
rá vůle a ochota přiložit ruku k dílu tam, 
kde je to zapotřebí, nám pomůže chránit 
to, co jsme vybudovali, aby vynaložené 
úsilí a vytvořené dílo nepřišly nazmar.

ZE ŽIVOTA OBCE
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Vážení spoluobčané, 
skončil rok, který svou „magickou“ 

osmičkou na konci letopočtu vyvolával 
vzpomínky na události dávno minulé i na 
ty, jejichž svědky byli mnozí z nás. Samotný 
rok 2008 přinesl každému z občanů Lutína 
a Třebčína něco nového. Někdo se radoval, 
někdo zlobil nebo rmoutil, všichni jsme 
o rok zestárli, někteří možná i o trochu 
zmoudřeli.

Naše obec vstupuje do  nového roku 
v poněkud jiné podobě. Ani ten největší 
škarohlíd jí nemůže upřít, že je zas o něco 
hezčí. Stačí vyjít na ulici a rozhlédnout se 
kolem sebe.

Mnoho práce bylo vykonáno, mnoho 
úkolů na nás ještě čeká. K tomu, abychom 
je zvládli se ctí, potřebujeme nejen fi nanč-
ní prostředky, ale také toleranci, trpělivost, 
pochopení a důvěru Vás občanů. Vaše dob-

Přál bych si, aby rok 2009 byl rokem, ve 
kterém si i při každodenním shonu, práci 
a starostech nejdeme čas na rodinu, přá-
tele, záliby a odpočinek. Zanecháme zby-
tečných sporů, nebudeme hledat důvody 
k nesnášenlivosti a konfl iktům, ale k poro-
zumění a spolupráci, které tolik potřebuje-
me pro klidný a spokojený život.

Přeji nám všem, abychom ve zdraví, 
pohodě, s optimismem a elánem zvládli 
všechny překážky, které nám nadcházející 
rok 2009 přinese. Mé přání snad nejlépe 
podpoří slova žijícího klasika naší literatu-
ry Arnošta Lustiga:

“Veškerá naše existence je zápas dobra 
a zla, ve kterém ne vždy vyhraje dobro. Ale 
pokud vyhraje, člověk uspěl.“

Antonín Bábek
starosta obce

Růžová ulice

Ohlédnutí za rokem 2008

1. Po prodeji obecních bytových domů na 
Růžové a Břízové ulici jejich nájem-
níkům probíhala v letech 2007-2008 
jejich celková vnitřní i vnější rekon-
strukce, která přišla nové majitele na 
více než 20 milionů korun.

2. Oprava chodníku a instalace nového veřejného osvětlení v uli-
cích U Parku a Školní byla zahájena s malým zpožděním, ale o to 
usilovněji se všichni pracovníci snažili dokončit práce v daném 
termínu – do začátku nového školního roku. Prvního září si žáci 
ZŠ skutečně mohli vyzkoušet, jak pohodlně a bezpečně se jim 
půjde po novém širokém chodníku, jehož jedna strana je vyhra-
zena cyklistům. Během září byla dokončena také úprava zeleně 
po celé trase a odpočinkového prostoru před prodejnou Cyklo-
sport.

Břízová ulice

Ulice U Parku



Přestože je rozsvěcení vánočního 
stromu již akcí tradiční, v něčem bylo 
tentokrát výjimečné. Každý účastník 
– malý i velký – měl možnost vánoční 
strom přizdobit.

Společně jsme totiž vytvářeli řetěz 
a každý mohl připojit jeden podepsaný 
článek. A tak náš lutínský strom krášlí 
kromě světel a mrkající hvězdičky také 
20 metrů a 7 centimetrů dlouhý, z 350 ok 
složený vánoční řetěz.

První prosincový podvečer jsme si 
všichni příjemně užili. Proto bych ráda 
za nás všechny poděkovala organizá-
torům a všem, kdo se na jeho přípravě 
podíleli.

Mgr. Lenka Soušková
učitelka

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Po celou dobu zněly koledy v podání 
Jiřího Štěpánka a jeho kamaráda Romana 
Kubínka. Někdo si společně s nimi zazpí-
val, jiní jen poslouchali. Děti zvonily na 
zvoneček a myslely na svá „tajná“ vánoční 
přání.

Rozsvícení vánočního 
stromu v Lutíně

Každoročně začátkem prosince se 
v parčíku před obecním úřadem objevuje 
vysoký strom. Dokud je jen zelený a tem-
ný, procházejí kolem něj lidé bez povšim-
nutí. Pak ale přichází den, kdy sem občané 
Lutína přijdou, aby si maličko oddechli od 
každodenního shonu, nasáli předvánoční 
atmosféru, užili si příjemný podvečer 
a hlavně společně temný strom rozzářili.

Sešli jsme se, a bylo nás opravdu hod-
ně, 1. prosince na sklonku odpoledne, kdy 
se už pomalu rozsvěcely vánoční hvězdy 
na veřejném osvětlení. Vánoční náladu 
v nás probudily děti ze základní školy, 
které nás svým programem provedly celým 
adventním časem.

Když se rozsvítil vánoční strom a nad 
ním začaly poletovat hvězdičky a světýlka 
ohňostroje, rozsvítila se také očka všech 
dětí a myslím, že i dospělých. Všichni si 
vychutnávali tuto slavnostní chvíli. Počasí 
nám příliš nepřálo, a tak jistě přišel vhod 
nabízený horký čaj. „Dospěláci“ dali před-
nost výbornému punči.

3. Od června do října dostáva-
la novou podobu ulice Jana 
Sigmunda. Rozhodujícím 
investorem celého díla byl 
Olomoucký kraj, na Lutín 
připadla částka kolem 3,5 
mil. Kč. Celá stavba byla 
slavnostně předána do uží-
vání 9. října 2008.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

/foto: Petr Látal/

Vánoční řetěz je společným
dílem dětí i dospělých

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci



Rada Obce Lutína po projednání návrh 
kalkulace cen schválila. Ceny pro rok 2009 
jsou následující:

vodné 25 Kč/m3

stočné 20,50 Kč/m3

Celková cena vodného a stočného na 
rok 2009 tedy činí 45,50 Kč/m3. Oproti 
roku 2008 tak dochází k nárůstu o 7%. 
I přes tento nárůst, který činí 3 Kč/m3, 
patří ceny vodného a stočného ve srovnání 
s odpovídajícími cenami v regionu k těm 
nižším.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

O čem jednala rada obce

dne 15. 10. 2008:

