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Tříkrálová sbírka 2017
V sobotu 7. ledna v Lutíně a 14. ledna 

v Třebčíně se  již tradičně konala Tříkrálová 
sbírka. A to ne nějaká ledajaká. Letos tomu 
bylo přesně patnáct let, co první odvážní 
dobrovolníci vyrazili s malými kasičkami 
a velkou radostí do  ulic a teprve si zkoušeli, 
jaké to je být pravým koledníkem.

Letos jsme se mohli pyšnit deseti „krá-
lovskými“ skupinkami, které i přes nepří-
znivé počasí statečně prokoledovaly obě 
části naší obce, a ptáte-li se, zda jsme vů-
bec něco v takových mrazech vykoledova-
li, vězte, že to byla částka opět vyšší než 
v roce minulém, a to rovných 55 925 korun 
českých. 

Celá tato částka byla zaslána na účet 
Charity České republiky, kde bude spra-
vedlivě rozdělena a poputuje tentokráte 
především na vzdělání ohrožených dětí, pro 
jednotlivce i rodiny v akutní krizi a také 
na zvýšení dostupnosti pečovatelské služby 
pro seniory a handicapované.

Tříkrálová sbírka je neuvěřitelně krásnou 
a inspirující každoroční událostí naší obce, 
kdy se můžeme kochat těmi nejúžasnější-
mi upřímnými úsměvy a radostí mladých, 
starých, dárců i koledníků. Bez podpory, 
otevřenosti a ochoty občanů pomáhat po-
třebným bychom to určitě nezvládli. Všem 
dárcům z celého srdce děkujeme.

Františka Sandroni

*  *  *
„Děkujeme občanům Vaší obce za so-

lidaritu a ochotu pomoci lidem v nou-
zi. Ti letos na území Olomouckého 
děkanátu přispěli třem králům dohro-
mady částkou 1.437.034 Kč. Třetinu 
z vykoledované částky použije Charita 
ČR a Arcidiecézní charita Olomouc 
k podpoře dobročinných projektů u nás 
i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí 
do olomouckého regionu, kde ji použije 
Charita Olomouc …“

(Z děkovného dopisu ředitelky Charity 
Olomouc Ludmily Gottwaldové ze dne 
26.1.2017.)

„Královská“ skupina z Třebčína. Foto: Ing. Jiří Burda Tříkráloví koledníčci z Lutína. Foto: Hana Sandroni

Chválíme a děkujeme
Letošní zima snad už končí, a tak si do-

volím pár postřehů. Jedno rčení praví, že 
se má člověk chválit sám, protože to za něj 
nikdo jiný neudělá. Já chci proto pochválit 
ty, kdo by to sami asi opravdu neudělali:

- Všechny členy i příznivce TJ Sigma 
Lutín za práci vynaloženou na přípravu 

a údržbu kluziště. Velmi mě potěšilo, že 
k osvědčeným „obětavcům“ se tentokrát 
přidali i mladí lidé, kteří se na tvorbě 
ledu a provozu kluziště podíleli. Škoda 
jen, že takové zimy nejsou u nás pra-
vidlem a bruslařů proto nebylo mnoho. 
Při ceně bruslí, pro děti navíc většinou 
na jednu zimu, se ovšem nelze moc di-
vit.

- Pracovníky Technických služeb, kte-
ří se v denních i nočních hodinách starali 
o schůdnost chodníků a sjízdnost místních 
komunikací. Mnozí kritici si neuvědo-
mili, co všechno museli zvládnout a že 
nemohli být na všech místech najednou. 
Stačilo přitom vyrazit v ranních hodi-
nách do Olomouce, kde s úklidem začínali 
v době, kdy u nás bylo hotovo.



Co chystáme v tomto roce
Rok se s rokem sešel, 

a proto se vám opět při-
pomíná Rodinné centrum 
Klásek se svou širokou na-

bídkou zábavných akcí a společenských akti-
vit pro rok 2017.

Již 10. března proběhne oblíbená retro 
párty s názvem „IV. LUTÍNSKÝ NÁMOŘ-
NICKÝ VEČÍREK“. Celým večerem vás 
bude provázet skupina EX STRESS. Budete 
mít opět možnost vyfotit se v tematickém fo-
tokoutku. Výsledná fotografi e vás nejen po-
těší, ale bude skvělou památkou na zábavně 
strávený večer. Navíc se můžete těšit i na naši 
speciální tombolu.

Na 31. května připravujeme DĚTSKÝ 
DEN pro děti všech věkových skupin. Bude 
přichystána spousta her, soutěží, úkolů a pís-
niček. Děti se opět mohou těšit na oblíbený 
skákací hrad a také malování na obličej. 
Budeme velmi rádi, když si tento den přijdete 
užít společně s námi.

Pro velký ohlas z minulého roku plánuje-
me o letních prázdninách „výlet vláčkem“. 
Kam to tentokrát bude? To je zatím překva-
pení. 

Koncem září chystáme již sedmý roč-
ník sportovně zaměřené akce s názvem 
„Sportuje celá rodina“. Jako každý rok se 
bude konat na Rybníčku, kde si nejen děti, ale 
i dospělí vyzkoušejí různé sportovní discipli-
ny. 

Podzimem nás opět provede „Lutínské 
strašidlení“. Pro děti i dospělé bude na stez-
ce odvahy čekat plno bubáků a strašidel. 

Nedílnou součástí bude i promítání strašidel-
né pohádky. 

*  *  *
Kromě jednorázových akcí pořádá Rodinné 

centrum Klásek pravidelné akce nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. 

Pro maminky s dětmi je každé úterý dopo-
ledne otevřená volná herna, kde si děti mohou 
pohrát a zaskotačit se svými vrstevníky.

Každou středu pořádáme „Fit s mimi 
na těle systémem Mamajóga“. Je to cvičební 
program, který je určen pro maminky s mi-
minky od 6 měsíců v šátku či ergonomickém 
nosítku. 

Ve čtvrtek dopoledne probíhají „Hrátky 
s batolátky – Medvíďata“ pro děti od 12 do 24 
měsíců a v pátek dopoledne „Hrátky s bato-
látky – Broučci“ pro děti od 3 do 12 měsíců 
(nechodící). 

*  *  *
Během roku probíhá i několik krouž-

ků, které jsou určeny pro starší děti. Např. 
„Hudebníček“ pro děti od 3 do 6 let, „Tvoření 
pro děti“ od 7 do 15 let, „Výtvarka“ pro děti 
od 3 do 6 let a „Malý vědec“ od 5 do 11 let. 

