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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku nového roku a zároveň nového volební-
ho období. Děkuji Vám za projevenou důvěru, která zavazuje 
mne a celé nové zastupitelstvo k odpovědné a usilovné práci 
ve prospěch naší obce. 

V uplynulém volebním období jsme s Vaší podporou vy-
konali mnoho dobrého a v minulém kalendářním roce jsme 
udělali další krok na cestě k lepšímu a zdravějšímu prostředí, 
aby se nám v naší obci žilo lépe. 

Díky moudrému a rozvážnému hospodaření, dotačním „in-
jekcím“, ale také Vašemu pochopení a zdravé touze zejména 
mladé generace žít plnohodnotně a udělat pro to něco kon-
krétního máme tu dnes nejen novou ulici K Sídlišti a zrekon-
struovanou školní družinu v Lutíně, postupně renovované 
Kulturně společenské zařízení v Třebčíně, udržované komu-
nikace a dostatek příjemné zeleně a místa k odpočinku, ale 
po mnoha letech také konečně dostaly novou střechu, okna 
a vytápění herna a šatny TJ. Revitalizace nově oploceného 
stadionu bude dále pokračovat. Díky za dobře odvedené dílo. 

Někomu se možná zdá, že změny k lepšímu probíhají po-
malu. Úkolů je ale mnoho, nic není zadarmo a hned a nelze 
vyhovět všem požadavkům najednou. Naše práce je neustálé 
hledání té nejlepší cesty ke splnění Vašich představ o moder-
ní a dobře vybavené obci. 

Rok 2015 bude dalším rokem usilovné práce a nových úko-
lů, které by bylo obtížné plnit bez Vaší aktivní spolupráce. 
Věřím, že s ní můžeme počítat. K tomu Vám všem přeji pevné 
zdraví, harmonické rodinné zázemí, spokojený osobní život, 
dobré nápady a chuť a sílu je spolu s námi realizovat.

Šťastný, klidný a spokojený rok 2015! 
Antonín Bábek

starosta

Na co jsme loni zapomněli
V březnu loňského roku nastoupila 

do funkce stavebního technika OÚ Lutín 
nová pracovnice – Bc. Ivana Dolínková.

S „malým“ zpožděním, za které se 
omlouváme, ji představujeme občanům: 

Ivana Dolínková je absolventkou Střední 
průmyslové školy stavební v Lipníku nad 
Bečvou a bakalářského studia na Stavební 
fakultě Vysokého učení technického 
v Brně.

Od svého nástupu do konce roku se po-
dílela na organizaci a realizaci důležitých 

akcí investiční výstavby v obci – rekon-
strukce ulice K Sídlišti a střechy domu 
čp. 51 (Technické služby), zateplení pláště 
budovy školní družiny v Lutíně a výměny 
oken v budově KSZ v Třebčíně – a vede si 
opravdu dobře. 

Podle vlastních slov by si ráda prohlou-
bila znalosti ve svém oboru tak, aby mohla 
být nápomocna ve věcech správy majetku 
nejen v obci Lutín.

Do dalších let jí přejeme mnoho pracov-
ních úspěchů, štěstí a spokojenost v osob-
ním životě a radost z dobře vykonané práce.

Antonín Bábek

Foto: Zdeněk Beran
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Noví místostarostové 
se představují:

Ing. Jiří Burda 
(41 let, Třebčín)

Jsem třebčínský rodák - moje rodina 
bydlí v Třebčíně už několik generací. 
Absolvoval jsem Střední průmyslovou 
školu elektrotechnickou v Olomouci a stu-
dium na Elektrotechnické fakultě  ČVUT 
v Praze. Po civilní službě jsem nastoupil 

na svou „alma mater“ – elektrotechnickou 
průmyslovku jako učitel odborných před-
mětů (elektro a IT), kde působím i nadále, 
protože funkci místostarosty budu vyko-
návat při zaměstnání. S manželkou Sašou, 
která  pracuje jako sociální pracovnice 
v poradně pro cizince, vychováváme tříle-
tou dceru Aničku. 

Prací v zastupitelstvu bych chtěl přispět 
k vytváření občanské společnosti, kde li-
dem záleží na jejich okolí a jsou ochotni 
přiložit ruku k dílu. Za důležité také pova-
žuji získávání dotací.

Děkuji všem občanům, kteří přišli v říj-
nu volit své zastupitele a vyjádřili tak zá-
jem o blaho obce. Do nového roku nám 
všem přeji hodně zdraví, spokojenosti 
a úspěchů.

Ing. Jakub Chrást
(28 let, Lutín)

Od narození bydlím v Lutíně. Po studiu 
na Střední průmyslové škole elektrotech-
nické v Olomouci jsem absolvoval pětileté 
studium na Fakultě elektrotechniky a ko-
munikačních technologií VUT v Brně. 
V současné době pracuji již pátý rok 
ve fi rmě SIGMA GROUP, a.s., v Lutíně 
jako zkušební technik.

Společensky se angažuji hlavně v TJ 

Sigma jako její místopředseda a člen vý-
boru oddílu kopané.

Jsem svobodný, ale již třetí rok žiji s pří-
telkyní Danou, která pracuje jako zdravot-
ní sestra.

Zkušenosti, které jsem získal jako člen 
zastupitelstva v minulém volebním období 
nebo jako člen vedení TJ, kde se mi poda-
řilo realizovat projekty z peněz získaných 
z dotačních titulů, bych chtěl využít ku 
prospěchu občanů a pro rozvoj naší obce.

Děkuji všem svým voličům a mohu slí-
bit, že budu pro obec pracovat tak, abych 
důvěru ve mě vloženou nezklamal.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

PODZIM V KLÁSKU

Na pomoc rodičům
Od září do prosince se 

mohli návštěvníci RC 
Klásek zúčastnit několika 
seminářů, přednášek a po-

prvé také relaxačního vzdělávacího víken-
du pro ženy.

V měsíci září proběhl seminář „Máma ros-
te se mnou“, který byl zaměřen na osobnost-
ní růst vlivem mateřství a rodičovství, v říjnu 
měli účastníci možnost zúčastnit se kurzu 
první pomoci „Rodič - záchranář“. Započal 
také velice zajímavý kurz „Klíč ke zdravým 
vztahům s dětmi“, kde jsme se dozvěděli, jak 
nás ovlivňuje rodina a prostředí, ve kterém 

jsme vyrostli, a jak 
se rozlišují různé 
typy našeho jednání 
ve stresových situ-
acích. V listopadu 
nás zkušený lektor 
seznámil s moderní-
mi formami rozvoje 
emocí a umění vcítit 
se do pocitů druhých 
dětí na semináři 
„Emoční inteligen-
ce u dětí“. Účastníci 
kurzů byli velmi 
spokojeni:

„Říjnový seminář
lektora Ing. Mečkov-
ského Klíč ke zdra- Z kurzu „Rodič - záchranář”.

Foto: Mgr. Radka Chmelářová

Nové Zastupitelstvo obce 
Lutín

Nové patnáctičlenné Zastupitelstvo obce 
Lutín na období 2014 – 2018, se kterým 
jsme vás seznámili v listopadovém čís-
le, zvolilo na svém ustavujícím zasedání 
10. listopadu 2014 novou Radu obce Lutín 
v tomto složení: 

starosta: Antonín Bábek
místostarostové: Ing. Jiří Burda
 Ing. Jakub Chrást
členové: Mgr. Lenka Soušková
 Ing. Radek Navrátil

Oba neuvolnění místostarostové bu-
dou nadále plnit své povinnosti na dosa-
vadních pracovištích. Práci vyplývající 
z funkce místostarostů budou vykonávat 

při zaměstnání a v odpoledních úřed-
ních hodinách v kanceláři OÚ – Ing. Jiří 
Burda v úterý od 15 do 17 hod. v KSZ 
v Třebčíně, Ing. Jakub Chrást v pondělí 
a ve středu od 15 hod do 17 hod na OÚ 
v Lutíně.Kromě těchto pravidelných úřed-
ních hodin pro veřejnost budou plnit úkoly 
pro obec dle potřeby. Věříme, že se jim 
v nové funkci bude dařit.
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vým vztahům s dětmi je u nás novinkou a stal 
se pro mě dalším dílkem do skládačky zvané 
„výchova dětí“. Naučil mě lépe porozumět 
sama sobě, tomu, co si nesu ze své původ-
ní rodiny, i tomu, co předávám svým dětem 
a manželovi. Často to byly až šokující a ne-
příjemné věci. Beru to ale jako hnací mo-
tor, abych více přemýšlela o důsledcích své 
výchovy a snažila se napravit chyby. Chtěla 
bych být pro své děti stabilním bodem v jejich 
pestrém světě.“ (Bc. Jana Pospíšilová)