Schválila:
v vyhlášení záměru na prodej obecních 

nemovitostí na ulici U Parku č.p. 81 
a 82 po přestěhování stávajícího ná-
jemníka;

v poskytnutí prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 2500 Kč na zabezpečení akce 
„Novoroční výstup na Kosíř“, kterou 
organizuje odbor turistiky TJ Sigma;

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve 
výši 176 tis. Kč formou operativního 
rozpočtového opatření; prostředky 
budou použity na vyspádování a pře-
dláždění krajnic komunikace na ulici 
U Kapličky v Lutíně;

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
v celkové výši 7200 Kč pro zabezpečení 

Vodné a stočné na rok 2009

Koncem měsíce listopadu 2008 před-
ložil provozovatel vodárenského majetku 
naší obce, firma ARKO TECHNOLOGY, 
a.s., radě obce návrh kalkulace cen vod-
ného a stočného na rok 2009. Došlo ke 
zvýšení nákladových položek u spotřeby 
el. energie, navýšení nákladů na plánova-
né opravy a nákladů na likvidaci odpadů 
(kalů) na ČOV. Zvýšené náklady za elek-
trickou energii jsou dány cenovou politikou 
ČEZ, což provozovatel nemůže ovlivnit. 
U zvýšení nákladů na opravu a údržbu vo-
dárenského zařízení provozovatel předložil 
plán potřebných oprav pro rok 2009 a rada 
jej shledala opodstatněným. U nákladů za 
likvidaci kalů z ČOV došlo k narovnání 
skutečného stavu, neboť plánované nákla-
dy na rok 2008 byly podhodnoceny, a to 
především proto, že produkce těchto kalů 
je větší, než se předpokládalo. 

Další nákladové položky jsou v soula-
du s náklady minulého roku.

Je třeba ještě dodat, že v roce 2008 in-
vestovala Obec Lutín do svého vodárenské-
ho zařízení víc než 12,5 mil. Kč. Je to velká 
částka, která značně zatížila rozpočet obce. 
Tato částka se do cen vodného a stočného 
nijak nepromítla. To znamená jinými slovy, 
že občanům se za tuto výstavbu nenavýší do 
vodného a stočného ani koruna. To by bylo 
možné například zvýšením nájmu, což je 
nákladová položka. Tím by se obci mohla 
vrátit alespoň část prostředků vynaložených 
na investice do vodárenského zařízení.

Na vodném a stočném
připlatíme 3 koruny

Účinkujícím patří poděkování za nevšední zážitky a organizátorům za jejich práci.

/foto: Michalka Zapletalová/ Ladislav Smička

ADVENT V TŘEBČÍNĚ

Mikuláš přišel v sobotu 6. prosince 
také do Třebčína. Provázeli jej strašidelný 
čert i bělostný a zlatovlasý anděl. A s se-
bou měli samozřejmě obrovský koš dárků 
pro děti.

Děti předvedly své umění a dostaly 
očekávaný dáreček. Některé – ty nejmenší 
– pak celé odpoledne spíše proplakaly. 
I tak to ale byl pro všechny radostný a ně-
kdy také překvapivý zážitek. Napomenutí 
sv. Mikulášem si ale některé děti alespoň 
na krátký čas vezmou k srdci.

Poděkování za přípravu a organizaci 
mikulášského odpoledne  patří opět zastu-
pitelstvu obce, kulturní komisi a třebčín-
ským členkám ČSŽ. A můžeme se těšit, že 
sv. Mikuláš mezi nás zavítá i příště.

* * *

Vánoční strom byl letos v Třebčíně 
rozsvícen poprvé. Příjemný a také slav-
nostní sobotní podvečer 29. listopadu 
připravili pro veřejnost zastupitelé obce 
spolu s kulturní komisí a třebčínskými 
členkami ČSŽ.

Po úvodním slově k adventnímu času, 
které přednesl člen rady ing. Vlastimil 
Hofírek, vystoupily s pěkným i náročným 
pásmem koled a básniček školní děti. Je 
třeba pochválit nejen výběr programu, ale 
i jeho vzorné nastudování a předvedení.

Následovalo také překvapení ve formě 
malého občerstvení – hanáckých vdolečků, 
chutného svařeného vína a kapky slivovice 
pro nejvíce prochlazené spoluobčany. Oči 
dětí pak kromě stromečku rozzářil i bohatý 
ohňostroj.

Rozsvícení vánočního stromu se zú-
častnil překvapivě velký počet dětí, rodi-
čů, prarodičů a dalších občanů. To je snad 
největším uznáním a poděkováním všem, 
kteří pro tuto předvánoční akci obětovali 
svůj volný čas a přiložili ruku k dílu.

* * *

Tradiční vánoční koncert se konal již 
po devatenácté v předvečer Štědrého dne v 
kapli sv. Floriána.

Vystoupili naši známí sólisté a přá-
telé – Alena Řehořová, Ondřej Doležal 
a dr. Reginald Kefer. Program oboha-
tili další mladí umělci a zejména pak 
„Olomoučtí trubači“ s pásmem vánočních 
koled a melodií. Průvodní slovo přednesl 
Jaroslav Hynek.

Vánoční čas si bez tradičního vánočního 
koncertu již v Třebčíně neumíme předsta-
vit. I letos naladil milou atmosféru Vánoc, 
ovzduší klidu a sousedského přátelství.

Z RADY OBCE



V průběhu výstavy mohli návštěvníci 
hodnotit zajímavé práce, což bylo oprav-
du těžké. Nejvíce hlasů nakonec získal 
výrobek Les od žáků 9. třídy, 2. místo 
pak Kosířanovy hodiny, jež ocenil i velký 
Kosířan, který se také přijel na výstavu po-
dívat. Třetím místem byla oceněna useknu-
tá zelná hlava královny Zelohlávky II.

 Všechny děti, které tvořily, byly odmě-
něny malým dárkem. 

Potěšili nás také žáci, kteří návštěvníky 
na výstavě provázeli a profesionálně obslu-
hovali při občerstvení. 

pyrotechniky, zbylé prostředky budou 
určeny pro občerstvení apod.;

v návrh informačního systému obce 
předložený firmou SEKNE včetně jeho 
doplnění a   postup, jak řešit informační 
tabule soukromých subjektů umístěné 
na sloupech VO v rámci pronájmu;

v poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ve výši 4500 Kč na zabezpečení kultur-
ní akce Rozsvícení vánočního stromu 
v Lutíně, která proběhne v pondělí dne 
1. 12. 2008 od 16.00 hod. na prostran-
ství před OÚ;

v plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací Obce Lutín, který byl vy-
pracován odbornou firmou a zároveň 
provozovatelem vodárenského majetku 
obce, firmou ARKO TECHNOLOGY, 
a.s., v souladu se zněním § 8 zákona č. 
274/2001 Sb. a vyhláškou č. 428/2001 
Sb.

