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ZE ŽIVOTA OBCE
Jubilejní vánoční koncert

K významným kulturním událostem 
konce roku v Třebčíně patřil každo-
ročně také vánoční koncert v kapli sv. 
Floriána. Konal se pravidelně vždy 
23. prosince, na konci adventu a v před-
večer vánočních svátků. Od toho první-
ho uběhlo loni už celých pětadvacet let 
a 23. prosinec se právem zařadil mezi 
místní významná kulturně společenská 
výročí s dlouholetou tradicí.

Dnes už si asi málokdo vzpomene, 
že u zrodu této výjimečné a pečlivě 
připravované akce stál Karel Slezák 
z Lip, třebčínský rodák. Patří mu za to 
náš velký dík. Jeho nápad našel rychle 
pochopení u členů zastupitelstva obce 
a hlavně u všech místostarostů, kteří tu 
v jednotlivých volebních obdobích pů-
sobili. Značnou zásluhu na organizaci 
a realizaci koncertů pak měl Sbor pro 
občanské záležitosti a jmenovitě jeho 
členka Zdena Burdová. 

U vlastních koncertů stáli od samého 
začátku umělci z Moravského divadla 
v Olomouci – Alena Řehořová (průvod-
ní slovo a zpěv), PhDr. Reginald Kefer 
(varhany), Vladimír Kyas a Ondřej 

Doležal (zpěv). Díky jejich profesio-
nálnímu umění a osobnímu zaujetí se 
koncerty staly skutečným uměleckým 
zážitkem. 

Z novější doby připomeňme zejmé-
na Olomoucké trubače vedené Jiřím 
Prudkým. Jejich repertoár a podma-
nivé tóny žesťových nástrojů podtrhly 
kouzelnou atmosféru nadcházejících 
Vánoc. 

Mohl bych jmenovat dnes už možná 
desítky dalších účinkujících – dospě-
lých i dětí, amatérů i poloprofesionálů, 
kteří se na koncertech podíleli. Pro je-
jich velký počet by bylo těžké na něko-
ho nezapomenout, ale za všechny při-
pomenu alespoň mladinkou Markétku 
Hofmanovou, která s námi spolupra-
cuje dodnes. Každý z účinkujících při-
spěl k oblibě vánočních koncertů, které 
se staly tradicí a získávaly stále širší 
okruh návštěvníků. 

Loňským jubilejním vánočním kon-
certem jsme završili jednu etapu konání 
této krásné slavnostní akce. Nabízí se 
otázka, jak dál a kdo z mladší generace 
převezme úkol v této cestě pokračovat. 
Po skončení toho loňského, v tomto du-
chu posledního koncertu se totiž jeho Sólistky při koncertu.

Zahájení koncertu. Olomoučtí trubači.
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RC KLÁSEK V ROCE 2015
Připravujeme pro vás

Rodinné centrum Klá-
sek připravilo pro tento 
rok nový projekt s ná-
zvem „Zdravá rodina“. 

Celý program je vhodný nejen pro stáva-
jící rodiče s dětmi, ale také pro rodiče na-
stávající i pro širokou veřejnost. Celoročně 
bude v centru k dispozici porodní asistent-

ka Bc. Jana Pospíšilová a její předporodní 
kurzy, které mohou probíhat buď ve sku-
pinkách, nebo individuálně, záleží jen 
na vás. 

S kojením bude zdejším maminkám 
pomáhat laktační poradkyně Mgr. Hana 
Zámečníková. Stačí se nám ozvat a do-
mluvit se, vše se bude řídit podle vás.                                                                                                                                          
Těšit se můžete také na množství worksho-
pů a přednášek nejen o těhotenství a poro-
du, ale také o kojení, spánku dětí, nošení 
dětí v šátku, o sourozeneckých vztazích, 

respektující výchově, volnočasových ak-
tivitách, zdravém stravování aj. Proběhne 
také rodiči velmi oblíbený kurz efektivní-
ho rodičovství. 

Program projektu dále nabízí osobní 
psychologické poradenství a poradenství 
výživové. Projekt je podpořen dotacemi 
MPSV a obce Lutín. Vstupné – pokud 
vůbec nějaké je – bývá vždy velmi „přá-
telské“ k našim peněženkám. Těšíme se 
na váš zájem a účast! 

Mgr. Hana Zámečníková

návštěvníci shodli na jednom: Taková 
tradice a událost nemůže jen tak skon-
čit. Byla by to velká škoda!

Noví zastupitelé a další příznivci tedy 
mají doporučení občanů a jistě jim ne-
bude chybět ani inspirace a chuť v krás-
né tradici pokračovat. Za uplynulých 
pětadvacet let, kdy nám tato kulturní 
událost přinášela radost a tu správnou 
předvánoční náladu, patří upřímné po-
děkování a hluboká poklona všem, kdo 
se na tomto bohulibém konání jakkoliv 
podíleli. Ladislav Smička

Obecní ples
V pátek 6. února se v sále Společenského 

domu SIGMA v Lutíně konal již 19. obec-
ní ples. K tanci a poslechu hrála skupina 
SYRINX Olomouc, v programu vystoupi-
ly taneční páry s ukázkami standardních 
a latinskoamerických tanců. Hosté se ne-
zalekli obávané chřipky a s chutí se oddali 
tanci a zábavě v kruhu přátel. 

