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Přesně takhle se to nedělá
Na této fotografi i nám chtěl majitel 

vyřazeného nábytku (zřejmě obyvatel 
sídliště) ukázat, jak přesně se to dělat 
nemá. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o velkoobjemový odpad, který dle 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 pa-
tří do sběrného dvora (v Lutíně fungu-
je už dva roky!!), byla fakticky založe-
na černá skládka. Toto nepřijatelné 
jednání lze v rámci přestupkového 
řízení ohodnotit pokutou až 50 tisíc 
korun.

Jakub Chrást, místostarosta

Omluva redakce
Vážení a milí čtenáři,
při pozorném čtení lednového vydání 

našeho zpravodaje jste patrně nepřehlédli 
– kromě překlepů v popiskách pod něko-
lika fotografi emi – nemilou chybu, které 
jsem se dopustila v perexu (modrá kurzíva 

v úvodu před článkem) a v popisku pod 
fotografi í k článku Konec roku v Třebčíně 
na čtvrté straně.

Zavinily ji mé chybné počty týkající se 
první adventní neděle, za kterou jsem ne-
správně označila 26. listopad. Omlouvám 
se Vám všem a pro pořádek uvádím správ-
nou informaci:

Advent v roce 2017 začínal 
první adventní nedělí 3. pro-
since a končil 24. prosince – 
Štědrým dnem, který loni připa-
dl na čtvrtou (zlatou) adventní neděli.

Vaše Ladislava Kučerová
redaktorka OZ

Foto: Jakub Chrást

Představujeme nové pracovníky
Od poloviny loňského roku došlo 

na obecním úřadě k malým personálním 
změnám, a to ve funkcích vedoucí staveb-
ního úřadu (od 1. 7. 2017), správce ma-
jetku (od 1. 11. 2017) a tajemník OÚ (od 
1. 1. 2018).

Blanka Revayová 
– vedoucí stavebního úřadu

Odborné vzdělání 
jsem získala na  Střední 
průmyslové škole sta-
vební v Havířově. Je 
mi 43 let, jsem vdaná 
a mám dvě dospělé 
dcery. V Lutíně bydlím 
tři roky.

Jako vedoucí Stavebního úřadu Lutín 
pracuji od 1. července 2017 a věřím, že 
pro tuto funkci mám potřebné schop-
nosti. Svou práci se budu snažit vyko-
návat svědomitě s profesionálním pří-
stupem.

Ing. Miroslav Brhel 
– tajemník OÚ

Narodil jsem se 
před 48 lety a své 
dětství prožil v neda-
leké obci Těšetice. 

Odborné vzdělání 
jsem získal na SPŠ 
strojní v Olomouci 
a VŠB v Ostravě. 

V roce 1992 jsem se přestěhoval 
do Lutína, oženil se a s manželkou jsme 
vychovali naše dva, nyní už dospělé, 
syny. 

Od 1. ledna 2018 pracuji jako ta-
jemník OÚ Lutín. Ve své funkci bych 
chtěl ve spolupráci s volenými zástupci 
obce i se všemi svými kolegy pomá-
hat v dalším rozvoji našich dvou obcí, 
zodpovědně spravovat jejich majetek 
a podporovat všechny prospěšné čin-
nosti tak, aby se naši spoluobčané cítili 
co nejlépe.

Ing. Drahoslavě Mačákové a Ing. Lubomíru 
Václavíkovi děkujeme za dlouholetou práci 
pro naši obec a na zaslouženém a bezpochy-
by ještě aktivním odpočinku přejeme zdraví, 
pohodu a spokojenost.

Paní Ivaně Sedláčkové, v současné době 
šťastné mamince na mateřské dovolené, 
přejeme zdraví, mnoho radosti a úspěchů 
v nové, krásné a velmi náročné a odpo-
vědné roli. Kolektiv pracovníků OÚ

*  *  * *  *  * *  *  * 

Do funkce správce majetku nastoupil od 1. listopadu 2017 na dobu přechodnou jako 
zástup za pracovnici na mateřské dovolené pan Ota Košňar.

*  *  * *  *  * *  *  * 

Černá skládka na sídlišti v Lutíně.
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Nová aktivita je určena 
našim nejmenším

S příchodem nového 
roku jsme v Klásku od-
startovali úplně novou ak-
tivitu pro nejmenší mimin-

ka – „Cvičení a masáže miminek“. Jedná 
se o pravidelná čtvrteční setkávání mami-

nek s miminky od narození do asi osmi mě-
síců. Lektorkou je Marta Haderková, Dis., 
zdravotní sestřička v dětské ambulanci 
a laktační poradkyně.

Na začátku každé lekce se společně s mr-
ňousky přivítáme, lehce se zahřejeme krát-
kým cvičením s říkadly a písničkami (na pod-
ložce, gymnastických míčích či u maminky 
v náručí) a poté se zaměříme na samostatnou 

masáž jednotlivých částí tělíčka. Naučíme se 
například masáž pro spokojené bříško, jemné 
hlazení hlavičky a obličeje na celkové uvol-
nění děťátka, masáž nožiček a ručiček a také 
celkovou masáž pro klidný spánek.

Setkáváme se každý čtvrtek od 17:15 
do 18:15 hod. Po masáži by měla být mimin-
ka zklidněná a jít rovnou do postýlek .

Lucie Migalová

 Fota: Lucie MigalováDětem i maminkám se cvičení a masáže líbí. 

„Babský bál“ 
měl velký úspěch

Lutínské ženy ve spolupráci s kulturní 
komisí uspořádaly v aule ZŠ Lutín již tra-

diční únorový „babský bál“, k tanci a po-
slechu hrál pan Havelka z Olomouce. 

K dobré náladě, která vládla na této akci, 
přispěly svým vystoupením i slatinické 
ženy. Předvedly dvě taneční kreace - kan-

kán a aerobik, které byly oceněny velkým 
potleskem. Za celý organizační výbor 
děkujeme a doufáme, že se zase na příští 
akci všichni v dobré náladě sejdeme.

Vladana Tomášková

Třebčínské „ostatky“ 2018 
byly tradičně veselé

V sobotu 10. února proběhly v Třebčíně 
„ostatky“,  spojené s průvodem masek a po-
chováváním basy. 

Náš ostatkový průvod vedený medvě-
dem a doprovázený hudbou zamířil nej-

prve k domu pana místostarosty. Ten už 
čekal s bohatým občerstvením, aby pře-
dal maškarám „právo“ a tím i vládu nad 
Třebčínem. A pak už se chodilo od domu 
k domu, jedlo se, pilo, zpívalo i tancovalo. 
Nálada byla ostatková, tedy velmi veselá. 

