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„POČETKA“ dostala nový 
„kabát“

Od poloviny srpna do konce září byla 
budova KSZ v Třebčíně obestavěna le-
šením. Pod ním se rodil nový kabát „po-
četky“. Budova ve středu obce, která má 
za sebou bohatý „profesní život“ od školy  
přes hostinec a výpočetní středisko JZD 
až k dnešnímu využití kulturně společen-
skému, se dočkala důstojného zvelebení 
vnějšího vzhledu.

Po rekonstrukci a modernizaci interiéru 

tak letos přišla na řadu další kapitola. Bylo 
postupně provedeno omytí fasády tlako-
vou vodou, hloubková penetrace a ošet-
ření lokálních defektů omítek. Dále pak 
byly vyměněny některé parapetní desky 
a následně proběhlo přestěrkování spolu 
s armováním ploch „perlinkou“. Po další 
vrstvě penetrace již přišla na řadu pro-
barvená silikátová omítka ve dvou odstí-
nech hnědé barvy a mozaikový marmolit 
na „sokl“ budovy. Do oken byly nalepeny 
speciální hroty proti hnízdění ptáků, aby 
nový plášť zůstal „jako nový“ co nejdéle.

Celkový dojem z opravené budovy 
umocňují i nové vlajkové stožáry, které 
byly vztyčeny na prostranství u silnice. 
Rekonstrukci obvodového pláště provádě-
la fi rma ZATOMI Pv. spol. s.r.o., která se 
svou nabídkou vyhrála výběrové řízení. 

Doufám, že se nová tvář populární „po-
četky“ bude občanům líbit a že budou 
nadále v hojném počtu navštěvovat akce, 
které zde pro širokou veřejnost připravu-
jeme.

Dalibor Kolář
místostarosta

Průčelí budovy KSZ po opravě. Pohled na zadní část. Fota: Dalibor Kolář

Na pomoc přijeli hasiči z okolí. Foto: Jan Boďa

Hasiči likvidovali požár 
v Třebčíně

V pondělí 9. září krátce po 15. hodině vy-
pukl v Třebčíně požár v hospodářské části 
jednoho z rodinných domů ve středu obce. 
Díky pohotovosti zasahujících hasičů se 
podařilo zabránit rozšíření ohnivého živlu 
na přilehlý rodinný dům. Vznikla tak ško-
da „pouze“ na střeše hospodářské budovy 
a materiálu, který byl v podkrovním pro-
storu uskladněn. 

První jednotkou, která zahájila likvida-
ci požáru, byli místní hasiči z Třebčína. 
Postupně dorazili také profesionálové z HZS 
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Olomouc a dobrovolné jednotky z Olšan 
u Prostějova, Kostelce na Hané, Náměště 
na Hané a Senice na Hané. Vzhledem k ná-
ročnosti zásahu, probíhajícího po celou dobu 
v dýchací technice, byl z centrální stanice 
Olomouc povolán také automobil protiply-
nové služby, který doplnil zásoby tlakových 
lahví se vzduchem.  

Postupná likvidace a dohašování skrytých 
ohnisek trvala téměř do půlnoci. Poté byla 
třebčínská jednotka ponechána jako dohled 
nad požářištěm a ostatní se vrátili na své zá-
kladny. V průběhu noci hasiči opětovně do-
hašovali nově vzniklá lokální ohniska. 

Opět se nám potvrdilo, že je dobré mít 
v obci dobře vybavenou a vycvičenou jed-

notku hasičů. V mnoha případech jde u po-
dobných požárů doslova o vteřiny, které roz-
hodují o možné výši škody na majetku, ne-li 
dokonce na zdraví či životech občanů.

Chlapi, DĚKUJEME!!

Jakub Chrást, starosta
Dalibor Kolář, místostarosta

Podzimní aktivity v Klásku 
odstartovaly

S příchodem podzimu 
jsme zahájili v Klásku 
nové aktivity – krou-
žek „Výuka hry na flét-

nu“ a pohybový kroužek „Tančírna“.  
Další pravidelná setkávání pro děti 
nabízí kroužek „Výtvarka pro děti“, 
který jsme pro velký zájem rozšířili 
na dva dny v týdnu. Maminky s dět-
mi  mají možnost setkávat se s jiný-
mi vrstevníky při společných chvílích 
v „Hrátkách s batolátky“.

Na lekcích výuky hry na f létnu se 
předškolní děti seznámí nejen s f létnou 
a hrou na ni, ale také si osvojí základy 

hudební nauky. Naučí se také pracovat 
se svým dechem. A to vše zábavnou 
formou hudebních her a improviza-
cí. Lektorkou je Mgr. Eva Kičinková, 
aktivní hráčka na příčnou f létnu v de-
chového orchestru mladých v Tachově 
a lektorka kurzů hry na f létnu.

Kroužek „Tančírna pro děti 4 – 7 let“ 
je pohybový kroužek, na kterém děti 
získají kladný vztah k pohybu a hudbě. 
Při cvičení zvětší svůj pohybový roz-
sah a naučí se základy společenských 
tanců. Vše je prokládáno pohybovými 
hrami pro udržení pozornosti, nadšení 
a zájmu. Kroužek probíhá pod taktov-
kou Mgr. Zdeňky Luňákové, lektorky 
standardních a latinskoamerických tan-
ců.

V podzimním čase je pro mamin-
ky s dětmi otevřena volná herna ne-
jen v úterní dopoledne, ale také kaž-
dou středu v čase 15:30 – 18:00 hodin. 
Jednou měsíčně pořádáme v odpoled-
ní herně  tvořivé akce. V měsíci září 
to byla výroba dráčků, v říjnu tvoření 
z kaštánků. Jsme moc rádi, že se zářijo-
vé tvořivé herničky zúčastnili se svými 
dětmi také tatínci.

V měsíci říjnu jsme uspořádali bazá-
rek a v listopadu to bude již tradiční 
„Strašidlení“. Sledujte náš facebook, 
popř. webové stránky, kde vám přináší-
me aktuální informace.

Lucie Migalová
předsedkyně spolku

Tvořivá dílnička v Klásku. Foto: Radka Pocklanová Hrajeme si s batolátky. Foto: Marie Chabičovská

Železniční modeláři 
pořádají výstavu

Již tradiční podzimní výstavu nejen želez-
ničních, ale také jiných plastikových a pa-
pírových modelů pořádá ve dnech 6. – 10. 
listopadu 2019 Klub železničních modelářů 
z Lutína.