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve 
výši 3500 Kč na zabezpečení mikuláš-
ské nadílky pro děti v Třebčíně, která se 
bude konat v sobotu 6. 12. 2008 v 15.00 
hod. v budově KSZ v Třebčíně.

v Souhlasila, aby do rozpočtu na r. 2009 
byla zahrnuta částka ve výši 20 tis. 
Kč na základě dohody o poskytnutí 
příspěvku turistickému oddílu DUHA 
Křišťál.

v Nesouhlasila s částkou 623800 Kč na 
dopravní obslužnost pro rok 2009, na-
vrženou v dopise ing. Jiřího Havelky, 
vedoucího obchodního manažera spo-
lečnosti Veolia Transport Morava. 

/ba/

Podzimní výstava
V roce 2007 na podzim vyzdobili 

žáci školní chodby výrobky z přírodnin. 
Všichni byli nadšeni nápady a originalitou 
všech vystavujících.

V loňském roce, 4. a 5. listopadu, jsme 
uspořádali v aule naší školy výstavu prací 
z přírodních materiálů i pro občany Lutína 
a okolí, aby si tentokrát všichni mohli pro-
hlédnout, co je možné vyrobit z dýní, listů, 
dřeva, šípků, ořechů …

Trochu jsme se obávali, zda děti a jejich 
pomocníci svými pracemi předčí úspěchy 
z minulého roku, ale byli jsme velmi pře-
kvapeni. 125 výrobků, podzimní výzdoba, 
hořící svíčky, krásné obrazy pana Smékala 
a p. učitelky Došlíkové vytvořily v aule 
příjemnou atmosféru. Každý, kdo přišel, si 
ji mohl vychutnat, popovídat si, posedět u 
kávy nebo čaje, chvíli se zastavit a jen tak 
se dívat, obdivovat či se zasmát nad často 
velmi vtipnými exponáty. 

ŠKOLY INFORMUJÍ

mikulášské besídky a mikulášské nadíl-
ky pro děti v Lutíně.

v Souhlasila, aby částka 70 tis. Kč, pří-
padný finanční příspěvek pro zabezpe-
čení pečovatelské služby prostřednic-
tvím organizace Sociální služby pro 
seniory Olomouc, byla zahrnuta do 
rozpočtu obce na rok 2009.

 dne 5. 11. 2008:

 Schválila:
v složení inventarizačních komisí k pro-

vedení řádné inventarizace obecního 
majetku k 31. 12. 2008;

v složení likvidační komise pro funkční 
období celého kalendářního roku;

v návrh na jmenování předsedy a jedno-
ho člena hlavní inventarizační komise 
pro Základní školu a Mateřskou školu 
Lutín, příspěvkovou organizaci;

v konání „kateřinské“ zábavy v sobotu 
dne 22. 11. 2008, kterou bude pořádat 
oddíl kopané TJ Sigma v aule ZŠ;

v objednání šikmých leteckých snímků 
od firmy JAS AIR CZ, spol. s r.o.;

v Souhlasila s ukončením jednání s ing. 
Hoškem ve věci možnosti výkupu části 
jeho pozemku potřebného k záměru 
obce vybudovat cyklostezku Lutín 
– Třebčín v navržené podobě. Jednání  
končí z důvodu naprosto nepřijatel-
ných finančních požadavků ing. Hoška 
a jeho prohlášení, že jeho stanovisko je 
konečné.

v Vzala na vědomí dopis od BD U Herny, 
Růžová 176-178 oznamující splnění 
podmínek uvedených v kupní smlouvě 
(prodej nemovitosti č.p. 176-178).

v Vzala na vědomí pozvání čestných dár-
ců krve, kteří  dosáhli  70 a více odběrů, 
ke starostovi obce a předání věcných 
darů.

 dne 26. 11. 2008:

 Schválila:
v kalkulaci vodného a stočného na rok 

2009:
 vodné 25 Kč/m3

 stočné 20,50 Kč/m3;
v změnu v projektu cyklostezky Lutín 

– Třebčín. Před dokončením projektu 
musí být známa závazná stanoviska 
majitelů parcel k prodeji potřebné části 
jejich pozemků obci za navrženou cenu 
100 Kč/m2;

v částku 3000 Kč, která byla určena k ná-
kupu ohňostroje pro akci Rozsvícení 
vánočního stromu v Třebčíně v so-
botu 29. 11. odpoledne; částka bude 
použita na celkové zabezpečení této 
akce. Dojde jen k omezenému nákupu 

Nejvíc se líbily práce Les, 
Kosířanovy hodiny a Zelohlávka

Kosířanovy hodiny - 2. místo

Královna Zelohlávka II. - 3. místo



Práce na této výstavě nás všechny 
opravdu bavila a měli jsme z ní radost. 
Doufáme, že udělala radost i všem ná-
vštěvníkům. 

Kolektiv učitelů ZŠ
/foto: Petr Voňka/

Zájezd do Osvětimi

Dne 22. října 2008 uspořádala lutínská 
škola zájezd do Polska. Cílem bylo pro-
hlédnout si solné doly ve Wieličce a přede-
vším bývalý koncentrační tábor Osvětim. 
Škola tímto způsobem reagovala na šíření 
extrémistických názorů, což se v poslední 
době stává velkým problémem v celém 
našem státě. Společně jsme usoudili, že 
mnohem lepší než vyprávět dětem o tom, 
co už pravicoví extrémisté (např. nacisté) 
v dějinách „dokázali“, bude ukázat jim 
přímo na místě, co z jejich „činnosti“ zby-
lo. Neskrývám, že i my organizátoři jsme 
měli jisté obavy, které pramenily z toho, 
že jsme věděli, co účastníky zájezdu čeká. 
Jak zareagují ? říkali jsme si. No – asi bude 
nejlepší, když vám své zážitky vylíčí sami.

Petr Vrzal, 9. ročník:
„...Dne 22. 10. 2008 jsme jeli na 

exkurzi do polských solných jeskyní ve 
Wieličce. Zúčastnili jsme se jí nejen my, 
ale i žáci z Čelechovic na Hané. Do sol-
ných jeskyní jsem se velmi těšil. Ovšem 
do koncentračního tábora nikoli. Odjížděli 
jsme okolo šesté hodiny ráno. Plni očeká-
vání jsme nasedli do autobusu a nastražili 
uši, aby nám z výkladu našeho průvodce 
nic neuniklo. Cesta ubíhala pomaličku. Za 
pět hodin jsme konečně vystoupili...

...Solné jeskyně ve Wieličce vypadaly 
úchvatně. Ze začátku jsme sešli do šedesá-
timetrové hloubky... 

