
Výročí lutínské knihovny
V letošním roce uběhlo patnáct let od ote-

vření nové Obecní knihovny v Lutíně.   
V rámci tohoto výročí byla od května do kon-
ce září vyhlášena fotografi cká soutěž na téma 
„Zajímavé a netradiční pohledy na místa 
a dění v Lutíně a Třebčíně“.   Do soutěže se 
zapojilo celkem deset občanů, sedm z Lutína 
a tři z Třebčína. 

V pátek 4. října zasedala hodnotitel-
ská komise (B. Pospíšilová, A. Giesel, 
P. Mlčochová, Z. Tomková, Ing. M. Mačák), 
aby vybrala nejlepší fotografi e a  vyhodnotila 
tři výherce.

Rozhodování nebylo jednoduché. O tom se 
mohli sami občané přesvědčit  na slavnostním 
vyhlášení, které proběhlo ve čtvrtek 10. října 
v aule ZŠ Lutín, kde byly všechny fotografi e 
vystaveny. A kdo obsadil stupně vítězů? 

Vítězem fotografi cké soutěže se stal Zdeněk 
Beran ml.  z Lutína, který porotu zaujal netra-
dičními záběry průmyslové části Lutína, skvě-
lou momentkou z kuželek a dvěma ojedinělý-
mi pohledy na Lutín nazvanýmí „Východní 
a západní polokoule Lutína“. Druhé místo 
získala PaedDr. Miluška Navrátilová z Lutína 
za poetické zachycení atmosféry zahrady 
v jednotlivých ročních obdobích. Třetí příč-
ku obsadil Jan Reiner z Lutína za dokonalé 
zachycení okamžiku východu slunce s pou-
žitím malé ohniskové vzdálenosti objektivu.  
Vzhledem ke kvalitě netradičních pohledů 

na obec komise dále udělila zvláštní ocenění 
Dominice Pocklanové z Lutína za fotografi i 
s názvem „Fotbal spojuje“, která zachytila 
okamžik radosti a propojení dvou různých 
světů a kultur, a Valentině Čotkové z Lutína 
za fotografi i s názvem „Nejbezpečnější cesta 
mezi Lutínem a Třebčínem“.    

V rámci oslav výročí knihovny proběhlo 
také vyhodnocení patnácti nejlepších a nej-
aktivnějších dětských čtenářů, kteří byli od-
měněni krásnou knihou. 

Během vyhlášení výsledků soutěže a od-
měnění nejaktivnějších čtenářů knihovny 
vystoupili žáci pod vedením paní učitelky 
Čechové s pěkným kulturním programem.

Krásnou kyticí bylo vyjádřeno poděko-
vání paní B. Pospíšilové za její aktivní prá-
ci v knihovně,  za to, jak se věnuje dětem 
a spolupracuje se základní a mateřskou ško-
lou. Svědčí o tom bezpočet besed, výstav 
a soutěží, a to nejen pro děti, ale i pro veřej-
nost. Poděkování patřilo i panu A. Gieselovi 
za jeho třicetiletou působnost knihovníka 
v třebčínské knihovně. 

Večer patřil manželům Márovým, kteří 
poutavým vyprávěním o Austrálii, doplně-
ným fotografi emi a fi lmovými záběry, na-
dchli všechny přítomné v sále. 

Zdena Tomková
místostarostka 
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ZE ŽIVOTA OBCE

S Márovými po Austrálii
Cestovatelská přednáška o Austrálii, 

kterou nás potěšila rodina Márových 
z Přerova, byla krásným vyvrcholením 
slavnostního odpoledne. 

K rodinné „čtyřce“ patři rodiče 
Alena a Jiří, dcera Monika a syn Jirka. 
Studentka Monika v Lutíně chyběla, 
ale mohli jsme se s ní seznámit ales-
poň díky bohaté fotografické a filmo-

vé dokumentaci, která doprovázela 
poutavé a barvité vypravování našich 
milých hostů.

Náročnou trasu putování po austral-
ském kontinentě doma pečlivě připravil 
syn Jirka a nezapomněl na nic, co by 
mohlo zvídavého cestovatele zajímat. 
A nejen to! Navzdory tomu, že je upou-
tán na invalidní vozík, nenechal by si 
ujít tak mimořádný zážitek a celou 
skoro dvouměsíční výpravu k „proti-

nožcům“, stejně jako do všech doposud 
navštívených koutů světa, absolvoval 
s rodiči a sestrou. Všichni přítomní 
mohli jen obdivovat jeho houževnatost, 
elán a vědomosti.

Aula plná pozorných posluchačů byla 
důkazem toho, že o nevšední a závidě-
níhodné zážitky z cest měli zájem nejen 
dospělí, ale i mládež. Žáci ZŠ totiž dob-
ře věděli, jak zajímavě a vtipně umějí 
Márovi vyprávět, protože pro ně už do-

Na výstavě v aule. Foto: Zdeněk Vích
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poledne uspořádali přednášku a besedu 
o Japonsku.

Kdo měl zájem, mohl si hned na místě 
zakoupit knihy a filmy o všech zemích, 
které Márovi navštívili, a připravit tak 
svým blízkým pěkný dárek pod stro-
meček. Kdo to štěstí neměl, může si 
všechny jejich doposud vydané knížky 
s krásnými barevnými fotografiemi vy-
půjčit v lutínské knihovně.

Díky za krásný večer! A protože se 
beseda setkala s velkým ohlasem  a zá-
jmem posluchačů, můžeme se (podle 
slov naší knihovnice) začít těšit na dal-
ší setkání, které je dohodnuto na jaro 
příštího roku.

Mgr. Ladislava Kučerová

Miniškolka II
Ve dnech 12. září -  

18. října probíhal v RC 
Klásek v rámci projektu 
„Společnou cestou naproti 
rodině a dětem“ druhý běh 

adaptačního programu pro děti před vstupem 
do mateřské školy. Tento program se zaměřu-
je na přirozené vzdělávání a výchovu, kdy je 
důraz kladen na sebeobsluhu a samostatnost 
dětí s prvky Montessori pedagogiky. 

Tentokrát se programu účastnil i můj syn, 
takže jsem měla možnost sledovat, jak paní 
lektorka s dětmi pracuje, co je učí a jaké dě-
lají pokroky. Musím říct, že se mi program 
opravdu líbil a jsem velmi ráda, že jsem 
do něj syna přihlásila. Děti se učí slušnému 
chování, jak si říct kamarádovi např. o hrač-

ku a poděkovat 
za ni. Při hře pozná-
valy barvy, tvary...

