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ZE ŽIVOTA OBCE

Už zase ta škola!
Zdá se to být teprve pár dní, co jsme 

slavnostně ( a s pocitem úlevy) ukončili 
školní rok, a po horkém červenci a poně-
kud chladnějším a deštivém srpnu je tu 
zas „ magické“ datum 1. září.

A protože dnes se ještě nezkouší, dovo-
lím si malé ohlédnutí za uplynulým škol-
ním rokem.

V červnu bylo klasifi kováno celkem 
326 žáků. Díky jejich vlastní píli, ale také 
důsledné a trpělivé práci pedagogů pro-
spělo 223 z nich s vyznamenáním a ni-
kdo nepropadl. Bylo uděleno 50 pochval 
ředitele školy a 93 pochval třídního uči-
tele, žáci dosáhli řady úspěchů ve vědo-
mostních a sportovních soutěžích. 

Je přirozené, že se objevily i stíny 
a nedostatky. Řešili jsme menší i dost 
závažné prohřešky, za které bylo udě-
leno 29 napomenutí  a 9 důtek třídního 
učitele a 2 důtky ředitelky školy. Vše je 
ale uzavřeno a věřím, že dotyční „pro-
vinilci“ se poučili a nebudou nadále 
hazardovat ani se svým zdravím, ani 
s nervy svých blízkých. 

O prázdninách se škola připravovala 
na nový školní rok – i letos prochá-
zí řadou rekonstrukcí, oprav a úprav. 
Nejzásadnější proměnou projde budo-
va školní družiny, kde už v polovině 
června začala generální oprava elek-
troinstalace, sociálního zařízení a pláš-
tě budovy a výměna oken. Kompletní 
rekonstrukce budovy se jistě protáhne 
do konce léta, ale chod školní jídelny 
není narušen a provoz školní družiny 

bude zajištěn v prostorách základní 
školy. 

Školní rok 2014/2015 zahajuje celkem 
328 žáků v 16 třídách. Do prvního roč-
níku ZŠ nastupuje 46 prvňáčků, kte-
rým přejeme šťastný start a mnoho 
krásných nových zážitků.

Do mateřské školy nastupuje 112 dětí, 
z toho 36 předškoláků a 35 dětí nově 
přijatých. O výuku, výchovu a provoz 
školy se bude starat 36 pedagogů a 17 
provozních zaměstnanců.

Všem žákům, zaměstnancům a rodi-
čům, stejně jako čerstvým absolventům 
naší školy, na které čeká další studi-
um na středních školách, přeji úspěšný 
školní rok, pevné zdraví, ocelové nervy 
a chuť do práce.

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy

Investiční akce v obci 
pokračují

V červenci začaly probíhat opravy 
v rámci akce „Energetické úspory pro 
budovu družiny ZŠ Lutín“. Na základě 
výběrového řízení byla práce zadána fi rmě 
LANEX Olomouc, s.r.o. Rekonstrukce bu-

dovy bude trvat necelé dva měsíce a měla 
by být dokončena v září 2014. V rámci 
rekonstrukce dojde k výměně stávajících 
dřevěných oken za okna plastová, k za-
teplení obvodových stěn a ploché střechy 
objektu. Obec Lutín byla úspěšná při zís-
kání 90% dotace z prostředků Operačního 
programu Životní prostředí ČR. Oprava 

budovy družiny si vyžádá celkem asi čtyři 
miliony korun.  

Ve sportovním areálu ZŠ byl o prázdni-
nách položen nový koberec umělé trávy. 
Od 11. srpna probíhá výměna střechy 
na budově TS v ulici U Parku. Práci pro-
vádí fi rma MLČOCH z Třebčína a bude 
ukončena v měsíci říjnu.

Zahájení školního roku v tělocvičně ZŠ... ... a na „svém“ místě ve třídě. Fota: Mgr. Renata Čechová
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V Třebčíně byla koncem července do-
končena oprava pomníku před budovou 
bývalé školy, vysázeny nové stromy a ze-
leň na dětském hřišti u KSZ. Během srp-
na byla rekonstruována elektroinstalace 
a vymalován interiér kaple sv. Floriána. 
Dokončuje se oprava chodníků po obou 
stranách cesty u Litovelské pivnice. 

Na začátku října 
zahájí fi rma Okna 
Macek, a.s., celko-
vou výměnu oken 
a dveří v budově 
KSZ.
Bc. Ivana Dolínková 

stavební technik 

LÉTO V KLÁSKU

Kolem světa za 120 minut
Odpoledne 18. června se 

zahrada u Klásku otevřela 
pro malé i velké cestova-
tele. Děti měly možnost 

procestovat se svými rodiči kontinenty 
naší zeměkoule. Na zahradě bylo rozmís-
těno šest stanovišť a u každého stanoviště 
děti plnily disciplinu, která je typická pro 
daný kontinent. V Evropě skládaly znak 
České republiky z puzzlí, v Asii vytvářely 
mandalu z barevných rýžových zrníček, 
v Americe střílely z luku, v Antarktidě si 
nalovily ryby, v Austrálii skákaly v kloka-
ní kapse a v Africe ulovily krokodýla. 

