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ZE ŽIVOTA OBCE

OBECNÍ KNIHOVNA 
LUTÍN

Představujeme nové 
pracovníky

Od  začátku  března  letošního  roku má 
lutínská  knihovna  nového  knihovníka. 
Po  pečlivém  výběru  z  několika  uchaze-
čů  se  jím  stal  pětadvacetiletý  Bc. Jan 
Chabičovský,  absolvent  studia  dějin 
a  teorie  výtvarného  umění,  divadla,  fil-
mu, literatury a hudby na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Kromě širokých kulturních zálib se zají-
má také o vaření a o všechno, co se týká 
čaje. Žije s přítelkyní v Lutíně. 
Svou představu o práci knihovníka vy-

jádřil vlastními slovy:
„Knihy mě provázely už od dětství. 

Není proto divu, že moji domácí knihov-
nu brzy zaplnily dárky k Vánocům, naro-
zeninám, ale i poklady, které jsem sám 
získal po knihkupectvích a antikvariá-

tech. Práce ve zdejší knihovně je pro mě 
v tomhle směru splněným snem. Naplno 
se můžu věnovat správě tolika knih, vy-
bírat nové a doporučovat je místním čte-
nářům. Je to asi tak, jako když se mlsoun 
stane cukrářem. 

Uvědomuji si zodpovědnost, jakou mám 
ke čtenářům, a proto udělám všechno, co 
bude v mých silách, aby lutínská knihov-
na byla místem, 
kam se budou malí 
i velcí rádi vracet. 

V dohledné době 
budu pracovat na 
převedení fondu 
do nového systé-
mu Clavius. Díky 
němu vám budeme 
konečně půjčovat 
knihy přes čáro-
vé kódy. K tomu- 
hle stavu ale vede 
ještě daleká ces-
ta, protože knih tu 
máme skoro dva-
cet tisíc.“

Jsme  rádi,  že  zkušenou  a  obětavou 
knihovnici  p.  Bronislavu  Pospíšilovou 
nahradí  člověk,  kterému  je  jeho  práce 
koníčkem.  Doufáme,  že  bude  „mužem 
na správném místě“ a přejeme mu mno-
ho úspěchů, radost z práce a spokojené 
čtenáře.

Antonín Bábek 
starosta

Letošní „Máneska“ 
se koná již tento týden 
– v sobotu 9. května!!!

Bližší informace najdete  
v rubrice SPORT V OBCI.

Na hojnou účast se těší
odbor turistiky TJ.

Milovníci jarní turistiky 
– nezapomeňte!
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Poděkování
Paní  Bronislava  Pospíšilová  věnovala 

knihovně v Lutíně úctyhodných téměř čty-
řicet let svého života ( v roce 1977 začínala 
jako  čerstvá  absolventka  v  knihovně  ZK 
ROH n.p. Sigma Lutín, od roku 1995 byla 
knihovnicí Obecní knihovny Lutín). Svou 
pečlivostí,  obětavostí,  nápaditostí,  zna-
lostmi  a  citlivým  přístupem  ke  čtenářům 
všech věkových kategorií si získávala malé 
i velké návštěvníky knihovny a pomáhala 
v  nich  probudit  a  rozvíjet  lásku  ke  knize 
a  četbě.  Akcemi  pořádanými  v  knihovně 
(výstavkami, soutěžemi, besedami) výraz-
ně obohatila kulturní život v obci.
Jménem všech spokojených čtenářů a věr-

ných  návštěvníků  knihovny  jí  děkujeme 
za  dlouholetou  práci,  kterou  vykonávala 
s láskou a porozuměním pro přání a potřeby 
malých a velkých „klientů“. 
Do dalších let přejeme zdraví, spokojenost 

a  mnoho  šťastných  chvil  v  kruhu  rodiny, 
radost ze života, dětí a vnoučat a příjemný 
zasloužený odpočinek s dobrou knihou.

Mgr. Ladislava Kučerová

*   *   *

Nemám ráda loučení. Chci ale poděkovat 
všem  svým  čtenářům,  dětem  a  ostatním 
návštěvníkům  obecní  knihovny,  žákům 
a  učitelům ZŠ, MŠ, ŠD,  soutěžícím  a  ná-
vštěvníkům besed. Rovněž všem, kteří mi 

pomáhali  s  přípravou  akcí  (nebo  já  jim). 
Také  svým  kolegyním  a  spolupracovní-
kům,  knihovníkovi  třebčínské  knihovny, 
lutínským  ženám,  redaktorce  obecního 
zpravodaje…  Vyjmenovat  všechny  není 
možné, proto všem přeji krásné jarní dny, 
zdraví a pohodu.
Děkuji také zastupitelům obce za podpo-

ru knihovně, která je právem součástí kul-
tury a vzdělanosti.
Novému knihovníkovi chci popřát mnoho 

úspěchů v jeho práci a hodně spokojených 
čtenářů, kteří budou rádi knihovnu navště-
vovat. A čtenářům spoustu krásných knih, 
které  knihovnu  činí  skutečným  „stánkem 
poznávání a kultury“.

Bronislava Pospíšilová

28. březen – svátek učitelů
Ve čtvrtek 26. března si pedagogové naší 

školy připomenuli Den učitelů na setkání 
s představiteli obce. Tu zastupovali staro- 
sta Antonín Bábek a oba místostarostové – 
Ing. Jiří Burda a Ing. Jakub Chrást. 

V MŠ a ZŠ Lutín, jejímž zřizovatelem 
je  obec,  pracuje  38  pedagogů.  Starosta 
jim poděkoval za pedagogickou činnost 
a  také  za  skvělé  výsledky  při  doved-
nostních a  sportovních soutěžích,  jimiž 
zviditelňují  obec  za  hranicemi  našeho 
regionu, dokonce na republikové úrovni.

Lutínské  škole  a  jejím  padagogům 
přejeme, ať se jim stále daří a obohacu-
jí žáky nejen v rovině informativní, ale 
i i v té lidské a duchovní.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

Vážení občané,
doposud bylo povinností obce zajistit ce-

loročně  místa  pro  oddělené  soustřeďování  
papíru, plastů a skla. Nad rámec povinnosti 
naše obec dále zajišťuje oddělené soustřeďo-
vání nápojových kartonů. Od 1. 1. 2015 má 
obec  dle  vyhlášky  Ministerstva  životního 
prostředí č. 321/2014 nově  povinnost zajis-
tit místa  pro  oddělené  soustřeďování  kovů 
a biologického odpadu rostlinného původu. 
V souvislosti s tím byla zastupitelstvem obce 
schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 
2/2015 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování  komunálních  odpadů,  která  mimo 
jiné stanovuje způsoby jejich sběru.                                                                                                                          
Sběr  a  svoz  biologických  odpadů  rost-

linného  původu,  jako  jsou  např.  odpady  ze 
zahrad  (posekaná  tráva,  pěstitelské  odpa-
dy, seno,  listí, křoviny, spadané ovoce atd.), 
bude  probíhat  stejným  způsobem,  jak  jste 
byli  zvyklí  doposud,  tedy  mobilním  svo-
zem.  Ten  však  bude  probíhat  v  období  od  
1. dubna do 31. října pravidelně jednou za mě-
síc.  Kalendář  těchto  svozů  byl  zveřejněn 
na úřední desce obce, na webových stránkách 
obce a je  rovněž uveden níže. V tomto obdo-
bí lze bioodpad rostlinného původu také ode-
vzdat pravidelně 1x týdně na sběrném místě 
na  obecním  pozemku  za  areálem  zeměděl-
ského  družstva  v  Lutíně  (ulice  Pohoršov). 
Provozní doba sběrného místa je každé 
pondělí od 15,00 do 17,00 hodin. 