Do tělocvičny ZŠ si můžete přijít rozhýbat 
svaly a aktivně strávit čas se svými dětmi. 
Spoustu pestrých a hravých aktivit zažijete 
na „Cvičení rodičů s dětmi“, určeném pro ro-
diče s dětmi od 2 do 4 let.

Připravujeme pro vás i mnoho menších 
akcí, a to jak v dopoledních, tak i v odpoled-
ních hodinách. Více informací o všech ak-
cích, které pro vás Rodinné centrum Klásek 
pořádá, si můžete přečíst na vývěsních tabu-
lích nebo na internetových stránkách  www.
facebook.com/RcKlasek. 

 Alena Nevěčná, DiS.

2

- A do třetice celý pracovní kolektiv 
Sigmundovy SŠS. Zaprvé za výbornou 
přípravu a organizaci dnů otevřených 
dveří, kdy se každému návštěvníkovi vě-
novali, osobně ho provázeli a podrobně 
informovali o životě a práci školy, jejíž 
vybavení mě příjemně překvapilo.

Zadruhé mě potěšilo, že se žáci v hodi-
nách tělocviku věnovali i bruslení a hoke-
ji. A nejen to – když bylo třeba, zasněžené 
kluziště vždy uklidili, což se v minulých 
letech nestávalo.

Konkrétní jména záměrně neuvádím – 
mnohá ani neznám a u těch známých bych 

nerad na někoho zapomněl. Pochvala pat-
ří všem, kdo se na zmíněných aktivitách 
podíleli. Doufám, že se k nim v příštích 
letech přidá dost dalších nadšenců, aby ti 
dnešní nezůstali osamoceni.

Ještě jednou díky.
Vladimír Grézl

Pořádný rampouch je „nejzdravější“ zimní pochoutka. K zimě letos patřil i led a bruslení. Foto: Tomáš Pospíšil

Cvičení s rodiči se dětem líbí. Foto: Bc. Lucie Migalová
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Kdo si hraje, nezlobí
V lutínském klubu železničních mode-

lářů, který vede František Krumpolec, 
se zabýváme třemi modelářskými odbor-
nostmi. Ta první je v názvu klubu a jde 
o budování a provozování modulového 
kolejiště v měřítku 1:120.

Druhou odborností je papírové mode-
lářství. Z papíru tvoříme přesné modely 
třeba zemědělské techniky v různých 
měřítkách, které můžete vidět v našem 
kolejišti.

Třetí odbornost je plastikové modelář-
ství. Stejně jako u papíru stavíme modely 
(kity) letadel, různé techniky, ale i loko-
motiv.

Náš klub má podporu obce Lutín 
a Sigmundovy SŠS, která nám poskytuje 
v domově mládeže prostory potřebné pro 
naši činnost. Tady pořádáme již tradiční 
výstavy a provozujeme „vláčky“ pro radost 
všech generací, ale samozřejmě především 
té nejmladší. Naším cílem je naučit děti 
tvořit zajímavé věci vlastníma rukama.

Každý zájemce má možnost přijít mezi 

nás v úterý a čtvrtek v sudých týdnech, 
ale protože náš vedoucí je velký nadšenec 
a tráví v klubovně mnoho času i mimo 
uvedené dny, není problém domluvit se te-
lefonicky na schůzce prakticky kdykoliv.

Naše příští velká prezentace se koná 
12. března v olomoucké Floře na For Mo-
delu 10. Samozřejmě jste všichni zváni!

Michal Holásek
člen klubu (stavitel plastikových modelů)

Více informací na http://www.fl ora-ol.
cz/akce/for-model-2017

Lesní království,
takové bylo letošní téma dětského karne-

valu, který připravilo SRPŠ a vychovatelky 
školní družiny při ZŠ Lutín. Konal se v so-
botu 25. února v sále Společenského domu.

Příjemnou atmosféru dotvářely malova-
né obrázky lesa a zvířátek od dětí ze škol-
ní družiny,  zdobící jinak holé zdi.

Po několika minutách po zahájení karne-
valu to na sále vypadalo jako v mraveništi. 
Děti, jako mávnutím kouzelného proutku 
proměněné v pohádkové bytosti, pobíha-

ly sem a tam, tancovaly a dováděly. Plno 
práce měl i klaun, který nestíhal nafuko-
vat na přání dětí zvířátka z balónků. A pak 
už jedna soutěž střídala druhou. A protože 
děti znamenitě plnily úkoly, s nadšením 
přivítaly „bonbónovou smršť“.

Karneval byl zpestřen gymnastickým 
vystoupením Sáry, Denisy a Adély a pě-
veckou soutěží.

Masky se nebály vzít mikrofon do ruky 
a zazpívat před početným publikem.

I z krásného snu se však každý jednou 
probudí, a tak nám všem nezbývalo nic ji-

ného, než se „probudit“, opustit lesní krá-
lovství a ohlásit konec. Děti i rodiče od-
cházeli z vydařeného odpoledne s úsmě-
vem na tváři a alespoň malou hračkou 
z bohaté dětské tomboly.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kdo se na karnevalu podíleli - rodičům, 
kolegyním a hlavně dětem. Ty nás opět 
ujistily, že snaha nás všech nebyla mar-
ná, a nám to dodává elán a chuť do práce 
s dětmi a pro děti.

Iva Lužná
vedoucí vychovatelka ŠD 

Daniela Marková ovládá i mašinky. Kompletní sestava klubu. Foto: Michal Holásek

Lesní království bylo plné pohádkových postav, skřítků a zvířátek.  Fota: Mgr. Petra Lužná



Tisková zpráva ze dne 12. ledna 2017

Kontrola proběhla klidně
V úterý 10. ledna se policisté z obvod-

ního oddělení Lutín zaměřili ve večer-
ních hodinách na kontroly restauračních 
zařízení. 

Kontrolovali především to, zda se zde ne-
podává alkohol mladistvým a zároveň také, 
zda se v restauracích nenacházejí osoby, 

po kterých policie České republiky pátrá. 
Během večera a noci zkontrolovali policis-
té celkem 25 restauračních zařízení v ob-
cích Lutín, Drahanovice, Těšetice, Rataje, 
Náměšť na Hané, Slatinice, Ludéřov, 
Vojnice, Bolelouc, Dub nad Moravou, Vě-
rovany, Nenakonice, Kožušany - Tážaly, 
Hněvotín, Chraváty, Drahlov, Nedvězí 
a Bystročice. 

