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Slovo má místostarosta

Nová hřiště v „Domkách“

Kdokoliv v posledních několika mě-
sících přijížděl do Třebčína směrem 
od Lutína,  nemohl přehlédnout novou 
„dominantu“, která se objevila v lokalitě 
„Domky“. Obec zde zřídila nové dětské 
hřiště. K dispozici jsou dvě houpačky, 
houpačka „ptačí hnízdo“, pes na pru-
žině a herní sestava se dvěma věžemi, 
skluzavkou a dalšími prvky, které jsou 
nepřehlédnutelné. Nové dětské hřiště v „Domkách“.

Vážení spoluobčané,
rok 2016 je nenávratně za námi. Dovolte mi proto především 
poděkovat  každému  z  Vás,  kdo  se  svým  způsobem  podílel 
na tom, že byl pro naši obec rokem vcelku klidným a úspěšným.
Do roku 2017 přeji Vám všem pevné zdraví,  štěstí, pracov-
ní a rodinnou pohodu. Věřím, že každý z nás přispěje v me-
zích svých možností k tomu, aby se nám v naší obci žilo dobře 
a byla pro nás a naše děti šťastným a bezpečným domovem.

Antonín Bábek, starosta
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Pro zvýšení bezpečnosti dětí byla část po-
zemku ohrazena plotem.

Nezapomněli jsme ani na tatínky nebo 
maminky. Na začátku prosince přibyla 
za dětským hřištěm ještě železná konstruk-
ce workoutového hřiště. Workout je způsob 
cvičení vlastní vahou ve venkovním prostře-
dí. Má své kořeny v řeckořímské gymnas-
tice a v současnosti je  velmi oblíbený např. 
v zemích bývalého Sovětského svazu, kde se 
v něm pořádají mistrovství včetně meziná-
rodních.

Workoutové prvky jsou určeny pro oso-
by starší patnácti let a vyšší než 140 centi-
metrů, pro menší zájemce pak s doprovodem 
dospělé osoby. V příštím roce je plánována 
stavba podobného hřiště také v Lutíně.

Doufejme, že obě hřiště budou dlouho 
a dobře sloužit sportovnímu vyžití malých 
i velkých obyvatel naší obce. Skluzavka s lanovou prolézačkou. Foto: Saša Burdová, DiS

Zklidňování dopravy - zóna 30
V poslední době je možné v médiích ob-

čas zaslechnout pojem „zklidňování dopra-
vy“. Naši západní sousedé se s ním praktic-
ky setkávají již přes dvacet let a postupně 
začíná pronikat i do praxe v České republi-
ce. V podstatě se jedná o rozdělení doprav-
ních komunikací uvnitř obcí podle rych-
lostního režimu na hlavní místní komuni-
kace („průtah“ obcí) s dovolenou rychlostí 
50 km/h a obslužné komunikace („boční“ 
ulice) s dovolenou rychlostí 30 km/h.

V tomto článku bych se chtěl zaměřit 
na druhou kategorii.

Důvodem ke snížení rychlosti na obsluž-
ných komunikacích je především zvýšení 
bezpečnosti chodců a cyklistů, ale přináší 
i zmírnění hlučnosti a emisí. K omezení 
rychlosti se nepoužívají běžné dopravní 
značky omezující rychlost, jejichž platnost 
je rušena křižovatkou, ale vytvářejí se tzv. 
zóny, které jsou označeny značkami na za-
čátku a konci. Nejčastěji se používá „zóna 
30“, která je stavebně výrazně jednodušší 
než „obytná zóna“, protože zůstává zacho-

váno klasické rozdělení na vozovku (urče-
nou pro provoz aut) a chodník (určený pro 
pohyb chodců). Vytvoření obytné zóny zna-
mená v podstatě celou ulici stavebně předě-
lat, což je nákladné a není to vždy možné.

V zóně 30 platí tato základní pravidla:
•  O vjezdu do zóny má být řidič srozumi-

telně informován (vjezd přes zpomalovací 
prvek).

•  Nejvyšší dovolená rychlost je 30 km/h.
•  Stavební opatření (zpomalovací prahy, 

zvýšené křižovatky, střídavé parkování...) 
by měla řidiče motivovat k dodržování ma-
ximální dovolené rychlosti a ohleduplné 
jízdě.

•  Na křižovatkách platí přednost v jízdě 
zprava.

•  Chodcům se nebudují přechody pro chodce, 
ale mohou přecházet v podstatě kdekoliv.

•  Cyklistům nejsou budovány cyklostez-
ky, ale jsou vedeni společně s automobily 
na vozovce.
Zóna 30 je v podstatě považována za sou-

část sítě cyklostezek.
A ještě poznámka na závěr: Zónami, 

prahy, značkami se můžeme snažit situaci 
na našich cestách zlepšovat, ale bez vzájem-
né ohleduplnosti se stejně úplně nezklidní.

Opravená komunikace 
 u nádraží

V létě probíhala v Třebčíně oprava míst-
ní komunikace u nádraží. Nešlo o pouhou 
výměnu starého kamenitého a děravého 
povrchu za asfalt, ale celkově se stav ko-
munikace uváděl do souladu s platnými 
stavebními a jinými normami. Konkrétně 
došlo ke zpevnění podloží, jasnému vy-
mezení komunikace obrubou, odvodnění 
a vybudování chodníku.

Rád bych reagoval na některé otáz-
ky, které stavba vyvolala. Při návrhu byl 
uplatněn současný trend tzv. zklidňování 
dopravy v obcích, po kterém volá řada ob-
čanů (viz článek výše). V případě komu-
nikace u nádraží byla použita vyvýšená 
křižovatka. Vjezd do zón by měl být re-
alizován opět přes zpomalující prvek, aby 
byl řidič jasně informován o skutečnosti, 
že vjíždí do zklidněné oblasti.

Zpomalovací prahy mají být konstruová-
ny tak, aby upozornily řidiče a nepoškodily 
podvozek jeho auta. (Vstupní práh na ko-
munikaci u nádraží v Třebčíně má parame-
try nastavené tak, že při jízdě na kole s ko-
šíkem švestek ani jedna nespadne!)

Nový chodník má po straně směrem 
do příkopu zvýšenou obrubu, která slouží 
jako vodicí prvek pro nevidomé. Zároveň 
má propouštět dešťovou vodu do trávníku, 
protože současné stavební normy požadu-
jí minimalizaci pouštění dešťové vody 
do kanalizace a maximální vsakování pří-
mo na pozemku.

Nově opravená komunikace u nádraží zlep-
ší vzhled naší obce, zvýší komfort dopravy 
a doufejme, že přispěje i k bezpečnosti.

Ing. Jiří Burda
místostarosta

* * * * * 

Jiné značení „obytné zóny“.
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Ohlédnutí za uplynulým 
rokem

Milé maminky, tatín-
kové, děti a všichni přá-
telé Klásku, vám všem 
patří náš dík za přízeň, 
kterou jste nám proje-

vili v minulém roce, kdy jsme oslavili již 
pět let činnosti centra. Otevřeli jsme dva 
nové kroužky pro děti – „Hudebníčka“ 
a „Fit s mimi na těle systémem Mamajóga“ 

- a poprvé jsme vyrazili na výlet vláč-
kem na Poděbrady a autobusem do Brna. 
Proběhlo také několik nových seminářů pro 
rodiče, dva kurzy první pomoci, miniškolka 
Čekanka, letní tábory a samozřejmě již tra-
diční velké akce „Dětský den“ a „Sportuje 
celá rodina“. Běželi jsme pro dobrou věc 
s Mamma HELP, podruhé jsme se prošli 
strašidelnou cestou, cvičili jsme, hráli si, 
zpívali, bádali, tvořili…

Ráda bych moc a moc poděkovala všem, 
kdo se na provozu Klásku podílejí, obci 

Lutín za velikou podporu, Duze Křišťál 
za spolupráci a hlavně dětem (pro kte-
ré všechny akce a kroužky připravujeme) 
za to, že se jim v Klásku líbí.

