
Ohlédnutí za obecním plesem
Letošní obecní ples, v pořadí již sedmnác-

tý, byl tak jako každoročně připraven a zor-
ganizován velmi dobře a pečlivě. Oproti 
předchozím však byl přece jen poněkud jiný. 
Konal se totiž ve velkém sále Společenského 
domu Sigma a to mu bezesporu dodalo nejen 
více lesku a reprezentativnosti, ale především 
více prostoru pro tak významnou společen-
skou akci. Společenský dům přece jen může 
poskytnout kromě příjemného prostředí také 
větší možnosti pro zázemí plesu a určitý 
komfort návštěvníkům i účinkujícím.

Milé přivítání ( pro pány štamprlička slivo-
vice a pro dámy malý dáreček) navodilo hned 
při vstupu úsměv a dobrou náladu. Stojí za to 
uvést, že dáreček  i výzdobu sálu připravova-
ly děti s učiteli ZŠ v Lutíně. Poděkování jim 
patří nejen za práci a ochotu, ale také za vkus 
a šikovné ruce.

Vlastní zahájení po uvítání starostou obce 
Antonínem Bábkem patřilo tanečním párům. 
Hbitost, rychlost a téměř artistické taneční 
prvky předvedl mladičký sourozenecký pár 
z Prostějova, dva taneční páry z Olomouce 
upoutaly lehkostí, ladností, profesionalitou 
i krásou.

A pak se již tančilo, mnohdy „jako o život“. 
Hudební skupina L.I.F. z Olomouce, jejímž 
„podhoubím“ je olomoucká vojenská hudba, 
odvedla dle očekávání výborný výkon a zá-
sadně přispěla nejen k tanečním kreacím, ale 
k celkové náladě, lehkosti a příjemné atmo-
sféře v sále.

„Pochlapili“ se také sponzoři, takže šťast-
ní výherci mohli být potěšeni asi 70 cenami. 
A ceny to byly skutečně pěkné a také užiteč-
né. Co třeba takové stavební kolečko? Starost 

pro výherce při návratu z plesu jistě nemalá. 
Také občerstvení  a obsluha si jistě zaslouží 
pochvalu.

17. obecní ples máme tedy za sebou a jistě si 
na něj, třeba  i někdy v létě, mnozí rádi vzpo-
menou. Obecní úřad  a všichni organizátoři 
a personál obsluhy však již mohou znova pře-
mýšlet, jak uspořádat ples příští.

Všem, kdo obecní ples připravovali a spon-
zorovali v tomto roce, patří nemalé uznání 
a poděkování. Ladislav Smička
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ZE ŽIVOTA OBCE

Vítězné ženy Foto: Pavel Novák

Foto: Zdena Tomková

ZIMA V TŘEBČÍNĚ

Novoroční turnaj
ve stolním tenisu

O víkendu 19. a 20. ledna proběhl v bu-
dově bývalé školy v Třebčíně novoroč-
ní turnaj ve stolním tenisu. V sobotu si 
změřili své výkony muži,  v neděli potom 
ženy a děti. Celkem se turnaje účastni-
lo 26 hráčů. Hrálo se o hodnotné ceny 
a v kategorii mužů i o putovní pohár. 
Zápasy byly většinou velmi vyrovna-
né a nikdo nedal nikomu nic zadarmo. 
Navzájem se všichni povzbuzovali, aby ti, 
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Farář s kostelníkem pohřbili basu

co právě hrají, dosáhli nejlepšího výsled-
ku. Finálové zápasy byly velmi napínavé 
a lahodily oku přihlížejících diváků. Bylo 
se opravdu na co dívat. A teď už k vý-
sledkům: V kategorii mužů vyhrál Jan 
Šmehlík, druhý skončil Marián Šimeček  
a třetí Petr Giesel. V kategorii žen vy-

hrála Milena Weidingerová, druhá byla 
Jana Greplová a třetí Martina Bednářová. 
V kategorii dětí vyhrál Jan Weidinger, 
druhá byla Hana Weidingerová a třetí 
Martin Foukal.