Pro dospělé účastníky ale akce průvo-
dem neskončila. Večer se mnozí z nich 

přišli bavit na ostatkovou zábavu. Všichni 
si užili tance a myslím, že i legrace při po-
chovávání basy.

Poděkování patří všem sponzorům a sa-
mozřejmě organizátorům akce. Velmi 
nás potěšila hojná účast masek v průvodu 
i na večerní zábavě.

Jana Chvátalová

Jede, jede mašinka... Fota: soukromý archivAerobik ve vtipném pojetí slatinických žen.
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Asterix a Obelix - Vikingové z Třebčína. Foto: Antonín GieselV „ostatkové“ náladě. Foto: Roman Giesel

Už jsme tady třicet let!
Hola hola, i když to 

zní neuvěřitelně, před 
pár dny to bylo třicet 
let, co jsem se přistěho-
vala do Lutína, a v září 
to bude stejně tolik let, 
co tady vedu náš oddíl. 

Napřed pionýrskou Stopu a Pandu a pak 
duhový Křišťál. 

Přemýšlíme, že k tomuto jubileu něco 
podnikneme, a tak pomalu sháním lidi, 
kteří s námi jakoukoli dobu pobyli. Pokud 
mají i nějaké materiály – fotky, „cancá-
ky“ nebo jakékoli suvenýry – a zapůjčí 
nám je nebo alespoň okopírují, budou ví-
táni tak jako všichni, kdo se ozvou.  

Hlaste se, pamětníci! Víte-li o někom, 
kdo byl NÁŠ a není na FB, dejte mu vě-

dět, dejte vědět mně a dejme se dohroma-
dy.

Lenka Pospíšilová (Lenočka)
e-mail: lenocka@lutin.cz • tel.: 603 214 518

*  *  * 

 Zájemci o letní tábor, neváhejte! I tahle 
zpráva zní neuvěřitelně, ale letos pořádáme 
již náš 23. letní dětský tábor! Nepotkávají 
se nám bohužel dvě „kulatá“ výročí (30 let 
oddílu a 23 našich táborů), ale jsou to dvě 
pěkná čísla, za která se nemusíme stydět  
(tedy aspoň si myslím).

Letos budeme mít tábor opět na základ-
ně v Hoštejně u Čerta na Březné, bude mít 
pěkný a pro někoho možná tajemný nádech 
příběhů „Zaklínače“. Cena bude stejná jako 
v loňském roce (tedy nezdražujeme) a tábor 

bude v termínu od 21. července do 4. srpna 
2018. Špatné zprávy jsou dvě: letos máme 
k dispozici jen třicet míst pro děti a již 
nyní máme přes třetinu tábora zamluve-
nou. Takže hlavně členové oddílu - přihla-
šujte se rychle!  Přihlášky jsou k dispozici 
na táborovém i oddílovém webu.

Všichni se podívejte na http://tabor.
lutin.cz nebo na oddílové stránky http://
www.duha-kristal.cz do sekce Tábor 2018.

V případě jakýchkoliv informací ohledně 
tábora kontaktujte Lenočku nebo Stoupu - 
všechno rádi zodpovíme.

Na účastníky se těší všichni vedoucí a po-
řadatelé tábora.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil
stoupa@lutin.cz

Kdy – kde – co
v březnu a dubnu
13. března - Háčkování s velikonoční 
(úterý)   tematikou  v Klásku

klubovna RC (17-19 hod.)

15. března - Beseda
(čtvrtek)   „Stříbrné noci Petrohradu“ 

knihovna Lutín (18 hod.)  

16. března - Retro ples „Hippies“
(pátek)   s RC Klásek

aula ZŠ Lutín (20 hod.)

16. března -  Kreativní odpoledne pro děti 
(pátek)    od 8 let (výroba šperků) 

klubovna RC (16.00 hod.) 

 17. března - Třebčínský košt
(sobota)  sál KSZ Třebčín (19 hod.)

24. března - Master guláš 2018
(sobota)   Litovelská pivnice 

Třebčín (9 hod.) 

25. března - Velikonoční zdobení 
(neděle)   kraslic 

sál KSZ Třebčín (15 hod.)

27. března - Velikonoční tvoření 
(úterý)   pro děti od 8 let

klubovna RC (16,45 hod.)

29. března - promítání fi lmu „Bio Ráj“
(čtvrtek)  knihovna Lutín (19 hod.)

6. dubna - divadelní představení
(pátek)   „Mnoho povyku pro psa“

aula ZŠ Lutín (18 hod.)

19. dubna - Velká cena obce Lutín
(čtvrtek)    (běh mládeže) 

sportovní areál u ZŠ Lutín 
(16 hod.)

20. dubna - Hodová zábava
(pátek)  aula ZŠ Lutín (19 hod.)

26. dubna - promítání fi lmu
(čtvrtek)   „Mary a Max“
  knihovna Lutín (19 hod.)  

28. dubna - Slet čarodějnic 
(sobota)  a stavění máje
  areál Rybníček (15 hod.)

30. dubna - Slet čarodějnic v Třebčíně 
(pondělí)  areál Ohrada (17,30 hod.)

2. května - Běh pro MAMMA HELP
(úterý)  areál Rybníček (16 hod.)

Hody v Lutíně:
21. dubna - Lunapark „pod lipami“
(sobota)   po celý den

10 hod. - fotbalový turnaj
„benjamínků“
stadion TJ Lutín
14 hod. - fotbalový turnaj
„starých gard“
stadion TJ Lutín

22. dubna - 7 hod. - budíček s dechovkou
(neděle)  9 hod. - mše v lutínské kapli
  lunapark po celý den

Kulturní komise
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Pohyb a počet obyvatelstva v r. 2017

Počet osob
Lutín Třebčín

Celkem
muži ženy Σ muži ženy Σ

přihlášených 33 24 57 14 13 27 84

odhlášených 36 44 80 7 10 17 97

narozených 19 20 39 3 4 7 46

zemřelých 8 7 15 3 3 6 21

muži ženy celkem

k 31. 12. 2017 1574 1613 3187

Lutín 1213 1231 2444

Třebčín 361 382 743
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O čem jednala rada obce

dne 7. 12. 2017:

Schválila: 
�  kalkulaci cen vodného a stočného 

na rok 2018 předloženou provozovate-
lem vodohospodářského majetku spol. 
ARKO TECHNOLOGY, a.s., a to: vod-
né 28,87 Kč/m3, stočné 29,18 Kč/m3 – 
celkem 58,05 Kč/m3;

�  dokument Oznámení o vyhlášení sou-
těže obálkovou metodou týkající se 
prodeje obecní nemovitosti č.p. 122 
v Lutíně (bývalá prodejna zeleniny);

�  navržený program 19. zasedání zastupi-
telstva obce (18.12.2017);

�  provedení výměny vstupních dveří 
u obecní nemovitosti č.p. 85 v Lutíně 
(cukrárna) ze cenu 7 563 Kč včetně DPH.