...Hned se mi lépe dýchalo. A ta vý-
zdoba ! Do soli vytesané kaple i sochy ! 

Kam se podíváte, tam je samá sůl. Bohužel 
po dvou hodinách to mé nohy těžce nesly. 
Nakonec jsme vyjeli nahoru výtahem. Byl 
nezapomenutelný...

...A teď nás očekávala zkouška ohněm. 
Do Osvětimi jsme přijeli s hodinovým 
zpožděním, což mě mrzí. Když jsme pro-
cházeli táborem, běhal mi mráz po zádech. 
Toho zbytečného utrpení ! Tábor na mě pů-
sobil opravdu strašným dojmem. Za vitrí-
nou ležely vlasy. Přesněji něco okolo dvou 
tun vlasů. Je to hrůza, když si představím, 
že lidi, které zabili, ještě poté prošacovali 
a brali jim vše cenné. I botičky malých 
dětí, kufry, které ztratily své majitele, hrn-
ce a pokličky, to vše Němci vězňům vzali. 
Velmi na mě zapůsobila také hromada 
brýlí, které se dříve nosily. A že se fašisté 
na mučení lidí jezdili dívat, to už raději ne-
budu komentovat. Zmizely všechny jejich 
lidské city, chovali se jako zvířata...

...Jsem opravdu rád, že jsem na tento 
výlet jel. Právě uplynulé století opravdu 
bylo jedním z nejtemnějších v historii lid-
stva. Jsem rád, že jsem nežil během druhé 
světové války. Soucítím se všemi oběťmi 
a k jejich památce se budu vždy chovat 
s nejvyšší pokorou...“ 

Tolik Petr Vrzal. A teď ještě jednou 
– tentokrát slovy Jonáše Vévody:

„...Po příchodu do tábora nás průvod-
ci vybavili sluchátky, abychom během 
prohlídky slyšeli český výklad. Musím 
opravdu říci, že jsem si zde na každém kro-
ku uvědomoval, jaké utrpení uvěznění lidé 
museli prožívat. Tyto moje pocity umoc-
ňovaly obrovské hromady lidských bot 
a prosklené vitríny plné brýlí. Co však na 
mě zapůsobilo nejvíce, byla hromada lid-
ských vlasů. Otřásala mnou změť nejrůz-

nějších pocitů od lítosti nad těmi, kteří zde 
trpěli a zemřeli, přes nenávist k těm, kteří 
je zde mučili, až po pocity štěstí, že mě tato 
doba minula. Obdobné pocity jsem proží-
val i při průchodu druhým táborem... 

...Zpáteční cesta se nám trochu protáh-
la, takže jsme přijeli asi o hodinu později. 
Přiznávám, že jsem byl rád, že jsem už 
doma, ale i přes velkou únavu jsem svoje 
zážitky vyprávěl svým rodičům...“ 

Co říci na závěr… Lze po těchto větách 
vůbec ještě něco říci ? Snad jen doufat, že 
i my jsme přispěli malým douškem k tomu, 
že tyto děti už extrémisté nepřesvědčí. 

¨
Věra Voňková, učitelka

/foto: Petr Voňka/

Vánoční hvězda

Každý, kdo 
si 5. prosince 
zakoupil v lu-
tínské mateř-
ské a základní 
škole vánoční 
hvězdu, květi-
nu typickou pro nejkrásnější svátky v roce, 
přispěl na léčbu hematologicky a onkolo-
gicky nemocných dětí.

Letošní sbírka by měla především po-
moci uspořádat rekondiční pobyty, které 
zmírňují  fyzický a psychický handicap 
nemocných dětí.

Naše ZŠ a MŠ se zapojuje do této akce 
již čtvrtým rokem a je radostné konstato-
vat, že jsme v prodeji rok od roku úspěš-
nější. Letos odevzdáme sdružení Šance  
25 750 Kč. 

Bez zbytečných slov děkujeme všem, 
kdo si květinu zakoupili, a ze srdce přeje-
me nemocným dětem, aby se uzdravily. 

Leona Čotková
Dana Ostianová

učitelky

Výuka metodou „Na vlastní oči“ 
se neminula účinkem

Sdružení Šance dostane
25 750 korun

Tábor Osvětim II - Březinka

Wielička



Mikulášská besídka
Do mateřské školy v Lutíně zavítal 

Mikuláš se svým doprovodem ve středu 
3. prosince. Děti ho netrpělivě vyhlížely 
a čekání si krátily písničkami o Mikuláši 
a Vánocích.

Mikuláš se svou družinou přišel zne-
nadání  a vydal se po jednotlivých odděle-
ních, kde mu děti zazpívaly, zatančily, ale 
i slíbily, že nebudou zlobit pani učitelku 
a budou celý rok hodné. Všechno dobře 
dopadlo, čert si nikoho neodnesl, naopak 
Mikuláš s andělem rozdávali všem dětem 
balíčky plné sladkostí. Anděl je obdaroval 
nejenom dárečky, ale i něžným pohlazením 
a občas utřel malou slzičku. Našly se do-
konce některé odvážné děti, které se nebály 
vyfotografovat s čertem. 

Na této akci se jako každoročně 
podílely školská komise při OÚ Lutín 
a Sigmundova střední škola strojírenská. 
Za školskou komisi všem zúčastněným 
děkuji. Poděkování patří také  Obecnímu 
úřadu Lutín, který celou akci finančně 
podpořil, a cukrárně ZAMU z Růžové 
ulice, která Mikuláši usnadnila jeho práci 
a dodala sladkosti pro děti.

Ing. Lenka Pomykalová, učitelka
/foto: Ing. Lenka Pomykalová/

Florbalový turnaj
Každý rok se na naší škole pořádá dívčí 

florbalový turnaj. Dne 2. 12. 2008 bylo 
okresní kolo. Náš tým byl letos poněkud 
slabší, jeho oporou byly žákyně loňského 
devátého ročníku a ty už jsou na střední 
škole. 

I přesto jsme byly s dosaženým výsled-
kem spokojeny. Hráčky z pátých a šestých 

tříd byly nervózní, protože to byl jejich 
první turnaj, ale přesto jim to šlo velmi 
dobře.

Okresního kola se zúčastnily tyto školy: 
ZŠ Gorkého, ZŠ Zeyerova, ZŠ Lutín a naši 
největší konkurenti – družstvo ZŠ Holice. 
Naši školu reprezentovaly tyto dívky: 
Hana Hornischerová, Markéta Klevetová, 
Viktorie Horanská, Renáta Dostálová, 
Valentina Čotková, Petra Kočková, Tereza 
Pavlíčková, Martina Pavlíčková, Andrea 
Veselá a Anna Kurfürstová.