Pro hráče bylo připraveno bohaté ob-
čerstvení, aby mohli doplnit síly pro dal-

ší zápasy. Velký dík patří paní Milené 
Weidingerové, která se postarala o orga-
nizaci a hladký průběh celé akce.

Pavel Novák
předseda občanského sdružení 

S& K Třebčín

Dětský karneval na ledě
Letošní zima nám opět dopřála uspořádat 

pro děti z Třebčína a okolí dětský karneval 
na ledě. Příjemným překvapením pro pořa-
datele byla účast téměř padesáti dětí, které 
přišly v krásných maskách .S velkou chutí 
se zapojily do všech připravených soutěží, 
za které pak dostaly sladkou odměnu.

Zpestřením karnevalu byla soutěž pro 
dospělé připravená třebčínskými hasiči, 
do které se zapojilo mnoho rodičů.

Za výborně připravenou a zorganizova-
nou akci patří poděkování hasičům a ob-
čanskému sdružení S&K Třebčín.

Eva Jarošová

Třebčínské ostatky
Mnohokrát jsme se mohli přesvědčit, že se 

v Třebčíně dbá na tradice. Také v letošním 
roce nechyběly „třebčínské ostatky“, které 
se uskutečnily v sobotu 9. února. Celou obcí 
prošel pestrý průvod téměř šedesáti masek 
v doprovodu dechové hudby pana Jiřího 
Pavlíčka. Večerní ostatková zábava o půlnoci 
vyvrcholila pochováním třebčínské basičky 
s okázalým smutečním průvodem a nenapo-
dobitelnou dvojicí – farářem a kostelníkem.

Všem, kdo se podíleli na přípravě a organi-
zaci této akce, patří velké poděkování.

Zdena Tomková

Foto: Roman Giesel

Foto: Zdena Tomková
Foto: PhDr. Jan Štěpán

Foto: Zdeněk Vícha
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Upozornění občanům!
Opravujeme neúplné a nepřesné znění 

informace týkající se poplatku za psy, kte-
rá je uvedena v Kalendáři pro občany (pří-
loha lednového čísla OZ).

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 
o místním poplatku ze psů zní přesná 
a správná informace takto:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a)  za každého psa v rodinném domě 
a v domě s maximálně 3 bytovými jed-
notkami 100 Kč

b)  za každého psa v domě s více než 3 by-
tovými jednotkami 600 Kč

c)  za psa, jehož držitelem je uživatel in-
validního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho je-
diným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu 100 Kč                        

Za neúplnou informaci se omlouváme.

Zdena Tomková 
místostarostka      

O čem jednala rada obce  

dne 28.11.2012:

Schválila plán inventur na rok 2012 k prove-
dení řádné inventarizace majetku a závazků 
Obce Lutín.

dne 17.12.2012: 

Schválila:
  pronájem obecní nemovitosti čp. 85 

a 165 v ul. U Parku v Lutíně p. Horylo-
vé na dobu 5 let s účinností od 2.1.2013 
za podmínky investování do nemovitosti 
s cílem snížení úniku tepla; 
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce ZŠ 

a MŠ, příspěvkové organizaci, ve výši 
3 000 Kč na zabezpečení plesu školy 
(18.1.); 
  poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ 

Sigma, odboru turistiky, na zabezpečení 
akce Novoroční výstup na Kosíř.

Souhlasila: 
  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2013 

byla zahrnuta částka 20 000 Kč, která 
bude použita jako příspěvek na zabezpe-
čení provozu RC Klásek v roce 2013;

  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2013 
byla zahrnuta částka ve výši 20 000 Kč, 
která bude použita jako příspěvek na za-
bezpečení provozu sdružení DUHA Křiš-
ťál Lutín v roce 2013.

dne 27.12.2012:

Schválila uvolnění částky 25 500 Kč z roz-
počtu obce na zabezpečení 17. obecního plesu 
(2.2.).

dne 9.1.2013:

Schválila:
  sazby vodného a stočného pro rok 2013 

včetně DPH: vodné 31,08 Kč, stočné 
26,85 Kč, celkem 57,93 Kč;
  přidělení uvolněného obecního bytu 2+1 

ve Školní ulici čp. 80 paní Miroslavě Sná-
šelové;
  poskytnutí příspěvku sdružení S&K 

Třebčín ve výši 1 500 Kč na zabez-
pečení turnaje ve stolním tenisu (bu-
dova bývalé ZŠ Třebčín, 19. a 20.1.).

