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ZE ŽIVOTA OBCE
Navštívili nás po deseti 
letech

Ve čtvrtek 14. září odpoledne jsme před 
obecním úřadem v Lutíně přivítali milou 
návštěvu z Anglie. Po deseti letech jsme se 
opět setkali s paní Helen Sherlock, dcerou 
inženýra Miroslava Sigmunda (1907–2004), 
žijící s rodinou v anglickém Newcastlu.

Paní Helen přijela do České republiky spo-
lu s manželem Nigelem, nedávno povýšeným 
královnou Alžbětou II. do rytířského stavu, 
a spolu s českými přáteli nezapomněla navští-
vit místa spojená s dětstvím a mládím svých 
rodičů.

Setkání se zúčastnili představitelé obce – 
starosta, místostarostové, členové zastupitel-
stva, ředitelka ZŠ (členka rady obce), ředitel 
Sigmundovy SŠS a redaktorka OZ. Díky 
výborné překladatelce Jitce Kratochvílové, 
učitelce angličtiny na Sigmundově SŠS, pro-
bíhalo setkání od první chvíle hladce, velmi 
neformálně a vesele.

Po návštěvě lípy u obecního úřadu, zasa-
zené rodinou paní Helen v dubnu roku 2007, 
pokračovalo setkání v aule základní školy. 
Oba manželé, příjemní a skromní, se netaji-
li radostí ze shledání, živě se zajímali o dění 
v obci a nepřehlédli změny, ke kterým došlo 
od jejich poslední návštěvy. Paní Helen věno-
vala pozornost všem účastníkům a byla vel-
mi milá a bezprostřední, dárky ji překvapily 
a dojaly.

Po dvou hodinách srdečné besedy, malém 
občerstvení a zápisu obou manželů do pa-
mětní knihy jsme se s milými hosty roz-
loučili. O jejich spokojenosti a hlubokých 
dojmech z návštěvy Lutína svědčí srdečný 

dopis Helen a Nigela Sherlock, zaslaný sta-
rostovi obce Antonínu Bábkovi krátce po je-
jich návratu do Anglie.

Ladislava Kučerová
redaktorka OZ
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Vzácní hosté (zprava) před lípou Miroslava Sigmunda, otce paní Helen. Foto: Jakub Chrást

Poděkování Sboru 
dobrovolných hasičů Třebčín

Vážený pan 
Hynek Bokůvka, starosta SDH

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám i všem členům Sboru dob-

rovolných hasičů touto cestou vyjádřit po-

děkování za dokonale zvládnuté zabezpeče-
ní oslav 90. výročí založení SDH Třebčín.

Dík patří také všem, kteří pomohli a za-
pojili se do přípravy a organizace této 
významné akce. Podařilo se Vám velice 
pěkně a důstojně připomenout všem, kteří 
se oslav zúčastnili, toto významné výro-
čí, práci Sboru a dodržování tradic v naší 
obci.

Oslavy měly obrovský úspěch. Zúčastnily 
se jich všechny generace občanů, kteří ne-
šetří chválou a spokojeností.

Věřím, že naše spolupráce bude i nadále 
pokračovat, a přeji SDH Třebčín úspěšnou 
cestu k završení první stovky let jeho zá-
služné činnosti a dobré vykročení do nové.

Antonín Bábek, starosta
Jakub Chrást a Jiří Burda, místostarostové
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Nošení v šátku se dětem líbí. Foto: Kateřina Zapletalová

Jednou z mnoha soutěží byly skoky v pytli. Foto: Lucie Migalová

Sportovala celá rodina

Na první říjnový den připravil Klásek 
rodinnou akcí „Sportuje celá rodina“, 
která se odehrála opět na Rybníčku.

V tomto ročníku nás pěkně „rozpumpo-
vala“ Zuzka Polesová se svým týmem při 
zumbě, krásné taneční vystoupení si pro 
nás připravila děvčata z M-JOY Hněvotín. 
Ze sportovních aktivit byly připraveny ro-
dinné lyžování, labyrint, lukostřelba, střel-
ba z kuše, slackline, odrážedla, hopsadla, 
skok v pytli a hod pneumatikou. Po sou-
těžích čekaly na všechny „Diskohrátky 
s Vikym“. 

Počasí nám přálo, odpoledne si všich-
ni účastníci užili. Děkujeme všem, kdo se 
na akci podíleli, a obci Lutín za podporu.

Lucie Migalová

RC Klásek nabízí nové akce

S příchodem října 
odstartovaly v Klás-
ku dvě nové aktivity – 
„Šátkokrátky“ a „Jó-
gahrátky“, obě pod 

vedením Míši Pazderové.
Kroužek „Šátkohrátek“ je určen pro 

maminky, které nosí své děti v šátku či 
ergonomickém nosítku, chtějí se pravi-
delně setkávat, zacvičit si spolu se svými 
miminky, sdílet společné chvíle, zážitky 
a zkušenosti. 

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky 
v nošení, jelikož se zde můžete naučit jak zá-
kladní, tak i složitější úvazy.

Druhá aktivita – „Jógahrátky“ je určena 
pro rodiče s dětmi ve věku 2-3 let, kteří 
chtějí aktivně a příjemně trávit čas se svý-
mi dětmi, naučit se cvičit jógu a  přitom 
zrelaxovat tělo i mysl.

Na dopravu v Třebčíně 
dohlížela v září Policie ČR

Po dobu rekonstrukce komunikace 
II. třídy v úseku Lípy-Smržice byla 
během léta a podzimu doprava z této 
komunikace odkloněna a vedla přes 
místní část Třebčín. Provoz  vzrostl 

několikanásobně, a proto vedení obce 
požádalo policii ČR o zvýšený dohled 
nad dopravní situací. 

Policisté z Dopravního inspektorátu 
Olomouc provedli ve dnech 20. - 26. 
září celkem třikrát kontrolní měření 
rychlosti. Měření probíhalo v odpo-
ledních hodinách (14:00 – 17:00 hod.). 

V jednom případě byla po hodině hlíd-
ka odvolána k řešení dopravní nehody. 
Celkem byla změřena 103 vozidla, při-
čemž v pěti případech došlo k překro-
čení rychlosti (až do 20 km/h). Dále byl 
zjištěn jeden řidič pod vlivem alkoholu.

Jiří Burda, místostarosta

Na „dýňohraní“ vyřezávali 
a ochutnávali dýně

Koncem září se v Třebčíně u místní-
ho pohostinství objevila podzimní vý-
zdoba, která upozorňovala na blížící 
se již tradiční „dýňohraní“, organizo-

vané členy občanského sdružení S&K 
Třebčín.

