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Zápis do 1. ročníku ZŠ 
máme za sebou

V pondělí 9. dubna proběhl zápis dětí 
do 1. ročníku základní školy pro škol-
ní rok 2018/2019. Zápis byl motivován 
„Povídáním o pejskovi a kočičce“.

Hned po vstupu do školy se budoucí ško-
láci mohli vyfotografovat v okénku jako 

pejsek či kočička. V tělocvičně si proběhli 
překážkovou dráhu, zaskákali na trampo-
líně, „stříleli“ na branku. Ve třídě potom 
kreslili postavu, skládali puzzle, spravo-
vali pejskovi díru na kaťatech, hledali roz-
díly na obrázcích, přepisovali jednoduchý 
nápis, zdobili smutnou noční košilku.

Přestože děti plnily úkoly – a je třeba 
říci, že některé se u toho řádně zapotily, 

snažili jsme se jim vytvořit přátelské pro-
středí  tak, aby si z tohoto dne odnesly pří-
jemnou vzpomínku. 

V řádném termínu přišlo k zápisu 36 dětí. 
Z nich bylo 31 přijato, (pět zákonných zá-
stupců požádalo o odklad školní docház-
ky). Dvě děti přijdou ještě v náhradním 
termínu.

 J. Paličková a L. Chudobová, učitelky

Milovníci turistiky a jarní přírody,
MÁNESOVA STEZKA se koná 12. května! 

Sledujte informace v Kdy-kde-co na str. 4 a vývěsní skříňku TJ!
Odbor turistiky

. Fota: Dana PfeffrováSplnit připravené úkoly není žádná legrace.

V roce 2007 zařadil Sbor pro občanské záležitosti obce Lutín do plánu činnosti se-
tkání pedagogů s představiteli obce. To letošní bylo tedy již jedenácté. Setkání se usku-
tečňuje jako připomenutí Dne učitelů (28. březen). 

Starosta obce poděkoval pedagogům za jejich náročnou práci a ocenil, že škola nejen 
vzdělává, ale nabízí žákům i různé volnočasové aktivity. Lutínská škola se právem řadí 
mezi nejlepší v regionu. 

Přejeme pedagogům hodně zdraví, síly a energie, nejen spoustu šikovných žáků, 
ale i rodiče, kteří jsou ochotni se školou spolupracovat, mají na své děti čas a zabezpečují 
jim dobré rodinné zázemí. Mgr. Jana Šolcová, předsedkyně SPOZ

Poděkování učitelům
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V Třebčíně zdobili kraslice 
a pletli pomlázky

Velikonoční „workshop“ se letos usku-
tečnil na Květnou neděli. V tomto roce 
jsme měli jedenáct ukázek jarního zdobení 
a dalších činností.

V přízemí v klubovně se chlapci naučili 
plést pomlázku z vrbového proutí. Byla pes-
trobarevná, protože bylo na výběr ze dvou 
barev - červené a žluté. Chlapci si pletli nej-
častěji z osmi a zdatnější ze šestnácti proutků. 

Děvčata si přišla na své v prvním patře „po-
četky“, kde bylo nachystáno zdobení kraslic, 

věnečků a různých velikonočních ozdob. 
Letos byla největší účast za poslední období.  

Děkuji všem, kteří pomohli při organizaci 
této akce, a také za podporu Obci Lutín a paní 
Kaprálové z Třebčína. Fotografi e najdete 
na webových stránkách obce.

 Vlaďka Kolářová

chlapci a tatínkové pletli pomlázky. Fota: Vlaďka KolářováDěvčata se věnovala velikonočnímu zdobení,... 

Soutěžící a komise 
„koštovali“ už po jedenácté

Jako už tradičně každý rok, byly i le-
tos v sobotu 17. března v KSZ Třebčín 
slavnostně vyhlášeny výsledky už jede-
náctého ročníku „Třebčínského koš-
tu“, soutěže o nejlepší pálenku ze šves-
tek i ostatních druhů ovoce, opět obo-
hacené o soutěž ovocných likérů. 

V letošním roce se sešlo 24 vzorků de-
stilátů a 5 vzorků likérů. Pro loňský rok 
bylo příznačné, že se  výrazně neurodil 
žádný druh ovoce. Bylo proto rozhodnu-
to hodnotit všechny pálenky společně, 
bez vyhlášení kategorií. 

Komise se sešla v neděli 11. břez-
na ve složení Merta, Jaroš, Přikryl, 
Mačáková, Mišák, M. Smička, R. Giesel 
a Jarošová. Hodnocení probíhalo jedno-
kolově a všichni hodnotili všechny vzor-
ky.

Vítězem kategorie pálenek se stal 
Vlastislav Přikryl se směsí třešní a viš-
ní, druhý byl Josef Čepl také se smě-
sí, tentokrát meruněk a švestek, a třetí 
Bronislav Jaroš s třešňovicí. Všichni 
tedy z Třebčína.

V kategorii likérů zvítězil a také dru-
hé místo obsadil Bronislav Jaroš s oře-
chovkou a višňovkou, třetí byla Ivana 
Čeplová s šípkovým likérem.

Vítězové i další soutěžící, kteří se 
umístili na nejvyšších místech, obdrželi 
diplomy a drobné věcné dárky.

K poslechu a následně k tanci hrála 
skupina Angel factory z Prostějova.

Na závěr je nutno jako tradičně podě-
kovat organizátorům akce, především 
Vlastimilu Hofírkovi, třebčínským že-
nám za přípravu občerstvení a práci 
na baru a také obci Lutín – sponzorovi 
„koštu“.

Karel Mišák
předseda hodnotitelské komiseNávštěvníci se dobře bavili a s chutí „koštovali“. Foto: Roman Giesel

Předávání diplomu. Foto: Roman Giesel
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Rodiče se bavili 
v duchu „hippies“

V pátek 16. března ve-
čer se v aule ZŠ konal 
již pátý ročník „retro ve-
čírků“ pro rodiče, tento-
krát na téma „Hippies“.

