasmát 
a udělat legraci. I o tom je škola – někdy se 
pořádně zasmát. Můj ideální učitel by měl 
brát ohled na žáky a měl by dokázat vy-
slechnout názor každého. Určitě by nebylo 
fair nadržovat někomu a jinému křivdit. 
A o tom to právě je – být objektivní. Vím ale, 
že to musí být opravdu nesnadné. Být tedy 
přísný – to ano, ale ne to zas přehánět....“

„...A co je velmi důležité, kdybych já 
vykonávala toto povolání, odměnou by pro 
mě byli nejen poslušní žáci, ale také žáci, 
kteří rozumějí mému výkladu a nebojí se 
zeptat na nejasnosti. Já bych naopak měla 
být schopna odpovědět na jakýkoli dotaz, 
třeba i ten, který se dané hodiny přímo 
netýká ...“

Petr Vybíral: „...Domnívám se, že uči-
telem, mám na mysli dobrým učitelem, ne-
může být každý z nás. Je to povolání velice 
náročné. Mohu to potvrdit osobně, protože 
jsem z učitelské rodiny....“

Jiří Dubanský: „...Kdo je to vlastně 
ideální učitel? Každý učitel je svým způso-
bem jedinečný – byla by chyba to měnit....“
 

Mgr. Ladislava Kučerová

DUHA Křišťál Lutín 
Hoštejn 2008 

Tak – další školní rok i s prázdni-
nami je za námi. Teď zase škola a jiné 
povinnosti. Ale nejen to – ve své čin-

v návrh, aby u prováděné akce „Vodovod 
Lutín - stará část“ bylo osazeno zby-
lých 64 navrtávacích pasů a hlavních 
domovních uzávěrů k přípojkám; navý-
šení prostředků bude cca 272 tis. Kč;

v vyhlášení záměru na prodej obecní ne-
movitosti na Školní ul. č.p. 100 v Lutíně.

v Rada obce nesouhlasí se záměrem 
stavební firmy Swietelský, s.r.o., vy-
budovat v areálu „Magacína“ obalovnu 
štěrku.

 dne 6. 8. 2008:

v Schválila bezúplatný pronájem části 
DPS Pečovatelské službě Olomouc do 
konce roku 2008.

v Schválila dohodu z července 2008 
o prodloužení hlavního vodovodního 
a kanalizačního řadu pro novostavby 
v k. ú. Třebčín na parc. č. 30/2, 308/4 
a 309/6.

v Souhlasila s prodejem části pozemku 
v Třebčíně, parc. č. st. 280/3 o výměře 
889,48 m2 za upřesněných podmínek 
dle dřívějšího prodeje v této části obce.

v Vzala na vědomí přehled hospodaření 
obce Lutín za období 1-6/2008 ze dne 
18. 7. 2008.

/ba/

„Kantor ideál“ očima žáků

Ještě včera byly prázdniny, i když škola 
s nově vydlážděným vchodem a celým pří-
zemím už čekala na všechny, kdo v ní strá-
ví příštích deset měsíců. Rubrika „Školy 
informují“, která celý rok doslova „praská 
ve švech“, je tentokrát poněkud „štíhlá“, 
ale hned v příštím čísle se to určitě změní. 
Dnes vám po dlouhé době opět nabízíme 
názory a představy bývalých žáků 8.A ZŠ 
Lutín – v současné době již studentů ma-
turitního ročníku. Téma je jistě nanejvýš 
aktuální:

„Jaký bych já byl učitel“
(„Jaká bych já byla učitelka“).
Radek Smička: „... Já osobně bych 

učitelem nechtěl být, ale kdybych měl, tak 
bych svým žákům nějak vysvětlil, že se ne-
učíme jenom tak, ale že to, co se naučíme, 
budeme jednou v životě potřebovat. ...“

Petra Lužná: „...Už jako malá jsem si 
velmi ráda hrála na paní učitelku. Milovala 

nosti pokračuje také náš oddíl. Zajímá 
vás, co bude? Chvíli vydržte, nejdřív 
o tom, co bylo: spousta schůzek, něko-
lik výprav a to nejdůležitější – TÁBOR!