Děti za pomocí rodičů se zapojily 
do soutěže ve vyřezávání dýní, ale bylo 
i hodně těch, kteří se přišli jen podívat 
a nasát podzimní atmosféru. A bylo se 
určitě na co dívat, obzvlášť po setmě-

ní, kdy jsme rozsvítili ve všech dýních 
svíčky. Všechny výrobky (bylo jich přes 
30) byly krásné i nápadité a ty nejlepší 
byly vyhodnoceny samotnými soutěžící-
mi. Letos se nejvíce líbila dýně, kterou 
vyřezala Lenka Crhová s maminkou. 
Novinkou byla soutěž o nejkrásnější 

*   *   *   *   *
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 Foto: Roman GeiselNápady řezbářů a jejich umění se stále zlepšují.

rozsvícenou dýni, kterou vyhrál Jakub 
Smička.

Všichni mohli také ochutnat dýňové spe-

ciality, které připravil hospodský pan Beneš 
s manželkou. Výborná byla dýňová polév-
ka, všem chutnaly také buchty sladké i slané 

nebo dýňové bramboráky. Děkujeme kucha-
řům a všem, kdo se podíleli na přípravě akce.

Jana Chvátalová

Drakiáda 2017 byla úspěšná

V pátek 22. září uspořádala kulturní 
komise obce Lutín na stadionu TJ již de-
sátý ročník „drakiády“. I když na začátku 

akce panovalo úplné bezvětří a nepohnul 
se ani lísteček, nakonec přece jen „zafou-
kalo ze strnišť“. 

Akce zpestřená seskokem parašutistů 
z Hanáckého paraklubu Olomouc a opé-

káním špekáčků sklidila velký úspěch. 
Hojná účast dětí, rodičů a „draků“, kteří 
si pěkně zalétali,  je toho důkazem.

Ivana Smutná

Ukázka seskoku parašutistů. Foto: Eva SedláčkováDrak na startu. Foto: Pavla Vyhlídalová

DUHA Křišťál Lutín
už zase „jede“ naplno

Hola hola, zdraví vás 
DUHA Křišťál! Školní 
rok se rozběhl naplno 
a stejně tak i my máme 
plno nových podnětů 
a nápadů. Každý týden 

ve středu se scházíme a hrajeme hry, učíme 
se s dětmi pracovat s mapou a jiné tábornic-
ké dovednosti, které využijí nejen na akcích 
a táborech. 

Už jsme stihli batikovat, malovat na látky Členem oddílu je i čtyřnohý miláček Max. Foto: Lenka Pospíšilová
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Kdy – kde – co 
v listopadu a prosinci

3. listopadu - Závěrečný večer
(pátek)  tanečních pro dospělé
  aula ZŠ Lutín
  (20 hod.)
4. listopadu - Posezení u vína
(sobota)  sál KSZ Třebčín
  ( 20 hod.)
11. listopadu - Lutínské strašidlení
(sobota)  areál Rybníček
  (od 18 hod.)
12. listopadu - Výroba adventních
(neděle)  věnců a ozdob
  sál KSZ Třebčín
  (15 – 18 hod.)

16. listopadu - Setkání seniorů
(čtvrtek)  Lutína a Třebčína
  sál Společenského domu 
  Sigma Lutín (14.30 hod.)
24. listopadu - Šansonový večer
(pátek)  aula ZŠ Lutín
  (18 hod.)
26. listopadu - Rozsvícení vánočního  
(neděle)  stromu
  u kaple sv. Floriána
  Třebčín ( 17 hod.)
28. listopadu - Rozsvícení vánočního 
(úterý)   stromu
  před OÚ v Lutíně
  (17 hod.)
30. listopadu - Cestopisná beseda
(čtvrtek)  s Márovými
  aula ZŠ Lutín
  (18 hod.)

1. prosince - Mikulášská zábava
(pátek)  aula ZŠ Lutín
  (20 hod.)

3. prosince - Mikulášská nadílka
(neděle)  sál KSZ v Třebčíně
  (15 hod.)

14. prosince - fi lm „Raz, dva, tři“
(čtvrtek)  knihovna Lutín
  (19 hod.)

15. prosince - Adventní zpívání
(pátek)  aula ZŠ Lutín
  (18 hod.)

17. prosince - Vánoční koncert
(neděle)  v kapli sv. Floriána
  Třebčín (17 hod.)

nebo svoje portréty. Vyrobili jsme si „dýňá-
ka“, který nyní stojí na zahradě DM. Hrajeme 
Pirátské kostky, Želvičky, Citadelu, Twister 
a spoustu dalších her. Byli jsme na rekon-
strukci bitvy „Olmütz 1813“ a chystáme další 
víkendové akce. Bude „potáborovka“, zimní 
tábor, letní tábor a mezitím...jo jo, pořád se 
něco děje.

Chtějí být vaše děti u toho? Chodí do 1. - 
9. třídy na ZŠ? Ideální stav, my máme dveře 
otevřené každému, kdo se k nám chce přidat.
Scházíme se v klubovně v budově Domova 
mládeže SOU (vchod ze zahrady) opět kaž-
dou středu.

A informace pro rodiče, jejichž děti s námi 
jezdí na letní tábor: Termín tábora je tento-
krát 21.7. - 4.8.2018.

Za všechny z DUHY Křišťál Lutín
Lenka Pospíšilová („Lenočka“) „Dýňák“ je náš podzimní kamarád. Foto: Lenka Pospíšilová

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Lutíně a Třebčíně?

Okrsek č. 1 2 3 4 Σ
Zapsaných voličů 818 499 694 554 2565
Skutečně volilo 445 288 375 364 1472
Účast % 54,4 57,7 54 65,7 57,4
Platných hlasů 443 286 372 363 1464

1. ANO 2011 34,63 %
2. SPD (Tomio Okamura) 16,12 %
3. KSČM 9,97 %
4. Česká pirátská strana 8,81 %
5. ČSSD 8,33 %
6. ODS 5,74 %
7. KDU-ČSL 5,19 %

 8. STAN 4,03 %
 9. Strana zelených 1,91 %
10. TOP 09 1,57 %

Ostatní strany a hnutí, které měli občané možnost volit, nedosáhly 
ani 1,5 % hlasů.