Výstava se bude konat v aule Základní ško-
ly Lutín, kde jsou pro vystavovatele k dispo-
zici stoly o rozměrech 80x80 a 80x120 cm. 
Srdečně zváni jsou nejen modeláři všech 

věkových kategorií, ale také příznivci toho-
to krásného „koníčku“ z Lutína, Olomouce 
a okolí.

Příprava a organizace výstavy je následující:
středa 6. 11. od 8 do 20 hod.:

příprava výstavních ploch, převoz, mon-
táž a zprovoznění kolejiště;

čtvrtek 7. 11. od 8 do 18 hod.:
příjem modelů od místních i přespolních 
modelářů a jejich instalace;

pátek 8. 11. od 9 do 14 hod. výstava pro děti 
z MŠ a ZŠ Lutín (zdarma), od 14 do 18  

hod. výstava pro veřejnost;
sobota 9. 11. od 9 do 18 hod. výstava pro ve-

řejnost;
neděle 10. 11. od 9 do 15 hod. výstava pro ve-

řejnost, od 15 do 20 hod. demontáž koleji-
ště, odvoz modelů.           

Přihlášky modelů posílejte do 5. 11. na ad-
resu: František Krumpolec, tel. 604173040, 
e-mail: krumpolecfrant@volny.cz. 

Těšíme se na vaši účast.
Za Klub ŽM František Krumpolec, předseda

Michal Holásek
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Nový bezbariérový vstup do budovy OO PČR. Foto: Jiří Král

Foto: Chandrabhal Singh

Budova obvodního oddělení 
PČR prošla úpravami

Koncem čer-
vence byla ukon-

čena modernizace budovy obvodního oddě-
lení Policie České republiky v Lutíně.

Stavební úpravy objektu v ulici 
Olomoucká  č.p. 138 proběhly v rámci pro-
jektu „Národní rozvojový program mobi-
lity“. Od 15. dubna do 31. července byly 
vybudovány vstup do budovy pro imobil-
ní občany a bezbariérové sociální zaříze-
ní, vyměněny dveře ve vstupním traktu 
a upravena elektroinstalace.

Věříme, že díky těmto úpravám, které 
budou přínosem i pro občany, se ještě zvýší 
kvalita služeb poskytovaných veřejnosti pří-
slušníky Policie ČR.

 Npor. Ing. Jiří Král
vedoucí obvodního oddělení

Knihovna Lutín představuje 
nový altán

Několik posledních letních týdnů 
bylo v knihovně opravdu náročných. 
Po dlouhém plánování se začalo s re-
konstrukcí základů budovy, které byly 
ve špatném stavu. Okolí knihovny tak 
připomínalo spíše staveniště. Možná 
vám proto unikla jedna novinka, která 
opravdu stojí za to. 

Před knihovnou jsme totiž na začát-
ku září postavili altán. Není to žádná 
stavebnice z hobbymarketu, ale poctivá 
ruční práce. O jeho realizaci se posta-
rala firma pana Ordoše, který nám po-

máhal i s návrhem. Chtěli jsme, aby byl 
altán prostorný, ale zároveň nabízel do-
statečné soukromí. O tom, jak se nám 
to povedlo, se můžete sami přesvědčit. 

Altán byl ze dvou třetin hrazen z do-
tací na rozvoj kultury v Olomouckém 
kraji a bude sloužit k odpočinku a men-
ším kulturním akcím.

Pokud se vám zdá, že prostor před 
knihovnou je nějak prázdný, vězte, že 
máte pravdu. Za poslední léta se tu do-

cela dost kácelo. Poslední tři smrky šly 
k zemi na konci tohoto léta. Důvod jistě 
tušíte, stromy usychaly a mohly by být 
nebezpečné. Do budoucna bychom chtě-
li pro změnu nějaké stromy vysázet.

V listopadu vás chci pozvat do knihov-
ny na novou výstavu. Tentokrát se jed-
ná o vítězné fotografie ze soutěže Sony 
World Photography Awards, která oce-
ňuje nejzajímavější fotografie z celého 
světa, a to v kategoriích portrétu, kraji-
ny zátiší a řady dalších. Tyto fotky jis-
tě potěší každou uměleckou duši. Vaší 
pozornosti by rovněž neměly uniknout 
nejnovější knížky, které vám zpříjemní 
dloužící se večery. Jejich seznam opět 
najdete na obecních stránkách nebo 
v lutínské knihovně. 

Jan Chabičovský
knihovník

Jedna z fotografi í chystané výstavy. 

Nový altán v zahradě knihovny. Foto: Jan Chabičovský
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Čipování psů bude povinné!

Všechny majitele psů v Lutíně a Třebčí-
ně upozorňujeme, že 
od 1. ledna 2020 je ze 
zákona zavedeno po-
vinné čipování  psů, 

bez něhož nebude majiteli uznána platnost 
očkování jeho psa proti vzteklině. Proto na-
bízíme možnost hromadného čipování psů, 
které proběhne  v sobotu 9. listopadu toho-
to roku.

Majitel přinese s sebou očkovací průkaz 
svého psa a na lístku jeho identifi kační 

údaje: jméno, datum narození, rasu, po-
hlaví, barvu a své (majitelovo) jméno.
Čipování proběhne na obvyklých místech, 

a to v Lutíně u kaple v 9.30 a v Třebčíně 
u KSZ v 10.00 hodin. Cena za čipování 
bude 300 Kč. 

Dalibor Kolář

Kam se zeleným odpadem?
V obou místních částech naší obce již ně-

jakou dobu funguje systém sběru zeleného 
odpadu ze zahrad. V Lutíně lze trávu, shnilé 
plody nebo větve odvézt do sběrného dvora
(v jeho provozní době!). V Třebčíně je té-

měř nepřetržitě přistaven kontejner u staré 
školy. Nedávno navíc byly v obci rozmístěny 
hnědé kontejnery na drobný odpad rost-
linného původu, které jsou určeny na menší 
množství trávy, zbytky zeleniny, slupky atd. 
I přesto někteří občané nadále pokračují v ná-
vozu zejména starých jablek a trávy k polním 

cestám nedaleko zástavby směrem k haldě 
a do koryt potoků. 

Za toto nezodpovědné zakládání černých 
skládek může obecní úřad uložit původci 
pokutu do výše 50 000 Kč.

Jakub Chrást
starosta

Úklid zahrad je chvályhodný, ale takhle ne!!! Černé skládky nesvědčí o šetrném zacházení s životním prostředím (odpad na polní cestě za Mlýnkem a za areálem Sigmy).