Velmi se mi líbilo 
společné stolování,
kdy probíhala dis-
kuse o tom, jak 
se pokrm dostane 
na náš stůl, z čeho 
se připravuje atd. 

Každý den děti 
vyráběly nějaký dá-
rek pro rodinného 
příslušníka, což se 
jim také velmi líbi-
lo. 

Musím konstatovat, že jsem zazname-
nala velký pokrok hlavně ve vyjadřova-
cích schopnostech nejen u svého syna, ale 

i u ostatních účastníků, a jsem velmi ráda, že 
jsme se programu mohli zúčastnit. 

 Bc. Lucie Migalová

Tvořivé dílny
V rámci partnerského projektu MAS 

Region HANÁ, o.s., a MAS Bystřička, 
o.p.s., s názvem „Společnou cestou napro-
ti rodině a dětem“ prošly pracovnice RC 
Klásek společným školením o tradičních 

i novějších tvořivých kurzech rodinných 
center. Naučily se a vyzkoušely si mnoho 
různých technik kreativních činností, které 
následně předváděly účastníkům „tvoři-
vých dílen“.

Tvořivé večery v RC Klásek probíhaly 
v období od února až do října 2013. Během 
prvního tvořivého večera v rámci projektu 
jsme se seznámili s technikami suchého 
a mokrého plstění, jejichž pomocí jsme 
si vyrobili velikonoční vajíčka a šperk 
z plsti. Dále jsme se seznámili s malová-
ním na hedvábí, které nás zaujalo svou 
jednoduchostí a rozmanitostí. Velkou ra-
dost jsme měli z vlastnoručně nabarvené 
šály, ale i obrázku na hedvábném rámeč-
ku. 

Mezi drtivou převahou děvčátek a ma-
minek měli čestné zastoupení i muži (je-
den chlapec).

V průběhu tvořivých večerů jsme se také 
seznámili s náročnou technikou tvorby 

papírové krajky. Vyzkoušeli jsme si zá-
kladní techniky, jako je stínování, ražba, 
perforace, tečkování. I zde jsme si vytvo-
řili originální a nepřehlédnutelná přáníčka 
z pergamenového papíru. 

Další zajímavou technikou bylo tvoření 
z polymerové hmoty „Fimo“, kde jsme si 
společně vyrobili nádherné přívěsky či 
náušnice poskládané do efektních tvarů.

Při práci s křišťálovou pryskyřicí jsme si 
zhotovili moderní náušnice a náhrdelník.

Technika, která přilákala velké množ-
ství zájemců, bylo malování na sklo. 
Vyzkoušeli jsme si malování na rovný 
i oblý tvar skla.

Velice lákavý byl také večer šitých šper-
ků. Pod tímto pojmem se skrývala spousta 
různých způsobů práce s korálky. Vyrobili 
jsme si zde šperky v podobě vážek a šitých 
barevných  kuliček. 

Nemůžeme opomenout ani techniku 
černého drátování, kterou jsme se snaži-

Foto: Mgr. Radka Chmelářová

Márovi v Austrálii u posvátné hory Uluru. Foto: Jiří Mára

Malování na sklo. Foto: Alena Nevěčná



O pohár Kosířana
V sobotu 7. září se  v Lutíně v areálu 

Rybníček uskutečnila soutěž požárních 
družstev jednotek SDH Mikroregionu 

Kosířsko pod názvem „O pohár Kosířana“. 
Soutěže se zúčastnilo pět družstev 
z obcí Slatinice, Slatinky, Lípy, Olšany 
u Prostějova a pořadatelské družstvo 
z Třebčína. Soutěžní klání proběhlo ve čty-

řech netradičních 
disciplinách – žeb-
řík, mašina, kužel-
ky a tyčka. O zába-
vu bylo postaráno 

při samotných disciplinách. Pořadatelé za-
jistili také bohaté občerstvení.  

Na vítězné pozici se umístili hasiči ze 
Slatinic, na druhém místě hasiči z Olšan 
u Prostějova a třetí příčku obsadili hasiči 
z Třebčína. 

Je velká škoda, že i přes přízeň počasí 
tato akce příliš mnoho občanů nepřiláka-
la. Pořadatelé očekávali větší účast.  

Zdena Tomková
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li pojmout v moderním stylu. Vytvářeli 
jsme výrobky z černého drátu v kombi-
naci s korálky v různých odstínech, díky 
kterým nám vznikaly krásné dekorace. 

Jeden z našich večerů byl věnován 
scrapbooku, v posledních letech velmi ob-
líbené výtvarné technice, při které si lze 
vyrobit originální přáníčka, fotoalba, vi-
sačky, krabičky apod. My jsme si vytvoři-
li přáníčka, která jsme vyrobili z krásných 
vzorovaných papírů, ozdobili je razítky, 
mašličkami, ozdobnými kamínky, stužka-
mi a drobnými knofl íčky. 

Nesmíme zapomenout ani na tvoření, 
které bylo určeno pouze dětem. Ty si zde 
s nadšením nabarvily koupelovou sůl, kte-
rou následně barevně upravily do ozdob-
ných kornoutků. 

Velmi se jím líbila i technika sítotisku, 
kdy si přes šablonu přenášely obrázek 
na bavlněnou tašku.

Věříme, že se účastníkům jednotlivé ve-
čery líbily, a doufáme, že se budeme nejen 
s nimi, ale i s dalšími nově příchozími zá-
jemci opět setkávat.

Alena Nevěčná 

Sportovala celá rodina 
V neděli 22. září se v Lutíně 

na Rybníčku konala pro všechny aktiv-
ní rodiny s dětmi již tradiční zářijová 
akce „Sportuje celá rodina“. Za podporu 
děkujeme projektu „Společnou cestou 
naproti rodině a dětem“, MAS Region 
Haná a MAS Bystřička a samozřejmě 
Obecnímu úřadu Lutín, ZŠ Lutín a oddí-
lu DUHA Křišťál Lutín. 

Počasí nám přálo, proto jsme se všich-
ni mohli odreagovat pohybem při plnění 
sedmi základních disciplin – lukostřel-
bě, aquaduktu, chůdách, šlapadle, chů-
zi po plochém laně, foukačce a lyžích. 
Dále byly připraveny závody ve skoku 
v pytlích, v běhu s pneumatikou a hodu 
gymbalem. To vše bylo doprovázeno 

příjemnou hudbou 
a občerstvením, 
které doma při-
pravily maminky 
a příznivkyně RC 
Klásek. Pro děti 
tu byly přichystá-
ny skákací hrady, 
dětský a bubnovací 
koutek a další drob-
né atrakce. Všichni, 
kdo s námi sporto-
vali a absolvovali 
všechny discipliny, 
odnášeli si domů 
drobné ceny pro 
radost. 

