
Masopust 
aneb Od masa upusť!

Masopustní čas tu máme odnepaměti. 
Jde o období od začátku nového roku, kdy 
se odpočívalo po celoroční namáhavé prá-
ci na polích, hodovalo, slavil se slunovrat 
a čekalo na jaro. V křesťanských zemích 
to byla také doba příprav na Velikonoce. 
Lidé ctili nejrůznější tradice a zvyky, or-
ganizovali nejrůznější atrakce, maškarní 
reje a společenské zábavy. Doba byla při-
tom opředena mnoha mýty a pranostika-
mi. I jihoamerické vyhlášené karnevaly 
mají svůj prapůvod v evropských zemích.

Masopust končí  „popeleční“ středou 
– 46 dní před Velikonocemi, před ukři-
žováním a následným vzkříšením Krista. 
A právě v tyto dny je dodnes nejveseleji. 
Máme tu spoustu maškarních taškařic, 
průvodů, zábav a všeobecného veselí. 
Jsou tu „ostatky“ (hanácky „ostatkê“), 
jinde třeba fašank nebo jinak. Od zmí-
něné „popeleční“ středy má následovat 
klid, umírnění, půst. Snad proto i slovo 
„masopust“ = maso opustit.

Třebčínské ostatky se v obci ctí a or-
ganizují desítky let. Konaly se podle 
všech zvyklostí i letos. Hlavně průvod 
masek obcí s doprovodem dechové hud-

by, večer ostatková zábava s pochováním 
basy jako symbolu zábavy, veselí a snad 
i trochy prostopášnosti. Na druhé straně 
pak jako symbolu nadcházejících post-
ních dnů.

Organizátoři (kulturní komise, třeb-
čínské ženy a S&K) zvládli svou práci 
jako vždy skvěle, ke spokojenosti všech 
zúčastněných. Naplňují tak dávné tradice 
a obyčeje, přispívají k jejich udržování, 
obohacují společensko - kulturní život 
v obci i nejbližším okolí. Proto jim všem 
patří naše uznání a poděkování – ať žijí 
ostatky 2015!

Ladislav Smička
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ZE ŽIVOTA OBCE

S Márovými v Japonsku
První kulturní akcí měsíce března byla be-

seda o Japonsku, naplánovaná už loni v říj-
nu. Rodina cestovatelů Márových nezkla-
mala a znovu potvrdila, že své posluchače 
dokáže zaujmout a nadchnout.  A jak by ne. 
Skvěle sehraná čtveřice vnímavých pozoro-
vatelů, vybavených cennými informacemi 
a odhodláním nenechat se odradit případný-
mi překážkami v neznámém prostředí s to-
lik odlišným životním stylem a mentalitou 
lidí, znovu dokázala posluchačům v plně 
obsazené aule lutínské školy, že jsou stejně 

dobrými cestovateli jako skvělými vypra-
věči s obdivuhodným smyslem pro humor 
i tam, kde se ho mnohému z nás nedostává.

Věřím, že velcí i malí posluchači odcháze-
li po téměř dvou hodinách vyprávění a pro-
mítání zajímavých diapozitivů spokojeni 
a těší se na slíbenou podzimní besedu stejně 
jako já. Dík patří nejen rodině Márových, 
ale také naší knihovnici paní Pospíšilové, 
která má velkou zásluhu na tom, že se bese-
da uskutečnila.

P.S.: Cestopis Jiřího Máry „Japonskem 
s otevřenou pusou“ a devět dalších jsou 
v lutínské knihovně všem zvídavým čtená-
řům k dispozici.

Mgr. Ladislava Kučerová

Foto: Roman Giesel
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Za poučením i zábavou
Že umí litovelští pivovarníci vařit 

skvělé a originální pivo, to ví u nás asi 
každý. A dobré jméno má tento zářivý 
mok i v řadě zemí za našimi hranicemi. 
Málokdo už ale ví, jak se pivo vyrábí, jaké 
suroviny a jakou práci je třeba vynaložit, 
s jakým citem, láskou a odborností je ne-
zbytné všechny procesy zajišťovat.

To vše bylo i motivem pro zorganizová-
ní exkurze do Pivovaru Litovel a.s., za ne-
malého přispění i pivovaru samého. Doma 
se organizace ujala vedoucí místního 
pohostinství Marcela Škrlová, která  má 
s Litovlí velice dobré a dlouhodobé vzta-
hy.  A tak jsme 21. března vyrazili.

V pivovaru šlo v prvé řadě o prohlídku 
technologie výroby piva a o seznámení se 
s historií vaření piva v Litovli. Odborný 
výklad poskytl velice zajímavě zaměst-
nanec pivovaru. Bylo zřejmé, že prohlíd-
ka a samotný výklad všechny zúčastněné 
opravdu zaujal.

Poté následovala společenská část zá-
jezdu. Stylové prostředí, domácí guláš 
a ochutnávka všech druhů litovelských piv 
vykonaly své. Bezvadná nálada, spokoje-
nost všech přítomných, výborná obsluha 
a vstřícnost personálu byla vidět všude ko-
lem. Škoda, že úderem „zavírací“ se mu-
selo končit a cestovat domů.  A o dobrém 
rozmaru svědčí jistě i povedené fotografi e.

Za příjemné zážitky je třeba poděkovat 
nejen samotné organizátorce exkurze, ale 
i přízni vedení Pivovaru Litovel. A neza-
pomeňte si někdy také dát lahodný doušek 
litovelského. Třeba i v Třebčíně.

Ladislav Smička

Třebčínský skřivánek
Již posedmé se v neděli 23. března konala 

v Třebčíně pěvecká soutěž „Třebčínský skři-
vánek“. Soutěžilo se ve třech kategoriích po-
dle věku a děti mohly zpívat jednotlivě nebo 
ve dvojicích. Hudební doprovod na klavír 

zajistila paní učitelka Mgr. Renata Čechová, 
které patří velké poděkování za ochotu a na-
sazení, s jakým se každý rok této akce ujme.

Soutěž oživilo pěvecké vystoupení 
Martina Dozrála a Jakuba Grepla ze sku-
piny Total Harmony. Naši soutěž navštívil 
i pan Dušan Fišar, který hledá nové talenty 

do pěvecké soutěže v Olomouci. Pro účinku-
jící děti to byla velká výzva.