Tento rok byl pro děti připraven 
program s celotáborovou hrou „Asterix 
a Obelix“, kde je čekala spousta her 
z prostředí galské vesnice. Aby nepřišli 
zkrátka ani rodiče, mohli sledovat dění 
v táboře na jeho webových stránkách. 
A zájem byl vskutku velký, vždyť jen za těch 
15 dní byla tato stránka zobrazena více 
než 4000krát (více na http://tabor.lutin.cz).

A teď co bude: Především si již brzy 
budete moct prohlédnout všechny fotky 
z tábora, později táborové video a pro ty, 
kteří nemají přístup k internetu, bude v říj-
nu akce, na které se zmíněné fotky budou 
promítat. Více se dozvíte v průběhu září 
z obecního rozhlasu nebo na našich oddí-
lových schůzkách, kam jste všichni zváni. 
Budou se konat od 3. září každou středu od 
16.00 do 18.00 nebo 18.30 hodin v budově 
internátu SŠs v Lutíně.

To je tak všechno, co byste měli vědět. 
A ty nejaktuálnější informace najdete vždy 
na http://duha-kristal.lutin.cz!

Tomáš Pospíšil

ŠKOLY INFORMUJÍ

Škola v Lutíně začala i 44 prvňáčkům.
Mnoho úspěchů na cestě za vzděláním!

/foto:  T. Pospíšil/



Vítězi se stali Petr 
Chudoba s Vladimírem 
Grézlem, kteří po ná-
ročném programu pora-
zili ve finále Lubomíra 
Domese a Karla Mišáka. 
Symbolickou bronzovou 
příčku obsadili Ladislav 
Krampol s Lubomírem 
Zedkem, kteří v utkání 
o třetí místo zvítězili 
nad Markem Surzynem 
a Josefem Novotným. 
Všichni zúčastnění ob-
drželi drobné dárky (viz 
foto).

Turnaj se vyznačo-
val vzornou organizací 
i zajištěním kvalitního 
občerstvení, o které 
se staral Petr Brázdil. 
Zajímavostí bylo, že 
turnaj byl původně na-
plánován o den dříve, na 
sobotu 16. srpna, ale po 
dlouhotrvajících deštích 
byly ten den kurty zcela 
neschopné provozu.  

 Ing. Karel Mišák 
 člen tenisového oddílu 

již za nerozhodného stavu 5:5. Podle pořadí 
ve skupinách se pak hrálo o konečné umístě-
ní na všech místech.

A zase ta škola

Čas lenošení skončil – je tu opět doba 
usilovné práce a studia, ale i legrace a nových 
zážitků a kamarádů. Kdo si nestihl splnit 
všechna prázdninová přání, nemusí zoufat 
– 302 dní do příštích prázdnin uteče jako voda 
v Blatě. Do té doby přejeme všem školákům 
a studentům dobrý start a chuť do studia, píli 
a snahu naučit se co nejvíce.

Pedagogům a všem pracovníkům školy 
přejeme chytré, slušné a pilné žáky, dobrou 
spolupráci s rodiči a k tomu optimismus a sílu 
na zvládnutí všech úkolů.

Rodičům ať nechybí pro jejich ra-
tolesti dostatek času, trpělivost, laska-
vost, ale také důslednost a pevná ruka.

Za redakční radu OZ
Mgr. Ladislava Kučerová 

Tenisový turnaj ve čtyřhrách

V neděli 17. srpna byl uspořádán na lutín-
ských kurtech tenisový turnaj ve čtyřhrách.
Tenisový oddíl jej uspořádal pouze pro své 
členy, a to se zajímavými propozicemi. 
V oddílu jsou tenisté různé úrovně i zkuše-
ností. Je velmi obtížné, aby si všichni spolu 
zahráli a každému tato hra něco přinesla. 
Proto byl zvolen turnaj ve čtyřhrách, v nichž 
do dvojice byli samostatně losováni vždy dva 
tenisté – jeden pod 50 let a druhý nad 50 let. 

