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ZE ŽIVOTA OBCE

IDSOK...

V měsíci dubnu loňského roku byl
zahájen zkušební provoz Integrovaného
dopravního systém Olomouckého kra-
je. Jízdné z Lutína do Olomouce rázem
spadlo na 10,- Kč a všem to připadalo moc
hezké, protože dříve se jezdilo podstatně
dráž. Nikoho v té době nenapadlo, zda je
vůbec únosné tento tarif na této lince zavá-
dět, protože každé snížení ceny je vždy pro
každého příjemné. Po vyhodnocení zku-
šebního provozu se najednou zjistilo, že
předpoklad, kvůl i kterému byl tento tarif

zaveden (měl totiž přinést zvýšení počtu
cestujících), se nenaplnil. Finanční ztráta
narostla do nebývalých rozměrů. Tak už to
někdy bývá, že dobrý úmysl nenajde svoje
oceněni.

Předpoklad se nenaplnil

Proto v lednu letošního roku bylo vy-
voláno jednání mezi obcí a firmou Connex
a hledalo se řešení, jak z této situace ven.
Zkušební provoz totiž vykazoval stati-
sícové ztráty, které buď uhradí obec ze
svého rozpočtu, nebo budou muset být
vypuštěny některé spoje. Třetí variantou
bylo přeřadit Lutín do zóny 79. Logicky

každého musí napadnout, že třetí varianta
byla pro obec nejpřijatelnější. Při první va-
riantě by musela ze svého rozpočtu uhradit
l ,5 - 2 mil. Kč/rok, což by byla, jak určitě
všichni uznáte, velká ztráta. Při druhé va-
riantě by spoje z Olomouce jezdily ještě
více přeplněné, než jezdí doposud. Myslím
si, že i toto řešení by bylo pro naše občany
nepřijatelné. Proto byl Lutín přeřazen do
zóny 79 a jízdenka do Olomouce stojí
16,- Kč s 60 minutovou rezervou pro
využití MHD. Takže na závěr lze říci, že
přeřazení Lutína do zóny 79 mělo čistě
ekonomické důvody.

Antonín Bábek
starosta obce

Regenerace
panelového sídliště v Lutíně

Regenerace panelových sídlišť je dlou-
hodobý proces zaměřený na sociální,
ekonomické, urbanistické, architektonické
a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem
regenerace by měla být přeměna sídlišť ve
víceúčelové územní celky, srovnatelné
s klasickou zástavbou v obci. Mají-li se
území sídliště zhodnotit tak, aby se stala
plnohodnotnými částmi obcí, je nezbyt-
né přistupovat k řešení jejich problémů
komplexně. Pro realizaci tohoto procesu je
nezbytným předpokladem spojení státních
a obecních investic. Nařízením vlády ze
dne 18. prosince 2000 byly stanoveny pod-
mínky pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu na podporu regenerace panelo-
vých sídlišť. Nařízení vlády jednoznačně
vymezuje úpravy, na které lze čerpat do-
taci z programu regenerace, a stanovuje
podmínky a postup pro získání dotace.

Prioritní akce letošního roku

Protože naše sídliště splňuje podmínky
zařazení do projektu regenerace, bylo v ro-
ce 2001 rozhodnuto, že naše sídliště zařa-
díme do tohoto projektu. Vypracováním
předprojektové studie, která byla podmín-
kou pro zařazení našeho sídliště do regene-
race, byl pověřen ateliér Bonmot se sídlem
v Olomouci a určitě většina z vás má v ži-

vé paměti, co následovalo. Vypracování
současné analýzy, anketa mezi obyvateli
sídliště, zapracování připomínek občanů
do návrhu, rozdělení regenerace sídliště
do postupných etap, vypracování konečné
předprojektové dokumentace. Rozdělení
celé regenerace do postupných etap bylo
velice důležité, protože finanční náročnost
je tak obrovská, že by obec nebyla schopna
tuto akci vůbec financovat. Do první etapy
byla zařazena nová přístupová cesta do
sídliště spolu s novými parkovacími místy.
V současné době je dokončena projektová
dokumentace, připravuje se podání žádosti

na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
o dotaci na tuto první etapu. Rozpočet na
tuto akci podle projektové dokumentace je
15 mil. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu by mohla
dosáhnout až do výše 70 %, takže každý si
určitě dokáže spočítat, jak tato akce, pokud
se uskuteční, zatíží obecní rozpočet. Je to
ale prioritní akce letošního roku, a proto
budeme dělat vše pro to, aby se uskuteč-
nila. Důvody určitě nemusím obyvatelům
sídliště zvlášť vysvětlovat.

