
Slavnostní zasedání
Dvě výročí významná pro Lutín a jeho oby-

vatele jsme si připomněli v sobotu 31. květ-
na. Společné slavnostní zasedání obecního 
zastupitelstva, zaměstnanců ZŠ a MŠ Lutín 
a pozvaných hostů se konalo u příležitosti 
780. výročí první písemné zmínky o Lutínu 
a 20 let úplné základní školy v Lutíně.

V aule školy jsme po krátkém, velmi 
pěkném kulturním vystoupení žáků ZŠ 
vyslechli projevy starosty obce Antonína 
Bábka o historii i současnosti Lutína 
a ředitelky ZŠ Mgr. Lenky Souškové 
o dvacetileté existenci a činnosti úpl-
né základní školy v Lutíně. Po nich byli 
za dlouholetou aktivní práci a za přínos 
pro rozvoj obce symbolicky – čestným 
uznánáním, malým dárkem a květinou – 
oceněni pracovníci školy a občané, kteří 

dlouhodobě věnovali své schopnosti, síly 
a čas práci v Zastupitelstvu obce Lutín. 
Jejich práci a zásluhy připomněly pří-
tomným místostarostka Zdena Tomková 
a zástupkyně ředitelky ZŠ Mgr. Kateřina 
Mrázková.

Po slavnostním zasedání byli všich-
ni přítomní pozváni k prohlídce školy 
a na odpolední dětský den a kácení máje 
na Rybníčku.

Mgr. Ladislava Kučerová
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Ocenění dlouholeté dobré práce. Vystoupení žáků základní školy. Foto: Jana Jašková

ZE ŽIVOTA OBCE

Prvním červencem opět začíná dvouměsíční období tou-
žebně očekávaných prázdnin, rodinných dovolených, dět-
ských táborů a různých letních radovánek.

Všem čtenářům OZ, žákům, studentům, učitelům a ob-

čanům Lutína a Třebčína přejeme, aby oba krásné let-
ní měsíce prožili podle svých přání a představ, ve zdraví 
a pohodě.

Redakční rada OZ
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Důstojné rozloučení 
s „deváťáky“

Očekávané prázdniny jsou konečně tady. 
Svou povinnou školní docházku v lutín-
ské základní škole ukončilo letos 35 žáků. 
Někteří z nich dosahovali velmi dobrých 
studijních výsledků a často reprezento-
vali školu v různých vědomostních nebo 
sportovních soutěžích. I letos se s nimi 
starosta naší obce setkal a za přítomnosti 
jejich rodičů a spolužáků ocenil jejich prá-
ci na malé odpolední slavnosti 17. června 
v aule ZŠ.

Byli to tito žáci: 
David Doležel, Magdaléna Greplová, 

Radovan Grepl, Vendula Hejtmánková, 
David Koutný, Kateřina Navrátilová, 
Barbora Pomykalová, Jan Pytlíček a Jana 
Trávníčková.

Přejeme jim i všem ostatním, dnes už 
bývalým „deváťákům“, aby byli úspěšní 

i na dalších školách a v učebních oborech, 
získali nové dobré přátele, měli čas také 
na své koníčky a sportovní vyžití.

Úspěšný start do další etapy života!
Mgr. Jana Šolcová 

předsedkyně  SPOZ

Nová sekačka Starjet.

Ulice K Sídlišti před dokončením. Zeleň v Třebčíně – lokalita za nádražím.

Co nového v obci
Největší letošní investicí obce je rekon-

strukce ulice K Sídlišti v Lutíně, která 
zahrnuje také vybudování nových kol-
mých, šikmých a podélných parkovacích 
stání, opravu chodníků a vozovky míst-
ní komunikace. Na základě výběrového 
řízení byla práce zadána stavební fi rmě 
SWIETELSKY. 

Během prvních dnů po zahájení akce 
upozornila stavební fi rma na špatný stav 
vozovky. Sondy provedené na zjištění její 
únosnosti prokázaly špatné podloží a nut-
nost provést jeho sanaci. Práce na rekon-
strukci se na krátký čas pozastavily a byly 
rozšířeny o provedení sanace. Původní 
celková cena díla se tím zvýšila z necelých 
3 milionů Kč na přibližně 6,5 milionu Kč. 

Během rekonstrukce došlo také ke kom-
pletní výměně sloupů veřejného osvětlení, 
k výměně dešťových vpustí, úpravě terénu 
kolem areálu TJ 
a  osazení nového 
plotu. 

Další novou in-
vesticí naší obce je 
vybavení pracoviš-
tě technických slu-
žeb. Do Třebčína 
byl pořízen nový 
traktorek s vlečkou 
a do Lutína byla 
zakoupena nová, 
výkonná sekačka 
Starjet. V obou čás-
tech obce byla vy-
sázena nová zeleň. 

V současné době se v Lutíně připravuje 
stavba nového veřejného osvětlení v loka-
litě Zahrádky a v době prázdnin bude pro-

Na snímku zleva: tř. uč. Mgr. Ivana Kubíčková, zást. řed. Mgr. Kateřina Mrázková, Vendula Hejtmánková, 
Magdaléna Greplová, Radovan Grepl, David Doležel, starosta obce Antonín Bábek, Kateřina Navrátilová, 
Barbora Pomykalová, Jana Trávníčková, Jan Pytlíček, David Koutný, tř. uč. Mgr. Eliška Mišáková, ředitelka 
ZŠ Mgr. Lenka Soušková. Foto: Zdeňka Dosedělová



Kláskovy narozeniny
Sobotní odpoledne 12. dubna jsme trávili 

v aule ZŠ Lutín při krájení již třetího výroč-

ního dortu našeho Rodinného centra Klásek. 
Společně s dětmi jsme si zatančili a zazpívali, 
vyrobili si kytičku a pochutnali si na výteč-
ném dortíku. Pro děti byly také připraveny 

sportovní discipli-
ny, za které dostaly 
drobné odměny. 

Děkujeme paní 
Petře Kubáčové za
upečení vynikají-
cího dortu a obci 
za bezplatné zapůj-
čení auly.

■ ■ ■

V deštivém odpo-
ledni 16. května se 
sešlo devět rodičů 

v klubovně Duhy Křišťál na semináři o první 
pomoci „Rodič – záchranář“. Lektorkami 
byly Mgr. Lucie Balarinová a Mgr. Iva 
Hlavinková ze sdružení „První pomoc živě“, 
jehož jsou zakladatelkami.

Je opravdu těžké popsat slovy, jaké nadšení 
vzbudil mezi účastníky tento seminář. Nikdo 
z nás nečekal, že by přednáška tohoto typu 
mohla být tak hlubokým zážitkem. Neustále 
mi znějí v hlavě audioukázky skutečných te-
lefonátů lidí, kteří pod vlivem stresu nejsou 
téměř schopni jednat, což může mít pro zra-
něného katastrofální následky. Musím říct, že 
jsem při těchto ukázkách zadržovala pláč.