Kovové  odpady,  zejména  nápojové  ple-
chovky,  plechovky  od  potravin,  nádoby 
od  kosmetiky,  víčka,  hliníkové  a  železné 
předměty  a  drobné  kovové  předměty  lze 
shromažďovat do černých popelnic  s nápi-
sem  „KOVY“,  které  jsou  umístěny  na  vy-
braných  stanovištích  sběrných  nádob  pro 
tříděný  odpad.  Ty  kovové  předměty,  které 
nelze vzhledem k velikosti či hmotnosti ulo-
žit do sběrných nádob, lze odevzdat na výše 
zmíněném sběrném místě v provozní době.                                                                                                     
Závěrem mi dovolte jedno malé upozornění. 

Je povinností každého občana naší obce, 
aby v rámci svých možností třídil odpad ne-
jen  z  ekologických,  ale  i  z  ekonomických 
důvodů,  protože  kvalita  i  kvantita  třídění 

přímo ovlivňuje poplatky Vás občanů za od-
pad. V případě zájmu může obec zprostřed-
kovat nákup tašek na třídění odpadů. 
Termíny mobilních svozů bioodpadu jsou 

23.5., 20.6., 18.7., 22.8., 26.9. a 31.10.,vždy 
v sobotu v 8,00 – 8,45 hod. v Třebčíně 
u kapličky, v 9,00 – 9,45 hod. souběžně 
u OÚ a v Růžové ulici v Lutíně.

Důležité upozornění
Letošní  jarní svoz nebezpečného a vel-

koobjemového odpadu proběhne v sobotu 
16. května  v obvyklou dobu a za  stejných 
podmínek  jako  sběry minulé.  Sledujte  vý-
věsky a hlášení obecního rozhlasu!

Ing. Jakub Chrást, místostarosta

K ochraně pořádku v obci – vždy připraveni!  Foto: Ing. Jiří Burda
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Kláskovy čtvrté narozeniny
Druhou  dubnovou  neděli  trávily  děti 

s  rodiči  v  aule ZŠ  při  krájení  již  čtvr-
tého  narozeninového  dortu  Rodinného 
centra  Klásek.  Velkým  překvapením 
pro  všechny  bylo  vystoupení  minima-

žoretek „Perličky“ při ZŠ v Hněvotíně. 
Pod vedením Mgr. Radky Dudové celý 
sál  roztančily  a  roztleskaly.  Poté  jsme 
rozkrojili výborný dortík, poblahopřáli 
Klásku  do  dalších  let  a  zavzpomínali 
na  minulé  ročníky  společnými  taneč-
ky. Pro  děti  byly  připraveny  sportovní 

discipliny  a  jarní  tvoření,  kde  si  mo- 
hly vyrobit kytičku z krepového papíru. 
Všichni zúčastnění dostali malý dárek.
Moc  děkujeme  škole  za  zapůjčení 

auly,  paní  Kubáčové  za  výborný  dort 
a Perličkám za krásné vystoupení.

Bc. Lucie Migalová

V rytmu „retro“ 
„Retro“  ples  pořáda-

ný  Rodinným  centrem 
Klásek za přispění obce 
a  ZŠ  Lutín  se  konal  na 
začátku  března  v  aule. 

Probíhal v duchu „retro“ a v převlecích. 
Tento  rok  se  muži  převlékli  za  ženy 

a  ženy  za muže. U vchodu dostala  ka-
ždá  žena  karafiát  a  pár  byl  nasměro-

ván  ke  svému  stolu,  kde  na  něj  čekalo 
občerstvení v podobě klasické červené 
a  žluté  limonády. Celým večerem pro-
vázela kapela Exstres, která hrála retro 
hit za hitem. 
Večer  byl  plný  překvapení,  která  si 

mohl  každý  užít.  Hrála  se  čára  s  céč-
ky, četla se obří retro nástěnka, všichni 
zúčastnění mohli  složit  báseň  na  téma 
„retro  večírek“,  jež  se  na  plese  recito-
vala.  Proběhlo slosování nepotřebných 

věcí a jako vrchol jsme mohli vidět dvě 
taneční  vystoupení  pořadatelů  na  pís-
ničky  „Holky  z  naší  školky“  a  „Zima, 
zima, zima, zima“. 
Pan Foukal pro nás připravil bezvad-

né  občerstvení  a  myslím,  že  všichni, 
kteří se zúčastnili, mají na co vzpomí-
nat. Děkujeme všem aktérům a pořada-
telům, panu Foukalovi, kapele Exstres, 
obci Lutín, ZŠ Lutín a paní Hoškové.

Mgr. Monika Balgová

Hrajeme "čáru s céčky". On je ona, ona je on!  Foto: Bc. Lucie Migalová

"Perličky" z Hněvotína. Klásek má narozeniny, my máme ...  Foto: Lucie Migalová

Nejlepší guláš  
vaříme v Třebčíně
Sobota  21.  března  byla  v  Třebčíně  opět 

provoněná  gulášem.  Na  zahradě  místní 
pivnice  pořádala  paní  Marcela  Škrlová 

s  rodinou  již  tradiční  „Master  guláš“  –  
3.  ročník soutěže o nejlepší kotlíkový gu-
láš.  Celkem  sedmnáct  týmů  tu  předvedlo 
nejen  své  kuchařské  umění  ve  vaření  gu-
láše, ale  také svedlo boj v plnění různých  
doplňkových  disciplin, jako bylo  poznáva-

ní koření, test z historie Třebčína, pití piva 
na čas či tradiční karaoke. 
V průběhu celého dne panovala na kolbišti 

přátelská  a  dobrá  nálada,  kterou  také  pod-
pořilo  krásné  slunečné  počasí.    Celou  akci 
bedlivě sledovala porota  a podle jejích chuťo-
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vých buněk nejlepší guláš uvařil tým v čele 
s Broňou Jarošem.  Samozřejmě  i  všechny 
ostatní  guláše  byly  vynikající.  Nejen  vítěz-
né  družstvo,  ale  všichni  účastníci  obdrželi 
od paní Škrlové dárky, které jim budou určitě 
připomínat tuto zdařilou akci.