Antonín Bábek - starosta obce

Třebčínští dbají na tradice

Po roce opět
ostatkové taškařice

V sobotu 5. února 2005 zahájil
ostatkové akce bohatý a pestrý
průvod masek, který vyrazil z Kul-
turního a společenského zařízení v
Třebčíně za doprovodu dechové
hudby k převzetí ostatkového „prá-
va" k místostarostovi obce Hynku
Bokůvkovi. Po tomto starodávném
ceremoniálu obešel postupně celou
obec a naladil ji také k ostatkové
náladě. Masky obveselily a mnoh-
de i roztančily naše spoluobčany,
něco dobrého se pojedlo a vypilo.



Je chvályhodné, že se sešlo více než 50
masek, že byly velice pěkné a nápadité
a že v celé režii průvodu měla převahu
mladá generace.

Pochovali basu

Při večerní ostatkové zábavě nechyběl
tradiční akt pochovávání basy, který byl
také velice pěkně pojat a předveden.Cit-
livý a na míru šitý humor rozveselil i roz-
tleskal všechny účastníky zábavy.

K dobré náladě také bezesporu přispěla
hudební skupina manželů Vyroubalových
z Drahanovic, a to jak výběrem žánrů a
repertoáru, tak perfektním aranžmá i pro-
fesionální interpretací.

Co dodat? Třebčínské ostatky se opět
vydařily, organizátorům a pořadatelům patří
velké poděkování. A pro příště -jen tak dál!

Ladislav Smička /foto: Ladislav Smička/

Příprava Regionu HANA
na Program LEADER

Region HANÁ se od roku 2002 při-
pravuje na iniciativu Evropské unie
LEADER. V České republice byl vyhlášen
Program LEADER ČR Ministerstvem
zemědělství ČR v roce 2004 a také na rok
2005, počítá se i s roky 2006 a 2007 - pak
už bude podpora venkovu z fondů EU.
Program LEADER ČR je financován ze
státního rozpočtu ČR a je určen pro inves-
tiční akce.

Státní zemědělský intervenční fond
připravil Program LEADER+, který je
spolufinancován z EU a je určen na nein-
vestiční akce.

Region HANÁ zahrnuje 8 obcí Mik-
roregionu KOSÍŘSKO a 7 obcí Mikrore-
gionu Litovelsko. Jedná se o obce Lutín,
Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice,
Hněvotín, Luběnice, Ústín (KOSÍŘSKO),
a část obcí Litovelska: Náměšť na Hané,
Senice na Hané, Loučany, Bílsko, Vilé-
mov, Senička a Olbramice.

Region HANÁ podal svoje záměry do
všech třech kol vyhlášených Programů
LEADER:

• V roce 2004 do LEADER ČR
s názvem „Program LEADER
v Regionu HANÁ"

• V roce 2004 do LEADER+ s názvem
„HANÁCKÉ LIDR"

• V roce 2005 do LEADER ČR
s názvem „NAŠA HANÁ"

V minulém roce Region HANÁ uspěl
v Programu LEADER ČR a k realizaci
byly vybrány tyto investiční projekty:
„Rekonstrukce mechanizačního střediska
ZD Těšetice", „Rekonstrukce víceúče-
lového společenského domu TJ SOKOL
Těšetice", „Stavební obnova zdravotního

střediska v Náměšti na Hané", „Vybudo-
vání Cyklostezky Luběnice - Těšetice"
a „Stavební obnova, modernizace objektu
občanské vybavenosti - kulturní zařízení
v Lipách".

V letošním roce budou výsledky Pro-
gramu LEADER ČR vyhlášeny do konce
měsíce února. Podaných záměrů registruje
MZe 41, dvacet jich bude vybráno k pod-
poře.

V Programu LEADER+ 2004 byl Regi-
on HANÁ úspěšný a na neinvestiční akce
bylo na roky 2005 a 2006 přislíbeno 11
miliónů korun.