Osobně pro mě končí jedna krásná eta-
pa, na kterou budu moc ráda vzpomínat.  
Díky Klásku jsem trávila rodičovskou 
dovolenou se svými dětmi aktivně, do-
zvěděla se spousty zajímavých informací 
a získala množství známých, kamarádů 
a nových kontaktů.

Bc. Lucie Migalová

Opravená komunikace u nádraží (s prvním prosincovým sněhem).  Foto: Bc. Ivana Sedláčková

Zprávy OO PČR v Lutíně

Policisté kontrolovali 
chatoviště

Ve středu 23. listopadu se policisté 
z územního odboru Olomouc zaměřili 
na kontrolu chat a rekreačních objektů, 
které jejich majitelé zazimovali a zdržují 
se tam jen zřídka. Policisté z obvodního 
oddělení Lutín společně s psovodem z od-
dělení služební kynologie a preventisty 
zkontrolovali během dne chatové loka-
lity v katastru obcí Hněvotín, Nedvězí, 
Bystročice, Žerůvky, Blatec, Kožušany-
Tážaly, Charváty, Drahlov, Čertoryje, 
Dub nad Moravou, Věrovany, Tučapy, 
Nenakonice, Rakodavy, Bolelouc, Lutín, 
Třebčín, Slatinice, Lípy, Drahanovice, 
Střížov, Ludéřov, Lhota pod Kosířem, 
Náměšť na Hané, Loučany, Olbramice, 
Nové Dvory, Luběnice, Rataje, Těšetice, 
Vojnice a Ústín.  

Od počátku  roku do konce listopadu jsme 
zaznamenali na Olomoucku celkem 21 pří-
padů vloupání do těchto objektů, kdy škoda 
způsobená poškozením a odcizením věcí 
byla vyčíslena na částku 151 tisíc korun. 
V roce 2015 máme za stejné období evidová-

no celkem 17 přípa-
dů vloupání do chat 
a rekreačních ob-
jektů, zde byla ško-
da vyčíslena na 160 
tisíc korun. Hlídky 
zanechávaly na dve-
řích objektů kontrol-
ní lístek, na jehož 
zadní straně jsou 
uvedeny rady, jak si 
správně zabezpečit 
svůj majetek. 

Během prohlídek 
zkontrolovali poli-
cisté celkem 72 re-
kreačních objektů, 
chat a jiných domů na samotě. V žádném 
z objektů nezjistili jeho narušení nebo osobu 
v pátrání.

Majitelům chat a rekreačních objektů radí-
me, aby dodržovali tato preventivní opatření:

• zajistit vchodové dveře,
•  řádně uzavřít okna, která je dobré vybavit 

okenicemi nebo mřížemi,
•  nenechávat volně položené nářadí,
•  nenechávat v rekreačním objektu cennější 

věci,
•  pořídit si fotodokumentaci věcí a elektro-

nických přístrojů,

•  nezveřejňovat na sociální síti informace 
o své nepřítomnosti v rekreačním objektu,

•  udržovat dobré sousedské vztahy,
•  v případě vloupání ihned kontaktovat po-

licii na lince 158 a do objektu nevstupovat.

Mikuláš s andělem,  
nebo čert?
(tisková zpráva ze dne 6. prosince 2016)

Policisté z obvodního oddělení se v rám-
ci prevence včera zaměřili na kontrolu 

Chaty a chalupy na samotě lákají nevítané „hosty“.

* * * * * 
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řidičů v obci Lutín. Tentokrát si přizvali 
na pomoc také děti ze třetí třídy zdejší 
základní školy. Třináct vybraných dětí 
se převléklo do masek čertů, Mikulášů 
a andělů a jako ,,dětská policejní hlídka“ 
kontrolovaly společně s policisty, zda jsou 
vozidla řádně osvětlená,  nemají viditelně 
prasklé čelní sklo a řidiči jsou při jízdě 
připoutáni bezpečnostním pásem. Ostatní 
náležitosti zkontroloval vždy policista 

a rozhodl, zda si řidič od dětí zaslouží ob-
rázek anděla nebo pekla. Čerti pohotově 
nahlásili policistům projíždějící vozidlo, 
kterému nesvítilo jedno ze světel. Tomuto 
řidiči pak děti daly obrázek pekla a pohro-
zily řinčením řetězů. Všichni ostatní řidiči 
dostali od dětí obrázky Mikulášů a andě-
lů. 

Do této preventivní akce, která proběhla 
bez pokut, se zapojila i Zdravotní pojišťov-

na ministerstva vnitra a krajský koordiná-
tor BESIPu, kteří společně s policisty roz-
dávali řidičům drobné dárky. Děti si navíc 
během kontrol zopakovaly s policisty do-
pravní značky a správné chování na silnici 
ať už jako chodci, nebo jako cyklisté.

Celou akci jsme mohli zhlédnout téhož 
dne v regionálních zprávách ČT.

Por. Mgr. Pavla Štenclová
tisková mluvčí

Ukázněné řidiče odměnili Mikuláš a anděl. Foto: Pavla Štenclová„Dětská policejní hlídka“ pomáhala České policii.

Obecní knihovna Lutín

Hororové čtení
V prvním listopadovém dnu jsme v lutín-

ské knihovně využili nově opravenou předsíň 
a uspořádali přednášku o hororu. Pověděli 
jsme si, jak vlastně horor vznikl, jak se stra-
šilo a přečetli několik „strašných“ ukázek. 
Věděli jste třeba, že v původní pohádce 
o Karkulce nebyl žádný myslivec a jak babič-
ka, tak i vnučka skončily snědené?

Závěr patřil zdramatizované povídce Barva 
z Vesmíru v podání Lukáše Hlavici. Na hos-
ty čekalo i občerstvení a celou akci jsme si 
náležitě užili.

Jedinou vadou na této akci byl nízký počet 
účastníků. Možná to bylo tím, že byla svolá-
na moc narychlo. Příští akci proto oznámím 
s výrazným předstihem.

I bát se musíme umět! Foto: Eva Baleková

Novoroční bilancování  
a plány

Je to tady, nový rok, čas vzpomínání 
a předsevzetí. V knihovně tomu není ji-
nak. Máme za sebou úspěšný rok a hodně 
se toho podařilo. Nový knihovnický sys-
tém, technika, částečná rekonstrukce, vy-
klizení archivu a další. Děkuji všem čte-

nářům a členům obecního úřadu za pod-
poru a pochopení.

Zajímají vás čísla? Pak vězte, že se v mi-
nulém roce půjčilo přes deset tisíc knížek, 
do knihovny přišly bezmála čtyři tisíce 
návštěvníků a celkový počet zaregistrova-
ných čtenářů se vyšplhal na 232. Pro mě 
osobně bylo zajímavé zjištění, že dětští 
čtenáři se na výpůjčkách podílejí jen pat-

nácti procenty a  naučná literatura celkově 
jen asi dvěma procenty. To není moc, ale 
jasně to ukazuje, že dnes encyklopedie 
moc „nefrčí“ a lidé se vzdělávají hlavně 
na internetu.

I v tomto roce čeká knihovnu řada novi-
nek. Mám velkou radost, že už brzy spustíme 
filmový klub. O co vlastně jde: V knihovně 
budeme pravidelně pořádat přednášky s ná-

* * * * * 
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slednou projekcí. Budeme se dívat hlavně 
na kvalitní filmy, které v televizi běžně ne-
uvidíte. Tahle novota se má postarat o to, 
aby v naší obci vznikla další příležitost k se-
tkávání, vzdělávání a „nalokání se“ trochy 
kultury. Samozřejmě si od toho tajně slibuji 
i řádku nových čtenářů. ☺ 

Bylo potřeba obstarat nákladné vybave-
ní a techniku. Děkuji Sigmě Lutín, že nás  
podpořila pěknou částkou 20 tisíc korun.

I když si lutínská knihovna vede vel-
mi dobře, musí jít s dobou. Nejsem pe-
simista, věřím, že se knížky budou číst 
pořád, ale knihovny nemůžou zůstat jen 

místem, kde si půjčíte knížku. Měla by 
z nich být kulturní centra obce, kde si 
můžete odpočinout od shonu a trošku 
zpomalit. To je to, co všichni potřebuje-
me ze všeho nejvíc.