V praktické části semináře jsme se naučili, 
jak správně dostat člověka do stabilizované 
polohy, jak poskytnout masáž srdce dospělé-
mu, teenagerovi a miminku. Poté následovala 
praktická ukázka, kdy některým účastníkům 
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Na Kláskově dortu jsme si všichni pochutnali. Foto: Bc. Lucie Migalová

bíhat generální oprava objektu školní dru-
žiny včetně zateplení a výměny oken. Tato 
akce bude z větší části hrazena z prostřed-
ků Operačního programu Životní prostře-
dí, odkud jsme získali dotaci na projekt 
„Energetické úspory pro budovu družiny 
ZŠ Lutín“. 

V Třebčíně opravuje kamenosochař pan 
Lexa pomník padlým před bývalou školou 
a v nejbližší době budou zahájeny práce 
na opravě chodníků po obou stranách ces-
ty v úseku kolem Pivnice Litovel. Na mě-
síc srpen je naplánována výměna oken 
a dveří na budově KSZ a rekonstrukce 
elektroinstalace v kapli sv. Floriána.

Zdena Tomková, místostarostka

JARO S KLÁSKEM

Čekanka
V prostorách RC Klásek 

se každý čtvrtek od 13. břez-
na do 29. května scházely 
děti (od 2,5 do 4 let), které 

zkoušely bez maminky zvládnout celé do-
poledne. První dvě lekce se konaly za účasti 
maminek, v průběhu dalších lekcí už byly 
děti samy. Díky hodným a trpělivým tetám 
odloučení statečně zvládly.

Přípravný kurz pro děti před nástupem 
do MŠ „Čekanka“ probíhal v rámci pro-
jektu „Aby rodina fungovala“. Byly vy-
užívány prvky Montessori pedagogiky, 
ve smyslu přirozeného chování a vzdě-
lávaní. Důraz je kladen hlavně na sebe-
obsluhu a samostatnost dětí.  V průběhu 
každé lekce děti cvičily, zpívaly, vyráběly 
dáreček, poslouchaly pohádku, kreslily, 
povídaly o sobě a své rodině …

Dvanáct lekcí nám
tak rychle uteklo 
a právě na poslední 
byli pozváni i rodi-
če, aby porovnali 
ty opravdu neuvě-
řitelné pokroky! 
Každý hltal očima 
své dítko a nevěřil 
tomu, co všechno 
se tak malí „před-
školkáčci“ naučili. 
Myslím, že největ-
ší pokrok udělali 
v komunikačních 
dovednostech – sa-
mi se představili, 
poprosili, poděko-
vali…

Ráda bych poděkovala Mgr. Kateřině 
Krejčířové a Mgr. Radce Chmelářové, 
které se věnovaly organizaci a přípravám 
třetího pokračování „miniškolky“. Jsem si 

jistá, že děti budou mít mnohem jednoduš-
ší nástup do školky, kam se už teď těší. 

Mgr. Iveta Ženožičková
 (maminka malé účastnice kurzu)

Nový traktorek s vlečkou.. Foto: Zdena Tomková

Na školku budeme připraveni. Foto: Mgr. Radka Chmelářová
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lektorky namaskovaly určitá zranění, řekly 
nám, jak se máme jako zranění chovat, a dru-
há polovina účastníků se nás měla pokusit 
zachránit. Potom byly reakce vyhodnoceny.

V závěru jsme se jednomyslně shodli 
na pokračování kurzu a prohloubení znalostí.

■ ■ ■

Díky projektu „Aby rodina fungovala“, 
který je podpořen z dotačního programu 
„Rodina a ochrana práv dětí“, odstartovalo 
první květnové úterý setkání rodičů s názvem 
„Rodičovská skupina“. Tento program je 
podpořen Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a obcí Lutín. Jedná se o pravidelná setká-
vání rodičů, na kterých bude probíhat diskuse 
nad daným tématem, vedená instruktorem. 
Cílem setkání je hledání společných řešení, 
výměna zkušeností, upevnění správných 
postojů, znalostí a dovedností v dané oblasti. 
Součástí aktivity je také návštěva odborníka. 

Z řad odborníků jsme v květnu v Klásku 
přivítali knihovnici Bronislavu Pospíšilovou. 
Přišla nás seznámit s krásnými knížkami pro 
děti, které si malí čtenáři  mohou v knihovně 
zapůjčit. Děti si vyslechly také krásné pohád-
ky a dostaly sladká 
jablíčka.

Druhým odborní-
kem v měsíci květnu 
byla fyzioterapeutka 
Mgr. et Mgr. Renata 
Černohouzová, kte-
rá nás seznámila se 
správným výběrem 
botiček pro děti. 
Upozornila nás také 
na různá úskalí, kte-
rá číhají na děti v ob-
lasti psychomotoric-
kého vývoje, a uká-
zala maminkám, jak 

si ulevit od bolesti 
zad a také cviky 
na zpevnění bříška 
po porodu. Při „ne-
odborných“ setká-
ních vedly mamin-
ky diskusi na důle-
žité téma „Nočník“ 
a „Muzikoterapie“. 

Setkávání rodičů 
„Rodičovská sku-
pina“ bude probíhat 
jednou týdně také 
po letních prázdni-
nách. 

■ ■ ■

Pondělní podve-
čery v období od 5. května do 9. června pa-
třily kurzu „Cesta k sobě, cesta k dítěti“. 
Jednalo se o semináře interaktivně vede-
né lektorkou Mgr. Magdou Mečkovskou, 
které měly za úkol posílit rodičovské kom-
petence a pochopit vliv dětství na naše 
jednání a osobní přesvědčení. Hlavními 
tematickými okruhy byly naslouchání 
a podpora, porozumění sobě, porozumění 
dětem, podpora touhy po změně. Kurzu se 
zúčastnilo sedm rodičů. Děkujeme oddílu 
Duha za zapůjčení klubovny, ve které se 
kurz konal.

Za sebe jsem ráda, že jsem se kurzu 
zúčastnila. Líbí se mi, že je veden for-
mou her. Kurz mi pomohl uvědomit si 
spoustu věcí z mé minulosti týkajících 
se dětství a rodiny a to, jak právě tato 
minulost ovlivňuje mou výchovu a vztah 
k dětem. 

Bc. Lucie Migalová

Názory účastníků kurzů:

Chtěla bych „Klásku“ za akci Rodič-
záchranář moc poděkovat. Bylo to úžasné. 
Přednášející holky mají téma první po-

moci kvalitně zpracované a umí své zna-
losti předávat dál s vtipem a originalitou. 
Pokud by bylo někdy pokračování, moc 
ráda zase přijdu. 

 (Mgr. Hana Zámečníková)
 
Bylo to velmi zajímavé a pro mě i pří-

nosné. Je škoda ,že podobná školení s ná-
cvikem nemají i děti ve školách. Myslím 
si,  že by to bylo velkým přínosem pro ce-
lou společnost. Nejvíc  mi dala asi ta si-
mulace zranění. Bylo to hodně emotivní, 
a i když jsem věděla, že je vše „jen jako“, 
určitý stres jsem na sobě pociťovala, tak-
že nevím, jestli bych danou situaci zvládla 
sama. Při tom nácviku ti taky dojde ,na co 
všechno ses mohla ještě zeptat v teoretic-
ké části a nezeptala se. Určitě si to budu 
mnohem lépe pamatovat.