Všechny děti dostaly hodnotné ceny a dě-
kujeme za ně všem sponzorům, kteří akci 
podpořili.

Za kulturní komisi Třebčín
Bc. Vlaďka Kolářová

Foto: Jana Jašková

Foto: Dalibor Kolář



Retro párty s Poupaty
28. únor 2014 bude za-

psán v kronice našeho ro-
dinného centra jako den, 
kdy se konala zatím nej-

větší akce pro rodiče v historii Klásku, 
a to „RETRO PÁRTY“. Jednalo se o ve-
černí zábavu pro dospělé, kam byl vstup 
povolen pouze v kostýmech z dob minu-
lých. Mohli jsme tak přivítat cvičitelku 
Bohunku, členy hnutí hippies, tanečníky 
z Pomády či zpěváky kapely Boney M…

Celý večer se nesl v tomto duchu, a tak 
si mohli účastníci zahrát „čáru“, zasoutěžit 
o „céčka“, zazpívat si a zatančit na známé 
hity z 60. - 80. let. Sál byl dobově vyzdoben, 

nechyběla politická 
hesla, vlaječky, ka-
rafi áty a bábovka. 
O hudbu se postaral 
pan učitel Štěpánek 
se svými dvěma 
kolegy. Ačkoliv je 
jejich hudební žánr 
zcela jiný, dokázali 
se bravurně při-
způsobit zadanému 
tématu a měli velký 
úspěch. 

 Program dopl-
nilo vystoupení 
olomouckých ste-
pařek, duo saxo-
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„Poupata.“ Foto: Lucie Migalová

Třebčínský košt 2014

V sobotu 5. dubna byly v KSZ Třebčín 
slavnostně vyhlášeny výsledky letos už 
sedmého tradičního ročníku Třebčínského 
koštu, soutěže o nejlepší pálenku ze šves-
tek i ostatních druhů ovoce. Sešlo se 48 
vzorků z Třebčína, Lutína i z dalších okol-
ních obcí.

Počet přihlášených vzorků způsobil již 
na počátku hodnocení nepředvídaný, ale 
vítaný problém. Byl tak velký, že bylo 
nutno opět vytvořit v prvním kole dvě ko-
mise.
Členy jednotlivých komisí byli Drahoslava 

Mačáková, Miroslav Smička, Vlastislav Při-
kryl, Karel Mišák, Jiří Weidinger, Bronislav 
Jaroš, Jan Štěpán a Roman Giesel. O na-
lévání vzorků se starali Zdena Tomková 
a Vladimír Koudelka.

Komise vybraly do fi nálového kola de-
set vzorků ze švestek a jedenáct vzorků 
z ostatního ovoce, což byly především 
pálenky z meruněk, hrušek, třešní a jab-
lek.

Finálové vzorky už pak hodnotili všich-
ni společně. Dokonce jsme měli při fi ná-
lovém hodnocení tři hosty z Ludéřova, 
kde jsme pomáhali organizovat jejich 
první ročník koštu – pány Žáka, Koppa 
a Kosinu.

Vzorky byly hodnoceny tradičně podle 
dvacetibodové mezinárodní stupnice, 
kterou používá např. i Flora Olomouc 
u svého Flora koštu. U tohoto hodnoce-
ní se oceňuje čistota vůně, ovocný cha-
rakter, čistota chuti a celková harmonie 
nápoje, přičemž každá z těchto vlastností 
může dostat od jednotlivých komisařů 
0-5 bodů. Pro lepší rozlišení byla udě-
lována i polovina bodu. Hodnocení bylo 
přísně anonymní, na což pečlivě dohlížel 
tajemník komise pan Hofírek.

Vítězem kategorie slivovic se stal 
Bedřich Giesel před Bronislavem Ja-
rošem a Zdeňkem Kaprálem.V katego-
rii ostatních pálenek zvítězil Jiří Škrla 
s destilátem ze směsi třešní a višní 
před třešňovicí Vlastislava Přikryla 
a meruňkovicí, kterou dala do soutěže 

trojice Luděk Ščudla, Roman Giesel 
a Bronislav Jaroš.

Vítězové i další soutěžící, kteří se umís-
tili do pátého místa, obdrželi diplomy 
a drobné věcné dárky, ostatní účastníci 
fi nále pak diplomy. Po vyhlášení výsled-
ků mohli všichni přítomní podle před-
ložených seznamů vyzkoušet všechny 
hodnocené vzorky, vítězné i ty, které se 
neumístily, a tedy srovnat, do jaké míry 
se jejich chuť liší od chutí výše uvedených 
hodnotitelů.

K tanci a poslechu hrála skupina 2+1 
Jiřího Štěpánka, Romana Kubínka 
a Vladimíra Koudelky. Sál KSZ byl zcela 
zaplněn, dobrá zábava daleko překročila 
předpokládanou dobu ukončení. 

Na závěr je nutno poděkovat organi-
zátorům akce, především Vlastimilu 
Hofírkovi, třebčínským ženám za přípra-
vu občerstvení a práci na baru a také spon-
zorovi, jehož zásluhou mohli být vítězové 
oceněni –  Obci Lutín.

Ing. Karel Mišák
předseda hodnotitelské komise

Vítězná trojice. Foto: Katarína KřížkováÚčastníci fi nále. Foto: Roman Giesel
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Zdobení kraslic v Třebčíně

Na Květnou neděli 13. dubna se v KSZ 
v Třebčíně konalo již poosmé tradiční 
zdobení kraslic. V letošním roce byl ve-
likonoční „workshop“ ve znamení něko-

lika novinek. Kromě oblíbených ukázek 
zdobení vajíček různými technikami 
si návštěvníci mohli vyzkoušet výrobu 
dřevěných dekorací, přáníček z origami, 
seznamovali se s uměním enkaustiky 
a smaltování. Kluci se naučili plést po-

mlázku a děvčata zdobit velikonoční per-
níčky. Všech deset pracovišť bylo stále 
obsazeno. V bohaté fotogalerii na webo-
vých stránkách obce je vidět, jak šlo všem 
zúčastněným dílo pěkně od ruky.

Bc. Vlaďka Kolářová

Foto: PhDr. Jan Štěpán

fonistek a vrcholné číslo večera - spar-
takiádní vystoupení „Poupata“, které 
secvičily maminky se svými partnery. 
Při opakovaném zaznění tónů známé 
písně Michala Davida nezůstal nikdo 

sedět a všichni se vrhli na taneční par-
ket. 