Při této preventivní akci nezjistili poli-
cisté žádné protiprávní jednání ani osobu 
v pátrání.

por. Mgr. Pavla Štenclová
tisková mluvčí
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Hlásí se oddíl 
DUHA Křišťál

Začal další rok naší 
činnosti a my máme 
za sebou pár oddílo-
vých schůzek, už čtvr-
tou táborovou poradu 
a přípravu na zimní 
tábor.  V době, kdy čte-

te tyto řádky, jsme zrovna v Lelekovicích 
na zimním táboře, probíhajícím o jarních 

prázdninách. Věřte, že si to maximálně 
užíváme ve stylu „Já – padouch“.

 Samozřejmě ale nezahálíme a už v dru-
hé půlce března se zúčastníme akce na-
šeho spřáteleného oddílu z Olomouce, 
která proběhne v ZOO. A to bude něco! 
Pak bude duben, a to nás čeká celostátní 
akce Duhový most, tentokrát v Šumperku.  
O jarních akcích napíšu třeba příště.

Největší akce letošního roku se blíží mí-
lovými kroky a my na ní pilně pracujeme. 
Je to náš letní tábor. Letos se jmenuje 

Z FILMU DO FILMU a bude se konat 
29. července - 13. srpna. Jako vždy rádi 
přivítáme staré i nové kamarády, kteří  
s námi chtějí jet.

Nemusíte čekat až do léta, ale klidně se 
můžete za námi přijít podívat kteroukoli 
středu (kromě prázdnin) v době od 16.15 
do 18 hodin.

Na leták a více informací o táboře se 
můžete těšit v příštím Zpravodaji.

Za všechny
Lenka (Lenočka) Pospíšilová

Noční kontroly proběhly bez problémů.

Počet obyvatel k 31. 12. 2016
muži ženy celkem

Lutín 1207 1235 2442
Třebčín  356  377  733

1563 1612 3175

Pohyb obyvatel v naší obci v r. 2016

Počet osob
Lutín Třebčín

Celkem
muži ženy Σ muži ženy Σ

přihlášených 23 27 50 12 13 25 75
odhlášených 44 34 78  3  6  9 87
narozených 14 12 26  4  7 11 37
zemřelých 11 11 22  4  4  8 30

Eva Sedláčková, evidence obyvatel

Kdy – kde – co
v březnu a dubnu
4. března - Country večer
(sobota)  Litovelská pivnice
  Třebčín (18.00 hod.)

10. března - Retro párty
(pátek)  s RC Klásek
  aula ZŠ Lutín (20.00 hod.)

11. března - Master guláš
(sobota)  Litovelská pivnice
  Třebčín (9.00 hod.)

25. března - Třebčínský košt
(sobota)  sál KSZ Třebčín (19.00 hod.)

1. dubna - Šipkový turnaj
(sobota)  Litovelská pivnice
  Třebčín (11.00 hod.)

9. dubna - Zdobení kraslic
(neděle)  sál KSZ Třebčín (15.00 hod.)

29. dubna - Slet čarodějnic a stavění máje
(sobota)  areál Rybníček v Lutíně
  (16.00 hod.)

30. dubna - Slet čarodějnic v Třebčíně
(neděle)  areál Ohrada (17.00 hod.)

Kulturní komise 

 Foto: prap. Vít Prázdný



5

Důležitá informace!
Všechny 

návštěvní-
ky Velkého 

Kosíře, kteří zatouží pohlédnout na pro-
bouzející se přírodu z výšky, upozorňu-

jeme, že rozhledna je až do odvolání 
uzavřena. Důvodem jsou vážné závady 
v provedení celého díla, které se projevily 
během tříletého provozu rozhledny.

Na základě zjištěných nedostatků a zna-
leckého posudku vypracovaného odborní-
ky ze Stavební fakulty ČVUT Praha bylo 

rozhodnuto rozhlednu úplně uzavřít, pro-
tože v současném stavu není pro návštěv-
níky bezpečná.

Po odstranění závad bude tento vyhle-
dávaný a oblíbený turistický cíl znovu 
zpřístupněn.

Mikroregion Kosířsko

O čem jednala rada obce

dne 10. 1. 2017:

Schválila: 
�  smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Lutín 

a společností ARKO TECHNOLOGY, 
a.s., na zhotovení díla „Zkvalitnění dodáv-
ky pitné vody – Lutín“;

�  příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí 
Lutín a společností ARL Innovation, 
s.r.o., na administrativní zajištění výběro-
vého řízení a sestavení podkladů na sta-
vební práce pro akci „Rekonstrukce ulice 
Pohoršov – Lutín“;

�  uvolnění fi nančních prostředků z rozpoč-
tu obce ve výši 
1.  3000 Kč pro ZŠ a MŠ Lutín na zabez-

pečení školního plesu (dne 20. 1. 2017);
2.  4000 Kč na zabezpečení 21. obecního 

plesu (dne 3. 2. 2017);
3.  1500 Kč na zabezpečení dětského karne-

valu na ledě (dne 21. 1. 2017).    

dne 31. 1. 2017:

Schválila: 
�  zrušení koncesního řízení na výběr kon-

cesionáře smlouvy „Zajištění provozová-
ní vodohospodářské infrastruktury obce 
Lutín, místní části Třebčín“;

�  vypsání nového výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku provozovatele vodohospo-
dářské infrastruktury obce Lutín a místní 
části Třebčín;

�  navýšení nájemného od 1. 4. 2017 o míru 
meziroční infl ace 0,7% u nebytových pro-
stor v majetku obce.

Souhlasila,
�  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

byla zařazena částka ve výši 60 tis. Kč, 
která bude poskytnuta jako individuální 
dotace SH ČMS – SDH Třebčín na poří-
zení praporu a stuh k 90. výročí založení 
SDH Třebčín;

�  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
byla zařazena částka ve výši 56500 Kč 
jako individuální dotace RC Klásek na za-
bezpečení jeho činnosti v roce 2017.