1. kolo výběrového řízení v březnu

Region HANÁ vyhlásí na počátku
měsíce března první kolo výběrového ří-
zení a zájemci o podporu ( podnikatelské
subjekty, obce, mikroregiony, neziskové

organizace ) mohou podávat svoje projek-
ty k podpoře v rámci zvoleného a schvále-
ného tématu
„Efektivní využívání kulturního a pří-
rodního bohatství" s názvy:

A. CESTOVNÍ RUCH - „Využívání
přírodního a kulturního dědictví pro roz-
voj cestovního ruchu";

B. DĚDICTVÍ - „Aktivní péče a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví".

Informace budou k dispozici na všech
dostupných a obvyklých místech obcí Re-
gionu HANÁ.

Region HANÁ zřídí internetové strán-
ky, kde také budou všechny potřebné in-
formace k dispozici.

Hana Rozsypalová
předsedkyně Regionu HANA

Ze zasedáni Regionu Haná v Těšeticích dne 9. 2. 2005
/foto: Ing. Vratislav Muzikant/



Jak jsme lyžovali...

V sobotu 5. února 2005 jsme se vydali
do Beskyd na lyžařský výcvikový kurz.
Za necelé dvě hodiny jsme dorazili do
Horní Bečvy, kde jsme byli ubytováni
v hotelu Labyrint. S ubytováním a stra-
vou jsme byli celkem spokojeni: pokoje
s vlastním sociálním zařízením, snídaně
formou švédských stolů, teplé obědy
a večeře, pro příliš hladové i druhé ve-
čeře.

Každý den jsme měli pevně stanovený
program, který se skládal z dopoledního
a odpoledního lyžování, odpočinku

i zábavy. Po počátečním rozdělení do
čtyř družstev jsme statečně bojovali se
svahem, lanovkou a svými lyžařský-
mi nedostatky. Občas se nám podařil
i nějaký povedený kousek, např. shodit
lano z vleku. K pěkným zážitkům určitě
patřilo i noční lyžování. Na závěr nám
páni učitelé připravili zábavný program
- radovánky ve sněhu. Celý týden se
nám krásně vydařil včetně nádherného
slunečného počasí a bezvadných sněho-
vých podmínek. Všichni jsme se shodli,
že bychom si takový skvělý týden rádi
zopakovali i v příštím roce.

Žáci 7. tříd ZŠ Lutín

MŠ Lutín

„Sportíci" z mateřinky

V l. pololetí se 23 předškoláčků z naší
školky zúčastnilo předplaveckého výcvi-
ku v bazénu v Olomouci. Většina dětí se
zpočátku bála, ale postupně všichni strach
překonali, naučili se dýchat pod vodou,
splývat, potápět se, osvojili si plavecké
pohyby rukama i nohama. „Plavání" se
stalo vítaným zpestřením pondělního do-
poledne. Koncem ledna získaly všechny
děti „mokré vysvědčení". Ve 2. pololetí
pokračuje 13 opravdových „vodníků"
v plaveckém výcviku ve velkém bazénu
pod vedením odborných instruktorů - se-
niorů UP Olomouc.

Od ledna jezdíme společně s dětmi ze
slatinické školky do Hluboček na lyžařský
výcvik. Mnohé děti jsou velmi šikovné
a zvládají j iž i jízdu na vleku a bravurní
sjezdy svahu.

Zvládají již i bravurní sjezdy svahu

Díky tomu, že zima konečně dorazila až
do Lutína, a ochotě paní Evy Brázdilové
chodíme s dětmi, které mají zájem, místo
pobytu venku bruslit. Děti jsou nadšené, že
mají celé kluziště pro sebe, a dělají v brus-
lení očividně pokroky.

Vidíme, že sportovní aktivity děti těší,
a budeme v nich nadále pokračovat.

Jiřina Kurfürstová, učitelka

/foto: Dana Ostianová/

Zápis do MŠ v Lutíně

10. února proběhl v MŠ Lutín zápis
společně se Dnem otevřených dveří. Těšili
jsme se na nové tvářičky a pečlivě se na ně
připravili.

„Maličci a malenky" si mohli spolu
s rodiči prohlédnout celou naši školku
a v každém oddělení se zúčastnit různých
činností. Cvičení, kreslení, zpívání a „po-
hádkování", to je to, co děláme všichni
rádi. Nově příchozí dětičky dostaly pamět-
ní list a dárek, který jsme pro ně vyrobili
ve výtvarném kroužku. Zapsáno bylo 22
dětí a my jsme velmi rádi, že přijdou noví
kamarádi.