A jak probíhaly boje? Nad Holicí jsme 
vyhrály minulý rok. Byl to vynikající vý-
kon. Tento rok se nám to nepodařilo, což 
značí, že  Holice vyhrála pohár. Se školou 
Zeyerova jsme také měly problém. Jelikož 
jsme s nimi hrály poprvé, zápas byl velmi 
dlouho nerozhodný. Štěstí nám však přálo 
a náš nejlepší útočník Anička jim střelil(a) 
rozhodující gól. Vyhrály jsme nad nimi 
pouze o tento jediný gól. Poslední zápas 
– se ZŠ Gorkého – byl lehký. Hrály jsme 
s nimi už dřív, takže jsme neměly žádné 
obavy, že prohrajeme. „Nasázely“ jsme 
jim čtyři góly, zatímco naše brankářka 
Andrea propustila jen jeden. V závěrečném 
hodnocení byla Holice  první, my jsme 
byly na druhém místě, na třetí pozici se 
umístila Zeyerova škola a na posledním 
ZŠ Gorkého. 

Tento turnaj byl pro nás celkem nároč-
ný, ale věříme, že příští rok vyhrajeme. 
Holky, snažme se!

Andrea Veselá, 8. ročník
/foto: Mgr. Jan Chmelář/

Sigmundova SŠs, Lutín

Osvědčení HK a europasy 
pro nejlepší absolventy

Na základě výsledků závěrečných 
a maturitních zkoušek v červnu 2008 
byly 15. října 2008 v Kongresovém 
sále Hospodářské komory ČR v Praze 
slavnostně předány Osvědčení HK ČR 
a europasy nejlepším absolventům lutínské 
Sigmundovy střední školy strojírenské.

Vyhodnocení studenti splnili pro zís-
kání výše uvedených certifikátů všechny 
podmínky. Po celou dobu studia museli 
mít na konci školního roku minimálně 
chvalitebnou známku z odborného výcvi-
ku a u maturitní nebo závěrečné  zkoušky 
z praktické části známku výbornou. Dále 
všichni museli absolvovat zkoušky s vy-

znamenáním za přítomnosti delegované-
ho odborníka z praxe, v našem případě 
ing. Miroslava Mačáka.

Přes všechna tato úskalí se podařilo zís-
kat osvědčení a europas těmto studentům:
-  ve studijním oboru Mechanik seři-

zovač Miroslavu Bartlovi, Lukáši 
Coufalovi, Josefu Fialovi a Janě 
Tlachové,

-  v učebním oboru Klempíř – strojíren-
ská výroba Janu Sýkorovi,

-  v učebním oboru Obráběč kovů Petru 
Kopeckému, Miloslavu Sikorovi a 
Ondřeji Skácelíkovi.

Na slavnostním předání byli přítom-
ni zástupci Hospodářské komory ČR 
a Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. Naše škola nebyla jediná, která 
měla tak úspěšné studenty, ale v konkuren-
ci ostatních škol dokázala, jak vysoká je 
u nás úroveň praktické přípravy studen-
tů a učňů strojírenských oborů. Na důkaz 
pravdivosti tohoto tvrzení obdržela škola 
Certifikát, který ji řadí k předním středním 
školám Olomouckého kraje.

Blahopřejeme a doufáme, že ve škol-
ním roce 2008/2009 bude počet vyhodno-
cených absolventů ještě vyšší.

Mgr. Tomáš Vaněk, učitel
/foto: Mgr. Tomáš Vaněk/

Turisté opět „sněmovali“
V listopadu se sešli členové turistického 

odboru TJ Sigma Lutín,  aby si připomněli 
činnost za rok 2008 a dohodli se na plánu 
pro příští rok.

Ve zprávě o činnosti odboru uvedl 
předseda odboru Vladimír Grézl mimo 
jiné, že odbor má 33 členů.

Činnost odboru byla zahájena již prv-
ní den v roce Novoročním výstupem na 
Kosíř, kterého se zúčastnil rekordní počet 
2149 turistů. Byla to nejpočetnější akce ne-
jen v naší tělovýchovné jednotě, ale v ce-
lém širokém okolí. O zdar akce se postarali 
také slatinkovští hasiči, kteří zajistili pro 
účastníky vydatné občerstvení.

Dne 5. ledna se členové odboru zapojili 
do organizace 23. ročníku Zimního běhu přes 
Kosíř, kterého se zúčastnilo 122 běžců.

Z okresního kola přivezly
hráčky „stříbro“

Z  TJ  SIGMA  LUTÍN

Osvědčení HK a europasy
získalo 8 absolventů



Nemalou přípravu vyžadovalo uspo-
řádání 25. ročníku pochodu Mánesovou 
stezkou na 15 a 25 km.  Celkový počet 
230 turistů znamenal nejvyšší účast v po-
sledních pěti letech. Zúčastněných 24 cyk-
listů zdolalo na kolech vzdálenost 40 km. 
Součástí Mánesovy stezky byl také běh na 
20 km, kterého se zúčastnilo 36 běžců, ten-
tokrát bez lutínských účastníků.

Velkému zájmu nejen členů odboru 
se těšily jako každý rok zájezdy spojené 
s turistickými pochody. V červnu to byl 
dvoudenní zájezd do Českého ráje a v září 
jednodenní do Beskyd, kde jsme bohužel 
zmokli.

Poměrně malá byla účast členů odboru 
na akci „Hanácké cestovatel“.

Součástí programu výroční schůze bylo 
také schválení plánu práce na příští rok. 
Na jeho realizaci se budou podílet všichni 
členové odboru.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

Plán činnosti na rok 2009
 

 Odbor turistiky zajistí v roce 2009 tyto 
akce:

1. 22. ročník Novoročního výstupu na 
Kosíř (1. 1. 2009).

 30. ročník Zimního běhu přes Kosíř 
– memoriál Ing. Křížka (3. 1. 2009).

2. 36. ročník jarního turistického pochodu 
Mánesovou stezkou, spojený s 32. roč-
níkem běhu Mánesovou stezkou 
(9. 5. 2009).

3. Autobusové zájezdy:
 jarní 16. 5. - 17. 5. 2009 
 podzimní pravděpodobně 19. 9. 2009.
4. Účast na regionální akci „Hanácké ces-

tovatel“.
5. 1x měsíčně – podle zájmu – turistické 

výlety do okolí.
Vladimír Grézl  

předseda odboru

Výsledky tenisového oddílu

Lutínský tenisový oddíl se tradičně 
zúčastňuje okresní soutěže neregistrova-
ných hráčů, která má extraligu, I. a II. ligu. 
V extralize obsadilo v roce 2008 „A“ muž-
stvo našeho oddílu ve složení P. Chudoba, 
P. Jurák, M. Surzyn a L. Vybíral až 
10. místo z 11 družstev a po roce působení 
bohužel sestoupilo do nižší I. ligy. 