Jan Chabičovský
knihovník

Podzimní čas v Třebčíně

Řekni to tancem

Na podzim roku 2016 proběhl již 8. roč-
ník tanečního kurzu pro dospělé pod ve-
dením manželů Šrámkových. Čtyřikrát 
v aule ZŠ v Lutíně a čtyřikrát v bystročic-
ké sokolovně jsme si zopakovali základy 
standardních a latinskoamerických tanců. 
Taneční hodiny probíhaly v pátek v pod-
večer a v sobotu jsme se mohli kochat ta-
nečním uměním skutečných profesionálů 
ve StarDance. 

Na letošní plesovou sezonu jsme již při-
praveni a velmi se těšíme na taneční par-
ket.

Na plesech to „rozbalíme“. Foto: Dominika Pocklanová

Nedělní tvořivé odpoledne
V polovině října jsme uspořádali v pro-

storách Kulturního a společenského zaří-
zení v Třebčíně (před)adventní workshop. 
Krásné nedělní odpoledne jsme pojali tvoři-
vě v tradičním stylu. Návštěvníci si vyráběli 
adventní věnečky, zdobili perníčky, smalto-
vali andílky jako přívěsek na klíče nebo jako 
náhrdelník. Také vyráběli ozdoby z plsti 
a z korálků. Dále si všichni účastníci mohli 
vyrobit vánoční přáníčka s různými dekory. 

Na letošní advent jsme se připravi-
li s předstihem a teď už se můžeme těšit 
na Vánoce.

Mgr. Vlaďka Kolářová

Mikulášská nadílka
I letos se děti sešly v sále KSZ, aby 

společně očekávaly příchod Mikuláše. 
Jako vždy pro ně byly připraveny hry 

a soutěže, ale hlavně tvoření pro šikov-

né ruce dětí i jejich rodičů. Společnými 
silami si všichni vyrobili stromečky, 
které určitě použili doma k vánoční vý-
zdobě. 

A potom už konečně přišel Mikuláš do-
provázený andělem a hned dvěma čerty. 
Větší a odvážnější děti přednášely nebo 
zpívaly a všechny dostaly od Mikuláše 
možná i zaslouženou odměnu.

Nedělní odpoledne uteklo jako voda, 
děti odcházely spokojeně domů. A jak 
slíbil Mikuláš, za rok zase na shledanou. 

Mikuláš zahájil advent v Třebčíně. Foto: Roman GieselCopak si dnes vyrobím? Foto: Vlaďka Kolářová

* * * * * 

* * * * * 
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Radost pod rozsvíceným vánočním stromem. Foto: Roman Geisel

A znovu zazářil …
O první adventní neděli navečer proběh-

lo v Třebčíně u kapličky již tradiční roz-
svícení vánočního stromu.  Program zahá-
jily děti vystoupením, které s nimi nacvi-
čila Katka Křížková. Tentokrát zapojila ty 
nejmenší a byly odměněny zaslouženým 
potleskem.  K příjemné předvánoční nála-
dě přispěla hudba v podání Jirky Štěpánka 
a Romana Kubínka. Jejich koledy a pís-
ničky zahřály na duši, o teplo na těle se 
postaral výborný punč.   

Poděkování patří všem, kdo se podíleli 
na organizaci akce, připravili a zorganizovali 
vše potřebné, postarali se o program a občer-
stvení. Odměnou jim bylo potěšení z hojné 
účasti.   Mgr. Jana Chvátalová

Rozsvěcení vánočního 
stromu v Lutíně

Podaná ruka a otevřené srdce, to je 
to, čím Vánoce především oslovují naše 
současníky. Vždyť i Ježíš Kristus, jehož 
narození o vánočních svátcích oslavu-
jí křesťané, obětoval svůj život pro lidi. 
Snad proto je období adventu stále více 
obdobím vzájemného setkávání a na-
slouchání. Jen tomu, komu s pokorou 
nasloucháme, můžeme otevřít své srd-
ce a následně mu pomoci. S porozumě-
ním naslouchat svému bližnímu je jedna 
z nejdůležitějších věcí v životě. Jemné 
předivo vzájemných vztahů, které se tím-
to způsobem vytvářejí, je pro člověka ne-
ocenitelné a ve srovnání s ním blednou 
závistí všechny prožitky, jež nám mohou 
poskytnout konzumní Vánoce. 

Právě vzájemné setkávání je to, co lutín-
ské občany rok co rok přivádí na slavnost 
rozsvěcení vánočního stromu, která se již 
stala tradicí. Tradiční byl i program, jímž 

jako obvykle svým srdečným, ale zároveň 
jemným a kultivovaným způsobem pro-
váděla paní ředitelka Lenka Soušková. 
Jako obvykle pozdravil přítomné pan 
starosta Bábek, jako obvykle pozdravili 
přicházející advent malí i větší zpěváci. 
Od srdce k srdci znělo „Aleluja“ Nikoly 
Švarcové a „Byla cesta, byla ušlapaná“ 
obou Adélek – Sedlákové a Mádrové. 
Charismatické bylo vystoupení Martina 
Dozrála a jeho skupiny, roztomilé byly 
jako obvykle malé děti, osvěžující tón 
vneslo překvapující vystoupení florba-
listů, kteří pro tuto příležitost opatřili 
novým textem všem známé melodie. 
U hudebních vystoupení nechyběla ani 
populární dvojice Jiří Štěpánek a Roman 
Kubínek.  A tentokrát nám přálo i počasí. 

Celé „rozsvěcení“ bylo příjemným zá-
žitkem a věřím, že podobných bylo bě-
hem adventu a Vánoc mnohem víc. Tak 
trochu to jistě záleželo i na nás samot-
ných.

Mgr. Věra Voňková 

Zpívající Adélky s kytarovým doprovodem Jiřího Štěpánka. Foto: Zdeňka DosedělováBohatý hudební program připravili současní a bývalí žáci ZŠ.

Stromeček vánočních přání plnili dospělí i děti.
 Foto: Zdeňka Dosedělová
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

Sport je mým osudem i láskou

Procházíme-li našimi obcemi, málokdy 
si uvědomíme, že mezi námi žijí zajíma-
ví, výjimeční, úspěšní i vlivní lidé, že 
jsou našimi spoluobčany nebo dokonce 
sousedy a přitom o nich ani nevíme nebo 
neznáme jejich jména.

Jedním z takových spoluobčanů je be-
zesporu i Michal Rotter, jehož doménou 
je sport, a co víc, sport paralympijský. 
My jsme se s ním na chvíli sešli a položili 
mu pár zvídavých otázek.

Pane Rottere, vy nejste náš rodák, 
Třebčín je pro vás určitě něčím no-
vým a možná někdy i zcela neznámým. 
Řekněte nám, prosím, na úvod něco 
o svém dřívějším působišti, o sobě 
a o své rodině. Co vás vůbec zaválo 
do Třebčína?

Narodil jsem se v Olomouci, kde jsem 
do svých dvaatřiceti let žil. Mým snem 
bylo přestěhovat se na vesnici, což se 
mi před třemi lety splnilo koupí domu 
v Třebčíně.

Jak se vám u nás bydlí, co rodina, jste 
s celým svým okolím spokojen? A co 
vám třeba v obci nejvíc chybí? Co byste 
naopak nejvíc pochválil?

V Třebčíně se mi žije velmi dobře. 

Obchody i hospoda jsou mi dostupné, 
chodníky nové a bezbariérové. Nejvíc mi 
chybí, a to asi neovlivníte, bezbariérová 
autobusová doprava do Olomouce a zpět. 
Bohužel provozovatel není schopen zajis-
tit pravidelný bezbariérový spoj.

Někdy rozhodující roli sehrávají nej-
bližší sousedé, okolí a přátelé. Ti potom 
vytvářejí důležitou část života a domo-
va. Je to tak i u vás?

