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ZE ŽIVOTA OBCE
Ohlédnutí
za třebčínským výročím
V životě obcí, měst, národa a lidské civilizace vůbec je připomenutí významných historických výročí, událostí či vývojových zlomů určitě velice potřebné a důležité. Vytváří
a pěstuje se tak vztah k rodišti, regionu i vlasti. Nakonec svou roli sehrává i vztah k rodině
či vztahy mezi rodinami. Platí to o všech lidech, obyvatelích příslušného místa, a zvlášť
to pak platí pro mladou generaci. Ovlivňuje
a formuje to pozitivně její charakter, povahové rysy, a chcete-li, i její duši.
Připomenutí 870. výročí první písemné
zmínky o Třebčínu (1141-2011) bylo tedy právě tou událostí, která nebyla v běhu všedních
dnů přehlédnuta a zapomenuta. Navázali
jsme tak i na předešlé akce v obci, z nichž ta
jubilejní se konala již před celými třiceti lety.
Obecní zastupitelé, personál obecního úřadu
a všichni ostatní nadšenci a organizátoři se
tak chopili celé věci se zaujetím a zvládli ji
se ctí.
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Pár slov si jistě zaslouží i vlastní průběh
oslav, probíhajících ve dnech 17. a 18. září
2011. Uznání si bezesporu zaslouží celý scénář akcí připravených na tyto dny. Je dobře,
že dominující byla výstava o historii obce
Třebčín, zahájená za účasti významných
hostů, a že byla také velmi vhodně doplněna
výstavou obrazů Zuzany Dvorské Šípové.
Veliká účast občanů a mládeže, a to i přespolních, svědčila o tom, že to byl uvážený krok
správným směrem.
Samozřejmě nezklamal ani další průběh
oslav. Tradiční průvod obcí byl doslova grandiózní a v ničem si nezadal s průvody, které
jsou každoročně organizovány na třebčínské
hody. Ke koloritu oslav patřilo i profesionální vystoupení skupiny historického šermu
Markus – M a souboru dobové středověké
hudby Rattus Rattus. Dobře zapadla do celé
atmosféry lidová muzika Šumica, v tom lehčím žánru se bavila i mladší generace při taneční zábavě se skupinou SAX. Nezklamalo
občerstvení, úprava areálu Ohrada ani stánek
s upomínkovými předměty a publikacemi.
A navíc nezklamalo ani počasí a všem účastníkům oslav, účinkujícím a hlavně pořadatelům skutečně víc než přálo.

Zvláštní zmínku a ocenění si zaslouží
publikace k 870. výročí Třebčína autora
PhDr. Jana Štěpána, Ph.D., který se také zasloužil o obsah, provedení a instalaci historické výstavy a nakonec i o její úspěch.
Nechyběla ani slavnostní mše svatá, sloužená v kapli sv. Floriána.
Co ještě dodat? Takovéto slavnostní akce se
jistě nekonají každý den, týden, měsíc nebo
rok. O to víc si zaslouží poděkování a ocenění
všichni, kteří se na přípravě a organizaci jubilejních oslav jakkoliv podíleli. Zvláštní poděkování patří místostarostce Zdeně Tomkové
a PhDr. Janu Štěpánovi, kteří byli duší všeho dění, a dále pak malířce Zuzaně Dvorské
Šípové. Poděkování za podporu patří zastupitelům a celému Obecnímu úřadu v Lutíně, poděkovat se sluší třebčínským hasičům
a třebčínským děvčatům, prostě všem, kdo
přiložili ruku k dílu.
Propříště si snad můžeme jen přát, aby zájem o historické události a hodnoty stál u našich představitelů i nadále v popředí, aby se
život a práce našich předků trvale připomínaly.

Zahájení oslav v Ohradě

Foto: Antonín Spurný z Lip, Jan Štěpán

Slavnostní průvod Třebčínem

1

Ladislav Smička

Výstavy k výročí
Součástí zářijových oslav bylo otevření dvou
výstav v budově bývalé základní školy v Třebčíně. Obě se těšily velkému zájmu malých
i velkých návštěvníků.
První výstava byla věnována obrazům malířky, kresličky, graﬁčky a kurátorky Zuzany
Dvorské Šípové. Na výstavě jsme měli možnost zhlédnout její díla, ze kterých vyzařuje
poetika a lidské pocity. Návštěvníci byli nadšeni malbou koní či malbou postav s vyjádřením jejich emocí. Mezi díly nechyběla ani
ukázka, či spíše parafráze starého umění – obraz Flóra od Tiziana. Zmíním se ještě, že tato
mladá umělkyně vystudovala Střední uměleckou školu graﬁckou v Jihlavě a doplňující
pedagogické studium pro absolventy uměleckých škol na Pedagogické fakultě Univerzity

