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To nám to zas uteklo!

Nový školní rok klepe neodbytně na dveře. 
Všem školákům, studentům a pedagogům 
přejeme po horkém létu příjemné ochlazení, 
mnoho zdaru a vytrvalosti při zdolávání pře-
kážek spojených se školou a učením, trpěli-
vost a chuť do práce.

Dvaatřiceti prvňáčkům, kteří usednou 
do lavic ve dvou třídách prvního ročníku naší 
základní školy, přejeme šťastné vykročení 
do nové kapitoly jejich života, radost z prá-
ce a plno nových poznatků a krásných zá-
žitků. Redakční rada OZ

Komunální volby 2018

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že volby do zastupi-
telstva obce proběhnou už na konci prv-
ního říjnového týdne, přinášíme v tomto 
vydání OZ samostatnou přílohu, která 
Vás seznámí se sdruženími kandidátů 
naší obce a jejich volebními programy 
na období let 2019 – 2022.

Magistrát města Olomouce provedl re-
gistraci kandidátních listin s následujícím 
pořadím a názvy:

1. Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín
2.  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 

KANDIDÁTŮ LUTÍN
3.  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 

KANDIDÁTŮ LUTÍN 
A POLITICKÉHO HNUTÍ 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4.  Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší 
Lutín a Třebčín“

Volby do zastupitelstev obcí
se konají v pátek 5. října 2018 od 14.00  

do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 
od 8.00 do 14.00 hod. v aule ZŠ v Lutíně  
a v KSZ v Třebčíně.

Voličem je 
a) občan obce, který je občanem ČR, je 

v obci přihlášen k trvalému pobytu a do-
sáhl nejpozději  druhý den voleb věku nej-
méně 18 let.

b) státní občan jiného státu přihlášený  
v obci k trvalého pobytu. Právo volit mu 
přiznává mezinárodní Smlouva o přistou-
pení ČR k Evropské unii.

Občané členských států EU splňující 
tyto podmínky mají právo hlasovat, po-
kud požádali o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů.

Hlasování:
Po příchodu do volební místnosti pro-

káže volič okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo platným ces-
tovním  pasem ČR. Bez alespoň jednoho 
z těchto dokladů nebude voliči hlasování 
umožněno.

Hlasovací lístek:
V záhlaví každého hlasovacího lístku je 

uveden název obce a počet volených členů 
zastupitelstva.  Všechny hlasovací lístky 
budou voličům doručeny nejpozději tři 
dny před datem voleb. V případě, že dojde 
k poškození nebo ztrátě hlasovacího líst-
ku, může volič ve volební místnosti požá-
dat okrskovou volební komisi o náhradní 
hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku:
V prostoru určeném k úpravě hlasova-

cích lístků provede volič jednu z následu-
jících úprav:
1.  Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví 

sloupce pouze jedno volební sdružení. 
Tím dá hlas kandidátům tohoto sdruže-
ní v pořadí podle hlasovacího lístku.

2.  Označí v rámečku před jménem kříž-
kem svého kandidáta z kteréhokoli vo-
lebního sdružení, nejvýše však do cel-
kového počtu volených zastupitelů obce 
(15).

3.  Kombinuje oba výše uvedené způsoby: 
označí křížkem jedno volební sdružení 
a dále další kandidáty jiných sdružení, 
kterým dává svůj hlas. V tomto případě  
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Nové stanoviště u garáží na sídlišti. Foto: Jakub Chrást

dává hlas jednotlivě označeným kandi-
dátům a z označeného sdružení získává 
hlas podle pořadí na hlasovacím líst-
ku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá 
do celkového počtu volených zastupite-
lů.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. Ze závažných (zejména 
zdravotních) důvodů může požádat o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky.

Volební právo má každý občan, který 

splňuje dané podmínky. Věřím, že ne-
promarníte své právo a možnost vyjád-
řit svůj zájem o aktivní podíl na práci 
pro rozkvět naší obce.

Antonín Bábek
starosta obce

Vzniklo nové stanoviště 
pro kontejnery

Jak jsme již informovali v minulém vy-
dání zpravodaje, byly na některá stanovi-
ště kontejnerů na tříděný odpad umístěny 
nádoby na přepálený olej z fritování. Olej 
se do nádoby vkládá v PET lahvích. 
Vzhledem k přeplněnosti stávajících sta-
novišť kontejnerů na sídlišti zde bylo vy-
budováno nové stanoviště, kde byl umís-
těn již avizovaný kontejner na drobný 
elektroodpad a akumulátory. Ten byl 
umístěn také v Třebčíně u nádraží. Nadále 
lze baterie a další elektro odevzdávat 
ve sběrném dvoře v jeho otevírací době. 
V jednání je rovněž umístění hnědého 
kontejneru na zelený odpad. Zároveň již 
probíhají projekční práce na nové polo-
podzemní kontejnery. 

V souvislosti s vybudováním nového 
stanoviště na kontejnery jsem na sociál-
ních sítích zaznamenal kritiku, že vede-
ní obce neřeší nedostatek parkovacích 

stání na sídlišti. V současnosti je projed-
návána nová podoba dvora sídliště, která 
počítá s navýšením parkovacích míst při 
současném zachování zeleně. V dohled-
né době budou zahájeny projekční práce. 
Zároveň probíhají jednání s majiteli po-

zemků za sídlištěm, kde by případně moh-
la vzniknout aspoň provizorní stání, která 
by akutní nedostatek ploch k parkování 
zmírnila.

