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ZE ŽIVOTA OBCE

Investiční akce
a větší opravy v r. 2015

Obec Lutín by měla na základě plánu 
investiční výstavby v roce 2015 proin-
vestovat až patnáct milionů korun.

Velká část akcí je už ve stádiu příprav, 
tedy u výběru zhotovitele. Finančně ná-
ročnější akcí  jsou „Energetické úspory 
– budova MŠ Lutín“, na kterou má obec 
připravené vlastní zdroje ve výši 4,560  
mil. korun, což činí asi 40 procent cel-
kových nákladů. Zbylých asi 60 procent  
jsou získané dotační prostředky.

Letos nás rovněž čeká další finančně 
poměrně náročná akce – nové topení 
pro budovu KSZ v Třebčíně. Jeho in-
stalace bude spojena s opravou elektro-
rozvodů v celé budově včetně výměny 
osvětlení.

Byla uzavřena řada smluv o dílo 
i na vypracování projektových doku-
mentací pro výstavbu nebo rekonstruk-

ci komunikací v obou částech obce – 
ulice Pohoršov v Lutíně, komunikace 
podél nádraží v Třebčíně, komunikace 
od bývalé školy v Třebčíně k nové zá-
stavbě nad nádražím. Dále byla zadá-
na projektová dokumentace na řešení 
vodovodních řadů v ulicích U Mlýnku 
a Olomoucká. 

Na opravu chodníků byla vyčleněna 
částka 500 tisíc korun a na opravy míst-
ních komunikací částka 100 tisíc korun. 
Na výstavbu dětského hřiště za hoste-
lem a na Rybníčku v Lutíně byla vy-
členěna částka víc než 700 tisíc korun. 
Dále nás čeká oprava budovy pošty 
v Lutíně včetně výměny oken, dokon-
čení opravy kaple v Lutíně a oprava 
venkovního bazénu MŠ.

V přípravě jsou rovněž další akce, 
jejichž realizace je závislá na vydání 
stavebního povolení. Jsou to např. kom-
postárna, dále budování parkovacích 
zálivů u kaple v Lutíně, vybudování 

přechodového místa a dořešení chodní-
ků na Školní ulici v Lutíně.

Zastupitelstvo obce řeší otázku, kde 
bude vybudován nový dům s pečovatel-
skou službou. Uvažuje se o ubytovně čp. 
111, která bude buď rekonstruována a pře-
stavěna, nebo zbořena a na jejím místě po-
stavena nová budova DPS. Obě varianty 
mají svá pozitiva i negativa. Po konečném 
rozhodnutí bude zadáno zhotovení projek-
tové dokumentace, a to formou soutěže.

Kromě jmenovaných akcí máme v plá-
nu celou řadu dalších, které jsou průběž-
ně zadávány.

Je třeba ale připomenout, že obec bude 
mít vzhledem k  připraveným projekto-
vým dokumentacím včetně stavebních 
povolení v dalších letech finančně vel-
mi náročné období a prostředky, které 
se podařilo v minulých letech našetřit, 
zřejmě nebudou stačit.

 Ing. Lubomír Václavík
tajemník

Každá škola má svůj konec,

jako měla začátek.

A co skončí, to už nikdy 

nejde vrátit nazpátek.

Je to pravda, je to pravda,

je to pravda - hepčííí!

I když máme školu rádi,

p r á z d n i n y   j s o u   l e p š í !!!

( Jiří Žáček)
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Veselé prázdniny plné dobrodružství a zajímavých zážitků, krásnou dovolenou, pohodu, odpočinek a šťastný návrat domů 
přeje všem svým čtenářům redakční rada OZ.

Foto: Edita Surzynová



Slavnostní setkání

Lutínská základní škola bezpochyby dala 
všem žákům, kteří letos končí povinnou škol-
ní docházku, dobré základy k dalšímu vzdě-
lávání na středních školách.

Základní vzdělání ukončilo v červnu 28 žá-
ků devátého ročníku. I letos přijali starosta 
a oba místostarostové žáky, kteří dosahovali 
po celou dobu povinné školní docházky vý-
borných studijních výsledků a skvěle repre-
zentovali školu i obec při různých soutěžích.

V doprovodu rodičů se slavnostního setkání 
zúčastnili a ocenění přijali tito žáci: Michaela 
Gieselová, Kateřina Greplová, Roswitha 
Chvátalová, Františka Sandroni a Jakub 
Holec. Ondřej Látal se pro účast ve sportovní 
reprezentaci setkání nezúčastnil.

Oceněným žákům blahopřejeme a přejeme 
nejen jim, ale všem dnes už bývalým „devá-
ťákům“ krásné prázdniny a mnoho úspěchů 
na další cestě životem.  Mgr. Jana Šolcová

předs. SPOZ
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JARO V TŘEBČÍNĚ

A zase se slétly…
Ve čtvrtek 30. dubna se ze všech třebčín-

ských koutů slétly čarodějnice, aby opět 
navštívily své starší kolegyně v jejich do-
movech. Poté tradičně  „přistály“ na kolo-
běžkách v Ohradě, kde již na ně netrpělivě 
čekaly malé čarodějnice a ostatní děti, aby 
se mohly zapojit do čarodějnického rejdění. 

Po zapálení ohně děti navštívily čaro-
dějnickou věštírnu, zapojily se do různých 
soutěží a na závěr bojovaly o vítězství 
v přetahování lanem proti čarodějnicím. 
Na každého čekala drobná odměna a špe-
káček na opékání.  O ostatní účastníky se 

postarali třebčínští hasiči, kteří zajistili 
občerstvení. 

Všem zúčastněným děkujeme za podpo-
ru a těšíme se na příští rok.

Olga Gieselová
S & K  Třebčín

Hody se vydařily

Co má společného vysloužilý velitel pluku 
římských legií Florián s Třebčínem? Tomuto 
křesťanskému mučedníkovi, který byl uto-
pen 4. května roku 304 nedaleko rakouského 
Lince, je zasvěcena třebčínská kaple. Proto se 

již tradičně třebčínské hody pořádají k  tomu-
to datu. 

Vše začíná v pátek v podvečer oslavami 
osvobození – průvodem obcí a položením 
věnců k pomníku obětem válek. Symbolem 
už sedmdesát let trvajícího míru je zapálení 
vatry. K zábavě všech generací hraje kapela 

s názvem velice příhodným pro svátek ví-
tězství -VIA PABĚDA. Pro děti je vyvrcho-
lením večera jistě ohňostroj. Letošní oslavy 
přilákaly velké množství lidí, a tak v třebčín-
ské Ohradě opravdu nebylo k hnutí.