Turnaje se zúčastnilo 6 takto nalosova-
ných dvojic, páry byly rozděleny do dvou 
skupin, kde hrály systémem každý s každým 
na jeden regulérní set, ale se zkrácenou hrou Muži - I. B třída, skupina B Dorost - II. třída, okr. přebor

datum čas mužstvo datum čas mužstvo

So 9. 8. 16.30 Dub nad Mor. - Lutín Ne 10. 8. 14.00 Střelice - Lutín
So 16. 8. 16.30 Lutín - Paseka So 16. 8. 14.15 Lutín - Chomoutov
Ne 24. 8. 16.30 Hlubočky - Lutín Ne 24. 8. 14.15 Dolany - Lutín
Ne 31. 8. 16.30 Lutín - Červenka Ne 31. 8. 14.15 Lutín - Štěpánov
Ne 7. 9. 16.30 Mohelnice - Lutín (Mohelnice) Ne 7. 9. 14.15 Bělkovice - Lutín
Ne 14. 9. 16.00 Bohuňovice - Lutín So 13. 9. 16.00 Bohuňovice - Lutín
So 20. 9. 16.00 Lutín - Chválkovice So 20. 9. 13.45 Lutín - Haňovice
So 27. 9. 15.30 Drahlov - Lutín Ne 28. 9. 13.15 Slatinice - Lutín
So 4. 10. 15.30 Lutín - Horka nad. Mor. So 4. 10. 15.00 Lutín - Dub nad Mor.

Ne 12. 10. 15.00 Bouzov - Lutín Ne 12. 10. 15.00 Horka nad Mor. - Lutín
So 18. 10. 15.00 Lutín - Příkazy So 18. 10. 12.45 Lutín - Grygov
Ne 26. 10. 14.30 Slavonín - Lutín Ne 26. 10. 12.15 Slavonín - Lutín
So 1. 11. 13.30 Lutín - Černovír So 1. 11. 11.15 Lutín - Velký Týnec
So 8. 11. 13.30 Lutín - Dub nad. Mor. So 8. 11. 11.15 Lutín - Střelice

Ne 16. 11. 13.00 Paseka - Lutín Ne 16. 11. 10.45 Chomoutov - Lutín

Z  TJ  SIGMA  LUTÍN

Petr Kovařík, tajemník odboru kopané

Lutínská kopaná

Rozpis mistrovských utkání - podzim 2008

Bojovali všichni, zvítězili 
Vladimír Grézl a Petr Chudoba

Rozehraná utkání

Vítězná dvojice

/foto:  Ing. K. Mišák/

/foto:  Ing. K. Mišák/



Sběrová sobota

Sběr nebezpečného a objemného od-
padu v Lutíně a Třebčíně proběhne 

v sobotu 4. října 2008 
v následujícím časovém harmonogramu:

Budou se sbírat např. tyto druhy odpa-
dů: staré nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, 
rozpouštědla, mořidla, kyseliny, hydro-
xidy, oleje, mazací tuky, fotochemikálie, 
pesticidy, postřiky, staré léky, kosmetické 
přípravky, filtry nasycené olejem, aku-
mulátory, baterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, ledničky, televizory, rádia, vysa-
vače, fény atd.

Podrobnou informaci najdete na infor-
mačních tabulích OÚ a na webové stránce.

Žádáme občany, aby dodrželi daný den 
a čas, nedělali skládky předem a zabránili 
tak rabování a nepořádku.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Palírny opět v akci 
aneb Třebčínský košt

 V současné době vrcholí na našich za-
hradách sklizeň všemožných druhů ovo-
ce. A z řady z nich se dá (jak především 
spousta mužů ví) napálit dobrá pálenka.