Program byl doplněn o tanečky, jízdu 
na poníkovi, malování na obličej, prohlíd-

Nová zeleň na dětském hřišti. Foto: Zdena Tomková

Pomník padlým v Třebčíně. Foto: Zdena Tomková

Budova Technických služeb v Lutíně. Foto: Ivana Dolínková

Školní družina. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Miř dobře, má „bílá sestro“! „Balonkový“ klaun měl úspěch. 

Foto: Lucie Migalová



Prázdniny v Klásku
V týdnu od 11. do 15. srpna se konal 

v našem rodinném centru příměstský 
tábor „Prázdniny v Klásku“. Celkem se 
sešlo 6 maminek a 9 dětí. Teta Radka 
s tetou Ivetou si pro nás připravily moc 
pěkný  program. 

Každé ráno si děti mohly do přícho-
du všech účastníků pohrát, poté násle-

doval blok cvičení, tancování, zpívání 
a říkanek. 

Po svačince děti poslouchaly pohád-
ku a po pohádce tvořily nějaké zvířátko 
z této pohádky. Vyráběli jsme napří-
klad kohouta z pohádky „O slepičce 
a kohoutkovi“, kůzlátko z pohádky 
„O neposlušných kůzlátkách“, koťátko 
z pohádky „O koťátku, které zapomně-
lo mňoukat“ a talíř hrachové kaše z po-

hádky „O Budulínkovi“. Každé z dětí si 
také vyrobilo krásné potisky na tričko. 
Pokud počasí dovolilo, následovaly hry 
na zahradě a poté měly děti možnost 
opět si volně pohrát v Klásku. 

I přes velmi „upršené“ počasí se tá-
bor vydařil, dětem i maminkám se líbil 
a doufám, že  budeme mít možnost na-
vštívit ho i v příštím roce.

 Bc. Lucie Migalová
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Společně v herně. Foto: Lucie Migalová

ku vláčků v Klubu železničních modelářů. 
Nesmím zapomenout na „balónkového“ 
klauna, který tvořil pro děti různá zvířát-

ka z nafouknutých balónků a měl velký 
úspěch.

Děkujeme studentům z Domova mláde-

že při Sigmundově střední škole a Duze 
Křišťál za pomoc při realizaci akce a ma-
minkám za upečení výborných buchet.

* * * * * 
Brhlíkovo dobrodružství
 (Výlet do Sluňákova)

V pátek 20. června vyrazila naše malá 
„expedice“ tří maminek a šesti dětí au-
tobusem do Horky nad Moravou, kde se 
nachází Centrum ekologických aktivit 
Sluňákov. Tentokrát jsme zvolili pro-
gram s názvem „Brhlíkovo dobrodruž-
ství“.

I přes nepříjemný vítr a probíhající 
rekonstrukci na Sluňákově si děti výlet 
užily, dozvěděly se něco ze života ptáč-
ka brhlíka a jeho kamarádů, posvačily 
na molu rybníka a zahrály si hry. 

Výlet jsme zakončili dobrým obědem 
a vyrazili vláčkem a autobusem zpět 
k Lutínu. Svačinka na molu. Foto: Lucie Migalová

Tvoříme s pohádkou. Foto: Lucie Migalová

Letní hasičské soutěžení 
V sobotu 12. července se konala v are-

álu Ohrada v Třebčíně hasičská soutěž 
„Memoriál Michala Grumlíka“. Účast 
byla mezinárodní, protože  ze Slovenska  
přijelo  družstvo mužů a žen z DHZ Brehy.  
Memoriálu se zúčastnilo celkem sedm 

družstev. První místo obsadilo družstvo 
SDH Střížov.

O měsíc později, v neděli 10. srpna, 
se naše družstvo žen a mužů zúčastnilo 
24. ročníku hasičské soutěže „Memoriál 
Karola Marušku“ v Brehách na Slovensku. 
Zde změřilo své síly a dovednosti celkem 
21 družstev.