Souhlasila:
  se zvýšením částky na dárek pro 

dítě v rámci vítání občánků z 250 Kč 
na 1 000 Kč;
  aby do návrhu rozpočtu na rok 2013 byla 

pro zabezpečení požární ochrany uvedena 
částka 351 000 Kč;

  aby do návrhu rozpočtu na rok 2013 byla 
pro zabezpečení obnovy památek uvede-
na částka 210 000 Kč.

dne 30.1.2013:

Schválila :
  sjednocení sazby nájemného u všech 

obecních bytů vyjma DPS na částku 
40 Kč za m2 podlahové plochy s účinností 
od 1.2.2013;
  zvýšení nájemného z nebytových pro-

stor o meziroční míru infl ace s účinností 
od 1.2.2013;
  aby do návrhu rozpočtu obce pro rok 2013 

byla zahrnuta částka 14 400 Kč, která 
bude použita jako příspěvek pro Centrum 
Dominika Kokory;
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 4 500 Kč na zabezpečení 20. roční-
ku Velké ceny běhu mládeže Obce Lutín, 
která se bude konat 5.4. ve sportovním 
areálu ZŠ Lutín;
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 10 000 Kč na zabezpečení tra-
diční kulturně společenské akce Ostatky 
v Třebčíně (9.2.).
  Souhlasila, aby do návrhu rozpočtu obce 

na rok 2013 byla zahrnuta částka ve výši 
114 000 Kč, která by byla použita jako 
půjčka občanskému sdružení Region 
HANá, nositeli projektu RC Klásek Lutín.
 /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Kdy – kde – co v březnu a dubnu

 2. března – turnaj obcí ve stolním tenisu 
(sobota)  bývalá ZŠ, Třebčín
 3. března – Třebčínský skřivánek
(neděle)  KSZ, Třebčín
24. března – zdobení velikonočních kraslic
(neděle)  KSZ, Třebčín  
29. března – zdobení velikonočních kraslic
(pátek)  aula ZŠ, Lutín
 6. dubna – Třebčínský košt
(sobota)  KSZ, Třebčín
27. dubna – slet lutínských čarodějnic + stavění máje
(sobota)  Rybníček, Lutín
30. dubna – slet třebčínských čarodějnic
(úterý)  Ohrada, Třebčín

3. – 5.května – hody v Třebčíně
Program třebčínských hodů najdete v květnovém vydání 
Obecního zpravodaje.

Kulturní komise rady

HODY V LUTÍNĚ 
pátek 12.4. 
20.00 hod. – hodová zábava, aula ZŠ Lutín 
sobota 13.4.
 9.00 hod. –  turnaj v malé kopané 

„O pohár starosty obce“, stadion TJ Sigma Lutín
neděle 14.4.
 7.00 hod. – budíček s dechovou hudbou pana Pavlíčka
 9.00 hod. –  7. ročník turnaje ZŠ Lutín v judu,

tělocvična ZŠ Lutín
10.00 hod. – mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie

vitape
Lístek s poznámkou
OPRAVA - Je to 8. ročník a turnaj bude v sobotu 4.5. v 9.00 hodin.!

vitape
Zvýraznění

vitape
Zvýraznění

Lístek s poznámkou
proběhne o týden později, tj. v sobotu 13.4.2013

vitape
Zvýraznění

Lístek s poznámkou
správně: 27.3. - středa
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Šťastnou plavbu!