Mužstvo „B“ ve složení L. Domes, 
L. Krampol, P. Brázdil, V. Koudelka 
a K. Mišák obsadilo v I. lize 3. místo. Od 
2. místa je i přes daleko lepší skóre dělil jen 
výsledek vzájemného utkání s družstvem 
na 2. místě. Lubomír Domes byl třetím 
nejlepším jednotlivcem I. ligy. Během loň-

ského roku byly uspořádány dva úspěšné 
turnaje, o kterých jsme na těchto stránkách 
již informovali.

Na začátku příští tenisové sezony bude 
naše sportovní veřejnost opět včas sezná-
mena s podmínkami využití tenisového 
areálu, který má díky třem kvalitním kur-
tům velice dobré podmínky ke sportovní-
mu vyžití jak pro své členy, tak i pro ostatní 
zájemce.

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu

Česká hlavička 
Když o prázdninách sázela kopečky zmrz-

liny do oplatkových pohárků, byla to pro nás 
studentka, která si chtěla vydělat pár korun, 
než jí nastanou nové starosti. V té době ale 
už měla devatenáctiletá  Jaroslava Geletičová 
z Lutína kus náročné práce za sebou, a nebyla 
to jen maturita  a úspěšné přijímací zkoušky 
na univerzitu.

Ještě jako studentka Slovanského 
gymnázia v Olomouci se Jarka zúčastnila 
Středoškolské odborné činnosti a s prací 
nazvanou „Regresní analýza pro kompozič-
ní data“ se v celostátním kole umístila jako 
druhá. Vypracovala  ucelenou matematickou 
metodu na zjednodušení postupů pro zpra-
cování a vyhodnocení velkých souborů dat 
a v kategorii FUTURA získala ocenění 
„Česká hlavička roku 2008“, což je „junior-
ská“ obdoba ceny Česká hlava, kterou jsou 
každoročně odměňováni nejlepší vědečtí 
pracovníci v České republice.

Po článku v Olomouckém deníku ze dne 
5. 11. 2008 jsme mohli sledovat oficiální 
předávání cen za vědeckou činnost mladým 
vědcům, které uvedla Česká televize na ČT 1 
17. listopadu odpoledne. Byl to opravdu pěk-
ný zážitek i pro diváka, který dnes těžko na-
chází na televizní obrazovce něco kvalitního. 

Děkujeme a blahopřejeme!
“Česká hlavička“ Jaroslava Geletičová 

je milá, sympatická, chytrá a jistě velmi hou-

ževnatá a cílevědomá dívka. Zatím zůstává 
(alespoň občas o víkendu) věrná mlsným 
návštěvníkům cukrárny na Růžové ulici, 
ale její hlavní pracovní náplní je studium 
molekulární biofyziky na  Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Má velké plány do budoucna a přemýšlí 
o novém projektu, ale prvořadým úkolem je 
úspěšné zvládnutí náročného prvního roční-
ku. K tomu jí přejeme pevné zdraví, silnou 
vůli a hodně štěstí.

Mgr. Ladislava Kučerová

Nejstarší smírčí kříž a svě-
cení třebčínského zvonu

V městských knihách olomouckých se 
nachází česky psaná smlouva, která se týká 
našeho povídání na pokračování o křížích 
v Třebčíně. V roce 1540 zavraždil jistý Jan 
Habáň z Třebčína jakéhosi Jakuba Zahrádku. 
Ve smlouvě se uvádí, že vrah měl pozůstalým 
zaplatit 40 zlatých a tři role prostého sukna, 
vše na splátky. Mimo to měl nechat udělat 
kamenný kříž a umístit jej buď na místo vraž-
dy, nebo „na místo příjemné u vsi Třebčína“. 
Problémem trochu je, že nevíme, kde se 
vražda udála, ale umístění kříže u Třebčína 
naznačuje, že se tak stalo nejspíše na katastru 
obce (například v krčmě). Svědky ve smlou-
vě byli mimo jiné Jan Vaněk, Matěj Pavlů 
a Jan z Třebčína či Mikeš a Říha z Lutína.

Tzv. smírčí kříže byly postaveny na místě 
hrdelního zločinu a také tento nejstarší dolo-
žený kříž v Třebčíně můžeme zařadit mezi 
kříže smírčí. Jejich smyslem bylo usmířit 
Boha a duši zemřelého za spáchaný skutek 
a je pravděpodobné, že se na kříži nacházelo 
vyobrazení vražedného nástroje. Škoda jen, 
že tak jako nevíme, jak k celé události došlo, 
neznáme ani přesné umístění a osud tohoto 
kříže. Je tak možné, že se stále ještě nachází 
zasypán někde pod zemí, ale stejně tak je 
možné, že na jeho místě dnes stojí některý 
z křížů, o nichž jsme psali.

A uveďme ještě jednu drobnost. Ve 
Zpravodaji č. 73 ze 3. září 2007 uveřejnil pan 
Ladislav Smička příspěvek o třebčínských 
zvonech. Jedná se o ten nejstarší z roku 1791 
a v uvedeném příspěvku jsou jeho nápisy 
i osud. Tento zvon byl totiž nejen zhotoven, 
ale také posvěcen přímo pro obec. Řada 
vesnic si naopak koupila zvon tak říkajíc 
univerzální a zvonař měl často menší zvony 
připravené i hromadně posvěcené. Tento 
zvon pro obec Třebčín však světil spolu 
s dalšími zvony dne 15. ledna 1791 v chrámu 
sv. Václava olomoucký sufragánní (světící) 
biskup Karel Gotfried, hrabě z Rosenthalu. 
Zvon byl zasvěcen sv. Trojici. Panně Marii na 
nebe vzaté, sv. Isidoru (patronu zemědělců) 
a sv. Floriánu (patronu hasičů).

Mgr. Jan Štěpán

ZAJÍMAVOSTI

„Česká hlavička“ z Lutína
se matematiky nebojí



Když děti tvoří ...

Vánoce a silvestrovské radovánky na 
rozloučenou s rokem 2008 jsou za námi. 
Skončil i maraton pohádek a příběhů pl-
ných kouzel – zaplaťpánbůh, že je máme! 
Byly určeny především malým divákům, 
ale kdo by se s nimi nechtěl alespoň na 
chvilku vrátit do dětských let?