Aula se kolem osmé hodiny večer za-
čala plnit krásnými kostýmy a rozzáře-
nými tvářemi účastníků. Na „hippies 
aktivisty“ čekala celkem čtyři pře-
kvapení. Letos nám k tanci a poslechu 
zahrály kapely Travellers a Oldschool. 
Ladné pohyby (především pro mužské 
oko) předvedly tanečnice z olomouc-
kého tanečního studia Liberty a  jako 
třešinku na dortu jsme si připravili ta-
neční vystoupení i my organizátoři.

Občerstvení nám nachystal Martin 
Orban ze Slatinek. Rádi bychom tím-
to poděkovali za pomoc obci Lutín 
a všem, kdo se na akci podíleli či vy-
stupovali.

Některé prvky programu se nám kaž-
doročně opakují – tombola, „čára“, 
drobné dárky u vstupu do sálu a hlavně 

….ta nejlepší nálada na světě. Všem zú-
častněným mnohokrát děkujeme, že se 
přišli s námi pobavit a užít si retro ples. 
Večer byl velmi intenzivní a veselý. 

Za Rodinné centrum Klásek v Lutíně 
vám všem děkujeme a doufáme, že se 
vám s námi líbilo. 

Monika Balgová

Na éru „hippies“ se nedá zapomenout. Foto: Jan Balga

Duben v lutínské knihovně: 
plno nových knih

Milí čtenáři,
čekání na nové knížky bylo tentokrát 

opravdu dlouhé. O to víc vás jistě po-
těší, že jich je tolik. Podrobný seznam 
novinek opět najdete na stránkách obce. 
V tomto roce je rozpočet na knihy zase 
o něco větší, takže se nemusíte bát, že 
byste měli nouzi. Připomínám, že jste to 
vy čtenáři, kdo hlavní měrou ovlivňuje, 

co tu máme ke čtení, takže pokud vám 
tady nějaký autor nebo dílo schází, ne-
bojte se ozvat.

Ve spolupráci s Knihovnou města 
Olomouce jsme k nám zařadili řadu knih 
v angličtině. V tomto souboru je od kaž-
dého trochu. Knížky pro začátečníky, 
dvojjazyčné čtení, ale i tituly v originá-
lu. Pokud si chcete trochu procvičit ang-
ličtinu a zároveň se pobavit, zastavte se 
v knihovně. 

Od dubna si čtenáři můžou odpočinout 

v sedacím vaku nebo v novém křesílku, 
které je na čtení jako dělané. 

Doufám, že v těchto příjemných jar-
ních dnech nezapomenete najít čas si od-
dechnout a zalenošit s dobrou knížkou. 

A ještě něco:
Pro dospělé čtenáře vyhlašuji od

7. do 21. května soutěž. Tipněte si, ko-
lik máme v knihovně knih, a pět z vás, 
kteří se trefí nejblíže, vyhraje knižní 
cenu.

Váš knihovník Jan Chabičovský

Knižní novinky čekají na své čtenáře. Fota: Jan Chabičovský Místečko pro příjemnou chvilku s knihou. 
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O čem jednala rada obce

dne 20. 2. 2018:

Schválila: 
�  smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
ČEZ Distribuce týkající se staveb „Lutín, 
U Mlýnku, RD Zlámal – připojení k NN“ 
a „Lutín, Za Rybníčkem, R. Havelka – 
k NN“;

�  předloženou Inventarizační zprávu za rok 
2017 včetně přijatých opatření ke zlepšení 
průběhu inventur;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
za rok 2018 
1)  ve výši 7 000 Kč na zajištění 

„Třebčínského koštu (17.3.) 
2)  ve výši 10 500 Kč na zajištění cestova-

telských besed s Márovými (2. 3. pro 
veřejnost, 4. 5. pro žáky ZŠ). 

Souhlasila:
�  se Závěrečným účtem obce Lutín za rok 

2017 a jeho předložením zastupitelstvu 
obce k projednání a schválení;

�  s podpisem smlouvy se společností 
Medicom ś o poskytování pracovnělékař-
ských služeb pro pracovníky Obce Lutín 
v rámci vstupních, periodických a výstup-
ních prohlídek.

Vzala na vědomí:    
�  informaci o vydání souhlasu Nár. pam. 

ústavu se způsobem navrhovaných re-
staurátorských prací na soše „Anděla“ 
v Lutíně;

�  závěry hodnotící komise ve věci veřejné 
zakázky „Stavební úpravy ulice Pohoršov 
– Lutín“.

dne 6. 3. 2018:

Schválila:
�  hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lutín 

za rok 2017;

�  účetní závěrku ZŠ a MŠ Lutín za rok 
2017;

�  odpisový plán ZŠ a MŠ Lutín a Obce Lutín 
na rok 2018.

Souhlasila s podpisem (po schválení rozpoč-
tu pro rok 2018):
�  smlouvy o dílo na restaurování so-

chy Anděla v Lutíně s ateliérem 
Mgr. Werkmanna v Olomouci;

�  smlouvy mezi Obcí Lutín (resp. ZŠ a MŠ 
Lutín) a společností ENTERplex na výběr 
dodavatele zemního plynu.

dne 26. 3. 2018:

Schválila: 
�  umístění informačních tabulí s upozorně-

ním na zákaz podomního prodeje na začát-
ku obce u silničních komunikací;

�  vypracování realizační projektové doku-
mentace na cyklostezku Lutín – Třebčín 
v extravilánu (nezastavěné části obce) 
od společnosti Garpemma s.r.o.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Oslavíme Svátek matek

Český svaz žen a kulturní komise rady 
pořádají u příležitosti Svátku 
matek ve čtvrtek 17. květ-
na od 16 hodin v aule ZŠ 
Lutín přátelské po-
sezení s kulturním 
vystoupením dětí 
z mateřské školy.