Ples se vydařil k všeobecné spokojenos-
ti. Děkujeme kulturní komisi za vzornou 
organizaci, sponzorům za štědré dary 
a hostům za hojnou účast a veselou náladu 
po celý večer.

Antonín Bábek, starosta

Vánočně vyzdobená kaple. Fota: Antonín Giesel

Slavnostní předtančení. Fota: Iva Lužná
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Volné pobíhání psů v obci
Podle vyhlášky 2/2009, která  stanovuje 

pravidla pro pohyb psů, je jejich volné po-
bíhání na veřejných prostranstvích v naší 
obci dovoleno pouze ve vymezených 
prostorách:

- v katastrálním území Lutín po pra-
vém břehu potoka Deštná od mostu 
na Luběnice po proudu směrem k zeleni-
novým zahrádkám (plantážkám);

- v katastrálním území Třebčín po le-
vém břehu vodního toku Deštná v ne-
zastavěném území proti proudu směrem 
na Lípy.

Na jiných veřejných prostranstvích 
v obci je pohyb psů možný pouze na vo-
dítku nebo s náhubkem.

Apelujeme na majitele čtyřnohých 
miláčků, aby tuto vyhlášku dodržovali. 
Volný pohyb psů v obci může ohrozit 
spoluobčany a především dětí. 

Volný pohyb psů mimo obec ohrožuje pol-
ní zvěř. Obzvláště pro srnčí zvěř je zimní ob-
dobí zatěžkávací zkouš-
kou a jakékoliv zby-
tečné zneklid-
ňování má 
na její zdra-
votní stav o-
brovský ne-
gativní vliv.

Chovejme se odpovědně ke svému okolí!
Ing. Jiří Burda
 místostarosta

Požár na ubytovně
V první hodině po půlnoci z neděle na pon-

dělí 9. února prožili obyvatelé ubytovny v bu-
dově zdravotního střediska v Lutíně drama-
tické chvíle. Hustý kouř a požár na chodbě 
ve druhém patře jim bránil opustit budovu 
a utéct na čerstvý vzduch. Přivolaní hasi-
či z Olomouce, Olšan, Třebčína a Náměště 
na Hané dorazili v rekordním čase a jejich 
zásluhou se dostalo všech jedenadvacet ná-
jemníků včetně tří malých dětí do bezpečí. 
Po prohlédnutí zdravotníky lékařské zá-
chranné služby byly dvě osoby převezeny 
do nemocnice v Olomouci, ale nikdo neutrpěl 
vážnější újmu na zdraví.

Hasiči požár lokalizovali a zlikvidovali, 
silně zakouřené prostory ochladili a odvětra-
li. Evakuovaným občanům zajistili zástupci 

obce a vedení základní školy náhradní uby-
tování v tělocvičně ZŠ, kde strávili postižení 
obyvatelé ubytovny dvě noci. V zasažených 
prostorách druhého patra střediska bylo nut-
né provést nezbytné opravy a celou budovu 
důkladně odvětrat.

Pochvala za rychlý a profesionální zásah 
patří všem hasičským jednotkám a zdra-
votníkům, poděkování za operativní vyře-
šení provizorního ubytování místostaros-
tům Ing. Chrástovi a Ing. Burdovi, ředitelce 
ZŠ Mgr. Lence Souškové a správci školy 
Antonínu Dozrálovi.

V úterý se všichni evakuovaní vrátili zpět 
na ubytovnu.

Příčiny vzniku požáru šetřené policií a výše 
škody zatím nejsou známé.
Na základě zprávy HSZ Olomouckého kraje

zpracovala Mgr. Ladislava Kučerová

Třebčínské „ostatky“ 2015
V sobotu 14. února proběhly již tra-

diční „ostatky“. 
První zastávka průvodu masek, kte-

rých bylo letos okolo šedesáti, byla 
u našeho nového místostarosty. Ten 
už čekal s bohatým občerstvením, aby 
předal maškarám „právo“ a tím i vládu 
nad Třebčínem. 

A pak už se chodilo od domu k domu, 
jedlo se, pilo i tancovalo a nálada byla 
ostatková, tedy velmi veselá.

Pro dospělé účastníky ale akce průvo-
dem neskončila. Večer se mnozí z nich 
přišli bavit na ostatkovou zábavu. 

Užili si všichni tance a myslím, že 
i spousty legrace při tanečním vystou-
pení a pochovávání basy.

Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří věnovali ceny do tomboly, a sa-
mozřejmě organizátorům, které potěši-
la hojná účast. 