„Seminář „Emoční inteligence u dětí“  pod  
vedením Lukáše Šlehofera byl velkým emo-

cionálním prožitkem každého účastníka. 
S lehkostí jsme doslova hltali nové informa-
ce, ale také jsme se pokusili nalézt řešení 
k jednotlivým nadneseným problémům, kte-
ré můžeme řešit jinak (než jak se běžně stá-
vá a očekává) a s nadhledem.“ (Mgr. Lucie 
Charvátová)

V polovině listopadu jsme poprvé uspořá-
dali relaxační víkend pro ženy. Víkendová 
akce se odehrála v příjemném prostředí 
ekologického centra Sluňákov v Horce nad 
Moravou a ženy se jí mohly zúčastnit spolu 
se svými dětmi. Na programu byly přednáš-

ky a semináře o mateřství a ženství, ale také 
třeba o čaji, dále muzikoterapie, vánoční 
tvoření a další zajímavé činnosti. Cíl akce 
byl dosažen – účastnice se domů vracely 
řádně odpočinuté.

Rok 2014 jsme zakončili v prosinci semi-
nářem z oblasti logopedie „Aby správně 
mluvilo“. Povídání bylo velice zajímavé. 
Získali jsme spoustu praktických informací 
a rad, jak u dětí podpořit správný rozvoj řeči 
a kdy případně hledat odbornou pomoc.

Bc. Lucie Migalová 
Mgr. Hana Zámečníková

Tvořivé večery pro ženy 
V rámci dvou podzimních tvořivých ve-

čerů jsme se opět mohly seznámit se dvěma 
novými technikami tvoření.

V říjnu jsme si za asistence Lenočky 
z Duhy Křišťál mohly vyzkoušet savovou 
a sypanou batiku. 

U savové techniky jsme se naučily pomocí 
Sava Perex vytvořit obrázek na oděv či taš-
ku. Při této činnosti jsme musely pracovat 
velmi opatrně, aby obrázek, který jsme si 
zvolily, pěkně vynikl. Sypaná batika nás pře-
kvapila svým snadným postupem. Sypáním 
barevných prášků na vlhkou látku vznikaly 
barevné tečky, které se začaly pomalu rozpí-
jet. Poté stačilo látku zamotat do igelitového 
sáčku a vložit do mikrovlnky.  Potom jsme 
už jen čekaly, jak bude vzor po dokončení 
vypadat. Byly jsme překvapeny, jaká pes-
trobarevná díla vznikala. Každý si odnesl 

jedinečný originál 
vlastní výroby.

 Na dalším krea-
tivním tvoření, které 
proběhlo 1. prosince, 
jsme se mohly pod 
vedením Moniky 
Malé seznámit také 
s háčkováním, které 
se opět stává velmi 
oblíbenou technikou 
ručních prací a pro 
spoustu žen i koníč-
kem a radostí. 

Velice módní je 
obzvláště háčkování 
na děti, proto jsme 
se učily uháčkovat 
čepičky pro svá dítka. Některé z nás si jen 
osvěžily základní prvky háčkování a poté 
pokračovaly krok za krokem podle návodu. 

Ostatní zjistily, že háčkování není zase tak 
složité, jak se může na první pohled zdát.

Alena Nevěčná, DiS.

Tvořivé večery zlákaly i malé slečny.

Foto: Mgr. Radka Chmelářová

Mikulášská herna
Mikuláš, anděl a čert zavítali do Klásku 

4. prosince. Do jejich příchodu si děti krátily 
čas hraním a maminky povídáním. 

Najednou jsme uslyšely cinkání zvo-
nečku a všechna pozornost směřovala 
ke dveřím, kde se objevila vzácná návště-
va, kterou jsme společně s dětmi přivítaly 
písničkami. Po  přivítání Mikuláš otevřel 

svou „Zlatou kni-
hu“ a jmenovitě 
vyzval děti s ma-
minkami, aby si 
převzaly balíček se 
sladkostmi. 

Děti byly nad 
očekávání hodné. 
Závěr celé nadílky 
jsme ukončili spo-
lečnou fotografi í 
a příslibem setkání 
v příštím roce.

Vladimíra Antlová 
a Alena Pospíšilová Foto: Mgr. Kateřina Krejčířová

Děkujeme oddílu DUHA Křišťál za zapůjčení klubovny pro naše semináře. Přejeme mnoho krásných akcí v novém roce 
a doufáme v další dobrou spolupráci. Za RC Klásek Bc. Lucie Migalová
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KONEC ROKU V TŘEBČÍNĚ

Podzimní workshop
V neděli 19. října se uskutečnil v pro-

storách KSZ Třebčín první ročník 
Podzimního workshopu. Pro zájemce bylo 

připraveno osm ukázek výroby podzim-
ních a adventních dekorací různými tech-
nikami, např. enkaustika, smaltování, ori-
gami, mozaikování, zdobení papírovými 
ubrousky, aplikace přírodních i umělých 
ozdob na věnečky z různých materiálů. 
Zájemci z řad návštěvníků si mohli všech-

ny techniky sami vyzkoušet. Kdo si ne-
troufal sám tvořit, mohl si zakoupit hotové 
výrobky z rukou zručných lektorů.

Zájem návštěvníků nás příjemně pře-
kvapil. Již nyní můžeme přislíbit pokračo-
vání této akce v příštím roce. 

  Mgr. Vladimíra Kolářová

Šikovné ruce v akci. Prodejní výstavka výrobků.

Foto: Valdimíra Kolářová

Posezení u vína 

Tradiční posezení u vína připravila kultur-
ní komise v Třebčíně na sobotu 15. listopa-
du. A „početka“ tentokrát praskala ve švech. 
Ochutnat víno, popovídat si i zatančit přišlo 
téměř sedmdesát lidí. 

Organizátoři se snaží každý rok zpestřit 
program něčím novým. Letos se rozhodli 
nabídnout k porovnání vína stejných roč-
níků a značek ze dvou velkých vinařství - 
Znovínu ze Znojma a Blatelu z Blatnice pod 
sv. Antonínkem. Protože co člověk, to jiná 
chuť na jazyku, nebyl určen vítěz tohoto koš-
tu, ale to ani nebylo účelem večera. Důležité 
bylo, že se všichni zase jednou sešli a skvěle 
se bavili. K zábavě velkou měrou přispě-
la živá hudba v podání Jiřího Štěpánka, 
Romana Kubínka a Vladimíra Kou-
delky, kterým se podařilo roztančit celý sál. 

Poděkování patří také všem organizáto-
rům, kteří se nenechali zaskočit nečekaně 
velkou účastí a zvládli vše na výbornou.

Mgr. Jana Chvátalová Dobrý nálada vládla po celý večer.

Foto: Roman Giesel

Adventní čas 

První adventní neděli probíhá již tradič-
ně mikulášská nadílka, po které následuje 
rozsvěcování vánočního stromu. I letos se 
děti sešly ve vyzdobeném sále KSZ, aby 
společně očekávaly příchod Mikuláše. 
A aby jim čekání uběhlo rychleji, byla pro 
ně připravena spousta soutěží, her a zábavy.                                                                                                                  
A potom už konečně přišel Mikuláš, do-
provázený andělem a čerty. Děti předná-

šely i zpívaly, ty menší často roztřeseným 
hláskem, vždyť čerti byli nablízku. Když 
byla Mikulášova nůše prázdná, odebra-
li se všichni ke kapličce, kde už bylo vše 
připraveno k slavnostnímu rozsvěcování 
vánočního stromu.                                                                                      

Program zahájily děti společně s ma-
minkami vystoupením o narození Ježíška, 
které bylo odměněno zaslouženým po-
tleskem. K příjemné předvánoční náladě 
přispěla hudba v podání Jirky Štěpánka, 

Romana Kubínka a Vladimíra Koudelky. 
Jejich koledy a písničky zahřály na duši, 
o teplo na těle se postaral výborný punč.

Poděkování patří všem, kdo se podíleli 
na organizaci nadílky. Katce Křížkové, 
která s dětmi nacvičila vystoupení, i ostat-
ním, kteří připravili a zorganizovali vše 
potřebné, starali se o program a občerst-
vení. Odměnou jim bylo potěšení z hojné 
účasti.