Andrein příběh plný humoru a fantazie 
vznikl jako slohová práce žákyně osmého 
ročníku, ale jeho nápaditost a stylistická 
úroveň – kdo ví, jak začínali naši dnes 
slavní spisovatelé?! Posuďte sami:

SEN
Nebudete mi věřit, když vám budu vy-

pravovat, co se mi nedávno stalo:
Jednou se mi zdál sen… Normálně 

jsem šla večer spát a pak to v noci přišlo. 
Ten sen. Ale nebyl to obyčejný sen! Ani to 
nebyla noční můra! Sen byl prázdný, bílý. 
Vlastně spíše průhledný. Připadala jsem 
si jako v té skleněné budově v Olomouci,  
kde je úřad. Bylo ticho.  Najednou jsem na 
„zemi“ něco uviděla. Byla to tkanička od 
tenisky. Taková pěkná červená s černými 
pruhy. Vzala jsem ji do ruky a prohlížela 
jsem si ji. Její červená barva svítila jako 
lampy na náměstí. A černá dodávala tako-
vý temný efekt. Když jsem tak přemýšlela, 
najednou se tkanička začala hýbat. Jako 
žížala. A začala naříkat: „Tak to ty jsi mě 
vyhodila? Šlapala po mně, zapalovala 
zapalovačem a sirkami, házela do kaluže 
a máčela v blátě?“ „Já? A jak asi, teď jsem 
tě našla!“ „Tak to promiň, ztratila jsem se 
své paní, pravé botě Křupce. Před rokem 
se vdala za levou botu Křapku. Jenže jim 
to nedupalo, a tak se nechali rozvést.“ 
„Aha, to je mi líto!“ „No a nejhorší je, že 
moje paní Křupka je z toho tak smutná, 
že se chce odebrat na skládku!“ „V tom 
jí musíme zabránit!“ „Tak jdeme na to!“ 
A šly jsme na skládku. Tam opravdu byla 
krásná bota Křupka. Držela svatební fot-
ku, na které byla ona i Křapka. Tkanička 
se za ní plazila tak rychle, až jí to uklouzlo 
a pomalu, ale jistě padala do díry v zemi. 
Teniska se lekla a chtěla jít za ní. Ale bála 
se. „To nééé!“ vykřikla jsem. 

A najednou jsem se vzbudila. Co 
bude s Křupkou a tkaničkou? Musím je 
zachránit! Usnout jsem už ale nemohla. 
Když jsem vstala, o něco jsem zakopla. 
Byla to teniska Křupka! „Vrátila jsem se 
ze snu! Musíš jít se mnou na skládku, aby-
chom zachránily tkaničku!“ Nevěřila jsem 
vlastním očím, ale nakonec jsem šla. Když 
jsme doběhly na místo, tkanička už leže-
la ve šrotu. „Křupko, rychle ji vytáhni!“ 
„Mám ji!“ A bylo to, tkanička i Křupka 
byly v pořádku. 

Třebčínská škola
Třebčín nemá jen cenné církevní památ-

ky, se kterými nás na stránkách Obecního 
zpravodaje seznamuje Mgr. Jan Štěpán. Od 
roku 1872 měl také svou školu, která fun-
govala více než 100 let – až do roku 1976. 
Kolik občanů si ještě vzpomene, že její po-
slední ředitelkou byla Mgr. Jana Šolcová, 
současná předsedkyně Sboru pro občanské 
záležitosti v Lutíně?

Velmi zajímavou zprávu o třebčínské 
škole, jejích ředitelích, učitelích a žácích 
včetně fotodokumentace by mohli mít 
občané Třebčína a Lutína k dispozici díky 
panu Antonínu Spurnému z Lip, jehož ko-
níčkem jsou různé zajímavosti z historie. 
Doufám, že budeme mít možnost seznámit 
se  s jeho „ministudií“ v obou našich obec-
ních knihovnách, kde by velmi dobře dopl-
nila informace uvedené v publikaci Davida 
Papajíka z roku 2005.

Pro pamětníky i mladší čtenáře vybere-
me ze zprávy některé zajímavosti a zveřej-
níme je v příštím čísle OZ.

Mgr. Ladislava Kučerová

Předvánoční Vídeň
Čtvrtek 11.12., to byl ten den, na který 

jsme se tak těšili. A proč? Konal se totiž 
zájezd do Vídně. 

Sešli jsme se ráno u školy v sedm hodin, 
nastoupili do autobusu a pak už jsme jen 
sledovali cestu a poslouchali zajímavé in-
formace. Jelo 46 žáků z šesté, sedmé, osmé 
i deváté třídy v doprovodu vyučujících 
– p.uč. Kubíčkové, Mišákové a  Jakoba, 
kteří se o nás celý den starali. Po příjezdu do 
Vídně jsme nejprve navštívili přírodovědné 
muzeum, kde jsme zhlédli spoustu exponátů 
fosilií, hmyzu, nerostů a hornin až po rost-

liny, obratlovce, obrovské kostry plazů či 
anatomický model člověka.

Naše další cesta směřovala ke kostelu 
sv. Štěpána, někteří dokonce vystoupali 
363 schodů, aby si prohlédli z věže kostela 
celou Vídeň.

Pak jsme se prošli vyzdobenými ulicemi 
k radnici. Zde jsme dostali ve skupinkách 
po sedmi volno na prohlídku toho největší-
ho lákadla. V prostoru před radnicí se totiž 
jako každoročně konal Christkindlmarkt 
- vánoční trh. Mohli jsme ochutnat spoustu 
sladkostí, dětské punče různých příchutí, 
obdivovat krásné ozdoby, nakoupit dáreč-
ky. A v prostorách radnice byly zase dílny 
pro děti, kde si mohly vyrobit vánoční cuk-
roví, ozdoby či vlastní dárky.

Ani se nám nechtělo domů. Odjížděli 
jsme v 17 hodin a autobus nás bezpečně 
dovezl do Lutína. Jsme rádi, že jsme se to-
hoto výletu zúčastnili. Zájezd se nám velmi 
líbil a jsme o pár informací chytřejší. Jsme 
velice šťastni, že chodíme do školy, která 
takovéto výlety pořádá.

Tereza Chromečková 
Andrea Španihelová, 8. ročník

/foto: Lucie Abrahámová/



O činnosti SPOZ v roce 2008

Zcela určitě se běh života stává pří-
jemnějším a snadnějším, jestliže je člověk 
obklopen dobrými lidmi a přáteli.

SPOZ při celoroční aktivní činnosti 
zdůrazňuje lidskost, vztah člověka k člově-
ku, pochopení a úctu.