Palackého v Olomouci. Samostatně vystavuje
od roku 2001 a od roku 2004 je členkou Unie
výtvarných umělců Olomoucka. Od roku 2011
je přijata na Akademii výtvarných umění
v Praze u prof. Z. Berana, ateliér klasické malby. Vystavuje v olomouckých galeriích „G“,
„Mona Lisa“, „Hesperia“. Svá díla prezentuje i v zahraničí, v letošním roce např. v Itálii
(Pitigliano a Udine) a v Německu (Schwerte).
Druhá výstava byla věnována samotné historii obce Třebčín. Kurátorem této výstavy byl
PhDr. Jan Štěpán, Ph.D. Jeho znalosti v oboru
archivnictví přispěly k citlivému a vypovídajícímu výběru dokumentů, které se váží k obci
Třebčín. Výstava byla velmi obsáhlá a bohatá
na informace. Potěšilo nás, že vyvolala velký
zájem nejen třebčínských občanů. Samotná
budova bývalé základní školy také po 35 letech ožila dětmi, neboť si výstavu přišli proPhDr. Jan Štěpán a malířka Zuzana Dvorská Šípová

foto: Jiří Weidinger

hlédnout žáci 6.-9. ročníku Základní školy
v Lutíně.
Na závěr bych chtěla poděkovat Zuzaně
Dvorské Šípové za umožnění zhlédnout její
krásná díla, PhDr. Janu Štěpánovi, Ph.D., který je autorem dokumentu „Třebčín – výročí
870 let od nejstarší písemné zmínky“, a dále
za provedení výstavy věnované historii obce
Třebčín. Poděkování dále patří organizačnímu
výboru, třebčínským hasičům a všem, kdo se
podíleli na přípravě a organizaci oslav. Velký
dík patří Obci Lutín, která přispěla nemalou
částkou k tomu, abychom tyto oslavy mohli
uskutečnit.
Zdena Tomková
místostarostka

Byla jsem však velmi překvapená. Ústy
PhDr. Štěpána, který žáky výstavou provázel, listiny náhle promluvily. Před očima se
nám procházeli naši dávní předkové a vyprávěli, jak se jim kdysi žilo. Bylo to úžasné
a děti poslouchaly bez dechu. Je to ostatně
znát i z toho, co samy napsaly. Proto patří
PhDr. Štěpánovi i paní místostarostce naše
velké poděkování.
Mgr. Věra Voňková

výstava k výročí obce Třebčín. Při prohlídce nám několik zajímavostí z historie a života
obce řekl PhDr. Štěpán. Na historických fotograﬁích jsme s překvapením poznali několik
míst, která si téměř zachovala svoji původní
podobu. Mohli jsme si ale také všimnout, že
spousta věcí se v Třebčíně změnila, a my jsme
při návratu procházeli moderní, upravenou
obcí...“
Valentina Čotková, 8. A

* * *
„...V pátek 30. září jsme si zpestřili dopolední vyučování vycházkou do Třebčína,
kde byla připravená výstava k 870. výročí
první písemné zmínky o této obci. Celá výstava byla instalována v budově staré školy
v Třebčíně, kterou většina z nás navštívila
poprvé. Nejprve jsme si prohlédli obrazy
malířky Zuzany Dvorské Šípové. Na nich
většinou pózovali staří lidé nebo koně, prohánějící se po pastvě. Obrazy se všem moc
líbily. V druhé místnosti byla již samotná

* * *
„...Bylo super, že jsme měli na této prohlídce průvodce, který nám vše řekl, vysvětlil a opravdu znal historii Třebčína. Na této
výstavě nás velice zaujala písemnost - první
zmínka o obci, dále staré vysvědčení jednoho
z žáků třebčínské školy, různé fotograﬁe žáků
a učitelů, články ze starých novin, dopisy
a různé zajímavosti. Určitě stálo za to tuhle
výstavu navštívit a nahlédnout tak do historie
naší sousední vesnice. ..“
Vendula Zbořilová, 8. A

Výstava ve staré škole

Třebčín jubilující
Třebčín měl narozeniny. Letos uplynulo
úctyhodných 870 let od doby první písemné
zmínky o obci. Oslavy byly přiměřené této
slavnostní příležitosti - důstojné, bohaté,
zajímavé. Jejich součástí byla i výstava písemností vážících se k historii obce. Ta mě
pochopitelně velmi zajímala - šla jsem si ji
prohlédnout hned po zahájení oslav a ráda
jsem přijala nabídku paní místostarostky
Tomkové, která její prohlídku nabídla i žákům lutínské školy. Po zhlédnutí výstavy
jsem však byla trochu na rozpacích - bylo to
zajímavé, to ano, paní učitelce Šolcové to na
fotograﬁích z doby, kdy nás učila, báječně
slušelo, na starých fotograﬁích jsem poznávala místa, jež jsem si pamatovala ze svého
dětství, z listin si zopakovala významné
události z dějin obce. Ale znáte děti - nejradši mají věci nápadné, na první pohled atraktivní, a to tahle výstava pro nezasvěcené
opravdu nebyla. Proto jsem se trochu bála.
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RC Klásek
nezahálí
Sportuje celá rodina
Je neděle 2. října, 14 hodin, sluníčko svítí
a hřeje jako v létě a na hřiště základní školy míří rodiče spolu s dětmi na akci Sportuje
celá rodina…
Rodinné centrum Klásek spolu s partnerským Rodinným centrem Provázek z Olomouce připravilo pro celé rodiny odpoledne
plné zábavy a sportu.
Každý si přišel na své. Nejmenší děti měly
připraveny kromě dětského koutku s hračkami disciplíny jako např. střelba z vodní
pistole, přenášení kelímků s vodou, skákání v pytlích apod., za jejichž splnění dostaly sladkou odměnu. Rodiče spolu s dětmi
mohli soutěžit hned ve dvou turnajích, a to
ve střeleckém trojboji dvojic (rodič- dítě)
a turnaji v petanque. V obou turnajích byly
vyhlášeni tři nejlepší a oceněni hodnotnými
cenami. Nechyběla ani tombola, a tak i ti, co

nevyhráli, měli možnost být také obdarováni. Za ceny pro vítěze a do tomboly děkujeme Pizzerii U Parku, Cyklosportu Luděk
Provaz, České spořitelně, obchodu Neptun,
APF Brno a Elektru–Hromádka.