Jakub Chrást
místostarosta

Knihovna Lutín zavádí 
on-line katalog

Bez katalogu, na který se přes internet 
může podívat každý, se dnes žádná vět-
ší knihovna neobejde. Usnadňuje práci 

uživatelům i zaměstnancům knihoven. 
V září takový katalog spustíme i v lutínské 
knihovně. Dostanete se na něj přes odkaz 
na webové stránce naší obce nebo z našeho 
Facebooku.

Práce s katalogem je velmi snadná. Do vy-

hledávání zadáte název knihy, jméno autora, 
klíčové slovo atd. a hned víte, jestli takovou 
knihu u nás seženete. Pokud je zrovna půj-
čená, tlačítkem si ji rezervujete. Pomocí čís-
la vaší průkazky a data narození se můžete 
přihlásit do svého čtenářského konta. Tam 
uvidíte knihy, které jste měli půjčené, a také 
ty, které zrovna máte u sebe. Zapomnětliví 
čtenáři jistě uvítají, že jim katalog ukáže, 
dokdy mají vracet knížky, a že si můžou vý-
půjčky kliknutím prodloužit.

Začátek školního roku musíme v knihov-
ně náležitě oslavit. Proto budou mít celé září 
noví čtenáři do 15 let registraci zdarma. 
Prvních pět prvňáků až třeťáků navíc dosta-
ne knížku od spisovatele Ondřeje Sekory. 
Tak přijďte do knihovny. 

Jan Chabičovský
knihovník

Cestovali jsme z „Třebčéna“ 
až na Kosíř!
(Ze zápisníku cestovatele)

Za krásného slunečného počasí v sobo-
tu 28. června zorganizoval Ćeský svaz žen 

Třebčín ve spolupráci s Obecním úřadem 
Lutín „pokusnou“ výletní akci, spojenou 
s kulturním a společenským poznáváním 
spoluobčanů.

7.45 –  U kapličky v Třebčíně se schází 
všech jedenašedesát účastníků zá-

jezdu a současně přijíždí vlaková 
souprava s dvěma vagony o kapaci-
tě padesát míst k sedění.

7.55 –  Všichni účastníci jsou stylem, kte-
rý vidíme v televizi při ranní špičce 
Tokijského metra, usazeni a vlak 
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V žádném cirkusu nesmí chybět klaun. Fota: Lucie CharvátováPřed žhavým sluníčkem jsme se schovali v chládku klubovny. 

Kláskovy prázdniny byly 
plné her a smíchu

Letní příměstský tábor „Veselý cirkus“, 
organizovaný Rodinným centrem Klásek 
od 23. do 27. července, nabídl dětem týden 
plný her, smíchu a veselého lumpačení.

„Velevážené obecenstvo, jen račte vstou-
pit do našeho „Veselého cirkusu“. Uvidíte 
věci dosud nevídané: krocení divé zvěře, 
rozpustilého šaška či krásnou akrobatku.“ 

Každodenní program se skládal z do-
polední diskotéky a tvořivé dílny s šášou. 
Nezapomněli jsme ani na svačinku a společ-
né sportovní aktivity. 

Poté jsme se už všichni těšili na oběd 
v místní restauraci Neptun, kde jsme si po-
chutnali. Odpoledne jsme dokončovali vý-
robky, malovali, „piškvorkovali“, ale hlavně 
vyráběli společně vlastní svačinky: domácí 
pribináčky, muffi nky, jednohubky, ovocné 
špízy, a dokonce pravé francouzské palačin-

ky. Klauni a šašci nás doprovázeli při na-
šem tvoření po celý týden. Vyrobili jsme si 
maňásky, trapezisty, koláže a táborové tričko 
s bambulkami. 

A tak jako skončí každé cirkusové předsta-
vení, i naše šapitó zatáhlo v pátek svou opo-
nu. Zůstaly v nás jen samé hezké vzpomínky 
na přetahovanou lanem, ručičky zapatlané 
od barev nebo pusinky nacpané dobrotami. 

Bylo nám s vámi hezky. Děkujeme.  
Lucie Charvátová

Malí „motoristé“ vyzkoušeli všechno, co mělo kola. Fota: Alena NevěčnáOdpočinek a osvěžení přišly vhod dětem i rodičům.

Klásek jel na výlet……
Předposlední červencová sobota patřila 

výletu rodičů s dětmi lutínským minivláč-
kem. Za cíl jsme zvolili dětské 
dopravní hřiště v Prostějově. 
Cesta byla pohodová a klid-
ná.

Vyrazili jsme brzy ráno, abychom byli 
na oběd zpět a vyhnuli se tak polednímu slu-
níčku. Na dopravním hřišti se vyřádili malí 
i velcí, starší i mladší…..K dispozici byla vše-
lijaká odrážedla, kola, vozíčky, káry a kárky, 
koloběžky různých velikostí a dokonce i rik-
ša. Když nás bolely nožičky, bylo k dispozici 

pískoviště s vodním prvkem, lanové aktivity 
nad celým hřištěm a pro rodiče nechybě-
lo také občerstvení, kde si mohli dát kávu 
a něco dobrého. 

Výlet se dětem i rodičům moc líbil, prožili 
jsme krásné dopoledne.

Lucie Migalová

vyjíždí přes tři „hanácké kopce“ 
do první cílové zastávky – Čech 
pod Kosířem.