 Během přestávky byla soutěž zpestřena 
plavbou netradičních plavidel. Na řece Hron 
se předvedla plavidla v podobě pirátské lodi 
„Černá perla“, květinové louky s vílou, dra-
ka s princeznou, cyklozávodníka nebo ševce. 
Řeky si užili i naši hasiči, kteří si ji po soutěži 
sjeli  na raftu.  Zdena Tomková

místostarostka

* * * * * 



O čem jednala rada obce

dne 19.7.2014:

�  Projednala a schválila zahájení konces-
ního výběrového řízení na provozovatele 
vodohospodářského zařízení v majetku 
obce. Pověřila společnost JUSTITIA 
TENDER PARTNERS zahájením výbě-
rového řízení. Tomuto kroku předcháze-
lo schválení koncesního projektu na 20. 
zasedání zastupitelstva.

dne 16.7.2014:

�  Schválila kvalifi kační požadavky pro 
koncesní řízení na provozovatele vodo-
hospodářského zařízení  v majetku obce.

�  Jmenovala komisi na posouzení kvali-
fi kačních požadavků pro toto koncesní 
řízení.

�  Souhlasila se zakoupením rada-
ru na měření rychlosti, který bude 
umístěn v Lutíně na Třebčínské ulici. 
Stávající radar bude přemístěn na ulici 
Slatinickou.

�  Vzala na vědomí dopis dopravního in-
spektorátu ve věci přechodu pro chod-
ce u OÚ. Přechod nevyhovuje platným 
normám.

dne 6.8.2014:

Schválila: 

�  uvolnění fi nančních prostředků z roz-
počtu obce na reprezentaci žáků ZŠ 
Lutín na republikovém fi nále OVOV, 
které se bude konat 5. - 6. 9. 2014 
v Praze.;  

�  pronájem části pozemku p. č. 279 
v k. ú. Lutín provozovateli Hostince 
u Popelků; 

�  podání žádosti na Magistrát města 
Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, 
o pořízení zastavovací studie v lokalitě 
U Mlýnku.

 /ba/
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Připravujeme setkání seniorů
Tradiční setkání seniorů Lutína a Třebčína se uskuteční 20. listopadu 2014 ve velkém sále Společenského domu v Lutíně.

Svým vystoupením s hudbou a zpěvem je zpestří Vojenská hudba Olomouc pod vedením kapitána Richarda Czuczora.
Těšíme se na bohatou účast, pozvánky budou předány osobně.

Sbor pro občanské záležitosti

Hasiči z Brehů v Třebčíně. Foto: Zdena Tomková Třebčínští hasiči v Brehách. Foto: Zdena Tomková

 I N F O R M A C E  O B Č A N Ů M !

Volné stavební parcely
Obec Lutín nabízí zájemcům volné pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě u silnice na Třebčín 

(pokračování  ulice Za Rybníčkem). 
Podrobné informace získáte na tel. čísle 774 033 255 a na webových stránkách obce.

Kdy - kde – co 
v září a říjnu
6. září -  Taneční zábava 
(sobota)  se skupinou TRIFID
  areál Rybníček v Lutíně (19,00 hod.)

 19. září -  7. ročník drakiády 
(pátek) areál TJ Sigma Lutín (15,00 hod.)

20. září -  „Duhový den“
(sobota) s DUHOU Křišťál
 park za Neptunem v Lutíně
 (10,00 – 17,00 hod.)

4. října -  „dýňohraní“ v Třebčíně
(sobota)  zahrada Litovelské pivnice 

(15,00 hod.)

17. října - ochotnické divadlo 
(pátek)  z Náměště na Hané 
 komedie „Bez obřadu“  
 aula ZŠ (18,00 hod.)

24. října -  oslavy 28. října v Třebčíně
(pátek)  průvod obcí, položení věnce 

(18,00 hod.)
Kulturní komise rady

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA



„Já jsem z Kutné Hory, 
z Kutné Hory koudelníkův syn...“

V květnu se žáci 7. a 8. ročníku vyda-
li na dvoudenní exkurzi do Kutné Hory 
a Sedlce. Jejím „jádrem“ byl zážitkový 
program v sedlecké katedrále. Kromě 
toho byly součástí prvního dne exkurze 
animační program v bývalé jezuitské ko-
leji, kde dnes sídlí Galerie Středočeského 
kraje, a  prohlídka Vlašského dvora a dru-
hého okruhu Muzea stříbra na Hrádku. 
Druhý den si žáci prohlédli Kutnou Horu 
a okolí z nové rozhledny na Kaňku a na-
vštívili proslulou sedleckou kostnici.

Program v sedlecké katedrále se stal 
zásluhou průvodkyně paní Holé a jejích 
spolupracovníků kouzelným zážitkem. 
Odehrával se v noci ze 6. na 7. května. 
Všichni průvodci se objevili v historic-
kých kostýmech a provedli nás celou ka-

tedrálou - dostali jsme se i k varhanám 
a na půdu.  Snažili se přiblížit nám život 
cisterciáckých mnichů, kterým tehdy kos-

tel i  přilehlý kláš-
ter patřily (v areálu 
kláštera je dnes to-
várna na výrobu ci-
garet). 