Děkujeme touto cestou Obci Lutín za bez-
platné zapůjčení auly ke konání akce, ma-
minkám, které celou retro párty vymyslely 

a zařídily, panu Štěpánkovi za skvělou hudbu 
a štědrému dárci, který nechce být jmenován, 
za vydatnou fi nanční podporu. Věřím, že 
nejde o poslední akci, a budeme se těšit opět 
na shledanou.  Bc. Lucie Migalová

Barevné Velikonoce

Ve středu 9. dubna měly maminky z na-
šeho centra možnost zúčastnit se se svými 
dětmi výletu na zámek v Náměšti na Hané. 
Společně s partnerským centrem Pohádka 
jsme navštívili speciální program určený dě-
tem, který je měl seznámit s velikonočními 
svátky.

V předsálí nám průvodce vyprávěl o jed-
notlivých dnech Velikonoc - Modrém pon-
dělí, Šedivém úterý, Škaredé středě, Zeleném 
čtvrtku, Velkém pátku, Bílé sobotě a Božím 

hodu velikonočním.  Vysvětlil dětem, proč 
se tyto dny tak nazývají a co se v této době 
v domácnostech dělalo. Ve velkém sále nás 
čekali „stréček s tetou“, kteří nám ukázali 
a hanácky vysvětlili, jak se vyrábí píšťalič-
ka, barví vajíčka cibulovými slupkami a jak 
upéct mazanec. Ve všech místnostech nechy-
běla tradiční velikonoční výzdoba. 

Poté jsme se přesunuli do dílen, kde si děti 
mohly vyrobit velikonoční obrázek a nechy-
běl ani malý velikonoční jarmark. Z našeho 
centra se programu zúčastnilo šest rodičů 
a šest dětí. Bc. Lucie Migalová

Foto: Lucie Migalová
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Fotografická soutěž 2014

Obecní knihovna v Lutíně a knihovna Třebčín vyhlašují fotografi ckou soutěž na téma

„ STŘ ÍPKY ZE ŽIVOTA KOLEM KOSÍŘE“.

Soutěž probíhá od dubna do 1. října 2014. Nemusí to být jen fotografi e Kosíře a rozhledny, 
můžete pořídit snímky z různých zajímavých akcí a okolních obcí. Záleží jenom na vás, co si vyberete.

Podmínky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách Lutína a obecní knihovny a ve vývěskách OÚ.
Moc se těšíme na vaše postřehy a doufáme, že se nám zase sejde hodně zajímavých fotografi í, 

ze kterých vytvoříme pěknou výstavku a vybereme ty nejlepší.
Bronislava Pospíšilová, knihovnice

Hody v Lutíně

2. května - hodová zábava v aule ZŠ Lutín 
(pátek)  hraje p. Havelka z Olomouce
  (19,00 hod.)

3. května - sportovní odpoledne v areálu TJ 
(sobota)  fotbalové utkání „staré gardy“
  (15,00 hod.)

 - lunapark s jarmarkem v ulici Na Záhumení

4. května - budíček s dechovkou J. Pavlíčka (7,00 hod.)
(neděle)  hodová mše svatá v kapli 
  Nanebevzetí P. Marie (9,30 hod.)
  

V sobotu na stadionu TJ pečené makrely!

Hody v Třebčíně

9. května -  hudba k tanci a poslechu v Ohradě
(pátek)  skupina VIA PABĚDA (20,00 hod.)
  opékání kabanosu, guláš

10. května - zahájení sportovního dne (11,00 hod.)
(sobota)  hodový fotbalový turnaj (12,00 hod.)
   taneční zábava se skupinou SAX 
  areál Ohrada (20,00 hod.)

11. května - budíček s dechovkou J. Pavlíčka (7,00 hod.)
(neděle)  hodová mše svatá v kapli sv. Floriána (10,00 hod.)
  vystoupení country kapely v Ohradě (13,00 hod.)
  koncert vokálního souboru MADRIGAL
  v kapli sv. Floriána (15,00 hod.)

V sobotu a v neděli odpoledne budou pečené makrely, uzená kolena 
a žebra. Zdena Tomková

Oslavy osvobození

Na vzpomínkové oslavy k 69. výročí 
ukončení  druhé světové války a osvo-
bození naší vlasti zveme srdečně 
všechny občany Lutína a Třebčína.

7. května -  pietní akt s položením věnce k pomníku padlým u kaple v Lutíně (19,00 hod.)
(středa)   zapálení vatry v areálu Rybníček (19,30 hod.)
  ohňostroj (21,15 hod.)

 9. května -  slavnostní průvod Třebčínem, položení věnce k pomníku padlým (19,00 hod.)
(pátek)   zapálení vatry v areálu Ohrada (19,30 hod.)
  ohňostroj (21,30 hod.)

Kdy - kde - co 
v květnu a červnu 

10. května  -  41. ročník turistického pochodu „Mánesovou stezkou“ 
(sobota)  start na stadionu TJ Lutín (7,30 – 8,30 hod.)

14. května - setkání žen ke Dni matek
(středa)  aula ZŠ Lutín ( 16,00 hod.)

24. května - 5. ročník volejbalového turnaje
(sobota)  „Memoriál Ing. Květoslava Křížka ml.“  
  hřiště Ohrada  v Třebčíně (9,00 hod.)

31. května  -  slavnostní zasedání zastupitelstva obce a pedag. 
(sobota)   sboru ZŠ k 780. výročí první zmínky o Lutínu 

a 20. výročí úplné ZŠ Lutín
  aula ZŠ (13,00 hod.)

 - Den dětí a kácení máje
  areál Rybníček (15,00 hod.)

 6. června - letní kino v Lutíně
(pátek)  areál R*ybníček (21,30 hod.)

15. června -  Den dětí v Třebčíně
(neděle)  areál Ohrada (14,00 hod.)