(Jitka Cielecká)
 
Perfektně připravené. Profesionálně 

a přitom poutavě odprezentované.
Oceňuji praktické ukázky (stabilizovaná 

poloha, masáž srdce…).
(Pavel Pospíšil, DiS.)

 
Děkuji „týmu z Klásku“ za zorganizo-

vání kurzu Cesta k sobě - cesta k dítěti 
a paní Mečkovské za jeho skvělé vedení. 
Zúčastnili jsme se ho společně s manže-
lem i s našimi dětmi. Měli jsme ze začátku 
trochu strach, jak to tam všichni zvlád-
neme, ale Klásek je opravdu místo přá-
telské všem rodinám a nebyl s tím žádný 
problém. Syn si hrál v herně se svou oblí-
benou paní na hlídání a s ostatními dětmi 
a půlroční dcerka si mohla hrát přímo ve-
dle mě na dece. Každé pondělí jsme se tak 
mohli setkávat s ostatními rodiči v příjem-
né atmosféře centra a sdílet spolu strasti 
i radosti našich rodičovských životů. Pod 
vedením zkušené a milé paní Mečkovské 
jsme pracovali na svém vztahu k sobě 
a tím i k našim dětem. Kurz mi pomohl po-
chopit můj přístup k životu a mé vnímání 
okolního světa. Líbilo se mi, že bylo vše 
podáváno zajímavou a často i zábavnou 
formou. Jsem velmi ráda, že jsem se moh-
la zúčastnit.

(Mgr. Hana Zámečníková)

Kurz „Cesta k sobě, cesta k dítěti“ nám 
pomohl vrátit se k našim kořenům, ob-
rátit se zpět do našich původních rodin 
a pochopit spojitosti s přítomností, život-
ním přesvědčením a zejména přístupem 
k našim nejbližším. Teď už je jen na nás 
ukázat, jak moc jsme zapracovali sami 
na sobě a že největší prospěch z kurzu bu-
dou mít naše děti.

(Ing. Petra Střídová)

Žádný strach – bude žít! Foto: Bc. Lucie Migalová

Budoucí čtenáři. Foto: Bc. Lucie Migalová
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Tvořivé večery

V rámci našich večerních kreativních 
setkávání se zájemkyně mohly seznámit 
s dalšími technikami tvoření ( například 
quillingu, skládání čajových sáčků, háč-
kování motýlků či tvoření stromečků 
z korálků). 

Základem techniky quilling je namotá-
vání a následné tvarování úzkých barev-
ných papírových proužků do různorodých 
tvarů. Různými druhy skládání si mohly 
účastnice kurzu vyzdobit přáníčka. 

Zajímavou a materiálově nenáročnou 

technikou, kterou si ženy mohly rovněž 
vyzkoušet, bylo skládání čajových sáčků 
neboli tzv. tea bag folding. Při této čin-
nosti nám stačilo pouze lepidlo a papírové 
čajové sáčky, ze kterých jsme si různými 
technikami skládání složily kytičky, jež 
jsme upravily v přáníčka, případně zala-
minovaly jako podtácky pod hrnečky. 

V jednom z kurzů jsme měly možnost 
pod vedením paní 
Burďákové uháč-
kovat krásné mo-
týlky z moderně 
obarvené příze. 

Z posledního tvoření, které proběhlo 
začátkem června, si mohly ženy odnést 
stromečky z korálků. Byly vyrobeny 
kroucením drátků a korálků. Díky tomu 
vznikaly překrásné stromečky, které jsme 
upevnily na kameny. Touto technikou nás 
opět provázela a večer zpříjemnila paní 
Burďáková.

Alena Nevěčná        

Rallye Hamry 2014

Jednotka SDH Lutín-Třebčín se 17. květ-
na poprvé zúčastnila již 11. ročníku Rallye 
Hamry – soutěže pro jednotky sborů do-

brovolných hasičů, probíhající v okolí 
obce Hamry na Prostějovsku. Jde o sou-
těž, ve které účastníci získávají nové zku-
šenosti a prohlubují znalosti již nabyté.

Letošní ročník měl sedm etap – sedm 

soutěžních úkolů, které jsme plnili na růz-
ných místech:
- záchrana tonoucích (přehrada Plumlov)
-  záchrana osob po zranění (jezdecký are-

ál Mostkovice)
-  záchrana osob zavalených nebo zasypa-

ných (cihelna Určice)
- likvidace požáru ve sklepení (Prostějov)
-  vyprošťování osob po pádu do výkopu 

(Držovice))
-  vyprošťování osob po dopravní nehodě 

(Kostelec na Hané)
-  záchrana osob z výšky – transport zraně-

ného (Hamry).  
Na provedení jednotlivých úkolů do-

hlížela nekompromisní odborná komi-
se, která přidělovala body, z nichž bylo 
po celkovém součtu sestaveno zhodnoce-
ní. Po jednotlivých úkolech následovala 
diskuse o chybách, přednostech a kvalitě 
splněného úkolu.

Každá ze sedmi etap potrápila nejed-
noho hasiče. Došlo i na pot, únavu a slzy 
po náročném boji o záchranu zdraví a ži-
vota, protože všichni soutěžící ze sebe 
vydali maximum znalostí, fyzických sil 
a úsilí pomoci lidem v nouzi.

Ze zprávy Františka Crhy, 
velitele JSDH

Šikovné ruce . . . Foto: Alena Nevěčná

Zásahová jednotka SDH Třebčín. Foto: archiv SDH

. . . a jejich dílo. Foto: Alena Nevěčná
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Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 14.4.2014:

Vzala na vědomí zprávu o stavu prací 
na rekonstrukci ulice K Sídlišti.
Po odfrézování povrchové vrstvy komuni-
kace bylo zjištěno, že podloží je z hlediska 
únosnosti (pevnosti) naprosto nevyhovují-
cí. Je nutné vytěžit stávající podklad a po-
ložit nové vrstvy po celé délce ulice včet-
ně nových parkovacích ploch. Po vypsání 
nové soutěže a podpisu smlouvy s vítěznou 
fi rmou budou práce pokračovat s mírným 
zpožděním – dokončení rekonstrukce se 
posune na konec měsíce června.

Souhlasila s navrženým postupem doře-
šení výše uvedeného problému.

dne 22.4.2014:

Schválila: 
�  návrh na prodej bytu 2+1 v Lutíně pa-

třící Evě Tomáškové, žijící v Centru 
Dominika Kokory (Obec Lutín byla 
ustanovena jejím opatrovníkem);  

�  vyhlášení záměru na pronájem nebyto-
vých prostor – obchodu v budově KSZ 
v Třebčíně.  