Za všechny z „mateřinky"
Dana Ostianová, ved. uč.

Naše „miminko" je zapsáno
do školky.

Milé uvítání a rozhovor, který mi vyrazil
dech. Můžu si vybrat, do kterého oddělení
bude naše dítě chodit, ptají se mě, kdo
jsou jeho kamarádi, co ho zajímá, co rád
dělá. A k tomu spokojené pomlaskávání
syna, který si vybírá sladkosti z rozto-
milého dárečku-školičky-krabičky plné
bonbónů.

Najednou jsem ho neviděla. Šel si pros-
tě školku sám prohlédnout. A měl se na co



Evidence obyvatelstva informuje

Počet obyvatel a jejich pohyb v r. 2004

k 31. 12. 2003

Lutín

Třebčín míst. část

k 31. 12. 2004

muži

1548

1245

308

1553

ženy

1639

1321

308

1629

celkem

3187

2566

616

3182

Pohyb obyvatelstva:

Počet osob

přihlášených

odhlášených

narozených

zemřelých

Lutín

muži

24

17

12

8

ženy

25

33

16

5

Σ

49

50

28

13

Třebčín

muži

4

8

1

3

ženy

4

12

1

6

Σ

8

20

2

9

Lutín vč. míst. č.
Třebčín

c e l k e m

57

70

30

22

Eva Dudkova
evidence obyvatel

Z RADY OBCE
O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 13. 12. 2004

* Vzala na vědomí informaci starosty
o vyjádření ČIŽP k znečišťování lu-
tínského ovzduší slévárnou šedé litiny.
Dle ČIŽP nemá obec mnoho možností
účinného zásahu proti znečišťovateli.
O tomto sdělení ČIŽP bude informo-
váno zastupitelstvo obce a současně
bude požádáno o pomoc i Ministerstvo
životního prostředí ČR.

* Souhlasila s vybavením obecních
knihoven novými počítači s příslu-
šenstvím, a to 5 kusy pro lutínskou
a 2 kusy pro třebčínskou knihovnu.
Nákup počítačů bude realizován po
vyhodnocení výběrového řízení na
jejich dodavatele.

* Schválila příspěvek oddílu kopané TJ
Sigma ve výši 5 000,- Kč pro zabezpe-
čení zimního turnaje v kopané.

dne 10. 1. 2005

* Schválila firmu T.S. Bohemia spol.
s r.o. jako dodavatele nové výpočetní
techniky pro obecní knihovny.

* V rámci projektu l. etapy regenerace
panelového sídliště projednala návrh

nové příjezdové komunikace k sídliš-
ti. S předloženou situací souhlasí po
doplnění svých připomínek.

Souhlasila s uplatněním odpovídající
sazby (ceny) za likvidaci dovážených
odpadních vod na ČOV Lutín, jakou
účtuje ČOV Olomouc.

Schválila termíny pořádání oslav
60. výročí osvobození naší vlasti:
- 7. 5. 2005 v Lutíně a 6. 5. 2005
v místní části Třebčín.

dne 31. 1. 2005

Schválila návrh tajemníka na novou
jednotnou sazbu za likvidaci dováže-
ných odpadních vod na ČOV Lutín ve
výši 100 Kč/m3.

Rozhodla o vyhlášení záměru na pro-
nájem a provozování vodárenského
zařízení v majetku obce dle zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Vzala na vědomí cenu ve výši 5.926,-
Kč vč. DPH za vypracování rozboru
posypového materiálu (slévárenské
strusky) používaného obcí k ošetřová-
ní komunikací v zimním období. Roz-
bor opakovaně prokázal nezávadnost
tohoto materiálu.

/ka/

ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Budou z nás prvňáčci

Je pátek 28. ledna 2005, hodina po
poledni, a už tu máme první návštěvníky:
děti s rodiči, které přišly do školy k zápisu
do l. tříd.

Hned u vchodu je vítají děvčata a hoši
z 9. tříd a vedou je do tělocvičny, kde si
děti jako obratné veverky vyzkoušejí,
jakže se na lavičku sedá, jak se zdolává
výška skokem z žebřin, jestli umí prolézt
překážkami, trefit se míčem na cíl nebo
hokejkou poslat míček do branky. Děti
se nezaleknou ani houpání na kruzích
a skákací míče si vyzkoušejí také.