Kulturní komise rady



6

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 17.3.2014

Schválila: 
�  vyhlášení záměru na prodej stavební par-

cely č. 568 v k.ú. Lutín o výměře 81 m2 (po-
zemek pod výkladními skříněmi bytového 
domu čp. 182 – 185 v Růžové ulici);  

�  přidělení bytu 1+0 v DPS p. Elišce Švarcové 
za obvyklých podmínek;  

�  hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lutín, 
přísp. org. (v hlavní činnosti ve výši 
64 962,18 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 
31 158,51 Kč). Celkový hospodářský vý-
sledek ve výši 96 120,69 Kč bude přidělen 
do rezervního fondu přísp. org.;  

�  poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 
21 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje 
SDH Třebčín na pořízení a opravy požární 
techniky.

dne 2.4.2014

�  Schválila otevření pracovního místa „pra-
covník technických služeb“ s účinností 
od 4. dubna 2014 na dobu určitou (jeden 
rok s možností prodloužení).

�  Vzala na vědomí informaci o nevyhovění 
žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci 
Operačního programu ŽP (kompostárna 
pro obec Lutín).

�   Vydala nařízení obce č.1/2014, kterým se 
vydává Tržní řád.

dne 7.4.2014

Schválila: 
�  podání nové žádosti o dotaci na fi nancování 

akce „Energetické úspory pro budovu MŠ 
Lutín“ do konce dubna 2014 s novým okla-
sifi kováním na 40 bodů, kde budou uzna-
telné náklady sníženy na 3 750 000 Kč;  

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 5 000 Kč na zabezpečení účas-
ti fl orbalistek ZŠ na republikovém fi nále 
v Praze (29.4. – 30.4.2014).

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 17.3.2014

Vzalo na vědomí: 
�  zprávu o činnosti místní samosprávy 

a OÚ za rok 2013;  
�  závěrečný účet Obce Lutín za rok 2013;  
�  rozpočet Obce Lutín na rok 2014;  
�  rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 

2014;  
�  zprávu o činnosti provozovatele vodo-

hospodářského zařízení ARKO Brno;  
�  informaci o přípravě programu na slav-

nostní zasedání k 780. výročí první 
zmínky o Lutínu a 20. výročí úplné ZŠ 
Lutín (31. května).

Schválilo: 
�  odkoupení pozemku parc. č. 150/6 

o výměře cca 2 300 m2 v k.ú. Lutín 
od p. Jaroslava Smičky z Lutína za cenu 
350Kč/m2 (celková cena cca 810 000 Kč);

�  odkoupení pozemku parc.č. 212/49 o vý-
měře cca 161 m2 v k.ú. Lutín od p. Josefa 

Ulice K Sídlišti

Lutínská ulice K Sídlišti pomalu, ale 
jistě mění svou podobu. Její rekon-
strukci předcházela dlouhodobá přípra-
va, realizace úprav byla svěřena firmě 
Swietelsky a práce byly zahájeny letos 
v dubnu. Hned na začátku však bylo 
nutné přeložit kabel NN a po zjištění 
nevyhovující pevnosti stávajícího pod-

loží celou situaci neprodleně a rychle 
řešit.

Celá rekonstrukce se tím poněkud 
zkomplikovala a protáhla. Původní termín 
dokončení díla, naplánovaný na konec 
května, se posouvá na konec června 2014.

Víme, že občany žijící v bezprostřed-
ní blízkosti obtěžuje nepříjemný hluk 
a prach a život jim komplikuje špat-
ný přístup k domu, ale nepochybujeme 

o tom, že budou mít trpělivost a pocho-
pení a všechny obtíže s touto akcí spoje-
né zvládnou. Věříme, že se náročné dílo 
podaří. Rekonstrukcí ulice se zkvalitní 
přístup k panelovému sídlišti, zvýší počet 
parkovacích míst a výsledkem bude celko-
vý lepší estetický vzhled a funkčnost této 
lokality.

Antonín Bábek
starosta 

Jarní sběrová sobota

proběhne v sobotu 17. května 2014. 
Pracovníci Technických služeb Olomouc 
budou na jednotlivá stanoviště postupně 
přistavovat kontejnery, do kterých budete 
moci odkládat kusový domovní odpad, 
který nepatří do popelnic, včetně elektro-
spotřebičů. Samostatné kontejnery budou 
určeny pro drobný nebezpečný odpad, 
jako jsou barvy, oleje, baterie apod.

Nebezpečné odpady:
dezinfekční prostředky, kosmetické 

přípravky, obaly od sprejů, absorpční 
činidla, fi ltry nasycené olejem, mast-
né hadry (od oleje), oleje, mazací tuky, 
staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, 
rozpouštědla, klížidla a lepidla, kyseli-
ny a hydroxidy, detergenty, odmašťovací 
přípravky, staré léky, postřiky (pesticidy, 
fungicidy, herbicidy, insekticidy na hu-
bení škůdců).

Ostatní odpady:
pneumatiky (jen na osobní vozy do ve-

likosti 18“), objemný odpad (např. matra-
ce, koberce, linolea, křesla, gauče, kočár-
ky, nábytek, kufry, sedačky z automobilů 
apod.).

Zpětný odběr - zdarma:
olověné akumulátory, baterie, mono-

články, zářivky, výbojky, zařízení s ob-
sahem chlorofl uorouhlovodíků (lednič-
ky), elektrotechnický odpad (např. TV, 
monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, 
fény apod.), jedlé oleje – novinka (při-
nést v PET lahvi).

Žádáme všechny spoluobčany, aby od-
pad nehromadili na stanovištích před pří-
jezdem pracovníků technických služeb.

Dále upozorňujeme, že elektronický od-
pad, který nebude kompletní (posoudí mistr 
OH), nemůže být odebrán ve zpětném odbě-
ru, tedy zdarma.

Stavební odpad (cihly, omítky, beton) 
může být odebrán jen v omezeném množ-
ství (do 100 kg).

Krytina obsahující azbest (eternit) může 
být odebrána jen v neprodyšně zabaleném 
obalu.

Zdena Tomková
místostarostka

Časový harmonogram:
• 8.00 – 8.30 hod.  - Třebčín (u kaple)
• 8.30 – 9.00 hod.  - Třebčín (u bývalé mlékárny)
• 8.00 – 9.00 hod.  - Lutín (u kontejnerů na panel. sídlišti)
• 10.30 – 12.00 hod.  - Lutín (před budovou obecního úřadu)
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Matematický klokan 
V mnoha zemích světa se žáci základ-

ních a středních škol účastní mezinárod-
ní soutěže Matematický klokan. V Čes-
ké republice byl letos termín konání 
soutěže stanoven na 21.březen a naši 
žáci se jako každý rok do této akce také 
zapojili. 