Vzala na vědomí program a organizaci spo-
lečenské akce k 780. výročí první zmínky 
o obci Lutín a 20. výročí úplné ZŠ v Lutíně.

dne 14.5.2014:

Schválila: 
�  výběr tří společností, které budou vy-

zvány k předložení nabídek pro výběro-
vé řízení na nového provozovatele vodá-
renského zařízení v majetku obce;  

�  složení komise pro otvírání obálek a zá-
roveň hodnotící komisi pro výběr zho-
tovitele díla „Energetické úspory pro 
budovu družiny ZŠ“;  

�  uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem obchodu v budově KSZ v Třebčíně. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na zá-
kladě vyhlášeného záměru mezi Obcí 
Lutín a paní Thi Huong Nguen na dobu 
určitou od 1.6.2014 do 31.12.2018;  

�  priority řešení oprav na budově KSZ 
a na kapli sv. Floriána v Třebčíně. Pro ne-
dostatek fi nančních prostředků bude před-
nostně provedena výměna oken v budově 
KSZ a oprava elektroinstalace v kapli.

Souhlasila s novým rozparcelováním 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě při výjezdu z Lutína na Třebčín 
(v rámci schválené zastavovací studie). 
Zároveň žádá Magistrát města Olomouce, 
odbor koncepce a rozvoje, o posouzení 
této úpravy. 

Vzala na vědomí výběr dodavatele na po-
řízení techniky v rámci akce „Svoz bio-
logického odpadu pro Obec Lutín“. Byla 
vybrána společnost Elkoplast CZ, s. r. o., 
Zlín s nabídkovou cenou 1 889 000 Kč 
bez DPH. Smlouva bude uzavřena, pokud 
obec získá dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí.

dne 4.6.2014:

Schválila: 
�  výběr společnosti JUSTITIA TENDER 

PARTNERS, s.r.o., Praha pro zpraco-

Svátek dětí se vydařil

Tradiční „Dětský den v Třebčíně“, který si 
získává stále větší oblibu u dětí i rodičů, probě-
hl v neděli 15. června v areálu Ohrada. Děkuji 
touto cestou všem, kdo se na jeho organizaci 

podíleli. Díky vaší 
vydatné pomoci pro-
žily děti příjemné ne-
dělní odpoledne plné 
her a zábavy.

Zdena Tomková

Kdy - kde – co 
v červenci a srpnu

12. července - mezinárodní hasičská soutěž „Memoriál Michala   
(sobota)  Grumlíka“
  areál Ohrada v Třebčíně (od 11,00 hod.)

 8.srpna - zábava se skupinou QUERCUS 
(pátek)  areál Rybníček v Lutíně (20,00 hod.)

29. srpna - letní kino                                 
(pátek)  areál Rybníček v Lutíně (21,00 hod.)

Kulturní komise rady

Odpoledne bylo plné zábavy, her a radosti. Foto: Roman Giesel
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V Arcidiecézním muzeu
Na konci dubna byli žáci sedmého a os-

mého ročníku na exkurzi v Arcidiecézním 
muzeu v Olomouci. V té době totiž probíha-
ly dvě zajímavé výstavy – „Madony na lvu“ 
a „Tajemství skrytá pod zemí“.

Nejdříve jsme se zúčastnili pod vedením 
Mgr. M. Šobáně animačního programu 
k výstavě „Madony na lvu“. Tato výstava 
byla výjimečně zdařilým kulturním poči-
nem Arcidiecézního muzea. Bylo zde totiž 
k vidění asi dvacet pět sošek gotických ma-
don, opravdu originálů ze středověku, kte-
ré byly přivezeny do Olomouce z několika 
zemí ( Polska, Německa, Francie). Výstava 
byla putovní, takže poté, co si sošky moh-
li prohlédnout Olomoučané, odcestovaly 
madony do Rakouska. Během animačního 
programu si žáci vysvětlili, proč se lidé tak 
často obraceli k Matce boží a proč ji uměl-
ci ztvárňovali ve svých dílech, a pochopili 
také, proč onen „lev“ a čeho byl symbolem.

Výstava „Tajemství skrytá pod zemí“ pre-
zentovala archeologické artefakty, které byly 
nalezeny při průzkumu olomouckého Dolní-
ho náměstí a hlavního náměstí v Krakově.

Kromě těchto výstav si žáci prohlédli i části 
Arcidiecézního muzea, především románský 
Přemyslovský palác a části, které se týkají ob-
dobí vlády gotického 
umění. Kromě něko-
lika výstav vystřídali 
i různé didaktické 
metody – v animač-
ním programu se 
mohli vžít do role 
madony, na výstavě 
„Tajemství….“ pra-
covali sami podle 
návodných otázek 
a pak odešli na ko-
mentovanou prohlíd-
ku expozic.

Bylo to zajímavé 
a poučné odpoledne, 
i když – přiznávám 
– když jsem vidě-

la těch šedesát dětí nastupovat do autobusu, 
měla jsem trochu obavy. Byly ale úplně zby-
tečné. Chování všech bylo vzorné a jedničky 
z prací vytvořených v průběhu exkurze se teď 
na konci pololetí také docela hodí, no ne?

Mgr. Věra Voňková

ŠKOLY INFORMUJÍ

vání a organizaci koncesního řízení pro 
výběr provozovatele vodohospodářské-
ho zařízení obce;  

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 9 500 Kč na zabezpečení pro-
dukce letního kina v pátek 13. června 
od 21 hodin v areálu Rybníček (fi lm 
Babovřesky, pořadatel kulturní komise);  

�  uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Lutín 
a společností Elkoplast CZ, s.r.o., Zlín k po-
řízení svozového vozidla s natahovacím 
mechanismem IVECO EUROCARGO 
ML 120 E 19 + hákový nosič CSAO 
CS.NH6/36V včetně kontejnerů o objemu 
6 m3, 11 m3 a 15 m3. Pořízení vozidla je 
podmíněno přiznáním dotace.

Souhlasila s realizací výběrového řízení 
na opravu umělého povrchu multifunkční-
ho hřiště sportovního areálu ZŠ. 

Případné chybějící prostředky budou ře-
šeny v rámci rozpočtového opatření.

/ba/

*****

Za správně splněný úkol byla jednička. Foto: Petr Voňka

Den s armádou ČR

Byl 30. květen, dětský den u nás ve ško-
le a do Lutína přijeli vojáci. Už ráno před 
osmou hodinou jsme slyšeli, jak vojenská 
technika parkuje před obecním úřadem. 

Ale to nebylo zdaleka všechno, co jsme 
na dětském dni u nás viděli.

Jako první šla naše třída ven před ško-
lu, kde byla zdravotnická služba. Vojáci 
ze zdravotnické služby nám předváděli 
poskytování první pomoci, svou výbavu 

a také jsme si moh-
li vyzkoušet pozici 
raněného a postup, 
jak mu pomoci. 
Zdravotníci nám 
vše vysvětlili.

Potom jsme se
přemístili jen o ma-
lý kousek dál, kde 
nás čekali spojaři, 
tedy vojáci, kteří 
komunikují speci-
álními vysílačkami 
s ostatními vojáky 
a veliteli. Vysílač-
ky jsme si vyzkou-
šeli a přesvědčili 
jsme se, že oprav-
du fungují.