Souhlasila s nabídkou paní Kataríny 
Křížkové – KK na provedení vizualizace 
fasády budovy KSZ v Třebčíně (za cenu 
3 630 Kč včetně DPH).

dne 18. 12. 2017:

Vyhověla námitkám stěžovatele (společnos-
ti STRABAG a.s.) proti zadávacím podmín-
kám veřejné zakázky „Stavební úpravy uli-
ce Pohoršov – Lutín“ a prodloužila lhůtu pro 
podání nabídek do 8. 1. 2018 do 10.00 hod.

dne 20. 12. 2017:

Schválila: 
�  odpisy ZŠ a MŠ Lutín, přísp. org., 

v celkové výši 12 942 Kč včetně ne-

investičního příspěvku ve výši odpisu 
z hlavní činnosti 11 436 Kč; zároveň 
nařídila odvod volných investičních 
zdrojů ve výši 11 436 Kč do rozpočtu 
obce;

�  návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Lutín na rok 
2018 a střednědobého výhledu rozpoč-
tu na období 2019 – 2020. Příspěvek 
zřizovatele bude činit 7,6 mil. Kč roč-
ně.

dne 27. 12. 2017:

Schválila odměny členům Sboru pro ob-
čanské záležitosti (komise rady) za 2. po-
loletí r. 2017.

Souhlasila s vypracováním podrobného 
rozpočtu s výkazem výměr na cyklostez-
ku Lutín – Třebčín (1. část za 3 500 Kč 
bez DPH). Rozpočet vypracuje fi rma SPZ 
DESIGN s.r.o.

Vzala na vědomí variantní řešení studie 
nového vstupu do budovy ZŠ Lutín.

dne 11. 1. 2018:

Schválila: 
�  podpis a uzavření Dodatku č. 16 

ke smlouvě o provozování vodohospo-
dářského zařízení obce Lutín se spo-
lečností ARKO TECHNOLOGY a.s.;

�  vytvoření jednoho parkovacího místa 
pro invalidy bez uvedení SPZ na zákla-
dě žádosti osoby se ZTP;

�  úpravu provozní (půjčovací) doby 
Obecní knihovny Lutín, ev. pracovní 
doby knihovníka;

�  vystěhování nábytku a materiálu 
z ubytovny č. 111 pracovníky TS, 
odpojení plynu a zakonzervování bu-
dovy.

Vzala na vědomí informaci starosty obce 
o otevření pokladniček Tříkrálové sbírky.

dne 31. 1. 2018:

Schválila: 
�  uzavření smlouvy na provedení celoplošné 

deratizace v obou částech obce v r. 2018 se 
společností Servis 3xD spol. s r.o.;

�  program zasedání zastupitelstva obce 
(8. 2. 2018 v Lutíně);

�  obnovení pracovní smlouvy na dobu 
určitou (jeden rok) se zaměstnancem 
Technických služeb Lutín.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 18. 12. 2017:

Schválilo: 
�  obecně závaznou vyhlášku  (OZV) 
č. 1/2017 o nočním klidu v roce 2018;

�  OZV č. 2/2017 o místním poplatku za od-
pady;

�  pravidla rozpočtového provizoria do 
schválení rozpočtu 2018;

�  prodej pozemku p.č. 182/21 v k. ú. Lutín 
o výměře 67 m2 za cenu 100 Kč/m2.

Souhlasilo:
�  s odkupem části pozemku p.č. 82/2 

v k. ú. Třebčín do majetku obce za cenu 
100 Kč/m2;

�  s podáním žádosti o dotaci na cyklo-
stezku Lutín – Třebčín z dotačního 
titulu SFDI a s dofinancováním spo-
luúčasti k dotaci z rozpočtu obce.

dne 8. 2. 2018:

Schválilo: 
�  kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA



Únorová exkurze do Brna 
žáky zaujala

Rozhodli jsme se, že  v pátek 16. úno-
ra navštívíme Vida science centrum 
v Brně a seznámíme s ním žáky našich 
osmých tříd. Na velké ploše se zde na-
chází 170 interaktivních exponátů. 
Návštěva Brna by nebyla úplná, kdy-
bychom nenavštívili také hrad Špilberk 
a kasematy. 

A jak hodnotí exkurzi žáci?

*   *  *

„Šli jsme do Vida centra, které nás už 
na první pohled okouzlilo. Zde jsme si 
mohli vyzkoušet spoustu pokusů a naučit 
se nové věci. A pak hurá do kasemat, pro 
mě nejzajímavější část výletu, který se ná-
ramně vydařil.“  (E. Buriánová)

„Měli jsme toho v plánu hodně, takže neby-
lo času nazbyt. Ve Vida centru jsme si užili 
tři hodiny zábavy. Vyzkoušeli jsme si odpálit 
vodíkovou raketu, prozkoumávali jsme pod-
mořské dno, mohli jsme si na vlastní kůži vy-
zkoušet, jaké to je zažít zemětřesení. Na hra-
dě jsme načerpali nové informace o třicetileté 
válce, prohlédli jsme si kasematy, kde žili 
zločinci.“  (N. Dostálová)

„Vida centrum je zábavní vědecký park. 
Mohli jsme si vyzkoušet spoustu zajíma-
vých pokusů, pozorovat, jak se tvoří mlha, 

vodní vír nebo tornádo. Zkusili jsme mo-
derovat zprávy o počasí. Vida centrum 
je skvěle udělané a myslím si, že tam 
každý najde něco, co ho baví. Na hradě 
Špilberku jsme se dozvěděli o době třice-
tileté války a jaké zbraně se tehdy použí-
valy. Rozhodně jsme se nenudili.“ 

 (J. Chudobová)

„Začali jsme návštěvou vědeckého cen-
tra Vida. Hned na začátku před námi stál 
vodotrysk, který se ale lišil od běžných 
tím, že voda stříkala dolů  a vytvářela růz-
né obrazce, např. „smajlíka“. Celá výstava 
byla plná věcí, které nadchly nejen mě. 