Strávili jsme příjemné odpoledne a máme 
radost z velké účasti. Přišlo s námi sportovat 

103 dětí a 150 dospělých. Věřím, že za rok 
nás bude přinejmenším tolik jako letos. 

Mgr. Monika Balgová

Černý drát a korálky. Foto: Alena Nevěčná

Celá rodina v pytlích. Foto: Eva Hacarová

Na kuželky s hadicí! Foto: Zdeněk Beran „Bronzový“ Třebčín. Foto: Zdena Tomková
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Třebčínské „dýňohraní“
V sobotu 12. října odpoledne zorgani-

zovali členové občanského sdružení S& K 
Třebčín v zahradě místního pohostinství 
1. ročník akce s názvem „Dýňohraní“. Byli 
jsme potěšeni hojnou účastí dětí i dospě-
lých, kteří se zapojili do soutěže ve vyře-
závání dýní. 

Všechny výrobky (bylo jich asi 30) byly 
krásné i nápadité a ty nejlepší byly vyhod-
noceny samotnými soutěžícími. Všichni 
mohli také ochutnat dýňové speciality, kte-
ré připravila paní Marcela Škrlová s rodi-
nou. Výborná byla dýňová polévka, chut-
naly také buchty sladké i slané. Když se 
setmělo, rozsvítili jsme ve všech dýních 
svíčky, a to byla teprve krása. 

Poděkování patří všem, kdo se podíleli 
na přípravě akce, a už teď se těšíme na vel-
kou účast v příštím roce.

Jana Chvátalová

Šestý ročník drakiády
Letošní drakiáda se konala v pátek 20. září 

opět na stadionu TJ Sigma v Lutíně. I tento-
krát jsme přivítali velký počet návštěvníků. 
Kdo si přinesl draka, byl odměněn balíčkem 
s občerstvením. Ostatní návštěvníci si moh-
li balíček zakoupit. Pro opékání špekáčků 
byly připraveny klacky a stále udržovaný 
ohníček. Příznivci „lehkého hazardu“ moh-
li vyhrát rozmanité ceny v dětské tombole. 
Největším lákadlem byl přílet bojové tech-
niky z 23. základny vrtulníkového letectva 
Přerov – Bochoř. Zvědavci si mohli prohléd-
nout i kabinu a vnitřní prostory vrtulníku. 
Parašutisté předvedli seskok a záchranu oso-
by na laně. Navštěvníci mohli obdivovat při-
pravenost a preciznost našich vojáků a také 
sílu stroje, který silou větru od roztočené vr-
tule dokázal vyvrátit lavičku střídačky.

Za zdařilou akci patří dík všem, kdo se 
na její přípravě podíleli.

Ivana Smutná, předs. kult. komise
Foto: Zdena Tomková

Podzimní sběrová sobota

Sběr velkoobjemného a nebezpečné-
ho odpadu proběhne 23. listopadu 2013. 

Kontejnery budou 
přistaveny na ur-
čená stanoviště, 
u kterých bude 
po celou dobu 
k dispozici obslu-

ha = pracovník Technických služeb města 
Olomouce, který bude dohlížet na vlastní 
třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. 

Žádáme všechny spoluobčany, aby od-
pad nehromadili na stanovištích před 
příjezdem pracovníků technických slu-
žeb. 
Nebezpečné odpady:
dezinfekční prostředky, kosmetické příprav-
ky, obaly od sprejů, absorpční činidla, fi ltry 
nasycené olejem, mastné hadry (od oleje), 

oleje, mazací tuky, staré nátěrové hmoty, 
ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a le-
pidla, kyseliny a hydroxidy, detergenty, od-
mašťovací přípravky, staré léky, postřiky 
(pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy 
na hubení škůdců).
Ostatní odpady:
ojeté pneumatiky (jen osobní vozy do ve-
likosti 18“), objemný odpad (např. matrace, 
koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, ná-
bytek, kufry, sedačky z automobilů apod.).
Zpětný odběr – zdarma:
olověné akumulátory, baterie, monočlánky, 
zářivky, výbojky, ledničky, televizory, moni-

tory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény, jedlé 
oleje.

***
Dále upozorňujeme, že elektronický 

odpad, který nebude kompletní (posoudí 
mistr OH), nemůže být odebrán ve zpět-
ném odběru, tedy zdarma. Stavební odpad 
(cihly, omítky, beton) může být odebrán 
jen v omezeném množství do 100 kg. 
Krytina obsahující azbest (eternit) může 
být odebrána jen v neprodyšně zabaleném 
obalu. 

Zdena Tomková

ČASOVÝ HARMONOGRAM
� 08.00 – 08.30 hod.   �  Třebčín (u kaple)
� 08.30 – 09.00 hod.   �  Třebčín (u bývalé mlékárny)
� 08.00 – 09.00 hod.   �  Lutín (u herny)
� 11.30 – 13.00 hod.   �  Lutín (před budovou obecního úřadu)

Opékání špekáčků. Foto: Zdena Tomková Poletí – nebo už dolétal? Foto: Zdena Tomková
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Povinná výměna
řidičských průkazů

Upozorňujeme řidiče na  končící plat-
nost řidičských průkazů vydaných v ob-
dobí od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. 
Je nutné zažádat o jejich výměnu, proto-
že od 1. ledna 2014 tyto průkazy ztráce-
jí platnost. (Jedná se o novelu zákona č. 
119/2012 Sb).

Žádost o nový řidičský průkaz přijí-
má  Magistrát města Olomouce, odbor 
agendy řidičů v ulici Vejdovského. Vy-

řízení žádosti je bezplatné a trvá dvacet 
dnů. 

Úřední hodiny jsou od pondělí 
do čtvrtka (pracovní dny), telefonní kon-
takt 585 513 719. K žádosti je třeba při-
ložit fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 
kterou je možné pořídit přímo v budově 
magistrátu. Dále je třeba předložit doklad 
totožnosti a řidičský průkaz podléhající 
výměně.

Název pro novou ulici
Vážení občané, byli bychom rádi, 

kdybyste nám pomohli  pojmenovat 
nově vznikající ulici v Lutíně, která je 
v mapě Lutína na internetu zakresle-
na červeně a bude pokračováním ulice 
Za Rybníčkem směrem na Třebčín.  

Své návrhy  zasílejte na obecní úřad 
nebo na e-mail ztomkova.ou@lutin.cz  
do konce tohoto roku.

Obecní úřad Lutín

Kdy - kde – co v listopadu a prosinci

8. listopadu  • taneční zábava 
(pátek)  aula ZŠ Lutín (20,00 hod.)