Po vyzkoušení vysílaček jsme se vrhli 
na očekávanou vojenskou techniku. Přivez-
li modernizovaný tank T-72M4 CZ, kolový 
obrněný transportér Pandur II 8×8, lehké 
obrněné vozidlo IVECO LMV a bojové vo-
zidlo pěchoty 2 (BV). I přes menší dešťovou 
přeháňku jsme stihli vše prolézt a prozkou-
mat. Na prohlídku tanku i další techniky se 
stály velké fronty, protože tato technika se 
jen tak nevidí. Avšak i tyto fronty jsme zdo-
lali.

I když jsme trochu zmokli a bolely nás 
nohy, vrátili jsme se zpět ke škole na stano-
viště, kde probíhala prohlídka zbraní. Zbra-
ně jsme si mohli vzít do ruky, některé nabít 
a také se s nimi vyfotit. No proč by ne, přece 
každý den se nevidí dítě se zbraní v ruce.

Opět jsme se přesunuli do školy, kde nás 
v tělocvičně čekala přehlídka bojového umě-
ní, zvaného musado. Vojáci nám předvedli, 
jak se umí bránit proti útokům tyčí, zbraní, 
noži, pěstí, ale také nám ukázali, jak umí úto-
čit. Všichni vojáci, kteří nám ukázali některé 
prvky z musada, si zasloužili velký potlesk.

S „husí kůží“ jsme šli do učebny příro-Prohlídka „opravdových“ zbraní. Foto: Zdena Tomková



Zasloužený úspěch

Ve dnech 29. – 30. dubna se konalo 
v Praze fi nále Školského poháru České po-
jišťovny ve fl orbalu pro 1. stupeň základ-
ních škol.

Náš tým ve složení Adéla Střídová, Te-
rezie Korenná, Magdaléna Večeřová, 
Pavla Dočkalová, Veronika Mrázko-
vá, Ivana Surzynová, Šárka Nevěčná 
a Tereza Cielecká pod vedením trenéra 
Mgr. Jana Chmeláře vybojoval vynikají-
cí 3. místo a z Prahy si odvezl krásné bron-
zové medaile.

Ve vypjatých zápasech holky dokázaly 
svou bojovnost, žádný zápas nevypustily 
a na hřišti předvedly vždy maximální vý-
kon. Velký kus práce odvedli i naši fanoušci 
z řad rodičů, kteří tým podpořili a vyburco-

vali a byli tím po-
myslným „pátým“ 
hráčem na hřišti.

Podrobné komen-
táře a výsledky ce-
lého turnaje nalez-
nete na ofi ciálních 
stránkách turnaje:
w w w . m l a d e z -
n i c k y f l o r b a l .
cz/2013/, fotogra-
fi e na www.face-
book .com/mla-
deznickyflorbal/
p h o t o s _ s t re a m 
a ve fotogalerii.

Celému týmu děkujeme za úspěšnou re-
prezentaci školy a obce. 

Obzvlášť velké poděkování zaslouží

 

Mgr. Jan Chmelář za perfektní vedení  
sportovních týmů naší školy.

Mgr. Kateřina Mrázková
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dopisu, kde jsme si 
prohlédli část vý-
stroje naší armády. 
V přednášce jsme se 
seznámili s tím, co 
nosí vojáci v civi-
lu, na misi, v zimě, 
v létě. Mohli jsme 
si vyzkoušet i ves-
ty, u kterých mají 
vojáci připevněny 
různé potřebné věci 
jako např. náboje, 
čutoru, lékárničku. 
Zjistili jsme, že ne-

průstřelné vesty jsou pěkně těžké.
Čekala nás poslední a nejzábavnější 

část dne – elektronická střelnice. Mi-
nulý rok jsme stříleli ze záložní zbraně, 
ale tentokrát jsme si zastříleli rovnou 
ze samopalu. Pan „instruktor“ byl ve-
lice hodný a všem, hlavně holkám, vy-
světlil, jak funguje princip zaměřování 
na terč. Kluci to zvládli „levou zadní“.                                                                                                    
A tak skončil velice zajímavý dětský – vo-
jenský den.

Moc se nám líbil, kdo by řekl, že ne, tak 
tam nebyl. A už se těšíme, co nás čeká pří-
ští rok.

Antonín Dozrál, VII. ABojová technika byla „super“. Foto: Mgr. Renata Čechová

„Bronzové“ holky z Lutína. Foto: Edita Surzynová

Štafetový pohár Ludmily 
Formanové

Také v atletice máme skvěle připravené 
malé sportovce a výborné výsledky!

V letošním roce se 21. května konal 
v Prostějově poprvé přípravný ročník šta-
fetového běhu pro žáky 1. stupně, který 
nahradil dřívější atletické závody pro mlad-
ší školní děti – KINDERIÁDU.

Umístění našich žáků v jednotlivých šta-
fetách:
Štafeta 8 x 100m pro žáky a žákyně 1. – 3. 
ročníku – 3. místo
Štafeta 8 x 100m pro žáky a žákyně 4. – 5. 
ročníku – 1. místo
Smíšená štafeta 8 x 200m pro žáky a žáky-
ně 1. – 5. ročníku – 7. místo

Naši školu reprezentovali tito žáci a žákyně:
D. Střída, A. Dutka, Š. Látal, A. Tomášek, 

R. Váňová, E. C. Hartmannová, N. Králová 
(3. ročník) a P. Chmelář, A. Zbořil, D. Sou-
šek, D. Koudelka, M. Večeřová, A. Střído-

vá, J. Kolářová, T.Felixová (4. a 5. ročník).
V konečném pořadí, po součtu časů 

všech štafet, se naše škola umístila na vy-
nikajícím 3. místě za sportovními školami 
z Prostějova a Přerova. Malým atletům k za-
slouženému úspěchu i získaným medailím 
blahopřejeme.

Mgr. Marie Pokorná

Krajské kolo 
OVOV

Na úterý 10. červ-
na jsme se všichni 
moc těšili. Konalo 
se totiž krajské kolo 
Odznaku všestran-
nosti olympijských 
vítězů. Stejně jako 
loni byly závody 
v Hranicích na Mo-
ravě a stejně úmor-
né jako loni, a mož-

ná ještě úmornější, bylo i vedro. Přesto jsme 
vydrželi až do konce.

Letos nás reprezentovalo družstvo 
ve složení Kateřina Greplová, Michaela 
Provazová, Anna Křížková, Nela Vyhnán-
ková, Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Tomáš 
Procházka a Michal Horejš. Tito závodní-
ci soutěžili také v rámci svých kategorií 
za jednotlivce, za které závodili také Mi-

Na běžecké dráze jsme se pěkně zapotili. Foto: Radka Chmelářová
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Sigmundova SŠs, Lutín 

Nečekaný úspěch
Dlouho očekávaná regionální soutěž 

v softwaru CAD proběhla dne 5. března 
v SPŠS Olomouc. Zde jsem se poprvé 
zúčastnil soutěže takového typu. Má 
skupina měla za úkol v co nejkratším 
čase vymodelovat ve 3D programu mo-
del ucpávky, který jsme dostali zadaný 
od místní firmy John Crane.  K mému 
velkému údivu jsem ve finále skončil 
na 4. místě. Tento úspěch mě motivoval, 
a proto jsem neváhal a nechal se při-
hlásit do republikového kola Autodesk 
Academia Design 2014. 