Soutěžili žáci od druhé do deváté tří-
dy v kategoriích Cvrček – 66 žáků, Klo-
kánek – 73 účastníků, Benjamín – 41 
soutěžících a Kadet – 31 žáků. Nejlépe 

si vedli v jednotlivých kategoriích tito 
žáci a žákyně:

KATEGORIE CVRČEK - žáci 3.A a 3. B: 
Vladimír Baleka 
Anna Svobodová
David Střída
Lucie Šebelová

KATEGORIE KLOKÁNEK – žáci 5.A:
Pavel Chmelář
Judita Kolářová
Barbora Chudobová

KATEGORIE BENJAMÍN:
Lukáš Havránek, 7.B
Jan Chmelář, 6.A
Martina Mrázková, 6.B
Martin Genčur, 7.A

KATEGORIE KADET- žáci 9.B:
David Koutný
Barbora Pomykalová
Jakub Novák

Blahopřejeme vítězům i všem úspěšným 
řešitelům.  RNDr. Dana Vrbová 

Příjemné posezení
Prohlížím staré fotografi e a nepřestávám 

se divit. Čas nezadržitelně letí. Zdá se to 
včera, kdy jsme přestřihávali pásku při ote-
vírání nové budovy lutínské úplné základní 
školy. A ono už je to dvacet let! Dvacet let 
úspěšné spolupráce obce a školy. Dvacet 

let, ve kterých jsme se ruku v ruce snažili 
otevřít našim dětem cestu do světa. Při ní - 
jak známo - znalosti a dovednosti jsou nej-
lepšími průvodci. Těší nás, že lutínská obec 
po celou tu dobu vycházela našim snahám 
upřímně vstříc. Těší nás i to, že se předsta-
vitelé obce rozhodli ocenit a podpořit naši 
práci pravidelným setkáváním se s učiteli, 

a to vždy v den, kdy slavíme výročí narození 
nejslavnějšího českého pedagoga. Bývá to 
každoročně příjemné sváteční posezení, při 
němž probíráme společné radosti i starosti 
a spřádáme plány do budoucna. Bylo tomu 
tak i letos. Děkujeme.

Za vedení a pedagogický sbor
ZŠ a MŠ Lutín Mgr. Věra Voňková 

Návštěva muzea
V pondělí 10. března byly šesté třídy na ex-

kurzi ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. 
6.A a 6.B se vystřídaly na dvou expozicích, 
6.A šla nejprve na výstavu obrazů, krojů, 
džbánů a jiných předmětů užívaných v čes-
kých zemích před dvěma sty lety. Tam děti 
dostaly papírky s barvami a podle toho, ja-
kou měl kdo barvu na svém papírku, musel 
vyhledat a zapsat předměty se stejnou barvou. 
Potom si děti sedly do kroužku a s paní, která 
jim předtím dala papírky, si o barvách poví-

daly. Poté se 6.A vyměnila s 6.B, která byla 
na expozici o Egyptu. Tam byly děti rozdě-
leny do skupinek po třech až čtyřech. Každá 
skupinka dostala pracovní list s nějakým před-
mětem ze starověkého Egypta, o kterém měla 
zjistit potřebné informace, např. popis, dataci, 
k čemu se daná věc používala nebo z jakého 
byla materiálu.

 Jan Chmelář, 6.A   

* * * * * 

Kam dohlédne Hórovo oko?

Důvody pro návštěvu muzea byly hned 
dva - prvním byla výstava Poklady starého 

Egypta a druhým návštěva nově otevřené 
etnografi cké expozice Od kolébky ke hrobu. 
Zhlédnutí originálních egyptských artefaktů 
vystavených v bývalém kostele svaté Kláry 
je důležité pro vyučování dějepisu - mohli 
jsme si takříkajíc „sáhnout“ na minulost. 
Etnografi cká témata se zase probírají ve vý-
chově k občanství. Vyučování mimo školu 
je pro učitele i žáky vždy zpestřením práce, 
osvěžujícím prvkem po stereotypu běžných 
vyučovacích hodin. Kromě toho přináší také 
možnost dozvědět se o probírané problema-
tice něco zajímavého navíc. Proto tuto mož-
nost vždy vítáme. 

Mgr. Věra Voňková 

ŠKOLY INFORMUJÍ

Antonewa z Lutína za cenu 50Kč/m2 
(celková cena cca 8 050 Kč); náklady 
spojené s převodem hradí kupující;

�  stanovy Mikroregionu Kosířsko schvále-

né jeho valnou hromadou, která se kona-
la 29.11.2013;

�  zařazení území Obce Lutín do působnos-
ti MAS Region HANÁ (2014 – 2020);

�  název nové ulice „Za Rybníčkem“ 
(pokračování stávající ulice směrem 
na Třebčín).

 /ba/

Výstava Od kolébky ke hrobu. Vyhledáváme informace. Foto: Petr Voňka
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Před startem. S milou návštěvou. Foto: Mgr. Renata Čechová

Zase jedeme do Prahy!!!
Po únorovém vítězství v Prostějově se 

naše dívčí florbalové družstvo z 1. stup-
ně ZŠ zúčastnilo kvalifikace TOP8 Vý-
chod na postup do republikového finá-
le. Konalo se  26. března  v Olomouci 
v rámci Školského poháru České pojiš-
ťovny.

Osm týmů bylo rozděleno do dvou sku-
pin, které hrály systémem „každý s kaž-
dým“. S jednou prohrou a dvěma výhra-
mi jsme postoupily přímo do semifi nále, 
kde jsme v boji o fi nále podlehly pozděj-
šímu vítězi ZŠ a MŠ Těšany 3:5.

V zápase o 3. místo a postup do repub-
likového finále v Praze jsme porazily 
dívky ze ZŠ Odry 5:2.

Nejlepší brankářkou celého turnaje 
byla vyhlášena naše Terka Korenná, 
za vzornou reprezentaci školy patří 
poděkování také Adéle Střídové, Mag-
daléně Večeřové, Pavle Dočkalové, Ve-
ronice Mrázkové, Ivaně Surzynové, Te-

reze Cielecké a Šárce Nevěčné. Velký 
dík pak patří jejich trenérovi Mgr. Janu 
Chmelářovi.

(Plné znění článku najdete na webo-
vých stránkách školy.)