Program bude pokračovat od 17 hodin 
zajímavou přednáškou Mgr. Jarmily 
Podhorné z Brodku u Konice na téma 

„Pupeny léčí“. Po přednášce budou 
mít zájemci možnost využít na-

bídky sestavení kúr z bylin 
přímo na jimi uvedené ob-
tíže a zároveň zakoupit na-
bízené produkty.

Každý rok je tento svátek 

vyhlášen Českým dnem boje proti ra-
kovině. My se do něj opět zapojujeme 
zakoupením symbolického kvítku mě-
síčku lékařského v minimální hodnotě 
20 korun.

Srdečně zveme členky ČSŽ i ostatní 
ženy naší obce, od 17 hodin pak také všech-
ny zájemce o přednášku Mgr. Podhorné.

Alena Večeřová, předs. ČSŽ
Ivana Smutná, předs. kulturní komise

Kdy – kde – co
v květnu a červnu
2. května - Běh pro MAMMA HELP
(středa)   areál Rybníček v Lutíně (16 hod.)  

7. května - Oslavy výročí osvobození
(pondělí)   19 hod. – položení věnce

k pomníku padlým
průvod a vatra na Rybníčku

12. května - Mánesova stezka (45. ročník)
(sobota)   7 - 8,30 hod. – registrace 

turistů a cyklistů
9 hod. – start běžců
stadion TJ Lutín

25. května - Taneční zábava
(pátek)   se skupinou SAX

areál Ohrada v Třebčíně (20 hod.)

26. května - Volejbalový turnaj (8. roč.)
(sobota)   9 hod. – areál Ohrada v Třebčíně 

(ev. sokolovna ve Slatinicích)

30. května - Dětský den v Klásku
(středa)   zahrada u RC Klásek 

(16 – 18 hod.)

9. června - Rodinné odpoledne (14 hod.)
(sobota)   Třebčínské hry pro teenagery 

– bojovka (17 hod.)
Letní kino (21 hod.)
areál Ohrada v Třebčíně

23. června - Taneční zábava
(sobota)   se skupinou SAX

areál Ohrada v Třebčíně
(20  hod.)

29. června - Taneční zábava
(pátek)   se skupinou VIA PABĚDA areál 

Rybníček v Lutíně (20 hod.)

Kulturní komise 

Třebčínské hody:
4. května - 19 hod. – slavnostní průvod 
(pátek)   k výročí osvobození
   20 hod. – zapálení vatry v Ohradě

21,30 hod. – ohňostroj
zábava se skupinou
VIA PABĚDA

5. května - 13 hod. – hodový fotbalový turnaj
(sobota)    20 hod. – zábava se skupinou SAX 

ROCK areál Ohrada

6. května - 7 hod. – budíček s hudbou 
(neděle)  J. Pavlíčka
   10 hod. – hodová mše 

v kapli sv. Floriána
11 hod. – slavnostní zasazení 
„lípy svobody“ u KSZ
ke stému výročí vzniku ČSR
od 13 hod v areálu Ohrada:
 - ukázka výcviku policejního psa
-  skupina historického šermu 

SARRAS
  - taneční skupina Rytmus
  - k poslechu hudební skupina Roxy
V sobotu a v neděli skákací hrad pro děti 
(zdarma), občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé.                                                                                        



Byli jsme v Praze
Nejen osmáci a deváťáci, ale i žáci 

nižších ročníků chtějí poznat krásy 
a zajímavosti našeho hlavního měs-
ta. Ve čtvrtek 1. března  to byli žáci
5. a 6. ročníku, kteří se vydali v do-
provodu svých učitelů do Prahy přede-
vším na výstavu „Mumie světa“. Stihli 
ale i prohlídku architektonických pa-
mátek na Pražském hradě a s výletem 
byli spokojeni.

Do Prahy jsem se hodně těšila. Už 
ve vlaku, který byl podle mě luxusně vy-
bavený, byla spousta legrace.

Po příjezdu do Prahy jsme šli nej-
dřív na výstavu „Mumie světa“ – byly 
z Egypta, Peru a Chile. Chodila jsem 
s Míšou Vaculíkem a podařilo se nám 
ztratit se mezi exponáty. Protože jsem 
propadla panice, začali jsme hledat 
„zbytek“ třídy a z poslední části výsta-
vy jsem toho moc nevěděla. Byla ale 
zajímavá, měli jsme „elektro“ průvodce 
(nevím, jak to jinak říct) a pouštěli nám 
videa.

Na obědě v restauraci nám sklenice 
dovezl vláček – nic hezčího jsem nevi-
děla. Po obědě jsme se vydali na prohlíd-
ku Chrámu sv. Víta na Hradě – zvenku 
i uvnitř byl překrásný. Všude bylo plno ci-
zinců, ale ani se nedivím, že Praha všech-
ny tolik láká.

Na nádraží jsme měli půlhodinku volna 
– koupila jsem si přívěsek na klíče a malé 
občerstvení na cestu. Při čekání na nástu-
pišti mi už bylo chladno, ale Prahu jsem 
si užila.

Doufám, že na podobné exkurze pojede-
me zase. Karolína Tunková, 5. A
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Vzala na vědomí:
�  informaci společnosti ČEZ o zahájení rea-

lizace stavby přeložky kabelového vedení 
VN1202 mimo prostor plánované výstav-
by rodinných domů v lokalitě „U Mlýnku“;

�  informaci místostarosty Ing. Chrásta o po-
době nového územního plánu obce Lutín 
a jeho předání členům rady obce k případ-
ným připomínkám.