Mgr. Jana Chvátalová
Fota: Roman Giesel

Všichni společně.

Pochovávání basy.

Pohyb a počet obyvatel v obci v r. 2014

Počet osob
Lutín Třebčín

Celkem
muži ženy Σ muži    ženy Σ

přihlášených 24 24 48 3       4 7 55
odhlášených 29 29 58 8       7 15 73        
narozených 9     11     20        3       5 8 28
zemřelých 6 8 14 5       4 9 23

muži ženy celkem
k 31. 12. 2014 1560 1651 3211
Lutín 1221 1281 2502
Třebčín 339 370 709

Edita Surzynová, evidence obyvatel
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Kdy – kde – co
v březnu a lednu

1. března – Třebčínský skřivánek
(neděle)  sál KSZ Třebčín (15,00 hod.)
5. března –  Beseda o Americe 
(čtvrtek)   (Márovi)
  aula ZŠ Lutín (18,00 hod.)
19. března – Jarní koncert                                                                      
(čtvrtek)  absolventů LŠU Lutín
  Výstavka obrazů
  aula ZŠ Lutín (18,00 hod.)

21. března – 3. ročník (kotlíkový)                                                                      
(sobota)  Master guláš Třebčín
   zahrada u hospody 

(9,00 hod.)
28. března – Třebčínský košt                                  
(sobota)  sál KSZ Třebčín (19,00 hod.)
29. března – Zdobení kraslic
(pátek)  sál KSZ Třebčín (15,00 hod.)
30. března – Květy paní operety
(pondělí)  (muzikálové melodie)
  aula ZŠ Lutín (18,00 hod.)
1. dubna – Zdobení kraslic      
(středa)  aula ZŠ Lutín (17,00 hod.)

25. dubna – Slet čarodějnic    
(sobota)  a stavění máje v Lutíně
   areál Rybníček 

(15,00 hod.)
30. dubna – Slet čarodějnic 
(čtvrtek)   Ohrada v Třebčíně 

(19,00 hod.)
7. května –  Oslavy osvobození 
(čtvrtek)  v Lutíně 
   pomník u kaple, Rybníček 

(19,00 hod.)

 Kulturní komise

Hody v Lutíně
24. dubna – Hodová zábava                                                                            
(pátek)  aula ZŠ Lutín (19,00 hod.)

25. dubna – Zábavné odpoledne 
(sobota)  na Rybníčku
  (viz Kdy-kde-co)
  lunapark „pod lipami“
26. dubna – Hodový budíček
(neděle)  s hudbou J. Pavlíčka
   hodová mše v kapli 

(10,00 hod.)
  lunapark „pod lipami“

Všem občanům,

kteří upozorňovali na nesprávné da-
tum lutínských hodů v Kalendáři pro 
občany 2015 (příloha lednového OZ), 
sdělujeme, že tento termín (tři týdny 
po Velikonocích) byl nově stanoven 
na základě reformy liturgického ka-
lendáře projednané zástupci církve 
na 2. vatikánském koncilu (1962 – 
1965). 

Nový termín lutínských hodů bude 
platit od letošního roku.

O čem jednala rada obce

dne 30.10.2014:

Schválila: 
cenu palivového dřeva z pokácených 

obecních stromů a zásady jeho prodeje;
záměr na prodej nákladního automobilu 

Daewoo – Avia a zásady prodeje, který 
proběhne obálkovou metodou.

Souhlasila s původním návrhem na vy-
pracování zastavovací studie v lokalitě 
„u mlýnku“ v Lutíně (řešení nejbližšího 
okolí ulice U Mlýnku). 

dne 29.1.2015:

Schválila: 
smlouvu o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení uzavřenou mezi Obcí 
Lutín a společností ELEKTROWIN 
a.s.;  

ceny prodeje pohlednic – leteckých 
snímků obou částí obce. K prodeji bude 

nabídnuto celkem 1500 kusů pohlednic 
za cenu 6 Kč/kus; 

přihlášení do projektu Senioři komuni-
kují 2015 (týdenní bezplatný počítačo-
vý kurz pro 10-12 seniorů).

Vzala na vědomí: 
návrh obecně závazné vyhlášky č. 

1/2015 o místním poplatku z ubytovací 
kapacity (za každé využité lůžko a den 
3 Kč, paušální částka za každé využité 
lůžko za rok 700 Kč).

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 17.12.2014:

Schválilo:
prodej auta Avia za cenu 400 000 Kč vč. 

DPH obálkovou metodou;  
jednací řád zastupitelstva obce (bez při-

pomínek).

Vzalo na vědomí:
informaci o cyklostezce Lutín – 

Třebčín. Starostovi obce uložilo dokon-
čit převod pozemku p. Sekery;  

informaci o záměru obce Slatinice vy-
budovat cyklostezku Slatinice – Lutín. 
Radu obce pověřilo dalším jednáním 
s obcí Slatinice; 

informaci o možnosti výstavby spor-
tovní haly v Lutíně. 