16. listopadu  • posezení s přáteli u vína
(sobota)  KSZ Třebčín (19,00 hod.) 

22. listopadu  • vázání adventních věnců
(pátek)  aula ZŠ Lutín (16,00 hod.) 

28. listopadu  • setkání seniorů (osobně pozvou členky ČSŽ a SPOZ)
(čtvrtek)  Společenský dům Sigma Lutín (14,30 hod.)

1. prosince  • mikulášská nadílka KSZ Třebčín (15,00 hod.)
(neděle) •  rozsvícení vánočního stromu (17,00 hod.)

2. prosince •   rozsvícení vánočního stromu před OÚ v Lutíně
(pondělí)     (17,00 hod.)

23. prosince  • 24. vánoční koncert
(pondělí)  kaple sv. Floriána v Třebčíně (17,00 hod.)

31. prosince  • Silvestr 2013, aula ZŠ Lutín (20,00 hod.)
(úterý)   Kulturní komise

INFORMACE OBČANŮM

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce  

dne 28. 8. 2013
Schválila:
�  pronájem nebytových prostor objektu v ul. 

U Parku čp. 85, 165 (cukrárna) paní Horylo-
vé na dobu jednoho roku, tj. do 31.12.2014; 

�  uhrazení jízdného žáků ZŠ Lutín společ-
nosti DECARO RMG, s.r.o., formou vy-
stavení faktury ve výši 9 000 Kč včetně 
DPH (republikové fi nále OVOV v Pra-
ze). 

Souhlasila:
�  s uzavřením smlouvy na dobu určitou 

na pronájem nebytových prostor v budově 
bývalé ZŠ v Třebčíně (čp. 13) se společ-
ností Profi  Bike, s.r.o.;  

�  s navýšením poplatku za pobyt žáka 
ve školní družině ZŠ Lutín na 50 Kč za 
měsíc.

Vzala na vědomí:
�  přehled hospodaření obce Lutín k 31. 7. 

2013;  
�  program knihovny v rámci akce „15 let ote-

vření knihovny obce Lutín“.

dne 18. 9. 2013
Schválila:
�  přijetí majetku (tiskárna HP Offi ce Jet) 

do majetku ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkové 
organizace, na základě darovací smlouvy 
od společnosti Edwards, s.r.o.;

�  přidělení 2 uvolněných bytů v DPS;
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 11 100 Kč na zabezpečení kulturní 
akce drakiáda, která se konala v pátek 20.9. 
v Lutíně (akci zabezpečovala kulturní ko-
mise rady);

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 15 500 Kč na zabezpečení kultur-
ně společenské akce u příležitosti 15 let 
od otevření obecní knihovny v Lutíně. 
Akce proběhla ve čtvrtek 10. 10. v aule ZŠ 
a byla pořádána obcí.

dne 25. 9. 2013
Schválila: 
�  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-

zení věcného břemene pro uložení kabelu 
NN v obecním pozemku p.č. 281/5 v k.ú. 
Lutín, uzavřenou mezi Obcí Lutín a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
společností ELMO-SA, s.r.o.;  

�  vypovězení nájemní smlouvy uzavře-
né mezi Obcí Lutín a panem Janáčkem 
na pronájem části obecní parcely č. 189/3 
v k.ú. Lutín – před bytovým domem č. 183 

(předzahrádka). Nájemní smlouva bude 
vypovězena k 1.10.2013 a smluvní vztah 
končí k 31.12.2013; 

�  poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč 
Hospici na Svatém Kopečku. Příspěvek 
bude poskytnut na základě smlouvy o po-
skytnutí příspěvku.

�  Souhlasila s návrhem SDH Třebčín 
na částečné vybudování dětského hřiště 
v areálu Ohrada v Třebčíně za předpokla-
du, že budou použity certifi kované prvky 
s návodem na správnou montáž. Předání 
díla proběhne až po provedení revize.

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 18. 9. 2013
Souhlasilo, aby v návrhu rozpočtu pro rok 
2014 byla zahrnuta částka 45 000 Kč pro RC 
Klásek na podporu aktivit v rámci dotační-
ho projektu „Rodina a ochrana práv dětí“ 
od MPSV.

Vzalo na vědomí: 
�  přehled o hospodaření obce za období le-

den–červenec 2013;
�  plnění plánu investiční výstavby v obci 

v roce 2013;
�  zprávu o realizaci dotačního titulu opravy 

šaten TJ Sigma Lutín.
 /ba/
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Byli jsme ve fi nále

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV) je název organizace, kterou založi-
li naši olympionici Roman Šebrle a  Robert 
Změlík. Její členové připravují pro žáky po-
hybový program, jehož plněním mohou zvy-
šovat svou tělesnou zdatnost. Do naší školy jej 
přivedli naši učitelé – manželé Chmelářovi.

Finále OVOV se konalo v Praze ve dnech 
6. a 7. září. Ve čtvrtek 5. září po příjezdu 
do Prahy a ubytování ve strahovských stu-
dentských kolejích jsme zhlédli program, 
který pro nás připravili příslušníci Policie ČR 
a kaskadéři. Příští den jsme vyrazili na sta-
dion, kde každý z nás dostal dva dresy s čís-
lem, tretry a lehké boty. Ke každému týmu byl 
přidělen policista, který na tým dohlížel a se 
vším mu pomáhal.

Po velkolepém nástupu, státních hymnách 
všech zúčastněných zemí a hymně soutěže 
následovaly proslovy významných osobností 
podporujících OVOV a po nich svižná zumba 
„na zahřátí“. 

Soutěžními disciplinami pro první den byly 
běh na 60 m, skok do dálky, hod medicinba-

lem a shyby. Po-
slední disciplinu dne 
jsme si mohli vybrat 
mezi přeskoky přes 
švihadlo nebo plavá-
ním. Většina z nás si 
zvolila švihadlo.

Druhý den soutěže 
byly na programu 
trojskok, posilovací 
cviky (kliky a lehy 
– sedy), hod míč-
kem a opět volitel-
ná disciplina – běh 
na 1000 m nebo drib-
link. A pak začalo 
sčítání výsledků…
Časový prostor do vyhlášení výsledků byl 

naplněn závodem známých sportovců, kteří 
měli zvládnout za sto minut to, co my za dva 
dny. Byly to nesrovnatelné výkony a fantas-
tická podívaná.

Po vyhlášení pořadí jednotlivců přišly 
na řadu týmy. ZŠ Lutín skončila na 17. mís-
tě z celkového počtu 35 zúčastněných týmů. 
Našimi nejúspěšnějšími účastnicemi byly 
Michaela Provazová (ve své kategorii dru-
há) a Michaela Gieselová, která v konku-
renci sta soupeřek skončila na třetím místě.