 Foto: Jakub Chrást

Chraňte své domovy a životy!
Vážení obyvatelé rodinných domů a bytů,

oslovujeme vás touto cestou proto, že stále 
evidujeme vysoký počet požárů v domácnos-
tech, které mají tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů v obyt-
ných budovách, kde umírají desítky lidí 
a stovky jich jsou zraněny.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost 
za své chování a za technické zabezpečení 
svých domovů proti požáru nesete pouze vy 
sami! Aby k těmto požárům nedocházelo 
a zabránili jste  úmrtím a zraněním, dodržuj-
te toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO:
Čtěte návody!
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče 

v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
Hlídejte otevřený oheň!
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen 

svíček, sporáků, krbu a zvyšte opatrnost při 
vaření.

Pozor na cigarety!
Při kouření a odhazování nedopalků do od-

padkových košů nedopalky vždy dokonale 
uhaste.

Kontrola komínů!
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spa-

linových cest.
Topte, jak se má!
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, 

popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
Poučte své děti!
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, 

vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

Vybavte svoji domácnost!
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domác-

nost hasicími spreji a přenosnými hasicími 
přístroji.

Udržujte v pořádku uzávěry inženýr-
ských sítí!

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzá-
věry vody a plynu musí být řádně označené 
a přístupné.

Kontrolujte elektrická zařízení!
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů 

a šňůrových vedení.
Udržujte průchodné chodby a schodiš-

tě!
V případě požáru oceníte, že budete moci 

z hořícího domu rychle utéct a zachránit  čle-
ny rodiny.

Hasičský záchranný sbor ČR

Cestování vlakem čekají změny
Občany cestující v Olomouckém kraji vla-

kem čekají od 1. ledna 2020 změny, které 
vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi kra-
jem a Českými drahami. Nová opatření se 
dotknou i vlaků společnosti RegioJet.

- Ve všech osobních a spěšných vlacích 
v Olomouckém kraji začne od 1. 1. 2020 platit 
výhradně tarif IDSOK, který umožní cestu-

jícím přestup mezi různými dopravními pro-
středky. Díky tomu budou moci využít k pře-
pravě nejen vlaky, ale i autobusy a MDH.
-  V osobních a spěšných vlacích budou platit  

také IN Karty Českých drah.
-  S jízdenkou IDSOK bude možné cestovat 

také rychlíky a expresem Českých drah. 
Občané ji využijí při cestování linkami dál-
kové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, 
R27 a Ex2.

-  Stejná pravidla budou platit i ve vlacích 
dopravce RegioJet. Jeho spoje budou moci 
cestující s jízdenkou IDSOK využít na trati 
Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách najde-

te na webu idsok.cz a v pracovních dnech 
na infolince IDSOK na tel. 588 887 788 od
5 do 22.30 hodin.

Za Koordinátora IDSOK Ivo Heger

D ů l e ž i t é  i n f o r m a c e  p r o  o b č a n y
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Kdy – kde – co v listopadu 
a prosinci
2. listopadu - Lutínské „strašidlení“
(sobota)  areál Rybníček
  (16,30 hod.) 

12. listopadu - Setkání seniorů
(úterý)  Lutína a Třebčína
  Společenský dům v Lutíně 
  (14,30 hod.)
                                                                                    
24. listopadu - Adventní tvořivé
(neděle)  odpoledne s výrobou
  adventních věnců a ozdob
  sál KSZ v Třebčíně                                             
  (15.00 hod.)

28. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu
(čtvrtek)  před OÚ v Lutíně    
                   (17.00 hod.)

1. prosince - Mikulášská besídka
(neděle)  v sále KSZ v Třebčíně
  (15.00 hod.)
  Rozsvícení vánočního stromu
  u kaple sv. Floriána
  (17.00 hod.)

22. prosince - Vánoční koncert
(neděle)  v kapli sv. Floriána 
  v Třebčíně            
  (17.00 hod.) 

31. prosince - Silvestrovská zábava
(úterý)  v aule ZŠ Lutín
  (20.00 hod.)       
 
Kateřinskou zábavu, plánovanou lutínským 
Svazem žen na listopad, nahradila v pátek 
25. října taneční zábava Vinobraní v aule ZŠ 
Lutín, kde k tanci a poslechu hrálo hostům duo 
Pepa a Vašek. Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne  20. 8. 2019:

Schválila doplnění sazebníku obce o polož-
ku pronájmu traktoru New Holland s obslu-
hou za cenu 160 Kč za každých započatých 
15 min. práce.

Souhlasila:
�  s návrhem střednědobého výhledu roz-

počtu Obce Lutín na roky 2020 – 2024 
a doporučuje jej Zastupitelstvu obce Lutín 
ke schválení;

�  se zpevněním břehu v areálu Ohrada 
v Třebčíně dle navrženého postupu.

dne  12. 9. 2019:

Schválila:
�  uzavření smlouvy o sběru, přepravě a od-

stranění odpadu mezi Obcí Lutín a spo-
lečností AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., která bude zajišťovat svoz bioodpadu 
z hnědých popelnic rozmístěných po obci. 
Cena svozu obsahu 1 ks nádoby 1x týdně 
po celý rok je stanovena na 7 208 Kč bez 
DPH;

�  na základě výběrového řízení uzavře-
ní smlouvy o dílo se společností SUEZ 
Technický servis, s. r. o., IČ 6836980, 
na zhotovení stavby „Oprava chodní-
ku v ulici Třebčínská v Lutíně“ za cenu 
1 468 330,17 Kč bez DPH;

�  opravu chodníku za budovou stavebního 

úřadu a knihovny. Realizaci provede pan 
Antonín Bořil (OSVČ) v celé výměře 76m2 
za celkovou cenu 136 800 Kč bez DPH 
(1 800 Kč/m2);

�  aby vodovod a kanalizaci v rámci akce 
„Obytná zóna – U malé vrátnice“ (obecní 
část) realizovala společnost ŠTERNSTAV 
CZ spol. s r.o. za cenu 299 332,10 Kč bez 
DPH.

dne  3. 10. 2019:

Schválila:
�  aby výše nájemného za vodohospodář-

skou infrastrukturu byla pro rok 2020 
ve stejné výši jako v minulých letech, a to 
1 108 000 Kč bez DPH;

�  bezúplatný pronájem auly ZŠ Lutín 
Rodinnému centru Klásek z. s. za účelem 
konání veřejné akce „Mikulášské rejdění“ 
v termínu 7. 12. 2019;

�  bezúplatný pronájem auly ZŠ Lutín spol-
ku Klub železničních modelářů Lutín z.s. 
za účelem konání tradiční modelářské vý-
stavy v termínu od 6. 11. 2019 do 10. 11. 
2019;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 7 500 Kč na zajištění akce 
„Třebčínské štrudl“. Finanční prostředky 
budou použity na úhradu hudebního vy-
stoupení, odměny pro účastníky soutěže, 
občerstvení a výzdobu sálu.