Jmenovalo pracovní skupinu ve složení 
Ing. Jakub Chrást, Mgr. Lenka Soušková, 
Ing. Petr Kovařík, Ing. Miroslav Smička, 
Mgr. Jaroslav Krejčíř a Mgr. Jan Chmelář 
a pověřilo ji přípravou dalších pod-
kladů;
informaci o mobilní aplikaci o obcích 

Mikroregionu Kosířsko. Na fi nancová-
ní aplikace se každá obec Mikroregionu 
podílí částkou 10 000 Kč a účastník si ji 
může stáhnout do svého chytrého mobi-
lu; 

informaci o žádosti o dotaci podané 
Mikroregionem Kosířsko Operačnímu 
programu MŽP. Dotace je určena 
na zpracování Studie proveditelnos-
ti přírodě blízkých protipovodňových 
opatření. Příspěvek obcí jako spolu-
účast na fi nancování této studie činí 
32 670 Kč.

/ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Krajské kolo bylo naše

Po vítězství našeho fl orbalového druž-
stva v okresním kole jsme odjížděly 
17.prosince loňského roku na krajský 
turnaj v Hranicích. Ještě před Vánocemi 

jsme obhajovaly prvenství z minulé sezo-
ny.

Počáteční nervozity jsme se naštěstí 
zbavily hned po prvním zápasu. Byl pro 
nás vítězný a naznačil, že nebudeme leh-
kými soupeřkami. Vedoucí pozici se nám 
podařilo udržet, ani jednou jsme nepro-
hrály a potřetí za sebou jsme se staly 
vítězkami Olomouckého kraje. 

Tím pro nás ale práce nekončí. 
Trénujeme dál a učíme se nové věci, pro-
tože tímto úspěchem jsme postoupily 
do kvalifi kace Moravskoslezského kraje, 
která se bude konat v Uherském Brodě. 
Plány jsou veliké, ale nepředbíhejme 
a nechme se překvapit!

Anna Křížková, 7.A

Promýšlíme strategii. A je to "doma"! Fota: Mgr. Jan Chmelář

Předškoláci u zápisu

V pondělí 26. ledna a v úterý 2. února v ná-
hradním termínu se v ZŠ v Lutíně uskutečnil 
zápis do prvního ročníku. Letos doprovázeli 
děti při plnění úkolů  krteček a jeho kama-
rádi. Již po příchodu do školní budovy byly 
děti prostřednictvím mnoha krásných obráz-
ků a papírových postaviček vtaženy do světa 
pohádek o krtečkovi. 

Nejdříve všichni dorazili vyznačenou ces-
tičkou do tělocvičny, kde se mohli příjemně 
uvolnit a zbavit trémy.  Pak byli žáky školy 
zavedeni do jednotlivých tříd, kde  bylo na-
chystáno šest tradičních úkolů. K nejnároč-
nějším jistě patřilo zavazování mašličky 
krtečkovi pod krkem nebo hledání rozdílů 
na obrázcích. 

Za každý splněný úkol dostaly děti razít-

ko na záznamový 
aršík. Nakonec kaž-
dý  obdržel pamětní 
list, krásný „zápich“ 
s krtečkem (= krte-
ček na špejli) a ma-
lou sladkou odměnu 
v podobě lízátka 
opět s postavičkou 
krtečka. 

Před odchodem 
měli rodiče s dětmi 
možnost navštívit 
i školní družinu, 
kterou mohou děti 
po nástupu do školy navštěvovat. Myslím 
si, že tento den byl příjemný nejen pro 
předškoláčky, ale i pro pedagogy, kteří se 
zápisu účastnili. 

K zápisu přišlo padesát dětí. Rodičům de-
víti z nich bylo doporučeno využít ročního 
odkladu povinné školní docházky.

Mgr. Hana Majzlíková

Však já na to přijdu! Foto: Mgr. Renata Čechová

Angličtina nás baví

Žáci lutínské základní školy, které baví 
anglický jazyk, si vyžádali soutěž v ang-
lické konverzaci. Třídních kol se zúčast-
nili žáci 7.A a 9.A, vítězové postoupili 
do školního kola. V kategorii II.A pře-
svědčil svým výkonem porotu nejvíce 
Jakub Holec z 9.A a 25. února reprezen-
tovat školu v okresním kole v Olomouci. 
Vítězka I. kategorie Mariam Yacoubová 
se okresního kola nezúčastnila kvůli ly-
žařském výcviku.

 Mgr. Dana Pfeffrová Ilu
st

ra
čn

í f
ot

a
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Sigmundova SŠS, Lutín

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 5. února proběhl na naší ško-
le v tomto školním roce v pořadí již třetí 
den otevřených dveří. V tento den jsme 
zpřístupnili všechna školní pracoviště 
a umožnili tak zájemcům prozkoumat ka-
ždou učebnu i dílnu v areálu školy. Máme 
se totiž čím pochlubit: k vidění byly tří-
dy vybavené dataprojektory, dotykové 
tabule, zcela nová počítačová učebna 
určená především pro výuku inventoru, 
na dílně CNC stroje, ukázky prací našich 
žáků a mnoho dalšího ze života školy. 
Zájemcům o studium byly také představe-
ny fi rmy, ve kterých naši žáci vykonávají 
odbornou praxi. Naše škola také poskytu-
je ubytování studentům ze vzdálenějších 
koutů, takže si někteří budoucí studenti 
prohlédli i domov mládeže.