Něco bych možná i vylepšil, ale zaujala 
nás spousta skvělých pokusů.….Kasema-
ty? Nevím, zda povídání o nich bylo více 
zajímavé, nebo strašidelné, protože sku-
tečnosti, o kterých průvodce mluvil, mi 
naháněly husí kůži.“  (J. Smička)

*   *  *

Jsem ráda, že žáci byli spokojeni a vy-
zkoušeli si celou řadu interaktivních ex-
ponátů. Doporučuji návštěvu Vida centra 
jako jeden z cílů rodinného výletu.

Dana Vrbová 
organizátorka exkurze, učitelka M-F
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Co můžeme dělat 
pro své zdraví?

V únoru se lutínská ZŠ zapojila 
do projektu „Zdraví dětem“, který se 
pokusil netradičním způsobem upo-
zornit žáky na důležitost zdravého způ-
sobu života. Projektu se zúčastnili žáci 
prvního stupně základní školy (proza-
tím od „druháků“ po „páťáky“).

Během čtyř vyučovacích hodin se 
žáci pod vedením zkušené lektorky 
pokoušeli přijít na to, co všechno by 
mohli ještě pro své zdraví udělat. Dále 
slovy jednoho z účastníků – Michala 
Vaculíka z 5.A:

„Paní dietoložka nám vyprávě-
la o dvou kamarádech – Zdravíkovi 

a Jedlíkovi. Zdravík byl zaměřený 
na sport a zdravou výživu. Naopak 
Jedlík nežil zdravě. Stále jedl a nespor-
toval. Dále nám říkala, co jsou to napří-
klad cukry, tuky a v čem jsou obsaženy. 
Nakonec jsme po dvojicích skládali po-
travinovou pyramidu. Z časopisů jsme 
vystřihovali potraviny a pití a pak jsme 
výstřižky nalepovali do pyramidy. 
Z pyramidy bylo vidět, které potraviny 
a nápoje jsou zdravé a které nezdravé.“ 

Doufáme samozřejmě, že všechno 
nové a užitečné, co se během realiza-
ce projektu dozvěděli, budou žáci umět 
– ke svému prospěchu – v životě také 
uplatnit.

Michal Vaculík, 5. A 
Věra Voňková, učitelka

st. 143 v k. ú. Lutín, jehož součástí je 
objekt občanské vybavenosti č.p. 122 
v ulici Olomoucká (bývalá prodejna 

zeleniny), za kupní cenu 2 028 000 Kč;
�  přistoupení obce Lutín do Sdružení 

místních samospráv ČR.

Vzalo na vědomí informaci o řešení 
směrnice EU zákona o ochraně osobních 
údajů.  /ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Ve VIDA centru se nikdo nenudil. Na Špilberku jsme obdivovali expozici zbraní. 

Práce účastníka projektu Michala Vaculíka z 5.A.

Foto: Gabriela Vychodilová Foto: Vojtěch Šmída
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Jak si „osmáci“ poradili 
s Tomanem a lesní pannou

Probírat básníky a učit se (nedejbo-
že) nazpaměť jejich verše – to je ně-
kdy pro žáka (i učitele!) „nadlidská 
dřina“. Žáci osmé B jsou ale kreativní 
a rádi se baví. Pochmurný ráz a smut-
ný konec hrdiny Čelakovského balady 
probírané v hodině literatury nevadil 
jim ani jejich učitelce, do dramatiza-
ce příběhu zklamaného Tomana a zá-
ludné lesní panny vložili veškerý svůj 
herecký um, vtip a fantazii a náramně 
si to užili.

Tvořivost některých „divadelníků“ mě 
překvapila, musím říci, že občas i bra-
la dech. Například když se objevila les-
ní panna s opravdu svítícím věnečkem 
z elektrických „svatojánských broučků“ 
na hlavně – to byla věc! Ještě nápaditější 
byl však její koloběžkový jelen s parohy ze 
špejlí. A co ostatní panny? Všechny byly 
lákavé a svůdné. Některá vynikala něžnou 
krásou, jiná originálními šaty ověnčenými 

šlahouny plnými listí – asi jak se prodírala 
lesní houštinou, další poutala pozornost 
svým temperamentem a živelností. Líbili 
se mi také elegantní Tomanové i jejich sta-
rostlivé sestry.

„...Slyš, Tománku, radu mou, 
nedávej se doubravou,
objeď kolem k Svaté hoře,
ať nemám po tobě hoře,
dej se raděj v zápolí, 
ať mě srdce nebolí!...“

Jak všichni víme, starostlivost sestry ne-
byla bezdůvodná, nešťastnou láskou zniče-
ný Toman se konce básně nedožije. Jenže 
v podání mých „osmáků“ tento smutný 
konec nevyzněl nijak tragicky. Možná je 
to neutuchajícím životním optimismem, 
který si herci na naše improvizované je-
viště s sebou přinášeli. Každopádně při-
pravili pro sebe – když nevystupovali, 
byli přece diváky – i pro mě moc pěkný 
zážitek, který byl příjemným vybočením 
ze stereotypu školních hodin. Zaslouží 
poděkování – za práci, kterou věnovali 
přípravě, za odvahu, s jakou vystupovali. 

A také za to, jak účelně dokázali spolupra-
covat, aby se výsledné dílo zdařilo. I to je 
v životě často velmi zapotřebí.

Věra Voňková, učitelka

Toman a lesní panna (v ntradiční obuvi).

Přehlídka lesních panen (v kostýmech podle vlastní fantazie). Foto: Vojtěch Šmída Toman, jeho sestra a sestra nevěrné milé (dvojrole) a lesní panna.

V projektu Micro:bit
máme vítěze

K projektům podporujícím zájem 
mladých lidí o techniku a programo-
vání patří také Micro:bit, do něhož se 
zapojili žáci naší školy. Po školním 
kole, v němž byli jako nejlepší vybráni 
pro účast v krajském kole Jiří Sedlák 
(9.B), Jakub Smička (8.A), František 
Špunda a Martin Vrzal (oba 8.B), se 
ukázalo, že volba byla šťastná. Jakub 
Smička a Jirka Sedlák prošli až do ce-
lostátního kola, ve kterém Jirka dosá-
hl jako nejlepší v republice na „nej-
vyšší příčku“.