Mgr.  Jana Chvátalová
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Školení a tři zásahy

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
Lutín-Třebčín absolvovala 15. listopadu 
školení ve vyprošťování při dopravní ne-
hodě u kapličky v Třebčíně. Naše jednot-
ka je předurčena k zásahům u dopravních 
nehod se zraněním. Školení provedl náš 
garant z Hasičského záchranného sboru 
(HZS) Olomouckého kraje nprap. Roman 
Kika. Vyzkoušeli jsme si vyproštění zra-
něné osoby z auta, rozbití všech oken, 
otevření všech dveří a ustřižení všech 
sloupků, které nabízel Opel Astra. Pří 
stříhání byly použity hydraulické uni-
verzální nůžky Holmatro, které zapůjčila 
fi rma Tital Fire. Možná mi to nebude-
te věřit, ale přední sklo jde řezat pilou 
na železo.

Po delším odmlčení se nám v pondělí 
1. prosince ve 21.45 hod. ozvalo operační 
středisko HZS a povolalo nás k technic-
ké pomoci při odklízení spadlých stromů 
a větví směrem na obec Kaple. Po ná-
vratu domů si na nás operační důstojník 
opět vzpomněl a ve 23.22 hod.  nás od-
volal ke spadlému elektrickému vedení 
do Slatinic, abychom zabezpečili místo 
a hodinu a půl počkali na příjezd pra-

covníka energetické společnosti, který 
se v noci také nenudil. Druhý den ráno 
v 6.54 hod. jsme opět vyjeli odstranit vě-
tev ze silnice na Hněvotín. Před naším 
příjezdem však již nějaký řidič větev od-
klidil.

Nebyli jsme jediná jednotka, která 
v tento den vyjela. V celém Olomouckém 
kraji bylo jen za pondělí 209 technických 
zásahů.

František Crha 
zástupce velitele JSDH Lutín-Třebčín

Vánoční strom v Lutíně

V neděli 30. listopadu jsme zřejmě 
všichni zapálili první svíčku na advent-
ním věnci a tajně doufali, že alespoň tento 
rok lehce nasněží, ale ono zase nic!

V pondělí 1. prosince odpoledne začalo 
hustě pršet, takže navečer nastala ledová 
kalamita, která postihla i celý Olomoucký 
kraj. Dětem to nevadilo. Když není sníh, 
tak alespoň led, námraza a rampouchy.

Za tohoto počasí jsme se v úterý 2. pro-
since sešli před obecním úřadem v Lutíně, 

abychom společně slavnostně rozsvítili 
vánoční stromek. Letošní bohatý pro-
gram opět nezklamal: všichni zúčastnění 
si mohli vyrobit a také podepsat barevné 
hvězdičky, rybičky, zvonečky a srdíčka, 
které ozdobily asi dvoumetrový dřevěný 
stromek, později umístěný ve vestibulu 
základní školy.

Hudební program zahájili žáci ZŠ Lutín 
vánočními písněmi Rolničky, Nad horama 
vyšla hvězda, Tisíc andělů, V jeslích dítě 
spinká a Ladův betlém pod vedením paní 
učitelky Renaty Čechové.

Nálada byla ledově zářivá – zpívali 
nejen žáci, ale i jejich učitelé, kteří nám 
písní „Pár přátel“ z repertoáru Michala 
Davida připomněli, že „pár přátel stačí 
mít, co uměj za to vzít a nepřestanou hrát, 
když nemáš chuť se smát....“ I druhá pí-
seň „Cesta“ autorské dvojice Tomáš Klus 
a Richard Krajčo nás pomalu, ale jistě po-
souvala k cíli.

Letošním hudebním debutem bylo pě-
vecké a hudební vystoupení Adriany 
Čotkové, která zazpívala i vlastní písně. 
Adventní náladu dotvářela vůně lahod-

Foto: Saša Burdová, Dis. Foto: Petra Mlčochová

Kdopak by se čertů bál? Před rozsvícením vánočního stromu.

Vyprošťování zraněné osoby.

Foto: Ing. Jiří Burda
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O čem jednala rada obce

dne 30.10.2014:

Schválila: 
uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

1) na zabezpečení mikulášské nadílky 
v ZŠ a MŠ Lutín (pořádala kulturní komi-
se rady);

  2) na zabezpečení akce „Rozsvícení vá-
nočního stromu“ v Lutíně (2.12);

program ustavujícího zasedání Zastu-
pitelstva obce Lutín (10.11.2014).

dne 18.11.2014:

Schválila: 
plán inventur za rok 2014 včetně jmeno-

vání hlavní inventarizační komise a díl-
čích komisí;  

prodloužení nájemních smluv na uží-
vání dvou obecních bytů na další ob-
dobí; 

nový domovní řád DPS Lutín s platnos-
tí od 1.12.2014.

dne 9.12.2014:

Schválila:
sazbu vodného a stočného na rok 2015 

s platností od 1.1.2015. Cena se nemě-
ní a zůstává na úrovni r. 2014 (vodné 
31,14 korun, stočné 26,76 korun, celkem 
57,90 korun vč. DPH);  

program 2. zasedání zastupitelstva obce 
(17.12. v Třebčíně);  

jmenování komise pro otvírání obálek 
a zároveň hodnotící komise pro posou-
zení zakázky malého rozsahu (na jeden 
rok) „Svoz odpadů – Lutín“.

 /ba/

ného punče, trdelníků a dalšího občerst-
vení a také vánoční „muzicírování“ Jirky 
Štěpánka a Romana Kubínka, kteří nás 
dovedli až k dlouho očekávané chvíli – 

rozsvícení vánočního stromku. Poté ná-
sledoval velkolepý ohňostroj.

Když všechno utichlo, najednou jste si uvě-
domili krásu stromů, keřů a větviček chlubí-

cích se diamantovým odleskem rampouchů 
a námrazy a poklid předtím, než nás opět 
zaplaví vánoční horečka v nákupních středis-
cích. Mgr. Renata Čechová

Foto: Jana Jašková

Zpívání u stromečku. Velký ohňostroj na závěr.

Kdy – kde – co
v lednu a únoru

�  16. ledna - ples SRPŠ a ZŠ Lutín
(pátek)  sál Společenského domu
  (20,00 hod.)

  hudba TOTAL HARMONY
�  19. ledna  - „Den otevřených dveří“

(pondělí)  v ZŠ Lutín
  (8,00 - 13,00 hod.)

�  26. ledna - zápis dětí do 1. ročníku  
(pondělí)  ZŠ Lutín od 14,00 hod.

�  6. února - 19. obecní ples
(pátek)  sál Společenského domu
  hudba SYRINX (20,00 hod.)

�  14. února - třebčínské ostatky 
(sobota)  (s bohatým programem 
  a večerní taneční zábavou)

�  27. února   - „babský“ bál
(pátek)  aula ZŠ (19,00 hod.)

  hudba p. Havelka

�  1. března - Třebčínský skřivánek  
(neděle)  sál KSZ (15,00 hod.)

�  7. března - karneval ZŠ
(sobota)  sál Společenského domu

Termín oblíbeného třebčínského karne-
valu na ledě závisí na počasí a bude včas 
oznámen obecním rozhlasem a pozvánka-
mi ve vývěsních skříňkách.

 Kulturní komise

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Poplatky v roce 2015
V závěru roku 2014 projednala rada 

obce kalkulaci cen vody předloženou 
provozovatelem vodárenského zaří-
zení společností ARKO Technology, 
a.s. Kalkulace vychází příznivě, ceny 
vodného a stočného se nemění, a to už 
druhým rokem. Rada předložený návrh 

schválila a jen pro připomenutí jsou 
ceny následující:

� vodné 31,14 Kč/m3

� stočné  26,76 Kč/m3

� celkem 57,90 Kč/m3 vč. DPH.

Protože i kalkulace pro stanovení ná-
kladů na likvidaci komunálního odpadu 

vychází srovnatelně jako v minulém ob-
dobí, nebudou zvyšovány ani poplatky 
za komunální odpad. Sazba poplatku na-
dále činí 444 Kč na osobu a rok. 

Stejná zůstává i úleva ve výši 100 Kč 
poplatníkovi, který v roce 2015 dovrší 
věku 71 a více let.

   Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ



Adventní výlet do Vídně

Ve středu 26. listopadu jsme podnik-
li předvánoční výlet do Vídně. Naše 
poznávání rakouské metropole začalo 
v Přírodovědném muzeu. Pod střechou 
muzea na nás čekala řada exponátů berou-
cích dech. Mohli jsme získat fascinující 

přehled o dějinách 
Země a velmi cen-
né informace o vý-
voji člověka. 

Procházeli jsme 
kolekce minerálů, 
drahokamů, sál di-
nosaurů i běžných 

Po dvou letech opět v Polsku

V listopadu  pořádala naše škola ex-
kurzi do bývalého koncentračního tábora 
Osvětim a do solných dolů ve Wieličce. 
První zastávka byla v pracovním tábo-
ře Auschwitz 1. Ten jsme, stejně jako 
Birkenau, prošli s českou průvodkyní. 
Dostali jsme sluchátka, ve kterých jsme 
slyšeli, jak paní průvodkyně vypráví pří-
běh tohoto tábora. Postupně jsme prochá-
zeli jednotlivými bloky, kde spali vězni. 
Prohlíželi jsme věci, které se po nich za-
chovaly. Těžko si dnes dokážeme předsta-
vit, jak zde tito lidé žili – v nesnesitelných 
podmínkách, skoro bez jídla a čisté vody, 
pod neustálým tlakem. Každý vězeň měl 
své číslo, a když zemřel, třeba při práci, 
vězni museli donést mrtvého k německým 
dozorcům do tábora. Ti vyškrtli jeho číslo, 
potom teprve mohlo být tělo  spáleno.

Lidé tu umírali mnoha způsoby: hladem, 
zimou, následkem špatných životních pod-
mínek a týrání. Nejvíc jich však umíralo 

v plynových komorách, kam byli po se-
lekci odvedeni. Bylo to vlastně hromad-
né vyvražďování. Průměrná doba přežití 
v tomto táboře byla asi tři měsíce. Viděli 
jsme i specializovaný romský tábor, jenž 
byl součástí celého komplexu. Viděli jsme 
i dům, kde bylo ubytováno přes čtyři sta 
žen. Byly strašně namačkané na sobě, tři 
řady lidí na patrových postelích. V zim-
ních měsících tu bylo vlhko a chladno, 
příděl uhlí nestačil na to, aby se domy 
vyhřály. Hrozný pohled byl i na umývár-
ny a záchody, jejichž prohlídkou exkurze 
v táboře Auschwitz 2 skončila.

 Pak jsme odjeli do solných dolů 
ve Wieličce. Byly obrovské, pro veřejnost 
je však zpřístupněna pouze malá část – asi 
jedno procento. Touto částí nás provedla 
česká průvodkyně Eliška. Nejdříve nás 
čekal velký sestup dolů – schodů bylo více 
než 350. Ocitli jsme se tak v hloubce víc 
než sto metrů pod zemí, prošli jsme všech-
ny zpřístupněné prostory a průvodkyně 
nám řekla mnoho zajímavých informací. 

Vysvětlila nám také způsob těžby a ob-
jasnila, k čemu sloužily jednotlivé druhy 
nářadí. 

Vyzkoušeli jsme si, jak těžké bylo utáh-
nout žentour, viděli jsme názornou pre-
zentaci výbuchu plynu v dole, 3D fi lm 
o těžbě soli a mnoho dalšího. Největším 
zážitkem však byla návštěva solné kaple. 
Obrovský prostor je vyzdoben lustry a so-
chami ze soli. Kaple je nepopsatelně krás-
ná. Každou neděli se zde pořádají mše, ně-
kdy však i svatby a jiné křesťanské obřa-
dy. Celou exkurzi jsme završili nákupem 
suvenýrů. Ještě dlouho jsme cítili v ústech 
chuť zdejší soli – olizování slaných stěn či 
podlahy jsme samozřejmě vynechat ne-
mohli. Také jsme si prý prodloužili život 
– každým vdechem o pět minut! 

Tak jsme radostně zakončili celou ex-
kurzi. Ani tento veselý závěr však ne-
vymazal z mysli zážitky z Osvětimi. Co 
jsme viděli a slyšeli, to se už nikdy nesmí 
opakovat. 

  Antonín Dozrál, 8.A
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Společně u muzea.

Foto: Klára Kubíčková

ŠKOLY INFORMUJÍ

Stříbro z Jeseníku

V říjnu proběhlo okresní a krajské kolo 
v přespolním běhu žáků ZŠ. Okresní kolo 
v Olomouci vyhráli v kategoriích mladších 
žáků a mladších žaček běžci z naší školy – 

v kategorii dívek Adéla Střídová, v katego-
rii chlapců Jan Chmelář. V družstvech se 
chlapci umístili jako šestí, dívky jako první 
a postoupily do krajského kola, které se 
konalo v Jeseníku.

„Tahounem“ družstva byla Adéla Střídová, 
která doběhla jako druhá. Ostatní děvča-
ta – Nela Vyhnánková, Anna Křížková, 
Martina Mrázková, Věra Tarkowská a Hana 

Weidingerová – se umístila v druhé desítce. 
Celkově to znamenalo krásné druhé místo 
– zatím naše nejlepší umístění.

Přestože běh nepatří mezi nejoblíbenější 
discipliny, zvládla to děvčata s velkým od-
hodláním. K jejich úspěchu přispěla určitě 
i dobrá nálada, která jim vydržela po celou 
dobu soutěže. 

  Mgr. Jan Chmelář 

Adventní Vídeň v záplavě světel.

Foto: Mgr. Petr Jakob



Vánoční hvězda

Již deset let podporují lutínská základ-
ní a mateřská škola společnost Šance 
Olomouc.

Posláním neziskové organizace Šance 
Olomouc O.P.S. je pomáhat hematologic-
ky, onkologicky a chronicky nemocným 
dětem a jejich rodinám a usnadňovat jim 

návrat do běžného 
života.

O úspěšnosti spo-
lečnosti Šance a zá-
jmu lidí svědčí fakt, 
že se v roce 1998 

podařilo získat prodejem vánoční hvěz-
dy 58 700 Kč. V roce 2013 to bylo již 
1 838 604 Kč.

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, 
kteří si každoročně vánoční hvězdu zakou-
pí v naší škole či školce, a my pak můžeme 
předat fi nanční obnos, který je použit na dob-
rou věc. V prosinci jsme prodali 357 květin 
a na účet společnosti Šance jsme mohli zaslat 
24 600 Kč. Děkujeme! 

Mgr. Leona Čotková, 
Bc. Dana Ostianová
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živočichů. Žasli jsme u největší sbírky 
meteoritů na světě. Velmi nás zaujala pře-
krásná kytice z drahokamů a pravého hed-
vábí, kterou darovala Marie Terezie své-
mu milovanému Františku Lotrinskému. 

Plán naší cesty pokračoval příjemnou 
procházkou centrem města. Viděli jsme 

Rakouskou národní knihovnu, Hofburg 
– zimní sídlo Habsburků, Albertinum. 
Dominantu Vídně – Stephansdom – jsme 
si dobře prohlédli. Vystoupali jsme dokon-
ce na samý vrchol kostela a kdekomu se 
pořádně zatočila hlava při pohledu z veli-
ké výšky. 

Poslední část dne jsme prožili na vá-
nočním tržišti před vídeňskou radnicí. 
Obdivovali jsme dřevěné, jehličím bohatě 
zdobené stánky, kde to již tradičně voní pun-
čem, sladkostmi a uzeninami. Vrátili jsme 
se unaveni, ale šťastni.
 Kateřina Greplová, Františka Sandroni, 9.A

DUHA Křišťál Lutín

Co chystáme na rok 2015

Rok 2014 máme čer-
stvě za sebou, ale již 
od září plánujeme naše 
každoroční velké akce 
na rok 2015. Od prázd-
nin víme, že budeme 

opět pořádat již 20. letní stanový tábor 
na Hoštejně pro děti ve věku 7-14 let (s in-
dividuálními výjimkami na obou stra-

nách), 2. ročník cyklotábora v Náchodě 
(1. ročník byl velice úspěšný a většina dětí 
řekla, že chtějí jet znovu) a v době jarních 
prázdnin již klasický zimní „skorotábor“ 
na chatě Pavučince u Nýznerovských 
vodopádů. Nejspíš budeme opět v par-
ku v Lutíně pořádat i Duhový den a ur-
čitě opět pomůžeme Rodinnému centru 
Klásek při jeho akcích pro malé děti a ro-
diče.