V tomto článku bychom rádi zavzpo-
mínali na jednu z akcí kulturní komise, 
která sice proběhla už v březnu, a to 
i regionálním tiskem a televizí, ale na 
stránkách našeho zpravodaje o ní byla jen 
malá zmínka.

Chceme také našim pěstitelům připo-
menout, že by bylo dobré schovat si dvě 
až tři deci jejich vypáleného „pokladu“ 
pro účast ve druhém ročníku vzpomínané 
akce.

Zásluhou kulturní komise a především 
ing. Vlastimila Hofírka byla v únoru le-
tošního roku vyhlášena soutěž o nejlepší 
slivovici, hruškovici, meruňkovici atd. 
Do 16. února se scházely vzorky, aby 
pak mohly být (samozřejmě anonymně) 
podrobeny odborně-laickému koštu, a to 
dvěma komisemi, vybranými z příznivců 
výše uvedených „léků“.

Komise byly opravdu dvě, protože 
se sešlo překvapivých 38 vzorků nejen 
z Třebčína a Lutína, ale i z blízkého 
i vzdálenějšího okolí.

Vzorky byly hodnoceny podle dva-
cetibodové mezinárodní stupnice, kterou 
používá např. i Flora Olomouc u svého 
tradičního „Flora koštu“. U tohoto hod-
nocení se oceňuje čistota vůně, ovocný 
charakter, čistota chuti a celková harmo-
nie nápoje. 

Členy komisí byli Ladislav Smička, 
Jiří Kolář, Vladimír Koudelka, Jan Štěpán, 
Bronislav Jaroš a Vlastislav Přikryl 
z Třebčína a Drahoslava Mačáková 
a Karel Mišák z Lutína. V sobotu 8. břez-
na pak proběhlo v KZ Třebčín slavnostní 
vyhlášení oceněných vzorků. Vítězem 
se stal Milan Mlčoch z Lutína s meruň-
kovicí, na druhém místě byl Josef Čepl 
z Třebčína také s meruňkovicí (loni byla 
velké úroda tohoto ovoce), na třetím mís-
tě Jaroslav Smička z Lutína s třešňovicí. 
Vítězové obdrželi drobné dárky a všichni 
zúčastnění diplomy. Součástí slavnostní-
ho vyhlášení byla také velice zajímavá 
přednáška ing. Jana Jílka, bývalého 
pracovníka Selika, o sběru, ošetřování 
a následném pálení různých druhů ovoce, 
která pokračovala dlouhotrvající diskusí.

Po velkém úspěchu letošního ročníku 
je pro příští rok připravován 2. ročník 
Třebčínského koštu 2009, který určitě 
dozná další vylepšení, především v tom, 
že budou hodnoceny různé druhy pálenek 
samostatně podle druhů ovoce.

Na závěr bych rád poděkoval 
ing. Vlastimilu Hofírkovi, na kterém le-
žela největší odpovědnost s přebíráním 
vzorků a organizací jak samotného koštu, 
tak závěrečného slavnostního vyhodno-
cení.

 Ing. Karel Mišák
 člen hodnotitelské komise 

Z minulosti Lutína

(Ze situační studie o politicko kul-
turní aktivitě obce Lutín z roku 1975 
vybral a upravil Vladimír Smékal.)

V roce 1975 žilo v obci 1804 oby-
vatel a bylo zde 219 domů s 505 byty 
(v tomto počtu byla zahrnuta i 4 uby-
tovací zařízení). Ve srovnání s rokem 
1834 se počet domů zvýšil více než čty-
řikrát. Elektrifikace obce byla provedena 
v letech 1922 – 1923 a délka veřejného 
osvětlení v roce 1975 byla 3,6 km se 
116 světelnými body. Celkové vedení 
místního rozhlasu bylo 1,35 km s 18 am-
pliony v obci. 