Dlužno říci, že po-
kus vrátit nás do 14. 
století se opravdu 
podařil. Všichni o-
kouzleni nasloucha-
li jak sugestivnímu 
výkladu, tak ukáz-
kám georgiánského 
chorálu a hře na var-
hany. Líbil se samo-
zřejmě i poklad sed-

lecké katedrály a fi lm o budování kláštera 
a životě v něm.

Zajímavá byla i prohlídka na GaSKu, 
kde jsme dostali kupu zeleniny a úkol 
sestavit z ní obraz v duchu Giuseppa 
Arcimbolda. Vedlo se nám skvěle. 

Na Hrádku se všichni trochu báli - když 
vám v úzké štole zhasne kahan, není to 
nic příjemného. Zároveň jsme otestovali 
svou štíhlou linii (všichni překonali i ten 
nejužší šachetní profi l 120 x 40 cm).

Ve Vlašském dvoře jsme přihlíželi raž-
bě mincí a v kostnici tajili dech při pohle-
du na výzdobu  z lidských kostí. Zapálili 
jsme svíčky na památku zemřelých a pak 
už naše exkurze pomalu končila. Co pře-
trvalo? Nové poznatky a krásné vzpo-
mínky.

Mgr. Věra Voňková

5

ŠKOLY INFORMUJÍ

V perkytlích do stříbrného dolu. Vpravo jezuitská kolej, v pozadí chrám sv. Barbory.

I letos byla Praha...

Letošní historicko - fyzikální exkur-
ze deváťáků byla v mnohém nová a ori-

ginální. Navštívili jsme totiž Národní 
technické muzeum, jež bylo letos ko-
nečně otevřeno po úplné  rekonstrukci. 
Kromě běžných expozic jsme zhlédli 

i nově otevřenou trasu uhelného dolu. 
Víceméně technického charakteru byla 
i expozice filmových triků v Muzeu 
Karla Zemana. 

Karlův most z „ptačí“ perspektivy. Foto: Eliška Marková Malá chvilka odpočinku. Foto: Eliška Marková

Fota: Jakub Holec
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Perličky ze šuplíku

Už zase začínáme nový školní rok, což 
přináší s sebou i více starostí do rodin žáč-
ků, ale s dobrou náladou jde všechno líp. 
Tak ať vám ji přinesou úsměvné „překle-
py“ našich žáků:
�  Teplota vody je 10 cm.
�  Užitková voda je ta, s kterou musíme 

šetřit, abysme  se mohli uživit.
�  Příklady členu neurčitého v němči-

ně – ein Hund, eine Katze, ein Kind, 
Einstein.

�  Koráli žijí ve vodě při sedle.
�  Trepka má na povrchu drby.
�  Kovy jsou bujné.
�  Vzácné, netečné plyny. Co je to neteč-

ný? Když někdo nemá rád zeleninu.
�  Co víš o Slunci? Že tam není nikdy tma.

�  Ránu omotáme ovinadlem a potom 
ještě obvazem.

�  Příklady:
- vejcorodí savci - třeba vlaštovka
- sudokopytníci - třeba pes.

�   Do řady našich prezidentů se dostali: 
Mistr Theodorikus, Jan Hus, Karel 
Hynek Mácha, Ernest  Rutherford, 
Emil Zátopek i Václav Klus. 

No uznejte, zachovat vážnou tvář ve třídě 
se prostě nedá.  Přeji všem , aby ve škole bylo 
vždy více úsměvů a radostí, a starostí jen ma-
ličko. Mgr. Eliška Mišáková

Její součástí byla i „ekologická“ plav-
ba po Vltavě (loďka měla elektrický 
pohon). 

Další novinkou letošní exkurze 
byla návštěva dvou divadelních před-
stavení. Kromě klasické veselohry 
„Soudce v nesnázích“, kterou uvedlo 
Vinohradské divadlo a kde jsme mohli 
vidět mnohé herecké hvězdy, jsme na-
vštívili i představení v Divadle Viola. 
Jmenovalo se „Novecento“ a v titulní 
roli vystoupil David Prachař. Na kla-
vír ho doprovázel Emil Viklický. 
Sugestivní výkon Davida Prachaře spo-
lu s podmanivou atmosférou „malého“ 

divadla na všechny velmi zapůsobil. 
Byl to krásný zážitek.

Dalším programem exkurze byly ná-
vštěva Maroldova panoramatu bitvy 
u Lipan na holešovickém výstavišti, účast 
na animačním programu o Muchově 
Slovanské epopeji ve Veletržním palá-
ci, prohlídka Hradu a sledování schů-
ze Poslanecké sněmovny, procházka 
po Karlově mostě a Starém Městě. 