  Všechny „kopce“ – Větřák, Kaple 
i těsně Kosíř – byly zdolány bez 
problémů.

8.30 –  Kulturní program v Čechách pod 
Kosířem probíhal podle uvážení 
účastníků:

 – návštěva zámeckých expozic
 – hasičské muzeum
 – muzeum kočárů
 –  „Hraběnka“ = příjemné občerst-

vení na konci zámecké zahrady.

12.00 –  Za zvuku kostelních zvonů se vlak 
vydává na Velký Kosíř (442 metrů 
n.m.), kde po přátelském poseze-
ní, opečení nezbytných špekáčků, 

výhledu z již opravené rozhledny 
byly rozpracovány plány na další 
tematické výlety.

Výlet proběhl bez zranění a „ztrát na živo-
tech“ a večer byl kladně hodnocen i v místní 
restauraci.

Pořadatelé děkují všem účastníkům za do-
chvilnost a toleranci.

Ludmila Šmehlíková
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Před závěrečnou bitvou Zaklínačů s nepřítelem. Fota: fotogalerie oddíluRáno tělo do pohybu dáme...

DUHA KŘIŠŤÁL Lutín

Letošní tábor patřil 
„Zaklínačům“

V sobotu 21. července 
jsme odjeli na náš le-
tos už třiadvacátý tábor 
na Hoštejně. Tam si tři-

atřicet dětí prošlo rozsáhlým tréninkem, 
aby se z nich stali pověstní Zaklínači.

 Hned na začátku nám však unesli Ciri, 
jednu dívku z našich řad, a všichni se ji 
vydali zachránit. Nakonec zachránili ne-
jen ji, ale také celý svět tím, že zastavili 
císaře Emhira.

Po dvou týdnech jsme děti vrátili domů 
rodičům a tábor nám 4. srpna skončil. Děti 
na Hoštejně nejen trénovaly, ale také nava-

zovaly přátelství, sportovaly, učily se plno 
věcí důležitých nejen pro zaklínače.

Pokud nechcete, aby vaše děti seděly 
každý den doma, můžete je poslat za námi. 
Každou středu si zahrajeme, něco se přiu-
číme a vy (rodiče) si můžete odpočinout. 
Naše první schůzka bude 5. září v naší 
klubovně v Lutíně na Břízové 147.

Tomáš Pospíšil ml.
www.duha-kristal.cz

*  *  *  *  *  *  *  *  *
Také na druhém příměstském táboře 

s názvem „Veselá zvířátka“ v týdnu od 
6. do 10. srpna si děti užívaly hry, soutě-
že, písničky, tvoření a malování ve spo-
lečnosti spousty zvířátek. 

Každý den byl zaměřený na určitý 
druh zvířátek…, děti se pomocí háda-

nek a obrázků dozvídaly zajímavosti, 
kde zvířátka žijí, čím se živí…, pak si 
vyrobily nějaké na památku i domů. 
V den, kdy bylo téma „mořští živoči-
chové“, jsme si z kláskovské zahrady 
vytvořili své moře. 

Zvířátkový týden nám společně rychle 
utekl, a tak jsme si poslední den ověřili 

vědomosti na olympiádě. Za její úspěš-
né zvládnutí si každý zasloužil odměnu 
a našel svůj poklad. A pak už zbyl čas jen 
na řádění na zvířátkové diskotéce a závě-
rečný mejdan. 

Za krásné prázdninové dny v Klásku dě-
kují lektorky 

Iveta Ženožičková a Hana Smičková

Poznáváme živou přírodu. Fota: Iveta ŽenožičkováTěšíme se na „zvířátkový“ program. 
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Kácení „nemocných“ smrků není žádná legrace. Foto: Karel Mišák

Kůrovec, sucho, stáří 
aneb Konec smrků na Rybníčku?

Dovolil jsem si parafrázovat název známé-
ho Vorlíčkova fi lmu. V roce 1933 vysázeli 
žáci lutínské obecné školy společně s panem 
ředitelem Štěpánem Krčkem na březích ryb-
níku desítky smrků.

Přesněji Obecní kronika:
„Okrašlovací spolek se staral o defi nitiv-

ní úpravu sadu za rybníkem. Plocha byla 
rozdělena a sad dne 31.3. zahradníkem 
Kar. Vyhlídalem z Kostelce n.H. za přítom-
nosti školní mládeže vysazen. Byl nazván 
Tyršovým sadem.“

Letos, po 85 letech, v sobotu 4. srpna bo-
hužel muselo padnout prvních několik smr-
ků, protože jejich stav už byl neudržitelný. 
Na přiložené fotografi i je možno vidět ná-
ročnou a nebezpečnou práci specializované 
fi rmy, která kácela smrky za pomoci horo-
lezecké techniky. Není to defi nitivní konec, 
řada dalších stromů musí být ještě vykácena.

Karel Mišák

Kdy – kde – co
v září a říjnu
7. září - Taneční zábava 
(pátek)  se skupinou SAX
  areál Rybníček v Lutíně
  (20.00 hod.)                                               
8. září - Oslavy 150. výročí 
(sobota)  založení fi rmy SIGMA
  fotbalová utkání a atrakce
  pro děti v areálu TJ Sigma Lutín
  (od 13.00 hod.)       
   viz pozvánka a str. 9 (Sport 

v obci)
15. září - Taneční zábava
(sobota)  se skupinou SAX 
  areál Ohrada v Třebčíně
   (20.00 hod.)        