Antonín Bábek, starosta

Výsledné pořadí stran a hnutí na prvních deseti místech:
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O čem jednala rada obce

dne 29. 8. 2017:

Schválila: 
�  smlouvu uzavřenou mezi Obcí Lutín 

a Lesy ČR, s.p., o nájmu parcely o výmě-
ře 505 m2 v k. ú. Hněvotín (lokalita vodo-
jem); roční nájemné činí 3 030 Kč; 

�  bezúplatný pronájem auly ZŠ pro pořádání 
čtyř večerů tanečního kurzu pro dospě-
lé v průběhu měsíců září až listopad 2017 
(akce kulturní komise rady).

dne 10. 10. 2017:

Schválila:
�  zřízení čtyř parkovacích míst vyhrazených 

pacientům zdravotního střediska v ulici 
Jana Sigmunda. Náklady budou hradit 
p. Čeněk Beran a p. Zdeněk Beran na zá-
kladě nabídky odborné fi rmy SEKNE;

�  vyhlášení záměru na prodej pozemku v k. 
ú. Lutín, jehož součástí je objekt č.p. 122 
(bývalá prodejna zeleniny). Prodej bude 
proveden obálkovou metodou s nejnižší 
cenou podle znaleckého posudku s pod-
mínkou, že zájemce musí do dvou let pro-
vést rekonstrukci alespoň exteriéru budo-
vy minimálně ve výši odhadní ceny;

�  bezúplatný pronájem auly ZŠ pro pořádá-
ní mikulášské zábavy (1.12.2017), pořá-

dané kulturní komisí rady ve spolupráci 
s Českým svazem žen Lutín. Na zabez-
pečení akce uvolnila rada z rozpočtu obce 
částku 1 500 Kč;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení akcí 

•  „Šansonový večer“ (24.11.2017) – 5 000 Kč,
•  „Beseda s Márovými“ (2x – 30.11.2017) – 

10 000 Kč, 
•  „Adventní zpívání (15. 12. 2017) – 7 500 Kč. 

Akce pořádané kulturní komisí rady pro-
běhnou v aule ZŠ.

Souhlasila:
�  s udělením licencí na linky veřejné au-

tobusové dopravy dopravců VOJTILA 
TRANS, s.r.o., a ARRIVA MORAVA, 
a.s.;

�  se zařazením částky 38 tis. Kč do návrhu 
rozpočtu obce na rok 2018 na zabezpečení 
kulturně společenské akce „Pivní slavnos-
ti“, která je plánována na červenec 2018.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 20. 9. 2017:

Schválilo: 
�  znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskyt-

nutí příspěvku na zajištění dopravní ob-
služnosti mezi Obcí Lutín a Olomouckým 
krajem na období od 1. 1. 2018 do 30. 12. 
2019;

�  uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
se společností Elpremont elektromontáže, 
s.r.o., v zastoupení ČEZ Distribuce, a.s., 

pro účely realizace distribučního zařízení;
�  uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

se společností VŠB Technická univerzita 
Ostrava pro účely výstavby součásti distri-
buční soustavy;

�  uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
se společností Centra CZ, s.r.o., pro účely 
realizace přípojky splaškové kanalizace;

�  prodej pozemku p.č. 150/6 o výměře 
163 m2 v k. ú. Lutín;

�  sepsání kupní smlouvy na prodej pozem-
ku p.č. 684/3 o výměře 820 m2 v k. ú. 
Hněvotín (na základě Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a zřízení věcného břemene, 
uzavřené v roce 2008); 

�  zrušení současného záměru na prodej 
pozemku v k. ú. Lutín, jehož součástí je 
objekt č.p. 122 v Lutíně, Olomoucká ul. 
Pověřilo radu obce vyhlášením nového 
záměru s upřesňujícími podmínkami pro-
deje.

Vzalo na vědomí:
�  zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Lutín za rok 2017, při kterém nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky;

�  rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
9 558 812 Kč a informaci o půjčce ve výši 
5 724 751 Kč za Státního fondu životního 
prostředí na projekt „Zkvalitnění dodávky 
pitné vody pro Lutín“;

�  zprávu o stavu ubytovny č.p. 111 v Lutíně.

�  Souhlasilo s ukončením provozu ubytov-
ny č.p. 111 k 1. lednu 2018.

 /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

26. prosince - Štěpánská mše svatá
(úterý)  v kapli sv. Floriána
   Třebčín (čas bude upřes-

něn)
31. prosince - Silvestrovská zábava
(sobota)  aula ZŠ Lutín
  (20 hod.)

       

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Klub železničních a leteckých modelá-

řů obce Lutín a místní sběratelé zvou ob-
čany na tradiční výstavu svých modelů 

v aule ZŠ 
ve dnech 10. – 12. listopadu 2017.

V pátek 10. 11. dopoledne je výstava 
určena pro děti z MŠ a žáky ZŠ. 

V sobotu a v neděli vždy od 9 do 17 ho-
din rádi uvítáme širokou veřejnost.

Informace o tom, co všechno výstava 
nabídne ke zhlédnutí, najdete na letácích 
ve vývěsních skříňkách a na webových 
stránkách obce.

Srdečně zvou pořadatelé.

Co je nového v ZŠ Lutín?

V základní škole v Lutíně je od začát-
ku školního roku stále rušno. Kromě 
výuky ve třídách navštěvují žáci vý-
stavy, účastní se exkurzí, sportovních 
soutěží, sběru starého papíru a řady 
dalších poznávacích, vzdělávacích 
a kulturních akcí. Zvláště na „poli 

sportovním“ si vedou již řadu let dobře 
a úspěšně reprezentují jak školu, tak 
naši obec.

„Pane učiteli, mě bolí úplně všechno.“
To je věta, kterou slyším už šestý rok 

po návratu dětí z celorepublikového 
fi nále Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů. Z naší školy se do něj 
letos probojovali Adéla Střídová a David 
Střída - vítězové krajského kola. Pavel 
Chmelář, druhý v kraji, postoupil jako 
náhradník a o své účasti se dozvěděl tý-

den před fi nále, které se konalo v Brně 
ve dnech 8. a 9. září. 

Adéla soupeřila ve své kategorii se 110 
dívkami, Pavel měl 126 a David 38 soupeřů. 

Ve výsledcích fi guruje Adéla na 29.místě, 
Pavel na 21.místě a David se umístil nejvýše 
- na 11.místě. Výsledky jsou to moc pěkné 
a v silné konkurenci se naši určitě neztratili. 
Tato soutěž je výjimečná i v tom, že učitelé 
a rodiče, kteří doprovázejí soutěžící, můžou 
děti podpořit a absolvovat desetiboj s nimi. 
Je to úžasná, ale vyčerpávající zkušenost.

ŠKOLY INFORMUJÍ

Kulturní komise, SDH, S&K



Také je moc příjemné, že se děti se-
tkají s desítkami olympioniků, kteří se 
akce po celé dva dny účastní, rozdávají 
autogramy a povzbuzují děti k co nej-
lepším výkonům. Nás potěšilo setká-
ní s naším vynikajícím olympionikem 
a mistrem světa v rychlostní kanois-
tice Josefem Dostálem (2. a 3. místo 
na LOH v Riu). Neodolali jsme a naši 
pětičlennou výpravu jsme si s Josefem 
Dostálem vyfotili. 

Jan Chmelář, učitel TV

*   *   *   *   *

Okresní kolo atletického víceboje zá-
kladních škol se konalo v pondělí 25. září 
na stadionu v Olomouci. 

Družstvo každé kategorie tvořilo ma-
ximálně pět závodníků a do bodování se 
započítávali čtyři nejlepší. Každý závod-
ník soutěžil ve čtyřech disciplinách: běhu 
na 60 m, skoku dalekém (popř. vysokém), 
hodu míčkem (popř. vrhu koulí), běhu na  
600m/800m/1000m.