Vše o našem oddíle: http://www.duha-
-kristal.cz; vše o našem 20. letním táboře 
(1. – 15. srpna 2015): http://tabor.lutin.cz; 

vše o našem 2. cyklotáboře (2. – 11. čer-
vence 2015): http://cyklotabor.lutin.cz.

Pokud vás zajímá naše činnost, chcete 
přijít na schůzku (každou středu od 16.00 
v naší klubovně v budově Domova mláde-
že SSŠS v Lutíně) nebo jet s námi na tá-
bor, cyklotábor nebo zimní tábor, tak 
prostě přijďte, mrkněte na náš web, kde 
najdete mimo jiné veškerou fotodokumen-
taci i nějaká oddílová videa, nebo hned 
pošlete přihlášku!

Na setkání s každým zájemcem se v roce 
2015 těší všichni vedoucí a instruktoři.

Sigmundova SŠS, Lutín

Velký svátek v naší škole

Ve dnech 14. a 15. října probíhaly 
v Sigmundově střední škole strojírenské 
v Lutíně oslavy 80. výročí založení školy. 
Být druhou nejstarší školou se skupino-
vou výukou učňů v republice je zavazu-
jící, proto jsme rádi, že jsme mohli hosty 
uvítat „v novém kabátě“. Fasáda školy 
zářila modrými barvami na dálku a zvala 
k návštěvě.

V pátek jsme za účasti významných hos-
tů slavnostně otevřeli dvě učebny. Mezi 
hosty nechyběli zástupci Olomouckého 
kraje. Pozvání přijal náměstek hejtmana 
Mgr. Radovan Rašťák a vedoucí OŠMT 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Přijeli 
se podívat také zástupci partnerské školy 
z Wetzlaru, ředitel Hospodářské komory 
v Olomouci Ing. Jaroslav Havelka a také 
pracovníci mnoha spolupracujících škol 
a fi rem z našeho regionu. Obec Lutín za-
stoupil starosta obce a náš bývalý kolega 
Antonín Bábek. Čas si našly i ředitelka 

lutínské ZŠ Mgr. Lenka Soušková se svou 
zástupkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou.

Po přivítání ředitelem Mgr. Pavlem 
Michalíkem jsme se všichni přesunuli 
do školních dílen. Hosté si prohlédli jed-
notlivá pracoviště a výrobky našich žáků. 
Po slovech zástupce ředitele pro praktic-
kou výuku pana Vladimíra Smékala bylo 
premiérově představeno tříkolové his-
torické vozidlo, které za pomoci učitelů 
odborného výcviku renovovali naši žáci. 
Spolu s trojkolkou byl našimi hosty velmi 
obdivován i Velorex, jehož rekonstrukce 
byla ukončena v roce 2010. Pak jsme slav-
nostně otevřeli učebnu CNC. Softwarové 
vybavení počítačů je od fi rmy Kovoprog.

Ve škole jsme slavnostně otevíra-
li novou učebnu technických měření. 
Společně s ředitelem školy přestřihli 
pásku Mgr. Radovan Rašťák a Pavlína 
Mišáková z fi rmy John Crane Sigma, 
a. s. Tato fi rma nám pomohla s vyba-
vením učebny., v níž probíhá pod ve-
dením zástupce pro teoretickou výuku 
Ing. Oldřicha Fojtka  kroužek technic-
kého měření a elektrotechniky. Obě 
učebny, ve škole i na dílně, byly vybu-

dovány v rámci projektu „Podpora tech-
nického a přírodovědného vzdělávání 
v Olomouckém kraji“.

Po slavnostním projevu  ředitele školy 
si zájemci z řad hostů prohlédli budovu 
školy. A jako správní oslavenci jsme do-
stali i dárek. Oslav se zúčastnili i zástup-
ci fi rmy Sigma Group a.s. – její generální 
ředitel Lubomír Černohouz a personální 
ředitelka Jarmila Hanáková. Ti předali 
řediteli školy obraz malíře Jana Saudka, 
na kterém kromě vnadných žen nechybí 
pumpa. 

Na „den otevřených dveří“ v sobotu byli 
pozváni i naši bývalí zaměstnanci. Velmi 
rádi jsme je provedli jak po škole, tak 
po dílně. Školu i dílnu také navštívili zá-
jemci z řad veřejnosti, nechyběli mezi nimi 
naši bývalí žáci, rodiče současných žáků 
a doufejme, že i rodiče žáků budoucích. 

Všichni návštěvníci byli školou i dílnou 
nadšeni. Zejména pamětníci z Lutína si 
s chutí prohlédli dobové fotografi e a za-
vzpomínali na staré časy. Jsme rádi, že se 
máme čím pochlubit, protože tradice za-
vazuje a nutí nás k stále lepším výkonům. 

  Mgr. Jitka Bušinová



Výroční schůze turistů

Členové odboru turistiky TJ Sigma 
Lutín se sešli 18. listopadu v restauraci 
Neptun na výroční schůzi, aby zhodnotili 
svou činnost v roce 2014. Účast bylo skoro 
stoprocentní  a předseda Vladimír Grézl 
připomenul ve své zprávě všechny akce 
pořádané odborem.

Novoročnímu výstupu na Kosíř, pořáda-
nému již po  sedmadvacáté, počasí příliš ne-
přálo. Přesto byl počet registrovaných účast-
níků (2529) pozoruhodný. Členové odboru 

zajištovali novoroční provoz rozhledny, re-
gistrační karty a pamětní medaile vyrobené 
fi rmou MB TOOL z Třebčína. O občerstve-
ní se postarali hasiči ze Slatinek.

Zimního běhu přes Kosíř se 4. ledna zú-
častnil rekordní počet 266 běžců v deseti 
kategoriích. Pořadatelé z lutínského od-
boru turistiky své úkoly jako vždy dobře 
zvládli, ale neshody mezi  funkcionáři 
Ligy 100 Olomouc – spolupořadatele zá-
vodu – způsobily, že se odbor turistiky ne-
bude nadále do závodů v běhu zapojovat.

Mánesova stezka 10. května se proto 
konala bez běžců, za účasti 175 turistů. 
Vedení odboru zvažuje možnost znovu 
zařadit běh do programu.

Začátek jarního turistického zájezdu 
na Šumavu byl hodně deštivý, ale pak se po-
časí umoudřilo a zájezd se nakonec vydařil.

Podzimní návštěva brněnské přehrady 
a hradu Veveří neměla chybu a účastníci byli 
nadmíru spokojeni.

V závěru své zprávy seznámil  předseda 
přítomné členy s plánem činnosti na příš-
tí rok. Jako vždy měli všichni velký zájem 
o chystané zájezdy  a už teď se těší , že se 
jich budou moci zúčastnit.

Do dalšího roku přejeme odboru turistiky, 
aby problém spojený s běžeckými akcemi 
zdárně vyřešil, práce se mu dařila, počasí 
přálo a všichni členové byli spokojeni.

Vladimír Smékal
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SPORT V OBCI

Fotbalový podzim

V polovině listo-
padu skončila pod-
zimní část soutěží 
v kopané, kterých 
se účastní členo-
vé TJ Sigma Lutín.  

Mužstvu mužů, které hraje v 1. B tř. 
OKFS, patří šesté místo ve čtrnáctičlenné 
tabulce. 

Pod hlavičkou TJ Sigma Lutín půso-
bí čtyři mládežnická mužstva. Mladší 

a starší benjamínci, kteří hrají své soutě-
že turnajovým způsobem, se na podzim 
prezentovali dobrými výsledky a oběma 
družstvům se podařilo postoupit mezi vý-
konnostně lepší oddíly. 

Obě žákovská družstva sice nedosaho-
vala tak dobrých výsledků, ale prezento-
vala se dobrým přístupem, který se jedno-
značně projevil na lepšících se výkonech 
a dává velký příslib do dalších zápasů. 
U mládežnických mužstev působí jako tre-
néři p. Baleka, p. Vodička, Ing. Pavlíček, 
p. Koudelka a  p. Jahoda. Všem patří vel-

ký dík za tuto obětavou a časově náročnou 
práci. Zároveň patří poděkování všem ro-
dičům, kteří se aktivně podílejí na fungo-
vání mužstev, zejména při dopravě na jed-
notlivá utkání. 