V pondělí 21.ledna se uskutečnil zápis 
dětí do 1. ročníku ZŠ. Letos jsme akci 
pojali v duchu námořní plavby tak, aby 

děti nejen prokázaly své znalosti a do-
vednosti, ale aby se i pobavily. Zároveň 
se do příprav zapojila většina žáků naší 
školy. V hodinách VV a ČaSP dotvářeli 
tematicky výzdobu chodeb a tříd.

Jsme rádi, že do naší školy zavítalo 
52 dětí, které se po splnění všech úkolů 

staly námořníky, ale hlavně budoucími 
prvňáčky.

Počáteční trému děti zahnaly v tělocvič-
ně, kde absolvovaly „opičí dráhu“. Pak se 
vydaly po stopách ploutví vzhůru do tříd. 
Tam malí předškoláci prokázali své doved-
nosti při kresbě postavy, opisu, poznává-
ní barev a tvarů. Povídali si s učitelkami, 

některé překvapilo vázání mašličky, což 
v době suchých zipů není nic neobvyklého.

Většina dětí zvládla úkoly hravě a bez 
problémů, za což si zasloužily odměnu 
v podobě „parníků“ – perníků, pravé ná-
mořnické čepice a pamětního listu.

V rámci zápisu si všichni měli možnost 

projít školou, nahlédnout do tříd i školní 
družiny. Po celou dobu se jim věnovali 
a provázeli je starší žáci, kteří dokonce 
mysleli i na kostýmy a užívali si to společ-
ně s budoucími prvňáčky.

Každý měl možnost vyzkoušet si práci 
s interaktivní tabulí, která je v dnešní době 
běžnou součástí tříd.

Nezbývá než popřát všem budoucím 
žákům ŠŤASTNOU PLAVBU po celou 
dobu školní docházky.

(VV= výtvarná výchova, ČaSP= člověk 
a svět práce)

Mgr. Jana Vyhnánková
Mgr. Leona Čotková

ŠKOLY INFORMUJÍ

„Výlet“ do Austrálie

Ve středu 13. února se naše třída 7. A zú-
častnila v kině Metropol přednášky na téma 
Austrálie. Přednášku moderovali manželé - 
cestovatelé. Podívali se snad do celého svě-
ta. Jejich slova byla doprovázena fi lmem 
– nejdříve ze Sydney (na plátně probíhaly 
záběry z blízkosti operní budovy), posléze 
z Melbourne, kde se v roce 1956 konaly 
olympijské hry, a také z Perthu a Brisbane. 
Moderátoři nám vysvětlili i nedůležitěj-
ší události z australské historie, z nichž je 
odvozena i forma státu – dnešní Austrálie 
je federací složenou z šesti svazových stá-
tů. Protože Austrálie byla dříve britskou 
kolonií, je dnes  členem Commonwealthu. 
Seznámili jsme se i se životem Aborigin-
ců (česky Austrálků), původních obyvatel  
Austrálie.

Posoudili jsme jejich vzhled, viděli rituál 
používaný při vstupu chlapců mezi muže. 
Nemáme teď problém vysvětlit např., proč 
si natírají tělo bílou barvou – není to jen 
z rituálních důvodů, ale také proto, aby se 
chránili před slunečním zářením. Každého 
zaujaly záběry australské buše – tamější 

bujné vegetace, ale i rozlehlých písečných 
pláží, rozkládajících se téměř u každého 
většího toku. Najednou se na plátně zjevil 
vrch Ayers Rock, aboriginským názvem 
Uluru. Všichni zadrželi dech a kochali se 
krásou skal, jež příroda vybudovala z pís-
kovce, který je na povrchu oranžový. Je to 
způsobeno velkou hojností železa. Nádhe-
ra v každém záběru, tu zajímavý hmyz, tu 
jiný živočic h. Na plátně byl i klokan, roz-
tomilý klokánek. Hověl si v matčině vaku. 
I když se nám největší vačnatci velmi líbi-
li, největší obdiv přece jen vyvolal medví-
dek koala. Byl hebký a roztomilý.