Základní škola Lutín měla zastoupení 
ve všech kategoriích:
•  ml. žákyně: N. Hanzelová, S. Endlicherová, 

Š. Zhébalová, L. Šebelová, S. Svobodová
•  ml. žáci: A. Tomášek, A. Dutka, P. Gazda, 

Š. Popelka
•  st. žákyně: A. Střídová, A. Holcová, 

B. Chudobová, L.  Bernatová,  I. Surzynová

•  st. žáci:  D. Soušek, F. Špunda, D. Koudelka,  
T. Procházka, P. Chmelář.

Individuální úspěchy:
•  Alexandr Dutka: 1. místo v běhu na 800m, 

2. místo v  hodu kriket. míčkem,
2. místo  v běhu na 60 m

• Adéla Střídová:  1. místo v běhu na 800 m 
•  Adam Tomášek: 1. místo ve skoku vysokém
•  Tomáš Procházka: 1.místo ve skoku vysokém
• Pavel Chmelář:   1. místo v hodu míčkem 

Umístění jednotlivých družstev:
• ml. žákyně – 5. místo z 15 družstev
• ml. žáci –  4. místo ze 16 družstev
• st. žákyně – 5. místo z 15 družstev
• st. žáci – 3. místo ze 14 družstev

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za re-
prezentaci školy. 

Kateřina Krejčířová, Jan Chmelář
učitelé TV
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Na společném snímku zleva dole David Střída, Pavel Chmelář a Adéla Střídová, nahoře Josef Dostál, Jan 
Chmelář a Martin Střída. Foto: Jiří Marvan

Nový školní rok začal pro nás „osmáky“ 
velmi příjemně - exkurzí do Olomouce.

Ráno 5. září jsme se všichni sešli 
ve škole a vydali se na autobus. Jako 
první jsme navštívili výstavu věno-
vanou Terakotové armádě. Tam jsme 
zhlédli asi hodinový film, který po-
jednával o tom, jak za tak krátký čas 
armáda vznikla, jaké problémy nastaly 
při vykopávkách nebo o první čínské 
dynastii Čchin. Na následné výstavě 
jsme si prohlédli kopie soch válečníků 
a koní, přečetli si popisky u soch, které 
nás zaujaly. 

Po prohlídce výstavy jsme se přemísti-
li k Přemyslovskému paláci, který jsme 
si celý prohlédli. Exkurze se nám moc 
líbila a třetí školní den jsme si krásně 
užili. Vojtěch Šmída, 8. B

*   *   *   *   *

Ve středu 11.října se zájemci z 8. a 9. 
tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný 
klokan, kterou pořádá Přírodovědecká 
fakulta ve spolupráci s Pedagogickou 

fakultou Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

Celkem 38 žáků řešilo úlohy z mate-
matiky, fyziky, biologie, zeměpisu a vše-
obecných znalostí. Otázky byly ohodno-
ceny podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo 
pěti body. 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci Lucie 
Bernatová z 9.A, Pavel Kvoch z 9.B 
a Pavel Chmelář z 9.A.

Všem úspěšným řešitelům blahopřeje-
me. 

Dana Vrbová a Lucie Navrátilová
učitelky přírodovědných předmětů

Na výstavě jsme získali mnoho cenných poznatků. Foto: Vojtěch Šmída

*   *   *   *   *
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V úterý 10. října jsme se společně 
s 8.B vydali na Libavou.  Zúčastnili 
jsme se vzdělávacího programu EVVO 
(Enviromentální výchova) zaměřené-
ho na téma Les v prostoru vojenského 
újezdu Libavá. Nejprve jsem nevěděla, 

co od tohoto výletu očekávat, ale mu-
sím přiznat, že to bylo velmi zajímavé 
a poučné. Programem nás provázela 
příjemná paní, pokládala nám různé 
otázky, plnili jsme úkoly a alespoň já 
jsem se dozvěděla plno nových infor-

mací. Naučili jsme se poznat některé 
pomůcky nezbytné pro lesnickou práci 
a povídali jsme si o zvířatech. Výlet byl 
super! Jen kdyby bylo pěknější počasí, 
bylo by to ještě lepší.

Julie Chudobová, 8.A 

Enviromentální výchova nás učí poznávat a chránit přírodu. Foto: Lucie Navrátilová

Sigmundova SŠS, Lutín

Adaptační kurz napomáhá 
vytváření kolektivu

Žáci prvního ročníku Sigmundovy SŠ 
strojírenské se v týdnu od 10. do 15. října 
zúčastnili adaptačního kurzu. Do rekre-
ačního areálu v Budišově nad Budišovkou 
zamířili se svými třídními učitelkami nej-
prve v pondělí budoucí mechanici seřizo-

vači a ve středu je vystřídali žáci tříletých 
učebních oborů.

Adaptační kurz prvních ročníků je součástí 
preventivního programu školy. Jeho cílem je 
zajistit nastartování vhodného klimatu v nově 
se utvářejícím třídním kolektivu. Žáci se po-
znávají při hrách a soutěžích mimo areál ško-
ly, zažívají situace, kdy si navzájem pomáhají 
a spolupracují. Kurz napomáhá k navázání 
přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se 
více dozvídají o sobě i svých učitelích.

I když nám počasí nepřálo a většina poby-
tu propršela, žáci se aktivně účastnili aktivit, 
které jim připravili instruktoři, užili spoustu 
legrace a ujasnili si svoje názory na fungo-
vání třídního kolektivu. Ubytování v chat-
kách jako na táboře se sice některým moc 
nelíbilo, ale vyvážila to výborná strava, tak-
že jsme odjížděli s dobrou náladou a mnozí 
s novými kamarády, které si zde v nové třídě 
našli.

Hana Pospíšilová, učitelka ČJ

K programu adaptačních kurzů patří hry i sport. Fota: Ing. Lenka Pomykalová
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Navštívili jsme MSV v Brně
Zcela očekávaně nastal podzim a to je 

již tradičně doba pořádání Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně. Že je veletrh 
mezinárodní, dokazuje skutečnost, že ze za-
hraničí přijíždí přes 35 procent vystavovate-
lů a 10 procent návštěvníků.

Mnohé české fi rmy jezdí do Brna vystavo-
vat, další fi rmy od nich vystavené výrobky 
nakupovat a studenti našeho učiliště obo-

rů mechanik seřizovač a obráběč kovů se 
13. října jeli podívat, co je ve strojírenském 
světě, především v oblasti obrábění, nového.