Vzala na vědomí informace o žádosti 
Olomouckého kraje, který žádá všechny 
obce Olomouckého kraje o zvýšení pří-
spěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje ze 70 Kč na 150 Kč za 
každou trvale žijící osobu.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 5. 9. 2019:

Schválilo na základě výsledků zadávacího 
řízení uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí 
Lutín a konsorciem „Konsorcium společnos-
tí PSS a SULKO – Komunitní bytový dům 
Lutín“, kde společníky konsorcia jsou společ-
nosti PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 
2861/7, 750 02  Přerov I – Město, IČ 277 69 585 
a SULKO s.r.o., Československé armády 
981/41, 789 01  Zábřeh, IČ 479 76 969, na re-
alizaci stavby „Přestavba a změna užívání 
objektu občanské vybavenosti č.p. 111, Lutín“ 
(komunitní dům pro seniory). Cena za zhoto-
vení díla je 40 496 024,15 Kč bez DPH.

dne 15. 10. 2019:

Schválilo:
�  uzavření smlouvy o dílo (na základě vý-

sledků zadávacího řízení a za předpokladu 
doložení všech údajů a dokladů o zadává-
ní veřejných zakázek) na realizaci stavby 
„Energeticky úsporná opatření na objektu 
ZŠ Lutín“ mezi Obcí Lutín a společnos-
tí HSM + MARHOLD, kde společníky 
jsou společnosti Hroší stavby Morava a.s. 
Olomouc a MARHOLD a.s. Pardubice. 
Starostu obce pověřila  (po uplynutí zákon-
ných lhůt pro podání námitek) podpisem 
této smlouvy a všech jejích případných do-
datků. Cena za dílo je 33 949 054,95 Kč bez 
DPH;

�  prodej obecních pozemků - p.č. 168/9, 
168/10, 168/11, 168/12 a 168/13 v k. ú. 
Lutín, které jsou určeny k zastavění byto-
vými domy. Kupci budou vybráni na zá-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Republikové zlato z desetiboje 
putuje do Třebčína

Je to rok, co jsme se radovali ze stříbrné 
medaile Davida Střídy z republikového fi ná-
le Odznaku všestrannosti olympijských vítě-
zů (zkráceně OVOV). David se do toho letos 
v září opřel znovu a tentokrát už za sebou 
nechal všechny soupeře a ve své kategorii 
jednoznačně vyhrál. Letos si po zásluze od-
váží z Brna do Třebčína 1. místo.

David Střída byl zároveň členem našeho 
družstva, které si v Brně vybojovalo zatím 
nejlepší umístění, kterého jsme kdy v OVOV 
dosáhli. V konkurenci čtyřiceti škol jsme 
skončili na vynikajícím 7. místě. Členy 
družstva byli dále Pavel Bábek, Štěpán 
Popelka, Štěpán Moučka, Sára Svobodová, 
Lucie Šebelová, Sára Endlicherová a Denisa 
Svobodová. Ať už to byly atletické discipliny 
sprint, hod míčkem, skok daleký, vytrvalost-
ní běh, nebo speciální discipliny OVOV troj-
skok, hod medicinbalem, přeskoky švihadla, 
kliky, lehy sedy a shyby na šikmé lavičce, 
dali do toho naši sportovci všechno a zúročili 
tak svou náročnou prázdninovou přípravu. 

Musím také poděkovat naší patronce Evě 
Ryšavé (za svobodna Celbové), mistryni 

Evropy, bronzové medailistce z MS a dvoj-
násobné účastnici olympijských her. Svého 
olympionika mělo každé družstvo a ti svá 
družstva doprovázeli a povzbuzovali, ale 
Eva kromě skvělé podpory pomáhala našim 
dětem i s bolestmi, které náročná soutěž při-
nášela. Její zkušenosti a ochota pomoci byly 
skvělé. 

Nemůžu zapomenout ještě na další naše 
účastníky. V nejmladší kategorii se na re-

publikové fi nále probojovali Filip Chmelář 
a Václav Svoboda a v nejstarší kategorii 
Alexandr Dutka. Filipovi velice těsně „utek-
la“ medaile a skončil na krásném 4. místě. 
Také Vašek patřil svým 8. místem k nejlep-
ším. Věřím, že jsou to naše želízka v ohni 
do budoucna a základ nového družstva, které 
bude reprezentovat naši školu a obec alespoň 
stejně dobře jako družstvo letošní.

Jan Chmelář, učitel Tv

ŠKOLY INFORMUJÍ

kladě obálkové soutěže. Minimální nabíd-
ková cena bude 1560 Kč/m2 bez DPH (cena 
vychází ze znaleckého posudku zpracova-
ného Ing. Rostislavem Drnovským);

�  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o po-
skytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje. Tímto 
dodatkem se příspěvek obce navyšuje ze 
70 Kč na 150 Kč na jednoho trvale žijícího 
obyvatele.

Souhlasilo s odkoupením části pozemku p.č. 
312/6 v k. ú. Třebčín o rozloze cca 50 m2 pro 
stavbu obratiště v ulici „Kaplická“ v místní 
části Třebčín.

Vzalo na vědomí:
�  znalecký posudek kotelny a teplovodu 

pro vytápění a dodávku TUV pro byty 
v panelových domech na Sídlišti. Starostu 
obce pověřilo dalším jednáním s majitelem 

technologie vytápění a dalšími uchazeči 
o její odkup;

�  informaci o neobdržení dotace z programu 
Ministerstva vnitra ČR na přestavbu býva-
lé školy v Třebčíně na hasičskou zbrojnici;

�  informaci o získání dotace cca 2,1 mil. Kč 
z OPŽP na vybudování polopodzemních 
kontejnerů a nákup nádob na tříděný od-
pad k rodinným domům.