Další dva dny už probíhají hody s bohatým 
programem. Sobota byla věnována přede-

Zleva: starosta obce Antonín Bábek, zástupkyně ředitelky ZŠ Mgr. Kateřina Mrázková, ocenění žáci Roswitha 
Chvátalová, Františka Sandroni, Michaela Gieselová, Kateřina Greplová, Jakub Holec, ředitelka ZŠ Mgr. Lenka 
Soušková, třídní učitelka RNDr. Dana Vrbová. Foto: Zdeňka Dosedělová

Velké i malé čarodějnice si svůj den užily. Fota: Roman Giesel
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Den dětí v Třebčíně

I letos mohly děti oslavit svůj svátek 
v areálu Ohrada.  V neděli 14. června byly 
pro ně tradičně připraveny soutěže, hry 
i kolo štěstí. Všichni byli za svou snahu 
odměněni sladkostmi a drobnými dárky. 
Nechyběl ani oblíbený skákací hrad nebo 
střelba ze vzduchovky pro větší děti. 

Vyvrcholením akce bylo hromadné vy-
pouštění nafukovacích balónků. Děti při-
vázaly k balónku cedulku se svým jmé-
nem a e-mailem, odpočítal se start a ba-
lónky se vydaly na svou pouť. Uvidíme, 
kam dolétnou, třeba  nějaký nálezce napí-
še a bude se zajímat o to, kde ten Třebčín 
vlastně je. 

Na závěr měli hasiči připraveno ješ-
tě jedno překvapení. Protože nám přálo 

počasí, nastříkali 
pěnu, a to se děti 
vydováděly. Domů 
odcházeli všichni 
mokří, ale spoko-
jení. 

Dík patří všem 
pořadatelům, kteří 
byli potěšeni velmi 
hojnou účastí, a sa-
mozřejmě sponzo-
rům, kteří přispěli 
na dárky.

 
P.S. V úterý 16. čer-
vna už jsme vědě-
li, že dva z vypuštěných balónků zamířily 
na sever. Jeden urazil vzdálenost 82 kilome-
trů a dolétl do Dolního Benešova na Opavsku, 

druhý i s letáčkem „přistál“ v Hrabyni. Ozvali 
se i jejich nálezci.

Jana Chvátalová

vším fotbalu -  kolem poledne probíhal turnaj 
benjamínků a odpoledne přátelské utkání do-
spělých hráčů . Večer pak zábava s kapelou 
SAX. 

V neděli v sedm hodin ráno probudil ce-
lou vesnici pan Pavlíček se svou kapelou. 
Dopoledne byla v kapli sloužena mše svatá, 
k odpolední pohodě hrála v Ohradě kapela 
COUNTRY ALL, policejní psovodi před-
vedli ukázku svých dovedností a pro děti byl 
nachystaný skákací hrad.

Po všechny dny bylo přichystané bohaté 
občerstvení. Děkujeme organizátorům, je-
jichž patronem je právě svatý Florián.

 Ing. Jiří Burda

Rallye Hamry 2015

Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje a Česká asociace hasičských důstoj-
níků pořádaly již dvanáctý ročník soutěže 
zásahových jednotek v záchranářských dis-
ciplinách - Rallye Hamry 2015. Hlavním 

smyslem soutěže probíhající v okolí obce 
Hamry na Prostějovsku je prohloubení 
zkušeností se situacemi, do kterých se ha-
siči při zásazích mohou dostat. Důvodem 
je to, že jednotky dobrovolných hasičů jsou 
nezbytnou složkou fungování systému po-
žární ochrany, bez které by ČR nemohla 

zajistit občanům takovou míru bezpečnos-
ti, jaká je garantována v současné době.

Pro družstva bylo připraveno osm stano-
višť s nelehkými disciplinami: simulovaný 
požár rodinného domku, vyproštění osoby 
po pádu do potoka, vyhledávání a komuni-
kace v terénu, dopravní nehody, záchrana 

Benjamínci si zahráli v sobotu dopoledne. Fota: Jiří Burda

Díky hasičům se děti vyřádily v pěně. Foto: Saša Burdová

Zachraňování osoby při povodni. Záchrana osoby z hořícího domu. Fota: Zdeněk Žalák
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osoby zavalené, simulace povodní apod. 
Vše dokreslené sychravým počasím a sil-
ným větrem, tak jak to při reálných zása-
zích hasičů bývá. 

Nás nejvíce zaskočilo chování fi gurantů: 
opilý řidič traktoru, křičící žena u zatope-
ného domu, nezvladatelná dcera s matkou 
snažící se za každou cenu zachránit otce …

Naše jednotka se soutěže účastnila již 
podruhé a umístila se na devátém mís-
tě.

František Crha 

Čekanka byla úspěšná 

Přípravný adaptační pro-
gram „Čekanka“ pro děti 
před vstupem do MŠ probí-
hal v RC Klásek od března 

do června po dobu dvanácti týdnů. Zúčastnilo 
se ho šest dětí.

„Ahoj sluníčko! Pusu!“ Takto se nejčas-
těji loučili rodiče se svými dětmi a odešli 
nakupovat či připravit oběd. Malincí skřít-
kové zůstali v Čekance. Týden co týden 
na ně čekal bohatý dobrodružný program, 
ale také mnoho „dřiny“ a povinností. 

Nejprve jsme si pohráli, společně za-
cvičili, zazpívali, naplnili bříška dobrou 
svačinkou, vyrobili mamince či tatínkovi 
překvapení, popovídali jsme si a nechybě-
la ani pohádka.

Přípravný kurz před nástupem do školky 
byl pro děti nejen zábavou, ale sloužil také 

k rozvinutí psycho-
motorických a soci-
álních dovedností.

Jako asistentka 
Čekanky a mamin-
ka malé Kačenky, 
která absolvovala 
kurz s dalšími pěti 
dětmi, mohu říci, 
že jsem pozorovala 
po každé lekci neu-
věřitelné pokroky. 

Nejkrásnější od-
měnou byly dětské 
úsměvy, spokojená 
a pohodová nálada. 
Občas nechyběla nějaká ta slzička, ale to už 
byl připravený Kašpárek, aby zacinkal svý-
mi rolničkami a rozzářil dětská kukadla.

A nyní už nakukují natěšení rodiče, při-
cházejí si své děti vyzvednout, Čekanka 

končí. Brzy však začne něco nového – 
nástup do „velké“ školky. Všem přejeme 
hodně štěstí a sluníčka na jejich další cestě 
životem.

 Mgr. Lucie Charvátová 

Léto je nejlepší
s dobrou knihou!

Sluníčko svítí, rtuť šplhá po teploměru 
a studená sprcha vám už nevadí?!

Co zkusit knihovnu? Máme tu knížky, 
které vám zaručeně spraví náladu:

Ledová Princezna
Mrazivý chlad
Studená Lhota

A mnoho dalších! Dobrá kniha se hodí 
do každého počasí!