Závěrem jsme navštívili výstavu 
„Peníze“ v nové budově Národního mu-
zea. Nechyběly ani procházky noční 
Prahou….

Mgr. Věra Voňková

Plavba po Vltavě

„„….Vyjeli jsme dvěma loďkami 
a někteří z nás měli to štěstí, že moh-
li ulehnout na příď lodi. Nejprve jsme 
projížděli Čertovkou, kde se natáče-
ly Chobotnice z druhého patra, a pod 
Karlovým mostem jsme kladli naší prů-
vodkyni mnoho otázek.

Z loďky jsme měli krásný výhled 
na památky a významné budovy Prahy. 
Plavbu jsme si zpestřovali vzájemným 
předháněním, ale naštěstí jsme zůstali 
„v suchu“!......“

Jan Přidal, 9. B 

Turisté byli na Šumavě

Koncem května letošního roku uspořádal 
oddíl turistiky TJ Sigma Lutín pro své čle-
ny a příznivce pětidenní turistický zájezd 
na Šumavu. Ubytování jsme měli v Želez-
né Rudě v krásném hotelu Horizont, s ba-
zénem a polopenzí. I když nám počasí ces-
tou tam a druhý den moc nepřálo, prohlédli 
jsme si Český Krumlov, Klatovy s vyhlíd-

kovou věží, starou lékárnou z konce 19. 
století a upraveným náměstím. Odpoledne 
jsme stihli pěší túru k Černému a Čertovu 
jezeru a někteří navštívili městečko Zwie-
sel v SRN.

Další dny již proběhly podle plánu. Třetí 
den jsme se prošli kolem řeky Vydry, tříje-
zerní slatí a skončili na Modravě. Další den 
jsme pak putovali z Kvildy k pramenům 
Vltavy až na Knížecí pláně nebo do Borové 
Lady.

Všechny vycházky byly dlouhé asi 12 km, 
zvládli je všichni a většina účastníků pak 

využila možnosti večerní relaxace v bazénu 
s vířivkou. Na zpáteční cestě jsme zdolali 
Boubín s rozhlednou, prohlídku Prachatic 
spojenou s obědem a pak už jsme ujížděli 
k domovu.

Z reakcí účastníků bylo zřejmé, že se výlet 
vydařil a všichni se těší na podzimní zájezd. 
Ten je naplánován na sobotu 20. září a jeho 
cílem je brněnská přehrada a hrad Veveří. 
Cena zájezdu je 100,- Kč na osobu, přihlášky 
přijímá paní Hoffmanová nebo pan V. Grézl.

Vladimír Grézl
předseda oddílu

SPORT V OBCI

Malé zastavení na velké túře. Foto: Vladimír Grézl Kupředu levá! Foto: Vladimír Grézl
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Čtyřicet let KD Sigma Lutín
V roce 1974, právě před čtyřiceti lety, byl 

založen Klub důchodců tehdy národního 
podniku Sigma Lutín. Jeho prvním před-
sedou se stal Alois Pavlíček. O rok poz-
ději měl klub už 412 členů a jeho novým 
předsedou byl zvolen Jaroslav Zatloukal. 
Již tehdy se konaly zájezdy, které se staly 
hlavní náplní činnosti klubu. Kromě nich 
byly pro členy zajišťovány vstupenky 
na fi lmové festivaly, celostátní spartakiá-
dy a sportovní utkání fotbalistů TJ Sigma 
Lutín. Důchodci mohli využívat také na-

bídky rekreace v Luhačovicích a na Baraní.                                                                                                          
Členská základna se stále rozšiřovala 
a v roce 1981 měl KD již 774 členů. Každý 
z nich dostával pravidelně závodní časopis 
Mírový proud, o činnost klubu a informo-
vanost členů se starali úsekoví důvěrníci.

V roce 1986 překročil počet členů tisí-
covku. V následujících letech využilo 15 
zájemců možnost absolvovat dojednanou 
ambulantní léčbu v Lázních Skalka. Zá-
stupci KD se účastnili oslav životních 
jubileí a „zlatých“ svateb členů KD.                                                                                                                    
Od roku 1980 byl předsedou KD Jan Ze-
dek, v období 1990 – 1994 Ing. Zdeněk 
Kulp. Po něm řídil práci klubu až do ná-
hlého úmrtí v roce 2009 Jindřich Káňa. 
Jeho nástupce Jiří Kolář vykonává funkci 

dodnes a v práci mu vydatně pomáha-
jí členové výboru a úsekoví důvěrníci. 
Scházejí se pravidelně, navštěvují zají-
mavá místa a o výsledku svých jednání 
informují ostatní členy klubu. 