Republikové kolo probíhalo 28. břez-
na také v Olomouci. Zde jsem se zú-
častnil velmi nabitého programu. Hned 
po příjemném přivítání a krátkém ob-
čerstvení mou skupinku vzali na exkur-
zi do Vědecko-technického parku UP, 

kde nám ukázali 
jejich program, 
kterým se snaží 
podpořit podniká-
ní v Olomouckém 
kraji. 

Po ubytování na
internátě jsme od-
jeli na předem 
připravenou ve-
čeři. Následovala 
noční prohlídka 
večerní Olomouce 
s výkladem. Užili 
jsme si i bohatý 
raut s hudbou.

Druhý den hned 
po snídani násle-
dovala samotná soutěž. Za úkol jsme 
dostali vymodelovat regulátor pro op-
tická zařízení. I přes velkou konku-
renci z celé České republiky jsem se 
umístil na 3. místě. Nemohl jsem tomu 

uvěřit. Ze soutěže jsem si odnesl neje-
nom věcné dary, ale i mnoho zkušenos-
tí, kterých si moc cením. 

Petr Oščádal                                                                                                                                         
absolvent oboru Mechanik – seřizovač

Zápis do Pamětní knihy Lutína. Foto: Stanislav Kőrner

Třetí nejlepší v ČR. Foto: archiv školy

chaela Gieselová, Pavel Šmoldas a  Adam 
Tomášek.

Soutěžními disciplinami byly běh na   
60m, hod míčkem, běh na 1000m, shyby 
na šikmé lavičce (2min), švihadlo (2min), 
lehy-sedy (2min). 

Děti se během roku připravovaly, a tak 
podaly v tom velkém vedru výkony oprav-
du na hranici svých možností. Za to, že  
všechno tak dobře zvládly, jim patří obdiv 
a pochvala. Program nám zpestřili Tomáš 

Zedek, mistr ČR v biketrialu, a Monika 
Agrebi svým zpěvem. Všechny děti dosta-
ly „něco na zub“ a pak už jsme netrpělivě 
očekávali vyhlášení výsledků.

Naše družstvo obsadilo výborné 4. místo.
V jednotlivcích jsme získali šest me-

dailí. Vybojovali je Michaela Gieselo-
vá a Adam Tomášek (první místa), Jan 
Chmelář a Pavel Chmelář (druhá mís-
ta), Kateřina Greplová a Tomáš Pro-
cházka (třetí místa).

Do republikového fi nále, které se koná 
v září v Praze, se kvalifi kovali Michaela Gie-
selová,  Kateřina Greplová a Adam Tomášek.                                                                                                                             
Letos jsme měli družstvo „trochu slabší“, 
protože naše soutěžící děti byly  mladší než 
loni, ale věříme, že příští rok se nám poda-
ří být „na bedně“ a třeba i postoupit výš. 
Vždyť „stačí“ trénovat!!!!

Mgr. Radka Chmelářová, 
Mgr. Kateřina Krejčířová

Vyřazení absolventů
Ve středu 11. června se v aule Základ-

ní školy Lutín konalo slavnostní vyřa-

zení absolventů Sigmundovy střední 
školy strojírenské Lutín. Vysvědčení 
bylo předáno absolventům maturitních 
oborů Mechanik seřizovač a Provozní 

technika. Akce se konala za účasti ve-
dení školy a zástupců strojírenských fi-
rem. Za obec Lutín byla přítomna mís-
tostarostka paní Zdena Tomková. 

Po předání maturitních vysvědčení 
následovalo ocenění nejlepšího žáka 
Daniela Vrbky spojené s finanční od-
měnou 5 000 Kč. Zástupce Hospodářské 
komory České republiky Ing. Miroslav 
Mačák poté ocenil dva žáky, a to opět 
Daniela Vrbku a Lukáše Kyseláka. Oce-
nění Hospodářské komory si oba absol-
venti převezmou v říjnu v Praze. 

Poslední ocenění si převzal Petr Oš-
čádal za krásné třetí místo v celostátní 
soutěži v modelování ve 3D Autodesk 
Akademia Designe 2014. 

Všem absolventům k jejich úspěchům 
gratulujeme a jsme rádi, že se svými vý-
kony zasloužili o šíření dobrého jména 
Sigmundovy střední strojírenské školy 
v Lutíně.

Mgr. Eva Horecká
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Běh mládeže

Po loňském 20. ročníku, jehož nízkou účast 
zavinilo především chladné a deštivé počasí, 
se letošní, již 21. ročník této atletické akce ko-
nal 25. dubna za krásného, slunečného počasí. 
Přesto byla účast ve srovnání s předchozími 
ročníky malá. Sešlo se pouze 75 závodníků 
do 15 let, kteří změřili své síly v šesti běžec-
kých a dvou chodeckých kategoriích.

Putovní pohár Velké ceny obce Lutín 
letos získali Michaela Gieselová a David 
Koutný, nejmladším účastníkem byla pěti-
měsíční Vanessa Brennerová Růžková, nej-
starším pan Rostislav Kovář. Velký boj o prv-
ní místo v běhu na 800 m svedli hoši do 15 let 
(1. Jan Chmelář, 2. David Koutný, 3. Michal 
Koutný).

Odměnou pro účastníky bylo celkem 16 kg 
čokolády.

Od prvního ročníku se této akce zúčastnilo 
celkem 2 737 dětí z Lutína  a okolí, které byly 
od sponzorů odměněny 497 kg čokolády.

Pořadatel BraDoSka děkuje za účast a těší 
se na příští ročník.

Václav Dostálík

Nejlepší závodníci v jednotlivých kate-
goriích:

běh na 60 m (do 6 let)
dívky:
1.  Monika Pavláková (Palonín)
2.  Ema Baleková, 
    Adéla Brostíková (Lutín)

chlapci: 
1.  Ferdinand Salomon (Loštice)     
2. Mikuláš Balga (Lutín)
3.  Filip Chmelář (Slatinky)

běh na 400 m (do 9 let)
dívky: 
1.  Kateřina Zedníčková (Loštice) 
2.  Monika Pavláková (Palonín)
3.  Sára Svobodová (Slatinky)

chlapci: 
1. David Střída (Třebčín)
2.  Vítězslav Pavlíček (Lutín)
3.  Vojtěch Koutný (Lutín)

běh na 800 m (do 15 let)
dívky: 
1.  Michaela Gieselová (Třebčín)

2.  Kateřina Greplová (Třebčín)
3.  Adéla Střídová (Třebčín)

chlapci: 
1.  Jan Chmelář (Slatinky) 
2. David Koutný (Lutín)
3. Michal Koutný (Lutín) 

chůze na 1000 m
dívky: 
1.  Adéla Střídová  (Třebčín)    
2.  Michaela Gieselová (Třebčín)
3.  Kateřina Greplová (Třebčín)            

chlapci: 
1.  Michal Koutný (Lutín)                     
2. David Koutný (Lutín)
3.  Ferdinand Salomon (Loštice)  
    Vojtěch Koutný (Lutín) 

SPORT V OBCI

Závodníci na běžecké dráze sportovního areálu ZŠ. Foto: soukromý archiv

Volejbalový turnaj v Třebčíně

V sobotu 24. května  uspořádali členové 
sdružení S&K Třebčín 5. ročník přátelské-
ho volejbalového  turnaje  „Memoriál Ing. 
Květoslava Křížka ml.“ Po dlouhé době 

mohl turnaj proběhnout v areálu  Ohrada, 
protože počasí nám letos konečně přálo 
a hrozivě vypadající mraky se Třebčínu 
jako zázrakem vyhýbaly. 