Foto: Radka Chmelářová
Program doplňoval také skákací hrad pro
děti, dva koníci, kteří vozili děti po trávníku
za obecním úřadem, občerstvení a domácí
buchty našich maminek. Atmosféru zábavné-

Tvořivé večery pro ženy
Jedním z programů Rodinného centra
Klásek jsou také tvořivé večery pro ženy.
Po vzoru našich babiček, které společně
draly peří, bychom chtěly uspokojit ženskou potřebu navzájem se setkávat a společně něco vytvářet…
Ve středu 12. října od 17 do 20 hodin
proběhl již druhý večer tohoto druhu.
V červnu jsme měly večer tvoření šperků, tentokrát jsme nalákaly ženy na netradiční pletení košíku z novin.
Paní Libuše Bábková nás nejdříve
naučila udělat z novin (nejlépe Globus
nebo Tesco) „smotky“ pomocí špejle
a poté tyto zvláštní „proutky“ zaplétat
k sobě podle toho, jaký výrobek chce-

Ocenění dobré práce
Ve dnech 18. – 20. října proběhla v Olomouci kampaň Společnost přátelská rodině, která je zaměřena na posílení rodiny
ve společnosti a na podporu prorodinné
politiky. Kampaň vyhlašuje Síť mateřských center již od roku 2004.
V letošním roce bylo nominováno mimořádně zajímavé a různorodé uskupení
společností (např. divadlo Tramtárie, klasické kino Metropol, zámek Náměšť na
Hané, agentura WIKA).

ho odpoledne dokresloval hlas komentátorky
a hudba ochotného DJ p. Foukala.
Akce se zúčastnilo asi 46 rodin s dětmi,
z toho 14 přespolních, celkově přibližně 73
rodičů a 71 dětí. Do turnaje v petanque se
zapojilo 11 rodin a do střeleckého turnaje 40
dvojic.
Domníváme se, že se akce vydařila, účastníci odcházeli do svých domovů sportovně
i společensky vydovádění a hlavně, což bylo
naším cílem, strávili společný čas se svou rodinou.
Mgr. Radka Chmelářová

Foto: Radka Chmelářová
me získat. Dalšími pomůckami pak už
byly jen lepidlo Herkules, nůžky a tužka. Většina žen si vyrobila podkovičku,
kterou si může doma namořit, nalakovat
či nabarvit.

Pletení košíků není vůbec jednoduché
a chce to opravdu zručné a trénované ručičky. Proto se do složitějších výrobků
pustíme doma a možná také na příštím
setkání.
Paní Bábkové, která je už opravdu zručnou „tvořitelkou“ (má za sebou několik
desítek krásných výrobků a vystavovala
je na několika výstavách), velmi děkujeme, že nás obohatila zase něčím novým
a že jsme tak mohly spolu strávit příjemný večer.
Věřím, že se opět setkáme a před
Vánocemi spolu vyrobíme třeba adventní
věnce. Zveme všechny tvořivé ženy, aby
přišly mezi nás.
Mgr. Radka Chmelářová

Certifikát SPR a keramickou sošku anděla (autorem je renomovaný
olomoucký keramik Tomáš Kubíček)
obdrželo i Rodinné centrum Klásek
z Lutína. Cenu od prezidentky Sítě
MC Rut Kolínské převzala Mgr. Radka
Chmelářová.
Gratulujeme k udělení ceny a přejeme
RC Klásek, aby i nadále úspěšně realizovalo zajímavé akce pořádané pro
děti i jejich rodiče.
Zdena Tomková
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foto: Zdena Tomková

Drakiáda
V pátek odpoledne 7. října se na stadionu
TJ SIGMA Lutín konal již 4. ročník drakiády, kterou pořádala kulturní a školská komise
Obce Lutín.
Děti přišly v doprovodu rodičů i prarodičů, těšily se, že na stadionu budou pouštět
své draky, ale počasí nám nepřálo, vítr po
celé odpoledne nezafoukal. Děti dostaly
balíčky, opekly si špekáčky, zahrály si
v tombole.
Velkým lákadlem byla ukázka výsadkové
a záchranné činnosti a přistávání a start vojenského vrtulníku Mi-171, který přiletěl z vo-

Na listopad a prosinec
připravujeme:
 setkání seniorů Lutína a Třebčína – 10. 11.
 country bál – 11. 11.
 kateřinské zábavy – 25. 11. (poř. ČSŽ)
26. 11. (poř. TJ)

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce

Přistání

Prohlídka vrtulníku

jenské vrtulníkové základny Přerov – Bochoř
– 23. Prohlédli jsme si vrtulník, výsadkáři
nám předvedli, jak se správně „balí padák“
a celá akce se setkala s velkým zájmem všech

přítomných. Pořadatelé se již těší na 5. ročník
drakiády příští rok na podzim.