/jch/

Kliky a přeskoky švihadla patří ke speciálním disciplinám OVOV.  Fota: Jan Chmelář

Šťastné chvíle na stupních vítězů. Foto: Jan Chmelář
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Postoupili jsme 
do krajského kola

Na okresním kole atletického čtyřboje 
družstev, které se konalo ve středu 25. září 
v Olomouci, jsme nemohli chybět. Je to sou-
těž pětičlenných týmů a soutěží se v běhu 
na 60, 600, 800 nebo 1000 metrů, ve skoku 
dalekém nebo vysokém, vrhu koulí nebo 
hodu míčkem. Soutěžili jsme v kategoriích 
mladších i starších žáků a mladších i star-
ších žákyň.

Kromě značného zdržení před začátkem 
soutěže (technické důvody) nás dost potrápilo 
nevlídné počasí s deštěm, ale tento nepříjem-
ný fakt „přebilo“ opravdové nasazení soutěží-
cích, kteří nezklamali a snažili se ze všech sil. 

Do boje nastoupili sportovci z patnácti škol.
A jak si vedli naši soutěžící v jednotlivých 

disciplinách?
Běh na 60 metrů:
2. místo Alexandr Dutka (st. žáci)
2. místo Lada Logrová (ml. žákyně)
Skok vysoký:
1. místo Lada Logrová
2. místo Gabriela Smičková (ml. žákyně)
2. místo Adam Tomášek (st. žáci)
Skok daleký:
1. místo David Střída (st. žáci)
3. místo Sára Svobodová (st. žákyně)
Vrh koulí: 1. místo Alexandr Dutka
Hod kriketovým míčkem: 1. místo Veronika 
Mrázková (ml. žákyně)
Běh na 1000 metrů: 2. místo David Střída

Běh na 800 metrů: 2. místo Šárka Zhébalová 
(st. žákyně)

V hodnocení jednotlivců byli Alexandr 
Dutka druhý, Veronika Mrázková třetí 
a David Střída čtvrtý.

Celkové výsledky jsme kvůli velkému 
zdržení na začátku soutěže zaregistrovali až 
doma - a byly to nakonec tři „bedny“!!!

Naši starší žáci svou kategorii vyhráli 
a probojovali se do krajského kola, které 
bude na jaře příštího roku. Mladší žákyně 
byly druhé, starší třetí a mladší žáci se cel-
kově umístili jako desátí.

Všem soutěžícím naší školy děkujeme 
za obrovské nasazení a výsledky a udělujeme 
velkou pochvalu za skvělou reprezentaci.

Radka a Jan Chmelářovi, učitelé Tv

Dravci jsou inteligentní 
a užiteční

Skupina pracovníků záchranné sta-
nice SEIFEROS z Lednice na Moravě, 
kde se věnují dravým ptákům, navštívila 
v prvním zářijovém týdnu základní ško-
lu v Lutíně a na Rybníčku předvedla žá-

kům ukázky práce s dravci, jejich zvyky 
a způsob lovu.

„Pracovníci záchranné stanice nám 
krátce představili výra velkého, puštíka 
bělavého, raroha velkého, luňáka hně-
dého a sokola stěhovavého. Dále jsme 
viděli ukázky ptáků při lovu. Viděli 
jsme, jak sokol stěhovavý loví maketu 

bažanta v letu nebo jak káně Harrisovo 
přiletí vybraným žákům na ruku.“    
 (Barbora Krejčířová, 6. B)

„Ty ptáky, které jsme si vzali na ruku, 
jsme si mohli pohladit a prohlédnout 
zblízka.“ (Zuzana Klímová, 6.B)

„Potom jeden pták uletěl na silni-
ci, tak pro něj běželi, aby ho nepřeje-

„Co je důležité, 
je očím neviditelné“
(Antoine de Saint – Exupéry)

Také jste toho názoru? Vím, že mů-
žete, a také nemusíte souhlasit. Snad je 
ale možné aspoň na chvilku se zastavit 
a nad celou věcí se zamyslet. Co je lep-
ší? Značkové oblečení, nebo „značko-
vé“ nitro? Přiznávám se bez mučení, že 
v tomto souhlasím s Antoinem de Saint 
– Exupérym, autorem úvodního citátu.

Důležité je to, co se skrývá uvnitř člo-
věka a na první pohled to opravdu čas-
to není vidět. Byla bych ráda, kdyby to 
chápaly i děti, které učím. I proto jsem 
letos své nové třídě jako první úkol 
zadala přednes a divadelní ztvárnění 
úryvku z knihy „Malý princ“, kde princ 
a liška právě o těchto věcech hovoří. 
I my v šesté „bé“ jsme o nich mluvili. 
A víte co? Myslím, že s básníkem vcel-
ku souhlasíme.

Máme-li si vybrat přítele, partnera či 

kamaráda, je opravdu lepší volit člověka 
vybaveného dobrým charakterem než na-
příklad člověka vynikajícího jen atraktiv-
ním zjevem, majitele nejnovějšího a nej-
dražšího mobilu apod. I když – na druhé 
straně – na pěkně vypadajícího prince či 
zrzavou šibalskou lištičku je opravdu pří-
jemný pohled. Na přiložených fotografi ích 
se můžete sami přesvědčit, jak to dětem 
v kostýmu slušelo.

Věra Voňková
učitelka„Princ“ Filip s „lištičkou“ Markem, vlevo vypravěč Radek. Foto: Dana Pfeffrová a Martina Procházková

Lištičku si zahrála také Nikola. 
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Sigmundova SŠS, Lutín

Přivítali jsme dalšího 
vzácného hosta

O tom, že rodinné kořeny mohou 
být opravdu silné, svědčí letos už dru-
há návštěva potomků slavné rodiny 
Sigmundů v naší škole.

V červnu jsme přivítali pana Johna 
Patersona, vnuka nacisty popraveného 
Ing. Jana Sigmunda. Přiletěl z Anglie 
a našel si čas na prohlídku naší školy 
a nově rekonstruovaných dílen. O jeho 
návštěvě jsme informovali v minulém 
čísle zpravodaje.