Velký den pro 39 dětí

Šlápoty na podlaze pak dovedou děti
z tělocvičny do 1. poschodí, kde je ve
dvou třídách čekají paní učitelky s připra-
venými úkoly. A pro většinu budoucích
prvňáčků je to hračka - vybrat z několika
řad obrázků ten odlišný, přepsat tvary
písmen, vyprávět pohádku či poznat
barvy a tvary, nakreslit maminku nebo
tátu, vzpomenout si na hezkou písničku
nebo říkanku. Za podané výkony mohou
paní učitelky šikovné děti „ostužkovat"
a předat j im pamětní list s pozváním do
lutínské školy na l. září v novém školním
roce. A ještě než děti s rodiči ze školy
odejdou, mohou si pohrát s obrovskou
stavebnicí a pak si v doprovodu starších
žáků ještě prohlédnout prostory školy
a školní družiny.

Svůj velký den má 39 dětí j iž za sebou.
30 z nich j iž nyní ví, že 1. září 2005 je
u nás ve škole budeme očekávat, ať už
jsou z Lutína, Třebčína, Lip, Slatinek,
Luběnic či Rataji. A 9 dětí má ještě něja-
ký čas na rozhodnutí rodičů a odborníků,
zda v tom příštím školním roce budou
prvňáčky i oni.

Takže, děti, hurá do školy !!!

Mgr. Milena Vychodilová
zástupkyně ředitele



Do té školky bych chodila ráda

koukat. Plno dětských obrázků a výrobků,
na stěnách krteček se svými kamarády,
hodně barev .... A smích a hluk ze tříd.
Děti měly spoustu práce: cvičily, hrály po-
hádku v maskách, malovaly si, brebentily.
Na všech tvářích byla znát spokojenost
a dobrá nálada.

Vím, že poslední slovo bude mít náš
„chlapeček", ale já bych do téhle školky
chodila ráda.

Lenka Soušková
maminku

Duha Křišťál

Turistický oddíl DUHA Křišťál Lutín
by chtěl touto cestou poděkovat komisi
školství, mládeže a tělovýchovy obce Lu-
tín za poskytnutí dotace v závěru roku, za
kterou byly pořízeny látky na šátky, vázač-
ky a papírnické potřeby pro děti.

Tento počin nás nejen příjemně překva-
pil, ale i potěšil, neboť jsme již v průběhu
roku obdrželi příspěvek na deskové hry
a více než před rokem nám byla přidělena
klubovna v Domově mládeže SOU.

Dětem se tam velmi líbí, vyzdobily si
ji podle svých představ a přivedly další
kamarády, takže je nás víc.

Tato rozvíjející se spolupráce s obcí
nás ještě více motivuje k reprezentaci Lu-
tína na akcích okresní, krajské i celostátní
úrovně.

Lenka Lenočka Pospíšilová
hlavní vedoucí

Bruslení v Lutíně

V letošním roce se příroda rozhodla, že
v okolí Olomouce nebude mít pochopení
pro jednu z největších dětských radostí
- zimní bruslení.

Přesto se ale oddíl tenisu při Tělovýchovné
jednotě ve spolupráci s obětavými pomoc-
níky rozhodl připravit na tenisových kur-
tech ledovou plochu. I přes rozmary počasí
se nakonec podařilo plochu připravit a v 9
bruslařských dnech se 900 dětí i dospělých
mohlo zdokonalovat ve svém bruslařském
umění a dokonce si i zatancovat při disko-
téce na ledě.

Je jen škoda, že mrazivých dní nebylo
více, protože z výtěžku za bruslení jsme
chtěli opravit mantinely a provést další
drobné úpravy okolí kurtů.

Vladimír Koudelka

Z TJ SIGMA LUTÍN

Turistický rekord na Kosíři

První den v roce se uskutečnil opět No-
voroční výstup na Košíř. Byla to akce, na
kterou se těšili nejen aktivní turisté, ale i ti,
kteří sem zavítají třeba jenom jedenkrát do
roka. Počasí nebylo tentokrát vůbec zimní,
spíš to vypadalo, že už je jaro přede dveř-
mi. Od rána se trousili zprvu jen jednotliv-
ci, ale postupem doby to byly j iž houfy,
které směřovaly na Košíř. A zde to vypada-
lo jako o velké pouti. Scházeli se známí a
přátelé, mnozí třeba po roce, aby se pozdra-
vili, popovídali si a popřáli vše nejlepší do
nového roku. Přišlo sem 1734 turistických
příznivců a byl to pochopitelně opět rekord
v osmnáctileté existenci této akce.