Takže ať už se balíte na dovolenku nebo 
se pečete na zahradě, nezapomeňte se za-
stavit pro něco ke čtení.

Vaše knihovna Lutín Pro knihu na dovolenou přijďte k nám! Foto: Jan Chabičovský

Učíme se hrou. Foto: Saša Burdová

Indiáni z Klásku

Pod tímto názvem pořádá RC Klásek 
ve dnech 10. – 14. srpna vždy od 9 do 12 
hodin příměstský tábor pro děti do šesti 
let.

Na programu budou hry, zpívánky, po-
hádky, za příznivého počasí pobyt venku. 
Jídlo a nápoje si děti přinesou s sebou.

Lektorkami tábora budou Mgr. Iveta 
Ženožičková a Mgr. Lucie Charvátová.

Poplatek za jedno dítě je 300 Kč.
Na malé „indiány“ se těší RC Klásek



5

O čem jednala rada obce

dne 15.4.2015:

Schválila: 
�  smlouvu o zajištění zpětného odběru elek-

trozařízení prostřednictvím jeho mobil-
ního svozu, uzavřenou mezi Obcí Lutín 
a společností ASEKOL a.s.;

�  program 5. zasedání zastupitelstva obce, 
které se konalo 27.4.2015 v budově KSZ 
v Třebčíně;

�  poskytnutí individuální dotace ve výši 
3 000 Kč TJ Liga stovkařů Olomouc, 
o.s., na zabezpečení 39. ročníku běhu 
Mánesovou stezkou;

�  nájemní smlouvu plynárenského zaří-
zení uzavřenou mezi Obcí Lutín a RWE 
GastNet s.r.o.

dne 5.5.2015:

Schválila: 
�  rozpočtové opatření odvětvového třídění 

rozpočtu č. 3/2015;  
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 5 000 Kč na zabezpečení akce 
„Setkání žen k Svátku matek“, která se 
uskutečnila 13.5.2015 v aule ZŠ Lutín. 
Akci pořádala kulturní komise ve spolu-
práci s místní skupinou ČSŽ; 

�  prodloužení pracovní smlouvy pracov-
níku TS Lutín p. Jiřímu Weidingerovi 
pro pracoviště v Třebčíně na další rok 
v souladu se zřízením tohoto pracovní-
ho místa v r. 2014.

dne 20.5.2015:

Schválila: 
�  umístění nového dětského hřiště ve stávající 

lokalitě za hostelem v Lutíně;  
�  fi rmu Bonita Group Servise, s. r. o., jako 

zhotovitele nového dětského hřiště za hos-
telem a návrh na doplnění herních prvků 
na Rybníčku v Lutíně; 

�  jmenování komise pro otvírání obálek a zá-
roveň hodnotící komise pro výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky „Energetické úspory 
– budova MŠ“; 

�  poskytnutí individuální dotace RC Klásek 
ve výši 26 000 Kč na provozní náklady cen-
tra v r. 2015.;  

�  dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu 
a provozování vodohospodářského za-
řízení ve vlastnictví Obce Lutín (ze dne 
27.5.2005), uzavřené se společností ARKO 
TECHNOLOGY a.s., na dobu nezbytně 
nutnou (do 30.9.2015); 

�  Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu 
Kosířsko za rok 2014.;  

�  účast obce na e-aukci na výběr dodavatele el. 
energie na období od 1.1.2016 do 31.12.2017.

dne 3.6.2015:

Schválila: 
�  první etapu zastavovací studie v lokalitě 

„u mlýnku“ v Lutíně.;  
�  smlouvu o odběru a zpracování biolo-

gicky rozložitelných odpadů, uzavře-
nou mezi provozovatelem kompostár-
ny Ing. Františkem Sekaninou a Obcí 
Lutín; 

�  návrh opravy kaple v Lutíně předložený 
p. Milanem Janáčkem.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 27.4.2015:

Schválilo:
�  Závěrečný účet a účetní závěrku 

Obce Lutín za rok 2014; 
�  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 

o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a likvi-
dace komunálního odpadu; 

�  prodej pozemku p.č. stavební 146 
o výměře 461 m2 v k.ú. Lutín, 
na němž je postaven bytový dům 
v majetku BD Lutín 125. Cenu po-
zemku povýšenou o cenu posudku 
určí znalecký posudek, který zajistí 
obec;  

�  poskytnutí individuální dotace ve 
výši 43 000 Kč Rodinnému centru 
Klásek na spolufinancování projektu 
„Zdravá rodina“.

Vzalo na vědomí dopis TJ Sigma Lutín 
o splacení bezúročné půjčky, která 
byla TJ poskytnuta ve výši 400 000 Kč 
z rozpočtu obce.
 /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Kdy – kde – co
v červenci a srpnu
11. července - Memoriál Michala Grum-
(sobota)    líka (mezinárodní soutěž 

v hasičském sportu) 
  Ohrada Třebčín (10.00 hod.)

18. července - taneční zábava se skupi-
(sobota)    nou SAX 
  Ohrada Třebčín 
  (20.00 hod.)
7. srpna - Taneční zábava se skupi-
(pátek)  nou QUERCUS 
  areál Rybníček (19.00 hod.)

22. srpna - Taneční zábava se skupi-
(sobota)  nou SAX 
  Ohrada Třebčín (20.00 hod.)
28. srpna - Letní kino (za příznivého
(pátek)  počasí) 
  areál Rybníček (po 21. hod.)
 Kulturní komise

Upozornění občanům!

Vzhledem k tvorbě nového územ-
ního plánu obce Lutín uvítáme pří-
padné připomínky, které můžete 
podávat písemně na OÚ do konce 
září 2015. OÚ Lutín

Jarní soutěže a exkurze:

Floristická soutěž

Ve středu 22. dubna se skupina sedmi 

žáků ze třídy 9.A ZŠ Lutín v doprovodu 
Mgr. Renaty Čechové opět zúčastnila již 
4. ročníku fl oristické soutěže v aranžování 
květin, kterou uspořádaly Český zahrád-
kářský svaz a Komise pro práci s dětmi 
a mládeží.

Soutěž probíhala v novém pavilonu 
„A“ ve Smetanových sadech, v areálu 

Výstaviště Flora v Olomouci. Žáci měli 
vytvořit květinu do vázy a vypichovanou 
misku, přičemž všichni měli k dispozici 
stejné květiny a materiál. 

V konkurenci čtyřiceti žáků z různých 
základních a středních škol se naši „aran-
žéři“ umístili výborně. 