Příště se s námi oba cestovatelé vydají 
prý do země, kde kdysi vzkvétala mayská 
civilizace. Doufám, že i tam se s našimi 
učiteli podíváme. Už se na to moc těším.

Ondřej Látal, 7. A

Ve víru tance

V sobotu 16.února se konal každoroční 
karneval, tentokrát na téma Šťastnou plav-
bu.

Když se začaly scházet děti v maskách, 
bylo vidět, že se jejich rodiče hodně 
snažili a věnovali výrobě masek mno-
ho času. Byl to opravdu pěkný pohled. 
I program karnevalu byl zajímavý.

Nejvíce ze všeho nás však zaujala od-
hodlanost pana ředitele, který se hned 
po pronesení uvítacích slov úspěšně po-
kusil roztancovat ty nejmladší z nás. Par-
ket ovládl dav dětí zkoušejících opako-
vat taneční pohyby pana ředitele. Po této 
sympatické rozcvičce už děti neotálely 
a bez ostychu tancovaly.

Pak přišla velmi oblíbená tombola. 
Skoro každý si něco odnesl domů. Po-
cit štěstí z výhry byl velmi příjemný. 
Po tombole jsme parket ovládli už my 
starší a naše oblíbená písnička Gangnam 
style. Pak jsme se i my unavili. Byl také 
už večer.

Lidé se postupně vytráceli domů, také 
naše třídní skupinka se pomalu rozpada-
la. Nakonec jsme jen trošku vypomohli 
při úklidu a rozloučili jsme se. Už se tě-
šíme na příští rok.

Eva Čepičková,  8. A

Fota: Mgr. Renata Čechová
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Rekordní účast na Kosíři

Jak jsme již informovali v lednovém 
čísle Zpravodaje, na Kosíři bylo prv-
ní den roku 2013 zaregistrováno 3643 

účastníků oblíbeného novoročního vý-
stupu organizovaného odborem turis-
tiky TJ Sigma Lutín. Bez něho si už 
vyznavači pobytu na zdravém vzduchu 
nedokáží začátek roku vůbec předsta-
vit. Předloňská rekordní účast (3021) 
tak byla opět překonána o více než 600 
milovníků této sportovní a společenské 

akce, která je nejmasovější v celém ši-
rokém okolí.

Počasí, zejména krásné slunečné dopo-
ledne, bylo po vánočním hodování a sil-
vestrovském veselí jako stvořené k pro-
cházce přírodou. Na Kosíři se brzy vytvo-
řila fronta turistů k registraci, kterou se 
dařilo pořadatelům s velkým úsilím zvlá-

Z TJ SIGMA LUTÍN

V krajském kole nezklamaly

Po postupu obou našich dívčích fl orbalo-
vých družstev do krajského kola byla děv-
čata odhodlaná prodloužit vítěznou sérii 
a zdolat své soupeřky stejně jako v okres-
ním kole.

Na turnaj do  Hranic přijelo 19. prosince 
družstvo mladších žákyň ve složení  Katka 
Gieselová, Alice Holcová, Lucie Hradi-
lová, Tereza Korenná, Martina Mrázko-
vá, Adéla Střídová a Hana Weidingerová. 
Po dvou vítězných zápasech v základní 
skupině, kde byly velmi důraznými a bo-
jovnými soupeřkami dívky ze ZŠ Hey-
rovského v Olomouci, nastupovala naše 
děvčata do fi nále znovu právě proti nim. 
Po tuhém boji jim ale nakonec patřilo za-
sloužené vítězství  a první místo, zlaté me-
daile a postup do kvalifi kace na republi-
kové fi nále, které se bude konat 19.března 
v Olomouci.