Práce KD se úspěšně odráží v životě 
jeho členů, z nichž mnozí jsou občany 
Lutína a v minulosti byli členy pracov-
ních kolektivů Sigmy. Většina z nich se 
stále živě zajímá o bývalý podnik i o ži-
vot kolem sebe. Jim a všem ostatním „dří-
ve narozeným“, ale duchem stále mladým 
členům přejeme zdraví, optimismus a ješ-
tě mnoho spokojených let.

Vladimír Smékal
člen výboru KD

Podzimní fotbalová sezona

Lutínské „A“ mužstvo mužů 
hraje krajskou soutěž 1.B tří-
dy, sk. B, organizovanou Olo-
mouckým fotbalovým svazem.

Do uzávěrky našeho čísla OZ byla odehrá-
na dvě kola – 9.8. ve Slavoníně (3:0), 17.8. 
v Lutíně s Pasekou (2:3).  V současné době 
máme za sebou dvě další utkání – s Šumval-
dem a Novými Sady.

Příprava na podzimní soutěž začala asi 
měsíc před prvním mistrovským utkáním. 
Z posil jsme přivítali Petra Wankeho z Těše-
tic, Petra Marka z Nemilan a Pavla Šlosara 
ml. z Hněvotína. Na hostování odešli Michal 
Korenný do Olšan a Tomáš Svoboda do Dra-
hanovic.

Bývá dobrým zvykem stanovit si do nové 
sezony cíl. V našem případě je jediný – hrát 
dobrý fotbal, který by přitáhl diváky. Umís-
tění v horní části tabulky pak „přijde samo“.

Ing. Petr Kovařík
předseda TJ

Muži – Olomoucký KFS, I. B třída, skupina „B“
Soutěžní 

kolo Datum Čas Utkání mužstev Výsledky

     1.    SO     9.  8.    16.30 Slavonín  Lutín 0 : 3

     2.    NE   17.  8.    16.30 Lutín  Paseka 2 : 3

     3.    NE   24.  8.    16.30 Šumvald  Lutín 4 : 0

     4.    NE   31.  8.    10.15 Nové Sady ,,B“  Lutín

     5.    NE     7.  9.    16.30 Lutín  Velká Bystřice

     6.    SO   13.  9.    16.00 Zvole  Lutín

     7.    NE   21.  9.    16.00 Lutín  Babice

     8.    SO   27.  9.    16.00 Hvozd  Lutín

     9.    NE     5.10.    15.30 Lutín  Jesenec

   10.    NE   12.10.    15.00 Protivanov  Lutín

   11.    NE   19.10.    15.00 Lutín  Velký Týnec

   12.    NE   26.10.    14.30 Haňovice  Lutín

   13.     NE     2.11.    13.30 Lutín  Doloplazy

   14.    NE     9.11.    13.30 Lutín  Slavonín

   15.    NE   16.11.    13.00 Paseka  Lutín

ZAJÍMAVOSTI

Královský kopec
Již málokdo ví, co je to a kde se nachází 

Královský kopec. Tato dnes jen pár desí-
tek centimetrů vysoká vyvýšenina nad 
okolním terénem bývala kdysi kolem 10 m 
vysoká, uměle lidskou rukou navršená mo-
hyla.  Nachází se asi 400 m jihovýchodně 
od mlýna „Spálence“ směrem k Lutínu, při 
ústí potoka Zlatá stružka do řeky Blaty.

Vedla tudy pravěká obchodní cesta 
z Olomouce přes úsobrnskou celnici dále 
do Čech a do Prahy.

Podle pověsti zde byli pohřbeni manže-
lé, příslušníci nějakého významného rodu. 
Královský kopec se podobá jihoruským 
skytským mohylám z oblasti mezi Kas-

pickým mořem a Aralským jezerem. Je 
datován do období  800 – 450 let př.n.l., 
do starší doby železné.

Archeologického průzkumu se mohyla 
dočkala v roce 1880 díky spoluzakladate-
li olomouckého muzea MUDr. Jindřichu 
Wankelovi (1821 – 1891), amatérskému 
archeologovi.

Na jeho vlastní náklady kopalo 10 – 12 
dělníků celý týden tak, že hloubili od vr-
cholu směrem dolů šachtu až na úroveň 
okolního terénu. V té době byla mohyla 
vysoká ještě kolem 3 metrů. Byl odkryt 
kruh o průměru kolem 6 metrů, vyme-
zený kameny, mimo střed se nacházely 
dva hroby. Jeden z nich byl už prázdný, 
ve druhém se našly úlomky lidských Průřez Královksým kopcem. Ilustrační foto



Informace z Regionu HANÁ
Od začátku 

roku 2014 do-
šlo k několika 
organizačním 
změnám. Kan-

celář Regionu jsme přestěhovali do Ná-
měště na Hané, nová adresa je Regi-
on HANÁ, náměstí TGM 99, Náměšť 
na Hané, 783 44. Telefony, elektronická 
adresa i www.regionhana.cz zůstaly stej-
né. V bývalých prostorách v Těšeticích 
bude sídlo Mikroregionu Kosířsko. 