Mgr. Kateřina Mrázková

Malá chvíle oddechu. Foto: Martina Mrázková

Den všestrannosti
Asi týden před tímto dnem začínala 

škola ožívat: „ Soutěžíš?“ „Ne, já budu 
počítat švihadlo…“ „Už máte třídní 
transparent?“ „Paní učitelko, a co tam 
bude vlastně za discipliny?“…

A konečně to vypuklo. V pátek 4. dub-
na v 8 hodin jsme zahájili akci pro celou 
školu s názvem Den všestrannosti. Akce 
je součástí projektu Odznak všestrannos-
ti olympijských vítězů (OVOV), do kte-
rého se naše škola zapojila již v minulém 
roce, kdy také proběhla beseda s Šárkou 
Kašpárkovou, olympioničkou a mistryní 
světa v trojskoku. Tentokrát jsme ji po-
zvali s jejím manželem Michalem Pogá-
nym také, a to na školní kolo OVOV.

Zahájili jsme hymnou OVOV 
a po přivítání a krátkém proslovu Šár-
ky Kašpárkové jsme se vrhli rovnou 
na hromadnou rozcvičku–zumbu pod 
vedením Ivanky Šperkové. Musím 
uznat, že žáci naší školy byli oprav-
du skvělí a svižná zumba je naladila 
na další soutěžení. 

A v čem se tedy soutěžilo? V pěti 
disciplinách: běhu na 60m, trojskoku 
(tři žabáky za sebou), hodu medicinba-
lem vzad, v přeskocích přes švihadlo 
za dvě minuty a v silové disciplíně leh-
-sed rovněž za dvě minuty.

Kolem 11. hodiny se soutěž chýlila 
ke konci, ale než naši deváťáci ve „vý-
početním středisku“ spočítali výsledky, 
mohli jsme zhlédnout vystoupení ma-

žoretek ze ZŠ Hněvotín, vedených paní 
učitelkou Radkou Dudovou.

Vyhlášení vítězů jednotlivců a třídních 
týmů bylo příjemným a napjatě očekáva-
ným ukončením dne. Šárka Kašpárková 
nám popřála hodně zdaru do dalšího spor-
tování a my jsme jí opravdu vděční za to, 
že s námi strávila „super sportovní den“.

Ještě jedna soutěž byla vyhlašována, 
a to soutěž o nejoriginálnější transparent. 
Po poradě s paní ředitelkou bylo roz-
hodnuto, že  všechny transparenty jsou 
krásné a originální. A byla to pravda, as-
poň v tom smyslu, že jsme chtěli ocenit 
opravdovou snahu všech. I když možná 
některý byl přece jen o kousek originál-
nější (i já jsme měla svého favorita). 

  Mgr. Radka Chmelářová
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Co chystá DUHA Křišťál?

Přestože jsme před 
několika dny pořádali 
naše tradiční víkendo-
vé „Přespání v klubov-
ně“, chci se spíš zmí-
nit o několika dalších 
akcích, které pro naše 

členy i širší veřejnost chystáme na další 
měsíce.

O víkendu 25. – 27. dubna jsme se „před-
vedli“ na celostátním srazu Duhových od-
dílů ve Žďáru nad Sázavou.

„Prodloužený“ víkend od 1. do 4. května 
jsme prožili v Zábřehu na Moravě a zahrá-
li si zajímavou hru v rychlém až závodním 
stylu „Need for Speed“.

22.- 25. května se chystáme do Šumperka 
na celostátní bambiriádu, kde budeme repre-
zentovat náš oddíl a tím pádem i obec Lutín.

Ve čtvrtek 29. května budeme pomáhat 
RC Klásek, které pořádá stejně jako loni 
dětský den.

V sobotu 31. května představíme náš od-
díl ve Skalce na jejich dětském dnu, kde 
zajistíme plno zajímavých disciplin a sta-
novišť.

Na začátku letních prázdnin – 5. - 12. 
července – pořádáme náš první cyklotá-
bor! Budeme poznávat Náchod a jeho okolí. 
Počet účastníků je omezený, tak se hlaste 
včas!

Od 2. do 16. srpna můžete být i vy s námi 
na Hoštejně na našem letním stanovém tá-
boře, který pořádáme už dvacet let!

Letos už 3. ročník naší akce „Duho-
vý den“ proběhne v Lutíně v sobotu 
20. září. Můžete se podívat nebo si spolu 
s námi vyzkoušet, co děláme a umíme. 
Děti se mohou pobavit a třeba i vyhrát 
nějakou dobrotu nebo malinkou cenu.

Pokud se chcete našich akcí zúčast-
nit, přijít se na nás podívat nebo třeba 
jen doprovodit své děti na schůzku, kte-
rou máme každou středu v naší klubov-
ně v domově mládeže Sigmundovy SŠ, 
rádi vás uvidíme. Pokud byste s námi 
chtěli jet na tábor nebo cyklotábor, na-
vštivte naše webové stránky (www.du-
ha-kristal.cz). Tam najdete vše o nás, 
našich táborech a akcích, fotky, videa 
a další informace.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

Sigmundova SŠs, Lutín 

Dva týdny ve Wetzlaru
Také letos vyrazilo na jaře dvacet vy-

braných studentů Sigmundovy střed-
ní školy strojírenské do hessenského 
Wetzlaru. Ve dnech 24. 3. – 4. 4. pra-
covali společně se svými pedagogy 
na předem domluvených projektech.

Letošním jarním tématem projektu 
bylo navrhnout v rámci tzv. „alterna-
tivní formy energie“ model větrné elek-
trárny a tento model pak vyrobit. Veš-
keré denní aktivity se dokumentovaly 
ve všech týmech v sekci Dokumenty 
v německém, českém a anglickém jazy-
ce.

V závěrečném dnu proběhla velká pre-
zentace všech týmových aktivit včetně 
ukázek vyhotovených modelů větrné 

elektrárny. Toto zhodnocení provedli 
dva studenti, jeden český a jeden ně-
mecký. Hovořilo se anglicky a závěreč-
né prezentace se zúčastnil nejen ředi-
tel německé školy, ale také Mgr. Pavel 
Michalík, ředitel Sigmundovy střední 
školy.