Nezapomenutelným zážitkem bylo setkání 
s legendami českého sportu – Danou Zátop-
kovou, Romanem Šebrlem, Robertem Změlí-
kem a řadou dalších.

Domů jsme se vraceli plni neuvěřitelných 
zážitků a s nadějí, že se do Prahy vrátíme pří-
ští rok.

Radovan Grepl, 9.A

(Pozn. red.: Plné znění článku s mnoha 
osobními dojmy najdete na webových strán-
kách školy.)

V Dlouhých Stráních

Ve středu 25. září se žáci 8. a 9. roční-
ku pod vedením RNDr. Dany Vrbové 
a Mgr. Petra Jakoba zúčastnili exkurze 

do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně 
a ruční papírny ve Velkých Losinách. Oba 
tyto objekty patří k technickým špičkám 
našeho kraje s výhradně českou technolo-
gií. Elektrárna je v provozu od roku 1996 

a pyšní se největší 
reverzní turbínou 
v Evropě a největ-
ším spádem u nás. 
Žáci se v infor-
mačním centru se-
známili s výrobou 
elektrické energie, 
prohlédli si stro-
jovnu a poznali, že 
když běží turbína, 
není slyšet vlast-
ního slova. Kolem 
dolní nádrže na říč-
ce Divoká Desná 

jsme jeli k horní nádrži. Cestou se nám na-
skytl překrásný výhled na krajinu. Za tep-
lého, slunného počasí jsme obešli celou 
horní nádrž na hoře Mravenečník v nad-
mořské výšce 1343 metrů. Užili jsme si 
krásný výhled na všechny světové strany. 

Ve Velkých Losinách jsme absolvovali 
exkurzi do papírny. Je to jediná papírna 
v Evropě s tradiční ruční výrobou papíru. 
Viděli jsme v provozu nabírání papírové 
hmoty na rám, lisování, sušení a hlazení 
papíru. Papír se v Losinách vyrábí pro vý-
znamné akce, různé instituce, vysoké ško-
ly, umělce apod. 

Žáci poznali na exkurzi krásná místa na-
šeho kraje, pochopili způsob výroby elek-
trické energie a papíru. Ve výuce získané 
vědomosti rozšíří o další poznatky, naučí 
se, jak pracují a kde jsou další elektrárny.

 RNDr. Dana Vrbová

ŠKOLY INFORMUJÍ

Výprava do minulosti

V pátek 27. září se žáci šestého roční-
ku společně s paní učitelkou Voňkovou 
a paní učitelkou Procházkovou zúčastnili 
exkurze, která se skládala z návštěvy ar-
chivu a výstavy „Příběh kamene“ v Olo-
mouci. 

Prohlídka archivu byla velmi zajíma-

vá. Prošli jsme pět pater i terasu, na kte-
ré jsme měli možnost krásného výhledu 
na město Olomouc. V archivu jsme viděli 
matriky, letopisy, úřední doklady i dávná 
vysvědčení. Pan průvodce nám nachystal 
knihy o Lutíně, které byly sice napsány 
nečitelným písmem, ale byly tak staré, že 
jen sáhnout si na ně  byl velký zážitek. 
Dále jsme viděli největší knihu archivu, 

která má víc než tisíc stran. Kdo chtěl, 
mohl ji vzít do rukou, a byla to opravdu 
tíha! 

V dalším patře jsme zhlédli staré listi-
ny s pečetěmi. Nahlédli jsme do spisů, 
kde bylo možné zjistit, kdy se kdo naro-
dil, kdy vstoupil do manželského svazku, 
v jakém stavu bylo jeho hospodářství 
(např. kolik choval hospodářských zvířat 

Naši na Strahově. Foto: Mgr. Radka Chmelářová

Dlouhé Stráně. Foto: Mgr. Petr Jakob



apod.).  A pak už jsme se museli rozloučit 
a vydat se na výstavu Příběh kamene. 

V muzeu jsme dostali malou papírovou 
knížku, do které jsme umístili otisky či 
razítka, jež bylo možné na výstavě zís-
kat. Viděli jsme pravěké nástroje a mohli 
si zkusit, jak lidé v pravěku rozdělávali 
oheň. Mohli jsme si i zkusit tesat do ka-
mene. Největším exponátem na výstavě 
byla dva tisíce let stará loď, která musí 
být speciálním způsobem ošetřována 
a uchovávána. Byl to „super“ výlet. 

Nela Vyhnánková, 6.B

* * * * * 

Co dodat ? Snad jen, že hodný pan prů-
vodce byl PhDr.  Jan Štěpán z Třebčína, 

zástupce vedoucí olomoucké pobočky 
Zemského archivu v Opavě. Díky jeho 
vstřícnému jednání jsme mohli vidět věci, 
se kterými se běžně nemůžeme setkat. Zá-
sluhou jeho poutavého výkladu na první 
pohled nezajímavá dějepisná látka o pí-
semných pramenech dostala zvláštní, 
úplně novou vůni a chuť a prohlídka ar-
chivu se proměnila v nevšední a zajímavý 
zážitek.  Doktoru Štěpánovi jsme zavázáni 
velkým díkem. 

Také výstava Příběh kamene má díky 
svému umístění ve sklepě depozitáře 
Vlastivědného muzea Olomouc zvláštní 
atmosféru a je jistě dobře, že se bude přes 
zimu dále rozšiřovat a zdokonalovat. Už 
se těším na nové, jarní setkání. 

Mgr. Věra Voňková

7

Zajímavá exkurze

Ve středu 2. října  navštívili žáci 8. roč-
níku za doprovodu RNDr. Dany Vrbové 
a Mgr. Kateřiny Mrázkové Sigmundovu 
střední školu. 

Po rozdělení do předem určených skupin 
jsme vyrazili do školních dílen. Moje skupina 
zavítala nejdříve do strojní dílny, kde nám pan 
mistr vysvětlil, co je frézování a práce na fréz-
ce. Někteří si to i vyzkoušeli a nevypadalo 

to jako nějaká nebezpečná činnost, při které 
skončíte s osmi prsty. 

Ve škole jsme pak s pomocí studentů na-
programovali práci stroje na vyřezávání tvarů 
nebo písmen do různých materiálů. Po návra-
tu do dílen jsme si – opět s pomocí studentů 
– vyrobili kovový přívěsek na klíče. V dílně, 
kde studenti pracovali s plechem, jsme po-
mohli s výrobou malých svícínků, které jsme 
si pak mohli odnést domů. 