Územní působnost Regionu HANÁ je 
stále na západ od Olomouce,  nyní na ka-
tastrálním území 48 obcí, tj. plocha téměř 
43 tisíc hektarů a přes 40 tisíc obyvatel. 
Naše obce patří do správního obvodu 
( ORP ) čtyř měst: Olomouce, Litovle, 
Prostějova a Konice. V současnosti rea-
lizujeme několik významných projektů, 
a zejména na akce z projektu „Dobrovol-
ní hasiči – historie a budoucnost“ bych 
vás chtěl pozvat.

Informace o jednotlivých akcích najdete 
na www.hasicihistorieabudoucnost.web-
node.cz.  V sobotu 20. září bude v Ná-
měšti na Hané Den dobrovolných hasičů 
s dalším kulturním programem jako vý-
znamná akce celého regionu. Vzhledem 

k legislativním změnám byla připrave-
na změna právní formy Regionu HANÁ 
z občanského sdružení na zapsaný spolek 
a v současné době připravujeme valnou 
hromadu na 30. září, abychom potřebné 
záležitosti projednali ještě před komunál-
ními volbami. Je připravena účast na vý-
stavě Země živitelka v Českých Budějovi-

cích, kde bude společná expozice Regionu 
HANÁ, MAS Bystřička a slovenského 
MAS Požitavie – Širočina. Budeme tu pro 
veřejnost prezentovat výsledky své práce 
pro rozvoj regionů.

Foto je ze srpnové hasičské soutěže a Dne 
Mikroregionu Bystřička ve Velké Bystřici.

 Ing. Miroslav Mačák
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Hřiště u bývalého učiliště. Foto: z archivu Michala Holáska Dnešní pohled do dvora nákupního střediska. Foto: Michal Holásek

a zvířecích kostí a nádherně zdobená, 
19 cm dlouhá bronzová sekera, která 
je dnes uložena v muzejních sbírkách 
ve Vídni a patří mezi unikátní nále-
zy. Oba hroby spojovala chodba. Podle 

Dr. Wankela vznikla při vyloupení hro-
bů, které byly zřejmě bohatě vyzdobené, 
a to pravděpodobně krátce po pohřbu. Ji-
nak by lupiči nemohli s takovou jistotou 
cestu k hrobům razit.

Postupem času Královský kopec orbou 
a zemědělskými pracemi pozvolna splý-
val s okolním terénem, a tak se vytrácel 
i z povědomí lidí.

Svatopluk Smička

Lutín po (asi) 50 letech
V minulém čísle našeho seriálu dobových 

fotografi í jsme se přesunuli na křižovatku 
u pošty. Díky laskavosti kolegy fotografa 

jsem získal snímek téhož místa, ale z opačné 
strany. Před budovou tehdejšího Odborného 
učiliště n.p. Sigma Lutín se opravdu sporto-
valo, což dokazuje náš dnešní snímek vle-
vo, na kterém se možná někdo ještě pozná. 

Na hřišti probíhaly kromě hodin tělocviku 
především nácviky na celostátní spartakiády.

Snímek ze současnosti je už jen pohledem 
do dvora nákupního střediska Neptun.

Ing. Karel Mišák

Vítězné družstvo SDH Svésedlice (rekordní čas 18,30 sek.) Foto: Ing. Drahoslava Mačáková
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Co se děje v naší obci                                                                                                                                      
od začátku roku 2014

Od ledna probíhá v Lutíně a Třebčíně reali-
zace celé řady větších a menších investičních 
akcí – výstavba, rekonstrukce a opravy. Fi-
nančně i technicky nejnáročnější byla rekon-
strukce ulice K Sídlišti od Olomoucké ulice 
až k mateřské škole – s výměnou podloží 
a kanalizace, novým povrchem a vybudová-
ním 42 parkovacích míst podél komunikace.

Občané Třebčína se těší z opraveného po-
mníku padlým u bývalé školy a jejich děti 
z nové zeleně na dětském hřišti u budovy 
KSZ. Kaple sv. Floriána se dočká výměny 
elektroinstalace a vymalování interiéru, 
komunikace u Litovelské pivnice nových 
chodníků.

V Lutíně byl před několika dny osazen no-
vou pamětní deskou pomník  padlým u kaple 
Nanebevzetí Panny Marie a během září bude 
dokončena rekonstrukce budovy školní dru-
žiny a výměna střechy na budově TS.