Olga Gieselová

Kotlík "vymetený" do dna – nejlepší cena pro kuchaře!  Foto: Roman Giesel

Třebčínský košt 2015
V  sobotu  28.  března  proběhlo  v  sále 

KSZ  v  Třebčíně  slavnostní  vyhlášení 
výsledků 8. ročníku již tradičního koš-
tu  slivovice. Do  soutěže  o  nejlepší  pá-
lenku  se  zapojili  soutěžící  z  Třebčína, 
Lutína  i  okolí,  kteří  poskytli  celkem  
43  vzorků  destilátů  ze  švestek,  třešní, 
meruněk  i  jiného  ovoce.  Při  dvouko-
lovém  hodnocení  týden  předtím  byly 
vyhodnoceny  nejlepší  destiláty  podle 
tradičních  pravidel  obdobných  sou-
těží.  Členy  jednotlivých  komisí  byli 
D.  Mačáková,  P.  Merta,  B.  Jaroš,  M. 
Smička, V. Přikryl a K. Mišák. 
Vítězem  kategorie  švestek  se  stal 

Vlastimil Mikulka. Kategorii třešně vy-
hrál Bronislav  Jaroš. V  kategorii  ostat-

ních  destilátů  nejlépe  uspěl  Vladimír 
Koudelka s meruňkovicí. 
Vítězové  a  ostatní  soutěžící,  kteří  se 

umístili  do  3.  místa,  obdrželi  diplomy 
a  drobné  ceny.  Po  vyhlášení  výsledků 
mohli všichni přítomní vyzkoušet vítězné 
vzorky i ty, které se tentokrát na předních 
pozicích neumístily. 
K  tanci  a  poslechu  zahrála  hudební 

skupina  2+1  Jiřího  Štěpánka,  Romana 
Kubínka a Vladimíra Koudelky. 
Poděkování patří všem, kdo se na orga-

nizaci akce podíleli, především Vlastimilu 
Hofírkovi,  členům  hodnotitelské  komise, 
sponzorům i  těm, kdo se starali o občer-
stvení. 

Mgr. Jana Chvátalová
Ing. Karel Mišák

předseda hodnotící komiseVítěz kategorie "Třešně".  Foto: Roman Giesel

Vítězný tým.  Foto: Roman Giesel

Velikonoční zdobení 
V  neděli  29.  března  proběhl  veliko-

noční  „workshop“  v  Třebčíně.  Tato  ru-
kodělná dílna byla zaměřena na zdobení 
kraslic různými technikami – např. vos-
kovou,  ubrouskovou  nebo  patchwork. 
Dívky se naučily vytvořit  si velikonoč-
ní přání pomocí techniky quilling nebo 
zdobení pomocí organzy, chlapci se vě-
novali  pletení  velikonočních  pomlázek. 
Děti  nejvíce  ocenily  zdobení  perníčků, 
které  mohly  rovnou  ochutnat.  Strávili 
jsme  tak  v  prostorách  kulturního  zaří-
zení v Třebčíně příjemné nedělní odpo-
ledne. 

Mgr. Vlaďka Kolářová
kulturní komise Třebčín Nejlepší nazdobím pro ...  Foto: PhDr. Jan Štěpán
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Všem čtenářům
se omlouvám za chyby v březnovém kalendáři Kdy-kde-co (nadpis, nesprávný den). Redakční šotek byl tentokrát „ve střehu“, 

šéfredaktorka bohužel ne.
  L. Kučerová

Pozvánka 
Český svaz žen a kulturní komise v Lutíně pořádají 

ve středu 13. května od 16 hodin v aule ZŠ 
přátelské posezení žen u příležitosti Svátku matek. 

Tento den je Českým dnem boje proti rakovině. Zakoupením žlutého kvítku měsič-
ku lékařského v minimální hodnotě 20 Kč se do boje symbolicky zapojují také ženy 
a občané Lutína. K dobré pohodě zazpívá pěvecký sbor z Kostelce na Hané. Srdečně 

zveme členky ČSZ i ostatní ženy naší obce.
Mgr. Alena Večeřová, předs. ČSŽ Ivana Smutná, předs. kult. komise

Třebčínské hody 

8. května  -  Vatra, ohňostroj 
(pátek)       a hudba VIA PABĚDA
    areál Ohrada (20,00 hod.)
9. května  -  12,00 utkání benjamínků,
(sobota)    pečené makrely, uzená žebra 

a cigáro

     13,00 hodový fotbalový turnaj
     20,00 zábava se skupinou SAX
     areál Ohrada  

(vstupné 50 Kč)
10. května -  7,00  ranní budíček
(neděle)     s hudbou J. Pavlíčka
      11,00 hodová mše v kapli  

sv. Floriána

     13,00 country kapela 
COUNTRY ALL

     skákací hrad pro děti  
(zdarma) v areálu Ohrada

Občerstvení zajištěno po celé tři dny, luna-
park u kaple sv. Floriána!

Srdečně zvou pořadatelé.

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

a

Kdy – kde – co 
v květnu a červnu

7. května  -  Oslavy výročí osvobození
(čtvrtek)   v Lutíně – položení věnce 

k pomníku padlým u kap-
le, vatra, ohňostroj a zába-
va v areálu Rybníček  
(19,00 hod.)

8. května -  Oslavy výročí osvobození
(pátek)   v Třebčíně – průvod obcí, 

položení věnce k pomníku 

padlým, vatra  
a ohňostroj v Ohradě  
(19,00 – 21,30 hod.)

9.  května  -  Mánesova stezka
(sobota)  viz. SPORT V OBCI
23. května -  Volejbalový turnaj 
(sobota)   „Memoriál Ing. Květoslava 

Křížka“ v Třebčíně  
areál Ohrada (9,00 hod.) 

30. května  -  Kácení máje,
(sobota)   večer taneční zábava
     areál Rybníček (od 15,00 

hod.)

6. června  -  olympiáda ke Dni dětí
(sobota)     (pro děti a rodiče)
    areál Rybníček (10,00 hod.)
14. června  -  Dětský den v Třebčíně
(neděle)  areál Ohrada (14,00 hod.)
20. června -  Taneční zábava
(sobota)   se skupinou SAX
     Ohrada v Třebčíně  

(20,00 hod.)
29. června -  Den s armádou
(pondělí)   areál ZŠ a okolí
    (8,30 - 12,00 hod.)

Kulturní komise a ZŠ Lutín

O čem jednala rada obce

dne 23.2.2015:

Schválila: 
v  plán  účetních  odpisů  obce  Lutín  na  rok 
2015;

v  nezvýšení nájemného v  obecních bytech 
od  1.4.2015  (nájemné  bude  ponecháno 
v dosavadní výši);

v  zvýšení nájemného  z  nebytových 
prostor  podle  druhu  užívané  plochy 
o 2 Kč, resp. o 1 Kč/m2 od 1.4.2015;

v  dokument  Programové  prohlášení  Rady 
obce Lutín na období 2014 -2018.

Souhlasila s  oceněním zastupitelů,  kteří  se 
podíleli na řešení mimořádné události (požár 
v soukromé ubytovně v Lutíně), formou ne-
peněžního  daru  a  doporučila  zastupitelstvu 
tento návrh k projednání.

dne 16.3.2015:

Schválila: 
v  pronájem  části  obecních  pozemků  p.  č. 
212/40 a 212/41 o celkové výměře 128 m2 

v k. ú. Lutín za cenu 50 Kč/m2 společnos-
ti  VENA  –  TRADE,  s.r.o.,  zastoupené 
Ing. Janem Veselským;  

v  účetní závěrku ZŠ a MŠ Lutín, přísp. org., 
za rok 2014; 

v  zastavení  exekuce  proti  povinnému 
p.  Ptáčkovi  pro  nedostupnost  zbytku  po-
hledávky  (původní  částka  včetně  většiny 
úroků byla vymožena).