Před budovou dílen stálo malé červené au-

tíčko, kterého jsme si všimli už při vstupu 
do dílen. Samozřejmě došlo i na ně. Pan mistr 
nám vysvětlil, jaké úpravy na něm musely být 
provedeny, a pak se mohl každý svézt. Byl to 
malý Velorex, ve kterém jsme si připadali jako 
ve fi lmu „Vrchní, prchni!“ 

Jelikož bylo venku chladno, vrátili jsme se 
opět do dílny a jeden student nám předvedl 
svařování. Po zajímavé a určitě originální ex-
kurzi jsme se vrátili do školy. 

Roswitha Chvátalová, 8. A

Divadélko pro školy

Ve čtvrtek 3. října se v aule ZŠ konalo di-
vadelní představení. Herci Vojtěch Líkař a Jan 
Ženatý z Divadélka pro školy působícího 
v Hradci Králové zavítali do naší školy, aby 
sehráli malým i větším divákům dvě divadelní 
představení.

Pro žáky 1. – 4. ročníku si připravili „Po-
hádky z našeho statku“ – pásmo tří příběhů 
ze života domácích zvířátek na venkovském 
dvoře, určené pro maňáskové loutky a dopro-
vázené písničkami navazujícími na děj.

Žákům 5. – 9. roč-
níku byla určena 
„Divadelní učebnice 
aneb České divadlo 
20. století“. 

Byla to zdaři-
lá koláž úryvků 
a známých písní 
z divadelních her, 
doplněná informa-
cemi o výrazných 
osobnostech naší 
kultury. Na jevišti 

Opracovat kámen není snadné. Foto: Petr Voňka

V dílně školy. Foto: Stanislav Körner Zkušební jízda. Foto: Stanislav Körner

Balada pro banditu – Šuhajovi. Foto: Renata Čechová
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se objevily postavy z revue „Don Juan 
&  Comp“ (V + W, 1931), románu „ Vál-
ka s mloky“ (K. Čapek, 1936), kabaretu 
„Jonáš a tingl-tangl“ (J. Suchý, 1962), 
baladického románu „Nikola Šuhaj lou-
pežník“ (I. Olbracht, 1933) a jeho mu-
zikálové podoby „Balada pro banditu“ 
(1978).

Při ukázce ze hry „Vyšetřování ztráty třídní 
knihy“ autorské dvojice L. Smoljak a Zd. Svě-
rák (1967) v některých divácích docela zatr-
nulo, když byli zcela načekaně a jmenovitě 
označeni za podezřelé . A řekněme si upřímně 
– nebyli to zrovinka žádní svatouškové.

Oba herci byli odměněni několikaminu-
tovým potleskem nejen za herecký výkon 

a vtipnou improvizaci, ale i za to, jak bravurně 
a bezprostředně dokázali komunikovat s žáky, 
které si po několika replikách rychle získali.

Mgr. Renata Čechová

(Pozn. red.: Text příspěvku je upraven 
a zkrácen. Původní úplné znění najdete 
na webových stránkách ZŠ Lutín.)

DUHA Křišťál Lutín

Super sobota

Blíží se páteční šest-
náctá hodina, do které 
se mají hlásit účastníci 
jednodenního výletu do
Přerova. Program je té-
měř hotov, ještě přípra-
va posledních stanovišť 

a hurá z práce rovnou do města nachystat 
všechno ještě přímo na místě.

Ale co to? Na telefonu ani jedna zpráva 
oznamující účast někoho z našich členů. Nic. 

Balím a jedu domů. Mám volný víkend, ale 
v hlavě plno otázek – proč se všichni třesou 
na Střeň, Pavučinku, kamkoli, proč nikoho 
nezajímá jednodenní výlet, co s tím udělat?

Mám to! Pojedeme sami, jen vedoucí a in-
struktoři a dokážeme si, že i jednodenní akce 
jsou super! A nevyrazíme do Přerova, ale 
na Sovinec!

Tak nějak vypadal začátek naprosto spon-
tánní akce. Konec domluv, v sobotu ráno 
vyjíždí z Olomouce konvoj tří aut s dvanác-
tičlennou „posádkou“ dobrodruhů připrave-
ných úplně na všechno…

Prohlídky na Sovinci byly doplněné zajíma-
vými, vtipnými, dokonce až bombastickými 

scénkami. Loupežníci, kostlivci, panoši, bo-
joví bratři nebo „černé svědomí“ nám v ne-
pravidelných intervalech zajišťovali opravdu 
ukrutné záchvaty smíchu. A to jsme stále 
ještě netušili, co si na nás připravili členové 
skupiny LOCUS! Scénky s užitím útrpného 
práva (prsty, ruce a nohy jen „lítaly“), mučí-
cí nástroje, pohádky, při nichž jsme si mohli 
skoro jako profesionální herci vyzkoušet role 
„veliké“ řepy, myšky, vnučky, lišky, pejska 
nebo koblížka. A co teprve upalování „skoro 
čarodějnic“!

Tak co, užijete si příští akci s námi, nebo 
budete radši sedět doma?

Petr „Hryzal“ Doseděl

Z TJ SIGMA LUTÍN

Na mučidlech.  Foto: Michal Pospíšil Nepokradeš!  Foto: Michal Pospíšil

Letošní vítězové.  Foto: Petr Brázdil

Nečekaná radost

V září se žáci druhého stupně naší školy 
zúčastnili 8. ročníku mezinárodní výtvarné 
soutěže Vezmi žlutou barvičku aneb Památ-
ky Velké Moravy, raně křesťanské památky 

a archeologické památky Velké Moravy dět-
skýma očima. Poté, co proběhla v hodinách 
dějepisu motivační hodina o Velké Moravě, 
začali žáci ve výtvarné výchově pod vedením 
Mgr. Dany Pfefferové zpracovávat stanovené 
náměty. Výsledek nás mile překvapil.

V kategorii Starší žáci – Šperky Vel-
ké Moravy obsadili naši žáci Jan Řehák 
a Magdaléna Greplová druhé a třetí 
místo.

Gratulujeme.
Mgr. Věra Voňková

Memoriál Josefa Vlacha

V polovině prázdnin, v sobotu 3. srpna se 
na lutínských tenisových kurtech uskutečnil 
již osmý ročník tenisového turnaje ve čtyř-
hrách pod názvem Memoriál Josefa Vlacha..