Pověřila starostu obce podepsáním smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem a všech re-
levantních dokumentů v souvislosti s ukon-

čením zadávacího řízení na stavební úpravy 
ulice Pohoršov v Lutíně.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 19. 3. 2018:

Schválilo: 
�  Plán investiční výstavby, významných 

oprav, rekonstrukcí a pořízení majetku 
v roce 2018;

�  Rozpočet Obce Lutín na rok 2018;

�  Smlouvu o právu provést stavbu určenou 
pro výstavbu cyklostezky Lutín – Slatinice 
na pozemku p.č. 300/1 v k. ú. Lutín. 
Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Lutín 
a Obcí Luběnice;

�  vystoupení z dobrovolného svazku 
„Sdružení obcí střední Moravy“ k 30. 3. 
2018.

Vzalo na vědomí závěrečný účet Obce 
Lutín za rok 2017 a zprávu o činnosti místní 
samosprávy a Obecního úřadu Lutín za rok 
2017. /ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Před vchodem do Vladislavského sálu na Hradě. Na hradním nádvoří. Fota: Vojtěch Šmída

Projektové interaktivní 
vyučování bylo zábavné
i poučné

Promítací plátno, zatemněná okna 
a žáci s černými brýlemi na očích - 
takhle to ve dnech 11. - 13. dubna vy-
padalo v přírodovědné učebně základ-
ní školy, která se proměnila v malý 
promítací sál. Ve škole totiž probíha-
lo projektové interaktivní vyučování 
s názvem Svět ve 3D. 

Zhlédli jsme několik zajímavých 
a poutavých videoukázek. Podívali jsme 
se pod hladinu oceánu, poznávali spous-
tu živočichů v jejich přirozeném prostře-
dí, viděli záchrannou akci po zemětřese-
ní na Haiti a několik vtipných momentů 
z reklam, například na gumové medvíd-
ky, kteří nám takřka létali sami do pusy.

Náplní projektového vyučování však 
nebylo jen koukání na fi lmové ukázky. 
Během promítání probíhala i přednáška 
o tom, jak 3D fi lmy vznikají, co je ho-

logram a jak si ho můžeme ve zjedno-
dušené verzi vyrobit i doma. Zajímavá 
byla i výstavka připravená ve cvičné 
kuchyňce. Prostřednictvím virtuální re-
ality jsme se ocitli v Africe nebo na hor-
ské dráze, pomocí speciálních brýlí jsme 
mohli vidět kosti své ruky, prohlíželi 
jsme si trojrozměrné pohlednice a natá-
čeli se 3D kamerou.

Projektové interaktivní vyučování nás 
bavilo, bylo zajímavé, poučné i inspira-
tivní. Julie Chudobová, 8.A
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Matematika je stále 
„královnou věd“

Matematické soutěže v naší škole mají kaž-
doročně bohatou účast a mnoho úspěšných 
řešitelů, kteří se neztratí ani ve vyšších ko-
lech. Letos jsme se opět zúčastnili soutěží 
Matematický klokan, olympiáda a pythago-
riáda.

Soutěže Matematický klokan 2018 se 
zúčastnilo 159 dětí prvního a 95 druhého 
stupně, soutěžili ve 4 kategoriích. Nejlepším 
řešitelem celé školy se stal Pavel Chmelář 
z 9. A, který se dokonce umístil v okresním 
kole na třetím místě.

Nejúspěšnější řešitelé školního kola:
Kategorie Cvrček:
Filip Chmelář (3.A – 79 b.), Kristýna 
Macháňová (3.B – 74 b.),Lucie Nejedlá (3.B 
– 70 b.).
Kategorie Klokánek:
Ema Baleková (5.B – 99 b.), Lada Logrová 
(5.B – 94 b.), Kateřina Lolková (5.A – 93 b.).

Kategorie Benjamín:
Anna Svobodová (7.A – 91 b.), Veronika 
Nejedlá (7.A – 78 b.), David Goth (7.A – 78 b.).
Kategorie Kadet:
Pavel Chmelář (9.A – 103 b.), Pavel Kvoch 
(9.B –  85 b.), Adéla Střídová (9.A – 76 b.).

*  *  * *  *  * *  *  * 

S matematickou olympiádou, nejtěžší 
soutěží z matematiky na základní ško-
le, se v kategorii  Z 5 vypořádali jako 
úspěšní řešitelé žáci Barbora Palánková 
(5.A), Ema Baleková, Ondřej Svoboda 
a Veronika Mrázková (5.B). V lednu se 
zúčastnili okresního kola.

Tři žáci  z druhého stupně – Zdeňka 
Řeháková (6.A), Michaela Malá  a Vojtěch 
Šmída (8.B)  si dali  rovněž práci s řeše-
ním úkolů matematické olympiády a jako 
úspěšní řešitelé postoupili do okresního 
kola, které se konalo 17. dubna v Olo-
mouci. 

Blahopřejeme všem úspěšným řešite-

lům soutěží a přejeme jim hodně štěstí 
a úspěchů  v dalších kolech.

Dana Vrbová, učitelka matematiky

*  *  * *  *  * *  *  * 

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhlo školní 
kolo pythagoriády určené pro žáky 5. – 8. 
ročníku. Všichni se museli poprat v časo-
vém limitu 60 minut s patnácti složitými 
příklady. Na postup do okresního kola je 
třeba vyřešit minimálně deset příkladů. 
I v letošním roce máme úspěšné řešitele.

Z 54 žáků, kteří se zúčastnili, postu-
pují a úspěšnými řešiteli jsou Veronika 
Mrázková (5. roč.), Štěpán Popelka (6. roč.), 
Nela Hanzelová, Anna Svobodová, David 
Střída, Petr Gazda, Lukáš Dudek, Veronika 
Nejedlá, Marek Koutný (všichni 7. roč.).

Všem děkuji za účast a postupujícím 
přeji hodně štěstí v okresním kole, které 
se bude konat 29. května v Olomouci.

Jana Vyhnánková
učitelka matematiky

Víte, co je dřevobal?

Dřevobal (také deskobal) je míčová hra 
podobná košíkové (pravidla obou her jsou 
stejná), při které se hráči místo do koše trefují 
do dřevěné desky pod ním. Jde vlastně o zjed-
nodušenou verzi košíkové pro žáky prvního 
stupně ZŠ, kteří by do koše „nedostřelili“. 