Během roku 2008 jsme přivítali do 
svazku obce 29 narozených dětí. Se 

Po chvilce všichni zmizeli. Bylo to 
divné ! Zase jsem musela do školy. Další 
týden mi říká mamka: „Přišel ti dopis!“ 
Dopis? Mně? Když jsem ho otevřela, 
úžasem jsem oněměla. Bylo to oznáme-
ní. Stálo v něm, že svoje životy navždy 
svážou tenisky Křapka a Křupka! A ještě 
P. S.: „Moc ti děkuji za záchranu!“ A dosta-
la jsem 50% slevu do ráje tenisek. Křapka 
a Křupka se usmířily a všichni byli spoko-
jeni. A ta sleva se bude hodit!

Andrea Španihelová
žákyně 8. ročníku

Z minulosti Lutína

/Z kroniky obce vybral a upravil 
Vladimír Smékal./

1. července 1974 bylo provedeno 
sloučení MNV Lutín a MNV Luběnice 
pod jeden MNV Lutín se sídlem v Lutíně. 
Předsedou MNV byl Jan Kucek, tajem-
níkem obce  Arnošt Číhal. Zaměstnanci 
MNV byli Josef Tyl, Anna Smékalová, 
Marie Tunková, Vladimír Krejčíř, Eliška 
Kosová a Dagmar Zemánková.

Stav ke dni sloučení:
Lutín  220 domů 605 rodin 1834 obyvatel
Luběnice 139 domů 160 rodin  495 obyvatel

V roce 1975 jsme důstojně oslavili 
30. výročí osvobození naší vlasti průvodem 
občanů vesnicí, položením věnců u pomní-
ku padlých a proslovem k tomuto výročí. 
Při slavnostním zasedání na Společenském 
domě byly předány 5 občanům pamětní 
medaile a 4 občanům čestná uznání.

Ve dnech 28. a 29. června byla v Praze 
uspořádána 5. celostátní spartakiáda, které 
se zúčastnili jako cvičenci také členové 
Tělovýchovné jednoty Sigma.

Všechny zájmové složky v obci vyví-
jely bohatou činnost. Zvláště činnosti kul-
turní se věnoval Závodní klub ROH a jeho 
jednotlivé kroužky. Pořádaly se návštěvy 
divadelních představení v Olomouci, 
přednášky, výstavy a zájezdy dokonce do 
zahraničí. Odbor ZRTV Tělovýchovné jed-
noty Sigma uskutečnil 1. ročník pochodu 
Mánesovou stezkou, kterého se zúčastnilo 
78 turistů.

Byl vytvořen Sbor pro občanské záleži-
tosti, společný pro Lutín a Luběnice. Jeho 
zásluhou byla věnována pozornost hlavně 
důchodcům a přestárlým občanům.

V Lutíně bylo vybudováno 20 garáží 
pro soukromá vozidla a v jejich výstavbě 
v obci se dále pokračovalo. Pokračovala 
výstavba nových domů i přestavba domů 
starších. Provedena byla generální oprava 
osvětlení obce. Začala výstavba školní 
vyvařovny a družiny v hodnotě skoro 
5 milionů korun.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 4 manželskými páry jsme si připomenuli 
jejich významné životní jubileum - 50 let 
společného života. Přáním a dárkem jsme 
potěšili 293 občanů, kteří oslavili význam-
ná životní jubilea. 

„Setkání seniorů obce Lutín a Třebčín“, 
„Předvánoční posezení s obyvateli DPS“ 
či „Vánoční koncert“ v kapli sv. Floriána 
v Třebčíně se staly již tradicí naší obce. 
Tyto zdařilé akce jsou naplněny radostnou 
pohodou a spokojeností zúčastněných.

Nezapomínáme ani na naše občany, 
kteří žijí v domovech důchodců a v před-
vánočním čase je s dárečkem a přáním na-
vštěvujeme společně s představiteli obce.

Děkuji všem aktivistům SPOZ za je-
jich celoroční záslužnou činnost. Velký 
dík patří též pedagogům a žákům naší 
školy, kteří oživují naše akce krásným 
programem či připravují drobné dárečky 
a přáníčka.

Ať je pro nás i v roce 2009 společným 
zájmem navzájem si pomáhat, našim 
dětem připravovat šťastnou budoucnost 
a sobě spokojené stáří. K tomu potřebuje-
me především zdraví, porozumění a lásku.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

13. obecní ples

se koná v pátek 30. ledna 2009 v aule 
ZŠ v Lutíně. 
Začátek je ve 20 hod. 
K tanci a poslechu hraje skupina 
TRIFID (ved. Zdeněk Dvořák).
Předprodej vstupenek bude zahájen ve 
2. týdnu ledna v kanceláři č. 2 na OÚ.

Všechny milovníky hudby a tance 
srdečně zvou Zastupitelstvo a Rada 
Obce Lutín.

Diamantová svatba

Šedesát let společného života oslavili v roce 2008 
manželé Alžběta a Miroslav Zahradníčkovi z Třebčína

Blahopřejeme.

/foto: Zdenka Burdová/



listopad:
Jan Hejtmánek Lutín
Jaroslav Růžička Lutín
Eva Tkadlčíková Lutín

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

Opustili nás ve věku:

67 let Josef Dostál Lutín

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti.

Naši jubilanti 
v roce 2008

V listopadu oslavili:
86 let Milada Rozsívalová Třebčín
85 let Milada Odstrčilová  Lutín
83 let Vojtěch Šlimbach Lutín
82 let Karel Přikryl Třebčín
82 let Anna Coufalová Třebčín
80 let Jaroslav Hlava  Třebčín
80 let Ján Kucek  Lutín
v prosinci oslavili:
86 let Marie Šmehlíková Třebčín
86 let Zdeněk Lasák Lutín
85 let Eliška Kapustová Lutín
84 let Josef Dostál Lutín
83 let Ludvík Aczberger Lutín
83 let Jaromír Kubla Třebčín
82 let Jan Krátký Lutín
82 let Marie Smičková Lutín
81 let Žofia Skládalová Lutín
75 let Františka Vybíralová Lutín

Všem jubilantům přejeme 
zdraví a spokojenost.

Všem členům redakční rady OZ, dopisovatelům a spolupracovníkům 
děkuji za celoroční skvělou spolupráci, pomoc a podporu. Našim čtená-
řům a občanům Lutína a Třebčína přejeme do roku 2009 pevné zdraví, 
klid a pohodu.

Mgr. Ladislava Kučerová

Narozené děti:

září:
Filip Peterka Lutín
Sofie Slezáková Třebčín

říjen:
Natálie Ferencová Lutín
Martin Opletal Lutín

*    *    *    *    *    *    *    *    *   
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