K pěknému vzhledu obce přispěla také 
rekonstrukce budovy Domova mládeže 
Sigmundovy SŠ v Břízové ulici – výmě-
na oken, zateplení pláště a nová fasáda. 

Důkladnou vnitřní i vnější proměnou 
prochází také budova školy v ulici Jana 
Sigmunda.

Doufáme, že všechny tyto pozitivní změ-
ny ocení občané především ohleduplným 
a šetrným zacházením se vším, co bylo vy-
budováno pro jejich radost a užitek.

Mgr. Ladislava Kučerová

Nový trávník na hřišti ZŠ. Foto: Bc. Ivana Dolínková

Domov mládeže v Břízové ulici. Foto: Zdena TomkováPráce v kapli sv. Floriána. Foto: Zdena Tomková

Ulice K Sídlišti - u domu č. 111. Foto: Zdena Tomková

Pamětní deska na pomníku (vlevo). Pomník padlým v Lutíně. Fota: Antonín Bábek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V červenci oslavili:

91 let  Miroslav Tylšar Lutín
89 let   Ladislav Začal Lutín
87 let Josef Horák Lutín
87 let Vlasta Kadlčíková  Lutín
85 let Marie Vitásková Lutín
85 let Ladislav Crha Lutín
84 let Anna Soldánová Lutín        
81 let Ludmila Horáková  Lutín
81 let Anna Nováková Lutín
75 let Jana Vašíčková Třebčín

V srpnu oslavili:
90 let Vlasta Recová  Lutín
87 let Marie Staňková  Lutín
83 let Alena Crhová Lutín
83 let Marie Koldasová Lutín
82 let Marie Lezowská Lutín
82 let Irena Vlachová Lutín
81 let Libuše Stodolová Lutín
81 let Marie Synková Lutín
80 let  Ludmila Schulmeisterová Lutín
80 let Božena Siváková  Třebčín
75 let Bohuslav Maděrka Lutín
75 let Danuše Množilová Lutín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Narozené děti: 

červen:
Lenka Švihálková Třebčín
červenec:
Ellen Obručníková Lutín

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

Opustili nás ve věku …

95 let  Anežka Báťková  Lutín
65 let  Karel Nevěčný Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Příští - mimořádné číslo Obecního zpravodaje vyjde 3. 10. 2014.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová • Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1350 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Foto: Zdena Tomková

„D i a m a n t o v á   s v a t b a“

Do dalších let přejeme dobré zdraví, spokojenost, pohodu a hodně 
krásných chvil v kruhu rodiny a přátel.

Pana Synka ať stále těší jeho záliba v myslivosti.

Vzácné jubileum

 – 60 let společného života – 

oslavili v červenci manželé

Marie a Vítězslav 
SYNKOVI 

z Lutína.

Drobné nálezy v kapli 
sv. Floriána 

V kapli sv. Floriána v současné době pro-
bíhá rekonstrukce elektřiny spojená s ob-
novou výmalby. Při této příležitosti bylo 
zjištěno, že se na prvním obraze Křížové 
cesty a jednom z křížů nacházejí dedikač-
ní nápisy. Starší nápis na kříži uvádí, že 
kříž byl věnován kapli v září roku 1894 
Petronillou Vémolovou. Kříž byl v rámci 
udělování odpustků na misii ve Slatinicích 
v roce 1896 posvěcen misionářem P. Ci-
bulkou. 

Josef a Petronilla Vémolovi byli pololáníci 
z dnešního č. 52, kteří patřili mezi význam-
né třebčínské dobrodince. Nechali zhotovit 
sochu sv. Jana Nepomuckého a vdova Pet-
ronilla Vémolová darovala obci v roce 1893 
zvon, zřejmě na paměť manžela, zemřelého 

v září roku 1892. 
Tento kříž tedy pa-
tří k dalším jejím 
zbožným darům pro 
místní kapli. 

Druhý nález je 
nápis na zadní stra-
ně obrazu Křížo-
vé cesty: Památka 
na zlatou svatbu 
Ondřeje Vychodila 
a Mariany manžel-
ky jeho, chalupní-
ka č. 32 v Třebčíně 
1897. 

Ondřej Vychodil, 
syn Jana Vychodi-
la, si vzal Marianu, dceru Matouše Lénka, 
8. února 1847 v Třebčíně. Také oni patřili 
mezi významné třebčínské dobrodince, 
i když jejich největším darem byl syn Jan 

Vychodil, který se stal významným du-
chovním a v Třebčíně mimo jiné založil 
mateřskou školku.

PhDr. Jan Štěpán

Delikační nápis na kříži. Foto: Zdena Tomková