Co se týká sousedů, máme velmi dob-
ré vztahy. Již několikrát jsem potřeboval 
pomoc a pro nikoho z oslovených to ne-
byl problém.

Ale vraťme se zpátky k tomu nejdůle-
žitějšímu tématu, o kterém chceme víc 
hovořit, ke sportu. Co vás hlavně při-
vedlo k této zálibě, co to bylo za impuls, 
který sehrál rozhodující roli?

Před třemi lety jsem potkal kamarád-
ku, která vede olomouckou atletiku pro 
handicapované. Pozvala mě na zkoušku 
na soustředění do Nymburka a pak hned 
na první závody do Pardubic... Hned jsem 
se do toho sportu zamiloval. Líbí se mi 
adrenalin, ale i podpora rodiny a přátel.

Paralympijské discipliny jsou většinou 
velmi náročné, vyžadují vůli, sebezapře-
ní a spoustu sil. Kterým disciplinám se 
zejména věnujete vy? Které jsou vaše 
nejoblíbenější?

Olomoucký atletický klub pro handi-
capované se věnuje hodu diskem, vrhu 
koulí a hodu oštěpem. Já se věnuji vrhu 
koulí, ale mojí nejoblíbenější disciplinou 
je hod oštěpem.

Snad vás neurazím, když se zeptám 
na vaše úspěchy. Daří se vám?

Atletiku dělám už tři roky a každý rok 
se zlepšuji. Vloni jsem byl pozván na me-
zinárodní závody do Dubaje, kde jsem 
se umístil na 6. místě ve vrhu koulí a na  
5. místě v hodu oštěpem. Jinak se účast-
ním českého poháru KB (komerční ban-
ky), kde probíhají závody na různých 
místech republiky.

Určitě také plánujete další sportovní 
cesty a postupy. Co to bude? Máte něja-
ká osobní přání a předsevzetí?

Příští rok bych měl opět začít závody 
v Dubaji, kam jsem byl opět pozván. Dále 
budu pokračovat v KB českém poháru. 
Abych se dostal na mistrovství světa 
v Londýně, musím splnit nominační limit 
a taky sehnat dost peněz na startovné. 
To si každý sportovec platí sám, pokud 
tedy nesežene sponzora. Mým osobním 
přáním je neustálé zlepšování v atleti-
ce. Jako každý sportovec bych se jednou 
chtěl dostat na paralympiádu. 

A otázka na závěr: Co byste svému 
okolí vzkázal o sportu a vůbec o životě, 
o zdraví a společném soužití? Co je po-
dle vás nejdůležitější a co byste mu přál?

Co bych vzkázal lidem? Ať se mě ne-
bojí oslovit. Mám poškozenou páteř a ne 
hlavu (!) .. A ať si váží svého zdraví. 
Většina mých kamarádů vozíčkářů byli 
normální zdraví lidé, a byla to vteřina 
a vše je jinak.

Ladislav Smička
Jan Chabičovský

Hod oštěpem na závodech v Dubaji. Foto: Hana Rotterová

Chvilka klidu před závodem.
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Kdy – kde – co
v lednu a únoru

Po „namáhavém“ novoročním výstupu 
na letos jasný a slunečný Kosíř (náročném 
hlavně asi v cíli u rozhledny), kde se letos 
sešlo 3382 lidí, se musíme na společenský 
život v začátku nového roku pořádně při-
pravit. Proto je akcí méně, ale jistě budou 
kvalitní:

20. ledna - Ples SRPŠ a ZŠ Lutín
(pátek)  Společenský dům Sigma
  (20 hod.)

3. února - 21. obecní ples
(pátek)  Společenský dům Sigma
  (20 hod.)

24. února - „Babský“ bál
(pátek)  aula ZŠ Lutín ( 19 hod.)

25. února - Školní karneval    
(sobota)  Společenský dům Sigma
  (14 hod.) 

25. února - Třebčínské ostatky
(sobota)   (s průvodem masek 

Třebčínem, taneční zábavou
  a pochováním basy
  sál KSZ (20 hod.)

Kulturní komise

O čem jednala rada obce
dne 2. 11. 2016:
Schválila: 
v  společnost CERTAS CZ, s.r.o., jako nej-

vhodnějšího kandidáta na pronájem ne-
bytových prostor v obecní nemovitosti 
č.p. 122 (prodejna zeleniny). Záměrem 
vybrané společnosti je zřízení pekárny 
a prodejny pečiva;

v  vyhlášení záměru na pronájem části 
pozemku p.č. 230/16 v k. ú. Lutín (část 
vymezená mezi garážemi a soukromý-
mi parcelami v ulici Zahrádky);

v  uvolnění prostředků z rozpočtu obce:
1.  částku 10 400 Kč na zabezpečení kul-

turně společenské akce „Rozsvícení 
vánočního stromu“ před OÚ v Lutíně 
(29.11., pořadatelé ZŠ Lutín a kulturní 
komise rady);

2.  částku 5 000 Kč na zabezpečení ohňo-
stroje při rozsvícení vánočního stro-
mu;

3.  částku 6 500 Kč na zabezpečení akce 
„Rozsvícení vánočního stromu“ 
v Třebčíně  (27. listopadu u kaple  
sv. Floriána, pořadatel kulturní ko-
mise rady).

Souhlasila s vypsáním soutěže na společ-
nost, která zabezpečí zhotovitele celkové 
rekonstrukce ulice Pohoršov v Lutíně.

dne 22. 11. 2016:
Schválila Plán inventur na rok 2016 včetně 
jmenování všech inventarizačních komisí.

Souhlasila: 
v  s finanční podporou obce a spolufi-

nancováním projektu „Rekonstrukce 
sportovního areálu TJ Sigma Lutín“. 
Na jeho realizaci doporučila zastupi-
telstvu zařadit do rozpočtu obce na rok 
2017 částku 1,34 mil. Kč;

v  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 
2017 byla zařazena částka ve výši 
10 000 Kč jako individuální dotace 
Sigmundově SŠS na zabezpečení vý-
měnného pobytu žáků v partnerské 
škole v německém Wetzlaru.

Vzala na vědomí náklady na odpadové 
hospodářství obce v roce 2015 a dopo-
ručila zastupitelstvu ponechat poplatky 
za komunální odpad v nezměněné výši.

dne 13. 12. 2016:

Schválila: 
v  rozhodnutí o výběru nejvhodněj-

ší nabídky na veřejnou zakázku 
„Zkvalitnění dodávky pitné vody pro 
Lutín“. Nejvýhodnější nabídku předlo-
žila firma ARKO TECHNOLOGY a.s. 
Brno;

v  odpisy za rok 2016 příspěvkové orga-
nizace ZŠ a MŠ Lutín;

v  smlouvu o realizaci překládky sítí elek-

tronické komunikace na projektech 
„Cyklostezky“ a „Ulice Pohoršov“;

v  žádost o prodloužení nájemné smlou-
vy na pronájem obecní nemovitosti 
č.p. 122 (ul. U Parku);

v  program 13. zasedání zastupitelstva 
obce, které se konalo 22. prosince 2016 
v aule ZŠ.

Projednala Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2016, která stanoví pravidla dodr-
žování nočního klidu v obci Lutín.

O čem jednalo zastupitelstvo 
obce

dne 22. 12. 2016:

Vzhledem k tomu, že uzávěrka ledno-
vého vydání OZ proběhla dřív než pro-
sincové zasedání, uvádíme alespoň jeho 
program:

1.  Rozpočtová opatření odvětvového tří-
dění (paragrafu rozpočtu č. 12, 13, 14, 
15 a 16).

2. OZV  o nočním klidu.
3.  Stanovy Sdružení obcí střední 

Moravy.
4. Prodej pozemků v majetku obce.
5. Převod pozemků do majetku obce.
6. Poplatek za likvidaci KO na rok 2017.
7.  Žádosti TJ Sigma o příspěvek na rok 

2017.  /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Poplatky na rok 2017
Pro občany máme potěšitelnou zprávu, že výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu  

se nemění – pro obyvatele obce do 70 let je to 444 Kč, pro občany, 
kteří v roce 2017 dosáhnou věku 71 let, je to částka 344 Kč.