 rozsvícení vánočního stromu
– v sobotu 26. 11. v Třebčíně
– v pondělí 28. 11. v Lutíně
 mikulášskou nadílku v Třebčíně – 4. 12.
 vánoční koncert v Třebčíně – 23. 12.
Na bohatou účast se těší a srdečně zvou pořadatelé.

v plné výši, tedy 37 244 Kč, do rozpočtu
obce;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve
výši 7 500 Kč na zabezpečení 4. ročníku
drakiády. Akci pořádala kulturní a školská komise rady 7. 10. 2011.

dne 31. 8. 2011:
dne 5. 10. 2011:
Schválila:
 program 6. zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo ve středu dne 21. 9. 2011;
 mandátní smlouvu o výkonu inženýrské
činnosti technického dozoru investora
akce „Vodovod Lutín – propojení Lutín
– Třebčín“ Ing. Milana Hantáka, autorizovaného inspektora s.r.o. Prostějov.
Pověřila starostu obce podpisem této
smlouvy.
 Vzala na vědomí přehled hospodaření
obce Lutín v roce 2011 za období leden červenec.
 Neschválila další zabírání částí obecních
pozemků u autobusové zastávky Neptun
(směrem na Olomouc). Stanovisko rady
k návrhu na vybudování bezbariérového
vstupu do restaurace Neptun je zamítavé,
protože návrh předpokládá další zábor
(odprodej) obecního pozemku.
dne 21. 9. 2011:
Schválila:
 odpisy ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková organizace, za 3. čtvrtletí roku 2011; zároveň
nařídila odvod odpisů z hlavní činnosti

Schválila:
 program 7. zasedání zastupitelstva obce:
1) vyhrazená parkoviště
2) rozpočtová opatření
3) různé;
zasedání se konalo v pondělí 24. 10. 2011
v 17.00 hod. v aule ZŠ;
 a) studii Výstavba chodníku ve staré části
Lutína;
b) studii Rekonstrukce ul. K Sídlišti (za
předpokladu dopracování připomínek);
 uvolnění částky 1 500 Kč z rozpočtu obce
na zabezpečení dopravy na divadelní
představení v Těšeticích, které se konalo
v sobotu 15. 10. 2011. Tuto akci pořádala
kulturní komise rady.
 Souhlasila s pronájmem pozemků p. č.
231/11 v k. ú. Lutín (mezi zdravotním střediskem a areálem Sigma) od společnosti
Sigma Group, a.s., za cenu 38 160 Kč bez
DPH, budou-li tyto náklady v celé výši
přeneseny na zájemce o parkování na této
ploše.
 Vzala na vědomí dopis – vyjádření k dokumentaci Těžba štěrkopísku v k. ú.
Hněvotín a protipovodňová opatření.
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foto: Michal Holásek

Vladana Tomášková, členka komise

Pozvánka
Kulturní a školská komise Obce Lutín zve
občany na „country“ bál, který se koná
11. listopadu 2011
v aule Základní školy Lutín.
Začátek je ve 20 hodin, vstupné 50 Kč.
K tanci bude hrát Country expres.

dne 12. 10. 2011:
 Schválila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor obecní nemovitosti na ulici Na Záhumení č.p. 51,
Lutín (rehabilitace).
 Vzala na vědomí podání žádostí
– smluv o spolupráci při výběru dodavatelů el. energie a plynu uzavřených mezi Obcí Lutín a společností
Enterplex, s.r.o.

O čem jednalo zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání
dne 21. 9. 2011:
 Nesouhlasilo s těžbou štěrkopísku v k.
ú. Hněvotín a s tím souvisejícími protipovodňovými opatřeními a potvrzuje
negativní stanovisko, které k těžbě štěrkopísku vydalo zastupitelstvo na svém
8. zasedání, konaném dne 11. 6. 2008.
 Pověřilo starostu a místostarostku obce
zpracováním tohoto zamítavého stanoviska v duchu stanoviska, které vydala
rada obce dne 7. 1. 2008.
 Vzalo na vědomí odeslání klíčového
dopisu premiérovi vlády ČR - informaci o novele zákona RUD a podpůrné
akci, kterou pořádal Spolek pro obnovu
venkova a Sdružení místních samospráv dne 21. 9. 2011 v Praze.
/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ
Volba povolání
V pátek 30. září jsme s panem učitelem
Chmelářem navštívili závod Zora Olomouc.
Protože si během prvního pololetí musíme
vybrat, kam půjdeme po skončení základní
školy, šli jsme se podívat, co nabízí svým
zaměstnancům tento závod, který dnes patří
ﬁrmě Nestlé.
Přivítal nás pan Štěpánek, který nám podal
informace o výrobě čokolády a cukrovinek
a také o společnosti Nestlé. Představil nám
studijní program pro obor cukrovinkář. Tento
program je velice výhodný a je vidět, že závod má o studenty opravdu zájem a už od začátku je podporuje.
Na závěr na nás čekaly stoly plné cukrovinek. Zpočátku jsme se ostýchali sladkosti si
vzít, ale nakonec tam málem nezbyl ani ten
stůl. Návštěvu podniku bychom doporučily
všem, kdo mají rádi čokoládu nebo se věnují
výrobě cukrovinek.
Kateřina Domesová
Kristýna Adámková, 9.A