Návštěvníkům se věnovali nejen peda-

gogičtí pracovníci, ale také studenti, kte-
ří v každé z učeben prezentovali ukázky 
naší společné práce. Všichni ochotně od-
pověděli na všechny dotazy a rádi proved-
li návštěvníky po škole i dílně.

Jako novinku si mohli zájemci o obor 
mechanik seřizovač vyzkoušet „nanečis-
to“ přijímací zkoušky, které letos poprvé 
připravila pro všechny studenty střed-
ních škol fi rma Cermat K naší velké ra-
dosti byl zájem o Sigmundovu střední 
školu značný. Je vidět, že námi nabíze-
né obory jako obráběč kovů, nástrojař či 
strojní mechanik opět začínají patřit k vy-
hledávaným oborům. Již tradičně největší 
zájem je o čtyřletý maturitní obor mecha-
nik seřizovač.

Kromě uplatnění v praxi láká žáky 
i možnost získání stipendia. Úspěšní stu-
denti učebních oborů pobírají toto stipen-
dium poskytované Olomouckým krajem 
již několik let. A rozhodně se nejedná 
o malé částky. V prvním ročníku mo-

hou získat 300 Kč měsíčně, ve druhém 
400 Kč a ve třetím 500 Kč. Studenti také 
mohou v rámci stipendia získat jednorá-
zové odměny na konci roku, pokud jejich 
prospěch odpovídá nastaveným kritériím. 
Tato částka může být až do výše 5 000 Kč. 
Studentům oboru mechanik seřizovač se 
stipendium vyplácí pololetně.

Dnů otevřených dveří se letos zúčast-
nilo nejen hodně zájemců o různé obory, 
ale také žáci z osmých tříd olomouckých 
základních škol Demlova a tř. Spojenců. 
Žáci si v praxi zkoušeli vyrobit a složit fi -
gurku „kočky“. Použili k tomu plast, kte-
rý se velmi dobře opracovává a je pěkně 
zbarven. Na CNC strojích si další skupin-
ka vyrobila podstavec pro vánoční svíčku. 
Výsledky jejich práce byly velice pěkné.

Doufáme, že zájem studentů o naši školu 
bude i nadále značný, neboť nabízíme per-
spektivní strojírenské obory a naši absol-
venti se na trhu práce jistě neztratí.

Mgr. Jitka Bušinová

"Přijímačky"zatím jen nanečisto. Foto: Mgr. Michaela Slováčková I v dílně si poradíme. Foto: Stanislav Körner

Odpočinek v lese. Cíl u rozhledny na Kosíři. Fota: Hana Grundová

Zimní výprava na Kosíř

Poslední den prvního pololetí se studen-
ti naší školy rozhodli pokořit Velký Kosíř, 
který konečně zapadal sněhem. Účastníky 
expedice byli studenti prvního ročníku 
oboru mechanik seřizovač, tedy budoucí 
maturanti. Bylo to znát, neboť nikdo ne-
zabloudil, neupadl, nezapadal sněhem ani 
nezhynul vyčerpáním.

Dobyli jsme rozhlednu a pokochali 
se zimními panoramatickými výhledy. 
Počasí se vydařilo, napadl čerstvý sníh, 
vítr se utišil a vyjasnilo se. Co víc si 
přát? Ze školních lavic bychom tu zim-
ní pohodičku neviděli. Z Kosíře se naši 
„prváčci“ vrátili zpět do školy, aby pře-
vzali své první vysvědčení na naší škole. 
Doufáme, že s ním byli stejně spokojeni 
jako s výletem.

Mgr. Hana Grundová

Start od školy.
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"Prkna" i lyže jsme zvládli. Foto: Hana Grundová

Lyžařský kurz 2015

Také letos jsme pro studenty prvních roč-
níků připravili lyžařský kurz v Ostružné 
v penzionu Anežka. První ze tří kurzů, 
které letos pořádáme, začal hned po vá-
nočních prázdninách. Vánoce byly bez 
sněhu, a tak bylo napínavé sledovat, jest-
li napadne aspoň v novém roce. Napadl 
a začalo i mrznout. Mrazy nás nepře-
kvapily, a tak jsme lyžovali na Ramzové, 
v Ostružné i na Šeráku. Sem tam i sluníč-
ko vykouklo, takže byla pravá horská po-
hodička. „Prkna“ i lyže byly „zkroceny“ 
a všichni se vrátili domů celí.