Do Brna jsme dojeli před desátou hodinou 
a začali prohlídku v pavilonu „P“, kde bylo 
vystaveno mnoho CNC strojů a přísluš-
ných nástrojů. Postupně se všichni rozptýlili 
po skupinkách a prohlíželi si i v dalších pa-
vilonech, co je zaujalo. Zcela jistě nikdo ne-
minul pavilon „Z“, kde bylo hodně prostoru 
věnováno 3D tisku plastových i kovových 

součástí. Při prohlídce občas dostali studenti 
nějaký reklamní dárek. Ale tolik reklamních 
dárků jako před krizí se dnes již nerozdává. 
Evidentně to ale nikomu nevadilo a studenti 
byli s návštěvou nejvýznamnějšího průmys-
lového veletrhu ve střední Evropě spokojeni. 
Každoročně se ho  účastní více než 80 tisíc 
návštěvníků. Jsme rádi, že jsme mohli posílit 
jejich řady a rozšířit si „strojařské obzory“.

Marie Dostálová 
učitelka odborných předmětů

Cyklisté zdolávali Jeseníky

V týdnu od 16. do 20. října pořádal 
kabinet tělesné výchovy cyklistický kurz 
pro mechaniky seřizovače druhých roč-
níků.

Náš kurz proběhl na chatě Anežka 
v Ostružné. Poprvé jsme vyrazili na hory 
autobusem, bylo nás moc. Cesta byla 
příjemná, žádné přestupy a z mlhy jsme 
vjeli do sluníčka. Počasí bylo super, tep-
lo, „zoncna rumplovala“ (slovy „skalního 
Brňáka“ Franty Kocourka?) a kopečky 
jako vždy „výživné“.

Vyjeli jsme na Smrk, před tím poby-
li v „Báru“ (lesním!). Jedna skupina 

Česko-německým 
projektům je dvacet let
„The green outlet - Small wind 
power plants island options“

I  letos na podzim k nám do školy zavíta-
li němečtí studenti z Werner von Siemens 
Schule z Wetzlaru, aby se spolu s námi již 
po dvacáté zúčastnili práce na studentských 
projektech. Vše se odehrávalo v příjemné 
atmosféře, slavnostního zahájení se zúčast-
nil i starosta obce Lutín Antonín Bábek.

Tento rok jsme vyráběli takzvanou „Green 
outlet“, což byla deska vyrobená z plexiskla, 
která měla obsahovat loga obou škol a vše 

spojené s větrnou elektrárnou. Později se 
do desky zabudovala LED světla a připojila 
se k elektrárně, která měla světla napájet. Byli 
jsme opět rozděleni do čtyř týmů a ty pak dál 
do čtyř skupin – CAD, CNC, dílny a doku-
mentace. Každá skupina měla svůj specifi cký 
úkol. Bylo třeba desku navrhnout, na CNC 
stroji naprogramovat a vyfrézovat. 

V dílnách jsme vyrobili podstavec pro 
desku, navrhli a složili stojan pro větrnou 
elektrárnu. Hotovou a upravenou desku jsme 
upevnili a zapojili do stojanu. První skupina 
zpracovávající dokumentaci měla za úkol 
všechno fotografovat, psát záznamy z jed-
notlivých dní a starat se o to, aby na nástěnce 
byly všechny výkresy a fotodokumentace.

Druhá skupina – letos jen němečtí studenti 
– pořizovala videodokumentaci o své cestě, 
programu ve volném čase a spolu se záběry 
ze školy a dílen předvedli své video na závě-
rečné prezentaci, které se zúčastnili také ředi-
telé obou škol. 

Účastníci projektu i učitelé byli s výsledky 
své práce spokojeni. Za uplynulých dvacet 
let se na projektech podílely stovky studen-
tů a desítky učitelů a všichni jsme rádi, že 
Evropská unie tuto činnost podporuje a naše 
spolupráce stále trvá. Myslím, že mluvím 
za všechny, když si přeji, aby pokračovala 
dalších alespoň dvacet let a přinášela všem 
účastníkům cenné zkušenosti a poznatky.

Jakub Vaverka, MS 3. B

Pracovní skupiny se radí a zpracovávají úkoly. Fota: Ladislav Porteš

Po náročném výstupu si zasloužíme odpočinek. Fota: Marcel Máčala

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *
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cyklistů zajela přes Návrší do Starého 
Města. Druhá sekce, turistická, zdolala 
Šerák přes Vražedný potok.

Tréninik techniky jízdy byl ve středu   
na Lipoveckých stezkách. Vzhledem 
k nádhernému počasí nás celý tý-

den provázely další nevšední zážitky 
v krásných horách.

Hana Grundová, učitelka TV

CULEK CUP se vydařil 
Lutínští milovníci tenisu, páni ve středním 

věku, změřili po roce opět své síly. V sobotu 
26. srpna se sešli již na 11. ročníku tenisové-
ho turnaje CULEK CUP ve čtyřhře. 

Počasí se vydařilo, sportovní zápolení 
také. Při účasti deseti hráčů se vítězem 
stala dvojice Lubomír Skopalík a David 
Šimek.

Po tvrdých bojích se vyhladovělí a žíz-
niví, ale nadmíru spokojení účastníci tur-
naje odebrali do restaurace U Popelků, 
kde byli vzorně obslouženi hospodským 
Lukášem Růžičkou a pochutnali si na vý-
borném domácím kabanosu přímo z udír-
ny.

Za radost ze hry, dobrou organiza-
ci a chutné občerstvení děkují hráči 
 a pořadatel turnaje Lubomír Keluc. Sportem ku zdraví v každém věku! Foto: Jiří Vymazal ml.

Podzimní fotbalová 
sezona končí

Čas utíká jako voda 
a fotbalové soutěže se 
pomalu, ale jistě chys-
tají k zimnímu spánku. 
Z podzimní porce fotba-

lových klání zbývá ukrojit poslední sousta. 
Již v tuto chvíli je možné říci, že podzim 
2017 bude patřit k nejúspěšnějším obdobím 
fotbalu v Lutíně. Naše „Áčko“ se od začát-
ku tohoto ročníku krajského přeboru drží 
na jeho čele. Doposud odehrálo 11 utkání, 
z toho devětkrát vyhrálo, jednou remizovalo 
a pouze jednou našlo přemožitele v podobě 
Přerova, který ještě loni hrál divizi. Mezi 
významná vítězství lze zařadit domácí vý-
hru 5:0 nad Medlovem, který se pohybuje 
rovněž v popředí tabulky. Třeba si cenit 
rovněž výhry 2:0 ve Velkých Losinách, kte-
ré doma prohrávají opravdu jen výjimečně. 
Suma sumárum po jedenácti odehraných 
kolech vedeme tabulku s výborným skóre 
37:10. Naši útočníci se opravdu činí a jak 
Vojtěch Šoupal, tak Tomáš Los se drží s de-
víti, respektive osmi góly na čele tabulky 
střelců krajského přeboru. Přehled všech 
dosavadních výsledků je uveden v tabulce.