Poplatek za vodné je 30,35 Kč, za stočné 27,65 Kč – celkem 58 Kč.
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Florbal a čtyři zlaté 
z okresních kol

Šest týmů a čtyři první místa - to je bi-
lance letošních okresních kol ve florbalu 
ZŠ. I letos jsme přihlásili všechny katego-
rie, protože florbal hrají naše děti rády. 

Jako první absolvovala své okresní kolo 
děvčata 6. a 7. tříd a v turnaji, který se ko-
nal na ZŠ Řezníčkova, jednoznačně zví-
tězila.

Další družstvo, které se zapojilo do bojů, 
bylo družstvo hochů z prvního stupně. 
Nově vzniklý tým, složený z žáků třetích 
a čtvrtých tříd, skončil nakonec na dru-

hém místě, když se musel sklonit před 
družstvem ze Šternberka, které tvořili 
především žáci pátých tříd.

V tradičně nejvíc obsazených chla-
peckých kategoriích druhého stup-
ně předcházelo okresním kolům ještě 
kolo okrskové. Mladší žáci nakonec 
odjeli s jedinou porážkou od pořádají-
cí školy Heyrovského. Druhé místo je 
bohužel nepostupové. Starší žáci měli 

tentokrát štěstí, že hráli ve velké hale 
„Čajkaréně“, kde se mohla plně proje-
vit jejich šikovnost. Vyhráli jednoznač-
ně okrskové a o týden později i okresní 
kolo. V této nejtěžší kategorii se nám 
podařilo po dlouhých patnácti letech po-
stoupit do kraje a tím se ukončilo období 
druhých a třetích míst.

Na starší kluky navázaly svým vítězstvím 
i starší dívky, které v turnaji na Gymnáziu 
Hejčín dokončily své čtyřleté období bez 
jediné porážky v okresních kolech.

Poslední naše družstvo, které zasáhlo 
do florbalových bojů v okresních kolech, 
bylo družstvo děvčat z prvního stupně. 
Družstvo se také nově tvoří, je složené 
z žaček třetích a čtvrtých tříd. Mělo ale 
víc štěstí než kluci - dokázalo všechny své 

soupeře porazit a postoupit také do kraj-
ského kola.

Postup do krajského kola ve čtyřech 
kategoriích se nám už jednou podařil, 
ale musím konstatovat, že tento ročník je 
na úrovni okresních kol zatím náš nejú-
spěšnější.

Mgr. Chmelář Jan

ŠKOLY INFORMUJÍ

Chlapecké družstvo z 1. stupně (3. a 4. ročník).

Dívčí družstvo z 1. stupně (3. a 4. ročník).

Starší žáci (7.-9. ročník). Foto: Mgr. Jan Chmelář

Mladší žákyně (6. a 7. ročník). Foto: Mgr. Radek Švehla

A co jsme ještě dělali
(kromě pilného vzdělávání)?

V hodině přírodopisu provedli de-
váťáci demonstrační pitvu prasečího 
a býčího oka, aby se seznámili s jeho 
složením a udělali si představu o tom, 

jak může vypadat a čemu může pomoci 
operace oka lidského.

*  *  *
Šesťáci spolu se svým učitelem na-

vštívili Obecní úřad v Lutíně, pobese-
dovali s jeho zaměstnanci, prohlédli si 
jejich pracoviště a dozvěděli se mnoho 
zajímavého o jejich práci.

Například to, že (citujeme doslova)  
„… paní Hana Šmehlíková nám vysvět-
lila její práci na úřadě. Má na starost 
paragrafy!“

*  *  *
Žáci druhého stupně besedovali v kině 

Metropol v Olomouci o problematice  
zneužití informací ze sociálních sítí 
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a seznámili se s pravidly bezpečného 
chování na internetu.

*  *  *
Škola se zapojila do celorepubliko-

vé sbírky BÍLÁ PASTELKA. Výtěžek 
1480 korun byl věnován na podporu 
slabozrakým a nevidomým.

*  *  *
Projekt „Podzimní srdíčkové dny“ 

– v naší škole už třetí – pořádá orga-
nizace Život dětem o.p.s. Zakoupením 
drobných dekoračních předmětů při-
spěli děti a rodiče částkou 6190 korun 
na pomoc vážně nemocným dětem.

*  *  *
Devatenáct pytlů plných plastových 

víček si odvezli rodiče invalidního 
Lukáška Kameníčka z Olomouce. Díky 
sbírce, do které je škola zapojena, si 
mohli koupit vhodné auto  a Lukášek 
se dočkal nového elektrického vozíku. 
Všem „sběratelům“, kteří se k dětem 
přidali, velmi děkujeme a věříme, že 
s námi budou ve sbírce i nadále pokra-
čovat.

*  *  *
Vánoční hvězdu prodáváme v naší 

škole již dvanáct let a garantem a or-
ganizátorkou prodeje je Mgr. Leona 

Čotková. Letošní rekordní výtěžek 
32 500 korun byl jako v předchozích 
letech předán společnosti ŠANCE 
jako příspěvek na humanizaci dětské-
ho hematoonkologického oddělení FN 
Olomouc, na sociální pomoc rodinám 
s nemocnými dětmi a na rekondiční po-
byty pro malé pacienty.

*  *  *
Ve dnech 12. – 16. prosince organi-

zovala Mgr. Jana Vyhnánková vánoční 
sbírku pro opuštěné pejsky z útulku 
v Čechách pod Kosířem. I oni potřebují 
naši pomoc.

*  *  *

Všichni víme, že tyto bohulibé skut-
ky bolesti a neduhy naší společnosti ne-
vyléčí, ale probudit a pěstovat v našich 
dětech pocit solidarity a soucit s méně 
šťastnými a nevinně trpícími je jistě 
počínání víc než potřebné a záslužné. 

K tomu, že řadu školních akcí organi-
zovali moji mladší a nejmladší kolego-
vé, bych chtěla na závěr dodat jen pár 
slov:

Jednou z nejcennějších hodnot, jež 
můžeme druhým darovat, je čas. A prá-
vě ten je třeba obětovat, aby se školní 
práce stala pro děti zajímavější a při-
tažlivější. 

Čas věnovaný dětem je vždy příno-
sem, vždyť děti – i když to možná ně-
kterým zní jako fráze – opravdu jsou 
naše naděje. Zkušeného učitele může 
jenom potěšit fakt, že jsou to právě nej-
mladší členové lutínského sboru, jež 
se svými aktivitami v poslední době 
snaží školní vyučování pro děti zpes-
třit a učinit přitažlivějším. Mám z toho 
takovou tichou soukromou radost – ten 
někdy těžký „štafetový kolík“ bude 
komu předat …

Mgr. Věra Voňková

DUHA Křišťál Lutín
Co chystáme v tomto roce?

Rok 2016 máme 
čerstvě za sebou, 
ale již od září 
plánujeme naše 
každoroční velké 
akce na rok 2017. 

Už od prázdnin 
víme, že budeme 
opět pořádat náš 

letní stanový tábor na Hoštejně pro děti 
ve věku 6-14 let (s individuálními vý-
jimkami na obou stranách). Letos to už 
bude náš 22. letní tábor!  

V době jarních prázdnin v termínu 
24. 2. - 1. 3. chystáme také klasický 
„zimní skorotábor“, tentokrát na nové 
chatě v Lelekovicích u Brna. Je tam 
krásná příroda a děti to tam ještě vůbec 
neznají, takže se všichni již moc těšíme 
na nové a zatím nepoznané okolí. Mimo 
další naše běžné víkendové akce při-
pravíme další Duhový den a určitě opět 
pomůžeme Rodinnému centru Klásek 
s jejich akcemi pro malé děti a rodiče.

Pokud kohokoliv zajímá naše činnost, 
chce přijít na schůzku (každou stře-
du od 16:15 v naší klubovně v budově 
Domova mládeže SSŠS v Lutíně) nebo 

jet s námi na letní nebo zimní tábor, tak 
prostě přijďte, mrkněte na náš web, kde 
najdete mimo jiné veškerou fotodoku-
mentaci i nějaká oddílová videa, nebo 
hned pošlete přihlášku!