Mgr. Hana Grundová

DUHA Křišťál Lutín

Pavučinka 2015: Postradatelní

V době jarních prázd-
nin každý většinou jez-
dívá na hory lyžovat 
(pokud je sníh), nebo 
někam jinam relaxo-
vat, nebo sedí doma.

My jsme během letošních jarních prázd-
nin na Olomoucku vyrazili jako každý 
rok na chatu Pavučinku poblíž Nýznerova 
u Žulové v Jeseníkách, kde se děti měly zú-
častnit zajímavé akční hry na téma fi lmu 
Postradatelní.

Akce začala již ve vlaku, kdy nám bylo vy-
sílačkou oznámeno, že základna Pavučinka 
je v obležení nepřátelských sil. Ty již vědí 
o našem příjezdu a čekají na nás v místě 
plánovaného výsadku. Museli jsme tedy 
rychle vystoupit a změnit způsob přiblížení 

k základně i místo výsadku. Zbytek cesty 
následoval již v klidu a asi šest km od naší 
obsazené základny všichni v pořádku vy-
stoupili a začali se připravovat na převzetí 
naší základny zpět. Každý si mohl vzít ze 
svého batohu jen jednu věc, která se může 
hodit, a všichni jako celý tým vyrazili na ti-
chou a rychlou cestu k Pavučince.

Obsazení proběhlo bez problémů, přesto-
že kolem základny i uvnitř se pohybovalo 
několik nepřátelských hlídek. Jakmile děti 
obsadily své postele v ubytovací části zá-
kladny,  měly vyhráno a nepřátelé prchli.

Následovala porada v baru U Banánového 
Joa, několik nutných akcí pro získání fi nan-
cí na nákup další výbavy a naučení potřeb-
ných dovedností jako např. zdravověda, 
používání nože, maskování, střelba apod. 
Postupně jsme si sami vybírali další akce, 
učili se další nezbytné dovednosti (např. 
ovládání vysílaček), pili v baru drinky 
jako např. dotek meduzy (malinovka) nebo 

“whisku” říznutou ropou (kofola). Pouštěli 
jsme si fi lmy, byli jsme bobovat i koupat se!  
Prostě „super“ akční i relaxační prodlouže-
ný víkend.

Nakonec jsme po několika bojích a výsle-
chu zajatce zjistili, že Postradatelné využí-
vají i jistí zkorumpovaní lidé ze CIA a kde 
zhruba mají svou tajnou základnu. Takže 
musíme provést průzkum této oblasti, zjistit 
bezpečnostní zabezpečení základny, počet 
hlídek a rozmístění stráží, jejich palebnou 
sílu a další více i méně podstatné skutečnos-
ti. A to všechno budeme dělat nějakou další 
víkendovku. Už se těšíte? My ano!

Fotky z celé akce najdete na našem 
webu: http://www.duha-kristal.cz v sekci 
Fotogalerie 2015.

PS: Nezapomeňte, že se blíží léto a náš 
tábor! Ten se koná v termínu 1. - 15. srp-
na a přihlášku i vše další o něm najdete 
na http://tabor.lutin.cz.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

SPORT V OBCI

V plném počtu. Foto: soukromý archiv

Turnaj v sálové kopané
V sobotu 17. ledna jsme v  tělocvičně ZŠ 

Lutín sehráli turnaj v sálové kopané. Byl po-
řádán kulturní komisí a záštitu nad ním pře-
vzal starosta Antonín Bábek. 

Turnaje se zúčastnilo 21 borců, kteří byli 
rozlosováni do sedmi družstev po třech hrá-
čích. Hrálo se systémem každý s každým 
a všichni účastníci se drželi hesla „není dů-
ležité zvítězit, ale zúčastnit se“, Hra se nes-
la v poklidném tempu a v duchu fair play. 
Nakonec byl turnaj na přátelském posezení 
u společného stolu důkladně zhodnocen. 

Poděkování patří Ing. Rostislavu Pavlíčkovi 
za perfektní organizaci a radě obce, která fi -
nančně přispěla na občerstvení a ceny pro ví-
těze. Ing. Jakub Chrást



Bruslení v Lutíně

Po dvouleté přestávce, kdy prakticky ne-
mrzlo, nám mrazivé počasí v průběhu vá-
nočních svátků opět dovolilo v Lutíně na-
stříkat kluziště.  I když se nebruslilo dlouho, 
lze konstatovat, že to určitě stálo za to. Když 
vezmeme v úvahu plochu a vrstvu, kterou 
je třeba nastříkat, bylo kluziště v provozu 
během rekordní doby čtyř dnů. Stejně dlou-
hou dobu led vydržel a cestu na „bruslák“ si 
našlo několik stovek našich občanů. Je velká 
škoda, že v posledních letech počasí častěji 
neumožní bruslení v Lutíně, které zde má 
letitou tradici. Nezbývá než doufat, že v bu-
doucnu bude teplo v létě a zima v zimě, tak 
jak tomu bývalo v minulosti.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kte-
ří svým úsilím ve svém volném čase 
umožnili lutínským dětem trochu toho 
„vyblbnutí na ledě“. Jmenovitě se na pří-
pravě ledu podíleli Marek Hausknecht, 
Jan Fencák, Tomáš Pokorný, Martin 
Augustin, Stanislav Obrátil, Pavel Zla-
tohlávek, Ondřej Gallik, Jiří Brhel, 
Jindřich Mrázek, Dušan Soušek a Petr 
Kovařík.