Sdružený dorost s SK Slatinice nedosa-
huje zatím tak dobrých výsledků, z velké 
části to je však zaviněno dlouhodobými zra-
něními opor z řad starších kluků. I když se 

najdou výjimky, lze přístup většiny chlapců 
hodnotit kladně a věřím, že s uzdravením 
opor půjdou i výsledky nahoru.

Mladší žáci pod vedením Rostislava 
Pavlíčka a Pavla Koudelky bojují o druhé 
místo ve své skupině. Kluci a holky poctivě 
trénují a zlepšují se zápas od zápasu.

U nejmenších dětí, které hrají v příprav-
kách, fotbalová asociace nedoporučuje zve-
řejňování výsledků a my toto doporučení 
akceptujeme. Je však možné říci, že obě 
přípravky (ročníky narození 2009 i 2010) 

„klapou“ tak, jak by měly, kluci i holky jsou 
zapálení a na tréninku je jich vždy plné hři-
ště. Zapálení jsou rovněž jejich rodiče, kteří 
na každém turnaji neúnavně fandí.

Všechna mládežnická družstva byla 
za přispění obce Lutín, Olomouckého kraje 
a Ministerstva školství vybavena jednotný-
mi teplákovými soupravami, aby důstojně 
reprezentovala náš oddíl a celou naši obec 
nejen svými výsledky. 

Jakub Chrást 
hráč „A“-mužstva, trenér dorostu

SPORT V OBCI

Naše „fotbalové naděje“ hrají s chutí a zápalem. Foto: archiv TJ Sigma Lutín
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Hasičská zbrojnice SDH 
Třebčín

Po zprávě o počátcích, prvních členech 
a materiálním zabezpečení hasičského 
sboru v Třebčíně zbývá ještě připome-
nout jeho zázemí. Kde byla zazimována 
druhá stříkačka? Kam sbor ukládal za-
koupený materiál? (Uniformu si každý 
člen samozřejmě opatroval doma.)

Hasiči počítali s tím, že jim s tímto 
problémem pomůže zastupitelstvo obce, 
neboť část obyvatel se zapojila alespoň 
jako přispívající členové. Zvolený správ-
ní výbor měl najít vhodný objekt. Zprvu 
uvažoval o místu ve středu obce, u kaple. 
Již 24. února 1928 byl vyhotoven stavite-
lem Hrbatou plánek s rozpisem materiálu. 
Druhý návrh v březnu počítal s postave-
ním „zbrojovny nahoře za kapličkou“. 
Hasičské vybavení uschoval sbor prozatím 
v pronajaté kůlně Stanislava Zapletala, 
kterou bylo nutno k tomuto účelu upravit. 
Řešení to ale bylo provizorní.

V dubnu roku 1931 bylo, jak je napsáno 
v protokolech, „od stavby nového skladiš-
tě prozatímně upuštěno a usnešeno podati 
žádost obec. zastup. o povolení toto při bý-
kárně zříditi...“. Býkárnu pořídilo místní 
dobytkářské družstvo a ustájeni tam byli 
obecní býk a kozel. Úpravu objektu pro-
vedl pan Kopečný z Antlerky a vrata vy-

robil pan Kubálek ze Slatinic. Nátěr vrat 
a vymalování později zajistil místní malíř 
Josef Nevrlý. Osvětlení skladiště bylo na-
pojeno na elektroměr v „býkárně“. Řadu 
let ještě objekt sloužil i původnímu účelu.
Členské schůze se od 17. února 1939 

konaly v hasičské zbrojnici. Stejně jako 
jiné veřejné budovy i ona měla za vál-
ky dvojjazyčný nápis. Protože si hasiči 
na svou činnost také sami vydělávali, ne-
chali si zhotovit i taneční parket pro zá-
bavy v Ohradě. Parket, pořízený u fi rmy 
Vyskočil v Prostějově v srpnu 1946 za 15 

tisíc korun, byl rovněž uložen ve zbrojni-
ci. Členské schůze se pak konaly v hos-
tinci Josefa Rybníčka (dnešní objekt OÚ 
v Třebčíně).

Hasičská zbrojnice je v těchto prosto-
rách dodnes, v roce 1963 byla rekonstru-
ována nákladem 40 tisíc korun. 

S garážováním a vyjížděním většího 
zásahového vozidla to ale současní hasiči 
nemají vůbec jednoduché. Lze jim popřát 
hodně zdaru v jejich nebezpečné a velmi 
záslužné práci.

Josef Nejedlý

Snad jediná fotografi e znázorňující dřívější interiér hasičské zbrojnice. V roce 1972 odchází ze sboru dlouholetý 
pokladník Alois Spurný. Foto: archiv SDH

ZAJÍMAVOSTI

Pomáhali odhalit tajemství 
Moravského krasu

Od zimy roku 1932 do jara 1933 od-
čerpávala vodu z podzemních jeskyní 
Moravského krasu dvě tehdy nejsilněj-
ší čerpadla „Nautila“ z továrny bratří 
Sigmundů. Náš článek vychází ze zprávy 
o úspěšné čerpací akci, uveřejněné v no-
vinách Pozor 10. března roku 1933.

Lutínští Sigmundi pomohli v letech 
1932-1934 díky svým čerpadlům objevit 
několik podzemních cest řeky Punkvy 
v Moravském krasu. Profesor Karel 
Absolon se snažil odhalit všechna ta-
jemství krasu a poté, co se ukázalo, že 
nenásilné metody byly vyčerpány, začal 
ke zkoumání dalších prostor používat 
průrazy. Ty ale samy o sobě nemohly 
vždy pomoci vzhledem k množství vody, 
která se v podzemí nacházela. A podle 
sloganu „Na pumpy jsou Sigmundi“ se 
profesor Absolon spojil se Sigmundy, 
kteří celou akci na prozkoumání tajem-
ného podzemí pojali jako reklamní zále-

žitost. V zimě 1932 a na jaře roku 1933, 
s obtížemi plynoucími spíše z mrazivého 
počasí a zasněžených cest, byla do jes-

kynního tzv. Zlého sifonu na podzemní 
Punkvě dopravena dvě tehdy nejsilnější 
čerpadla Sigmundů „Nautila“ spolu se 
sacím a odvodným potrubím, elektro-
centrálou a dalším vybavením, které za-
čaly odčerpávat vodu z podzemí.

Z celé události existuje němý černo-
bílý fi lm s textovým doprovodem, který 
je samozřejmě pojat jako reklamní akce 
a který mi kdysi laskavě poskytl Ladislav 
Smička z Třebčína. Záběry jsou většinou 
nevalné kvality, protože se točilo přímo 
na místě, ale na svou dobu jsou úžas-
ným dokladem  celé této úspěšné akce. 
Výjimkou jsou kvalitní studiové záběry 
na maketu jeskyní, kde je schematicky 
znázorněno, jak celá akce probíhala, jak 
voda ustupovala v hlavní šachtě a jak 
v celém prostoru jeskyní. Akce se zú-
častnil také brněnský sportovec Karel 
„Tunal“ Divíšek, a to jako potápěč, který 
nejen objevoval další prostory, ale v pří-
padě potřeby pomáhal správně pod vo-
dou umisťovat čerpadla a sací potrubí. 
Ostatně jeho podvodní záběry na fi lmu Nákres situace v podzemí z novin Pozor 10. 3. 1933.