Zajímavostí tohoto turnaje je, že se dvo-
jice losují z jednoho losovacího koše. V tro-
pických vedrech, kdy teplota ve stínu sahala 

vysoko přes 30°C, bojovalo osm párů. Herní 
systém turnaje je závislý na štěstí a ten den 
byl velice spravedlivý. Všechny dvojice byly 
herně vyrovnané a zahrály si proti sobě, tedy 
každý s každým. Jeden z párů byl smíšený, 
ale na velmi dobré úrovni.

Po odehrání 28 zápasů bylo pořadí násle-
dující:

1.  Ladislav Vybíral a Petr Jurák
2.  Petr Chudoba a Miroslav Mikulka
3.  Pavel Steiner a Milan Koloušek
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Výbor oddílu tenisu  turnaj organizač-
ně velmi dobře připravil. Po celou dobu 
bylo k dispozici občerstvení – kuřecí ba-
gety, kuřecí polévka, grilovaná kuřecí 
stehna s bramborovým salátem a opékané 

klobásy. Během turnaje jsme vypili mno-
ho minerálních nápojů a „padl“ i soudek 
piva. To vše za podpory našich sponzorů – 
Fr. Brázdila, P. Steinera a dalších, kterým 
tímto děkujeme. 

Sportu zdar a tenisu zvláště a příští rok ur-
čitě na shledanou opět na turnaji. 

Petr Brázdil
oddíl tenisu

Konec roku 2013 se neodvratně blí-
ží. Srdečně zveme všechny příznivce 
pohybu na čerstvém vzduchu k tradič-

nímu novoročnímu výstupu na Kosíř. 
Pojďte s námi setřást přebytečné kalo-
rie nastřádané o svátcích, přivítat rok 

2014 a přiťuknout si s přáteli a známými 
na zdraví a lepší časy.

 Odbor turistiky

ZAJÍMAVOSTI

Lutín a olomoucká univerzita

Olomoucká univerzita letos slaví 440 
let od svého založení, o které se zaslou-
žil olomoucký biskup Vilém Prusinovský 
z Víckova. Dosáhl totiž toho, že olomouc-
ké jezuitské gymnázium bylo povýšeno 
na vysoké učení, tedy univerzitu. 

Zpočátku byl provoz univerzity značně 
provizorní, takže ani nemluvíme o uni-
verzitě. Za plnohodnotnou ji považujeme 
až od roku 1573, kdy byli promováni prv-
ní studenti. 

Vzhledem k převážně tříletému studiu 
začal výukový program kolem roku 1570. 

Studenti mimo samotné studium muse-
li také z něčeho žít a o zajištění stravy 
se musel někdo každodenně starat. Podle 
instrukce biskupa dané správci olomouc-
kého biskupského domu to byl právě on 
a jmenoval se Moc Švancar. 

V instrukci se mluví o studentech, kteří 
si za stravu platí, a také o tom, že na je-
jich stravování měla být část potravin 
dodávána z kapitulní vsi Lutína. Lutín 
byl dostatečně blízko, takže se potravi-
ny nemohly zkazit. Zřejmě byly dodává-
ny z panského dvora kapituly a ne přímo 
od obyvatel. O této skutečnosti se totiž 

v odvodech poddaných vrchnosti nemlu-
ví. 

Množství z Lutína bylo v instrukci sta-
noveno na půl roku a bylo následující: 
270 vajec, 26 kuřat a 19 slepic, což v 16. 
století nebylo málo, ale vzhledem k prav-
děpodobnému odběru z panského dvora 
to život obyvatel nijak neovlivnilo. Je 
totiž jasné, že mrtvá slepice již vejce ne-
dává. Existují teorie, že strava ovlivňuje 
schopnosti učit se a rozhodně udržuje lid-
ské tělo při životě. Každopádně lutínská 
drůbež a vajíčka přispívaly k věhlasu stu-
dentů olomoucké univerzity již od jejího 
počátku.

PhDr. Jan Štěpán

Ukončení X. ročníku 
„Hanáckého cestovatele“

V sobotu 28. září  byl v Konici slavnostně 
ukončen X. ročník Hanáckého cestovatele. 
Akce proběhla ve venkovních  prostorách 
za zámkem za účasti více než čtyř set oby-
vatel regionu a dalších návštěvníků.

C e r t i f i k á t 
„Hanácké ces-
tovatel“ předá-
vali  místopřed-
sedové Regionu 
HANÁ Jarmila 

Stawaritschová  a Ing. Miroslav Mačák 
a manažerka MAS Bc. Nela Kalábová. 
Získalo jej letos téměř dvě stě občanů, kte-
ří poznávali náš region a navštívili obce 
Regionu HANÁ. Tito cestovatelé byli ze 

všech částí našeho regi-
onu a někteří i ze vzdá-
lenějších míst, např. ze 
slovenské obce Sekule 
(146 km).  

Letos bylo hanácké 
putování trochu jiné. 
Stačilo navštívit obec 
regionu a získat z toho 
místa razítko Kláska 
nebo libovolné razítko 

z této obce.
Všech 46 obcí navštívilo dvanáct ces-

tovatelů. Je velmi potěšitelné, že z naší 
obce to byli manželé Alena a Jaroslav 
Srnečkovi a Marie a Lubomír Grézlovi. 
Z nejvzdálenějšího místa byla Adéla 
Bizoňová ze Sekule. Nejstarším účastní-
kem byl Ladislav Šín (84 let) z Rýmařova 
a nejmladšími dvouletí cestovatelé Richard 

Bábek z Lešan, Radek Majtner z Litovle 
a Dominik Mlčoch z Prostějova. Ocenění 
za pilnost získalo šest účastníků – nasbírali 
všechna razítka Klásků.

Během akce byl otevřen konický zámek, 
muzeum a město Konice zajistilo pěkný 
kulturní program.

 Ing. Miroslav Mačák

Pozvánka na Kosíř

  Foto:  Ing. Drahoslava Mačáková
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Lutín po 70 letech

V třináctém (již předposledním) pokra-
čování našeho seriálu fotografi í se vrátíme 
k pohledu, který se naskytl návštěvníkovi 
při odchodu z hospody směrem do „dě-

diny“ (dnešní ulice U Kapličky). V prv-
ním domě vlevo je malé okénko, kde byla 
dlouho trafi ka, domy na pravé straně (čp. 
4 a čp. 5) zmizely před stavbou prodejny 
potravin (která je shodou okolností opět 
otvírána) a obecní studna nebyla vlevo, 

jak je nyní, ale přímo u silnice na pravé 
straně. Dnešní pohled si ale díky výstav-
bě chodníků zaslouží označení „už po 73 
letech“.