21. září - 11. ročník drakiády
(pátek)   stadion TJ Sigma Lutín
  (15.00 hod.)
6. října - Dýňohraní v Třebčíně
(sobota)  Litovelská pivnice
  (15.00 hod.)
13. října - Přátelské posezení u vína
(sobota)  sál KSZ v Třebčíně
  (20.00 hod.)
27. října - Oslavy 100. výročí
(sobota)  vzniku samostatného státu
 - průvod obcí a položení
  věnce k pomníku padlým              
  (18.00 hod.)

Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne 11. 6. 2018:

Schválila: 
�  smlouvu o sdružených službách do-

dávky zemního plynu mezi Obcí Lutín 
a Pražskou plynárenskou a.s.;

�  smlouvu na úpravu plochy pozemku ve-
dle budovy č.p. 1 v Lutíně se společností 

MODOS s.r.o. Plocha bude sloužit jako 
provizorní parkoviště osobních aut během 
rekonstrukce ulice Pohoršov, při spole-
čenských akcích na Rybníčku a návště-
vě ZŠ a ŠD. Smluvně ujednaná cena je 
115 034 Kč vč. DPH.

Pověřila místostarostu obce Ing. Chrásta 
účastí na setkání členů vlády ČR se staro-
sty měst a obcí Olomouckého kraje (20.6. 
v Olomouci).

dne 28. 6. 2018:

Schválila: 

�  Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě s pojiš-
ťovnou Kooperativa. Roční pojistné činí 
101 726 Kč;

�  společnost Arko Technology a.s. jako eko-
nomicky nejvýhodnějšího účastníka kon-
cesního řízení provozovatele vodovodů 
a kanalizací Obce Lutín;

�  vypracování návrhu aktualizace Plánu fi -
nancování obnovy vodovodů a kanalizací 
Obce Lutín společností AP Investing s.r.o. 
za cenu 46 500 (bez DPH);

�  zhotovení architektonické studie parku 
v Třebčíně na parc.č. 293/5, 10, 38, 58 
v k. ú. Třebčín. Studii zpracuje Ing. Klára 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Königová (zahrad. a krajin. arch.) za cenu 
25 tis. Kč;

�  smlouvu o spolupráci při zajištění zpětné-
ho odběru elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů mezi Obcí Lutín 
a společností Asekol a.s.;

�  smlouvu o dílo mezi Obcí Lutín a Spro stav-
by, obchod, dopravu a služby s.r.o. na re-
konstrukci vjezdu a dvora v MŠ v Lutíně. 
Cena díla je 1 198 135 Kč vč. DPH;

�  opravu oken v DPS v Lutíně, která bude 
zahrnovat výměnu těsnění a případnou 
opravu kování. Práce provede p. Karel 
Stráník za cenu 39 892 Kč.

dne 17. 7. 2018:

Schválila: 
�  Dodatek č. 19 ke smlouvě o pronájmu 

a provozování vodohospodářského zaříze-
ní ve vlastnictví Obce Lutín se společností 
Arko Technology a.s., prodlužující účin-
nost a platnost smlouvy do 30. 9. 2018;

�  opravu dřevěného zahradního domku 
na školním hřišti v Lutíně. Opravu  prove-
de fi rma Kubáč Lubomír za cenu 5 090 Kč 
(bez DPH);

�  zadávací podmínky pro výběrové říze-
ní – veřejnou zakázku na dodavatele díla 
„Cyklostezka Lutín – Třebčín“ pro obě 
etapy v intravilánu i extravilánu.

Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na pro-
jekt „Rekonstrukce místní komunikace 
u školy – Třebčín“ s vybraným dodavatelem 
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
Doporučila variantu s rozšířením parkova-
cích míst v prostoru dvora, kterou vyhotovil 
Atelier Bonmot v rámci regenerace panelové-
ho sídliště. Varianta počítá s navýšením par-
kovacích stání ve dvoře Sídliště při zachování 
dostatečných ploch zeleně.

dne 7. 8. 2018:

Schválila: 
�  program 23. zasedání zastupitelstva obce 

(6. 9. 2018 v Lutíně);
�  úpravu ceníku palivového dříví, které 

prodává Obec Lutín ze stromů kácených 
na obecních pozemcích: Cena za nalo-
ženou multikáru včetně bočnic (asi 2 
běžné metry) činí 1000 Kč včetně DPH 
a dovozu v rámci obce;

�  smlouvu na zpracování projektové doku-

mentace pro akci „Polopodzemní kontej-
nery pro obec Lutín“ se společností ENVI 
projekt CZECH s.r.o. za cenu 235 tis. Kč 
(bez DPH);

�  příkazní smlouvu na technický dozor 
„Rekonstrukce místní komunikace u ško-
ly – Třebčín“ se společností SafetyPro. 
Předpokládaná doba realizace jsou 3 měsí-
ce, cena za službu je 67 200 Kč (bez DPH).

Souhlasila:
�  s návrhem aktualizace Plánu fi nancování 

obnovy vodovodů a kanalizací Obce Lutín 
na roky 2019 - 2028;

�  s předběžným návrhem Obce Slatinice, 
že žádost o dotaci ze SFDI na cyklostez-
ku Lutín – Slatinice podá Obec Slatinice 
na celou délku cyklostezky, tedy i v katast-
ru Lutína. Po realizaci díla dojde k vzájem-
nému fi nančnímu vypořádání.