Všechna mužstva stále přijímají nové 
fotbalisty ve věku od 5 do 14 let, trénin-
ky probíhají v pondělí a ve středu v 16.00 
na hřišti TJ (v zimním období v tělocvičně 
ZŠ).

Ing. Jakub Chrást
člen výboru oddílu kopané

 a místopředseda TJ

Florbal v Lutíně

Do třech mládežnických fl orbalových 
týmů, které dnes v Lutíně fungují, je za-
pojeno čtyřicet dětí. Tyto týmy hrají sou-
těže v rámci Olomouckého kraje a setká-
vají se s družstvy od Jeseníku po Hranice 
na Moravě. Florbal hrají děti hlavně pro 
zábavu, aby měly pohyb a velmi důleži-
té je i kvalitní vyplnění volného času. 
Nicméně těší nás i úspěchy, kterých dosa-

hujeme. Z turnajů se vracíme velmi často 
s medailovým umístěním a patříme k obá-
vaným soupeřům. 
Činnost našeho fl orbalového klubu je vel-

mi úzce spjatá se ZŠ, která nám poskytuje 
prostory k tréninku, půjčuje vybavení a vět-
šina trenérů jsou buď učitelé, nebo bývalí 
žáci naší školy. Děti, které trénujeme, chodí 
až na dvě výjimky všechny do naší školy. 

Zájem trénovat a hrát závodně je velký, 
ale nemůžeme bohužel z kapacitních dů-

vodů vyjít vstříc všem. I letos jsme už ně-
kolikrát museli odmítnout děti z okolních 
vesnic či měst. Snažíme se vyjít vstříc 
alespoň žákům  naší školy a nabízíme 
fl orbalové kroužky a školní soutěže, kde 
si můžou zahrát. I tady jsou ale naše mož-
nosti omezené a nejde otevřít kroužek pro 
všechny zájemce. 

Pomocí fl orbalových tréninků, krouž-
ků a školních fl orbalových soutěží se 
nám letos na podzim  podařilo „rozpo-

Historická tříkolka sklidila zasloužený obdiv. Nová učebna měření a elektrotechniky.

Foto: Stanislav Körner
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ZAJÍMAVOSTI

Radost ze skvělého umístění.

Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu při TJ Sigma 
Lutín upozorňuje občany, že herna stol-
ního tenisu je pro veřejnost otevřena 
každé pondělí od 18.00 do 20.00 za po-
platek 30 Kč za osobu. V případě zájmu 

lze pro větší skupiny dohodnout i jiný 
termín.

 K dispozici je pět hracích stolů ve vy-
tápěných prostorách. Pro další informa-
ce se dostavte do herny (vstup z ulice 
Růžová) v uvedenou dobu.

Ing. Jakub Chrást Foto:  Jakub Chrást 

První v okrese.

hybovat“ přes osmdesát žáků naší školy. 
V kategorii hochů z prvního stupně jsme 
získali 2. místo v okresním kole. Je to už 
třetí stříbro, které kluci vybojovali. Kluci 
z šesté až osmé třídy vybojovali ve své 
kategorii 3. místo v okrese. První místo 
v okrese získaly dívky z šesté až osmé 
třídy a čeká je obhajoba vítězství v kraj-
ském kole. Pokud se jim to podaří, budou 
vítězkami Olomouckého kraje potřetí 
za sebou. Moc jim to přejeme, protože 
jsou bezvadná parta. Stejnou šanci měly 

letos i dívky z prvního stupně, těm se ale 
po dvou vítězstvích v minulých letech 
nepodařilo z okresního kola do krajského 
kola postoupit.

V současné době vnímáme, že jsme 
na vrcholu kapacitních možností. Udržet 
dosaženou úroveň je velmi náročné. Není 
možné se dál rozvíjet a nejvíc nás trápí, že 
musíme omezovat počet dětí.  

Pevně věřím, že se podaří uskutečnit 
myšlenku na vznik nového sportoviště pro 
halové sporty v Lutíně. Jsou  na vzestupu 

a nepatří k nim jenom fl orbal, i když ten 
prožívá v posledních patnácti letech nej-
větší rozvoj.  Myslím si, že by se v našich 
obcích kryté sportoviště uživilo. Spousta 
občanů dojíždí do okolních obcí, aby si 
mohli zasportovat. Nebudou-li v Lutíně 
fungovat sportovní kluby, jsem pevně 
přesvědčen, že velká většina dětí, které se 
teď věnují fl orbalu, fotbalu, judu či atle-
tice, nebude nikam dojíždět a se sportem 
skončí.  A to by byla velká škoda. 

Mgr. Jan Chmelář

Foto: Jan Chmelář

Z Lutína na Havaj

Tomáš Behúň, bývalý žák ZŠ Lutín, vyhrál 
v létě Světový pohár v triatlonu ve Švédsku, 
který byl jednou z kvalifi kačních podmínek 
na mistrovství světa na Havaji. 

Závod byl velmi náročný. Ví to každý 
závodník, který se triatlonu na Havaji zú-
častnil – vedro a vlhko představují smr-
telnou kombinaci.

V den závodu byly navíc obrovské vlny, 
týden před závodem deštivo, trať byla 
rozbahněná a běžecký úsek se dobíhal 
v pravé poledne za více než čtyřicetistup-
ňového vedra. 

Na havajské podmínky se těžko zvy-
ká, na aklimatizaci je potřeba delší doba. 
Proto je Havaj pro triatlonisty tak těž-
ká. Jsou tam specifi cké podmínky, kte-

ré nejsou v žádné jiné zemi. Přesto se 
Tomášovi podařilo obsadit 8. místo mezi 
deseti nejlepšími.

K radosti z úspěchu se s gratulací připo-
juje i ZŠ Lutín.

MUDr. Monika Behúňová (maminka)

Šťastně v cíli mezi deseti nejlepšími.

Foto: osobní archív
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Kašpárkovi kamarádi 
oslavovali

Sobota 22. listopa-
du se stala pro lout-
kové divadlo „Kaš-
párkovi kamarádi” 
velkým dnem. 

V sále sokolovny 
TJ Sokol v Olšanech 
u Prostějova se ko-
naly oslavy úcty-
hodného výročí čin-
nosti amatérského 
loutkového soubo-
ru, který již sedm 

desítek let (šedesát v Lutíně a posledních 
deset v Olšanech) přináší radost malým 
divákům i jejich rodičům.

Program oslav byl bohatý a na své si 
přišli malí i velcí – výstava loutek, sezná-
mení s historií divadla a dvě představení – 
pro děti pohádka „Káčátko“ a pro dospělé 
komedie „O zhnilym Lojzkovi aneb První 
hanácké kosmonaut“. Vše pečlivě připra-
vené obětavými členy souboru. Těch je 
v současné době třináct, ale za sedmdesát 
let trvání divadla se v rolích autorů, reži-
sérů, loutkoherců a technického personálu 
vystřídaly desítky nezištných a obětavých 
občanů Lutína, Olšan a dalších okolních 
obcí.

Loutkový kroužek v Lutíně vznikl 
ještě za okupace v roce 1944. Zřídilo jej 
rodičovské sdružení při základní škole 
a po otevření Společenského domu měl 
až do roku 1997 svůj domov a scénu 
v kinosále. Souboru, který dostal název 
Sigmáček, se ujal Závodní klub ROH 
Sigma Lutín. Hrálo se nejen na domov-
ské scéně, ale po vybudování pojízdné-
ho divadla i ve vzdálenějších obcích, 
na letních táborech, v léčebných zaří-
zeních a na hradech a zámcích v oko-
lí. Do devadesátých let bylo odehráno 
na šest set představení, která zhlédly 
tisíce dětí.

V souboru se vystřídalo několik generací 
loutkařů i  manželských párů, které svou 
lásku k loutkám předávaly často svým 
dětem. Amatérskému loutkoherectví tak 
„propadli“ například Juřicovi, Skotákovi, 
Kosovi, Káňovi, Vojáčkovi, Hornišerovi, 
Zhánělovi, Vymazalovi, Sychrovi, Prosovi, 
Drhlíkovi, Otáhalovi a mnoho dalších, 
z nichž někteří dnes už nejsou mezi námi. 
Hrály se pohádky i příběhy ze života, 
Kašpárek a jeho kamarádi přinášeli radost 
a pomáhali odměnit dobro a potrestat zlo.

Děti s nimi nadšeně spolupracovaly 
a po představení si mohly loutky zblízka 
prohlédnout a osahat. V této tradici sou-

časné divadlo stále pokračuje a děti se 
na své malé dřevěné „kamarády“ vždy 
těší.