O čem jednalo zastupitelstvo 
obce

dne 22. 12. 2016:

Schválilo: 
�  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 

o nočním klidu v obci v roce 2017;

�  Stanovy „Sdružení obcí střední Moravy“, 
dobrovolného svazku obcí;

�  poplatek za likvidaci komunálního odpadu 
na rok 2017 v nezměněné výši, tj. 444 Kč 
(344 Kč pro občany od 71 let věku);

�  pravidla rozpočtového provizoria do schvá-
lení rozpočtu na rok 2017;

�  poskytnutí individuálních dotací z roz-
počtu obce na rok 2017 TJ Sigma Lutín z.s.
1.  ve výši 350 tis. Kč (neinvestiční dotace), 

z toho 100 tis. Kč na pokrytí provozních   
nákladů TJ v průběhu 1. čtvrtletí 2017,

2.  ve výši 243 tis. Kč na realizaci veřej-
ného workoutového hřiště a 100 tis. Kč 
na realizaci rozvodu teplé vody v šat-
nách kopané; 

�  poskytnutí fi nanční podpory obce Lutín 
ve výši 1 340 000 Kč (při získání dotace 
z programu MŠMT)  na investiční akci 
„Rekonstrukce sportovního areálu TJ 
Sigma Lutín“. Tato částka bude zahrnuta 
do rozpočtu obce na rok 2017.

Vzalo na vědomí:
�  informaci o uzavření Dodatku č. 10 

mezi Obcí Lutín a fi rmou ARKO 
TECHNOLOGY, a.s., Brno;

�  informaci o výsledku výběrového říze-
ní na zhotovitele projektu „Zkvalitnění 
dodávky pitné vody pro Lutín“. Nej-
výhodnější nabídku dodala fi rma ARKO 
TECHNOLOGY, a.s., Brno.  /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Vánoční sbírka 
pro opuštěné pejsky

V týdnu od 12. do 16. prosince jsem uspo-
řádala 2. ročník sbírky pro pejsky z útulku 
Voříšek v Čechách pod Kosířem. 

Od pondělí se dveře mého kabinetu netrhly 
a v pátek jsem se ke svému pracovnímu stolu 
prodírala přes hromadu pytlů s granulemi.

Co vše jste pejskům poslali? 89 kg gra-
nulí, 19 konzerv, 10 balíčků piškotů, 2 psí 
salámy, 31 kapsiček, 25 různých pamlsků, 
1 vodítko, hřeben, šampony proti bleškám, 
plyšáky, 4 deky, 3 ručníky, misky… foto mlu-
ví samo za sebe.

Kdo se zapojil? 42 žáků, 6 zaměstnanců 

školy a také pracovníci obecního úřadu. Vše 
jsem předala do těch správných rukou a jsem 
ráda, že jsme pejskům udělali HEZKÉ 
VÁNOCE.

Pokud chcete přispět i během roku, více in-
formací naleznete na www.vorisek.org.

Za všechny obdarované  „voříšky“ moc dě-
kuji. Mgr. Jana Vyhnánková

ŠKOLY INFORMUJÍ

Užitečný dárek potěší i „němou“ tvář. Foto: Jana Vyhnánková
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Školní kolo 
PYTHAGORIÁDY 2017

V pátek 27. ledna a v náhradním  termínu 
ve čtvrtek 2. února se na naší škole konala 
matematická soutěž PYTHAGORIÁDA. 
I když se jedná o náročnou soutěž, zájem na-
šich žáků byl velký, což mi udělalo radost.

Soutěž byla určena pro 5. – 8. ročník.  
Celkem se zúčastnilo 48 žáků –  6 z pátého, 
17 ze šestého, 16 ze sedmého a 9 z osmého 
ročníku.

Úkoly byly velmi náročné, časový limit 60 
minut a úspěšným řešitelem se stal každý, 
kdo vyřešil minimálně 10 příkladů z 15.

Je pro mě velkým potěšením poblahopřát  
těmto nadaným dětem a popřát hodně úspě-
chů účastníkům okresního kola, které pro-
běhne v květnu v Olomouci. 

Úspěšnými řešiteli soutěže byli Pavel Šmída 
(5. roč.),  Anna Svobodová, Petr Dostál, David 
Střída, Petr Gazda, Vojtěch Smička (6. roč.) 
a Pavel Chmelář (8. roč.).

MATEMATICE ZDAR !                      
Mgr. Jana Vyhnánková Úspěšní řešitelé se matematiky nebojí. Foto: Jana Vyhnánková

Mladý chemik 2016/2017
Také v letošním školním roce jsme se při-

hlásili na soutěž Chemie trochu jinak. Již 
po několikáté organizuje celostátní soutěž 
„Mladý chemik – Hledáme nejlepšího 
chemika v regionu“ Střední škola logis-
tiky a chemie v Olomouci ve spolupráci 

s chemickým podnikem FARMAK a.s.,  
který je garantem této akce. Cílem soutěže 
je probudit a prohloubit zájem dětí o pří-
rodní vědy a současně o studium na tech-
nických školách.

První kolo soutěže proběhlo ve ško-
le formou testu a zúčastnilo se ho 36 žáků 
9. ročníku. Nejlepší z nich – Kateřina Ml-

čochová, Martina 
Mrázková a On-
dřej Tomášek po-
stoupili do druhé-
ho kola, které se 
konalo 20. prosin-
ce na střední škole 
v Olomouci (Katka 
Mlčochová se ho 
bohužel pro nemoc 
nezúčastnila). 

Soutěžilo v něm 
71 žáků z 22 škol 
z kraje. Jejich úko-
lem bylo vypraco-
vat test, na odpo-

vědi měli celkem 60 minut. Ani v tomto 
ročníku se žáci naší školy neztratili. Po vy-
hodnocení testů jsme byli mile překvapeni. 
Martina Mrázková „vybojovala“ čtvrté 
místo a postup do třetího kola (labora-
torní části), které se konalo 7. února opět 
na SŠLCh v Olomouci.

Úkolem laboratorní práce byly důkazy 
aniontů, určení neznámého vzorku ani-
ontu a výpočet hustoty. I s tímto úkolem 
se Marťa nakonec „poprala“ velice dobře 
a po sečtení bodů z druhého a třetího kola 
obsadila vynikající 5. místo v regionu 
s odstupem pouhých dvou bodů od tře-
tího místa, které zaručovalo účast v ce-
lostátním kole, pořádaném Univerzitou 
Pardubice.

Ondřej Tomášek se umístil jako 41.
Všichni žáci dostali od sponzora akce – 

společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny 
a diplom.

Děkuji všem za účast a vzornou reprezen-
taci školy.