Vzala na vědomí souhlasné stanovisko 
Ministerstva vnitra ČR k uzavření smlouvy 
s vítězem koncesního řízení na provozovatele 
vodohospodářského zařízení Obce Lutín – 
společností Arko Technology a.s.

  /ba/

„Osmáci“ poznávali 
Kutnou Horu

Cílem dvoudenní exkurze žáků obou 
tříd osmého ročníku byla ve dnech 
2. a 3. května Kutná Hora, která láká 
návštěvníky nejen historickými památ-
kami, ale také zajímavostmi současné-
ho moderního města.

O historických památkách Kutné Hory 
a celé České republiky, které se dostaly 
na seznam UNESCO, nás informovala 
poutavá přednáška s prezentací v domě 

Mikuláše Dačického. A po ní následo-
vala prohlídka exteriéru katedrály svaté 
Barbory a chutný oběd. Po malém odpo-
činku, nákupu suvenýrů a dobré zmrzli-
ně na náměstí jsme se rozdělili do dvou 
skupin a postupně absolvovali prohlídku 
Českého muzea stříbra na Hrádku a expo-
zice historie dolování stříbra a ražby mincí 
ve Vlašském dvoře.

Vybaveni hornickou halenou (kytlí), 
helmou a svítilnou jsme se vydali také 
do původního stříbrného dolu. „Dokonce 
jsme byli svědky absolutní tmy. Jediné, co 
se mi tam nelíbilo, byli pavouci …“.

Večerní prohlídka sedlecké katedrá-
ly Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 

Křtitele měla zvláštní atmosféru, umoc-
něnou zpěvem „bratra Jana“ (studenta 
pražské konzervatoře), „sestrou Dagmar“, 
vyprávějící o minulosti katedrály, světlem 
hořících svící a zvuky varhan. „ … Večer 
v katedrále jsem si užila a myslím, že byl 
nejkrásnější z celé exkurze…“.

Druhý den po vydatné snídani jsme se 
znovu vrátili do Sedlce, abychom si pro-
hlédli slavnou sedleckou kostnici.

„ Kostnice je podzemní kaplí hřbitovní-
ho kostela Všech svatých. Působila na mě 
tajuplným dojmem. Spousta kostí a lebek 
je uspořádána do zajímavých tvarů – 
šlechtického erbu rodu Schwarzenbergů, 
pyramidy, ozdobného stropu či lustru. 

ŠKOLY INFORMUJÍ

Výhled z rozhledny na město byl úchvatný. Na cestě ke katedrále svaté Barbory.
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Bylo to možná trochu děsivé, ale krásné 
…“.

Po výšlapu lesem na rozhlednu a krát-
kém odpočinku jsme se potěšili výhledem 
na celou Kutnou Horu a Sedlec. Cesta 

zpátky z mírného kopce byla o něco pří-
jemnější než výstup, ale i tak už jsme byli 
unaveni. 

„… Po  chutném obědě (smažený sýr 
a hranolky) jsme se přesunuli autobu-

sem do Kolína a vlakem z Kolína domů. 
Unaveni, ale spokojeni.“

Iveta Kuchařová, Šárka Nevěčná, 
Hana Šimková

od 3. září žákyně 9.B

Skupina je připravena „zdolávat“ památky města.Najdeme novou „stříbrnou žílu“? Fota: Vojtěch Šmída, Gabriela Vychodilová

Vycházející „deváťáci“ 
nezapomněli navštívit Prahu

Letošní třídenní historicko – fyzikál-
ní exkurze do Prahy, kterou už řadu let 
připravují učitelé pro vycházející žáky, 
proběhla v polovině května. Program 
byl jako obvykle „nabitý“, ale ¨účastníci 
stihli všechno, přestože zpožděný rychlík 
je připravil o víc než hodinu drahocen-
ného času, rozplánovaného skoro na mi-
nuty.

Nezbylo tedy nic jiného, než spolehnout 
se na metro, tramvaje a autobusy. A tak 
hned první den vystřídala návštěvu letiště 
Václava Havla v Ruzyni prohlídka břev-
novského kláštera, oběd v restauraci, vy-
zvednutí zavazadel uložených v úschovně 
na nádraží a ubytování v hotelu Pramen.

Na přípravu do divadla Ungelt zůstalo 
necelých patnáct minut, „což nás celkem 
naštvalo, ale museli jsme to zvládnout. 
Klukům to nevadilo, ale holky potřebovaly 
víc času – na vyžehlení vlasů a kosmetic-
ké úpravy …“ Po představení, ve kterém 
vystupovali také populární herci Zlata 

Adamovská a Petr Štěpánek, zakonči-
li žáci první den procházkou večerní 
Prahou.

Druhý den pokračoval program ná-
vštěvou výstavy Mumie světa, Národní 
galerie a technického muzea. Rozděleni 
do skupin zhlédli žáci postupně uměle 
vytvořený důl a výstavu Člověk v náhra-
dách, která byla ukázkou úzké spoluprá-
ce techniky a mediciny. „ … Viděli jsme 
umělé klouby, srdce, oči, mohli jsme si vy-
zkoušet psát Brailovým písmem a podívat 
se na operaci šedého zákalu …“.