Také třebčínským hasičům dopřálo po-
časí, aby mohli na pár dnů proměnit teni-
sový kurt za bývalou školou na kluziště. 
Patří jim dík všech vděčných bruslařů, 
kteří měli možnost jejich dílo ocenit.

Ing. Jakub Chrást
místostarosta
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ZAJÍMAVOSTI

"Noční směna" hasiče Vojtěcha Pospíšila.

Foto Ing. Jiří Burda

Páter Jan Vychodil
z Třebčína

Již v loňském roce byl ve Zpravodaji uve-
řejněn příspěvek o třebčínském rodákovi 
a mecenáši, knězi P. Janu Vychodilovi. 
Podle dochovaných dokladů se na všech 
farách, kde působil, snažil zvelebovat ce-
lou farnost. Mimo to, že se významně za-
sadil o propagaci poutního Velehradu, pů-
sobil jako farář také v Želechovicích (zá-
roveň byl děkanem celého vizovického dě-
kanátu). K jeho narozeninám v roce 1902 
mu tamní kooperátor Vincenc Černoch 
věnoval následující báseň a připojil k ní 
také fotografi i P. Vychodila:

„Nad davem sobeckým, jenž země blátem
se plazí v horečce a zmámen zlatem,
kde bratra vraždí brat u boji klatém
jdou muži, duchem olbřími, přes hloží 
a trní nesou požehnání Boží,
jim láska heslo, sláva všecko zboží!
A mezi těmi dobra velikány
Vás zříme, příteli náš milovaný,
jak ruka Vaše žehná na vše strany!
Buď Hospodin sám Vaší mocnou stráží
a Jeho milosť Vaší silnou paží.
A láska Jeho kéž Vás stále blaží!“

Báseň nese datum 28. srpna 1902, tedy 
dva dny po jeho narozeninách, a oslavu-
je P. Vychodila jako člověka, který rozdává 
a pomáhá celým srdcem. To ostatně doka-
zují i jeho četné dary věnované rodnému 
Třebčínu.  PhDr. Jan ŠtěpánIlustrační foto

Co naznačuje kámen ve zdi 
usedlosti?

I důchodový věk má některé pozitivní 
stránky. Tak jako v mládí, i nyní často cho-
dím na procházky po rodné obci Třebčín 
a srovnávám, co se zde mění. Nedávno 
jsem na domě čp.17 u vrat, v tzv. „uličce“, 
objevil pískovcový kámen o rozměrech 
20,5x24,5cm. Byl přetřený částečně oloupa-
nou černou barvou a na něm byl nezřetelný, 
ale přesto čitelný text: „1. 1805 I. koupeno/ 
2. 1903 V. spojeno“. Koupeno – spojeno?!?

Protože z knížky Antonína Přichystala 
„Sigmundové“ vím, že tu k stáří měli bydlet 
rodiče zakladatele Sigmy Ludvíka v rodině 
jeho sestry Antonie Veselé, vrtalo mi hla-
vou, jak se ve stejném domě a stejné době 
mohl narodit další význačný rodák Rudolf 
Mlčoch. Ten se narodil 17. dubna 1880 
v Třebčíně rodičům Josefu a Antoníně ro-
zené Dedákové z Napajedel. Byl ministrem 

veřejných prací od 9.12.1925 do 18.3.1926 
ve vládě Antonína Švehly, ministrem že-
leznic od 7.12.1929 do 9.4.1932 ve vládě 
Františka Udržala a ministrem obchodu 
od 4.12.1937 do 22.9.1938 ve vládě Milana 
Hodži.

Vysvětlení mi podala až katastrální mapa 
této části Třebčína z konce 19. století, nale-
zená na internetu. Ta zachycuje nové stavby 
v tzv. „uličce“: na parc.č.21/3 dnešní dům 
čp.16, na další parcele dva domky, z nichž 
k menšímu patří dvorek a k většímu zahrada 
p.č.364/1 se stodolou, a dále další tři domky, 
dnes čp.18. 19 a 20.  

Do roku 1903 zde tedy stály domky dva 
a poté již jen ten jeden rodiny Veselých, 
v současné době již delší čas neobydlený.

Jsem rád, že se zachoval alespoň onen 
kámen s nápisem a při omítání domu nebyl 
nenávratně překryt omítkou. Možná by stál 
za citlivou opravu. Původně byla písmena 
bílá, vyplněná barvou. 