Náročnost úkolů v krajském kole byla 
vysoká, ale naše „čtyřka“ se nezalekla. Jirka a Jakub při práci na projektu. Foto: Radim Kadlec

Foto: Vojtěch Šmída

Foto: Gabriela Vychodilová
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Umístění Jirky Sedláka a Jakuba Smičky 
v první pětici a postup do fi nále a šesté 
a sedmé místo Františka Špundy a Martina 
Vrzala bylo skvělým úspěchem. Získané 
zkušenosti chlapci jistě uplatní v dalších 
soutěžích nebo při volbě studia.

Finále soutěže – celostátní kolo – pro-
bíhalo pod názvem Hackathon BBC 
micro:bit 30. ledna 2018 v prostorách 
Fakulty elektrotechniky a informati-
ky Univerzity Pardubice. Zde již byla 
silná konkurence nejlepších žáků z 26 
škol z celé republiky. Soutěžící už ne-
pracovali na svých autíčkách ze školní-
ho a krajského kola, ale na zcela novém 
typu projektu.  O to větší byla radost 
Jirky Sedláka, když ze soutěže vyšel 
jako vítěz, obsadil první místo a od-
nesl si - kromě slov uznání a diplo-
mu – jako výhru nový notebook. Také 
Kubovo dobré umístění v první desítce 
zaslouží uznání.

Kromě skvělého úspěchu našich žáků je 
nesporné, že projekt Micro:bit má budouc-
nost a jeho využitelnost v praxi je vyni-

kající. Doufám, že se podobných projektů 
budeme moci účastnit i nadále a možná, 
že letošní úspěch zkusíme obhájit i v příš-
tím roce.

Jirkovi Sedlákovi blahopřejeme a všem 
soutěžícím děkujeme za skvělou reprezen-
taci.

Michal Žák, učitel informatiky  

Šťastný vítěz Jirka Sedlák (uprostřed), vlevo Kuba Smička, vpravo Mgr. Michal Žák. Foto: Radim Kadlec

Lyžařský kurz jsme zvládli 
ve zdraví a pohodě

Tradiční lyžařský kurz (lyžařský vý-
chovně  vzdělávací zájezd) žáků naší školy 
proběhl úspěšně ve dnech 5. až 10. února 
2018 na Horní Bečvě v Beskydech v lyžař-
ském areálu U Sachovy studánky. 

Kurzu se zúčastnilo 41 žáků, kte-
ří byli po příjezdu na hory rozděleni 
do tří družstev. „Červení“  (patnáct za-
čátečníků) si v pondělí prvně v životě 
nasadili lyže a na konci kurzu bezpeč-
ně sjížděli sjezdovku.  „Zelení“ se už 

v minulosti s lyžemi setkali, ale jistotu 
získávali až teď (a úspěšně). „Žlutí“ 
jsou většinou poměrně zkušení lyžaři, 
ale vždy je co zlepšovat a během kurzu 
je to vidět.

Každý večer po výcviku probíhalo 
hodnocení uplynulého dne a dva nej-
lepší v každém týmu měli právo ná-
sledující den lyžovat v dresu své barvy 
s velkým číslem 1. 

Tři večery nás bavila vlastním pro-
gramem naše tři družstva. Třetí den 
kurzu se odpoledne nelyžovalo, hrá-
li jsme bowling a stolní tenis v areálu 

rekreačního střediska, kde každoročně 
bydlíme.

Letošní kurz byl výjimečný absen-
cí jakýchkoliv zdravotních problémů 
a zranění, což je samozřejmě dobře. Ne 
vždy se to podaří. 

Za úspěšný průběh a výsledky kurzu 
(patnáct „úplně nových“ lyžařů) dě-
kuji kolegům instruktorům Kateřině 
Krejčířové a Janu Chmelářovi a zdra-
votníku Michalu Žákovi.

Dík za pedagogický dozor patří kole-
gyni Kateřině Mrázkové.

Petr Jakob, vedoucí kurzu a instruktor

Družstvo „poměrně zkušených“ (v reálu žlutých) lyžařů. Vždy je co zlepšovat! Foto: Petr Jakob
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Sigmundova SŠS, Lutín

Maturanti, učitelé a hosté 
„plesali“

Stužkovací plesy pořádá naše škola ne-
přetržitě od roku 1981. V pátek 9. úno-
ra proběhl v sále Společenského domu 
Sigma Lutín již 38. společenský ples, 
jehož hlavním bodem programu bylo 

slavnostní stužkování studentů tříd MS 
4. A s třídním učitelem Mgr. Marcelem 
Máčalou a MS 4. C s třídní učitelkou 
PaedDr. Jaroslavou Zapletalovou. 

Třída MS 4. A předvedla krátký zábavný 
program inspirovaný stínovým divadlem. 
Druhá třída, MS 4. C., svůj program po-
jala jako vtipné glosování třídy a jednot-
livých studentů. Poté byli maturanti svý-
mi třídními učiteli a zástupcem ředitele 
Ing. Oldřichem Fojtkem ostužkováni. 

Po ostužkování studentů i učitelů 
a po slavnostním přípitku s vyučují-
cími následovalo sólo pro maturanty. 
Předtančení zajistil náš loňský maturant 
Michal Procházka s partnerkou. K tanci 
nám hrála kapela EšiBand. 

Všichni se výborně bavili, hosté si báječně 
zatančili, bohatá tombola byla rozdána a teď 
nezbývá nic jiného, než popřát maturantům 
hodně štěstí u zkoušky z dospělosti.

Jitka Bušinová, učitelka matematiky

Třída MS4.A s třídním učitelem Marcelem Máčalou. Třída MS4.C s „matkou třídní“ Jaroslavou Zapletalovou. Fota: Ivo Kotas

Ovládáme svou mateřštinu?

V posledním listopadovém dnu loň-
ského roku proběhlo v prostorách naší 
budovy poprvé školní kolo olympiády 
v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 
deset studentů druhých a třetích roční-
ků studijního oboru. 

První část byla zaměřena na práci s tex-
tem, kde žáci prokazovali své znalosti 
například z lexikologie, syntaxe a dalších 
disciplin. Ve druhé části vypracovali slo-
hovou práci na dané téma. Dva úspěšní 
řešitelé postoupili do okresního kola. 

Jakub Crhák a Jakub Vaverka ze třídy MS 
3. B  tedy přišli ráno 29. ledna do Domova 
dětí a mládeže Olomouc, aby porovnali své 

znalosti se studen-
ty dalších střed-
ních škol, převážně 
gymnázií. 