Výlet do Prahy
Každoročně řeším problém, kam vyrazit
na exkurzi se žáky 6. ročníku, kteří probírají
dějiny států, jež jsou od nás velmi vzdálené - Egypt, Indie… To víte, že bychom jeli,
ale… Letos jsme však měli mimořádné štěstí.
V Náprstkově muzeu v Praze uspořádali po
dlouhých čtyřiceti letech opět výstavu egyptských mumií, které muzeu patří a které jsme
museli vidět. Proto jsme ve středu 5. října vyrazili s 6.A do Prahy.
Mumie byly v předcházejících letech podrobeny lékařskému zkoumání, jež stanovilo,

jakými chorobami tito lidé zaživa trpěli a co
bylo příčinou smrti. Vystaveny byly i sarkofágy. Pokračujme však slovy jednoho z účastníků, žáka 6. A Ondřeje Látala:
„...Byla to opravdu nádherná expozice,
bylo tam mnoho sošek, pohřebních nástrojů a mumiﬁkovaných zvířat, ale byly tam
i mumie lidské, ty byly opravdu zajímavé.
Nejzachovalejší byla mumie paní Tajkašet...“
Návštěvu Náprstkova muzea jsme doplnili
prohlídkou Hradu.
„...Pražský hrad je nádherný. Viděli jsme
dokonce střídání stráží. Byla v tom taková
disciplína, že nás to obrovsky zaujalo. Když
odcházeli, pochodovali za nimi všichni žáci
6. A. Byli jsme i v katedrále svatého Víta,
okna byla zdobena vitrážemi, je to nádherná
gotická stavba. Prošli jsme dokonce i Zlatou
uličkou. Přešli jsme přes Karlův most, viděli jsme všechny ty kreslíře a muzikanty, poté
jsme dorazili na stanici metra a dojeli před
Národní muzeum. Výlet byl nádherný, nezapomenutelný a vděčíme za něj paním učitelkám Voňkové a Mrázkové, paní zástupkyni
a také vedení školy...“
Výstavu Náprstkova muzea jsme se žáky
lutínské školy absolvovali dvakrát. Podruhé
ve čtvrtek 6. října se žáky 8. ročníku, jimž
jsme spolu s RNDr. Vrbovou prohlídku výstavy doplnily procházkou Starým
Městem (gotické umění osmáci právě probírají - souhlasný pohled velebného kmeta
Komenského jsme přímo cítili v zádech)
a návštěvou interaktivní výstavy Vynálezci
a vynálezy v nové budově Národního muzea. Obě návštěvy byly nejen přínosné, ale
také velmi příjemné. Takové je poznávání našeho hlavního města vždy. Praha je
opravdovým srdcem Evropy.
Mgr. Věra Voňková
Ondřej Látal, 6.A

foto. Barbora Pomykalová
odpovědi. Cestou k východu z muzea jsme
obdivovali cenné madony a piety a poté jsme
se vydali opět parkem k tržnici a autobusem
zpátky do Lutína.
Kristýna Kovaříková, 7.B

Florbal, ﬂorbal, ﬂorbal
Florbalový klub FBS Olomouc uspořádal
ve dnech 16. září a 7. října Florbalové dny
v Olomouci, tedy ﬂorbalové turnaje žáků ve
věku 8 – 10 let.
Holky a kluci z druhých až pátých tříd
naší školy se pod vedením pana učitele Jana
Chmeláře těchto turnajů také zúčastnili.
Většina z nich byla na takové akci vůbec poprvé. Děti byly neuvěřitelné. Jejich zaujetí
pro hru, bojovnost, soutěživost, spolupráce
a touha vybojovat co nejlepší výsledek , to
vše tvořilo výbornou atmosféru. A to vše náš
tým posunulo k ohromnému výsledku.
Na prvním turnaji 16. září vybojovali naši žáci v utkáních mezi pěti školami
1. místo a domů si odvezli zlatý pohár.
7. října, kdy se turnaje zúčastnilo sedm
škol, pořídili zlatému poháru stříbrného
bratříčka.

Návštěva
Arcidiecézního muzea

Před Národním muzeem

foto: Dana Vrbová

Návrh naší učitelky českého jazyka navštívit Arcidiecézní muzeum v Olomouci
a prohlédnout si jeho exponáty jsme uvítali
s radostí. Když jsme v pátek 14. října došli
parkem od tržnice k cíli naší exkurze, uchvátila nás nádherná katedrála sv. Václava, také
zvaná Dóm, kde byl roku 1306 zavražděn
poslední Přemyslovec Václav III. Ve dvoře
Arcidiecézního muzea jsme našli i originál
sochy lutínského Anděla.
Výstava byla velmi zajímavá. V muzeu
jsme si prohlédli nejprve Pařížský zlomek
z Dalimilovy kroniky a k němu utkané tapisérie výtvarnice Věry Mičkové. Tam nám
paní učitelka také rozdala papíry se čtyřmi
otázkami, na které jsme si museli vyhledat
5

foto: Jan Chmelář
Tenhle turnaj však pro děti nebyl zdaleka
poslední. Holky a kluci jsou od letošního
roku registrovanými členy České ﬂorbalové
unie a pod názvem Tornáda je čeká soutěž
a celá řada zápasů.
Držím Tornádům i panu učiteli pěsti, aby
výsledky v soutěži byly podobné, a když se
někdy dařit nebude, ať jim sport hlavně přináší radost a dobrou náladu.
Mgr. Lenka Soušková
zástupkyně ředitele školy