Zeptali jsme se …

I když naše obce nejsou zrovna obří, 
příliš dobře se mezi sebou neznáme. 
Často ani nevíme, že naši sousedé jsou 
docela zajímaví lidé. proto jsme se roz-
hodli, že to trochu napravíme. Do hle-
dáčku nám tentokrát padl Pavel Janošík, 
rodák z Třebčína a evangelický farář pů-
sobící v Opavě.
•  Dobrý den, pane Janošíku, jak vzpomí-

náte na své dětství v Třebčíně?
V Třebčíně jsem prožil s rodiči, sourozen-
ci a kamarády pěkné dětství. Už roky žiji 
jinde, ale rád se do něj vracím. Jezdívám 
sem celkem pravidelně, protože tu bydlí 
rodiče a bratr. 
•  Jak jsem slyšel, tak jste nejprve stu-

doval biofyziku, kterou jste se později 
rozhodl vyměnit za studium teologie. 
Přemýšlel jste nad tak zásadní změnou 
studia delší dobu nebo šlo o náhlou po-
hnutku?

Biofyziku jsem v Olomouci studoval dva 
roky a pak jsem přešel do Prahy na evan-
gelickou teologickou fakultu. Hodně mne 
to tam táhlo, rozhodnutí zrálo delší dobu, 
nejednalo se tedy o náhlou pohnutku. 
Zpětně ho vidím jako dobré. Práce fará-
ře je nesmírně zajímavá, pestrá a naplňuje 
mne.
•  Řekněte nám, jak vypadá kariérní postup 

běžného faráře - co se děje s vystudova-
ným teologem poté, co opustí školu?

Když jsem v roce 1997 dostudoval, čekala 
mne tehdy ještě náhradní vojenská služba, 

to už ale dnes není… Pak jsem nastoupil 
do tzv. vikariátu, což je roční praxe pod 
vedením nějakého zkušeného faráře, kte-
rou je potřeba v evangelické církvi absol-
vovat. Na toto místo jsem byl vedením 
církve poslán, v mém případě se jednalo 
v letech 1999-2000 o Opavu. Pokud se vi-
kář osvědčí a složí zkoušku, stává se z něj 
farář a nastupuje na své první samostatné 
působiště.  Já jsem si tehdy – už spolu se 
svou manželkou – vybral Velké Meziříčí 
na Českomoravské vysočině.
•  Vy máte na starosti sbor v Opavě. Mohl 

byste nám o něm něco povědět?

Ano, od minulého roku jsem farářem 
v Opavě. Cítil jsem po šestnácti letech po-
třebu změny a z Opavy se mi ozvali, jestli 
bych k nim nepřišel. Už mne trochu znali 
z vikariátu a já je. Nedělních bohoslužeb se 
účastní kolem padesáti lidí, zastoupeny jsou 
všechny generace, což je povzbudivé. Učím 
děti náboženství, věnuji se mládeži, vzdělá-
vám zájemce ve znalostech bible, vedu roz-
hovory s lidmi, navštěvuji nemocné a spolu 
s dalšími se snažím vytvořit ve sboru tako-
vou nabídku aktivit, ze které si každý může 
vybrat. Kromě toho ještě na malý úvazek 
pracuji v opavské věznici jako kaplan.
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Francouzský cyklista 
– cestovatel projížděl 
Třebčínem

V pondělí 24. července se stal Třebčín 
jednou ze zastávek třicetiletého francouz-
ského cestovatele Vincenta. Důkladným 
vybavením a spoustou zavazadel upou-
tal pozornost místostarosty Jiřího Burdy 
a Mariky a Judity Kolářových, kteří ho 
pohotově „vyzpovídali“ a stručně ho se-
známili s historií Třebčína a okolí.

Vincenta jsme spolu se sestrou Juditou 
potkaly ve chvíli, kdy hovořil s místosta-
rostou Jiřím Burdou u kulturního domu 

v Třebčíně. Anglicky nám vyprávěl, 
že jeho cílem je projet Evropu na kole. 
Vyrazil z Francie a už měl za sebou 
Německo, Polsko a Slovensko.

V České republice se Vincent zastavil 
v Brně a teď měl namířeno přes Olomouc 
do Ostravy. V Ostravě se chtěl setkat se 
svými přáteli, se kterými měl v plánu po-
kračovat na kole do Prahy. Ve stručnos-
ti jsme mu společně pověděli o historii 
Třebčína a jeho okolí. 

Po rozloučení se Vincent vydal směrem 
k Olomouci vstříc dalším dobrodruž-
stvím na své dlouhé cestě.

Marika Kolářová, studentka

patří k nejostřejším - zřejmě z reklam-
ních důvodů byly točeny na suchu v ně-
jakém lomu a vodní kulisu vytvářela ná-
držka s vodou před kamerou.

Co ale ve fi lmu (opět z reklamních důvodů) 
nebylo, je skutečnost, že v pátek 3. března 
1933 potápěč Divíšek v podstatě obě nautily 

pod vodou zachránil. Po deštích a povodni 
10. února došlo k jejich zaplavení bahnem 
a vodou a bylo potřeba je uvolnit. To bylo 
samozřejmě pod zemí a v zakalené vodě vel-
mi nebezpečné, takže se zpráva o úspěšném 
vyproštění objevila v novinách spolu s ná-
kresem celé situace pod zemí. Celá čerpací 

akce byla ale úspěšná a podařilo se tak vy-
tvořit cestu po podzemní Punkvě, která byla 
již 1. července 1933 slavnostně otevřena pro 
veřejnost.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě

Vincent na své cestě Evropou.  Foto: Josef Nejedlý

Náplň práce Pavla Janošíka je bohatá, pestrá a zajímavá. Foto: Martina Strnadová
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•  Vaše práce jistě vyžaduje plné nasazení 
i v osobním životě. Organizujete i něja-
ké volnočasové aktivity v rámci vašeho 
sboru?

Ano, práce si plné nasazení vyžaduje. 
Zároveň však je třeba i odpočívat, nabí-
rat síly a věnovat se rodině. Snažím se, 
abych nezanedbával sbor, rodinu i sebe 
sama. Jsem velmi rád, že plno věcí 
ve sboru jde mimo mne, že je organizují 
jiní. Třeba letní tábor, rukodělné dílny, 
pěvecký sbor nebo víkendové pobyty 
pro děti.  
•  Zajímá nás, jakým způsobem si vybírá-

te téma pro kázání. Snažíte se reagovat 
na dění ve světě?