Vše o našem oddíle: http://www.du-
ha-kristal.cz

Vše o našem 22. letním táboře (29.čer-
vence - 12.srpna 2017): http://tabor.lutin.cz

Na setkání s každým zájemcem se 
v roce 2017 těší všichni naši vedoucí 
a instruktoři.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil
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Sigmundova SŠS, Lutín

Úspěch našich házenkářů 
Každý rok se pořádají různé sportov-

ní turnaje mezi jednotlivými školami, 
na kterých nechybí ani zástupci naší školy. 
Dne 2. listopadu jsme se zúčastnili okres-
ního kola v házené hochů středních škol. 
Místem turnaje byla palubovka Základní 
školy Vítězná v Litovli. Soutěže se spolu 
s námi zúčastnilo šest týmů. Kromě do-
mácích z Gymnázia Jana Opletala šlo pře-
devším o střední školy z Olomouce.

Našim chlapcům se povedlo s přehle-
dem vyhrát základní skupinu a postou-
pili do finále. Zde porazili rozdílem třídy 
tým Střední průmyslové školy strojíren-
ské Olomouc. Tím si vysloužili postup 
do krajského kola, které se uskuteční  
1. února v Olomouci.

Všem zúčastněným patří dík za skvělou 
reprezentaci.

Mgr. Tomáš Kantor
Sestava: Michal Bureš, Radek Dosoudil, Martin Halíř, Daniel Kolisko, Petr Maksant, Jan Mistera, Michal 
Nevrla, Tomáš Spurný, Libor Vykydal, Daniel Zdráhal.  Foto: Tomáš Kantor

Již po devatenácté v Lutíně

Ve dnech 6. - 14. října 2016 se v rámci 
vzdělávacího programu „Erasmus+“ usku-
tečnil již devatenáctý ročník projektové spo-
lupráce mezi studenty naší školy a německé 
Werner von Siemens Schule z Wetzlaru. 
Tato spolupráce probíhá formou výměnných 
pobytů.

Úkolem studentů ve smíšených česko-ně-
meckých týmech je vždy zhotovit funkční 
výrobek. Poslední výměna měla jako nosné 
téma využití stlačeného vzduchu jako po-
honu. Zadání tedy bylo vyrobit model auta 
poháněného stlačeným vzduchem.

Studenti se hned na začátku projektu vždy 
rozdělí do čtyř mezinárodních týmů, které 
jsou dále děleny na pracovní skupiny. První 

skupina tentokrát modelovala součásti auta 
ve 3D interaktivním prostředí programu 
CAD. Druhá připravovala programy pro 
CNC obráběcí stroj, na kterém byly vyrobe-
ny disky kol. Třetí skupina se postarala o se-
stavení a výrobu dalších komponentů mo-
delu auta. Poslední skupina dokumentovala 
celý výrobní proces. Speciální tým vypro-
dukoval reprezentační projektovou videodo-
kumentaci, kterou můžete najít na serveru 
www.youtube.com.

Účast na projektu přináší oběma stranám 
nejen práci, ale i zajímavý program během 
volného času. V říjnu se němečtí studenti 
podívali do Javoříčských jeskyní, navštívili 
Olomouc a Prahu a zasportovali si v olo-
mouckém lanovém centru a v aquaparku.

Podzimní projektová spolupráce se nám 
všem moc líbila. Kromě nových pracovních 
zkušeností a dovedností jsme také navázali 
nová přátelství, procvičili jsme si angličtinu 
a zjistili jsme, že organizování celého pro-
jektu i výrobního procesu není vůbec snad-
né. Velice nás potěšilo, že závěrečné pre-
zentace se zúčastnil ředitel partnerské školy 
Michael Diehl s manželkou.

A co my? Těšíme se už teď na jarní „vý-
měnu“ ve Wetzlaru!

Stanislav Šesták,  MS3. CSpolečně s celým pracovním týmem před školou v Lutíně. Foto: archiv školy

Dny otevřených dveří 

V úterý 13. prosince proběhl v naší škole 
první „den otevřených dveří“. Zpřístupnili 
jsme veřejnosti všechna školní pracoviš-

tě a umožnili tak zájemcům prozkoumat  
každou učebnu i dílnu v areálu školy. 

Máme se čím pochlubit. K vidění byly 
třídy vybavené dataprojektory a dotyko-
vými tabulemi, počítačová učebna určená 

především pro výuku Inventoru a labora-
toř technických měření.  Na dílně zhlédli 
návštěvníci CNC stroje, ukázky prací na-
šich žáků a mnoho dalšího ze života školy. 
Zájemcům o studium byly také představe-
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ny firmy, ve kterých naši žáci vykonávají 
odbornou praxi. 

Naše škola poskytuje ubytování studen-
tům ze vzdálenějších koutů, takže si ně-
kteří budoucí studenti prohlédli i domov 
mládeže.

Návštěvníkům se věnovali ve škole 
i na dílně nejen pedagogičtí pracovníci, 
ale také studenti, kteří v každé z učeben 
prezentovali ukázky naší společné práce. 
Všichni ochotně odpověděli na dotazy 
a rádi provedli návštěvníky po škole i díl-
ně.

Další dva „dny otevřených dveří“ se 
konají v sobotu 14. ledna od 8 do 12 ho-
din a v úterý 14. února od 9 do 17 hodin. 
Srdečně zveme všechny zájemce.

Mgr. Jitka Bušinová      Škola otevřená v říjnu 1987 byla zrekonstruována v roce 2014. Foto: archiv školy

Zelená je tráva …

Podzimní část fotba-
lové sezony 2016/2017 
je za námi, můžeme 
tedy hodnotit:

Muži se jako no-
váček krajského pře-

boru umístili po podzimní části na 5. až 
7. místě tabulky se skóre 29:24. Umístění 
je sice pozitivní, ale stále nemáme vyhrá-
no. Potěšitelné rovněž je, že v žádném 
zápase nás soupeř vyloženě „nepřehrál“. 
Naše bodové konto mohlo být o něco 
„naditější“, mrzí nás především prohra 
ve Chválkovicích nebo domácí porážka 
v derby s Určicemi, naopak si ceníme ví-
tězství v derby  nad Hněvotínem, i když 
herně to nebylo „ono“. Nejlepším střelcem 
mužstva je Tomáš Los s devíti zásahy ná-
sledovaný Petrem Wankem se šesti zása-
hy. Tři branky vstřelil Petr Bokůvka.

„Železnými muži“ podzimu se stali 
Tomáš Los a brankář Míra Nejezchleb, 

kteří v mistrovských zápasech nechyběli 
ani minutu.

Prakticky celý podzim jsme se potýka-
li se širokou marodkou, která gradova-
la při domácím zápase s Určicemi, kdy 
na střídačce nebyl k dispozici jediný 
zdravý hráč. Doufejme, že v jarní části 
sezony tuto smůlu prolomíme a k zápa-
sům se budeme dostavovat v komplet-
ním složení. Trenérem „A“ mužstva je 
Lubomír Keluc ml. a vedoucím mužstva 
Ján Fencák.

Poděkování patří hráčům, realizační-
mu týmu, vedení oddílu kopané a part-
nerům TJ Sigma Lutín z.s., z nichž nej-
většími jsou Obec Lutín, Martin Mačák 
Transport a spedice a spol. SIGMA 
GROUP a.s., za vytvoření solidních pod-
mínek. Obrovské poděkování patří fa-
nouškům, kteří po celý podzim chodili 
na naše zápasy a podporovali nás.

Na jaře nás čeká třináct zápasů, z toho 
však pouze pět domácích.

Zimní příprava hráčů začíná 20. ledna, 
25. – 29. ledna absolvujeme soustředění 
v Loučné nad Desnou. V plánu je odehrát 
asi šest přípravných utkání, o termínech 

a soupeřích budeme včas informovat 
na webových stránkách a na facebooku 
TJ.