Den končil návštěvou divadelního před-
stavení Pygmalion ve Vinohradském di-
vadle . „ … Bylo vtipné a znovu jsme viděli 
mnoho známých herců, tentokrát z neko-
nečného seriálu Ulice …“.

Poslední den po snídani a uložení zava-
zadel v úschovně na nádraží čekala výlet-
níky ještě prohlídka Obecního domu, kde 
si v jednom ze sálu se skvělou akustikou 
„střihly“ krásné sólo Nikola Švarcová 
a Adéla Střídová.

Výstava šatů známé návrhářky Blanky 
Matragi zajímala spíš děvčata, a tak se 

„pánská“ část vydala zkoumat zajímavos-
ti Vodárenské věže. Po obědě v Palladiu 
a prohlídce budovy Senátu už byl program 
opravdu vyčerpán.

„… Kdo měl na nohách puchýře nebo se 
mu už nechtělo chodit, jel metrem na ná-
draží …“. Ti odolnější zvládli ještě pro-
cházku po Karlově mostě, pár snímků 
s holuby obarvenými na růžovo a pak už 
byl opravdu konec výletu, na který zbyly 
všem zúčastněným jistě krásné vzpomín-
ky.

*   *   *
Základem pro tento článek byla vyčer-

pávající zpráva Kristýny Řezníčkové, 
která byla ovšem mnohem podrobnější 
a subjektivnější. Nic podstatného jsem ale 
nevynechala, jen mě mrzí, že z tak bohaté-
ho programu se nepodařilo získat jedinou 
fotografi i, přestože určitě nikdo z účastní-
ků exkurze nepostrádal svůj „chytrý“ mo-
bil, bez kterého si dnes málokdo dokáže 
představit svůj každodenní život. Tak snad 
příště?!

Ladislava Kučerová 
redaktorka

Viděli jsme „kosmickou“ 
výstavu

V úterý 26.června měli žáci naší základ-
ní školy jedinečnou příležitost podívat se 
na světovou výstavu Cosmos Discovery 
Exhibition do Brna. Výstava byla zaměře-
na především na  kosmonautiku  20. a 21. 
století a byla součástí programu pomoci 
vesnickým školám. Celou  exkurzi fi nan-

coval právě tento program a žáci ji měli 
zdarma.  Naše poděkování patří Regionu 
HANÁ, který tento program realizuje a do-
tuje.

Do Brna jsme vyrazili brzo ráno autobu-
sem. Cesta proběhla bez problémů a do cíle 
jsme dorazili za necelé dvě hodiny. Samotná 
výstava se konala na Výstavišti v areálu vě-
deckého centra Vida. 

V rámci výstavy jsme si mohli prohléd-

nout spoustu nejzajímavějších exponátů 
spojených s cestováním do vesmíru,  velké 
množství modelů různých raket či vesmír-
ných stanic. Součástí výstavy byly také 
stroje určené k výcviku kosmonautů. Mohli 
jsme si tak například vyzkoušet, jak funguje 
stav beztíže, což nás všechny velmi zaujalo. 

Exkurze byla zajímavá a všem se velmi 
líbila.

Dušan Soušek, od 3. září žák 9. B
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Sigmundova SŠS, Lutín

Školní rok jsme ukončili 
výletem do Brna

Ve středu 20. června vyrazili žáci 
tříd KNS 1. a MS 1.C na výlet. Exkurzi 
do Technického muzea Brno spojili s ná-
vštěvou brněnské ZOO a plavbou parní-
kem po přehradě.

Do Brna jsme dorazili před devátou. 
Technické muzeum, kam jsme měli namíře-
no nejdřív, právě otvíralo. Rozdělili jsme se 

na tři skupiny a prošli jsme postupně třemi 
dílnami.  V dílně, kde se restaurují kovy, 
jsme si vyzkoušeli přístroj  určující slože-
ní daného kovu, v dílně pro odlévání kovů 
jsme si vlastnoručně zkusili lití kovů a jejich 
očištění. Ve fyzikální dílně s názornými 
ukázkami fyzikálních jevů jsme si mohli 
všechny možné zákonitosti ověřit vlastními 
pokusy. 

Po návštěvě muzea jsme se rozjeli do ZOO 
Brno a po obědě v restauraci U Tygra jsme se 
prošli po ZOO a prohlédli si výběhy s někde 
čipernými a někde vedrem malátnými zví-
řaty. Závěr výletu byl prima, protože jsme 

pluli lodí po brněnské přehradě až k hradu 
Veveří. Kolem šesté hodiny jsme se všichni 
živí a zdraví vrátili do Olomouce.

A co studenty nejvíc zaujalo?
„… odlévání v dílně; zrcadlová skříň 

v herně; projížďka lodí; zoo, které se za dvě 
hodiny nedalo celé projít; výborné jídlo s vý-
hledem na tygry a veverky; krásný výhled 
z lodi na krajinu … Nejlepší bylo muzeum, 
hlavně spodní patro s motorkami … Na pro-
hlídku muzea mohlo být víc času … Na lodi 
to bylo fajn a bavilo mě to, klidně bych si to 
zopakoval …“

Marie Dostálová, učitelka

V dílně pro odlévání a čištění kovů. Fota: RNDr. Zdeňka Plachá

Něco krásného končí, něco nového začíná . Fota: Stanislav Körner

Vlastní pokusy v Technickém muzeu.

Předávání Pamětních  listů obce Lutín...