V kategorii „starší žáci“ (15 - 18 let) ob-

ŠKOLY INFORMUJÍ
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"Botanikové" poznávají a určují byliny. Foto: Jan Chmelař Na hranici „Lesa Království“. Foto: Jan Chmelař

Důkazy zaslouženého vítězství.

sadili 1. místo Bára Chudobová (9.A) 
a 3. místo  Kuba Holec (9.A). Aranžmá 
všech žáků bylo možné spatřit v pavilonu 
„A“ již od 23. do 26. dubna na jarní etapě 
mezinárodní zahradnické výstavy a vele-
trhu „Flora Olomouc“. 

V pátek 29. května soutěžila Bára 
Chudobová ještě v zemském kole, kte-
ré probíhalo ve Společenském domě 
v Prostějově. V kategorii „starší žáci“ 
se utkalo 27 nejlepších „aranžérů“ 
z celé Moravy. Přes tuto velkou kon-
kurenci se Bára umístila na krásném 
5. místě.   

V posledním ročníku této soutěže se 
ukazuje, že o aranžování květin je u mlá-
deže velký zájem. Konkurence sílí, a tak 
všem žákům děkujeme za příkladnou re-
prezentaci naší školy. 

   Mgr. Renata ČechováŠťastná vítězka Bára. Fota: Renata Čechová

Botanická exkurze 
do „Království Grygov“
aneb Pátrání po starém dubu

Cílem dubnové exkurze žáků 6. ročníku 
byla přírodní rezervace „Les Království“ 
v Grygově. 

Jedním z prvních úkolů bylo podle mapy 
dojít ke starému dubu, pět set let starému 

památnému stromu. Děti si zde mohly 
vlastnoručně vyrobit tvarohovou poma-
zánku s česnekem medvědím.

Hlavním úkolem však bylo zkoumat 
jarní květenu, která je zde před olistě-
ním stromů velmi pestrá. Předmětem 
ochrany této lokality je však spíše 
skladba lesních dřevin. Nejvíce se zde 
nacházejí duby, topoly, lípy, jasany, 
z bylin pak pronikavě vonící česnek 

medvědí, dymnivky, orseje, sasanky 
hajní i pryskyřníkovité, kopytník ev-
ropský. Tyto a ještě mnohé další byliny 
se pak děti naučily poznávat, pochopi-
ly rozdíl mezi druhově bohatým lesem 
a smrkovou monokulturou a mohly si 
také v přírodě ověřit teoretické poznat-
ky ze školy.

Mgr. Radka Chmelářová 
Mgr. Jan Chmelář

Biologická olympiáda

I letošní ročník biologické olympiády skon-
čil pro naše žáky velmi úspěšně. V okresním 
kole nás reprezentovali nejúspěšnější žáci 
ze školního kola – Jan a Pavel Chmelářovi 
a Martina Mrázková. Martina nás reprezen-
tovala v kategorii 8. a 9. tříd. Věkem do této 
kategorie ještě nepatří, ale starší žáci úspěš-
ní ve školním kole v této kategorii se k re-
prezentaci neodhodlali. Příprava je náročná 
a je potřeba vypracovat úkol, který je časově 
velmi náročný. Martina se v okresním kole 

umístila na velmi pěkném 8. místě a svým 
starším soupeřům zdatně konkurovala.

Honza s Pavlem byli v mladší kategorii 
žáků 6. a 7. tříd ještě úspěšnější. Honza ob-
sadil první a Pavel třetí místo. Tato umís-
tění znamenala zároveň postup do krajské-
ho kola, které se konalo v Přerově. Tady 
už kluci na medailové umístění nedosáhli, 
ale mnoho nechybělo. Oba byli úspěšnými 
řešiteli, Honza obsadil 5. a Pavel 6. místo. 
Blahopřejeme a děkujeme za dobrou repre-
zentaci.

 Mgr. Jan Chmelář 
Odměnou za náročnou přípravu byla radost z úspě-
chu. Foto: Jan Chmelař
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Výprava do podzemí

V květnu se uskutečnila dost netradiční ex-
kurze žáků 8. ročníku do jeskyní Moravského 
krasu. Žáci dostali základní informace o této 
pozoruhodné části naší přírody, a to jak z hle-
diska zeměpisného, tak i přírodopisného. 
Navíc si ale mohli vyzkoušet také práci spe-
leologů. 

Mnozí pravděpodobně znají jeskyni 
Punkevní, Kateřinskou nebo Balcarku. 
V Moravském krasu se ale nachází mnoho 
dalších, veřejnosti většinou nepřístupných, 
kam se může nanejvýš v doprovodu od-
borných a zkušených průvodců. My takové 
máme, a tak si děti mohly vyzkoušet, co to 
znamená být  „jeskyňářem“. 

Nutno říct, že prolézání je sice zábavné, ale 
vyžaduje i určitou dávku odvahy. Většina na-
šich žáků v sobě odvahu našla, speleologické 
trenažery si vyzkoušela a přírodu si na této 
exkurzi „osahala“ vlastním tělem.

 Mgr. Jan Chmelář Kdo se bojí,... ... nesmí do jeskyně. Fota: Jan Chmelař

Jak pejsek a kočička pekli dort
v lutínské škole

Ve středu 20. května jsme byli hosty na di-
vadelním vystoupení žáků prvního ročníku. 
Předvedli nám hru na motivy pohádkového 
příběhu Josefa Čapka. Představení prvňáčků 
se jmenovalo podobně jako Čapkova pohád-
ka „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku 

dort“, ale bylo přece jen trošku jiné. Bylo to 
autorské divadlo. Děti měly pečlivě zhoto-
vené masky pro jednotlivé postavy příběhu 
a také výborně připravené texty, které všichni 
uměli nazpaměť. Vystoupení bylo o to zábav-
nější, že bylo doplněno originálnimi písnič-
kami. Proto na závěr nemohl chybět zaslou-
žený velký potlesk. 

 Mariam Yacoubová, 7.A

Za nás „druhostupňáky“ přidávám ještě 
poděkování, že jsme se mohli potěšit pohle-
dem i poslechem. Byli jsme tomu velmi rádi. 
Zvlášť poděkovat bych chtěla ještě představi-
telům hlavních rolí - Karolínce Procházkové, 
která vystoupila v roli kočičky, a Davídku 
Opletalovi, který jí jako pejsek zdatně pomá-
hal. Bylo to super! 

 Mgr. Věra Voňková 

Kočička Karolína a pejsek David. Foto: Mgr. Jana Paličková Kočičce a pejskovi pomáhali všichni kamarádi. Foto: Mgr. Jana Paličková

Zlato jsme obhájili
- a jedeme dál!