*  *  *  *  *
Devadesátá léta nebyla pro loutkový 

soubor radostná. Po privatizaci podniku 
bylo divadélko dost divoce vystěhová-
no z kinosálu i z budovy Společenského 
domu, kulisy a loutky umístěny do ško-
ly a celý inventář převeden do majetku 
obce Lutín. Chybělo ale jeviště, a tak se 
Kašpárek a jeho kamarádi znovu stěhovali 
– tentokrát na dlouhých sedm let do skle-
pa domu čp. 192 („u Čepů“). Při stěhování 
byly poškozeny kulisy i loutky, některé 
byly dokonce (z uzamčených prostor!) od-
cizeny.

Nejsmutnější byla ztráta roztomilé pů-
vodní loutky Kašpárka, jejíž cena byla pro 
soubor nevyčíslitelná.

Po sedmiletém „spánku“ ale nastala ra-
dostná změna. V roce 2004 dochází díky 
olšanským loutkařům A. Zhánělovi a M. 
Drhlíkovi k jednání mezi obcemi Lutín 
a Olšany a divadlo se defi nitivně stěhu-
je do Olšan. Za podpory vedení obce, TJ 
Sokol, „starých“ zkušených loutkařů a ob-
čanů Olšan se činnost souboru znovu roz-
jela. Divadlo získalo nový domov, stálou 
pěknou scénu (podle návrhu J. Mužíka) 
a nové loutkoherce. Jejich nadšení spolu 
s opravenými i nově zakoupenými ku-
lisami a loutkami a moderní aparaturou 
pak přilákaly do divadlo to hlavní – malé 
věrné diváky, bez nichž by práce souboru 
neměla smysl.

Soubor ožil pod novým názvem 
Kašpárkovi kamarádi a díky svým pří-
znivcům a sponzorům rozdává radost 
divákům  na domácí scéně a všude, kam 

divadlo zavítá. Za deset let své činnosti 
nacvičili herci třináct her, které zhlédlo 
4 500 dětí a rodičů v Olšanech a 6 500  
dětí na výjezdech do osmnácti okolních 
obcí regionu a do slovenských Velkých 
Vozokan.

Divadelní sezona trvá každoročně od říj-
na do dubna. Za tuto dobu odehraje soubor 
doma i na výjezdech až deset pohádek pro 
nejmenší děti a předškoláky.

Sezonu 2013 – 2014 ukončil soubor vel-
mi zajímavě – v mezinárodním duchu. 
Ve spolupráci s pedagogy Základní školy 
v Olšanech nacvičil a odehrál v anglickém 
jazyce loutkové představení „Nejcennější 
poklad – přátelé jsou květiny, které ni-
kdy neuvadnou“. Představení se zúčast-
nili vzácní hosté – učitelé a žáci ze sed-
mi evropských zemí – Finska, Estonska, 
Velké Británie, Belgie, Francie, Španělska 
a Turecka. O odezvě na tuto událost se 
můžete dočíst na webových stránkách 
ZŠ a MŠ Olšany (čl. Napsali o nás ze dnů 
19. 4. a 22. 5. 2014).

*  *  *  *  *
Amatérský soubor Kašpárkovi kamará-

di s pravidelným provozem je dnes jedním 
z mála souborů rozdávajících – nejen v na-
šem regionu – radost a úsměvy na dětské 
tváře. Co mu popřát do další činnosti? 
Cituji loutkoherečku Marii Růžkovou:

„...aby i nadále rozdával radost a těšil 
malé diváky všude, kam zavítá. Pro nás, 
kteří se tomuto koníčku roky věnujeme, 
je pak největší odměnou úsměv na tváři 
a rozzářené dětské oči. Poděkování patří 
všem, kdo jsou ochotni obětovat svůj volný 
čas dětem.“

Mgr. Ladislava Kučerová

Současný soubor „Kašpárkových kamarádů”.

Foto: archív souboru 
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Také Třebčín má své výročí

Ano, je to tak. Před 25 lety, přesně 
17. listopadu 1989, bylo po rekonstrukci 
budovy otevřeno Kulturní a společenské 
zařízení v Třebčíně. Vzniklo zde -  poprvé 
v historii - pro občany Třebčína důstojné 
prostředí pro konání nejrůznějších kultur-
ních a společenských akcí. Šlo zejména 
o velký sál, klubovnu a knihovnu.

Dnes už málokdo ví, že celý objekt byla 
původně první škola v Třebčíně (1871), 
později zde vzniklo pohostinství a řez-
nictví U Rybníčků, ještě později budovu 
využívalo JZD Třebčín pro řízení a admi-
nistrativu. Po přemístění JZD do Senice n. 
H. se zde krátce usídlil Podnik výpočet-
ní techniky Olomouc a někdy na počátku 
80. let minulého století přešla celá nemo-
vitost „pod křídla“ obce.

Vedly se dlouhé diskuse, jak budovu 

vhodně využít pro potřeby obce (zejména 
tu byla problematika fi nančních prostřed-
ků), až se nakonec ustálil názor pokusit se 
o vybudování nového kulturně společen-
ského stánku v obci. Dnes vidíte, že to 
bylo rozhodnutí potřebné a moudré.

Rekonstrukce probíhala několik let 
v podstatě „na koleně“. Bez projektu, bez 
dokumentace, jen s přispěním a s ochotou 
místních lidí, s jejich zkušenostmi a zna-
lostmi. Nutno ale říci, že bez pomoci a po-
chopení tehdejšího MNV Lutín, Sigmy 
Lutín a JZD (dílen v Třebčíně) by toto dílo 
nemohlo spatřit světlo světa.

Léta ubíhala, zařízení sloužilo, ale již 
v druhé polovině 90. let zde byly nové 
potřeby a požadavky. Chybělo především 
úřední sídlo obecního úřadu, v budově ne-
vyhovovalo sociální zařízení aj. Rozhodlo 
se tedy o přístavbě ke starému objektu, 
kde by měl své místní pracoviště obecní 

úřad, kam byla přesunuta knihovna a při-
tom došlo k všeobecné rekonstrukci pů-
vodní sociálky a dobudování kuchyňky. 
Nápad to byl výborný a opodstatněný, 
přičemž na jeho realizaci se podíleli pře-
devším manželé Kaufmanovi. Opět nutno 
poznamenat, že touto akcí došlo k pod-
statnému rozšíření a zejména kvalitativní-
mu pozvednutí všech prostor pro kulturu, 
společenský život a administrativu obce.

V současnosti se již můžeme těšit jen 
z toho, že toto zařízení v obci vůbec exis-
tuje a že dobře slouží – občanům, mláde-
ži i dětem. Čeká nás ale ještě další práce, 
kterou si vyžádala již uplynulá léta, a to 
rekonstrukce elektroinstalace a vytápění.

Všem, kdo se jakkoliv podíleli a podíle-
jí na zvelebování kulturních a společen-
ských zařízení v obci, patří velké podě-
kování.

 Ladislav Smička

Útulné prostředí knihovny.KST po výměně střechy a oken.

Foto: Tomáš Zapletal

Historia – magistra vitae

V neděli 23. listopadu v pravé pole-

dne projížděl naší obcí voj rakouských 
vojsk směřující na bojiště ke Slavkovu 
k uctění 209. výročí památné bitvy tří 

císařů (2. prosince 1805). Událost za-
znamenal a zdokumentoval 

Antonín Giesel.

... vzhůru na Napoleona!Pěšky i na voze ...
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Kříž před lutínskou kaplí

Nejstarším z šesti kamenných křížů 
v katastru obce Lutín je kříž před místní 
kaplí. Tento kříž nechala postavit po smrti 
svého manžela Ondřeje Smičky jeho žena 
Marina a její švagrová Kateřina, což do-
svědčuje nadační nápis na zadní straně 
podstavce kříže.

Kříž byl postaven v roce 1755, tedy 
rok před dokončením stavby nové kaple, 

v pololidovém barokním slohu nezná-
mým umělcem. Jeho celková výška je 
5,8 m, na kamenném obvodním stupni je 
postaven hranolovitý podstavec, na jehož 
stěnách jsou nyní již špatně viditelné plas-
tiky – bičování Krista, Kristus na hoře 
Olivetské a korunování Krista trním.