K našemu velkému překvapení se v po-
slední zářijový den objevil v naší škole 
zcela nečekaně další potomek zaklada-
telské rodiny Sigmundů - Dr. Vladimír 
Sigmund, vnuk Františka Sigmunda*, Vzácná návštěva ve škole - Vladimír Sigmund druhý zprava. Fota: Jitka Bušinová

lo auto. Druhý dravec uletěl na strom 
a tam seděl deset minut. Nakonec se 
vrátil ke svému pánovi.“   

 (Karolína Procházková, 6.B)
„Na vlastní oči jsme viděli luňáka, 

který dokáže ulovit, a dokonce i sníst 
potravu ve vzduchu při letu. Součástí 
programu byla také soutěž a ten, kdo 
správně odpověděl, mohl si za odměnu 
vzít dravce na ruku.“ 

 (Nela Matušová, 6. B)
„Během celého programu jsme se na-

učili spoustu nových věcí o dravcích 

– jak loví, jak mají bystrý zrak, jakou 
umějí vyvinout rychlost. A také to, že 
ptáci jsou hodně inteligentní tvorové.“   

 (Nikola Vychodilová, 6. B)

Setkání s dravci a jejich chovate-
li a zachránci se jistě líbilo nejen žá-
kům 6.B. Zajímavý zážitek ohodnoti-
la za všechny účastníky opět Barbora 
Krejčířová: „Program byl poučný 
a velmi zábavný. Všem se moc líbil, 
a proto jsme ho zakončili velkým po-
tleskem.“ Žáci 6.B

Praha nás stále láká
Že máme v Praze Hrad, Karlův most, 

Národní divadlo a mnoho dalších his-
torických a kulturních zajímavostí, to 
u nás ví už skoro každé malé dítě, ale 
naši letošní „šesťáci“ si nenechali ujít 
příležitost strávit v naší metropoli v do-
provodu svých učitelek jeden celý krásný 
říjnový den.

Na naší první společné pražské exkurzi 
jsme si vyzkoušeli, jak se nám s našimi 
novými „šesťáky“ cestuje, prohlédli jsme 
si – ve vymezeném čase – známé památky 
a v pořádku se vrátili domů. Někteří účast-
níci si přivezli i takříkajíc speciální zážitky. 
Pokud máte zájem, pokračujte ve čtení.

Věra Voňková, třídní učitelka 6.B
„Navšítvili jsme Zlatou uličku, ve které 

byla spousta obchodů. Já a mé kamarádky 
jsme si koupily moc hezké magnetky…. 
Po obědě jsme šli do historické budovy 
Národního muzea, kde jsme dostali pracov-

ní listy, které jsme postupně vypracováva-
li. Také v nové budově Národního muzea, 
kam jsme přišli potom, to bylo hezké…
V Praze to všechno bylo „moc velký“ 
a „moc krásný“. Klidně bych se tam jela 
podívat znovu.“    (Ivona Hanzelová, 6.B)

„Jeli jsme metrem směrem k Pražskému 
hradu. Tam jsem si udělala několik krás-
ných fotek. Bylo to tam pěkné.“  

(Zuzana Klímová, 6. B)
„Šli jsme do restaurace jménem Výtopna. 

Tam nám pití dovážel vláček. Když přijal 
vláček na náš stůl, tak se Barča zrovna ne-
dívala. Dali jsme jí skleničku s pitím zpět 
do vláčku a ten s ní odjel. Byla to legrace 
… Porce jídla v restauraci byla malá, ale 
stačilo mi to.“   (Mikuláš Balga, 6. B)

„Po obědě jsme šli do Národního mu-
zea, kde to bylo velké a hezké. Paní lek-
torka nám rozdala papíry, které jsme 
s její pomocí vyplňovali. Na papíře byla 
různá tvrzení a my jsme měli zakrouž-
kovat, jestli jsou nebo nejsou pravdivá. 

Když jsme byli s prací hotovi, tak jsme 
si šli prohlédnout kostru plejtváka. Byl 
obrovský.“   (Kristýna Klímová, 6.B)

„V Praze se mi nejvíc líbila Zlatá ulič-
ka, která se velmi podobala Příčné ulici 
z Harryho Pottera. V uličce byly různé 
malé obchůdky se zajímavými věcmi. 
v prvním patře jsme si prohlédli brnění 
a mučicí nástroje a ještě výš historické 
zbraně. V další části uličky jsme vidě-
li dům věštkyně, dům kováře a další. 
Úplně nakonec jsme si prohlédli výsta-
vu starých plakátů a obrazů. Pak jsme 
sešli ke Starým zámeckým schodům 
a před námi se otevřel nádherný výhled 
na Prahu.“  (Barbora Krejčířová, 6. B)

„Pak už jsme jeli jenom vlakem a zase 
jsme dělali trochu „binec“. Taky jsem se 
zapojil, a tak jsem musel jít „na kobe-
reček“. Paní učitelky mi daly úkol ode 
všech vysbírat lístky do metra. Výlet 
do Prahy se mi líbil – byl opravdu moc 
hezký.“    (Vojtěch Večeřa, 6. B)

Výr velký je náš největší noční dravec. Foto: archiv



v současné době žijící v německém 
Mnichově. 

Po přivítání ředitelem Mgr. Pavlem 
Michalíkem si náš milý host spolu 
s přáteli prohlédl školu. Jejich návštěva 
byla krátká a nečekaná, ale o to příjem-
nější.

Mgr. Jitka Bušinová

* František Sigmund (1875-1935) byl 
mladším synem Ludvíka Sigmunda, za-
kladatele pumpařiny v Lutíně, otcem 
syna Vladimíra (1907 – 1990) a dcery 
Miroslavy, provdané Šánové (viz část 
rodokmenu rodu Sigmundů).
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Rodinná větev Františka Sigmunda.

Získali jsme zasloužené 
ocenění

Ve středu 18. září se Ing. Daniela 
Wernerová zúčastnila v Praze odborné 
konference „Škola základ života“ a při 
této příležitosti převzala bronzový certifi -
kát „Finančně gramotná škola“. 

Jedná se o ocenění udělované společnos-
tí Yourchange, o.p.s., v rámci partnerského 
projektu s nadací DRFG. K hlavním cílům 
tohoto projektu patří rozvoj fi nančně gra-
motné mladé generace a prevence předlu-
žení rodin v České republice. Naše škola 
poskytuje již několik let svým studentům 
dostatek kvalitních informací i zkušeností 

tak, aby naši absolventi odcházeli do živo-
ta připraveni nejen jako odborníci v tech-
nické oblasti, ale i se správným a odpo-
vědným přístupem k fi nancím.

Daniela Wernerová, učitelka
/Nadace DRFG (David Rusňák Family 

Group) představuje českou investiční 
skupinu orientovanou na tuzemský trh./

Hrázděný evangelický Kostel míru ve Swidnici. Fota: Jitka BušinováZámek Ksiaz se pyšní nádhernými zahradami. 

Obdivovali jsme 
pamětihodnosti Polska

Nejen prací je člověk živ a kolektiv se 
musí utužovat. I z tohoto důvodu jsme 
se s kolegy vydali v sobotu 28. září 
na výlet do Polska. 