S potěšením mů-
žeme říci, že si hoši 
nevedli zle. Jakub 
Crhák obsadil krás-
né 16. místo. 

G r a t u l u j e m e . 
Pevně věříme, že 
i v příštím roce bu-
dou naši školu re-
prezentovat šikovní 
studenti.

Blanka Janečková 
učitelka ČJ - NJ Řešitelé školního kola v plné práci. Foto: Blanka Janečková

Krajskou soutěž zručnosti 
jsme vyhráli

V únoru se v Mohelnici konala kraj-
ská soutěž zručnosti žáků středních 
škol Olomouckého kraje „Kovo Junior 
2018“, jejímž vyhlašovatelem je CECH 
KOVO ČR. Datum soutěže bylo sta-
noveno na 6. únor a pro reprezenta-
ci naší školy jsme vybrali studenty 
Tomáše Skopalíka a Květoslava Šubu 
z druhého ročníku oboru Mechanik 
seřizovač.

V úterý 6. února v časných ranních ho-
dinách usedáme do školního automobilu 
a vydáváme se do Mohelnice. Po cestě ješ-
tě probíráme taktiku a ujasňujeme si po-
stupy při tvorbě programu. Hoši vypadají 
klidně, ale určité napětí se nedá popřít.

Po necelé hodině jízdy přijíždíme 
do školy v Mohelnici, kde se vítá-
me s kolegy a pomalu se přesunujeme 
do dílen CNC strojů. Žáci usedají do la-
vic a dostávají první zadání v podobě 
výkresu, který musí během jedné hodi-
ny naprogramovat na CNC stroji.

Oba naši žáci zvládli programování 
v časovém limitu a přesouvají se na dal-
ší stanoviště. Zde mají za úkol měření 
pomocí sinusového pravítka a za pár 
minut odevzdávají naměřené hodnoty 
k následné kontrole. A pak už nezbývá 
než čekat na výsledky …

Při vyhlašování výsledků stojí studen-
ti v řadě a je na nich vidět, že jsou plni 
očekávání. A pak se dozvídáme radost-
nou novinu – soutěž skončila velkým 
úspěchem našich žáků, a to v podobě 
prvního místa, které jednoznačně vy-
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hrál Tomáš Skopalík, a druhého mís-
ta, které obsadil Květoslav Šuba. Díky 
skvělému umístění mají oba studenti 

zajištěný postup do celorepublikové-
ho kola, které se koná 19. – 21. března 
v Chomutově.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy.

Jakub Kaštyl, učitel odborného výcviku

Fotbalisté se připravují 
na jarní sezonu

Zima už je opět téměř 
za námi a jarní část sezony 
se kvapem blíží. Přípravu 
na ni začali lutínští muži 
od 31. ledna. Probíhá už pod 

novým hlavním trenérem, bývalým ligovým 
hráčem Davidem Rojkou. Trenér Lubomír 
Keluc přijal výzvu na záchranu Hněvotína 
a s námi se tak rozloučil. Vedení oddílu ko-
pané  mu touto cestou děkuje za odvedenou 
práci a přeje mnoho úspěchů v novém pů-
sobišti. 

Tréninky probíhají buď v domácích pod-
mínkách, nebo na umělé trávě v Hněvotíně, 
případně v nové sportovní hale v Senici 
na Hané. V termínu od 9. do 11. února muži 
absolvovali soustředění, kde „polykali“ 
dvoufázové tréninky proložené regenerací 
v sauně. Stihli už i dva přípravné zápasy, oba 

s divizními soupeři. Nejprve podlehli 3:8 
Hranicím a poté porazili Velkou Bíteš 2:1. 
V rámci přípravy se utkáme ještě s Ústím 
u Hranic (divize), FC Kostelec na Hané 
a s Tatranem Litovel (oba 1. A. tř.). Soutěž 
startuje 24. března, kdy se představíme 
na půdě Dubicka.

Dorost se už do přípravy vrhl také. 
Absolvoval dva turnaje. První v malé ko-
pané na umělé trávě v Hněvotíně, kde kluci 
obsadili sice páté (poslední) místo, avšak 
v poměření sil s „mančafty“ ze špičky 
okresního přeboru a účastníky Krajského 
přeboru obstáli. Na druhém turnaji, po-
řádaném ve zbrusu nové sportovní hale 
v Moravském Berouně, lutínští a slatiničtí 
mladíci v těžké konkurenci rovněž ostudu 
neudělali a obsadili předposlední, páté mís-
to. Dorostu začíná sezona 1. dubna doma 
utkáním s Drahanovicemi.

Mladší žáčci netrénovali prakticky jen 
přes Vánoce, jednou týdně se scházejí v tě-
locvičně základní školy. Zimu si zpestřili 
rovněž halovým turnajem, který proběhl 
v Hlubočkách. Naši mladí borci obsadili 

solidní třetí místo z celkových pěti účast-
níků.

Obě přípravky se rovněž nepřetržitě schá-
zejí jednou týdně v tělocvičně ZŠ a těší se, 
až roztaje led a sníh a budou moci vyběh-
nout na zelený pažit. Jakub Chrást

trenér dorostu, hráč „A“ mužstva

Rozpis utkání mužů – jarní sezona
So 24.03. 15:00 Dubicko : Lutín

Ne 01.04. 15:30 Lutín : Dolany

So 07.04. 15:30 Hněvotín : Lutín

Ne 15.04. 15:30 Lutín : Rapotín

So 21.04. 16:00 Přerov : Lutín

Ne 29.04. 16:00 Lutín : Černovír

Ne 06.05. 16:30 Zábřeh : Lutín

Ne 13.05. 16:30 Lutín : Všechovice

Ne 20.05. 10:00 HFK Olomouc B : Lutín

Ne 27.05. 17:00 Medlov : Lutín

Ne 03.06. 17:00 Lutín : Velké Losiny

So 09.06. 17:00 Želatovice : Lutín

Ne 17.06. 13:30 Lutín : Kralice

První úkol - programování. Radost ze zaslouženého úspěchu. Fota: Jakub Kaštyl

SPORT V OBCI

Stolní tenisté změřili své síly

V sobotu 3. února proběhl pod zášti-
tou S&K Třebčín v budově bývalé ško-
ly v Třebčíně již šestý ročník turnaje 
ve stolním tenisu.  