Mgr. Kateřina MrázkováS testy i laboratorní prací si soutěžící poradili. Foto: Kateřina Mrázková

Lyžařům přálo počasí
Ve dnech 6. - 11. února jsme byli na ly-

žařském kurzu, který se konal již tradičně 
v Horní Bečvě v Beskydech. Kolem osmé 
hodiny ranní se žáci sedmých ročníků 
s některými osmáky a deváťáky rozloučili 
s rodiči, naložili kufry do autobusu a vyjeli 
vzhůru za dobrodružstvím. Asi po hodi-

ně a půl cesty jsme se zastavili pod sjez-
dovkou, odkud jsme s lyžemi vyšlapali až 
ke sjezdovce. Tam jsme lyže uložili do bou-
dy, abychom je nemuseli každý den nosit.

Od autobusu jsme pokračovali v ces-
tě k chatě. Po příjezdu jsme se rozdělili 
na pokoje nebo do chat a ihned po obědě 
jsme s lyžáky a helmami vyšli na asi kilo-
metrovou cestu na svah, kde jsme se roz-

dělili do tří družstev. Celý kurz jsme byli 
velmi spokojeni se sněhovou pokrývkou 
i počasím. Večer jsme si navzájem připra-
vovali hry, dívali se na fi lmy, hráli bow-
ling, stolní tenis nebo si jen tak povídali. 
Celý týden jsme si velmi užili a myslím, 
že na něj budeme vzpomínat ještě hodně, 
hodně dlouho.

Vojtěch Šmída, 7.B
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Sníh ani počasí nezklamaly.

Moderátor, „imitátor“ Vojta Koutný a kapelník.

Při výcviku na svahu. Foto: Mgr. Jan Chmelář

Jana Ondičová - „labuť v rifl ích“. Foto: Renata Čechová

Koncert byl skvělý
V pondělí dopoledne 20. února proběh-

ly v aule ZŠ Lutín dva výchovné koncerty  
Vojenské hudby Olomouc pod vedením 
dirigenta kapitána Richarda Czuczora.

První z koncertů byl určen pro žáky 
1. - 4. ročníku.  Zazněly zde melodie 
a písničky z pohádek, večerníčků a dět-
ských fi lmů. Jednotlivé ukázky byly pro-
kládány otázkami, na které žáci hbitě 
odpovídali. Za správné odpovědi obdr-
želi sladkou odměnu.

Žáky 5. - 9. ročníku i učitele pobavil a po-
těšil tematicky zaměřený druhý koncert, 
který nás stručně provedl dějinami hudby 
od antiky až po současnost.  

Mohli jsme si vyslechnout velmi zná-
mé skladby i písně: husitský chorál „Ktož 
jsú boží bojovníci“, „Turecký pochod“ 
od Wolfganga Amadea Mozarta nebo píseň 
„Hallelujah“ od Leonarda Cohena.

Atmosféra byla více než fantastická – 
moderátor měl velký smysl pro humor, žáci 
znalosti, ale občas padaly i „perly“. Také 
jsme měli možnost vidět pochodujícího 

a zdravícího pana prezidenta (Vojta Koutný 
z 6.A) či originální baletní číslo Jany 
Ondičové ze 7.B na hudbu z „Labutího je-
zera“ od Petra Iljiče Čajkovského. 

* * *
 

I když oba koncerty byly svým zaměře-
ním a určením zcela odlišné, přesto je mno-
hé spojovalo: báječná atmosféra, skvělí mu-
zikanti, ukáznění posluchači a snad i pří-
slib, že mezi nás Vojenská hudba Olomouc 
opět někdy zavítá. 

Mgr. Renata Čechová 

Hokejky posloužily jako opora i ke hře. Foto: Hana Grundová

Sigmundova SŠS, Lutín

Měli jsme přírodní „zimní 
stadion“

Díky TJ Sigma Lutín jsme se letos radovali 
ze zimy i v Lutíně. Využívali jsme místní le-
dovou plochu k bruslení, krasobruslení, k pa-
dání i vstávání. 

Po lehkém rozbruslení se našlo i pár hoke-
jistů, a někteří se o hokejky ani nemuseli opí-
rat. Brusle už vyzkoušeli všichni žáci a ti, co 
se bránili, shrnovali led a házeli lopatou. 

Na ledě se dá dovádět i bez bruslí, krásně to 
klouže a trefi t přitom míč není žádná legrace. 
A tak bylo pořád veselo. Hlavně že jsme vy-
padli ze školy.  Mgr. Hana Grundová



Další úspěch v házené 

Listopadovým vítězstvím v okresním 
kole jsme si vysloužili postup do kraj-
ského kola, které se uskutečnilo 1. února 
v Olomouci. Místem tohoto turnaje byla 
tentokrát palubovka Zory Olomouc. Tady 
kluci znovu spolehlivě zabojovali a kraj-
ské kolo vyhráli. 

Soupeřem byla mužstva SPŠ Hranice 
a SPŠS Olomouc. Oba celky jsme s přehle-
dem porazili a nyní nás čeká kvalifi kace 
do republikového fi nále, která by se měla 
konat do 28. února v Zubří. Gratulujeme 
k výhře a k postupu do kvalifi kace na re-
publikové fi nále a všem zúčastněným dě-
kujeme za skvělou reprezentaci.

Mgr. Tomáš Kantor

8

Soutěž v anglickém jazyce

V pondělí 6. února proběhlo v Domě dětí 
a mládeže v Olomouci okresní kolo celo-
státní soutěže v anglickém jazyce. Naši 
školu reprezentovali dva nejlepší žáci ze 
školního kola. V konkurenci jedenadvace-
ti účastníků ze všech středních škol včet-
ně gymnázií z olomouckého okresu naši 
hoši obstáli skvěle. Stanislav Šesták ze 
třídy MS3. C obsadil výborné 7. místo 
a Tomáš Loun ze třídy MS2. C krásné 
10. místo. 

Oběma žákům děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a přejeme hodně úspěchů 
v dalších soutěžích.

Mgr. Jitka Kratochvílová

Lyžařský kurz 
(tentokrát ve znamení sněhu a mrazu!!!)
Penzion Anežka, Ostružná 3. – 8. ledna

Již tradičně vyrážíme po vánocích na ly-
žařský kurz. Letos, z důvodu velkého po-
čtu žáků v prvních ročnících, pořádáme 
celkem čtyři lyžařské kurzy. Konečně  je 
nám i na nádraží zima a s lyžemi či prkny 
nejsme pro smích. 