Úspěch v přespolním běhu
V úterý 11. října se v Daskabátu u Olomouce konalo okresní kolo ZŠ v přespolním běhu
družstev. Celkově se zúčastnilo jedenáct škol
našeho okresu.
Družstvo hochů ve složení Štěpán Chvátal,
Jakub Křeček, Tomáš Behúň, Jakub Kleveta,
Michal Bureš a Jan Hejdušek vybojovalo na
trati dlouhé 3000 m krásné 4.místo.

foto: Jan Chmelář

klubu Olomouc. Její sportovní dráhu od začátku provázejí úspěchy. Např. v podzimní
části letošní atletické sezóny získala jako
členka štafety na 4x60 metrů druhé místo
na Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců v Hranicích. Totéž se opakovalo i při
Mistrovství Moravy a Slezska družstev
v Uherském Hradišti.
Míša se účastní také závodů ve víceboji. Při klubovém pětiboji skončila třetí a na
Krajském přeboru mladšího žactva ve víceboji v Přerově vybojovala páté místo. Vidíte?
A to se jedná jenom o tuto sezónu.
Jsme rádi, že své atletické zkušenosti využívá Míša i při reprezentaci lutínské základní
školy. Věříme, že pro ni bylo velkým zážitkem setkání se stříbrnou medailistkou z halového mistrovství Evropy v roce 2009 Lucií
Škrobákovou, avšak brzy jistě přijde čas, kdy
takovým zážitkem pro ostatní bude právě setkání s Míšou.

foto: Petr Doseděl
Pokud s námi chcete i vy zažívat nevšední
chvíle, podívejte se na náš nový web www.
duha-kristal.cz, kde vždy najdete aktuální informace - co bylo, je a hlavně co bude.
Petr„Hryzal“ Doseděl

Sigmundova SŠs, Lutín

Dívky Michaela Gieselová, Hana
Hornischerová, Markéta Klevetová,
Renata Dostálová, Michaela Fišarová,
Veronika Holbová a Karla Pytlíčková
okresní kolo vyhrály a postoupily do kola
krajského, které se konalo hned za dva dny
v Jeseníku. I v tomto závodu nám udělala
děvčata radost, když v silné konkurenci
obsadila 3. místo a dovezla do Lutína další
sportovní trofej.
Mgr. Jan Chmelář

Lutín-Wetzlar – podzim 2011

Rodinné stříbro
Všichni slýcháme v televizi a čteme v tisku
o vynikajících osobnostech naší doby. Slovo
VIP (very important person) se stalo běžnou
součástí našeho slovníku. Používají ho všichni, aniž mnohdy vědí, co vlastně znamená.
Není však jenom Václav Klaus, Madonna,
Martina Sáblíková či Usain Bolt. Vynikající
lidé žijí i zde mezi námi. Často o nich ani
nevíme. Můj otec říkával: „Ti nejlepší lidé
bývají skromní. Vědí, co všechno ještě nedokázali.“
Takové osobnosti jsou samozřejmě i mezi
dětmi. Právě z nich jednou vyrostou dospělí VIP, jejichž osudy budou všechny zajímat
a po nichž budou maminky pojmenovávat
své děti. Můžeme o nich však vědět už dnes.
Je přece příjemné znát se s někým výjimečným.
I já jsem se letos s takovým člověkem seznámila. Chodí do mé nové třídy 6. A. Je
to drobná, útlá a skromná dívenka, do které
byste to vůbec neřekli. Jmenuje se Michaela
Gieselová. Jejím koníčkem je sport. Oslovila
ji především atletika, které se věnuje aktivně.
Od svých devíti let je členkou Atletického

bovny a několik výletů a výprav nás určitě
taky nemine. Zatím nevíme, co nás na nich
čeká, ale všichni se těšíme, až zase někam
vyjedeme.

„Stříbrná“ štafeta (Míša druhá zleva)
foto: Olga Gieselová

Co říci závěrem? To je pro nás ostatní snadné. Výborně, Míšo, výborně. Jan tak dál!
Na základě informací rodičů zpracovala
Mgr. Věra Voňková

V neděli 25. září 2011 dorazili naši kamarádi, němečtí studenti z Wetzlaru, k nám do
Lutína na výměnný pobyt. Jeli stejnou cestou přes Chomutov jako každý rok, tam se
zastavili na oběd a navečeřeli se v restauraci
U Sokolovny v Olšanech. Ve večerních hodinách dorazili do Lutína, kde se ubytovali na
internátě. V pondělí ráno proběhlo přivítání
hostů, rozdělení do týmů a zadání práce, která byla cílem našeho projektu.
Tento rok jsme měli vyrobit hodiny na podstavci. Hned první den jsme začali s přípravou. Žáci byli rozděleni do určitých stanovišť
(CAD, CNC, dílny a dokumentace) a postupně se seznámili s tím, co všechno se bude
dělat.
Druhý den jsem se dali do práce na daném
úkolu. Dokumentace měla na starosti fotky
a celou prezentaci průběhu projektu. V CAD,
CNC a dílnách se odehrávalo vše, tam probíhala ta hlavní práce, která byla samozřejmě
úspěšná. Každý den jsme pokročili o kus dál.