Dva čtyřčlenné týmy hrají proti sobě, děti 
v týmu se mohou během hry střídat, aby si 
zahrál co největší počet. Body se získávají 
zásahem do desky. 

*  *  * *  *  * *  *  * 
Turnaj v dřevobalu mezi žáky 4. a 5. roč-

níku se konal v pátek 6. dubna v tělocvič-
ně lutínské základní školy. Svou šikovnost 
a dobrou „mušku“ změřily čtyři týmy -  dva 
ze čtvrtého a dva z pátého ročníku.

Vítězem turnaje se stal tým MIMONI 
z 5.B, který nastřílel celkem 34 bodů. 
Na druhém místě se umístil tým ze 4.A – 
ČERTÍCI (19 bodů). Na třetím místě skončili 
REBELOVÉ ze 4.B (17 bodů) a čtvrté místo 
patří PÁŤÁKŮM z 5.A (4 body).  

Nejlepšími hráči a současně i nejlepšími 
střelci turnaje byli vyhlášeni za 5. ročník 
Veronika Mrázková (Mimoni 5.B) a za
4. ročník Šimon Palánek (Čertíci 4.A).

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním 
družstvům i všem zúčastněným děkujeme 
za skvělou sportovní atmosféru a podporu 
kamarádů.  M. Pokorná, učitelka 

Při dřevobalu si mohou zahrát všichni. Foto: Marie Pokorná

Sigmundova SŠS, Lutín

Zúčastnili jsme se 
matematické soutěže

Soutěž vyhlašuje MŠMT a organizu-
je Jednota českých matematiků a fyziků. 
Probíhá dvoukolově v sedmi krajích podle 
typu školy a pro první (školní) kolo vyti-

pují učitelé matematiky nejlepší studenty 
z každé třídy. Letos proběhl již 24. ročník 
soutěže.

U nás se soutěže zúčastnili jak studenti 
maturitních, tak i učebních oborů. Zadání 
prací pro školní kolo vytvářejí naši učitelé 
matematiky, kteří je také opravují.

Školní kolo proběhlo v únoru. Studenty 
jsme rozdělili do dvou skupin a během 45 
minut museli předvést své matematické 

dovednosti. Ti nejlepší z nich pak postou-
pili do dalšího kola.

Celostátní kolo matematické soutěže 
v naší oblasti proběhlo v pátek 23. břez-
na na SOŠ Štursova v Olomouci. Za naši 
školu jsme vyslali devět odvážlivců. Tito 
studenti zde strávili pěkné dopoledne po-
čítáním. Doufáme, že uspějí! Výsledky 
budeme znát v květnu. 

Jitka Bušinová, učitelka matematiky
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Školní kolo soutěže. Foto: Jitka Bušinová Naše „reprezentace“ pro celostátní kolo. Foto: Jaroslava Zapletalová

Dílny školy procházejí 
rekonstrukcí

Po budově školy a domova mládeže při-
šla na řadu modernizace budovy dílen, kde  
probíhá praktická výuka žáků. Hala se škol-
ními dílnami byla postavena ve třicátých le-
tech minulého století, přilehlá stavba s dal-
ším zázemím potom v letech sedmdesátých. 
Vzhledem k tomu, že budova byla v minu-
lých letech předmětem restitučního sporu, 
neopravovala se skoro dvacet let.

Budova školních dílen neodpovídá sou-
časným standardům, funkční vlastnosti 
objektu jsou nevyhovující a stáří strojního 
a technologického vybavení se pohybuje 

za hranicí čtyřiceti let. Proto Olomoucký 
kraj, který budovu již tři roky vlastní, při-
stoupil k celkové rekonstrukci a moderniza-
ci. Vypracovaný projekt řeší kompletní mo-
dernizaci objektu - zateplení, omítky, stře-
chu, podlahy, nová okna a dveře, ale i nová 
technická zařízení a rozvody pro vytápění, 
vzduchotechniku, zdravotně technické in-
stalace, plynové, silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace, měření a regulaci.

Dílny budou rovněž vybaveny 35 nový-
mi stroji, aby byli žáci schopni pokračovat 
v praxi ve skutečných strojírenských fi r-
mách budoucích zaměstnavatelů a mohli 
se tak co nejblíže přiblížit reálné praxi 
a skutečnému vybavení fi rem. Celková 

hodnota veřejné zakázky na modernizaci 
činí kolem 110 milionů korun. Investice  
bude ve výši 110 milionů korun a z 90 
procent bude pokryta z evropských fondů. 
Kraj doplatí deset procent nákladů.

Rekonstrukce dílen byla zahájena v dub-
nu a bude ukončena v září letošního roku. 
Výsledkem akce bude zlepšení pracovních 
podmínek učitelů a žáků a celkové zkva-
litnění výuky.

Náhradním (prozatímním) pracovištěm 
pro odborný výcvik jsou v současné době 
prostory v přízemí školy a domova mlá-
deže.

Slavo Kapusta
učitel odborného výcviku

Vyklízení starého vybavení dílen - všechno bude nové! Odborný výcvik pokračuje i v „polních“ podmínkách. Fota: Slavo Kapusta

Vážení majitelé psů všech ras a velikostí,
buďte ohleduplní a nevenčete své čtyřnohé kamarády 

na hracích plochách v areálu TJ Sigma Lutín. I v případě 
pohybu psů mimo hrací plochu sbírejte exkrementy po svých 
miláčcích a po dobu návštěvy areálu mějte psy uvázané 
na vodítku.

Tato opatření bychom měli 
dodržovat všichni - nejen 
kvůli pořádku, ale hlav-
ně kvůli dětem, kterých se 
v letních měsících pohybuje 
v areálu opravdu mnoho.