Na zadní straně podstavce je nadační 
nápis:

TENTO
KRZIZ GEST Z NA

KLADU ONDRZEGE 
SMICZKI A GEHO
MANZELKI MARI
NI: A TAKÉ KATE
RZINI MANZEL

KI BRATRA GEHO
ROKU PANE: 1755

Nad římsou ukončující podstavec se zve-
dá štíhlý pilíř s dekorem ze sloupce zvon-
kovitých kvítků, ukončený malou římsou, 
nad kterou je sousoší ukřižovaného Krista 
s Marií Magdalenou. Vlastní kříž je tzv. 
jetelovitého tvaru s hranolovými břevny.

Kristus měl původně kolem hlavy svato-
zář, ze které zůstal jen železný trn na te-
meni jeho hlavy. Je pravděpodobné, že 
svatozář měla i Marie Magdalena, klečící 
u jeho nohou. Kolem kříže byla ještě v pa-

desátých letech minulého století železná 
ohrádka.

V dnešní době je kříž ve velmi špatném 
stavu. Je dokonce nakloněn směrem do-
předu a dřík podstavce je ve dvou proti-
lehlých stranách prasklý.

Z popudu obce byla již vypracována od-
borná studie na sanaci památky, bohužel 
se zatím nepodařilo zajistit dotaci na její 
opravu.

Svatopluk Smička

Zadní strana podstavce s nápisem.Kříž před kaplí volá po opravě.

Foto: Karel Mišák

Lutín po 60 letech

V minulém čísle našeho seriálu dobo-
vých fotografi í jsme vám nabídli pohled 
na potok protékající starou částí Lutína. 
Dnes se přesuneme ještě kousek proti jeho 
toku, na křižovatku, kde se říká „U andě-

la“. Toho sice neuvidíme, ale při pohledu 
přes bývalý potok si připomeneme most, 
který tam ještě v 90. letech minulého 
století stával. Pomineme oba elegantní 
pány v popředí, pro nás je zajímavé po-
zadí na fotografi i. Na zídce domu č. 45 
na Slatinické ulici je vidět dobová rekla-

ma prostějovské oděvní fi rmy NEHERA 
a spol. (Dnes už není ani Nehera, ani 
jeho nástupce OP Prostějov.) Pamětníci si 
vzpomenou, že v tomto domě se na kon-
ci 50. let, v době přístavby obecné školy, 
vyučovalo a byla zde také školní družina.

Ing. Karel Mišák

Informace z Regionu HANÁ

Koncem listopadu se v lázeňském domě 
Balnea ve Slatinicích uskutečnily dvě vý-
znamné akce. První bylo setkání vedení 

Regionu HANÁ se starosty obcí. Došlo 
především k představení  nových starostů 
a starostek po říjnových volbách a seznáme-
ní s dalšími perspektivami rozvoje regionu. 
Nosnými tématy byly zejména možnosti fi -

nanční podpory v dalších letech, rozvoj cy-
kloturistiky a také péče o seniory v dalším 
období. 

Další akcí bylo setkání zástupců místních 
akčních skupin olomouckého a zlínského 

Foto: archiv rodiny Řehůlkovy Foto: Karel Mišák
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kraje a všech ak-
térů rozvoje ven-
kova, kde odbory 
strategického roz-
voje obou krajů 

informovaly zejména o programu rozvoje 
venkova na příští období. Ze strany vede-
ní svazu místních samospráv byli účastní-

ci informováni  o projektech meziobecní 
spolupráce a tajemnice národní sítě MAS 
podala řadu konkrétních informací o další 
činnosti. Účastníci tohoto semináře aktiv-
ně vyjadřovali své názory k prezentova-
ným tématům. 

Na zasedání certifi kační komise 19. listopa-
du byla udělena ochranná známka „HANÁ 

regionální produkt ®“ dalším zájemcům. 
Jedná se o pivo Chomout z Chomoutova 
u Olomouce, pivo z Pivovárku Melichárek 
z Horky nad Moravou a sirupy s 30 % ovoc-
ným podílem od Milana Skopala z Roštína. 
Certifi káty byly slavnostně předány na ad-
ventní slavnosti v Bílé Lhotě.

Ing. Miroslav Mačák

Setkání zástupců MAS.Předávání certifi kátů.

foto: Ing. Drahoslava Mačáková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V listopadu oslavili:

88 let Anna Coufalová Třebčín
84 let Mária Krajčovičová Lutín
83 let  Jaroslava Koubková Lutín
80 let Marie Milarová Lutín
80 let František Mrakava  Lutín

V prosinci oslavili:

90 let Josef Dostál Lutín
89 let Ludvík Aczberger  Lutín
87 let Žofi e Skládalová Lutín
84 let Vlastimil Hofírek Třebčín
84 let Lenka Krejčířová Třebčín
84 let Emílie Vojáčková Lutín
83 let Jaroslava Látalová Třebčín
82 let Marie Machalová Lutín
82 let Jitka Zatloukalová Třebčín
82 let Vojtěch Spurný Třebčín
81 let Františka Vybíralová Lutín
80 let  Marie Švubová Třebčín
80 let  Jan Pospíšil Třebčín
75 let Věra Trbušková Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

�   �   �   �   �   �   �

„Zlatá” svatba
 Manželé 

Eva a Bohumil CHUDOBOVI 
z Lutína 

se zařadili mezi ty šťastné 
manželské páry, 

které nám dokazují, 
že je možné svorně ruku v ruce 
padesát let společně procházet 

životem. 3. října oslavili se svými 
nejbližšími „zlatou“ svatbu. 

Ať jejich společnou cestu životem 
dále provázejí láska, 

spokojenost, radost z vnoučat 
a k tomu ať jim neschází zdraví. 

Blahopřejeme.

Narozené děti: 

září
Nikolas Dostál Lutín

listopad:
Jan Seifert Lutín

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

�   �   �   �   �   �   �

Opustili nás ve věku …

85 let Anna Tomanová Lutín
84 let Adolfi na Křížková Třebčín
83 let Anna Aczbergerová Lutín 
81 let Miroslav Janošík Třebčín
71 let Zdeněk Procházka Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

�   �   �   �   �   �   �

Foto: Antonín Bábek
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SPOZ obce Lutín přeje všem občanům do nového roku pevné zdraví, štěstí, hodně osobních a pracovních úspěchů. Ani 
v roce 2015 nezapomínejme na lidskost, toleranci, porozumění a vzájemnou pomoc. 

 Mgr. Jana Šolcová, předsedkyně SPOZ

K přání se s radostí připojují také Rodinné centrum Klásek a redakční rada Obecního zpravodaje, která zároveň děkuje 
všem, kdo se podílejí na jeho tvorbě.

První leden 2015 na Kosíři

Ani zatažená obloha a občas mrznoucí 
mrholení nezkazily náladu těm, kdo se 
rozhodli přivítat nový rok v přírodě, zdra-
vě a ve velké společnosti.

Při novoročním výstupu se letos na 
Košíři u rozhledny sešlo 3703 registrova-
ných turistů.

V sobotu 25. října jsme slavnostně při-
jali do svazku obce šest dětí v Lutíně. 

Pěkný kulturní program připravili pro 
ně a jejich rodiče žáci ZŠ Lutín.

V celém kalendářním roce 2014 jsme 
do svazku obce slavnostně přijali dva-
cet čtyři dětí v Lutíně a devět dětí 
v Třebčíně.

Program připravovali děti z MŠ a žáci 
ZŠ Lutín se svými učitelkami.

Foto: Antonín Giesel

Foto: Michal Holásek

 Vítání občánků

V úterý 28. října byly do svazku obce přijaty tři děti v Třebčíně. Pěknou básničkou je přivítala Kristýnka Řezníčková.

Sbor pro občanské záležitosti
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Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 3. 2015.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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Naše malá fotogalerie

Fotografování je velkým koníčkem pana 
Zdeňka Berana z Lutína. Jeho první dva sním-
ky připomínají u nás nevídanou hříčku počasí 

na samém začátku prosince – po silném deš-
ti a náhlém prudkém poklesu teploty obalila 
stromy a keře až centimetrová vrstva ledu.

Další čtyři fotografi e – romantický pohled 
na potok Slatinka a koniklece na Vápenici 

jste mohli zhlédnout na říjnové výstavě v aule 
ZŠ, kde byla vyhodnocena fotografi cká sou-
těž na téma „Střípky ze života kolem Kosíře”, 
vyhlášená oběma našimi knihovnami v květ-
nu 2014.
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