Studenti nejen pracovali, ale v rámci vý-
měnného pobytu také poznávali krajinu, 
kulturu, zvyky apod. Našim cílem bylo 
poznat co nejvíce zajímavých míst Hes-
senska, ať už šlo o návštěvu Technic-
kého muzea v Sinsheimu, prohlídku 
Wetzlaru nebo sportovní vyžití v pla-
veckém areálu Laguna, možnost naučit 
se základům horolezectví na umělé stě-
ně ve středisku Cube či návštěvu mu-
zea Mathematikum v Giessenu a se-
tkání s profesionálním sborem hasičů 
ve Wetzlaru.

Největším zážitkem však byla víken-

dová návštěva Frankfurtu nad Moha-
nem. Plavba lodí po Mohanu, výhled 
z věže katedrály, centrum velkoměsta, 
místní zoo – všechno bylo okouzlující.

V závěru našich pracovních aktivit 
jsme ještě navštívili vinařské městečko 
Ruedelsheim a lanovkou se nechali vy-
vézt k soše Germanie, symbolu celého 
Německa. Navštívili jsme také malebné 
studentské město Marburg.

Spokojenost studentů obou zemí dává 
záruku prospěšnosti projektu Comeni-
us, protože mladí lidé z různých zemí 
se mohou konfrontovat se zkušenostmi 
odbornými, jazykovými i kulturními. 
A to je největší devizou těchto aktivit. 
Už nyní se těšíme na podzim, kdy do-
jde k dalšímu mezinárodnímu setkání 
našich a německých studentů, tentokrát 
v Lutíně.

 PaedDr. Jaroslava Zapletalová

Prohlídka města. Foto: osobní archiv Práce na projektu. Foto: Ladislav Porteš
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ZAJÍMAVOSTI

„Hanácké cestovatel“ zahájil

V sobotu 26. dubna 
byl v obci Ústín za-
hájen již XI. ročník 
Hanáckého cestova-

tele. Cestovatelská soutěž bude probíhat 
stejně jako v loňském roce, jen s drob-
nými doplňky. Pasy zůstávají v platnosti, 
kdo pas nemá, může jej zakoupit v turis-

tických informačních centrech v Lázních 
Slatinice, na zámcích v Konici a Náměšti 
na Hané, na obecních úřadech a v kance-
láři MAS v Těšeticích. Akci jsme letos 
rozšířili o soutěž v získávání víz do pasů 
na významných místech a akcích Regionu 
HANÁ. Těmi místy jsou zámky v Konici 
a Náměšti na Hané, Hasičské muze-
um v Čechách pod Kosířem, Černá věž 
v Drahanovicích a rozhledna na Velkém 
Kosíři. 

Akcemi, kde je možné získat vízum, jsou 
zahájení Hanáckého cestovatele v Ústíně, 

akce minipivovaru ve Lhotě 
pod Kosířem, Žváčkův festi-
val v Konici, Den dobrovol-
ných hasičů (20. září) a akce 
na barokní sýpce v Ludéřově. 
Podrobnější informace o jed-
notlivých akcích budou po-

stupně zveřejňovány na webu Regionu 
HANÁ a aktuálně na novém webu zříze-
ném speciálně pro informace o Hanáckém 
cestovateli. 

Další letošní novinkou bude fotosoutěž 
s těmito třemi tématy: příroda, lidé, pa-

Stolní tenis v Třebčíně

V sobotu 29. března proběhl pod záštitou 
S&K Třebčín v budově bývalé ZŠ již 2. roč-
ník turnaje ve stolním tenisu. Letos došlo 
k menší změně – celý turnaj jsme odehráli 
v jednom dni. Dopoledne si své síly změři-
ly děti a ženy, odpoledne si to pak v hlavní 
kategorii „rozdali“ muži. I když bylo pěk-
né počasí, které svádělo k procházce nebo 
k jarnímu úklidu na zahrádce, zúčastnilo se 
turnaje celkem 23 hráčů. Hlavně v katego-
rii žen byl ve srovnání s loňskem zazname-
nán nárůst počtu hráček skoro o 100%.

Hrálo se systémem každý s každým, tak-
že zápasů bylo opravdu dost. V závěru bylo 
na některých hráčích vidět, že je turnaj stál 
nemálo fyzických sil. Každý šel za vítěz-
stvím, bojovalo se o každý míček, o čemž 
svědčí i fakt, že jeden ze setů skončil až 
za stavu 27:29 (jinak se hrálo do 21 bodů). 
Pro hráče bylo připraveno bohaté občers-
tvení, pro vítěze putovní pohár. No a jak to 
dopadlo?

V kategorii dětí vyhrála Hana Weidin-
gerová, která v poslední vyrovnané hře 

porazila svého bratra Honzu. Ten skončil 
na druhém místě před Michalem Hořejšem 
ze Slatinek.

V kategorii žen vyhrála Milena Weidin-
gerová, která tak obhájila loňské prvenství. 
Druhá skončila Andrea Kaprálová a tře-
tí „benjamínek“ této kategorie Veronika 
Chudobová.

Hlavní kategorii vyhrál Miroslav Mikulka 
z Náměště na Hané, druhý byl Michal Dzuro 
a třetí skončil Radek Kubíček, oba z Olšan.

Velké díky patří Mileně Weidingerové, 
která se postarala o organizaci a hladký prů-
běh celé akce. 

Pavel Novák 
předseda S&K Třebčín

SPORT V OBCI

Jaro v odboru turistiky

Odbor turistiky za-
hájil svou činnost hned 
první den nového roku 
novoročním výstupem 
na Kosíř. V květnu bu-
deme v naší činnosti – 

a doufáme, že úspěšně – pokračovat.
V sobotu 10. května se uskuteční již 

41. ročník  pochodu Mánesovou stezkou. 
Po nevydařeném minulém ročníku, kte-
rému nepřálo počasí, doufají pořadatelé, 
že letos dopadne vše lépe. Proto zvou 
na „Mánesovku“ všechny obyvatele naší 
obce, zvláště ty, kterým se dosud nepo-

dařilo navštívit nově vybudovanou roz-
hlednu na vrcholu Kosíře. Snad je třeba 
jen připomenout, že start pochodu je 
na stadionu TJ v Lutíně od 7,30 do 8,30 
hodin. Ve stejné době vyjíždějí také cyk-
listé na svou šedesátikilometrovou trasu.