Do krajského kola Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů (OVOV), které 
se konalo v úterý 9. června v Hranicích 
na Moravě, jsme postoupili jako vítězo-
vé z okresního kola. „Zlato“ jsme jeli 

obhájit ve složení David Střída, Tomáš 
Procházka, Pavel a Jan Chmelářovi, 
Pavel Matějů, Anna Křížková, Adéla 
Střídová, Hana Weidingerová, Kateřina 
Gieselová, Magdaléna Večeřová a Nela 
Vyhnánková. 

Před samotným závodem nás čeka-
la rozcvička. Po ní hurá do boje! Skoro 

všem se nejvíc povedl skok do dálky. Tak 
třeba Jan Chmelář skočil 5,60 m. Adéla 
Střídová udělala osobní rekord – 4,38 m. 
Zato shyby se nám moc nepovedly.

Dalšími disciplinami byly skoky 
přes švihadlo, lehy-sedy, běh na 60 m 
a na 1000 m nebo driblink a hod míčkem 
do dálky. Aničce Křížkové se velmi po-
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Sigmundova SŠS, Lutín

Maturitní zkoušky

V květnu završili studenti čtvrtého roč-
níku maturitního oboru Mechanik seřizo-
vač své čtyřleté studium. 

Studenti dvou maturitních tříd pod vede-

ním svých třídních učitelek Mgr. Blanky 
Janečkové a Mgr. Michaely Slováčkové 
úspěšně zakončili školní rok a zahájili ko-
lotoč jednotlivých částí maturity. Celkem 
31 studentů denního studia nejprve skláda-
lo praktickou maturitní zkoušku. Většina 
studentů vykonala několikadenní praktic-
kou zkoušku přímo ve fi rmách, kam dva 

roky docházeli na odborný výcvik. Ostatní 
tuto zkoušku skládali ve školních dílnách.

Další částí maturitní zkoušky byla tolik 
obávaná státní maturita. Matematiku si 
zvolilo 17 studentů, angličtinu 14 studentů 
a s českým jazykem se museli „popaso-
vat“ všichni. K naší velké radosti dopadla 
tato část pro naše studenty velice dobře. 

Vyhráli jsme – a hrrr na Prahu! Foto: Ing. Pavel Pořízek

vedl běh na 1000 m. Mezi jednotlivými 
disciplinami jsme měli krátké přestávky. 

Skvělou atmosféru obohatil mistr ve fo-
otbagu Milan Benda, který nám předve-
dl různé kousky a triky s hakysakovým 
(footbagovým) míčkem, ale zkusil si to 
i s klíči, bonbony či mobilem a celá akce 
se nám moc líbila.

Všichni jsme ze sebe vydali maximum 
a vyplatilo se nám to. Vyhráli jsme 
a jako tým postupujeme do republiko-
vého fi nále!!!

Jako jednotlivci postoupili Jan a Pavel 
Chmelářovi a David Střída (1. místo), 
Adéla Střídová a Tomáš Procházka (3. 
místo).

Počasí nám přálo, byl to prostě skvěle 
strávený den. V září, až budeme bojovat 
v Praze, nám držte palce.  

 Nela Vyhnánková, 7 roč.

DUHA Křišťál Lutín

Hola hola, rodičové!
 

Prázdniny jsou tu 
a my máme ještě pár po-
sledních míst na našem 
letním  táboře. I letos 
jsme si dali záležet, aby 
byl program jaksepatří 

akční, a všichni vedoucí se moc těší, jak 
si to společně užijeme.

Vybrali jsme téma trochu „retro“, nic-
méně program bude stát za to. Vrátíme 
se v čase a postavíme transamerickou 
železnici. Takže pokud  ještě váháte 
nebo jste prostě nestihli své dítě přihlá-
sit, na nic už nečekejte a ozvěte se co 
nejdříve na některý z níže uvedených 
kontaktů:

 
Lenka Pospíšilová
DUHA Křišťál Lutín
Růžová 192 
783 49 Lutín 

e-mail: lenocka@lutin.cz 
tel.: 603 214 518
oddílový web: www.duha-kristal.cz 
Skype: lenocka.lutin

A abyste se dostali do naší táborové ná-
lady, nahlédněte přímo  na naše táborové 
stránky: 

http://tabor.lutin.cz

 Za celý tým Lenka Pospíšilová
 (Lenočka)

Poslední zvonění před „svatým týdnem“ a pak... Ústní zkouška z českého jazyka. Fota: Ing. Oldřich Fojtek
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Ve srovnání s ostatními školami našeho 
typu jsme se umístili vysoko nad celostát-
ním průměrem. 

Před nástupem na „svatý týden“ ještě 
proběhlo poslední zvonění, kdy se studen-
ti v kostýmech s velkým rámusem se ško-
lou rozloučili. 

Školní část maturitní zkoušky se skládá 
z několika předmětů. Všichni studenti ma-
turují z českého jazyka, technologie a od-
borných předmětů. Ti, kteří si ve státní 
části zvolili anglický jazyk, ještě musí vy-

konat i ústní zkoušku. Po téměř měsíčním 
zkušebním maratonu opustilo naši školu 
27 absolventů. Myslíme, že pro budoucí 
praktický život ve fi rmách jsou dobře při-
praveni, neboť u maturitních zkoušek, při 
kterých zúročili čtyři roky studia, před-
vedli studenti velice dobré výkony. 

O tom, že naše škola si díky kvalitě svých 
absolventů již vybudovala velice dobrou 
pověst, svědčí veliký zájem o studium 
u nás. V příštím školním roce předpoklá-
dáme pro velký zájem uchazečů otevření 

celkem sedmi tříd prvního ročníku. Jsou 
to tři třídy maturitního oboru Mechanik 
seřizovač, tři třídy učebních oborů Strojní 
mechanik, Karosář, Nástrojař a především 
Obráběč kovů. Otevíráme také třídu ná-
stavbového studia Provozní technika.

Doufáme, že i tito budoucí studenti naši 
školu úspěšně absolvují. Letošním absol-
ventům přejeme v osobním i profesním 
životě mnoho úspěchů.

 Mgr. Jitka Bušinová

SPORT V OBCI

Běh mládeže po dvaadvacáté

Již 22. ročník běhu mládeže – Velké 
ceny obce Lutín  - se konal ve středu 
24. dubna na běžecké dráze sportovního 
areálu ZŠ Lutín. Je škoda, že této pěkné 
akce se přes krásné počasí zúčastnilo jen 
53 dětí.

Putovní pohár získali běžci z Lutína – 
v kategorii dívek Veronika Mrázková, 
v kategorii chlapců Pavel Bábek.

Sponzoři darovali na tradiční ceny a od-
měny 12 kg čokolády. Od prvního ročníku 
je to již 510 kilogramů kvalitní čokolády 
pro celkem 2799 dětí z Lutína a okolí.