Ostružná nás přivítala mrazivě a pří-
valy sněhu. Míst, kde jsme všude mrzli, 
bylo dost. Rozlyžování na malé sedačce 
na Ramzové je pohodové, ale sedačka je 
vystavená větru, tudíž hrozí omrzliny. 
Na velké sedačce na Čerňavu nefouká, zato 
nahoře hodně. Sjezd dolů byl opět ve zna-
mení uhynutí chladem. V Petříkově nás 
zasypaly přívaly sněhu, takže byl freeride 
(jízda zdarma!) a k tomu ještě silný mráz. 

Poslední den to vše vynahradil, vyšlo slu-
níčko a my jsme si vyšlápli na Řetězárny. 
Bylo jen -13°C, takže pohodička. Odměna 

za výdrž a snahu v minulých dnech. V ne-
děli jsme museli „do nížin“ a moc se nám 
nechtělo. Všude dobře, tak co doma?! 

Za tělocvikáře a „přemrzlé“ žáky tříd 
MS1.A a KNS 1.

Mgr. Hana Grundová

Konečně opravdová zima! Foto: Hana Grundová

Chvilka pohody na tribunách. Foto: Tomáš Kantor

Umístění Standy Šestáka v první desítce je skvělý úspěch. Foto: Mgr. Jitka Bušinová
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Po letech konečně led!
Začátkem nového roku nám po několika 

letech půstu konečně pořádná zima umož-
nila v Lutíně rozjet veřejné bruslení. Mráz 
chvílemi i -20 °C nepolevil v průběhu téměř 
celého měsíce ledna. To umožnilo konání 
i tradičního karnevalu na ledě, který pořáda-
li sportovci z TJ Sigma Lutín ve spolupráci 
s kulturní komisí rady obce Lutín. Na pro-
gramu byla přehlídka masek, soutěže pro 
děti, dětská tombola a diskotéka na ledě.

Veřejné bruslení probíhalo ve všední 
dny od 15 do 18 hodin, o víkendech od 10 
do 12 a od 14 do 18 hodin. Ve večerních 
hodinách se hrála tradiční hokejová utká-

ní. Ve čtvrtek 19. ledna se dokonce ode-
hrálo přátelské utkání amatérských hráčů 
mezi Lutínem a Hněvotínem. V dopoled-
ních hodinách bylo kluziště využíváno 
Sigmundovou střední školou strojírenskou 
ke zpestření hodin tělocviku. Pro stmelení 
kolektivu při hokejových utkáních vyu-
žívali kluziště zaměstnanci místních fi -
rem, jako např. SIGMA GROUP a.s. nebo 
JOHN CRANE SIGMA.

Na přípravě ledu se podíleli nejen členové 
TJ SIGMA Lutín, ale i dobrovolníci z řad 
obyvatel. Mezi jinými to byli Jiří Doležel 
ml., Pavel Zlatohlávek, František Tichý, 
Michal Endlicher, Marek Hausknecht, 
Martin Kovář, Jindřich Mrázek nebo 
Dušan Soušek. Ukazuje se, že i dnes se na-
jdou lidé, kteří jsou ochotni ve svém vlast-

ním volném čase udělat zadarmo něco pro 
ostatní. Všem, kdo se na této věci podíleli, 
patří obrovský dík.  

Jakub Chrást a Petr Kovařík
členové „ledařského“ týmu

*  *  *

Zabruslit si mohli také obyvatelé 
Třebčína. I zde probíhalo od začátku led-
na veřejné bruslení a každý večer hokejová 
utkání. Ledovou plochu na hřišti za býva-
lou školou už roky udržují třebčínští hasiči 
spolu s dalšími dobrovolníky. Je dobré, že 
se tyto zimní sportovní tradice zachová-
vají, pokud to příroda dovolí. Děkujeme 
všem, kdo přiložili ruku k dílu.

Ing. Jiří Burda 

SPORT V OBCI

Dobrou práci „ledařů“ a kvalitu ledu jistě ocenili 14. ledna malí i velcí účastníci karnevalu. Fota: Tomáš Pospíšil

Tenisté slaví postup 
do extraligy 

Také letos se naši tenisté přihlásili 
do Kapcziho poháru -  amatérské teni-
sové ligy družstev. V minulých letech 
se pravidelně umísťovali do 3. místa 
v první lize, letošní ročník měl sladkou 
příchuť z postupového prvního místa.

Od května do října hrálo mezi  sebou 
celkem devět týmů našeho okresu kaž-
dý s každým. Naše družstvo ve slože-
ní Petr Brázdil, Marek Surzyn, Roman 
Přidal, Ladislav Vybíral, Petr Vybíral 
a Milan Koloušek získalo (s jedinou 
porážkou) nejvíc bodů. Druhé bylo 
družstvo TNP Olomouc a třetí Sport 
klub Štarnov. Během soutěže se hrá-
či střídali v nominacích na jednotlivá 
utkání, nejvíce bodů získal Petr Vybíral 
ve dvouhrách. 

Z postupu máme o to větší radost, že 
budeme do příštího ročníku přihlašovat 
mimo „A“ družstvo i „B“ tým složený 
z mladých nadějných hráčů, kteří po-
třebují získat zkušenosti v soutěžních 

utkáních a po odchodu starších hráčů 
z „A“ týmu je adekvátně nahradit.

Do příštího ročníku přejeme všem 

pevné zdraví a nám udržení v extralize 
Kapcziho poháru.  

Mgr. Ladislav Vybíral

„Železný kádr“ oddílu - účastníci Kapcziho poháru. Foto: z archivu TJ  



Vánoční příběh 
se šťastným koncem

V průběhu vánočních svátků se hitem so-
ciální sítě Facebook stal příběh mladé feneč-
ky křížence, která byla sražena autem v naší 
obci. Dobří lidé, kteří ji našli zraněnou, ji od-
vezli na veterinární kliniku do Topolan. Zde 
byla fenečce diagnostikována zlomená pánev 
s předpokladem náročné operace za desítky 
tisíc korun. Vzhledem k tomu, že pejsek byl 
nalezen v katastru naší obce, bylo klinikou 
kontaktováno vedení obce. 

Rozjelo se pátrání po majiteli, a nejen 
na facebooku. Majitel se však nenašel a ve-
dení obce bylo postaveno před těžký úkol, jak 

pejskovi pomoci. Do věci se vložily slečna 
Petra Reinerová a paní Eva Vlčková, které 
vedení obce zprostředkovaly kontakt na psí 
hospic v Bukovince u Blanska, provozova-
ný spolkem Dejte nám šanci. Paní ze spolku 
bez váhání přijala Vánočku (tak byla fenka 
pojmenována) do své péče. Vánočka se ješ-
tě v tom samém týdnu podrobila na náklady 
spolku operaci na klinice v Ostravě. 