Tento den se také uskuteční 38. roč-
ník běhu Mánesovou stezkou. Při této 
příležitosti vzpomeneme na jednoho 
z významných organizátorů této akce – 
Ing. Květoslava Křížka. Byl to zanícený 
a obětavý sportovec a organizátor a zá-
roveň také dlouholetý účastník těchto 
závodů. Uskutečnění svého velkého snu 
– obnovení rozhledny na Kosíři – se bo-
hužel nedočkal. 

Smrt jej zastihla ve 47 letech, ale ještě 
měsíc před nečekaným úmrtím běžel zá-
vod na 20 km. Jeho syn, také Květoslav 
a sportovec, odešel do „běžeckého nebe“ 
již ve 38 letech. Účastníci letošní turistic-
ké akce a hlavně běžci z Ligy 100 budou 
na oba hodně vzpomínat.

Autobusový zájezd organizovaný od-
borem turistiky a pořádaný každoročně 
v této době se uskuteční ve dnech 28.5 
– 1.6., tentokrát na Šumavu. Informace 
k této akci najdete ve vývěsních skříň-
kách TJ Sigma u nákupního střediska 
Neptun.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

Kategorie dětí - vítězové. Foto: Pavel Novák
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Foto: Karel Mišák

Lutín po 109 letech

V minulém čísle OZ jsem začal uve-
řejňovat nový seriál dobových fotografi í, 
nyní už bez nějakých souvislostí tak, jak 
mi je poskytnou kolegové fotografové.

Měl jsem připraven jiný pár fotogra-
fi í, ale musel jsem svůj záměr změnit. 
V březnu náhle zemřel náš hospodský, 
pan Jaromír Růžička. Tak trochu na jeho 
památku uveřejňuji jednu z nejlepších 
fotografi í ze svého archivu – pohledni-

ci lutínské hospody z roku 1905! Tehdy 
to ale ještě byla „Hospoda u Vybíralů“. 
Pohlednice je výjimečně kvalitní, osoby 
na ní po těch letech už ale asi těžko někdo 
pozná.

Ing. Karel Mišák

Foto: osobní archiv

mátky a zajímavá místa Regionu HANÁ. 
Po vyhodnocení hodnotitelskou komi-
sí bude uspořádána výstava a fotogra-
fi e budou dále využívány pro propagaci 
Regionu HANÁ.

Takže vzhůru do putování po regionu 
pěšky, na kole, autem nebo hromadný-
mi prostředky. 

Region HANÁ má v tomto okamži-
ku 47 obcí a v krátké době bude prav-

děpodobně ještě o dvě obce rozšířen.  
Ukončení Hanáckého cestovatele se 
uskuteční v obci Bílsko počátkem října 
2014.

  Ing. Miroslav Mačák

Nahlédnutí do minulosti
(Archeologické nálezy v Lutíně)

První archeologické nálezy v Lutíně byly 
odborně zkoumány až v roce 1883, kdy byly 
objeveny v zahradách domů č. 18 (tehdejší 
majitel Jan Dočkal) a č. 19 (František Nevrlý 
– u Tomášků). Další nálezy byly objeveny při 
stavbě okresní silnice přes náves v roce 1892 
před domy č. 22 (majitelka Marie Lišková) 
a č. 23 (majitel František Husička). Další vel-
ké nálezy byly objeveny v roce 1919 v zahra-
dě domu č. 25 (tehdejší majitel Josef Grunta). 
Byl to celý hrob s velkými i malými popelni-
cemi a různými bronzovými nástroji. V roce 
1921 bylo nalezeno v zahradách domu č. 24 
(majitel František Sigmund) a domu č. 25 dal-
ší velké množství popelnic.

Nesmírné množství popelnic, kamenných, 
bronzových i železných předmětů včetně 
lidských koster bylo nalézáno v prostorách 
továrny Sigma.

Velký prehistorický nález byl objeven v roce 
1932 při stavbě domu č. 115 ing. Grunty, 
když se při výkopu sklepa narazilo na hrob. 
Za asistence dr. Kundla, tehdejšího ředitele 
muzea v Prostějově, byla vyzvednuta kost-
ra mohutného slovanského bojovníka, který 
byl pohřben ve vzpřímené poloze s želez-

ným mečem po boku a s jinými ozdobami. 
Tato kostra byla převezena do prostějovského 
muzea. Mimo ni bylo na místě objeveno oby-
dlí s velkým ohništěm a množstvím popela. 
Tento nález byl zařazen do doby prvního slo-
vanského osídlení z konce prvního tisíciletí. 

(Pozn. redakce: Pan Svatopluk Smička je 
rodák z Lutína a amatérský historik. Již řadu 
let se zabývá minulostí Lutína a tvorbou ro-
dokmenů lutínských rodin.)

Svatopluk Smička, Lutín

Náčrt středu obce s uvedenými nálezy.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V březnu oslavili:

94 let Ludmila Koudelková Lutín
90 let Vítězslav Synek Lutín
89 let Alois Dragoun Lutín
87 let Marie Vránová Třebčín
85 let Anna Tomanová Lutín
84 let Emilia Špalková Třebčín
82 let Marie Dragounová Lutín
80 let Svatopluk Ševčík Lutín
75 let Květoslava Nezvalová Třebčín
75 let Jaroslav Reif Třebčín
75 let František Unzeitig Lutín

V dubnu oslavili:

88 let Jindřiška Hošková Lutín
85 let Marie Švecová Lutín
84 let Adolfi na Křížková Třebčín
84 let Helena Popelková Lutín
84 let Marie Drápalová  Lutín
83 let Eliška Lakomá Třebčín
83 let Ida Kucková  Lutín
83 let Jarmila Dostálová Třebčín
81 let Anna Smékalová Lutín
75 let Božena Mílková   Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

„D i a m a n t o v o u 
s va t b u“

 – 60 let společného života – 
oslavili 17. dubna 

 manželé 
Libuše a Jiří Stodolovi

z Lutína.

V sobotu 8. března bylo do svazku obce přijato dvanáct dětí. Pěkný program pro ně připravily děti z MŠ Lutín.

Foto: Zdeňka Dosedělová

Vítání občánků v Lutíně

Narozené děti: 

únor:
Filip Soukup   Třebčín
Svatopluk Smička  Lutín

březen:
Marie Hejtmanová Lutín
Sofi e Sedláčková Třebčín
Agáta Chlupová  Třebčín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Opustili nás ve věku …

93 let  Evžena Mojžíšová Lutín
88 let  Jaromír Kubla   Třebčín
61 let  Jaromír Růžička   Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti
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