Dopoledne si své síly změřily ženy, 
odpoledne potom sehráli svá utkání 
muži. Letošní účast byla o něco men-
ší než v předcházejících ročnících. 
Spousta hráčů se omluvila. Probíhající 
chřipková epidemie se zkrátka na účas-
ti projevila. Soutěžní družstvo žen. Foto: Jiří WeidingerSoutěžní družstvo mužů. Foto: Hana Weidingerová



Navštivte putovní výstavu 
v Olomouci

Touto krátkou zprávou chci obrátit vaši 
pozornost k národní putovní výstavě „Má 
vlast cestami proměn“. Výstava není 
komerční, ale veřejná, přístupná všem. 
Dokumentuje pozitivní změny našich sídel 
nebo krajiny. Myšlenka výstavy je prostá 

– zobrazit příkla-
dy změn tak, jak 
k nim přistoupili 
naši spoluobčané. 

Je jedno, zda 
se jedná o zá-
hony nebo park, 
o budovu pro-
měněnou ve spo-
lečenské středis-
ko či muzeum. 
V našem regionu 

touto výstavou prošla obnovená sýpka 
v Ludéřově a dnes je součástí výstavy 
drahanovická „Galerie U Kalicha“. 

Doporučuji všem návštěvníkům Olo-
mouce, kteří se budou v březnu pohy-
bovat v budově nebo okolo železniční 
stanice „Olomouc - hlavní nádraží“, 
aby výstavu navštívili. Je ve veřej-
ném prostoru, bez vstupného a stojí 
za zhlédnutí.
Více informací na www.cestamipromen.cz

Miroslav Mačák
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V kategorii žen vybojovala vítězství 
Věra Tótová z Lutína, druhá skonči-
la Hana Weidingerová  a třetí Milena 
Weidingerová, obě z Třebčína. 

V kategorii mužů zvítězil Vladislav 
Petrášek z Olomouce, druhý skončil 
Radek Kubíček z Olšan a třetí byl Jan 
Weidinger z Třebčína. Velký dík patří 

Mileně Weidingerové, která se posta-
rala o organizaci a hladký průběh celé 
akce. Pavel Novák

předseda S&K Třebčín

ZAJÍMAVOSTI

Jaké počasí trápilo 
naše předky?

Ještě jednou se vrátím ke staré škole 
v Třebčíně. Mám za to, že není mno-
ho lidí, kteří měli možnost číst starou 
školní kroniku, kterou začal psát v roce 
1871 tehdejší učitel Augustin Nesňal. 
Jeho vypravěčské umění čtenáře zanese 
do doby hodně vzdálené. 

Je zajímavé číst, jaké starosti obyvatelé 
Třebčína měli před téměř 150 lety. Zde 
je několik jeho postřehů o počasí, které 
připravilo obyvatelům a škole, která stála 
velmi blízko potoka, velké starosti:

„…Značným postrachem po obouch 
stranách potoku bydlících obyvatelů byla 
též povodeň dne 15. srpna 1882. O 4. ho-
dině odpoledne počalo pršeti a pršelo bez 
přetržení až do půl 12. ho-
diny v noci. Strašné hřmění 
a hromobití sprovázelo déšť 
po celý čas. O 11. hodině 
v noci bylo celé ,Zákantí’ 
pod vodou a škola vodou 
obklíčena, jelikož potok pro 
množství se hrnoucí vody 
nestačil a tato po obou stra-
nách potoka se rozlévala. 
Tma byla úplná a křik veli-
ký. Asi o čtvrť na dvanác-
tou, když vody pořád přibý-
valo, opustil jsem s manžel-
kou školu.“ 

Nedlouho poté přestalo 
pršet a voda tehdy mno-
ho škod nezpůsobila, stej-
ně jako o tři roky později, 
když: „Již poslední dny 
v měsíci listopadu 1885 po-
čalo silně mrznouti a mrzlo 
pořád až na malé, krátké 

a řídké úlevy až přes polovici března 
1886. Sněhu bylo také mnoho, a jelikož 
počal asi 20. a 21. března 1886 náhle táti, 
a potoky ještě zcela zamrzlé byly, hnala 
voda po cestách a po polích a naděla-
la mnoho škody. Asi od polovice cesty 
k Lutínu hnala skoro všechna voda, která 
naším potokem a cestou se valila, po poli 
Třebčínském, hlavně ale Lutínském, pří-
mo k  magacině’ k Olšanům, jako mohut-
ná řeka.“

Přichází 1. srpen 1887 a povodeň, o níž 
je zpraven i mocnář František Josef I. 
Kronikář pak bouřlivé počasí zazname-
ná ještě několikrát, třeba v roce 1897: 
„Dne 26.června postižena byla obec naše 
o 2. hodině odpoledne strašnou bouří 
s krupobitím. Bouře přihnala se od se-
veru. Krupobití trvalo asi 2 až 3 minuty. 

Nepadaly kroupy, ale byly to zrovna kusy 
ledu. Mnoho oken bylo v obci vytlučeno, 
ve škole 8 tabul. Již při blížení se bouře 
pozorovati bylo na shromážděných ve ško-
le dětech strach a zděšení; když ale rozbi-
tými okny počaly mezi dítky lítati hranaté 
kusy ledu, povstal nářek a křik k nepo-
psání. Na poli jsou brambory a cukrovka 
kroupami posekány a asi třetina obilí zni-
čena. A co ušetřeno kroupami, to zkaženo 
zas z dobré polovice deštivým počasím 
od 27. července až do 7. srpna 1897. Obilí 
nejen v mandelích a na pokládkách, ale 
i to které ještě stálo, rostlo…“

Tolik historie. Stará škola, jednotřídka, 
již nestačila většímu počtu žáků, a proto 
byla zahájena stavba nové školy na hor-
ním konci Třebčína. Ale o tom snad příště.

Josef Nejedlý

Ještě jedna stará fotografi e pana učitele Nesňala s jeho žáky z archivu Antonína Spurného z Líp.
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Reklama na strojové čerpadlo. Textová reklama. Reklama na ruční čerpadlo. Foto:xxxxxxxxxxxx

Reklamy Sigmundů nabízely 
celý sortiment fi rmy
Článek vychází z reklamních příloh 

novin Selské listy z roku 1913, ročník 
31, vycházejících v Olomouci. Lutínští 
Sigmundi vyráběli ve své fi rmě nejrůzněj-
ší čerpadla, pumpy, stříkačky a vůbec vše, 
co se týkalo studnařství či přečerpávání. 