...................
V pátek 4. ledna se před sportovní halou 

HC Cement Hranice třepaly zimou a ner-
vozitou dívky z 5.- 7. třídy, na které  čekalo 
krajské fi nále  pro 2. stupeň ZŠ s názvem 
„Orionfl orbal cup“. Družstvo doplně-
né čtyřmi děvčaty z 5. ročníku nemohlo 
v případě vítězství postoupit dál, protože 
to pravidla nedovolují (situace se změní 
až v příštím roce). To ale nezměnilo nic 
na odhodlání děvčat udělat pro úspěch ma-
ximum. Jejich bojovnost, rychlost v obra-
ně i útoku se vyplatily. Bez ztráty jediného 
bodu porazily všech pět družstev a staly se 
vítězem celého turnaje.

Z úspěchu se spolu s trenérem radovaly 
Kristýna Bednářová, Michaela Gieselo-
vá, Katka Greplová, Lucie Hradilová, 
Anička Křížková, Martina Mrázko-
vá, Michaela Provazová, Katka Rych-
lá, Radka Spurná, Sylva Šmoldasová 
a Hana  Weidingerová. 

Nejlepší  hráčkou týmu byla vyhlášena 
Michaela Gieselová, nejlepší brankářkou 
turnaje Anička Křížková. Každá z děvčat 
si odvezla „zlato“ a do školy přibyl velký 
pohár. 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci.

Mgr. Jan Chmelář   Družstvo starších žákyň Fota: školní archiv

Mladší žákyně
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ZAJÍMAVOSTI

Jaro v aule

Od pondělí 11. do pátku 15. února, vždy 
od 14 do 16 hodin, jsme mohli v aule ZŠ 
zhlédnout výstavu obrazů pana Vladimíra 
Smékala. Navzdory čerstvé sněhové nadíl-
ce  v ulicích dýchlo na malé i velké ná-
vštěvníky mezi desítkami krásných obrazů 
blížící se jaro.

Krajiny ve všech ročních obdobích stří-
daly vázy s kyticemi lučního i zahradního 
kvítí, zátiší s ovocem, obrázky z Lutína 
a okolí, z dovolených doma i v cizině. Jem-
né i zářivé barvy pastelů, akvarelů a tem-
per vyjadřovaly pohodu a radost z tvorby. 
O pocitech návštěvníků svědčí pochvalná 
slova v návštěvní knize.

..............
Vladimír Smékal se narodil 15. května 

1930 v Přemyslovicích, kde navštěvoval 
tehdejší obecnou a měšťanskou školu. 
Po studiu na obchodní akademii a ročním 
zaměstnání v Oděvních prodejnách Pros-
tějov absolvoval Pedagogické gymnázium 
v Olomouci a vyučoval na školách v Rý-
mařově, Janovicích u Rýmařova, Úsově, 

ve Vyšehorkách u Mo-
helnice, v Lutíně a Hně-
votíně. Při zaměstnání  
studoval na Pedagogické 
fakultě UP a získal kva-
lifi kaci učitele výtvarné 
výchovy a ruského jazyka 
pro střední školy. 

V roce 1960 odešel 
za zdravotních důvodů ze 
školství a stal se technic-
kým úředníkem v lutínské 
Sigmě. Brzy se zapojil 
do činnosti Závodního 
klubu ROH a mnoho let 
byl vedoucím výtvarného 
kroužku dospělých i mlá-
deže. Mnozí z nás jistě 
nezapomněli na krásné, 
pravidelně pořádané a hoj-
ně navštěvované výstavy 
prací amatérských malířů 
a výtvarníků v sále Spole-
čenského domu.

Obrazy pana Smékala 
obdivovali také návštěv-
níci okresní výstavy ama-
térských výtvarníků v Olomouci a výstav 
prací členů výtvarného kroužku v okolních 

obcích. Jeho kresby zdobí nejen pamětní 
knihy Sboru pro občanské záležitosti, ale 
také obecní kroniku Lutína, kterou vedl víc 
než deset let jako obecní kronikář a dodnes 
se podílí na její estetické úpravě.

Je členem Sboru pro občanské záležitosti 
a v roce 2011, kdy Sbor slavil 55 let své 
činnosti, byla oceněna jeho dlouholetá zá-
služná práce. Jeho aktivita a trvalý zájem 
o dění v obci jsou skutečně obdivuhodné.