DUHA Křišťál
Školní rok jede na plné obrátky a ani my
nezůstáváme pozadu. Od září jsme stihli
objet kus republiky – za zmínku určitě stojí vítězství na Duhovém mostě v Náchodě
– celostátním srazu „duhových“ oddílů nebo
parádní výlet do Třebíče na 20. Stínadelský
sraz.
Na zimní spánek se taky nechystáme! Čeká
nás spousta práce, ale i zábavy a dobrodružství. Chystáme se na velkou rekonstrukci klu6

foto: Ladislav Porteš

Vše se nám dařilo, i když jsme museli řešit
i drobné nedostatky.
Jednou zlobila tiskárna, a tak se vše zpomalilo, ale závada byla brzy opravena a jelo
se dál.
Já osobně si myslím, že letošní žáci předvedli skvělý výkon a výrobky se všem líbily. Na závěrečnou prezentaci přijeli zástupci
pedagogického sboru z Wetzlaru: ředitel
Michael Diehl a zástupce ředitele Ulrich
Staffa, samozřejmě vedení naší školy – ředitel Mgr. Pavel Michalík a zástupce ředitele
Ing. Oldřich Fojtek - a také místostarostka
obce Lutín paní Zdena Tomková.
Večer po prezentaci se naši přátelé z Německa rozloučili a odjeli domů.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na společné práci - studentům, mistrům
odborného výcviku a učitelům, kteří nám
pomáhali řešit problémy, které se tu a tam
vyskytly. Děkujeme jim také za to, že měli
letos opět pevné nervy. Těšíme se na další
spolupráci.
David Novák
MS 2.

Cyklistický kurz na Ostružné

do Hanušovic, kde jsme se nalodili a hurá
domů. Škoda, že nás bylo málo, byla pohoda, veselo a milo. Tak příště snad s početnějším peletonem.
Mgr. Hana Grundová
Mgr. Marcel Máčala

ZAJÍMAVOSTI
Upozornění občanům
Volné vstupenky na stavební a technický veletrh STAVOTECH ve dnech
3. - 5. 11. 2011 jsou pro zájemce k dispozici
na OÚ Lutín.
* * *
Vážení občané,
na základě Vašich četných upozornění
se k Vám obracíme s prosbou: Pokud se
stanete svědky toho, že řidiči aut s cizí
SPZ vyhazují pytle s odpadem do kontejnerů v Lutíně nebo Třebčíně, oznamte jejich SPZ na OÚ v Lutíně, aby bylo možné
problém řešit a zjednat nápravu.
Děkujeme za spolupráci.
OÚ Lutín

(19. – 23. září 2011)
Prší, prší, jen se leje a my vyrážíme na cyklistický kurz na Anežku. Je nás málo, takže
cestujeme netradičně bez kol a batohů, které
veze Marcel Máčala školním transitem. Je to
„pohodka“ a cesta uteče jako nic. Počasí je
„husté“, ale sedáme na kola a v dešti šlapeme
na Paprsek a zase dolů. Všude bahno, voda,
a tak se mnozí v těžkém terénu válejí a padají. Vypadáme jako drsní bikeři. Druhý den
zase lehce mrholí, tak jedeme na Rejvíz. Je
to pořád do kopce, takže nikomu není zima
a odpoledne už ani kapka.

foto: Marcel Máčala
Odpočinkový den jsme strávili v Lesním baru a na Smrku. Byla to krátká, leč
výživná etapa. Počasí už bylo super, takže
jsme se ve čtvrtek kochali pod Kralickým
Sněžníkem a viděli nádherná panoramata.
Králičí vývar s játrovými knedlíčky na
Návrší naše výhledy ještě vylepšil. V pátek
jsme to vzali už směrem domů a dojeli jsme

VIII. ročník Hanáckého
cestovatele skončil
V sobotu 15. října byl v Čechách pod
Kosířem slavnostně ukončen VIII. ročník
„Hanáckého cestovatele“. Akce proběhla
v prostorách nového Multifunkčního centra v Čechách pod Kosířem za účasti asi 150
obyvatel regionu a dalších návštěvníků.
Certiﬁkát „Hanácké cestovatel“ získalo
letos 95 občanů, kteří poznávali náš region,
zodpověděli kontrolní otázky z navštívených
míst a vyplněného průvodce odevzdali na
sekretariát Regionu HANÁ. Tito cestovatelé byli ze všech částí našeho regionu a někteří i ze vzdálenějších míst, např. z České
Třebové, Ostravy a také ze slovenského
Sence a Bratislavy. Všichni obdrželi diplomy od starosty obce Čechy pod Kosířem
Ing. Milana Kiebela a místopředsedkyně
Regionu HANÁ Ing. Elišky Dostálové.
Otázky pro naše cestovatele byly letos velmi zajímavé. Týkaly se např. barokní sýpky
v Ludéřově, významných staveb v jednotlivých obcích, řemesel v expozici zámku v Čechách pod Kosířem, nápisů na nemovitostech
v obcích nebo výstav v Černé věži v Drahanovicích.
Současně probíhal turnaj v nohejbalu družstev obcí regionu, bohužel jen čtyř - z Čech
pod Kosířem, Hvozdu, Drahanovic a Pěnčína. Ostatních 25 obcí družstva nepostavilo.
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foto: Miroslav Mačák
O pěkný kulturní program se postaraly děti
ze ZŠ Čechy pod Kosířem, hudební a pěvecká country skupina Poslední kovboj z Přemyslovic a skupina country tanců z Čech pod
Kosířem.
Ing. Miroslav Mačák