Děkujeme za pochopení.
Petr Kovařík, předseda TJ Sigma Lutín z.s. 

SPORT V OBCI



Vypukly jarní fotbalové boje

První jarní kolo 
s Dubickem jsme 
vinou nezpůsobilé-
ho hřiště neodehrá-
li, nicméně prvním 
dubnovým dnem to 
všechno zase vy-

puklo. Na stadion do Lutína přijely Dolany 
a dobře nepořídily. Naši chlapci zvítězili 
jednoznačně 3:0. V dalším kole jsme zajíž-
děli k derby do Hněvotína. I tam jsme před-
vedli dobrý výkon a zaslouženě vyhráli 2:0.  
Do třetice všeho dobrého jsme v domácím 
prostředí přivítali Rapotín, který jsme pora-
zili 3:1.  

V prvních třech zápasech jsme se 
prezentovali dobrou obranou, obdrželi 
jsme pouze jedinou branku. V ofenzí-
vě táhl tým především kapitán Jirka 
Vymazal, který vstřelil čtyři branky. 
Po šestnácti odehraných kolech tak ve-
deme tabulku Krajského přeboru o pět 
bodů před holickým B-týmem.

Dorost sdružený se Slatinicemi za-
čal své jarní boje rovněž s týdenním 
zpožděním. Nejprve podlehl vedoucí-
mu družstvu tabulky Hněvotínu 0:5, 
nicméně o týden později v domácím 
prostředí kluci zabrali a po bezbranko-

vé remíze s Grygovem ovládli následný 
penaltový rozstřel a zaslouženě si při-
psali dva body. 

Mladší žáci si hned od začátku vedou 
také úspěšně. V prvním zápase sice 
podlehli nejtěsnějším výsledkem 0:1 
v Litovli, následně si však na domácím 
trávníku poradili s Chválkovicemi 3:2.

Výsledky našich přípravek (ročníky 
narození 2012 a 2013) na základě dopo-

ručení FAČR nezveřejňujeme. Můžeme 
ale říct, že našim nejmenším se daří ná-
ramně.

V současné době probíhá nábor no-
vých chlapců i dívek (ročníky narození 
2012 a 2013). Zájemci se mohou infor-
movat na tel. 724 919 829 nebo na e-mail 
jakub.chrast@email.cz. 

Jakub Chrást
hráč A-týmu, trenér dorostu
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Mužstvo je připraveno uhájit dobytou pozici. Foto: Petra Skoumalová

Stolní tenisté postupují 
do Krajského přeboru 1 !!! 

Mužstvo „A“ oddílu stolního tenisu po-
stoupilo po letošních dvaceti výhrách a pou-
hých dvou prohrách z Krajského přeboru 
2A do Krajského přeboru 1! 

Po prvním utkání, kdy jsme se 
Šternberkem „B“ prohráli, nebyl začátek 
sezony nejlepší, ale poté přišla šňůra ví-
tězství přerušená pouze jednou prohrou 
v Přerově. Těmto soupeřům jsme však po-
rážky v domácím prostředí náležitě oplatili 
a v tabulce jsme nechali za sebou i první 
mužstva Prostějova, Hranic na Moravě 
nebo Kojetína. První místo v tabulce jsme 
vybojovali již ve vítězném předposledním 
utkání s TJ Sokol Otaslavice. Poslední 
utkání s TJ OP Prostějov, kde jsme mohli 
o první místo ještě přijít, jsme mohli ode-
hrát již bez obav o celkový výsledek. 

Nejvíce odehraných utkání i nejvyšší 
úspěšnost měl (nejen v letošní sezoně) tra-
dičně předseda oddílu a „ tahoun“ Radek 
Zbořil. Po doplnění původní sestavy muž-
stva (Václav Halfar, Jiří Hampl, Miroslav 
Tlach a Martin Začal) o dvě nové a výrazné 
posily (Martin Kocián a Dalibor Trunkát) se 
nám tak podařilo společně vybojovat kýže-

ný postup. Po delším působení v KP2 jsme 
se vrátili do KP1!

Věříme, že se nám podaří dobrý týmový 
duch a dobrou formu uchovat i pro následují-
cí sezonu, kdy už k nám budou jezdit silnější 

soupeři z Šumperka, Jeseníku nebo Čechovic. 
Budeme samozřejmě rádi, když nás přijdete 
v našich domácích utkáních povzbudit.
 Radek Zbořil, předs. oddílu stolního tenisu 

Martin Začal, vedoucí družstva „A“

Družstvo „A“ v plné sestavě. Foto: archiv oddílu



Mostní váhy v Třebčíně 
patří k historii obce

Při hledání v archivech lze objevit 
takové informace, které překvapí i pa-
mětníky. Možná se mýlím, ale kdo ví, 
že koncem 19. století měl Třebčín hned 
tři mostní váhy? A jedna z nich dokonce 
měnila své umístění!

Začněme po pořádku: Koncem zmí-
něného století se ve zdejším kraji čím 
dál víc začala pěstovat řepa cukrovka. 
Mohl tak být nahrazen dříve dováže-
ný třtinový cukr tuzemskou plodinou. 
V okolí bylo postaveno hned několik 
cukrovarů na zpracování řepy. Nejbližší 
byly v Čelechovicích, Drahanovicích 
a Hejčíně. Vznikl problém, jak cukrov-
ku co nejrychleji a hlavně levně dopravit 
z polí na zpracování. Dovoz koňskými 
potahy byl pomalý a cesty - no škoda 
mluvit. Proto uvedené cukrovary měly 
zájem na výstavbě místní železniční 
trati. Konec konců, trať z Olomouce 
původně končila v čelechovickém cuk-
rovaru. Jak ale přesně zjistit, co rolník 
dovezl? Nejvýhodnější se jevilo zvážení 
řepy před naložením do vagonů. To byl 
zásadní moment pro výstavbu mostních 
vah, které umožnily vážení celých vozů 
i s úrodou. 