V letošním roce přijalo pozvání osm 
smíšených družstev, sestavených z hráčů 

místních i hráčů 
z okolních obcí. 
Všechna družstva 
bojovala o vítěz-
ství do posledního 
míče, jak se na po-
řádný turnaj patří. 

Výkony družstev 
byly velmi vyrov-
nané, ale z vítězství 
se může radovat 
jen jeden. Tentokrát 
to bylo družstvo 
Smečounů, které 
si odneslo putovní 
pohár. Na druhém 

místě skončili Odpadlíci a na třetím Dosi 
z Čelechovic. 

Všem účastníkům, organizátorům, 
sponzorům i fanouškům děkujeme za pří-
jemnou sportovní atmosféru a těšíme se 
na další ročník.

Jana Chvátalová

„Máneska“ letos bez běžců

Letos už po jedena-
čtyřicáté pořádal odbor 
turistiky TJ Sigma po-
chod Mánesovou stez-
kou, známý už jen jako 
„Máneska“. Jen jednou 
za celou svou historii – 

v roce 1995 – byl pochod kvůli vytrvalému 
a silnému dešti zrušen. Mnoho nechybělo 
ani loni, kdy pro nepříznivé, chladné a deš-
tivé počasí přišlo na start jen 24 turistů. Vítězní Smečouni s pohárem. Foto: Roman Giesel
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Letos pořadatelé doufali, že se akce 
vydaří. Počasí v sobotu 10. května bylo 
od rána opravdu příznivé a celkový po-
čet 174 účastníků byl nejvyšší za posled-
ních pět let. Po 38 ročnících se letos ale 
akce poprvé konala bez běžců. A tak měl 
41. ročník „Mánesky“ 133 účastníků po-
chodu na 15 km, 22 účastníků na 25 km 
a 19 účastníků vyjížďky na kole.

O hladký průběh, dobrou organizaci  
a úroveň se zasloužili obětaví pořadatelé 
– členové odboru turistiky, kteří doufa-
jí, že na „Mánesce 2015“ nebudou chybět 
ani běžci. Letošní účastníci byli spokojeni 
a těší se na příští ročník. 

 Vladimír Smékal

Úspěšná sezona Tornáda Lutín

Florbalový tým Tornádo Lutín má za se-
bou další, již třetí sezonu. A ta byla sku-
tečně úspěšná. Dařilo se nám v obou ka-
tegoriích, v nichž naše mužstva nastupují. 
V kategorii elévů letos nasbíraly zkuše-
nosti mladší děti, z nichž většina byli úplní 
nováčci. Přesto se jim během roku podařilo 
jeden turnaj vyhrát a několikrát se umístili 
na medailových příčkách.

V mladších žácích, kde už hrají starší 
a zkušenější, jsme letos patřili k té nejužší 
špičce celé soutěže a vždy k hlavním favo-
ritům na vítězství.. Z celkových devíti tur-
najů se nám nakonec podařilo pět vyhrát 
a pouze jednou odjíždět bez medaile, což je 
v tak vyrovnané soutěži obrovský úspěch. 
Naši malí fl orbalisté nám zkrátka letos 
přinášeli samou radost. Ti starší nás těšili 

krásným fl orbalem 
a „válcováním“ sou-
peřů. 

Ti mladší nás zase 
udivovali svými po-
kroky a rychlým 
zlepšováním, což 
musí těšit každého 
trenéra. 

Ročník 2013/2014 
jsme slavnostně u-
končili „palačinko-
vou párty“, což 
je posezení všech 
hráčů a jejich rodi-
čů, prokládané nej-
různějšími hrami, 
soutěžemi, a jak už název napovídá, výbor-
nými palačinkami. Teď se děti rozprchnou 
na prázdniny, ale brzy se zase sejdeme, 
a to na letním soustředění, které proběhne 
v polovině srpna v Městě Albrechticích. 
Tam si dáme pořádně do těla a připravíme 
se na další těžký fl orbalový rok.

Do příštího ročníku vstoupíme v září už 
se třemi kategoriemi. Ke dvěma stávajícím 
přibudou ještě starší žáci. To pochopitel-
ně vyžaduje rozšíření našeho trenérského 
týmu, proto se k nám přidávají hned tři noví 
vyškolení trenéři z řad rodičů a svou pomoc 
nabídli i další maminky a tatínkové, za což 
všem moc děkujeme. Co však rozšířit ne-
můžeme, a bohužel nás to velice limituje, 
jsou prostory pro trénování. Tělocvična při 
základní škole nám svou velikostí abso-
lutně nestačí, vždyť i hřiště pro nejmlad-
ší kategorii elévů je větší než tělocvična. 
O starších kategoriích ani nemluvě. Děti si 

tak nezvyknou na soutěžní hřiště, pro nás 
trenéry je zase problém v takto omezeném 
prostoru vést smysluplný trénink. Zatím 
tedy jen sníme o tom, že u nás v Lutíně 
někdy v budoucnu vyroste plnohodnotná 
sportovní hala, kterou budou moci využí-
vat všichni sportovci z Lutína i okolí a kte-
rá do tak velké obce, jako je Lutín, rozhod-
ně patří. V tomto ohledu plně důvěřujeme 
současnému, popřípadě budoucímu vedení 
obce, které jistě ví (bude vědět), jak důleži-
tou roli hraje sport v životě dětí a mladých 
lidí. Pokud totiž chceme zvednout děti 
od počítačů a přivést je ke sportu, musíme 
jim v první řadě vytvořit důstojné podmín-
ky pro jeho provozování.

Tolik tedy k letošnímu fl orbalovému dění 
v Lutíně. Teď si všichni užijeme zaslouže-
ný letní odpočinek a po prázdninách „vlét-
neme“ do další sezony jako tornádo.

Pavel Kovařík

Závěrečné posezení hráčů Tornáda s rodiči a palačinkami. Foto: Roman Giesel

ZAJÍMAVOSTI

Lutínský „mlének“

Podle dochovaných písemných zpráv 
nebyl v Lutíně do roku 1781 žádný mlýn. 
To se změnilo, když  císař Josef II. zrušil 
některé kláštery, církevní řády a s nevol-
nictvím i poustevnický život. A tak Jan 
Zmeškal ze Slatinic, který do té doby žil 
jako poustevník v lese na Kosíři, musel 
začít hledat jiný „způsob obživy“.