Vzala na vědomí podání žádosti na poskyt-
nutí podpory (dotace) projektu „Energetické 
úspory pro budovu MŠ Lutín“ s ohodnoce-
ním na 46 bodů, tedy s vyšší pravděpodob-
ností  získat  dotaci,  ale  při  vyšším  zapojení 
vlastních prostředků.

dne 25.3.2015:

Schválila: 
v  žádost  společnosti  VENA  –  TRADE, 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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s.r.o.,  o  souhlas  s  umístěním  cenové  in-
formační  tabule  na  obecním  pozemku  
p. č. 212/11 v k. ú. Lutín. Za pronájem části 
pozemku pro umístění tabule je stanovena 
částka 700 Kč bez DPH za rok.;  

v  zařazení  obce  do  projektu  „Malované 
mapy olomouckého  regionu“. Výsledkem 
účasti  v  projektu  bude  dodání  258  kusů 
map,  které  budou  použity  k  propagaci 
obce; 

v  jmenování  členů  školské  rady  v  soula-
du  s  paragrafem 167  zákona  č.  561/2004 
Sb.  a  podle  Volebního  řádu  pro  vol-
by  do  školských  rad.  Jmenováni  byli 
1.  jako  zákonní  zástupci  Stanislava 

Navrátilová  a  Mgr.  Jaroslav  Krejčíř,  
2.  pedagogové  Mgr.  Ivana  Kubíčková 
a Mgr. Milena Vychodilová.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 16.3.2015:

Schválilo:
v  plán  investiční  výstavby,  významných 
oprav  a  rekonstrukcí  a  pořízení  majetku 
v roce 2015; 

v  rozpočet obce Lutín na rok 2015; 

v  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2015 
o místním poplatku z ubytovací kapacity;  

v  prodloužení smlouvy na vyhrazená parko-
vací místa do 30.6.2016.

Vzalo na vědomí zprávu  o  činnosti místní 
samosprávy a OÚ za rok 2014 a Programové 
prohlášení Rady Obce Lutín na období 2014 
– 2018. 

Pověřilo vedení obce jednáním s Olomouc- 
kým  krajem,  odborem  školství,  o  další  bu-
doucnosti  skeletu  původně  plánované  spor-
tovní haly za Sigmundovou SŠS.
 /ba/

Únor v Praze

Poslední únorový týden byli žáci sedmé-
ho ročníku a někteří osmáci na lyžařském 
kurzu.  Pro  „nelyžaře“  jsem  uspořádala 
exkurzi, při které měli možnost zhlédnout 
dvě  významné  výstavy.  Ale  dejme  raději 
slovo jim samotným:

„Ráno, rozespalí z brzkého vstává-
ní, jsme se sešli na hlavním nádraží 
v Olomouci. Do Prahy jsme jeli vlakem, 
který nám nabízel neomezené možnosti 
včetně připojení na internet, čehož využil 
snad každý z nás, a tím pádem nám cesta 
utekla jako voda.“

Monika Uhřická, 8. A 

„Přes Jeruzalémskou a Kaprovu ulici 
jsme prošli k Valdštejnské jízdárně, kde 
jsme si prohlédli výstavu Benediktini 
v srdci Evropy. Dostali jsme pracovní 
list, který jsme vypracovávali, mohli jsme 
si i pomáhat a vyplňovat jej ve skupin-
kách.“ 

Karolína Horsáková, 8. A

„Dále jsme pokračovali prohlídkou 
Senátu. Nejdříve jsme museli projít detek-
torem kovů. Pokračovali jsme do hlavního 
sálu, kde nám průvodkyně vysvětlila ději-
ny Valdštejnského paláce. Procházeli jsme 

dalšími místnost-
mi a dozvídali se 
různé zajímavosti. 
Nejvíce mě zauja-
ly skleněné lustry 
a kožené tapeto-
vání. Po prohlídce 
jsme šli na oběd 
do senátní jídelny. 
Měli jsme hově-
zí polévku a říz-
ky s bramborem. 
Nejvíce mě překva-
pily záchody, které 
se leskly čistotou. 
Po výborném obě-
dě jsme vyrazili na další cestu.“ 

Monika Uhřická, 8. A

„Na programu jsme měli další výstavu - 
Hrady a zámky objevované a opěvované. 
Tam nám paní učitelka dala dva papírky 
s otázkami, které bylo třeba po prohlídce vý-
stavy zodpovědět. Když jsme byli s odpověď-
mi hotovi, mohli jsme si vzít další. Za každou 
správnou odpověď byla jednička.“

Simona Uhřická, 8. A

„Měli jsme trochu času navíc, a tak jsme 
ještě zašli do obchodního centra Palladium, 
kde bylo přes dvě stě obchodů. Měli jsme 
asi půl hodiny na to něco si koupit. Většina 
z nás si zajela do nejvyššího patra na oblí-
bené Bubble tea.“

  Karolína Horsáková, 8. A

Tak vidíte –  co všechno viděli. Snad byli 
spokojeni. Pro mě samotnou byla tato exkur-
ze silným zážitkem. Především proto, že jsem 
měla příležitost na vlastní oči se přesvědčit, 
že přes všechny pochybnosti je naše učitelská 
práce krásná a má svůj smysl. Bylo nesmírně 
příjemné slyšet u Valdštejnské jízdárny: „Ale 
paní učitelko, paní ředitelko, tady jsme přece 
už byli! Vždyť to je ….!“  A potom vidět, jak 
všichni pracovali. Všichni, i ti, u kterých se 
ve škole někdy zdá, že jejich zájmy jsou někde 
úplně jinde. Během celého dne vládla úžasná, 
někdy přímo  tvůrčí atmosféra. Všichni byli 
skvělí. Pověstnou třešinkou na dortu pak bylo 
zhlédnutí videa, které na exkurzi natočil žák 
8. A Martin Genčur. Natočil sám - bez rozka-
zu! Bylo nápadité, krásné, bylo nej… 

  Mgr. Věra Voňková 

ŠKOLY INFORMUJÍ

Den byl nabitý zážitky a dojmy.  Foto: Bc. Petr Voňka

S matematikou  
se umíme poprat !

V průběhu měsíce března  se  již  tradič-
ně na naší škole konaly dvě matematické 
soutěže  - MATEMATICKÝ KLOKAN 
A PYTHAGORIÁDA. Obě soutěže jsou 

založené  především  na  logice  a  doved-
nosti kombinovat a přemýšlet „tak trochu 
jinak“ než v běžných hodinách matemati-
ky. A proto ne vždy jedničkář se mohl stát 
úspěšným!  Navíc  soustředit  se  60 minut 
a předvést  při tom co nejlepší výsledek !!! 
Mnozí  dospělí  by  to  třeba  ani  nezvládli. 
Proto všem žákům, kteří „do toho šli“, ať 

už s jakýmkoliv výsledkem, děkuji a píšu 
si velké významné plus!