Dorost, který hraje ve formě sdružené-
ho startu s SK Slatinice v okresním pře-
boru a tvoří ho převážně bývalí žáci, se 
statečně pere ve své nováčkovské sezo-
ně. Po podzimu drží kluci osmou příčku 
z dvanácti mužstev s pěti výhrami a osmi 
porážkami. Trenéry jsou Ladislav Jahoda 
a Jakub Chrást.

Obě žákovská družstva, rovněž sdru-
žená s SK Slatinice, bojují, co jim síly 
stačí. Starší žáci drží čtvrtou příčku, 
mladší žáci rovněž neudělali ostudu 
a jsou průběžně na osmém místě. Trenéry 
jsou Pavel Koudelka, Pavel Kalvoda, Jiří 
Vymazal a Rostislav Pavlíček.

Starší přípravka obsadila v závěreč-
ném kole krásné třetí místo, naši nej-
menší jsou na místě čtvrtém. Trénují 
je Miroslav Huňka st., Jiří Vodička, 
Miroslav Huňka ml. a Vladimír Baleka.

Všem přejeme pevné zdraví, „rychlé“ 
nohy a chuť do hry.

Ing. Jakub Chrást

SPORT V ObCI

Člověk v tísni

Dostali jste se do obtížné situace 
a nevíte, na koho se obrátit?

Olomoucká kancelář organizace Člověk 
v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální 
poradenství rodinám s dětmi i jednotliv-
cům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci a  nevědí si s ní rady.

S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud vás trápí dluhy, pomůžeme vám 

zorientovat se ve vaší situaci, sepsat splát-
kový kalendář, odpovědět na exekuční 
výzvu, případně napsat návrh na osobní 
bankrot.

Dále naše služba nabízí podporu při 
vyřizování dávek státní sociální podpo-
ry, hmotné nouze, doprovody na úřady, 
asistenci při hledání zaměstnání nebo 
vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi 
nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, 
podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, 

v kontaktu se školou a dalšími instituce-
mi. Jsme terénní služba, což znamená, že 
vás můžeme navštívit i u vás doma mimo 
Olomouc.

Kancelář se nachází v Olomouci v ulici 
Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k za-
stižení na mobilním telefonu ve všední 
dny od 8 do 16,30 hodin.

Kontakty:
Tereza Buchtová            – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková       – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

ZAJÍMAVOSTI
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První třebčínská škola

Historik Antonín Přichystal ve svých 
Pohledech  do  minulosti  a  současnosti 
Třebčína uvádí na str. 94: „Tohoto roku (1871) 
okresní úřad v Prostějově povolil zřízení ško-
ly v Třebčíně a obec si postavila školní budo-
vu (dnešní čp.109).“

V době, kdy se stavěla škola v Lutíně 
(1850),  rozhodli se třebčínští obyvatelé posta-
vit velkolepou kapli. Stavitelský mistr Ignác 
Blaha kapli sv. Floriána v roce 1859 dokončil 
a nic nebránilo tomu, aby Třebčín následoval 
příkladu Lutína. Nic? Představenými obce 
byli tehdy občané, kteří děti školou povinné 
neměli a vesnice byla stavbou kaple notně 
finančně vyčerpaná. Mluvčím zastánců vý-
stavby školy se stal rolník Jan Kopecký, který 
školu na schůzích (hromadách) obecního vý-
boru prosazoval. A nakonec dosáhl toho, že 
při hlasování byla většina pro stavbu. Bylo to 
počátkem roku 1871.

Plán a vypracování rozpočtu ve výši 6 950 
zlatých 21 krejcarů zajistil stavitelský mi-
str Josef Malík z Vilémova. Obec si pone-
chala dodání staviva, zabezpečení dopravy 
a nádenické práce. Všechny ostatní práce 
za 2 900 zlatých pronajala při veřejné dražbě 
9. 5. 1872.

16. května 1872 světil základní kámen 
nové školy důstojný pán František Rusňák, 
administrátor z Velkých Slatěnic (jak se 
tehdy Slatinice nazývaly). A již druhý den 
se začalo stavět. Stavbu zase řídil stavi-
telský mistr Blaha z Drahanovic. K dis-
pozici měl zedníky nejen z Třebčína, ale 
i z Antlerky a někdy i ze Slatinek. Polírem 
byl František Smička٭. 

Koncem června měla budova střechu! 
Omítání bylo odloženo na další rok, aby 
stavba sedla a vyschla. Zedníci omítky 
provedli v květnu a červnu, v červen-
ci a srpnu téhož roku stolář František 
Novotný zhotovil podlahy, dveře a okna. 
Náklady na výstavbu dosáhly 5000 zla-
tých rakouské měny. 

Komise z Prostějova provedené práce 
18. srpna 1873 s malými výhradami ak-
ceptovala. 

Vadou na kráse bylo, že škola neby-
la posvěcena. Školní rada se neshodla 
s novým farářem ve Velkých Slatěnicích 
Františkem Číhalem o formě poplatku 
za vyučování náboženství, i když obec 
katechetovi platila. Přesto se ve škole od  
1. září 1873 vyučovalo a nový školní rok 
žáci zahájili „...službami  božími  ve  Vel. 
Slatěnicích“! První rok zde bylo zapsáno 

62 dětí a po dalších 36 let se školní lavice 
den co den zaplňovaly žáky. 

Děti od 6 do 12 let tehdy chodily celý 
školní rok. Ty starší obvykle jen v zimním 
období,  aby mohly pomáhat svým rodi-
čům při polních pracích. A vzdělání tehdy 
nebylo zadarmo. Za každého žáka plati-
li rodiče školné zprvu 4 krejcary týdně, 
od roku 1885 pak dvojnásobek. Po nové 
kapli teď vesnice měla i školu...  

Josef Nejedlý
(tehdy z č.71, dnešní čp.87 ٭)

 

Živnosti v Lutíně v roce 1924

Navazujeme na předchozí řadu živností 
v Třebčíně přehledem živností lutínských. 
Stejně tak bude prvním soupisem pro ten-
to účel Chytilův úplný adresář Moravy 
a Slezska z roku 1924. Podle tohoto adre-
sáře žilo v Lutíně v roce 1924 516 českých 
a čtyři němečtí obyvatelé, obec měla dva 
hektary polí, jeden obecní domek a dluh 
47 000 korun. Obecním sluhou byl pan 
Ladislav Handl a nočním hlídačem Josef 

Kenický. Místnímu školnímu výboru před-
sedal František Špunda, správcem školy byl 
Štěpán Křeček, učitelkou Marie Scholerová 
a učitelkou ručních prací (industriální) byla 
Štěpánka Skřivánková. 

Živnosti zde byly následující: hostinec 
a řezník Boh. Dolínek, hostinec Antonín 
Němec, řezníci Josef Dolínek, Josef Chu- 
doba, Antonín Punčochář, Josef Spurný, 
Antonín Vysloužil a František Zahradník, 
obchod se smíšeným zbožím Jenovéfa 
Němcová, obchod s peřím Jan Chudoba, 

obchod s mlékem Julius Křupal a Hynek 
Šindelář, mlácení obilí i s vypůjčením mlá-
tičky Jan Sigmund, obuvníci Jakub Kaláb 
a Josef Kauer, sedlář František Husička 
a porodní asistentka Kateřina Zlámalová.

Mimo to zde byli následující rolníci, kte-
ří prodávali přebytky z úrody: Jaroslav 
Balcařík, František Bernát, František Buk- 
va, Ladislav Bukva, František Dočkal, Jan 
Dočkal, Josef Grunta, Antonín Nevrlý, 
Augustýn Nevrlý, František Nevrlý, Antonín 
Němec, František Pospíšil, Jan Smička, 
František Špunda, Raimund Špunda, Ce- 
cílie Špundová, František Vybíral, Rudolf 
Vybíral, Karel Vybíral a Arnošt Zabloudil.