Houfy směřovaly na Košíř

Po podepsání do vrcholové knihy opět
dostali účastníci oblíbené medaile. Slatin-
kovští hasiči se postarali o dobrou náladu
přítomných a nabízeli nemalý sortiment
jídla a pití. Dokonce se objevilo i trio hu-
debníků, které přispívalo k dobré pohodě
účastníků této akce. A pozdravit návštěv-
níky přišel i pán hor - „Kosířan".

Bylo j iž pozdě odpoledne, když posled-
ní účastníci odcházeli. Všichni se těšili, že
se po roce opět na Kosíři sejdou.

Vladimír Smékal
turistika

/foto: David Bábek/



ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky vybral a upravil
Vlad. Smékal. Byly použity rovněž
prameny z knihy Antonína Přichystala
Sigmundové./

Výroba čerpadel pro civilní potřebu
byla od roku 1941 omezena na minimum,
původní rozsah si zachovala pouze výro-
ba hasičských stříkaček. Pro wehrmacht
se vyráběla čerpadla pro letadla, součásti
pro tanky, automobily, ponorky, v Chemě
se zhotovovaly světelné, kouřové a sig-
nální rakety, plnění pro zápalné bomby
a další.

K 1. lednu 1945 pracovalo u fy Sig-
mund - Chema 4372 mužů a žen. Převážný
počet pracovníků byli „totálně nasazení".

Byly vybudovány nové provizorní
dílny, instalovány nové stroje, v bývalém
vojenském skladišti při silnici Lutín - Ol-
šany byly skladové prostory přebudovány
na „Werk II", v němž se prováděla hlavně
montáž letadel.

Mezi dělníky internovanými v Lutíně
a místními obyvateli Lutína byla navázána
četná tajná přátelství, která se udržovala
ještě dlouho po skončení války. To nasvěd-
čovalo tomu, že lidé české národnosti byli
ve svém přesvědčení poctivými příslušní-
ky českého národa.

Zaměstnanci lutínského závodu se
v druhé polovině německé okupace vyží-
vali ve sportovní činnosti organizované ve
vlastní režii.

Aktivní byl také čtenářský kroužek, pod
jehož hlavičkou byl na příklad uspořádán
velmi úspěšný koncert sólistů olomoucké-
ho divadla.

Lutín byl několikrát vzrušen náletem
bombardovacích letadel spojeneckých
armád. Zaměstnanci továrny i školní
mládež na znamení sirény prchali ven
z Lutína. K přímému náletu na Lutín
nedošlo.

V posledním období války se blížila
fronta k Lutínu. Směrem od Brna byla
slyšet střelba dělostřelectva a v noci byla
vidět zář ohňů z hořících vesnic. Němci
překotně utíkali i z Lutína. Kolem školy
proudily prchající oddíly německé armá-
dy k Luběnicím. Ve škole bylo zastaveno
vyučování, zaměstnanci továrny hlídali
tovární objekty, aby je Němci neponičili.
27. dubna se pracovalo v lutínském závodě
naposledy.

Z 8. na 9. května přišlo osvobození
i do Lutína. Občané radostně vítali svobo-
du. Vedení obce se ujal revoluční národní
výbor.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu oslavili:

86 let Ing. Stanislav Huslar Lutín
83 let Zdeněk Hanák Lutín
80 let Ludmila Zourková Třebčín
75 let Marie Dostálová Lutín
75 let Marie Fryblíková Lutín

V únoru oslavili:

90 let Anna Sedláčková Lutín
86 let Anežka Báťkova Lutín
83 let Vlasta Huslarová Lutín
82 let Milada Stachová Lutín
82 let Miroslav Zahradníček Třebčín
82 let Růžena Podušková Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

listopad:
Roman Zapletal

prosinec:
Dominik Fiala
Kristýna Pytlíčková

leden:
Pavel Bábek

Lutín

Lutín
Lutín

Lutín

Dne 29. ledna 2005 oslavili 50 let společného života zlatou svatbou manželé
Jiřina a Svatopluk Ševčíkovi.
Přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.

/foto: Vratislav Muzikant/

Opustili nás ve věku ...

90 let Růžena Mačáková
81 let Věra Vařeková

Lutín
Třebčín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příš-
tí dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Pozůstalým projevujeme Upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti
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