Sortiment fi rmy se postupně rozšiřoval 
a většinou tvořil různé varianty výrobků po-
dle výkonu stroje či množství přepravova-
ných látek. Pokud tedy někdo vystačil s ma-
lou studnou, mohl si pořídit malou pumpu, 

pokud někdo vlastnil studnu velkou, v sor-
timentu byla příslušně velká pumpa nebo 
čerpadlo. Stejně tak pokud chtěl čerpadlo 
na ruční nebo strojový pohon, nebyl to pro 
Sigmundy problém. Jestliže si někdo chtěl 
zmodernizovat vlastní hospodářství, byla 
samozřejmě v nabídce čerpadla na močův-
ku, a to opět na různé pohony. Podle reklam 
již nejméně v roce 1913 nabízeli také pohon 
na postupně se rozmáhající elektromotory.

Tři různé reklamy, které byly střídány 
po celý rok 1913 v agrárním deníku Selské 
listy, již také postoupily od čistě textových 
reklam ve starších novinách. Uvedené re-

klamy nabízejí sortiment fi rmy jako insta-
latérské a studnařské centrum a továrnu 
na výrobu čerpadel a pump. Obrazové re-
klamy ukazují ruční zdvižné řetězové čer-
padlo, které mohlo být použito jak na vodu, 
tak na hutnější tekutiny (např. zmíněnou 
močůvku), a další čerpadlo na pohon trans-
misí, tedy nejčastěji pásovým přenosem 
od motoru (v této době ale třeba také loko-
mobily). V doporučených cenících si pak 
zájemce dohledal další nabízené modely.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě

Lutín po 81 letech

V letošním roce předpokládám, že se 
moje historické fotografi e budou týkat 
především dvou významných výročí, 
tedy 100. výročí založení republiky a pak 
150. výročí založení čerpadlářské tradice 
v Lutíně.

Pro dnešní vydání jsem připravil foto-
grafi i jednoho z domů, které pro své za-
městnance stavěli před druhou světovou 
válkou Sigmundové.

A nejlepší je použít text z Obecní kro-
niky:

„Továrna Sigmund-Pumpy vzkvétá. 
V roce 1930 postaven dům č.110 s plo-

chou střechou dřevocementovou pro 
6 úřednických rodin za obnos 225.000 Kč 
a internát pro svobodné úředníky č.111.“

V roce 1936 byl postaven dům č. 125 
opět pro ženaté úředníky a v roce 1937 
dům č. 120.

A ten je i na dnešních dvou fotografi ích.
Ing. Karel Mišák

Dům čp. 120 po dostavbě. Foto: archiv Karla Mišáka Dům čp. 120 a okolí dnes. Foto: Karel Mišák

Značka „HANÁ regionální 
produkt®“ je zárukou kvality  

Výrobky a služby vhodné pro udělení 
značky hodnotí vždy certifi kační komise, 
kterou tvoří zástupci místních akčních 

skupin, sdružení, institucí, regionálních 
výrobců a odborné veřejnosti. Zaměřuje 
se především na základní kritéria, podpo-
rující místní původ, kvalitu,  šetrnost k ži-
votnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu 
k regionu. Regionální značka garantuje 
zákazníkům původ výrobku z Hané, ori-
ginalitu a vazbu na toto území a zároveň 
slouží ke zviditelnění místní produkce. 

Ochrannou známkou „HANÁ regionál-

ní produkt®“ se od konce loňského roku 
chlubí 77 výrobců a 5 certifi kovaných slu-
žeb našeho regionu. Kromě čtyř nových 
výrobků rozhodla komise vyhovět žádosti 
o obnovení certifi kátu osmnácti výrob-
cům, kterým platnost značky „vypršela“. 
Jedná se o jednotlivce nebo společnosti 
nabízející své produkty masné, mléčné, 
pekařské, cukrářské, ale také pivo, svíč-
ky, dekorativní mýdla a skleněné fi gurky, 
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háčkované krajky a mnoho dalších vý-
sledků nápaditosti a šikovnosti lidských 
rukou. Každý z těchto výrobků je ochran-
nou známkou viditelně označen.

Kromě ocenění regionálních pochoutek 

a řemesel nezapomíná komise ani na pro-
vozovatele různých služeb.

Nejbližší kolo další certifi kace regionál-
ní značky se uskuteční ještě letos na jaře. 
Značku Haná uděluje MAS Moravská 

cesta, kam se mohou výrobci, řemeslníci, 
producenti a poskytovatelé služeb se svý-
mi žádostmi obracet.  

 
Julie Zendulková, koordinátorka

Jeden z nově oceněných produktů (spol. Simi Fruit Garden s.r.o. – Josef Kropáč).
Kukuřičné kuře z Hané (Zbyněk Opatrný – Rodinná farma Tovačov) rovněž s novým 
certifi kátem.

Fota: Miloslava Hrušková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Naši jubilanti

V lednu oslavili:
87 let Marie Pažourková Třebčín
86 let Radmila Mazalová Lutín        
85 let Marie Zbořilová Lutín
85 let Josef Tunka Lutín
84 let Jiří Stodola Lutín
82 let Vlasta Handlová Lutín
82 let Naděžda Kovářová Lutín
81 let Margarita Šimková Lutín
75 let Anna Maděrková Lutín
75 let Jaroslav Dudek Lutín

V únoru oslavili:
92 let Marie Andrlíková Třebčín
85 let Anna Káňová Lutín
84 let Miroslav Hrubý Třebčín
82 let Bohumila Řezáčová Lutín
82 let Milada Vašíčková Třebčín

80 let Marie Bombíková Třebčín
75 let Vlastimil Mikulka Lutín
75 let Antonín Giesel Třebčín
75 let Eva Chudobová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

*  *  * 

Narozené děti: 

listopad:
Adam Michálek Třebčín

prosinec:
Sofi e Miklíková Lutín
Nina Šťastná Lutín

Sbor pro občanské záležitosti.

leden:
Eliška Chodilová Třebčín
Aneta Mazurová Lutín
Marie Sedláčková Lutín

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

Opustili nás ve věku …

87 let Stanislav Zbořil Třebčín
85 let Jitka Zatloukalová Třebčín
79 let Václav Moler Lutín
78 let  Božena Pospíšilová Třebčín
65 let Ladislav Holásek Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ZLATÉ SVATBY
Vzácné jubileum - 50 let společného života –  oslavili manželé 

VLADIMÍR A MARIE GRÉZLOVI 
a ERNEST A MILUŠE ČERMÁKOVI 

z Lutína.
SPOZ přeje do dalších společných let hodně zdraví, pohody, spokojenosti. 

Ať Vám nechybí síla a energie pro záliby a koníčky, které obohacují Váš život.