Dále zde byla samozřejmě továrna 
Bratři Sigmundové, kterou vlastnili Jan 
a František Sigmundovi. Úředníky v ní byli 
Ing. Miroslav Grunta, Ing. Jan Sigmund 
a Marie Kochwaserová, prodej zajišťo-
vali František Ludva, Bohumír Šindelář 
a Zikmund Schnitzer, šéfem korespon-
dence byl Josef Axman a korespondenty 
Alois Plaček, Marie Hladilová a Amálie 
Pelíšková. Dílovedoucím byl J. Půda a dí-
lenským úředníkem J. Kosatík. Počet děl-
níků se pohyboval mezi 100-120 a továrna 
měla k dispozici střídavý proud 220/380V 
a parní stroj o síle 50 koňských sil (HP). 

PhDr. Jan Štěpán

Podoba školy na přelomu 19. a 20. století.
Pohlednice ze soukromého archivu.

Pohled do dvora továrny Sigmundů, v přístavku vpravo lokomobila. Foto: archiv
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Místní akční skupiny 
zkvalitňují život na venkově

Zlepšování kva-
lity života obyvatel 
na venkově, pro-
pojování místních 
aktérů, získávání 

a rozdělování dotačních prostředků i pod-
pora turistického ruchu v regionu jsou cí-
lem místních akčních skupin (MAS). Jsou 
důležitým článkem komunitně vedeného 
místního rozvoje v České republice. S jejich 
pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, 
místní komunikace, knihovny, sokolovny, 
křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, 
hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné 
stezky. V letech 2007 - 2013 získaly MAS 
na realizaci strategických plánů rozvoje re-
gionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 
5,3 miliardy korun. V programovacím 
období 2014–2020 by tato částka měla 
být více než trojnásobná. MAS se podílejí  
na budování rodinných a komunitních cen-
ter, budou podporovat sociální podnikání, 
agroturistiku nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly pri-

márně  jen  kvůli  finančním  prostředkům, 
které  mohou  rozdělovat  –  to  je  přida-
ná  hodnota,“ říká předseda Národní sítě 
Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. 
Motivací pro založení MAS, a to už od je-
jich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle 
něj především snaha spojit partnery v regi-
onu. MAS se pak pro ně stávají základnou 
a oporou, která je vede celým procesem – 

poskytuje jim poradenský servis, konzulta-
ce při zpracování projektů, pomáhá s jejich 
realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale pře-
devším je propojuje.

Činnost MAS podporuje i ministr ze-
mědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo 
zemědělství vždy podporovalo rozvoj ven-
kovských aktivit na místní úrovni, proto-
že  pouze  lidé,  kteří  v  daném území  sami 
žijí, mohou mít nejlepší povědomí o kon-

krétních potřebách jeho rozvoje a dalšího 
zvelebení...  Jsme  připraveni  naše  půso-
bení  v  tomto  ohledu  dále  vyhodnocovat 
a ve střednědobém horizontu ještě vylep-
šovat  ve  prospěch  řešení  nejpalčivějších 
problémů,  které  venkov  potkávají,  aby-
chom zabránili odchodu zejména mladých 
lidí do měst a venkovu vrátili  jeho obraz 
kulturního a přírodního dědictví pro celou 
naši společnost.“  

Historie místní akční skupiny Region HANÁ začala v roce 2002 v Těšeticích. Foto: Ing. Miroslav Mačák

Lutín znovu po 85 letech

Dnes se podíváme ještě jednou do za-
čátku třicátých let minulého století.

Pokud by nebyl vedle současný obrá-
zek, těžko by se dalo odvodit, kde tato 
fotografie dětí z mateřské školy vznikla.

Vpravo je vidět pouze jednu z hal pod-
niku Sigmund Pumpy, dnes je to dílna 
Sigmundovy střední školy strojírenské.

Zajímavé na historickém obrázku je 
také to, že zde fungovala cukrárna, o kte-
ré se v současné době také vedou na obci 
diskuse.

Na obrázku vpravo je vysoký plot, kte-
rý patřil pravděpodobně k tenisovému 
kurtu.

Ten zanikl někdy v padesátých letech, 
kdy nebylo tenisu příliš přáno.

Ing. Karel Mišák

Před 85 lety. Foto: archiv pana Miloslava Bernáta Stejné místo dnes. Foto: Ing. Karel Mišák
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Naši jubilanti

V listopadu oslavili:

90 let Anna Coufalová Třebčín
86 let Mária Krajčovičová Lutín
85 let Jaroslava Koubková Lutín
82 let Marie Milarová Lutín
82 let František Mrakava Lutín
80 let Josef Vysloužil Lutín
80 let Jiří Týř Lutín

V prosinci oslavili:

92 let Josef Dostál Lutín
89 let Žofia Skládalová Lutín
86 let Vlastimil Hofírek Třebčín
86 let Lenka Krejčířová Třebčín
86 let  Emilie Vojáčková Lutín

85 let Jaroslava Látalová  Třebčín
84 let Jitka Zatloukalová Třebčín
84 let Vojtěch Spurný Třebčín
83 let Františka Vybíralová  Lutín
82 let Jan Pospíšil Třebčín
80 let Jarmila Krejčí Lutín
75 let Jana Přidalová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

* * *

Opustili nás ve věku …

67 let Věra Genčurová Lutín
68 let Marie Špundová Lutín
78 let  Ing. Mária Fischerová Lutín
84 let Marie Machalová Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Narozené děti: 

říjen:
Šimon Brostík Lutín
Eliška Dvořáková Třebčín
Michal Prudký Třebčín
Emily Šimková Lutín

listopad:
Vanesa Karlíková Lutín
Matyáš Prachař Lutín
Vojtěch Topiarz Třebčín

prosinec:
Sofie Dosedělová Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti

MAS koordinují a sjednocují zájmy oby-
vatel regionů, které zastupují, jsou důleži-
tým článkem při rozdělování finančních 
prostředků z Evropské unie i národních 
zdrojů. 

První MAS v České republice vznik-
ly v roce 2002. V tomto roce jsme začali 
připravovat i místní akční skupinu Region 
HANÁ a vyhlášení se uskutečnilo již 20. 

května 2003. V současnosti je místních 
akčních skupin 180, a to v územní působ-
nosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu 
obyvatel (58 procent populace České re-
publiky). Činnost MAS je financována 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), členských příspěvků, 
půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výno-
sy organizace, které MAS poskytují.

V programovacím období 2014–2020 se 
objevil nový pojem používaný pro využití 
metody LEADER, a to Komunitně vedený 
místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem 
je zapojení občanů na místní úrovni do hle-
dání odpovědí na sociální, environmentální 
a ekonomické výzvy. 
Podle podkladů z národní sítě MAS při-

pravil Ing. Miroslav Mačák 

„Diamantové“ svatby
Šedesát let společného života oslavili v Lutíně manželé 

                 Jan a Bohumila Spurní                     Jarmila a Vratislav Muzikantovi
 

a v Třebčíně Marie a Zdeněk Bombíkovi. 
Přejeme jim hodně zdraví a do dalších let společného života pohodu, spokojenost, optimismus, radost 

 a mnoho krásných chvil mezi těmi, kteří je mají rádi.

Fo
to
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ín
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ek
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Konec roku 2016 v Lutíně a Třebčíně

 

SPOZ přeje do roku 2017 všem občanům především hodně zdraví, štěstí, lásky, 

mnoho důvodů k radosti, dostatek optimismu, milých setkání a osobní i pracovní úspěchy.

Redakční rada OZ se k přání připojuje a děkuje všem dopisovatelům za dobrou spolupráci.

Zpívání, horký punč a voňavé trdelníky v Lutíně. Foto: Zdeňka DosedělováRozsvěcení vánočního stromu s „živými jesličkami“ v Třebčíně. Foto: Roman Giesel

Mikulášská policejní hlídka: děti i policisté se činili. Kdo se provinil, „propadl“ peklu. Fota: Mgr. Pavla Štenclová

Vánoční koncert v Třebčíně: Na vánočním programu se podíleli Olomoučtí trubači a Martin Dozrál s Jakubem Greplem ze skupiny TOTAL HARMONY.  Fota: Antonín Giesel