Věková struktura obyvatelstva v roce 
1975 byla následující: 
předškolní a školní věk (0-15 let) - 26,9%, 
produktivní věk (16-59 let) - 63,5%, 
důchodci (nad 60 let) - 9,6%.

Připravte se na 2. ročník!

INFORMACE
A ZAJÍMAVOSTI

8.00 - 8.30 - Třebčín (u kaple)
8.30 - 9.00 - Třebčín (u býv. mlék.)
9.30 - 10.30 - Lutín (u herny)

10.30 - 11.00 - Lutín (před Neptunem na 
zast. Connex)

11.00 - 12.00 - Lutín (u budovy OÚ)

Hodnotitelská komise při „práci“

/foto:  Ing. K. Mišák/



Opustili nás ve věku... 

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Z celkového počtu 505 bytů bylo v ro-
ce 1970 vybaveno:
ústředním topením 297 bytů,
koupelnou 455 bytů, 
vodovodem 484 bytů,
plynem ze sítě 165 bytů.

V roce 1970 vlastnili občané Lutína 
276 elektrických praček, 400 chladniček,
450 televizorů, 15 rekreačních chat, 
110 osobních automobilů a 75 garáží.

Porovnáme-li bytovou a občanskou 
vybavenost vzhledem k počtu oby-
vatel, byly to 1 pračka na 6 obyvatel, 
1 chladnička na 4 obyvatele, 1 televizor na 
4 obyvatele, 1 rekreační chata na 120 oby-
vatel, 1 osobní automobil na 18 obyvatel.

Naši jubilanti

Vítání občánků

Slavnostní přijetí 4 dětí do svazku 
obce proběhlo 22. června 2008 
v Třebčíně. 
Krásným programem je přivítali 
žáci ZŠ Slatinice.

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

* * *

Narozené děti:

Narozeným dětem přejeme, aby jejich 
příští dny a cesty byly plné slunce a po-
hody. 

* * *

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

V červenci oslavili

89 let Oldřiška Hübnerová Lutín
85 let Růžena Látalová Třebčín
85 let Miroslav Tylšar Lutín
84 let Bedřiška Žouželková Lutín
84 let Libuše Přehnálková Lutín
84 let Anna Freudlová Třebčín
83 let Ladislav Začal Lutín
81 let Marie Zieglerová Lutín
81 let Josef Vozňak Lutín
81 let Josef Horák Lutín
81 let Vlasta Kadlčíková Lutín
81 let Vítězslav Vybíral Lutín
75 let Ludmila Hubiňáková Lutín
75 let Ludmila Horáková Lutín
75 let Anna Nováková Lutín
75 let Marie Kosinová Lutín

V srpnu oslavili

89 let Adolf Birek Lutín
87 let Jaromír Kaprál Třebčín
86 let Josef Šperka Lutín
85 let Miroslav Smička Třebčín
84 let Vlasta Recová Lutín
82 let Květoslava Stratilová Lutín
82 let Ludmila Kučeříková Lutín
82 let Marie Látalová Třebčín
81 let Štěpán Machala Lutín
81 let Marie Staňková Lutín
75 let Libuše Stodolová Lutín
75 let Marie Synková Lutín
75 let Růžena Růžičková Lutín
75 let František Sivák Třebčín

květen:

Anna Dohnalová Lutín

červenec:

Kryštof Bureš Třebčín
Nikol Frélichová Lutín
Lucie Nejedlá Třebčín
Tomáš Nejedlý Třebčín
Barbora Veselá Třebčín

88 let Božena Čeplová Třebčín
78 let František Dvořák Třebčín
78 let Marie Vojáčková Lutín
65 let Květoslava Bogárová Lutín
65 let Zdeněk Luczka Lutín

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde 3.  11.  2008.
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V srpnu oslavil 101 let 
bývalý občan Třebčína 
pan František Spurný, 

žijící v současné době v Lipách.

Sbor pro občanské záležitosti

/foto: M. Ponížil/