Přes letošní malou účast věří pořada-
tel BraDoSka (Brablík-Dostálík-Skácel), 
že zájem o tuto pěknou akci neupadne 
a příště se projeví větší účastí.

Těšíme se na příští rok.
  Václav Dostálík

P.S. Věkový rozdíl mezi nejmladším 
a nejstarším účastníkem běhu byl víc než 
sedmdesát let.

Veronika Mrázková převzala putovní pohár z rukou 
starosty obce. Foto: Eva Baleková

Letošní „Máneska“ byla 
jen průměrná

Měsíc květen zna-
menal jako každoroč-
ně vyvrcholení čin-
nosti odboru turisti-
ky TJ Sigma Lutín.

V sobotu 9. května 
se konal již 42. roč-

ník turistického pochodu „Mánesovou 

stezkou“. Počasí se vydařilo a byly spl-
něny všechny předpoklady pro dobrou 
účast a úspěch akce. Přesto se museli 
pořadatelé opět spokojit jen s průměr-
nou účastí, jak je tomu již několikátý 
rok.

Pochodu na 15 km se zúčastnilo osma-
osmdesát turistů, na 25 km se vydalo 14 
vytrvalců a cyklistickou trasu si projelo 
jedenadvacet cyklistů. Všichni si mohli 
pochvalovat dobrou organizaci pocho-

du a vhodnou trasu pro chodce i cyk-
listy. Chutnala i svačinka po návratu 
na stadion.

Po roční přestávce se podařilo pořada-
telům zařadit do programu „Mánesky“ 
i běh, a tak mohlo být na startu i v cíli 
uvítáno také 50 běžců na 20 km. Tento 
počet patřil za několik posledních let 
k těm radostnějším.

Vladimír Smékal 
odbor turistiky

Registraci účastníků spolehlivě zajišťovali členové TJ. Foto: Ing. Jakub Chrást Start a cíl běhu na 20 km byl na stadionu TJ. Foto: Ing. Miroslav Mačák
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Jaká byla sezona 2014/2015?
V polovině měsíce 

června skončila fotba-
lová sezona 2014/2015. 
Pod hlavičkou oddílu 
kopané TJ Sigma Lutín 

se soutěží účastnilo mužstvo mužů, dvě 

žákovská družstva a dvě družstva pří-
pravky. Právě v tomto kalendářním roce 
slaví lutínská Tělovýchovná jednota 
80 let své existence a k tomuto význam-
nému jubileu jí byl dán dárek v podobě 
postupu mužstva mužů do 1. A třídy 
OKFS. Právo postupu si kluci vysloužili 
1. místem v 1. B třídě, která se hrála ne-

přetržitě deset let až doposud. Jedná se 
bezpochyby o velký úspěch (1. A tří-
da se hrála v Lutíně naposledy v roce 
1979). Postup do vyšší třídy, která obci 
naší velikosti bude jistě slušet, je rovněž 
odměnou obětavě pracujícím funkcio-
nářům, kteří se ve svém volnu starají 
o chod oddílu kopané. Výbor oddílu ko-

U staré norimberské nemocnice (špitálu). Foto: Ing. Miroslav Mačák Norimberský soudní palác – místo procesu s válečnými zločinci.

Zájezd se vydařil

Hned následující den po „Mánesce“ 
vyrazili členové turistického odboru 
TJ na tentokrát neobvykle dlouhý, pěti-

denní turistický zájezd na Karlovarsko 
s jednodenní návštěvou bavorského 
Norimberka.

O zájezd byl od první chvíle velký zá-
jem. Zúčastnili se ho nejen členové turis-
tického odboru, ale řada dalších zájemců 
a milovníků těchto každoročně pečlivě 
promyšlených a připravených akcí.

Program byl náročný, ale hodnotný. 
Účastníci byli spokojeni, protože kromě 
návštěvy zajímavých míst Karlovarska 
a procházek krásnou přírodou tohoto kraje 
měli možnost seznámit se alespoň v krát-

kosti s pozoruhodnostmi města, které v po-
vědomí všech, kdo dosud neměli možnost 
navštívit je osobně, zůstává spojeno hlavně 
s dramatickými událostmi prvního pová-
lečného roku, kdy zde probíhal mezinárod-
ní soud s nacistickými válečnými zločinci 
– norimberský proces (1945-1946).

Od té doby ale město a jeho obyvate-

lé urazili dlouhý kus cesty a návštěvní-
ci dnes mohou obdivovat nejen památná 
a pietní místa, ale také krásy současného 
druhého největšího města Bavorska.

Počasí se tentokrát chovalo „moudře“, 

a tak mohl být bohatý program beze zbyt-
ku vyčerpán. Proto se sluší poděkovat 
především organizátorům – předsedovi 
odboru turistiky Vladimíru Grézlovi, jeho 
manželce Marii a všem, kdo se na přípra-
vě a realizaci celé akce podíleli.

 Informace získala a zpracovala
 Mgr. Ladislava Kučerová

Jedna z turistických tras vedla malebným údolím Ohře. Foto: Ing. Miroslav Mačák Na nádvoří Křivoklátu. Foto: Antonín Bábek

Foto: Antonín Bábek
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Pamětníci vzpomínají

Pod jednou střechou 
se Sigmundy
(2. část)

Konec války znamenal pro Sigmundovy 
také konec pobytu v Třebčíně, odkud 
kdysi Sigmundové přešli do sousedního 
Lutína. Paní Marie s dcerou Jitkou se sta-
čily vystěhovat do Anglie k příbuzným 
ještě před spuštěním „železné opony“.  
Vystřídání hnědé totality rudou přetr-
halo na dlouhá desetiletí naše kontakty. 
Podobně jako v mnoha jiných případech, 
kdy lidé demokratického smýšlení byli 
oběma totalitami vytrvale diskriminová-
ni a perzekvováni, tomu bylo i v případě 
otce a naší rodiny. 

S rodinou Sigmundů jsem se tak setkal 
až po téměř padesáti letech při příležitosti 

jejich návštěvy Fakulty strojního inženýr-
ství Vysokého učení technického v Brně. 
Dojetí, slzy v očích. Po listopadu 1989, 
kdy mi bylo po desetiletích dovoleno obhá-
jit vědecké práce a nastoupit na FSIVUT, 
kde dodnes pracuji, jsem řešil pro SIGMU 
některé problémy jednovřetenových čer-
padel a návrh bezpečného odčerpávacího 
systému pro případ zatopení metra.

Letos je tomu sedmdesát let, kdy jsme 
se s paní Sigmundovou a Jitkou při jejich 
odchodu z Třebčína rozloučili. Památkou, 
která na ně naší rodině kromě vzpomínek 
zůstala, jsou jejich rodinné fotografi e.