S výsledky maturit můžeme 
být spokojeni

Slavnostní předávání maturitních i zá-
věrečných vysvědčení absolventům obo-
ru Mechanik seřizovač CNC tříd MS 4.A

a MS 4.C proběhlo v úterý 12. června 
v aule ZŠ Lutín.

Kromě maturantů obou tříd se slavnostní-
ho předávání vysvědčení zúčastnili za obec 
Lutín starosta Antonín Bábek, generál-
ní ředitel společnosti John Crane Sigma 

a.s. Ing. Stanislav Štafa a další pracovní-
ci této fi rmy, dále zástupce Hospodářské 
komory ČR Ing. Miroslav Mačák, ředitel 
Sigm. školy Mgr. Pavel Michalík a jeho 
zástupci pro teoretickou i praktickou vý-
uku Ing. Oldřich Fojtek a Vladimír 
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Boje na zeleném pažitu 
opět vypukly

Naši fotbalisté se 
ještě pořádně nevzpa-
matovali po bujarých 
oslavách titulu kraj-
ského přeborníka, a už 
je tu po krátké přestáv-

ce sezona 2018/2019. Po roční přestávce se 
v tabulce Krajského přeboru objeví zno-
vu 16 účastníků (v sezoně 2017/2018 jich 
bylo pouze 14). Nováčky jsou postoupivší 
Opatovice a Litovel, z divize k nám sestou-
pili Šternberk a Jeseník, až z třetí ligy se 
do „kraje“ přihlásila Mohelnice.

V době uzávěrky zpravodaje byla ode-
hrána první tři kola. Osud tomu chtěl 
a hned v prvním kole jsme zajížděli k sou-
sedskému derby do Hněvotína. V něm 
jsme dominovali a zaslouženě zvítězili 
4:1. V druhém (opět přespolním) zápa-
se jsme se představili na půdě dalekého 
Jeseníku, kde jsme především zásluhou 
dobré efektivity vyhráli 4:0. I ve třetím 

kole, kdy jsme na vlastním trávníku při-
vítali Kralice na Hané, jsme zvítězili 
2:1. Po třech kolech nám tak v tabulce 
Krajského přeboru patří 1. místo. 

V úvodních kolech se střelecky dařilo 
zejména Tomáši Losovi, který ve třech 
zápasech vstřelil pět branek. V mezičase 
jsme absolvovali čtvrtfi nále Hanáckého 
poháru na půdě 1. FC Olešnice, kde jsme 
po remíze 1:1 prohráli na penalty a z po-
háru tak vypadli.

Soutěže mládeže startují až v měsíci 
září. Dorost opět sdružený s SK Slatinice 
bude své domácí zápasy hrávat na půdě 
Slatinic. Změna u dorostu nastala rovněž 
na trenérských postech. Za Lutín to bude 
Petr Brázdil mladší a za Slatinice Robert 
Michalčík.  

Pod hlavičkou TJ Sigma Lutín bude 
v sezoně 2018/2019 působit družstvo star-
ších žáků a dvě družstva přípravek, a to 
ročníky narození 2009 a 2010.

Znovu připomínám, že stále probíhá ná-
bor dětí narozených v letech 2010 až 2013. 
Rovněž mezi námi rádi přivítáme nové 
trenéry mládeže.

*   *   *
Na závěr pozvání: V sobotu 8. září 

se také v areálu TJ uskuteční oslavy 
150 let založení pumpařiny v Lutíně. 
Pořadateli jsou fi rma SIGMA GROUP 
a.s. a Obec Lutín. Od 13.00 hodin se 
odehraje mistrovské utkání Krajského 
přeboru mužů mezi TJ Sigma Lutín a FK 
Šternberk. Od 16.00 hodin poté vypukne 
exhibiční utkání mezi klubem fotbalových 
internacionálů a starou gardou SK Sigma 
Olomouc. Obě mužstva budou složena ze 
známých osobností českého fotbalu. 

V průběhu celého odpoledne bude pro 
děti zdarma k dispozici skákací hrad, 
aquazorbing nebo malování na obličej. 
Rozdávat se budou nafukovací balónky. 
V přestávkách i po exhibici je zajištěna 
reprodukovaná hudba. Samozřejmostí je 
bohaté občerstvení. Točit se bude pivo 
Litovel Moravan 11°nebo Holba Keprník 
12°. Udírny budou „napěchované“ uzeni-
nami, grilovat se budou steaky. 

Přijďte s námi oslavit významné vý-
ročí. Těšíme se na hojnou účast. Akce je 
významně podpořena společností SIGMA 
GROUP a.s. a Obcí Lutín.

Jakub Chrást
člen A-mužstva TJ Sigma Lutín

SPORT V OBCI

ZAJÍMAVOSTI

Ukrajinský Zborov je 
legionářská legenda

Zborov (ukrajinsky Zboriv) byl 
v době první světové války městečko 
na řece Strypě v Haliči, součásti ra-
kousko-uherské monarchie. Dnes pa-
tří k západní Ukrajině. Tady bylo za-
znamenáno první úspěšné vystoupení 
bojové jednotky složené ze zajatých 
Čechů a Slováků a položen jeden z ka-
menů stavby nazvané Československá 
republika. Čím je tato událost spojena 
s Třebčínem?