Plně obsazený autobus zamířil v čas-
ných ranních hodinách k hranicím. 
Naším cílem byl zámek Ksiaz, tře-
tí největší zámek v Polsku a největší 
v Dolním Slezsku. Nachází se nedaleko 

města Walbrzych a patří k nejkrásněj-
ším polským zámkům. Vzhledem k jeho 
velikosti a nádherným zahradám v oko-
lí se mu přezdívá „polský Versailles“.

Dalším naším cílem byl Palmový dům 
ve Wałbrzychu. Je to jediná zimní za-
hrada v Polsku, která se zachovala v pů-
vodní historické podobě ze skla a kovu. 

Poslední zastávka patřila Swidnici. 
Toto krásné město je úzce spojeno s čes-
kou historií, neboť odtud pocházela Anna 
Svidnická, třetí manželka Karla IV.  

Naším hlavním cílem byl Kostel míru, 
který byl postaven v padesátých letech 
17. století a je největším hrázděným kos-
telem v Evropě. V roce 2001 byl zapsán 
na seznam památek UNESCO. 

Program to byl opravdu „našlapaný“, 
ale počasí nám přálo, byl krásný tep-
lý podzimní den. Nálada byla výborná 
a vypadá to, že si podobný výlet brzy 
zopakujeme.  

Jitka Bušinová
učitelka

V učebně odborných předmětů.



Lutínský CULEK CUP měl 
„špičkovou“ úroveň

Zatímco v Ženevě právě probíhal teni-
sový LAVER CUP, v Lutíně se hrál také 
špičkový tenis. 21. září proběhl 13. roč-
ník kvalitně obsazeného turnaje CULEK 
CUP.

Nečekaly nás poháry ani tisíce eur, ale při 
kvalitních zápasech za pěkného počasí dob-
rý zážitek, trocha pohybu a potom u Lukáše 
tradičně dobré pivo a „Čibiho“ výborný guláš. 
Vyhráli všichni (viz foto). A další dny násle-
dovala potřebná rehabilitace.

„A vo tom to je!“

Text a foto: JV a PB
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Muži „jedou“ jako na horské 
dráze

Jako na horské dráze si můžou připadat 
lutínští fotbalisté, kteří čas-

to střídají dobré výsledky 
s těmi ne moc potěšují-
cími. Již tak oslabený 
kádr se po celý podzim 

potýká se zraněními klí-
čových hráčů, a tak v ně-

kterých zápasech musel „naskakovat“ 
ve svých 45 letech i trenér Zbožínek. 

Ve čtvrtém kole se  přesto podařil 
husarský kousek v Medlově (průběžné 
2. místo), když ještě v 90. minutě domá-
cí vedli 3:1. Naši muži se ale nevzdali 
a dvěma povedenými standardními si-
tuacemi stav srovnali a v následném 
penaltovém rozstřelu brali dva body ta-
bulky. 

Po tomto euforickém vítězství pak 
přišlo vystřízlivění, tři zápasy bez ví-

tězství, kdy jsme podlehli nejprve doma 
Šternberku 2:4, v Zábřehu 0:4 a na půdě 
nováčka z Lipové 1:2. Radost přineslo 
až sedmé kolo, kdy se podařilo porazit 
na domácí půdě Želatovice 4:1. Na hor-
ské dráze „na dně“ jsme se pro změnu 
ocitli v Jeseníku, kde jsme při snaze 
srovnat skóre obdrželi další dvě branky 
v závěru a prohráli 0:3. 

Pro domácí souboj s Černovírem se 
uzdravil náš „špílmachr“ Míša Skopalík 
a bylo to znát. Černovír jsme porazi-
li jednoznačně 6:0, z toho čtyři branky 
vstřelil Tomáš Los. Takticky velmi dob-
rý výkon jsme podali i v Mohelnici, kde 
jsme po pěkných kombinacích vstřelili 
tři branky a vyhráli 3:1. Poslední zápas 
doma s Litovlí jsme prohráli 0:1. Prohra  
nás mrzí o to víc, že soupeř byl více než 
„hratelný“. Nejlepším střelcem mužstva 
je prozatím Tomáš Los se šesti zásahy, 
pět branek vsítil Martin Skoumal.

Podobně jako muži je na tom i dorost 

sdružený se Slatinicemi a Hněvotínem. 
Toho sráží hlavně neproměňování šancí. 
Patří mu tak 6. místo za tři výhry, dvě 
výhry po penaltách a tři porážky.

Starší žáci bojující bok po boku 
s Hněvotínem zatím ovládají střed tabul-
ky - třikrát vyhráli a čtyřikrát prohráli. 
Mladší žáci, kde někteří hráči mají věk 
na benjamínky, bojují jako lvi. V několi-
ka zápasech doslova sahali po vítězství, 
vinou nedostatku zkušeností ho však 
nedosáhli. Odměnou jim tak zatím jsou 
dva body za dvě remízy.

Kluci z přípravky (ročník narození 
2010) v první části soutěže obsadili pou-
ze o jeden bod třetí místo a dělají tak 
Lutínu dobré jméno. Lutínská droboti-
na se nám každým tréninkem rozrůstá 
a pomalu se formuje druhé družstvo pří-
pravky (ročníky narození 2013 a mlad-
ší).

Jakub Chrást
hráč A-mužstva

Spokojení hráči turnaje.

Pečovatelská služba Charity 
Olomouc nabízí pomoc

Pečovatelská služba Charity Olomouc se 
sídlem v Těšeticích nabízí pomoc seniorům 
a dospělým lidem se zdravotním postižením, 
kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či 
postižení nemohou zajistit běžné denní čin-
nosti v péči o sebe a svou domácnost a po-
třebují pomoc jiné osoby.

Zázemí střediska Těšetice se nachází 
na faře v Těšeticích, terénní pečovatelská 
služba pak přímo vyjíždí do obcí Těše-

tice (Vojnice, Rataje), Ústín, Drahanovice 
(Ludéřov, Kníničky, Střížov, Lhota pod 
Kosířem), Slatinice (Lípy), Lutín (Třebčín), 
Slatinky, Křelov – Břuchotín, Horka nad 
Moravou, Hněvotín a Luběnice.