..............
Únorová výstava byla bohatá, krásná 

a kdo přišel a dobře se díval, jistě nelitoval 
času a odcházel s pocitem příjemně prožité 
chvíle. Panu Smékalovi patří obdiv a dík. 
Přejeme mu spokojenost v rodině a hlavně 
zdraví, aby se mohl své zálibě věnovat co 
nejdéle a svým uměním těšit oči a srdce 
každého, kdo má smysl pro krásu.

Zdena Tomková
Mgr. Ladislava Kučerová

dat. Pořádně se zapotili také slatinkovští 
hasiči, kteří pohostili účastníky skvělým 
gulášem, punčem a dalšími lahůdkami. 
K velké účasti přiměla účastníky určitě 
také zvědavost na to, do jaké míry pokro-
čily práce na výstavbě rozhledny, která je 
snad už brzy přivítá při návštěvě Kosíře. 
Spokojenost s postupem prací na zahájení 
výstavby  se projevila také tím, že bylo 
návštěvníky zakoupeno sedm dalších 
schodů budoucí rozhledny.

V sobotu 5. ledna vyrazili na Kosíř 
také běžci. Celkem 176 vytrvalců roz-
dělených do deseti kategorií změřilo své 
síly v běhu, který organizovala LIGA 
100 Olomouc za vydatné pomoci členů 
lutínské turistiky.

 Absolutním vítězem už 34. ročníku 
běhu, který byl jedním z nejbohatěji 
obeslaných závodů v jeho historii, byl 
Tomáš Blaha z Kroměříže. Jak sám pro-
zradil, vítězný běh absolvoval po pou-

hých dvou hodinách spánku po noční  
pracovní směně. V kategorii žen byla 
nejúspěšnější Lenka Planičková z Li-
tovle a v kategorii juniorů Josef Kočí 
z Prostějova a Lucie Skalická ze Štern-
berka. Naše sportovce v tomto závodě 
reprezentovali Václav Dostálík a Jaro-
slav Skácel z Lutína a Pavel a Štěpán 
Chvátalovi z Třebčína.

Vladimír Smékal  

Foto (z výstavy): Zdena Tomková
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Jarní STAVOTECH

Stavební a technický veletrh nabízejí-
cí VŠE PRO STAVBU můžete navštívit 
ve dnech  4.-6. dubna v areálu Výstaviště 
Flora. Součástí veletrhu je specializovaná 
výstava Bazény a sauny, která nabízí vše 
potřebné k bydlení na zahradě.

Výstava je otevřena:
4. a  5.dubna ( Čt, Pá ) od 9 do 18 hod.
6.dubna ( So ) od  9 do 17 hod.

Srdečně zvou pořadatelé.

Z minulosti Lutína 

/Z kroniky obce vybral a upravil Vladi-
mír Smékal./

Rok 1999 byl vyhlášen Mezinárodním 
rokem seniorů. V Lutíně i v Třebčíně se 
v prosinci uskutečnilo setkání seniorů 
s bohatým programem.

Začátkem roku byl zpracován Program 
obnovy venkova, jehož cílem bylo vy-
tvoření organizačních a ekonomických 
podmínek k podpoře obyvatel obce.

Z významných událostí roku 1999 
je třeba uvést ustavení dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Kosířsko, je-
hož úkolem bylo řešit záležitosti týkají-
cí se sdružených obcí.

Z akcí uskutečněných v obci zaslouží 
pozornost generální oprava a statické 
zajištění lutínské kaple, která byla zno-
vu slavnostně otevřena a vysvěcena té-
hož roku. Byla také zahájena výstavba 
benzínové čerpací stanice mezi stadio-
nem TJ a parkovištěm autobusů.

Obecní rada se sešla k 22 společným 
zasedáním, veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva se uskutečnilo pětkrát 
s průměrnou účastí 90%.

Svou činnost vyvíjel již 43. rok Sbor 
pro občanské záležitosti, jehož akce 
byly občany náležitě oceńovány.