 Ing. Josef Nevrlý

Pozn. red.:
Jitka Sigmundová, provdaná Patersonová, 

žila od druhé poloviny 40. let s matkou 
ve Velké Británii. Na svůj domov a rodinu 
nikdy nezapomněla a po roce 1990 několikrát 
navštívila své rodiště a společnost SIGMA 
v Lutíně. Dožila se vysokého věku 87 let a ze-
mřela 7. dubna 2014 v Londýně. 

Předválečný snímek Jana, Marie a dcery Jitky Sigmun-
dových. Foto: rodinný archiv

pané v této sezoně tvořili předseda Ján 
Fencák, sekretář Petr Kovařík, člen vý-
boru Jakub Chrást, správcové Stanislav 
a Miroslava Obrátilovi. Trenérem muž-
stva mužů byl v podzimní části  Dušan 
Blechta a v jarní Lubomír Skopalík. 
Všem patří dík.

Všechna mládežnická mužstva působila 
v okresních soutěžích. Soutěže přípravek 
se hrají systémem turnajů. Mladší pří-
pravka pod vedením Vladimíra Baleky 
a Jiřího Vodičky obsadila v celkovém 
pořadí turnajů vynikající první místo, 
starší přípravka vedená Rostislavem  
Pavlíčkem obsadila krásné druhé mís-
to. Mladší žáci hrají ve čtrnáctičlenné 
tabulce systémem každý s každým doma 

nebo na hřišti soupeře. Obě žákovská 
družstva celý rok pilně a poctivě trénova-
la pod vedením trenérů Pavla Koudelky, 
Vladimíra Jahody a Jakuba  Chrásta. 
Přestože ve svých soutěžích patří k nej-
mladším a fyzicky nejméně vyspělým tý-
mům, dosahovali hlavně v jarních kolech 
výrazně se zlepšujících výsledků. 

Do kopané dochází v současné době  
třicet dětí ve věku od pěti do patnác-
ti let. V této složité době, kdy fotbalu 
konkuruje mnoho nových atraktivních 
sportů a u dětí lze pozorovat pokles zá-
jmu o sport (v konkurenci počítačů, ta-
bletů aj.), jde bezesporu o dobré číslo, 
avšak při velikosti naší obce se s tímto 
stavem nelze spokojit. V oddílu kopané 

TJ Sigma Lutín proto probíhá praktic-
ky nepřetržitě nábor mladých fotbalistů 
ročníků 2001 a mladších. Disponujeme 
kvalitními a zapálenými trenéry, stále 
se zlepšujícím zázemím a velkou chutí 
hrát.

Přiveďte svoji ratolest k nejmaso-
vějšímu sportu! Rádi mezi sebou při-
vítáme nové členy, kteří jsou ochotni 
se podílet na chodu oddílu kopané buď 
jako trenéři mládeže, nebo organizačně. 
V případě jakéhokoliv zájmu kontaktujte 
Jakuba Chrásta na e-mailové adrese ja-
kub.chrast@email.cz nebo přijdte rovnou 
na trénink mládeže v pondělí a ve středu 
od 16:00 na hřišti v areálu TJ Sigma.

 Ing. Jakub Chrást

Starší žáci s trenéry v sezoně 2014/2015. Foto: Petr Endlicher „A“ mužstvo postupující do I.A třídy OKFS. Foto: Dominika Pocklanová

ZAJÍMAVOSTI
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Zažil horkou chvilku

Na nedávno oslavované květové dny 
roku 1945 má pan profesor Nevrlý, teh-
dy malý chlapec, dramatickou rodinnou 
vzpomínku, naštěstí s dobrým koncem:

„V den příchodu Rudé armády a při je-
jím celodenním tažení vesnicí v pestrém 
průvodu světle hnědých koní, výzbroje, 
polních kuchyní a vojáků jsem od rána 
do večera na jednom místě u silnice ská-
kal, křičel radostí a mával na procháze-
jící vojáky. Jeden z nich mi dokonce dal 
umouněný plátěný pytlík s pískovým cuk-
rem, který pro nás byl tehdy vzácností.

Mezitím se nedaleko odehrávalo ne-
bezpečné drama. Můj otec, který si 
pořídil další auto (první mu zabavili 
Němci), byl vyzván, aby jel s armádou 
„na Germána“. V kopci za Slatinicemi 
směrem na Drahanovice došel v jeho 
autě benzin. Krasnoarmějec doplňoval 
nádrž a přitom polil motor. Otec chtěl 
chvíli počkat, než motor oschne, aby se 
auto po startu nevzňalo. Voják ho ale 
pohrůžkou zbraní donutil nastartovat 
okamžitě. Z hořícího auta stačil otec 
odmontovat a odhodit do pole jen re-
zervní kolo. (Touto informací doplňu-
ji publikaci prof. Papajíka o Třebčínu, 

kde píše, že důvod shoření otcova auta 
není známý.)

Při pěším návratu domů začaly 
za humny svištět otci kolem hlavy 
kulky. Ohlédl se – a zezadu vrávoravě 
běžel rudoarmějec s puškou s daleko-
hledem a občas po otci vystřelil. Když 
byl pár kroků od otce a zas zvedal puš-
ku k výstřelu, otec mu ji vytrhl, chytil 
ho pod krkem a zeptal se, proč po něm 
střílí. Po zjištění, že nehoní „Germána“, 
začal opilý voják otce objímat a dal mu 
ušmudlaný kapesník a hliníkovou lžič-
ku s vylisovanou ozdobou na držadle.“

 Ing. Josef Nevrlý

Třebčínské sídliště

V roce 1950 zapsal kronikář obce Jan 
Veselý: „Dne 26.7.1950 započala první 
práce na stavbě 28 rodinných domků pro 
zaměstnance nár. podniku Sigma pumpy 
v Lutíně. Za 4 měsíce byla serie domků 
postavena včetně příjezdových cest. Jde 
o 28 bytových jednotek dvoupokojových.  
Na komunikaci přispěla zdejší obec obno-
sem Kč 1,510.650,-“. Tolik Pamětní kniha 
obce, která sídliště nazývala také „kolo-
nií“.

V té době šlo o unikátní projekt, možná 
část staršího regulačního plánu spojení obcí 
Lutín a Třebčín architekta Gahury z roku 
1940, jak o něm píše Antonín Přichystal 
v publikaci „Sigmundové“. Domky pro-
jektoval v říjnu 1949 ing. F. Richter ze 
Stavoprojektu Olomouc. Byly postaveny 
za Třebčínem, po pravé straně směrem 
k Lutínu.