Matematický klokan
Této  soutěže  se  účastní    žáci    2.  –  9. 

ročníku. Žáci 2. stupně měli ztížené pod-
mínky,  neboť  během psaní  bylo  zatmění 
Slunce a možná se někomu taky „zatmě-
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lo“. V každé kategorii jsem uvedla tři nej-
lepší řešitele.
Kategorie Cvrčrk  (2.- 3. roč.):
Roman Jandera, Zdeňka Řeháková, 
Kateřina Lolková.
Kategorie Klokánek (4.- 5. roč.):
Dominik Štencl, Vojtěch Smička, 
Gabriela Vychodilová.
Kategorie Benjamín (6.- 7. roč.):
Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Kateřina  
Surmová.

Kategorie Kadet (8. – 9. roč.):
Radka Spurná, Ondřej Podivínský, Lukáš 
Havránek.

Pythágoriáda 
je obtížnější v tom, že nemáte na výběr 

žádné možnosti a účastní se jí pouze žáci 
5.- 8. ročníku. Úkoly byly opravdu nároč-
né. Přesto  jsme je zvládli a do okresního 
kola, které se bude konat v květnu, postu-
puje pět úspěšných řešitelů: 

Dominik Štencl, Vojtěch Šmída (5. roč.), 
Pavel Chmelář (6. roč.), Lukáš Havránek, 
Martin Genčur (8. roč.).
Ještě  jednou  všem  zúčastněným  dě-

kuji  a  přeji  mnoho  štěstí  a  úspěchů. 
Postupujícím „držte palce“.

 Mgr. Jana Vyhnánková
učitelka matematiky

Podrobné výsledky najdete na strán-
kách naší  školy.

Pravda?!

Ve  středu  12.  března  se  žáci  osmé-
ho  a  devátého  ročníku  zúčastnili  v  kině 
Metropol  besedy  s  investigativním  novi-
nářem Josefem Klímou. Kino bylo úplně 
plné. Pan Klíma se nám nejdříve předsta-
vil  a  pak  začal  vyprávět  různé  příběhy, 
které prožil. Byly to příběhy o kriminalitě 
v Čechách. První byl příběh o dívce, která 
se na diskotéce seznámila s klukem, kte-
rý se jí líbil. Šli spolu do parku, ale on ji 
chtěl znásilnit. Když se bránila, pobodala 
ho. Nakonec se oba dostali k soudu a byly 
z toho dlouhé soudní tahanice. Zjišťovalo 
se, kdo byl vlastně vinen.
Dál  pan Klíma  vyprávěl  příběh  o  tom, 

jak snadno se v Česku dají koupit zbraně 
a  jak  snadné  je  opatřit  si  například  vý-
bušninu. Přemluvil jednoho muže, aby to 
zkusil. Dal mu tři  tisíce a poradil, co má 
dělat. Celá akce proběhla na jednom par-
kovišti. Bylo to rychlé. Když muž položil 
na jeden z kamionů peníze, na druhém se 
objevil granát.

Získaný  granát  muž  odevzdal  na  poli-
cejní  stanici. Celou dobu  si myslel,  že  je 
to pouze maketa, ale nebylo tomu tak. To 
zjistil, když si pro něj večer přijela domů 

zásahová  jednotka  a  pak  před  policejní 
stanicí  přihlížel,  jak  pyrotechnický  ro-
bot  vyváží  igelitovou  tašku  s  granátem. 
Byl  opravdový. Byl  to  divný  pocit,  když 
si uvědomil, že tento granát měl před pár 
hodinami na klíně.
Na konci pořadu jsme mohli klást dota-

zy. Třeba  o  legalizaci marihuany,  o  chy-
bách,  kterých  se  mladí  lidé  dopouštějí 
a které mohou mít pro ně celoživotní ná-
sledky.

Antonín Dozrál, 8. A 

Že  byl  pořad,  který  objednali  učitelé 
výchovy k občanství (Mgr. Procházková, 
Mgr.  Chmelář),  opravdu  zajímavý,  bylo 
zřejmé hned po  návratu. Osmáci mluvili 
a mluvili. Doslova nebyli k zastavení. Pan 
Klíma to, pan Klíma ono…. A byli dokon-
ce  ochotni  i  psát. A  to  je  co  říci.  Znovu 
jsme  se  přesvědčili  o  tom,  že  děti  mají 
v sobě touhu po poznání, touhu po vzdělá-
ní, jen je prostě třeba vzít to za ten správný 
konec. 

Mgr. Věra Voňková

Josef Klíma s Tomášem.  Foto: Tomáš Kappel

Medaile za angličtinu

Jakub  Holec,  žák  9.A  lutínské  zá-
kladní  školy,  získal  25.března  bronzo-
vé  umístění  v  krajském  kole  soutěže 
v  anglické  konverzaci  v  kategorii  II.A 
pro  žáky  osmých  a  devátých  ročníků 
základních škol. Předsedkyně zkušební 
komise, paní Balíková ze Základní ško-
ly  Heyrovského  s  rozšířenou  výukou 
jazyků,  pochválila  soutěžící  za  zna-
losti,  jejichž  úroveň  byla  podle  jejích 
slov  „mnohem  lepší  než  v  uplynulých 
letech".
  Děti  hovořily  na  vylosované  téma, 

s porotci o něm vedly dialog  a písemně 

plnily poslechovou část na základě au-
dionahrávky.
 Jakub se ve škole i doma poctivě připravo-

val již od listopadu loňského roku.  V lednu 
byl nejlepší v třídním i školním kole, v úno-
rovém okresním kole pak vyhrál i nad žáky 
jazykových škol a byl prvním postupujícím 
z olomouckého okresu. V Olomouckém kra-
ji zvítězila Kateřina Nováková z prostějov-
ské  Jazykové  školy  E.Valenty  a  postupuje 
do celostátního kola.
Jakub  Holec  tedy  patří  mezi  třicet  nej-

lepších  v  celé  České  republice.  Děkujeme 
za výbornou reprezentaci naší základní ško-
ly. 

 Mgr. Dana Pfeffrová
Anglicky se domluvím – slovy.
 Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Jsme třetí v republice

Ve dnech 23. a 24. března se 
v Kopřivnici konalo LEXX RF Florbal 

kat. III., tedy republikové finále ve flor-
balu ZŠ. Do  Kopřivnice  jsme  vyje-
ly  ve  složení Anička  Křížková,  Hanča 
Weidingerová, Marťa Mrázková, brankář-

ka Kačka Gieselová, Luca Hradilová, Aďa 
Střídová, Lucka Střídová, Míša Provazová 
a Márinka Yacoubová. Majda Večeřová se 
k nám přidala v pondělí v noci, kdy přijela 



ze Světového poháru v estetické gymnas-
tice,  který  se  konal  v  Bulharsku.  A  sa-
mozřejmě  nesmím  zapomenout  na  naše-
ho  skvělého  trenéra Mgr.  Jana Chmeláře 
a plyšového maskota Ríšu.
V Kopřivnici se sešlo celkem 6 nejlep-