Pečovatelky pomáhají s osobní hygie-
nou, oblékáním, přípravou a podáním jídla. 
Pomohou s úklidem domácnosti, zajistí ná-
kupy a různé potřebné pochůzky. Doprovodí 
seniory a nemocné k lékaři nebo na úřad, 
dělají společnost při procházkách. Poradí 
s vyřizováním příspěvku na péči. Návštěvy 
pečovatelek pomáhají nejen s praktickými 
a potřebnými činnostmi, ale naplňují také po-
třebu lidského kontaktu.

Pana Jiřího, který je na vozíčku, navštěvu-
jí pečovatelky třikrát denně. Každé ráno mu 
pomáhají s hygienou na lůžku a oblékáním, 
poté připraví snídani. V poledne pomohou 
s podáním oběda. Večer pak provádějí hygi-
enu ve sprše a panu Jiřímu připraví k večeři 
některé z jeho oblíbených jídel. O víkendech 
obstarají potřebný úklid. Pan Jiří tak může 
i přes svůj pokročilý věk a postižení stále zů-
stávat ve svém domácím prostředí.

Olomoucké středisko provozuje rovněž 
půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je 
uživatelům pečovatelské služby k dispozici.

Lucie Fajkusová
sociální pracovnice

ZAJÍMAVOSTI
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Značka Třebčína na mapě J. M. Vischera. Fota: Josef Nejedlý

Lutín po 50 letech
Obě dnešní fotografi e budou asi nezná-

mé většině občanů Lutína, zvlášť těm 
mladším.

A přitom jsou pořízeny jen asi dvacet 

metrů od nejrušnější lutínské křižovatky 
u pošty. Na té první, téměř padesát let sta-
ré, je vidět ještě přítok potoka Slatinka. 
Ten se před poštou spojoval s potokem 
Deštný, který tekl přes vesnice do doby, 
než byly oba v devadesátých letech sve-

deny od „plaviska“ za Lutín. A druhý, 
současný pohled není od pošty příliš vidi-
telný, protože ho zastiňuje košatá borovice 
a násep patřící ke kanalizaci, která Deštný 
potok přes obec nahradila.

Karel Mišák

Bývalé koryto potoka. Foto: archiv p. Zdeny Novotné Pohled na stejné místo dnes. Foto: Karel Mišák

Kdy se na mapě objevil 
Třebčín?

Podrobnější mapy se začínají objevo-
vat již v 16. století. První mapu území 
Moravy, umožňující orientaci při cesto-
vání na dlouhé vzdálenosti, pořídil císař-
ský lékař a matematik Pavel Fabricius 
v roce 1569. O padesát let tak předběhl 
vytvoření nejznámějšího mapového díla 
té doby, jehož autorem byl učitel ná-
rodů Jan Amos Komenský. Komenský 
Fabriciovu mapu doplnil a upřesnil 
na základě svého cestování po Moravě. 
Na jeho mapě je zachyceno 809 místních 
názvů, obsahuje síť říčních toků a často 
byla kopírovaná jeho následníky. V nej-
různějších atlasech se objevovala téměř 
sto padesát let.

Mě osobně však potěšila třetí původní 
mapa Moravy. Jejím autorem je Jiří Matyáš 
Vischer, do roku 1669 farář v Leonsteinu 
v Travensku. Na této mapě se v oko-
lí Olomouce (Olmütz) objevil Třebčín 
(Trczeczin) spolu s Lutínem (Lotin). A ne-
jen to. Autor, který byl velmi dobrým kres-
lířem, na mapě zakreslil, kromě symbolů 
pro města, vesnice, kláštery, zámky, lázně 
a vinice, také miniaturní obrázky dominant 
některých osídlení. A tak k mému překva-
pení je u označení Třebčína vidět i velký 
dům. A ten, jak předpokládám, můžeme 
vidět ve vesnici ještě dnes. Jde o největší 
objekt tehdejšího dvora kláštera klari-
sek, dnešní čp. 42.

Vischerova mapa byla tištěna v roce 1692 
a obsahuje na 2460 jmen měst, městeček 

a vesnic. Na mapě jsou kopečkovým způ-
sobem znázorněna pohoří a dosti podrob-
ně i řeky přibližně v měřítku 1:180 000. 
Na rozdíl od dvou předchozích map nejsou 

známy její kopie. Předstihla ale o dvacet 
let nejpodrobnější mapu Moravy od Jana 
Kryštofa Müllera. 

Jan Kryštof Müller byl císařský důstoj-
ník, vojenský inženýr a kartograf, který 
tenkrát vytvořil dílo pokládané za vojen-
ské tajemství. V téhle mapě jsou také již 
zakresleny tehdejší císařské cesty. Pro dél-
kové míry údajně využíval počet otáček kol 
kočáru, ve kterém jezdil. Na jím vytvoře-
né mapě opět nechybí vesnice Trepfchin 
a Lutin! Jeho práce na mapě Moravy došla 
uznání dvorské válečné rady: v roce 1713 
byl Müller povýšen na setníka, od morav-
ských stavů obdržel zvláštní odměnu 1000 
tolarů a císař Karel VI.  mu za rukopisnou 
kopii mapy věnoval svůj portét zdobený 
diamanty v ceně 1300 zlatých.

Josef Nejedlý

Pohled na dům čp. 42 od západu.



Naši jubilanti:
v září: 
Marie Tunková 86
Jarmila Muzikantová 86 
Marie Pospíšilová 84        
Bohumila Spurná 83        
Jiří Hlavizna 83
Marie Křížková 82

Blanka Gruntová 82
Božena Černá 82
Marie Nepožitková 80

v říjnu: 
Marie Václavíková 95
Marie Kratochvílová 94
Vratislav Muzikant 90
Vlasta Tunková 89

Jana Šenková 86
Květoslava Hamplová 83
Zdenka Dokládalová 83
Karel Přidal 82
Anna Vychodilová 81
Vladimír Tesař 80
Růžena Gargelová 75
Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

„Zlatou svatbu“
– padesát let společného života – 

oslavili v říjnu 

manželé Danuše 
a Ladislav Krampolovi 

z Lutína. 
Přejeme pevné zdraví, spokojenost 

a lásku v kruhu rodiny.
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Narozené děti: 

v srpnu:
Ema Pácaltová
Amélie Přikrylová

v září: 
Vanessa Drahníková
Anna Sikorová

Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Vítání občánků 

V sobotu 21. září bylo v Lutíně 
slavnostně přijato do svazku obce 12 dětí. 

Pěkný kulturní program připravily děti 
z MŠ Lutín.

Sbor pro občanské záležitosti

Opustili nás ve věku …

78 let František Navrátil Lutín
77 let Zdeněk Švec Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Foto: Patrik Vlach