Ze společenských organizací byla nej-
masovější Tělovýchovná jednota Sigma 
a v ní opět nejaktivnější byl oddíl kopa-

né, který měl pět družstev, jejichž umís-
tění v soutěžích bylo rozdílné. 

Aktivní byly také oddíly stolního teni-
su, tenisu a hlavně turistický odbor, kte-
rý se při novoročním výstupu na Kosíř 
pochlubil účastí 1060 osob. 

Bohatou činnost vykazovala jako už 
vždy místní organizace Českého  svazu 
žen a svou činnost obnovil Český za-
hrádkářský svaz, který uspořádal v říjnu 
velmi úspěšnou výstavu ovoce a zeleni-
ny.

V Lutíně se narodilo 27 dětí, zemřelo 
24 občanů.

* * * * * 
V polovině listopadu proběhly v Lutí-

ně oslavy 150. výročí založení základní 
školy. K tomuto výročí se uskutečnily 
četné akce, které vyvrcholily akademií 
a slavnostním koncertem.

Z pohledu společnosti SIGMA GROUP, 
a.s., byl rok 1999 hodnocen jako rok, 
ve kterém došlo k optimalizaci využíva-
ných ploch, strojního vybavení a režij-
ních nákladů. Výrobní plochy využívané 
společnostmi byly redukovány na přibliž-
ně třetinu rozlohy. Uvolněné plochy byly 
pronajaty nebo prodány jiným společnos-
tem. 

K 31.12.1999 měla společnost SIGMA 
GROUP 1280 zaměstnanců.

* * * * * 
V srpnu došlo k zatmění slunce, kte-

ré dosáhlo nejvyšší intenzity (94%) 
ve 12,20 hodin.

Lutín po 70 letech

V devátém pokračování našeho seriálu 
fotografi í se vrátíme k tzv. „malé“ vrátnici, 
i když v té době byla vrátnicí hlavní.

Ulice U Parku se za tu dlouhou dobu pří-

liš nezměnila,. Z původní jídelny továrny 
„Sigmund – Pumpy“ se postupně staly or-
dinace lékařů a po nich obchody. Co ale 
zmizelo, je velký komín na konci přízem-
ních budov. A samozřejmě potok, ale ten 
na fotografi ích už není vidět.

Zajímavý je v pozadí automobil, prav-
děpodobně Ford, model T. Ten se vyrá-
běl v letech 1908 – 1927. To znamená, 
že v roce 1940 to byl vlastně už veterán. 
A nebo se tehdy automobily vyráběly kva-
litněji? Ing. Karel Mišák

Foto: osobní archiv Foto: Karel Mišák
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Sbor pro občanské záležitosti

Vítání občánků
V neděli 3. února jsme kytičkou a malým dárkem přivítali v Třebčíně do svazku obce šest třebčínských dětí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti: 

V lednu oslavili:
85 let Marie Přikrylová Lutín
84 let Jan Špičák Třebčín
83 let Marie Fryblíková Lutín
82 let Marie Pažourková  Třebčín
81 let Radmila Mazalová Lutín
81 let Marie Kutá Lutín
80 let Josef Tunka Lutín
80 let Marie Zbořilová Lutín

V únoru oslavili:
94 let Anežka Báťková Lutín
87 let Marie Andrlíková Třebčín
81 let Marie Minaříková Lutín
80 let Anna Káňová Lutín
75 let Božena Abesková Lutín
75 let Marie Bombíková Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Opustili nás ve věku…

97 let Růžena Honzlová Lutín
90 let Vlasta Huslarová Lutín
86 let Jozefi na Zoubková Třebčín
85 let Bedřich Dvořák Třebčín
71 let Marie Mlčochová  Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

V sobotu 23.února bylo do svazku obce přijato šest dětí v Lutíně. Krásný program připravily děti ze ZŠ Lutín. 

Narozené děti: 

prosinec:
Jiří Staněk Lutín
leden:
Jan Burián Lutín

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

Foto: Michal Holásek

Foto: Zdeňka Dosedělová