Tento čin zvedl na facebooku obrovskou 
vlnu solidarity, lidé, a to nejen z Lutína, při-
spívali spolku na konto Vánočka. Rovněž pan 
starosta přislíbil při předání fenečky fi nanční 
podporu spolku. 

Vánočka se v současné době zotavuje, aktu-
ální info můžete sledovat na facebooku spol-
ku Dejte nám šanci, o.s.

Ing. Jakub Chrást
místostarosta 
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Fotbalové jaro je tu
Letošní zima je za námi a fotbalové 

jaro se nezadržitelně blíží. Pro lutín-
ské muže startuje jarní část sezony 
12. března, kdy se na vlastním trávní-
ku utkají se silným celkem ze Zábřehu. 
Vzhledem k tomu, že tabulka je vyrov-
naná a po této sezoně dojde ke snižování 

počtu mužstev v soutěži, lze předpoklá-
dat velký boj o udržení. 

Trenér Keluc nenechal nic náhodě a „naor-
dinoval“ klukům tvrdou přípravu. Ta začala 
na konci ledna čtyřdenním soustředěním 
v Loučné nad Desnou, kde se trénovalo do-
konce čtyřfázově. V rámci soustředění jsme 
absolvovali rovněž přátelský zápas s diviz-
ním Šumperkem, kterému jsme podlehli 3:2. 

Zbytek zimní přípravy probíhá v do-
mácích podmínkách, trénuje se třikrát 
týdně. O víkendech se hrají příprav-
né zápasy. V těch jsme zvítězili nad 
Mostkovicemi 5:2 a s Hněvotínem jsme 
prohráli 2:3. Do zahájení sezony se utká-
me ještě s Haňovicemi nebo Novými 
Sady.

Jakub Chrást, hráč mužstva mužů

Rozpis  utkání:
Ne 12.03. 14:30 Lutín - Zábřeh

Ne 19.03. 15:00 Šternberk - Lutín

Ne 26.03. 15:00 Rapotín - Lutín

Ne 02.04. 15:30 HFK Olomouc B - Lutín

Ne 09.04. 15:30 Lutín - Dolany

So 15.04. 16:00 Kojetín - Lutín

Ne 30.04. 10:00 Ústí - Lutín

Ne 07.05. 16:30 Lutín - Velké Losiny

Ne 14.05. 16:30 Určice - Lutín

Ne 21.05. 17:00 Lutín - Medlov

So 27.05. 17:00 Hněvotín - Lutín

So 03.06. 17:00 Kralice - Lutín

Ne 11.06. 17:00 Lutín - Chválkovice
Mužstvo na zimním soustředění. Foto: Ján Fencák

ZAJÍMAVOSTI

Václav Beck ml. (1867-1930)
Letos 5. ledna uplynulo 150 let od na-

rození akademického sochaře Václava 
Becka. Rodák z Uherského Hradiště 
vystudoval vyšší reálku v Prostějově 
a vyučil se sochařině u otce Václava 
Františka (1839-1921). V roce 1886 ab-
solvoval vídeňskou uměleckou akade-

mii, kde byl žákem profesora Franze 
Metznera. Poté začal pracovat v rodin-
né kamenické firmě, kde vedl figurální 
sochařské práce. 

V roce 1894 založil firmu vlastní. 
Dílnu měl nejdříve pronajatou v budo-
vě prostějovského zámku, po založení 
nového městského hřbitova ji přestěho-
val na Brněnskou ulici.  Měl tu stálou 

výstavu pomníků a soch. V roce 1900 
již zaměstnával pět odborných sochařů. 
Za svou práci získal četná ocenění. 

V lednu 1895 se Václav Beck oženil 
s Františkou Zapletalovou, s níž měl 
šest dětí. Působil v celé řadě regionál-
ních institucí. Založil Zemské spole-
čenstvo sochařů kamene pro Moravu. 
Byl dlouholetým členem městského 

Vánočka se uzdravuje. Ilustrační foto
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zastupitelstva v Prostějově a předsedou 
Živnostenské záložny i Průmyslové 
jednoty. Spolu s Rudolfem Mlčochem, 
rodákem z Třebčína, byl v roce 1908 
jedním ze zakladatelů Živnostenské 
strany na Moravě. Zemřel 6. června 
1930 a firmu pak převzali jeho synové 
František a Rudolf. 

Důvodem pro mou malou vzpomínku 
na málo známého sochaře je skuteč-
nost, že několik jeho děl se nachází také 
v Třebčíně. Jde o sochy Panny Marie 
Bolestné (Piety) u silnice k „Větřáku“ 
z roku 1898, Panny Marie v tzv. „horní“ 
kapličce (také z roku 1898) a památník 
padlým v 1. světové válce z roku 1922. 
Tento památník před bývalou školou 
byl opraven v květnu 2014, Pieta zase 
v květnu 2016. Renovaci obou provedl 
Jiří Lexa z Lošova. 

Nejvíce zachovalá je socha Panny 
Marie, která je v kapličce chráněná 
před povětrnostními vlivy. Ještě dnes 
má původní barevný nátěr. Z této sochy 
je možno usoudit, že ne všechna díla 
z Beckovy dílny byla jen z přírodního, 
nebarveného kamene. 

Své sochy Václav Beck signoval. 
Na dvou sochařských dílech v Třebčíně 

jeho jméno najdeme, z pomníku padlým 
po poslední opravě zmizelo. Původně 
bylo na ploše mezi čelním nápisem 
Památník padlých 1914-1918 a plochou 
s pamětními deskami.

Na prostějovském hřbitově je dílem 
Václava Becka centrální kříž, v blíz-
kém okolí najdeme jeho jméno na pa-
mátníku padlým ve Slatinkách.

Josef Nejedlý

Novinový portrét Václava Becka ml. Socha v kapličce. Foto: Josef Nejedlý

Region HANÁ 
na výstavišti FLORA

Počátkem února se 
na výstavišti Flora 
v Olomouci uskuteč-
nila  turistická výstava 
cestovních příležitos-

tí s názvem  „Tourism Expo“. Stejně jako 
v minulých ročnících výstava ukázala mož-
nosti cestovních kanceláří, ubytovacích zaří-
zení, lázní a další možnou rekreaci či  využití 
volného času. Kromě možností dovolených 
a cestování v tomto roce byl na Floře také 
zajímavý doprovodný program zaměřený 
na gastroturistiku. 