Lutínská obec mu dne 11. srpna 1781 
přenechala pozemek k postavení mlýna za 
roční poplatek 3 zlaté, které měl odvádět 
majitelům lutínské prebendy (olomouc-
kým kapitulním vikářům), a 2 zlaté a 45 
krejcarů ve prospěch obce Lutín.

Mlýn stál asi 300 m východně od tehdej-
šího Lutína a byl poháněn vodou z rybní-
ka, který byl napájen z Deštného potoka. 

Mlýn nebyl nijak velký, proto byl míst-
ními nazýván „mlének“, ale pro potřeby 
Lutínských postačoval.

Po Janu Zmeškalovi se na mlýně vystří-
dalo několik mlynářů. Byly to tři genera-
ce rodiny Chudobovy – Tomáš, Antonín 
a Jan. Po nich pak čtyři generace rodiny 
Lusíkovy. Mlynář 
Franz Lusík se do-
konce dne 13. srp-
na 1868 v rybníku 
u mlýnku utopil, 
pravděpodobně při
činnosti souvise-
jící s mlýnským 
provozem.

V roce 1907 za
posledního majite-
le, mlynáře Josefa 
Procházky, byl pro-
voz ve mlýně de-
fi nitivně ukončen, 

protože nevynášel. Koncem devadesátých 
let minulého století byla budova starého 
mlýnku celá zbourána a na jejím místě byl 
postaven nový rodinný dům č. 48. 

A tím zmizel další kousek lutínské his-
torie.

Svatopluk Smička, Lutín

Mlýnek v roce 1907 – dobová kresba 
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Foto: Karel Mišák

Lutín po 50 letech

V našem pokračování seriálu dobových 
fotografi í se přesuneme na křižovatku 
u pošty. Na fotografi i z roku 1964, tedy 

právě před padesáti lety, není obchodní 
středisko Neptun, ale není tam ani zají-
mavá čtvrtkruhová autobusová čekárna, 
která byla při jeho výstavbě odstraněna. 
Před budovou odborného učiliště se teh-

dy ještě sportovalo. V popředí je samo-
zřejmě ještě potok, který byl přesunut za 
Lutín až v devadesátých letech minulého 
století.

Ing. Karel Mišák

Foto: archiv p. Zdenky Novotné

Léto s dobrou knihou!

Zas je tu léto – doba prázdnin a dovo-
lených. Pro mnohé z nás to znamená, že 
si kromě budování, cestování, návštěv 
zajímavých míst a jiných letních radostí 
konečně najdeme také čas na odpočinek 
s dobrou knížkou, na kterou jsme během 
roku neměli čas.

Pro ty, kdo nemají „tu svou“ právě 

po ruce, je tu naše knihovna, otevřená 
i o prázdninách.

Půjčovní dny zůstávají stejné – pondělí 
a středa 

dopoledne od 9 do 11,30 hodin
odpoledne od 12,30 do 17 hodin.
Hezké prázdniny a dovolenou s knihou 

i bez ní přeje všem svým čtenářům 
Obecní knihovna Lutín 

a knihovnice Bronislava Pospíšilová

Tu „svou“ knihu na dovolenou najdete u nás. Foto: Bronislava Pospíšilová

Lutínský rodák 
P. Jiří Jan Wagner

Páter Jiří Jan Wagner se narodil někdy 
kolem roku 1624 v Lutíně. V době, kdy ze-
mřel, mu mělo být 63 let. V roce 1653 složil 
na tehdejší jezuitské univerzitě v Olomouci 
bakalářské zkoušky z teologie. To zname-
ná, že musel studovat v době těsně po švéd-
ské okupaci Olomouce, popřípadě ještě 
před ní. Později složil také magisterskou 
zkoušku z fi losofi e, ale prozatím není zřej-
mé, kdy se tak stalo.

Víme o něm, že se v roce 1659 stal 
čestným vikářem olomoucké kapituly. 
Od roku 1664 působil jako farář a zároveň 
děkan v Prostějově při farním chrámu sv. 
Kříže. Založil novou matriku, ve které se 
na titulním listu podepsal původem jako 
z „Moraui Lutinensis“. V roce 1672 provedl 
děkanskou vizitaci prostějovského děkaná-
tu, kterou uzavřel svým podpisem a malou 
prstenovou pečetí, na které je ptáček stojí-
cí na trojvrší a v klenotu nad štítem je kříž 
mezi dvěma palmovými ratolestmi.

Páter Wagner zemřel 25. října 1687 a byl 
pohřben přímo v prostějovském kostele. 

PhDr. Jan Štěpán

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Křižovatka u pošty v roce 1964 ... ... a dnes.

Naši jubilanti

V květnu oslavili:

90 let Zdenka Šlimbachová Lutín
87 let Milada Hošková Třebčín
86 let Vlastimil Látal Třebčín
85 let František Zejda Lutín
84 let Libuše Navrátilová Lutín

84 let Jiřina Ševčíková Lutín
84 let Vladimír Smékal Lutín 
82 let Kamil Palička Lutín
82 let Antonie Krampotová Lutín
82 let Milada Minářová Lutín
81 let Libuše Hořínková Lutín
80 let Jaroslava Karhánková Lutín
80 let Anna Bednářová Lutín

V červnu oslavili:

90 let Hedvika Brumovská Lutín
90 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
84 let Danuška Mrákavová Třebčín
84 let Bedřiška Žůrková Lutín
81 let Josef Spurný Třebčín
81 let Jan Spurný Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.
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Foto: Michal Holásek

Foto: Jana Jašková

Opustili nás ve věku …

92 let Marie Doleželová Třebčín
89 let Alois Dragoun Lutín
87 let Marie Vránová Třebčín
83 let Jaroslava Hlavová Třebčín
73 let František Smička Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

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

Sbor pro občanské záležitosti
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Foto: Alena Srnečková (vnučka)

30. duben 2014 byl zcela výjimečný 
pro manžele 

Annu a Vladimíra Smékalovy 
z Lutína.

Toho dne oslavili již šedesát let 
společného života

–  „d i a m a n t o v o u“  svatbu.
Přejeme jim splnění všech přání 

vyslovených gratulanty a do dalších let 
společného života zdraví, optimismus, 
lásku, úctu a pohodu. Panu Smékalovi 
navíc mnoho tvůrčích nápadů pro jeho 

výtvarnou činnost.

V neděli 1. června bylo do svazku obce přijato 
šest dětí v Třebčíně.

V sobotu 7. června jsme přijali do svazku obce šest dětí v Lutíně.

Pěkný program pro malé lutínské a třebčínské občánky a jejich 
rodiče připravily se svými učitelkami děti z mateřské školy.

Narozené děti: 

duben:
Johana Božáková Lutín
Barbora Lorenzini Lutín
Anna Zapletalová Lutín
Matyáš Kotrlec Lutín

květen:
Šarlota Nováková Lutín
Adéla Grumlíková Třebčín
Jan Navrátil Třebčín
Mikuláš Prudký Třebčín

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

Vítání občánků

�   �   �   �   �
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