10. září 1890 schválilo obecní zastu-
pitelstvo Třebčína stavbu váhy pro dra-
hanovický cukrovar. Byla postavena 
za kolejemi, naproti tehdejší nádraž-

ní budově. Tato váha byla v roce 1903 
rozšířena o další místnost podle nákre-
su zednického mistra Františka Batěka 
z Drahanovic. Později prošla ještě další 
přestavbou, kdy z ní byla zřízena váha 
oboustranná. Tu si mnozí snad ještě pa-
matují jako váhu uhelných skladů. Dnes 
je v těchto místech parkoviště společnos-
ti PCH výroba a projekty s.r.o.

Obecní zastupitelé však současně pro-
jednali i stavbu vlastní obecní váhy pro 
potřeby sedláků, kteří pěstovali i jiné 
plodiny než řepu. Stála za přejezdem, 
vpravo u potoka, přibližně v místě sou-

časné autobusové zastávky. Váha byla 
několikrát opravována a v roce 1925 byl 
pro ni pořízen nový mechanismus od fi r-
my Wiesner z Chrudimi za 5570 korun. 
Stavitel B. Šeha ze Šternberka budovu 
přitom rekonstruoval. Zbourána byla 
koncem šedesátých let minulého století. 
(Podobná stála do roku 2008 u přejezdu 
v Náměšti.)

Poslední (třetí) váha měla nejzajímavěj-
ší osud. Objekt pro Akciovou společnost 
rolnického cukrovaru v Čelechovicích 
navrhla významná prostějovská staveb-
ní fi rma architekta Rudolfa Konečného 
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Jsou první v republice
Doslova „pět minut po dvanácté“ jsme 

dostali úžasnou zprávu: 
Florbalistky z 1. stupně ZŠ Lutín, kte-

ré po vítězství v národním fi nále turnaje 

TOP VÝCHOD ČEPS cup 2018 obhajo-
valy své sportovní kvality na fi nálovém 
turnaji v Ostravě, nezklamaly ani ve vr-
cholné soutěži.

V pátek 20. dubna porazily v boji o fi -
nále tým ZŠ Horní Brno 6:2. V posledním 
souboji turnaje s týmem ZŠ Měčín, vítě-
zem národního fi nále TOP ZÁPAD, nasa-

dily naše hráčky všechny síly a za nadše-
né podpory publika zvítězily 4:2.

Podle ofi ciálního webu turnaje se staly 
REPUBLIKOVÝMI KRÁLOVNAMI.

Podrobnější informace o průběhu fl or-
balového turnaje a fotografi e najdete 
v příštím čísle OZ a na webových strán-
kách školy. Redakce

ZAJÍMAVOSTI

Unikátní snímek Antonína Giesela z přelomu 60. a 70. let minulého století. Jsou zde ještě obě první váhy.

Volný čas tráví aktivně
Členové Klubu železničních a letec-

kých modelářů v Lutíně se věnují svému 
koníčku s velkým zaujetím již mnoho let. 
Kromě pravidelných pracovních schůzek 
a stovek hodin věnovaných sestavová-
ní modelů ve svém volném čase pořádají 
výstavy pro veřejnost a sami se účastní 
přehlídek prací modelářů v blízkém okolí 
i na celorepublikové úrovni.

V listopadu loňského roku připravili čle-
nové hezký zážitek malým i velkým ná-
vštěvníkům výstavou svých dokonalých 
modelů v aule základní školy v Lutíně, le-
tos na začátku března se pochlubili svými 

modely letadel, lodí, vláčků a dalších vo-
zidel na rozsáhlejší zájmové výstavě FOR 
MODEL v Olomouci.
Členové klubu Filip Koudelka a Ladislav 

Holásek jr. se v roce 2017 zúčastnili tzv. 
Papírové ligy a ze 126 soutěžících z České 
republiky i zahraničí se umístili na krás-
ném pátém a šestém místě.

Na mistrovství ČR, kde je účast jistě vel-
mi početná, skončil František Koudelka 
druhý a Ladislav Holásek dvaadvacátý. 
A svůj první pohár mají už i v roce 2018. 

Blahopřejeme.
Na základě informací

zpracovala Ladislava KučerováZ úspěchu mají radost všichni členové klubu.

 Foto: Michal Holásek
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Lutín po 78 letech
Pro dnešní vydání jsem připravil fotografi i 

části ulice Na Záhumení od křižovatky „pod 
lipami“. Na staré fotografi i z roku 1940 je vi-
dět, že silnice byly ještě nezpevněné a stromy 
v parku svými větvemi také ještě nedosaho-

valy nad ně. Zajímavostí určitě je, že první 
dům zleva (nyní už přestavěný) nese pro tuto 
ulici neobvyklé popisné číslo 2. Pomůžeme 
si zápisem z první lutínské Obecní kroniky 
(str. 18): 

„Roku 1887 stihla Lutín živelní pohroma 

– povodeň. Proti obecnímu hostinci (č.33) 
stály domky č. 2 a 3 (pozn. autora – v místě 
dnešního parčíku, kde stává vánoční strom). 
Ty jako poškozené byly strženy a postaveny 
na „záhumení“, tím pořad domovních čísel 
porušen.“ Karel Mišák

V roce 1940. Foto: archiv Karla Mišáka Stejné místo dnes. Foto: Karel Mišák

Region HANÁ vyhlašuje
výzvy z IROP

V prosinci loňského 
roku vyhlásila kan-
celář MAS Region 
HANÁ celkem čty-

ři výzvy z Integrovaného regionální-
ho operačního programu (dále IROP). 
Potenciální žadatelé z celého regionu 
mohli podávat své projektové žádosti o fi -
nanční podporu do ledna 2018. Dotace 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
je zaměřená na vybudování a vybavení 
školních učeben, výstavbu nových chod-
níků, realizaci komunitních center a poří-
zení dopravních prostředků pro efektivní 
využívání sociálních služeb

V rámci 1. – 4. výzvy IROP bylo za-
registrováno celkem dvacet projekto-
vých žádostí. Tyto žádosti se postupně 
dostaly do fází kontroly formálních ná-
ležitostí, přijatelnosti a věcného hodno-
cení. Všechny projekty získaly kladné 
stanovisko a nyní postupují do posled-
ního kola kontroly ze strany Centra pro 

regionální rozvoj v Olomouci. V prů-
běhu roku 2018 dojde pravděpodobně 
k realizaci schválených projektových 
záměrů pro jednotlivé žadatele. 