Lutín po 70 letech
V pokračování slíbeného seriálu jsme se
posunuli od obecního úřadu (resp. hasičské
zbrojnice) k tzv. „malé“ vrátnici. Při pohledu směrem na současnou Olomouckou ulici
je vidět, jak málo budov tam na pravé straně
před 70 lety stálo.

foto: Karel Mišák
Připravených fotograﬁí mám ještě celou
řadu, ale zároveň se obracím ke spoluobčanům s prosbou: Pokud někdo má podobné
historické snímky a může je na krátkou dobu
zapůjčit, naskenuji je a obratem vrátím.
Předem děkuji.
Ing. Karel Mišák

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil
Vladimír Smékal./
Všechny změny v naší ekonomice
i politice v roce 1991 se projevily také
v životě obce. Nastalo oživení v životě
politických stran. Hlavní aktivitu vykazovala zpočátku strana socialistická,
svou činnost vyvíjely čsl. strana lidová,
komunistická strana a hnutí za samosprávnou demokracii.
Poměrné oživení nastalo v náboženském životě, které se projevilo v počtu
bohoslužeb v místní kapli i množství
jejich návštěvníků. Oživení nastalo
také v oblasti cestování, očekávali jsme
však větší rozmach v soukromém podnikání.
Začátkem března bylo provedeno sčítání lidí, domů a bytů. Počet obyvatel Lutína byl 2698, z toho 1311 mužů
a 1387 žen.
Kulturní život v obci i nadále zajišťoval ZK Sigma Lutín. Větších akcí uspořádaných v roce 1991 bylo dvanáct,
trvale pracovalo šest zájmových kroužků, v knihovně bylo zaregistrováno
310 čtenářů. Obecní kino hrálo dvakrát
týdně dvě představení s průměrným počtem návštěvníků 41.
Ve srovnání s rokem předcházejícím
to bylo o třetinu méně. Celkově nutno
konstatovat, že kulturní život obce byl
ve srovnání s dřívějšími lety výrazně
chudší.
Základní školu navštěvovalo v roce
1990/91 205 žáků v osmi třídách 1. – 4.
postupného ročníku.
Zemědělské
družstvo
nedosáhlo
v rostlinné výrobě nijak dobrých výsledků. Např. u pšenice ozimé v důsledku silné polehlosti poklesl průměrný hektarový výnos na 53,82 q, zatímco
průměrný výnos za posledních 5 roků
byl 60,03 q na hektar.
V roce 1991 se narodilo v Lutíně 53
dětí a zemřelo 18 občanů s průměrným
věkem 65 roků.
V lednu se v noci vloupali zloději
do lutínské kaple, ukradli šest svícnů
a poškodili obrazy křížové cesty.
V březnu byl otevřen v Lutíně
první soukromý podnik – hostinec
U Popelků.
Do Lutína poprvé přiletěl vrtulník záchranné lékařské služby.
Hasiči postavili na Rybníčku májku,
ale hned v noci ji někdo ukradl.
V květnu byla v Lutíně zahájena malá
privatizace.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti

Narozené děti:

V září oslavili:
96 let Růžena Honzlová
85 let Marie Novotná
83 let Ludmila Krátká
82 let Oldřich Lakomý
80 let Anna Aczbergerová
75 let Bohumila Spurná
75 let Jiří Hlavizna

Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín

V říjnu oslavili:
89 let Ignác Bokůvka
Třebčín
87 let Marie Václavíková
Třebčín
86 let Marie Kratochvílová
Lutín
85 let Antonín Dostál
Třebčín
83 let Alžběta Andrejčiková
Lutín
82 let Vratislav Muzikant
Lutín
81 let Stanislav Zbořil
Třebčín
81 let Vlasta Tunková
Třebčín
80 let Ján Dučák
Lutín
75 let Květoslava Hamplová
Lutín
75 let Zdeňka Dokládalová
Třebčín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.
* * * * * * * * * * * * * * *

červenec:
Helena Grézlová
František Střída

Lutín
Lutín

srpen:
Nikola Švédová
Radovan Grumlík

Lutín
Třebčín

září:
Nicol Buzíková
Lutín
Amálie Slezáková
Třebčín
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští
dny a cesty byly plné slunce a pohody.
* * * * *

Opustili nás ve věku …
88 let Vlasta Sedláčková
Lutín
78 let Marie Smičková
Třebčín
51 let Helena Vargová
Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
* * * * * * * * * * * * * *

Vítání občánků

V sobotu 15. října
proběhlo v Lutíně slavnostní přivítání 8 dětí
do svazku obce. Krásný
kulturní program si připravily děti MŠ a žákyně ZŠ Lutín.

;
Foto: Michal Holásek

Sbor pro občanské
záležitosti
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