ších týmů  z  republiky.  Našimi  soupeř-
kami  byly  holky  z: Kopřivnice,  Hradce 
Králové,  Velké  nad  Veličkou,  Mladé 
Boleslavi  a  naše  kamarádky  z  Prahy. 
Ve  skupině  jsme  byly  s  Kopřivnicí 
a  Hradcem  Králové.  Proti  Kopřivnici  to 
byl  relativně  jednoduchý  zápas  a  podle 
toho  vypadal  i  náš  skvělý  výsledek  5:1. 
Proti  Hradci  Králové  to  bylo  velmi  vy-
rovnané,  nás  navíc  pohánělo  naše  skvě-
lé  publikum.  Přijela  paní  ředitelka,  paní 
zástupkyně a několik rodičů a kamarádů. 
Všichni fandili jako o život, ale my to do-
táhly pouze na  remízu 1:1. K naší smůle 
Hradec  vyhrál  s  Kopřivnicí  o  jeden  gól 
více  než  my,  takže  jsme  byly  až  druhé 
ve skupině a příští den nás čekal nejtěžší 
soupeř - Mladá Boleslav.
Druhý den  jsme hrály  semifinále o po-

stup  do  finále.  Zápas  se  hrál  už  v  8:00 
ráno. Do zápasu s Boleslaví jsme vstoupi-
ly šťastně gólem a až do 25. minuty jsme 
vedly  1:0. Pak nám v průběhu  jedné mi-
nuty soupeřky doslova nasázely dva góly. 
Mohlo jich být mnohem víc, ale naše su-
per brankářka Kačka měla hodně skvělých 

zákroků. Tento zá-
pas  jsme  nakonec 
prohrály 1:2.  Teď 
už  jsme  jen  moh-
ly  čekat,  kdo  bude 
našimi soupeřkami 
v boji o třetí místo. 
Naneštěstí  to  by- 
ly  naše  kamarád-
ky z Prahy. Slíbily 
jsme  si,  že  si  nic 
nebudeme  vyčítat 
a budeme hrát,  jak 
nejlíp to půjde.
Po napínavém zá- 

pase  jsme  nakonec 
vyhrály 2:1 a mohly 
se  radovat  z  bron-
zové medaile. 
Soupeřky to braly sportovně a s úsměvem 

na tváři nás přizvaly ke společnému fotogra-
fování.

Konečné pořadí všech týmů bylo násle-
dující:
1. Mladá Boleslav
2. Hradec Králové
3. Lutín
4. Praha
5. Velká nad Veličkou
6. Kopřivnice
Byly  to  skvělé  dva  dny  a  myslím,  že 

na ně budeme hodně dlouho vzpomínat.

Za  celý  náš  tým  děkuji  Obci  Lutín 
za  finanční  podporu,  paní  ředitelce 
a  paní  zástupkyni,  našim  skvělým  fa-
nouškům, holkám z Prahy, které se staly 
našimi kamarádkami, a asi nejvíc  tomu 
nejskvělejšímu  trenérovi  Mgr. Janu 
Chmelářovi.

Děkujeme všem, kdo nás podporovali 
jak doma, tak přímo v Kopřivnici.

Martina Mrázková, 7. B
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Sigmundova SŠS, Lutín

Matematická soutěž 

Ve  dnech  19.  a  24.  února  uspořádali 
naši  vyučující  matematiky  školní  kolo 
matematické  soutěže.  Akce  se  zúčast-
nilo  čtyřicet  žáků,  z  toho  dvě  dívky. 
Nejúspěšnější  řešitelé  byli  vysláni,  aby 
naši  školu  reprezentovali  v  celostátním 
kole  matematické  soutěže,  které  se  ko-
nalo v pátek 27. března na SOŠ obchodu 
a služeb v Olomouci.
  O  svých  matematických  dovednostech, 

neotřelosti svých postupů při řešení matema-
tických problémů a logickém myšlení přišli 
přesvědčit organizátory soutěže  za studijní 
obor Petr Maksant, Milan Řezník, Vojtěch 

Dolanský  a  Tomáš 
Jeřábek,  za  učeb-
ní  obory  Kristýna 
Slevinská,  Robert 
Halaš, David Holiš, 
Lukáš Kutra, Jakub 
Grézl  a  Stanislav 
Podivínský. 
O jejich odhodlání 

úspěšně  zvládnout 
zadané úkoly vypo-
vídá  přiložené  foto. 
Na  výsledky  si  o- 
všem  budeme  mu-
set ještě počkat.

 Mgr. Michaela 
Slováčková Matematika je královna věd, ale dá zabrat.  Foto: Michaela Slováčková

Radostná chvíle po urputném boji.  Foto: Roman Giesel

Stužkovací ples

V  pátek  27.  února  proběhl  ve  Spo-
lečenském domě v Lutíně  jubilejní  35. 
společenský ples naší školy. Již tradič-
ně bylo hlavním programem stužkování 
maturitních tříd. Třídu MS 4. A ostuž- 
kovala  třídní  učitelka  Mgr.  Blanka 

Janečková a třídu MS 4. B třídní učitel-
ka Mgr. Michaela Slováčková. 
Budoucí maturanti nás pobavili svým 

programem. V první části zavzpomína-
li  na  roky  strávené  ve  škole  a  poté  se 
pochlubili několika povedenými taneč-
ními kreacemi. 
Po slavnostním nástupu již následova-

lo vlastní stužkování, při kterém asisto-
val i ředitel školy Mgr. Pavel Michalík. 
A pak nastala krásná chvíle pro rodiče 
– tradiční sólo pro maturanty. 
Po  krásném  předtančení  sourozenců 

Pánkových  z  tanečního  klubu  Olymp 
Olomouc se do víru tance vrhli i ostatní 
návštěvníci  plesu.  Vydařený  večer  za-



Dělostřelecká tvrz Hůrka

V úterý 24. března navštívili nejlepší žáci 
naší školy vojenskou tvrz Hůrka. Výlet po-
řádá škola každý rok jako odměnu pro žáky 
vybrané  třídními  učiteli,  celý  výlet  hradí 
SRPŠ. 
Vojenská  tvrz Hůrka  leží  na  okraji města 

Králíky. Po příjezdu jsme vešli do pevnůstky, 

po  tvrzi  nás  provázel  průvodce,  který  nám 
vyprávěl o minulosti tvrze, jejím využití, zá-
sobování. Pak nás zavedl hlouběji do  tvrze, 
kde jsme si prohlédli výstavu nábojů a nástro-
jů používaných v tvrzi. Chodby byly dlouhé 
a velice chladné, viděli  jsme několik skladů 
na střelivo, jídlo, popřípadě naftu. 
Při dlouhé procházce chodbou byly k vidění 

kanceláře, ubikace a řídící místnost. Nakonec 

nám  průvodce  ukázal  šachtu,  ve  které měl 
být postaven výtah, ale nebyl nikdy dokon-
čen. Vyprávěl  také o zkouškách, které  tady 
s tajnými zbraněmi dělali Němci. 
Prohlídka  byla  velice  zajímavá  a  poté,  co 

jsme vykoupili  stánek se  suvenýry, vyrazili 
jsme směrem k Lutínu. Návštěvu tvrze všem 
vřele doporučuji.

Jan Bém, MS 3. B

DUHA Křišťál Lutín

Videoupoutávka 
ve westernovém stylu

V sobotu 11.března jsme 
po domluvě se samotným 
nejvyšším  šerifem  vyra-
zili  v  8,30  od  klubovny 
přímo  do  Westernového 
městečka  v  Boskovicích 

(http://www.westernove-mestecko.cz).  Měli 
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vršila  bohatá  tombola,  po  které  násle-
dovala zábava a tanec. 
Zpestřením plesu bylo kreativní foto-

grafování Ivo Kotase, který je také au-
torem následujících fotografií. 
Všichni návštěvníci – maturanti, rodi-

če, pedagogové a další hosté byli spoko-
jeni. Děkujeme také všem sponzorům.