Stavěny byly dva typy domů, dvojdo-
mek a dům samostatně stojící. Ten byl 
podsklepený, v přízemí měl jeden pokoj 
s kuchyňským koutem. Z chodbičky vedly 
dveře na WC, do koupelny, komůrky, spíže 
a sklepa. Z pokoje byl přístup do podkroví, 

kde byla ložnice a malá půda. Během krát-
ké doby se zjistilo, že tato dispozice „…. 
nevyhovovala požadavkům ubytovatelů…“, 
jak je uvedeno ve zmíněné kronice.  A tak 
k původní stavbě přibyl přístavek, jehož 
realizace obyvatelům částečně kompliko-
vala život. V přístavbě byla kuchyně, za ní 
kůlna a před ní betonová terasa. Uživatelé 
platili z domů nájem. Po deseti letech si 
zájemci mohli domy odkoupit. Kdo ne-
chtěl, mohl přesídlit 
do náhradního bytu 
v činžovních do-
mech ve Vojanově 
ulici v Olomouci.

Když pominu ne-
obvyklou rychlost 
od zpracování plánu 
v roce 1949 do stě-
hování prvních oby-
vatel v roce 1952, 
mělo sídliště po-
stupně vše potřebné. 
U domu byla malá 
zahrádka o velikosti 
asi 400 m2, byla tu 
kanalizace i vlastní 
vodárna.

Majitelé nových domů, pocházející ze 
všech koutů Moravy, se sžívali s třeb-
čínskými „starousedlíky“ jen pomalu. 
„Domky“ byly vždy samostatnou aglome-
rací s jednotným charakterem domů. Jen 
několik jich má ještě dnes původní vzhled. 
Čtyři obdobné domy byly jen o málo poz-
ději postaveny i v dnešní Růžové ulici 
v Lutíně.

 Josef Nejedlý 

Domek s přístavbou v původní podobě.

Levá strana dvojdomku dnes. Domek po větší přestavbě s novou přístavbou vlevo. Fota: Antonín Bábek
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Olomoucká ulice od pošty v roce 1931. Foto díky panu Michalu Horáčkovi získáno z archivu rodiny Recovy

Lutín po 84 letech

V minulém pokračování našeho seriá-
lu dobových fotografi í jsme zavzpomínali 
pohledem na křižovatku v Lutíně u pošty 
na letošní 70. výročí ukončení druhé svě-
tové války. Dnes vám nabízíme fotografi i 
ještě starší, z roku 1931, ale pohled je jen 

o kousek dál směrem doprava na Hněvotín 
– na dnešní Olomouckou ulici. Posledním 
domem na levé straně byl tehdy pravděpo-
dobně domek č. 108, na pravé straně vidíme 
pouze ubytovnu č. 111.  Zajímavé jsou také 
jen velmi provizorní dřevěné můstky k do-
mům.

 Ing. Karel Mišák

Do Rakouska za poznáním

Na začátku měsí-
ce června uspořádal 
Region HANÁ spo-
lu s Mikroregionem 
Kostelecko exkurzi 

spojenou s výměnou zkušeností do Dolního 
Rakouska. Akce byla určena právě pro sta-
rosty a členy obou regionů s cílem podívat 
se, jak stejné nebo podobné věci řeší ve svých 
obcích naši jižní sousedé. 

Navštívili jsme města a regiony 
mezi Vídní a Lincem na pravém bře-
hu Dunaje. Podívali jsme se do města 
Thulln, kde jsme prošli Thullnské za-
hrady a zhlédli právě probíhající  vý-
stavu  Horti Austria. Ukázali nám za-
jímavé expozice týkající se zejména 
výsadby zeleně v obcích. 

Druhý den byl věnován městečku 
Ybbsitz, kde nás starosta seznámil nejen 
s městem, ale i se známou turistickou 
atrakcí. Je to tzv. Železná stezka, kte-

rá zobrazuje historii kovářství a obec-
ně zpracování železa v regionu, včetně 
městského muzea Ferrum – svět železa. 
Toto téma je právě zvoleno za hlavní cíl 
pro turisty a návštěvníky regionu. 

Třetí den jsme prošli údolím řeky 
Mendlig, kde jsme poznali historii vod-
ních hamrů, katrů a mlýnů. Některá 
historická soustrojí byla nejen kvalit-
ně restaurována, ale jsou dnes  i plně 
funkční.

 Ing. Miroslav Mačák

Milíř na výrobu dřevěného uhlí. Stará kovárna s funkčním vybavením. Fota: Ing. Drahoslava Mačáková

... a stejné místo dnes. Foto Karel Mišák

Pravá strana ulice. Foto: Ivana Dolínková



Naši jubilanti

V květnu oslavili:

91 let Zdenka Šlimbachová Lutín
88 let Milada Hošková Třebčín
87 let Vlastimil Látal Třebčín
86 let František Zejda Lutín
85 let Libuše Navrátilová Lutín
85 let Jiřina Ševčíková  Lutín
85 let Vladimír Smékal Lutín
83 let Kamil Palička Lutín
83 let Antonie Krampotová Lutín
83 let Milada Minářová Lutín
82 let  Libuše Hořínková  Lutín
81 let  Jaroslava Karhánková Lutín
81 let Anna Bednářová  Lutín
80 let Bohumila Janošíková Třebčín
75 let Jana Čmeláková Lutín
75 let Josef Kolomazník Lutín
75 let Karel Němec Lutín
75 let  Lubomír Grézl  Lutín
75 let Václav Dostálík  Lutín   

V červnu oslavili:

91 let Hedvika Brumovská  Lutín
91 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
82 let Josef Spurný Třebčín
82 let Jan Spurný Lutín
75 let Hynek Večeřa Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 

duben:

Anna Kostelná Lutín
Jakub Beran Lutín

květen:

Matěj Stašek Lutín
Ema Vyhlídalová Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Diamantová svatba 
V červnu oslavili v rodinném kruhu 

vzácné životní jubileum 
– šedesát let společného života – 

manželé Zdeňka a Josef Dorazilovi 
z Lutína.

Připojujeme se ke gratulantům a pře-
jeme ještě mnoho společných let proži-
tých v kruhu rodiny ve zdraví, pohodě 
a spokojenosti.

Foto: Antonín Bábek

�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

Foto: Zdeňka Dosedělová

Opustili nás ve věku …

90 let Vlasta Recová Lutín
88 let Antonín Dostál Třebčín
84 let Bedřiška Žůrková Lutín
83 let Marie Kutá Lutín 
79 let František Chudoba Lutín

77 let Marie Reifová Třebčín
75 let Vítězslav Koutný Lutín
71 let Františka Chudobová Lutín     
71 let Mgr. Jana Mrkusová Lutín             
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V sobotu 20. června byly v Lutíně slavnostně přijaty do svazku obce čtyři děti. Pěkný 
program pro ně připravily s paní učitelkou Danou Dostálovou žákyně 3.A Kristýnka 
Genčurová a Nikolka Piterková. 