Válka v srpnu 1916 trvala již dva 
roky. Na obou stranách válčících států 
byly miliony mrtvých. A jen v Rusku 
asi 200 tisíc zajatců, mezi nimi hodně 
Čechů a Slováků. Nebylo kde brát nové 
brance, a proto v postoji vlád Ruska 

a Francie k rakouským zajatcům došlo 
ke změně. Podle spojenecké dohody 
mělo Rusko posílit francouzskou ar-
mádu svými jednotkami, a tak Rusko 
a Francie odsouhlasily plán Národní 
rady československé v čele s profeso-
rem Masarykem, aby část posil tvořili 
čeští a slovenští zajatci. 

V únoru roku 1917 došlo v Rusku 
k převratu a po odstoupení cara 
Mikuláše II. převzala vedení země 
Prozatímní vláda, Ta však zatím mínila 
dodržet spojenecké závazky a připra-
vila na léto ofenzivu, jejímž cílem byl 
Lvov. Plánovala použít i oddíly dobro-
volníků, k nimž patřila také střelecká 
družina vytvořená Čechy a Slováky.

Fronta v tu dobu byla východně 
od Zborova. Tzv. „ofenziva Kerenského“ 
začala v pondělí 2. července ve čtvrt 
na devět. Mladí velitelé česko-slovenské 
brigády zvolili na svém úseku netradiční 
útok malými skupinkami využívajícími 
terénní nerovnosti. Přitom všechny ar-

mády v této válce tehdy útočily v sevře-
ných řadách. Bylo to tak neobvyklé, že 
pozorovatelé byli přesvědčeni, že vojáci 
přebíhají k nepříteli. 

Brigáda překonala na svém úseku 
všechna tři obranná pásma nepřítele 
na úseku širokém asi 12 km do hloub-
ky 5 km. Přitom padlo 167 mužů bri-
gády a raněných bylo přibližně tisíc.  
Průlom česko-slovenské brigády v bi-
tvě u Zborova byl tehdy jediným úspě-
chem ruských vojsk. Okolní jednotky 
toho nedokázaly využít a protiofenziva 
rakousko-uherské armády 19. července 
1917 zde ruskou armádu téměř zdeci-
movala.

*   *   *

Mezi padlými u Zborova byli i dva vojá-
ci narození v Třebčíně – Jaroslav Koutný 
a František Chupík.

(Dokončení v příštím čísle.)
Josef Nejedlý

Smékal. Samozřejmě že nechybě-
li třídní učitelé Mgr. Marcel Máčala 
a PaedDr. Jaroslava Zapletalová, rodi-
če absolventů, příbuzní, přátelé i další 
hosté.

Po úvodních slovech zástupců školy, 

obce a firem a představení absolven-
tů došlo k vlastnímu předávání nejen 
vysvědčení, ale i Europasů všem, kdo 
státní maturitní vysvědčení získali. 
K nejúspěšnějším absolventům patřil 
Stanislav Šesták ze třídy MS 4. C, kte-

rý byl spolu se třemi dalšími úspěšný-
mi maturanty odměněn věcnými dary.

Maturity dopadly velmi dobře a letoš-
ním absolventům přejeme úspěšný start 
do profesního i soukromého života.

Jaroslava Zapletalová, učitelka
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Lutín po 73 letech

V prvním letošním čísle OZ jsem uvá-
děl, že se letos budu v seriálu fotografi í 
věnovat dvěma výročím – 100. výročí 
založení republiky a 150. výročí vzni-

ku tradice čerpadel. Dnešní fotografi e je 
pravděpodobně z roku 1945, o čemž svěd-
čí vyvěšené státní vlajky při příležitosti 
první poválečné oslavy výročí vzniku re-
publiky. Ulice Na Zábraní se za těch 73 let 
příliš nezměnila (opomineme-li výměnu 

oken a nové omítky). Zásadní změna na-
stane až za pár dnů nebo týdnů, protože 
v současné době je překládáno vzdušné 
elektrické vedení nízkého napětí do země.

Karel Mišák

Ulice Na Zábraní dnes. Foto: Karel MyšákV roce 1945 - první poválečná oslava vzniku ČSR. Foto: archiv Miloslava Bernáta

v červenci:   
Miroslav Tylša r  95 
Ludmila Horáková  85
Anna Sokolová 92 
Anna Nováková 85
Marie Vit ásková 89
Ludmila Nováková 80
Ladislav Crha 89 
Antonín Maleck ý 80
Anna Soldánová 88
Estera Dobrá 75

Naši jubilanti

v srpnu: 
Marie St aňková 91
František Sk ř ivánek 82
Alena Crhová 87
Zdeňka Doraz i lová 81
Marie Koldasová 87
Leo Dost á l  80
Marie Lezowská 86
Josef Hol ík 75

Irena Vlachová 86
Ludmila G réz lová 75
Libuše Stodolová 85
Jaroslav Kout ný 75
Ludmila Schu lmeis te rová 84
Libuše Kosová 75
Božena Siváková 84
Danuše Smičková 75

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

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

v červnu: 

Šimon Berk y
Kryštof Pot iška

Narozené děti: 

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

v červenci: 

Jáchym Jan Odst rč i l
Tereza Sou k upová

78 let Miloš Libánek Lutín
76 let Ludmila Malecká Třebčín
76 let Božena Macháčová Lutín

Opustili nás ve věku …

Pozůstalým projevujeme 
upřímnou soustrast.

73 let   Jana Nezhybová Lutín
70 let Vladimír Jedlička Lutín

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