Mgr. Jitka Bušinová 

Taneční kreace maturantů. Společný snímek na památku.  Fota: Ivo Kotas

Vstup do tvrze (nepovolaným zakázán). Expozice zbraní a střeliva.  Foto: Stanislav Körner
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jsme tam domluvené natáčení letošní videou-
poutávky na náš tábor.
Po ubytování, krátké snídani a  rychlé po-

radě u našeho srubu v samotném westerno-
vém městečku si náš natáčecí štáb vzal své 
poznámky,  scénář,  dvě  kamery  i  nezbytný 
megafon a začalo několikahodinové kolečko 
(pro někoho) nekonečného opakování záběrů, 
zkoušení ideálních úhlů a pohledů, vysvětlo-
vání, čekání na slunce, zahánění neúčinkují-
cích  a  všude  přihlížejících  diváků,  secvičo-
vání téměř kaskadérských kousků, padání ze 
schodů, prohazování dveřmi saloonu, střílení 
i  nahraných  pěstních  soubojů.  V  pozdním 
odpoledni  jsme  konstatovali,  že  kdo  neměl 
klobouk,  ten si v  jarním slunci  téměř spálil 
obličej,. ...a že máme asi už vše natočené!
Večer  jsme  seděli,  hráli  na  kytary  a  zpí-

vali,  ráno  jsme  jen 
po  sobě  uklidili, 
rozloučili se s bezva 
obyvateli  westerno-
vého městečka, kteří 
nám  ve  všem  vyšli 
vstříc  (děkujeme!!!) 
a vydali se na cestu 
zpět do Lutína.
Nyní se už můžete 

podívat na naše prv-
ní videa – „mrkněte“ 
na naše weby (http://
www.duha-kristal.
cz  a  http://tabor.lu-
tin.cz)!!! A pozor – 
pokud máte zájem 
o náš tábor, několik míst je ještě volných! Tomáš "Stoupa" Pospíši

Duha Křišťál "tenkrát na Západě".  Foto: Tomáš Pospíšil

Turnaj ve stolním tenisu

Pod záštitou S&K Třebčín proběhl v so-
botu  28.  února  v  budově  bývalé  školy 
v Třebčíně již 3. ročník turnaje ve stolním 
tenisu. Dopoledne si své síly změřily ženy, 

odpoledne potom v hlavní kategorii muži. 
Turnaje se účastnilo celkem 25 hráčů (11 
žen a 14 mužů). Je to zase o něco více než 
loni. Turnaj získává na své prestiži a hrá-
či  se sjíždějí nejen z okolních vesnic, ale 
i z nedaleké Olomouce.

Hráči  byli  v  každé  kategorii  rozděleni 
do dvou skupin. Bojovalo se o každý mí-
ček, zápasy byly hodně vyrovnané. Ti, kdo 
právě nehráli, vytvářeli skvělou diváckou 
kulisu. Nejmladším účastníkem byla tepr-
ve desetiletá Petra Malíšková z Třebčína. 

SPORT V OBCI

Letošní „Máneska“  
opět s běžci

Po  letošním  rekord-
ním  novoročním  vý-
stupu  na Kosíř  a  zim- 
ní  přestávce  pokraču-
je  odbor  turistiky  TJ 
Sigma ve své činnosti.

V sobotu 9. května 
se uskuteční již 42. ročník turistického 
pochodu „Mánesovou stezkou“ a po roční 
přestávce nebude letos chybět ani běžecký zá-
vod, který se loni pro spor mezi funkcionáři 
Ligy 100 při zimním běhu přes Kosíř neko-
nal. A tak se můžeme těšit, že Mánesova stez-
ka bude mít letos opět svůj tradiční program.

Start pochodu bude na stadionu TJ 
Sigma od 7,30 do 8,30 hodin a ve stejnou 
dobu budou vyjíždět také cyklisté na svou še-
desátikilometrovou trať. Trasy pochodu jsou 
opět 15 a 25 km, cíl pochodu je na stadionu 
TJ, kde dostanou účastníci diplom. Nebude 
chybět ani občerstvení na posilněnou.
Start běhu, který je nejdelším závodem vy-

trvalců Olomouckého kraje, bude v 9 hodin.
Pořadatelé zvou všechny občany k účasti 

na této akci pro zdraví a těší se, že bude vyšší 
než v loňském roce.

Vladimír Smékal
odbor turistiky
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A jak to dopadlo?
V  kategorii  žen  vyhrála  Hana  Mihalová 

z  Olomouce,  druhá  skončila  Milena 
Weidingerová  a  třetí  Zuzana  Švarcová, 

obě  z  Třebčína.  V  hlavní  kategorii  vyhrál 
Miroslav  Mikulka  st.,  druhý  byl  Miroslav 
Mikulka ml., oba z Náměstě na Hané, a třetí 
skončil Marián  Šimeček  z  Třebčína. Velký 

dík patří Mileně Weidingerová, která se po-
starala  o  organizaci  a  hladký  průběh  celé 
akce.  Pavel Novák

předseda S&K Třebčín

Účastnice kategorie žen. Účastníci kategorie mužů.  Foto: Pavel Novák

Vteřiny před startem. Kontrola výsledků.  Foto: Antonín Bábek

ZAJÍMAVOSTI

Z Regionu HANÁ

V  sobotu  11.  dubna 
se  na  Velkém  Kosíři 
a  v  obci  Čechy  pod 
Kosířem  uskutečnila 

společná  akce  Sborů  dobrovolných  ha-
sičů  a  místních  akčních  skupin  Region 
HANÁ, Bystřička a Požitavie – Širočina. 
Sešli  jsme  se,  abychom  zhodnotili  pro-
jekt, který trval více než dva roky.
Byl  to  mezinárodní  projekt  spolupráce 

s  názvem  „Dobrovolní  hasiči  -  historie 
a budoucnost“, do kterého se po počáteč-
ním  váhání  jednotlivých  SDH  zapojova-
lo stále více a více účastníků. Šlo o sedm 
základních aktivit, jejichž výstupy přispě- 

ly  všem  zúčastně-
ným skupinám. 
Byla vybudována 

zařízení  a  zázemí 
pro hasičský sport, 
proběhlo vzdělává- 
ní  hasičů  se  za-
měřením  na  práci 
s  dětmi  a mládeží, 
je vydána příručka 
–  metodická  pu-
blikace  pro  práci 
s dětmi a mládeží. 
Akce  „Hasičská 

liga  dovednosti“ 
zvýšila  odbornost 
účastníků.
Letos  v  létě  prožily  děti  krásný  „hasič-

ský“ tábor, proběhly mezinárodní tematic-
ké exkurze a prezentační dny dobrovolných 

hasičů a jejich mezinárodní spolupráce. To 
vše se uskutečnilo na území tří spolupracu-
jících místních akčních skupin.