Z našeho nejbližšího okolí se jedná na-
příklad o tyto projekty: 

Odborná učebna přírodních věd ZŠ 
Slatinice, Žákovská dílna ZŠ Těšetice, 
Modernizace ZŠ Lutín, Modernizace ZŠ 
Olšany u Prostějova, Chodník na Slatinice 
(z Luběnic), Komunitní centrum Olšany aj. 
Požadované dotace u nich představují část-
ku kolem 5 mil korun, celková výše všech 
dvaceti dotací činí fi nanční částku téměř 
16,5 mil. korun.

V nejbližší době vyhlásí MAS Region 
HANÁ další výzvy z programového rámce 
IROP. Žadatelé budou moci opět podávat své 
žádosti o podporu pro tyto směry rozvoje: in-
frastruktura základních škol, bezpečnost do-
pravy, komunitní centra a infrastruktura pro 
neformální vzdělávání.

Lucie Vojtěchová
MAS Region Haná 

(MAS = místní akční skupina - pozn. red.)

Nová varna v Pivovaru Jadrníček byla pořízena v le-
tošním roce z prostředků na podporu rozvoje podni-
kání v regionu. Foto: Bc. Petr Husička

a Josefa Nedělníka v září 1894. Váha stá-
la na parcele Matouše Smičky za tehdej-
ší budovou nádraží. Dnes je zde, vedle 
hospody, dům čp. 57. Uvedená stavební 
fi rma v Prostějově postavila mimo jiné 
hotel Grand, vilu továrníka Wichterla 
na Svatoplukově ulici, budovy Městské 
spořitelny i Živnostenské banky. Skvělá 
společnost pro obyčejnou váhu. Majitel 
ale požádal 30. dubna 1908 obec o změ-

nu: „Slavný stavební úřade! Poněvadž 
si všichni akcionáři a kontrahenti cuk-
rovaru Čelechovického v Třebčíně přejí, 
by se více řepa na dosavádním pozemku 
– z příčin stalého mokra pozemku – ne-
skládala, rozhodla se podepsaná sprá-
va cukrovaru starou váhu na pozemku 
p.Smyčky rozbourati a novou na nově 
najatém pozemku č. parc. 568/2 se svo-
lením majetníka pozemku p. Nevrlýho 

a s dorozuměním se správou c.k. stát-
ních drah postaviti...“ Pozemek se na-
cházel přibližně na km 28,4 v úrovni 
dnešní nádražní čekárny (kilometrovník 
je za kolejemi).

Připomínám, že v té době byl mezi 
Dvorem a kolejemi rybníček. Rybníček 
i váha zmizely při stavbě nového nádra-
ží, bezprostředně po druhé světové vál-
ce. Josef Nejedlý



Narozené děti: 
v únoru:
Amálie Galdová
Zuzana Hampelová
Jakub Ch mela ř

Šárka Voborská
Nela Žváčková
Tereza Žváčková

v březnu:
Viktor Hal í ř
Veronika Vašečková

Naši jubilanti
V březnu oslavili:
Vítězslav Sy nek 94
Marie Dragou nová 86 
Svatopluk Ševč í k  84 
Marie Duchoňová 83
Jaromil K ř í žek  82
Zděněk Bombík 81
Růžena Spu r ná 80

V dubnu oslavili:
Marie Švecová 89
Marie Drápalová 88
Ida Kucková 87
Jarmila Dost á lová 87
Anna Smékalová 85
Josef Doraz i l  82
Libuše Dvo řáková 82

Anežka P ř ichyst a lová 80
Julius Slož i l  80
Jaroslav Dost á l  75
Jarmila Kot u láková 75
Šarlota Tisoňová 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Opustili nás ve věku …
90 let Vlasta Kadlčíková Lutín
73 let Miloslava Gieselová Třebčín

65 let Ladislav Holásek Lutín
65 let Karel Kopecký Třebčín

64 let Josef Rulf Lutín
58 let Josef Dorazil Lutín

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

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Sbor pro občanské záležitosti.

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

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

H o d y  v  L u t í n ě

Jaro se o letošních hodech představilo konečně v plné kráse. Lutínské „hodování“ začalo v pátek taneční zábavou v aule ZŠ. 

Foto: Antonín Bábek Foto: Miloš Toth

V sobotu 21. dubna dopoledne patřilo fotbalové hřiště stadionu TJ benjamínkům 
(přípravce). Foto: Petr Kovařík Nedělní hodový budíček s hudbou J. Pavlíčka začínal u starosty obce.

Foto: David Bábek
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Vítání dětí 24. března.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 7. 2018.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

V jarních měsících jsme třikrát slavnostně přijímali děti do svazku obce - v Lutíně 24. března jedenáct dětí a 14. dubna dvanáct dětí. 
Pěkný kulturní program připravila Mgr. Leona Čotková s žákyněmi ZŠ Lutín
a Rodinné centrum Klásek věnovalo novým občánkům bryndáčky. Děkujeme.

Fota: Stanislav Páleník

Vítání dětí 4. dubna.

V neděli 22. dubna 2018 byly do svazku obce slavnostně přijaty čtyři děti v Třebčíně.
Pěkné kulturní vystoupení pro ně připravily žákyně lutínské ZŠ.�   �   � �   �   �

Fota: Michal Holásek