Dům z hlediska historie Třebčína určitě 
stojí za povšimnutí jak pro současníky, tak 
i pro budoucí generaci.

Josef Nejedlý
Třebčín

Svěděk doby zblízka. Foto: Ing. Jiří Burda



Projekt podporuje 
mladé hasiče 

Region HANÁ ve spo-
lupráci s místními akční-
mi skupinami Bystřička 
a Požitavie – Širočina  
realizuje  projekt mezi-

národní spolupráce s názvem „Dobrovolní 
hasiči – historie a budoucnost“.  Projekt je 
zaměřen na podporu mladých dobrovolných 
hasičů. Společně se navštěvují a pořádají se-
mináře, exkurze a soutěže. 

V rámci projektu se od roku 2014 koná 
i oblíbený Seriál her a dovedností pro 
mladé hasiče. V rámci tohoto seriálu se 
na podzim roku 2014 uskutečnila sou-
těž v Senici na Hané s názvem „Blesk 
braňák“.  Soutěže se zúčastnilo na 190 
soutěžících.  Děti soutěžily ve zdravově-
dě, topografi i či ve střelbě ze vzduchovky. 

Další soutěž se konala v lednu 
v Těšeticích ve spolupráci s SDH Rataje 
s názvem „Ratajsky soke“. Soutěžil re-
kordní počet 260 dětí.  Soutěžící zkou-
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Ošetření a transport zraněných. Foto: Nela Kalábová

Ulice s domem Veselých dříve Foto: archiv a v současnosti. Foto: Josef Nejedlý

Lutín po 87 letech

V minulém čísle našeho seriálu dobových fotografií jsme 
Vám nabídli pohled na křižovatku „U anděla“. Dnes se po-
díváme na budovu č. 51, kde mají základnu naše technické 
služby. Obrázek, který je starý již 87 let, sloužil především 
jako reklama na litinové ruční Sigmund pumpy, ale zachytil 
také konkrétní občany tehdejšího Lutína. Ing. Karel Mišák

Po loňské výměně střechy. Foto: Karel MišákPřed 87 lety. Foto: archiv rodiny Crhovy
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šeli své dovednosti 
ve vázání uzlů, např. 
zkracovačky, ploché 
spojky, tesařského 
nebo lodního uzlu. 

Projekt v letoš-
ním roce končí. 
Závěrečné setkání 
s plánovaným slaňo-

váním rozhledny na Kosíři se koná 11. – 12. dubna v Čechách 
pod Kosířem.

Nejaktuálnější informace najdete na www.regionhana.cz. a od ledna 
také na facebooku Regionu HANÁ.

Bc. Nela Kalábová

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 6. 5. 2015.
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: Book's print, s.r.o. • Tisk: KartoTISK s.r.o., Žerotínova 2075/48, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211 331, www.kartotisk.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V lednu oslavili:
87 let Marie Přikrylová Lutín
86 let Jan Spišák Třebčín
85 let Marie Fryblíková Lutín
84 let Marie Pažourková Třebčín
83 let Radmila Mazalová Lutín
83 let Marie Kutá Lutín
82 let Marie Zbořilová Lutín
82 let Josef Tunka Lutín
81 let Jiří Stodola Lutín
75 let Ludmila Čeplová Třebčín
75 let Jaroslav Smička Lutín
75 let Helena Hejdušková Lutín

V únoru oslavili:
89 let Marie Andrlíková Třebčín
82 let Anna Káňová Lutín
81 let Miroslav Hrubý Třebčín
80 let Zdenka Hofírková Třebčín
75 let Libuše Mrakavová Lutín
75 let Emil Chrást Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví
 a spokojenost.

Narozené děti: 
leden:
Patrik Sekanina Lutín
Martin Mlčoch Lutín
Samuel Steiner Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti

Opustili nás ve věku …

91 let Růžena Látalová Třebčín
83 let Anděla Vodičková Třebčín
83 let Anna Kubáčová Lutín 
82 let Ludmila Tylšarová Lutín

80 let Marie Švubová Třebčín             
75 let František Unzeitig Lutín
71 let Alexandra Krajzingerová Lutín
68 let Jaroslav Slezák Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

„Diamantovou“ svatbu
- 60 let společného života oslavili 

manželé Ludmila a Josef Horákovi z Lutína.
Přejeme zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost.

„Zlatou“ svatbu

- 50 let společného života oslavili v lednu 
se svými nejbližšími manželé 

Zdenka a Vojtěch SOLOVŠTÍ
 z Lutína.

Přejeme zdraví, lásku 
a hodně „sluníčkových“ dnů. 
Ať vás neopouští činorodost

a záliba v zahradničení.

„Diamantovou“ svatbu
- 60 let společného života oslavili 

na začátku roku 

Jiřina a Svatopluk Ševčíkovi 
z Lutína. 

Do dalších společných let
 přejeme především zdraví, spokojenost 

a pohodu, lásku a podporu rodiny.

Foto: Antonín Bábek

Foto: Antonín Bábek
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