Ing. Karel Mišák

Foto: osobní archiv Foto: Karel Mišák

Pozornosti občanů jistě neuniklo ne-
obvyklé dění na prostranství před OÚ. 
V době, kdy jsme náš snímek pořizovali, 
tu ještě panoval čilý pracovní ruch, ale 
v současné době už jsou vidět jeho výsled-
ky – nový chodník spojující Školní ulici 
s ulicí U Kapličky, fontánka uprostřed 

upravené plochy, kde už chybí jen pěkný 
trávník a lavičky, a patnáct nových parko-
vacích míst.

Celé dílo je dalším krokem ke zkrášlení 
naší obce a zpříjemnění života jejích oby-
vatel.

Zdena Tomková

Foto: Zdena Tomková

Za hezči dědinô

Na článek „Přežili jsme prázdniny“ v záři-
jovém vydání OZ zareagovalo nové občanské 
sdružení, které nám poskytlo informace cen-
né zejména pro obyvatele zmíněné lokality:

Ulice Růžová v Lutíně je již několik dese-
tiletí spjatá s řadou obchodů a provozoven. 
Jedno ze zařízení, bývalý Sportbar, změni-
lo v roce 2012 provozovatele a také prošlo 
částečnou rekonstrukcí. V minulém čísle 
Obecního zpravodaje jsme se mohli dočíst 
o tom, jak se obyvatelé okolních domů museli 
během prázdnin „sžívat“ se stále početnější 
klientelou tohoto podniku, která bohužel ze-
jména ve večerních hodinách na klidu v okolí 
nepřidávala. Tyto problémy lze částečně při-
suzovat i tomu, jak bar fungoval v minulých 

letech. Proto se současný provozovatel Milan 
Janáček rozhodl nastalou situaci řešit. A to 
také dělá, hlavně jako člen nově vzniklého 
občanského sdružení „Za hezči dědinô“, které 
se snaží o zvelebování obcí v regionu a Lutína 
především. 

Rekonstrukce, která doposud proběhla, si 
vyžádala velké investice, a proto bylo nutné 
zahájit dočasný zkušební provoz, při němž by 
se ustálila fi nanční situace. Bylo třeba získat 
i zkušenosti s vedením podniku odpovídající 
úrovně. 

Na základě získaných zkušeností, podnětů 
z řad občanů a jednání s vedením obce navrhlo 
občanské sdružení řešit celou situaci dokonče-
ním rekonstrukce, zrušením letní „zahrádky“ 

před barem a celkovým zvýšením kvality slu-
žeb. Tato opatření by měla vést ke změně cí-
lové skupiny a celkovému zklidnění provozu. 

Všechny tyto návrhy byly akceptovány 
a změny by měly proběhnout v období od lis-
topadu 2013 do března 2014. Po tuto dobu 
bude také částečně zastaven provoz zaříze-
ní. Doufejme tedy, že se plánovaná dostavba 
nemine účinkem a stížností na nevhodně se 
chovající hosty ubude, pokud možno na nulu. 
Celkový projekt je to velice nákladný a ambi-
ciózní, proto nezbývá než věřit v jeho úspěch.   

  Jan Mišák          

* * * * *
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VÝSLEDKY VOLEB

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Zlatá“ svatba

5. října – přesně padesát let od „pre-
miéry“ – oslavili v kruhu rodiny a blíz-
kých přátel první půlstoletí společného 
života manželé 

Alena a Hynek Večeřovi 
z Lutína.

Přejeme pevné zdraví, lásku a spo-
kojenost.

Foto: Ing. Karel Mišák

Celorepublikové výsledky – přehled zisku mandátů do PS

ČSSD 50

ANO 2011 47

KSČM 33

TOP 09 26

ODS 16

ÚSVIT 14

KDU-ČSL 14

V Lutíně se z celkového počtu 2605 
oprávněných voličů zapsaných do voleb-
ních seznamů zúčastnilo voleb 1482 ob-
čanů (56,89 %). Platných hlasů bylo 1475.

Ze čtyř volebních okrsků měl největ-
ší účast okrsek č. 4 – občané Třebčína 
(64,41 %) a nejmenší zájem projevili voli-
či okrsku č. 3 (50,91 %).

Voliči mohli dát svůj hlas jedné z osm-
nácti stran nebo hnutí.

Výsledky na prvních šesti místech 
jsou následující:

Pod hranicí 5 % zůstaly ODS se 47 hla-
sy, Strana zelených, Česká pirátská stra-
na a SPO – Zemanovci se 43 hlasy, Strana 
svobodných občanů s 23 hlasy, Dělnická 

strana sociální spravedlnosti s 15 hlasy, 
Koruna Česká s 5 hlasy, volební blok 
Hlavu vzhůru a politické hnutí Změna se 
4 hlasy, Suverenita a Strana soukromní-

ků ČR s 1 hlasem.
Všem občanům, kteří využili svého 

práva volit, děkujeme za účast.
Ze zprávy volební komise

pořadí strana počet hlasů %

1. ČSSD 284 26,03

2. KSČM 275 18,64

3. ANO 2011 270 18,30

4. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 129  8,74

5. KDU-ČSL  95  6,44

6. TOP 09  93  6,30
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Naši jubilanti:

V září oslavili:
87 let Marie Novotná Lutín
82 let Anna Aczbergerová Lutín
81 let Ludmila Tylšarová Lutín
80 let Jarmila Muzikantová Lutín
80 let Marie Tunková Lutín

V říjnu oslavili:
91 let Ignác Bokůvka Třebčín

Narozené děti: 

srpen:
Pavel Polášek  Lutín
Viktorie Turečková Lutín
září:
Martin Švub  Lutín
říjen:
Adéla Steinerová Lutín

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

Opustili nás ve věku …

90 let Miroslav Smička Třebčín
75 let Jaroslav Juřica Lutín 
68 let Jaroslav Rolenc Lutín             
56 let Jaroslav Reif Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

89 let Marie Václavíková Třebčín
88 let Marie Kratochvílová Lutín
87 let Antonín Dostál Třebčín
85 let Alžběta Andrejčíková Lutín
84 let Vratislav Muzikant Lutín
83 let Stanislav Zbořil Třebčín
83 let Vlasta Tunková Třebčín
80 let Jana Šenková Lutín
75 let Anna Vychodilová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

V Třebčíně byly v neděli 13. října přijaty do svazku obce čtyři děti. Krásnou básničkou je přivítala žákyně ZŠ Lutín Kristýna 
Řezníčková.

Foto: Jana Jašková

Vítání občánků

Při vítání občánků v Lutíně v sobotu 14. září bylo do svazku obce přijato deset dětí. Krásné pásmo básniček a písniček pro ně při-
pravili žáci ZŠ Lutín.

Foto: Michal Holásek