Společný stánek na výstavišti měly Region 
HANÁ a Region Nitra prezentovaný míst-
ní akční skupinou Požitavie – Širočina. 
Návštěvníkům výstavy jsme představili 
turistické možnosti a zajímavé cíle, které je 
možné navštívit při putování po našich regi-
onech.  Spolupráce obou partnerských MAS 

(místních akčních skupin) trvá již více než 
pět roků, během nichž se uskutečnila celá 
řada akcí zaměřených například na folklor, 

ochotnické divadlo, tradiční řemesla, sbory 
dobrovolných hasičů a turistické příležitosti.

Ing. Miroslav Mačák

Na výstavě „Tourism Expo“ v Olomouci. Foto: Miroslav Mačák

Lutín po 75 letech
Dnešní fotografi e nás vrátí do období 

2. světové války, do roku 1942.
V Lutíně byl tehdy jediný obchod s po-

travinami, nebo lépe konzum, kterému se 

říkalo „U Zářeckých“. Byl přímo naproti 
bývalé obecné školy, kam si děti chodi-
ly pro špalek, mýdlíčka nebo lékořicové 
„hady“ (lidově nazývané „čertí h…o“). 
Jiné pamlsky snad tehdy ani neexistovaly. 
Obchod fungoval až do roku 1961, pamět-

níci si určitě vzpomenou, že tam prodával 
pan František Zejda.

V roce 2000 se pak o oživení obchodu 
snažila paní Kyseláková, ale jako obchod 
s potravinami byl otevřen jen do roku 2005.

Ing. Karel Mišák



Naši jubilanti: 

V lednu oslavili:
86 let Marie Pažourková Třebčín
85 let Radmila Mazalová Lutín
84 let Marie Zbořilová Lutín
84 let Josef Tunka Lutín
83 let Jiří Stodola Lutín
81 let Vlasta Handlová Lutín
81 let Naděžda Kovářová Lutín
80 let Margarita Šimková Lutín
75 let Mgr. Ladislava Kučerová Lutín
75 let Stanislava Koutná Lutín

V únoru oslavili:
91 let  Marie Andrlíková  Třebčín
84 let Anna Káňová  Lutín
83 let Miroslav Hrubý Třebčín
82 let Zdenka Hofírková Třebčín
81 let Bohumila Řezáčová Lutín
81 let Milada Vašíčková  Třebčín
75 let Jaroslav Daniel Lutín
75 let Miloslav Skácel Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

* * * * *

Narozené děti: 

prosinec:
Jiří Koudelka Lutín

leden:
Anežka Smičková  Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti

12

Před obchodem „U Zářeckých“. Foto: archiv paní Anny Bednářové Stejné místo po roce 2005. Foto: Karel Mišák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

�   �   �   �   �   Vítání občánků   �   �   �   �   �

V soboru 18. února bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce sedm dětí. Pěkný 
kulturní program připravily děti  z naší mateřské školy.

Fota: Michal Holásek
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Rozloučení
V polovině ledna zasáhla bolestná ztráta nejen členy rodiny, přátele a spoluobčany, ale také naši redakční 
radu. Po dlouholeté a nedocenitelné spolupráci nás opustili dva její členové, kteří stáli u zrodu Obecního 
zpravodaje od samotného začátku a svými znalostmi, zkušenostmi, obětavostí a všestrannou pomocí se 

zasloužili o jeho kvalitní úroveň.

Opustili nás ve věku …

89 let Žofi e Skládalová Lutín
86 let Vladimír Smékal Lutín
75 let Ladislav Smička Třebčín
71 let Jan Kaštyl Lutín
70 let Zdeněk Macháč Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

„Jediné, co bude důležité, až odejdeme,

budou stopy lásky, které po nás zůstanou.“

(Albert Schweitzer)

Celý život třebčínského rodáka, pana 
Ladislava Smičky (1941 – 2017), byl propo-
jen s kulturním a společenským děním v obci 
a životem spoluobčanů. Do roku 1990 praco-
val jako člen Občanského výboru v Třebčíně, 
poslední čtyři roky byl jeho předsedou. Jako 
místostarosta obce (1990 – 1994), člen za-
stupitelstva (2002 – 2006) a Sboru pro ob-
čanské záležitosti, a také jako velký ctitel 
a zastánce lidových tradic byl iniciátorem 
mnoha akcí. Stál u zrodu tradice vánočních 
koncertů v Třebčíně, byl spoluzakladate-
lem a šéfredaktorem časopisu SIGMA profi l, 
dlouholetým a spolehlivým členem redakční 
rady našeho zpravodaje a jeho pravidelným 
dopisovatelem.

Svůj životní elán, smysl pro humor, zájem 
o veškeré dění a schopnost zařídit snad i ne-
možné neztratil ani po odchodu na opravdu 
zasloužený odpočinek. Jeho energie, znalos-
ti, profesní a lidské zkušenosti a vždy rozváž-
né, slušné a vstřícné jednání by mohly být, 
zvláště v dnešní době, příkladem nám všem.

Pan Vladimír Smékal (1930 – 2017) byl 
nejen talentovaný výtvarník, ale také pravi-
delný a spolehlivý dopisovatel našeho zpra-
vodaje a podnikového časopisu SIGMA profi l 
a autor mnoha zajímavých příspěvků o histo-
rii a sportovním životě obce. 

Kromě aktivní činnosti ve výtvarném 
kroužku bývalého ZK Sigma, Sboru pro ob-
čanské záležitosti, odboru turistiky TJ, Klubu 
důchodců Sigmy Lutín a v dalších organi-
zacích byl devět let kronikářem obce  Lutín 
a svými půvabnými pastely a akvarely zdobil 
nejen kroniku, ale také pamětní knihu Lutína 
a řadu výstav pořádaných v obci.

*  *  *

Odešli dva dobří a hodnotní lidé, ale - slovy 
básníka - „člověk je smrtelný, práce je živá“. 
Jejich nemalý podíl na rozvoji naší obce za-
slouží naše uznání, obdiv a dík.

 Redakční rada OZ
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V pátek 3. února se konal v sále Společenského domu již XXI. obecní ples. Foto: Antonín Bábek

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI

25. února odpoledne se sál Společenského domu promněnil v „Lesní království“ a děti v pohádkové bytosti. Foto: Mgr. Petra Lužná

Vždy veselé třebčínské „ostatky“ zahájil v sobotu 25. února dopoledne průvod masek obcí a ukončilo půlnoční pochování 
basy. Foto: Roman Giesel