Základem kázání pro mne vždy bývá ně-
jaký biblický text. Jsou konkrétní texty 
doporučené pro jednotlivé neděle, někdy 
se jich držím, jindy vyberu to, co se mi 
zdá aktuální. Na dění kolem sebe se sna-
žím reagovat. Jde mi o propojení světa 
bible a světa našeho.

•  A jak si připravujete řeč? Zkoušíte na-
nečisto nebo si jenom stanovíte téma 
a improvizujete?

V rámci přípravy kázání si čtu různé vý-
klady, knihy, kázání svých kolegů, ale 
i denní tisk a beletrii. Dělám si poznámky, 
promýšlím osnovu řeči. S přípravou neděl-
ního kázání začínám už na začátku týdne 
a vlastně každý den se k němu nějak vra-
cím. Výsledná řeč tak zraje několik dnů. 
•  Jako farář pracujete už řadu let. Stává 

se vám ještě někdy, že byste měl trému?
Trému asi už po těch letech ne, ale ně-
kdy na mne dolehne tíha situace a od-
povědnosti. Jsou chvíle, kdy stojím před 
mnoha lidmi, kteří velmi čekají na to, co 
z mých úst zazní. Leckdy to bývají lidé, 
kteří jinak do kostelů nechodí, třeba při 
svatbách a pohřbech. Vážím každé slo-
vo, jde mi o poctivost a autenticitu.
•  Co je ve vaší práci nejtěžší?
Pozorně naslouchat, unést bezmoc a ne-
přízeň, nehrát si na zachránce světa 

a rozpoznat, kdy je čas mluvit a kdy ml-
čet… 
•  Trápí vás jako faráře úbytek lidí v kos-

tele? Co za tím podle vás stojí?
Trochu mne to přece jen trápí, byť 
na místech, kde jsem působil a působím, 
není žádný znatelný úbytek znát. Vím 
ale o místech, kde je citelný. Stojí za tím 
asi kombinace mnoha různých důvodů. 
Je to spíše téma na knihu než na struč-
nou odpověď v rámci rozhovoru. 
•  Jakým směrem bychom se podle vás 

měli jako společnost ubírat? 
Možná právě, jak jsem zrovna zmínil, 
k těm věcem vnitřním a hodnotám du-
chovním. Ne ale pod nějakým tlakem. 
To musí přijít zevnitř člověka, zcela při-
rozeně, jako niterná lidská touha a po-
třeba. Ve věcech víry je moc důležitá 
vnitřní svoboda.

S farářem evangelické církve
 Pavlem Janošíkem besedovali 
Jiří Burda a Jan Chabičovský.

Pečujeme o památky v obci
(Oprava křížů v Třebčíně)

Současné zastupitelstvo obce na-
vazuje na práci kolegů z přechozího 
volebního období v opravách his-
torického dědictví v katastru obce. 
Letos byl opraven jeden z křížů stojící 
v Třebčíně.

V letošním roce se nám podařilo získat 
dotaci z Ministerstva zemědělství České 

republiky, kterou využijeme na opravu 
dvou křížů v Třebčíně. 

Oprava kříže stojícího za obcí u sta-
ré kaplické cesty proběhla již v letošním 
roce. Kříž stojící na návsi před kaplí sv. 
Floriána bude opraven v roce 2018. 

Náklady na opravu jsou vyčísleny 
na 399 tis. korun, 248 500 korun předsta-
vuje dotace, což je 62% celkové částky.

Jiří Burda a Jakub Chrást
místostarostové

Kříž u kaplické cesty před opravou... 

Kříž u kaple sv. Floriána na opravu čeká.

... a po letošní opravě. Foto: Saša Burdová
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Naši jubilanti

V září oslavili:
84 let Marie Tunková Lutín
84 let Jarmila Muzikantová Lutín
82 let Marie Pospíšilová Lutín
81 let Bohumila Spurná Lutín
81 let Jiří Hlavizna Lutín
80 let Marie Křížková Třebčín
80 let Blanka Gruntová Lutín
80 let Božena Černá Lutín
75 let Jindřich Janeček Lutín
75 let Jaroslav Konečný Třebčín

V říjnu oslavili:
93 let  Marie Václavíková Třebčín
92 let Marie Kratochvílová  Lutín
88 let Vratislav Muzikant Lutín

87 let Stanislav Zbořil Třebčín
87 let Vlasta Tunková Třebčín
84 let Jana Šenková Lutín
83 let František Hampl Lutín
81 let Květoslava Hamplová Lutín
81 let Zdenka Dokládalová Třebčín
80 let Karel Přidal Třebčín
 
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 Narozené děti: 

srpen:
Ivana Chudobová Lutín
Veronika Novotná Lutín
Adam Stančík Lutín

Michaela Vojtková Lutín

září
Jiří Josefčuk Lutín
Viktorie Přikrylová Lutín
Ladislav Šiška Lutín

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

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Opustili nás ve věku …

72 let Rostislav Ošťádal Lutín 
78 let Bohuslav Černoch Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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Lutín po pouhých 26 letech

Ačkoli mám v zásobě ještě řadu starších 
fotografi í, nemohu dnes uveřejnit nic jiného 
než nedávno znovu opravenou poštu. Proto 

také připojuji tři fotografi e. Ta první je 26 let 
stará, právě před první rekonstrukcí, kterou 
navrhovala Ing. arch. Marcela Kaufmanová. 
Dnešní fotografi e je tedy dokladem další re-
konstrukce, zahájené loni na podzim a do-

končené na jaře letošního roku. V pozadí už 
není vidět zbořená administrativní budova 
„Sigmund Pumpy“, o to víc je ale patrný 
ošklivý černý plot u bývalé „malé vrátnice“.

Karel Mišák, člen redakční rady OZ

Od jara 2017. Foto: Karel MišákPo rekonstrukci před 26 lety. Foto: archiv OÚ Lutín

Pošta v Lutíně do první rekonstrukce. Foto: archiv OÚ Lutín

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V říjnu oslavili „zlatou“ svatbu – padesát let společného života – manželé

Miloslava a Antonín 
Gieselovi 

z Třebčína

   Božena a Jindřich 
Janečkovi 

z Lutína
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�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

Do svazku obce byly v neděli 8. října přijaty tři děti v Třebčíně a v sobotu 14. října šest dětí v Lutíně. 
Krásným programem je přivítaly žákyně ZŠ Lutín.

Foto: Stanislav Páleník

Fota: Michal Holásek

„Diamantovou“ svatbou
oslavili v říjnu šedesát let 

společného života manželé 

Marie a Vladimír Tesařovi 
z Lutína.

Sbor pro občanské záležitosti se připojuje ke gratulantům a přeje všem oslavencům
do dalších společných let především zdraví. Ať si ještě dlouho užívají mezi svými nejbližšími

co nejvíc všech radostí, které život přináší.

Foto: Antonín Bábek

Přivítání v Lutíně připravily děti pod vedením paní učitelky Leony Čotkové.