Střelba z foukačky.  Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Běh mládeže po dvaadvacáté

V  pátek  24.  dubna  odpoledne  se  na 
hřišti  lutínské  ZŠ  konal  již  22.  ročník 

„Velké  ceny  běhu mládeže  obce  Lutín“. 
Pořadatelem byla  známá atletická  trojka 
BraDoSka. Je škoda, že krásné počasí ne-
přilákalo více závodníků.

Podrobnou zprávu a výsledky zveřejní-
me v příštím čísle.

Antonín Bábek
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Pamětníci vzpomínají

Pod jednou střechou  
se Sigmundy

Dodnes  u  nás  doma  v  Třebčíně,  v  domě 
čp. 20 postaveném mými prarodiči a rodiči, 
který  je  od  narození mým domovem,  říká-

me „u Sigmundů“ těm místnostem, v nichž 
za války našly útočiště ovdovělá paní Marie 
Sigmundová  a  její  dcera  Jitka  poté,  co  byl 
nacisty  popraven  Ing.  Jan  Sigmund,  ředi-
tel  Sigmy  a  manžel  paní  Marie.  Pamatuji 
se  na  obě  ženy  jako  začínající  školák.  Paní 
Sigmundová  byla  vážná  paní,  Jitka  byla 
moje starší kamarádka, mnohem větší než já. 
Potkávali jsme se denně.
Obě  ženy naštěstí  netušily,  že  během po-

sledních  let války, občas v noci na balkoně 
vedle  okna  jejich  kuchyně  sedí  hlídka  od-
bojářů  sledující,  zda  se  uličkou  od  hlavní 
silnice  neblíží  auto  gestapa  nebo  podezřelé 

osoby, které by mohly ohrozit tajné schůzky 
odbojářů probíhající v naší zahradní besídce 
s možností úniku do zahrad a polí. Jednalo 
se například o převozech zbraní a také likvi-
daci „magacíny“ mezi Lutínem a Olšanami, 
která  sloužila  k  výrobě  německých  letadel. 
Otec věnoval na „pekelný stroj“ hodinky, ale 
vzhledem  k  pokračujícím  porážkám  wehr-
machtu a  rostoucí naději na osvobození na-
konec  přiměl  ostatní  k  zastavení  této  akce, 
aby  nevznikla  neúměrná  škoda.  Památkou 
na tento plán pro mne byly ocelové „ježky“ – 
špičaté zahnuté bodce ve tvaru dvou do sebe 
zaklesnutých prstů, které měly být rozhozeny 
na přístupové silnici, aby probodaly kola ha-
sičských aut, jedoucích hasit následný požár. 
Tvar těchto ježků byl funkční v jakékoliv po-
loze. Vídal jsem je doma ještě nějakou dobu 
po válce.
Naši rodinu a patrně i Sigmundovy ohrozi-

lo udání pro  tvrdě  trestaný poslech  londýn-
ského rozhlasu. Udavačem byl jeden z dělní-
ků otcovy malířské firmy. Někteří z dělníků 

přespávali v přístavbě našeho domu. Snad jen 
díky udavačově neznalosti jazyků bylo mož-
né  zachránit  se  tvrzením,  že  šlo  o  poslech 
Vídně. Po čase dostal udavač výpověď, pro-
tože byl přistižen při noční krádeži v otcově 
skladu materiálu.
Mnohem nebezpečnější pro obě naše rodi-

ny byl výslech otce pro jeho styky. Konal se 
na gestapu v garnizoně v Olomouci a dodnes 
si přesně pamatuji místa, kde v tom pošmour-
ném dopoledni v aleji nedaleko garnizony se 
mnou chodila maminka a v úzkostech čekala 
na výsledek. Díky notné dávce štěstí a otcově 
obratnosti  se gestapu nepodařilo nic proká-
zat. Přesto nám bylo později zabaveno auto.

(Pokračování v příštím čísle.)
Ing. Josef Nevrlý, CSc. 

Pozn. red. :
Třebčínský rodák Prof. RNDr. Ing. Josef 

Nevrlý, CSc., žije v Brně a vyučuje na Strojní 
fakultě  VUT.  Je  autorem  řady  odborných 
publikací.

Dům rodiny Nevrlých v Třebčíně (č.p. 20).  Foto: archiv

Vzácná památka. Zleva: Josef Nevrlý (otec), Marie Nevrlá (matka), Božena Hladilová (babička), paní Marie 
Sigmundová a Jitka. Děti zleva: Miroslav a Josef (autor vzpomínek) Nevrlí.  Foto: rodinný archiv

Závěrečné setkání na Kosíři potvrdilo 
cíl  a  směr  spolupráce  –  dosáhnout  vět-
šího  zapojení  hasičů  do  společných  ak-
tivit.  Uskutečnily  se  sportovní  soutěže 
družstev:  střelba  z  foukačky  a  praku, 
orientace v zataraseném terénu, cvičení 
postřehu s čísly a přechod mezi  stromy 
po zavěšeném pásu. Zájemci měli mož-
nost slanit rozhlednu. 
Společný  závěr  projektu  proběhl 

v  Čechách  pod  Kosířem,  kde  účastníci 
prezentovali a hodnotili své aktivity. Pro 
zájemce bylo otevřeno hasičské muzeum 
a nechyběl ani odborný výklad k expo-
nátům.

Podrobnější informace jsou uveřejně-
ny na www.regionhana.cz

Ing. Miroslav MačákCvičení postřehu s čísly.  Foto: Ing. Drahoslava Mačáková
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Pancéřový vlak v Třebčíně 

Málokterý  „Třebčíňák“  asi    ještě  ne-
slyšel  historku  o  německém  pancéřo-
vém vlaku u Třebčína a o hrůze, kterou 
tu na začátku května 1945 vyvolal. To, 
že  se  zde  objevil,  ale  nebyla  náhoda, 

a navíc se ukázalo, že nebyl jediný. Trať 
vedoucí přes Třebčín totiž sloužila jako 
jedna  z  evakuačních  tras  německého 
vojska i materiálu z Olomouce do Čech. 
Protože partyzáni na Konicku byli vý-
razně  aktivní  v  poškozování  trati,  byl 
zde vlak nasazen na ochranu a poté  se 

zapojil do bojů proti Rudé armádě. 
Ještě  odpoledne  7.  května  projížděly 

přes Třebčín  regulérní  vojenské  trans-
porty ze stanice Olomouc-město, jeden 
měl  mít  dokonce  šest  lokomotiv.  Dva 
pancéřové  vlaky  BP7,  BP80  a  jeden 
neznámý  přijely  na  obranu  Olomouce 

Lutín po 70 letech

V  tomto  pokračování  našeho  seriálu 
dobových  fotografií  jsme  spojili  pohled 
na největší křižovatku v Lutíně  - u pošty 

-  se vzpomínkou na 70. výročí ukončení 
druhé světové války.
Směrové  tabule,  už  poškozené,  uka-

zují  na  Slatinice  (Grosslatein)  –  4 km 
a Hněvotín (Nebotein) a tehdy již ozbro-

jené  občany  Lutína,  kteří  v  prvních 
květnových  dnech  1945  už  pravděpo-
dobně očekávali  příjezd osvobozenecké 
armády.  

Ing. Karel Mišák

Květen 1945...  Foto z archivu rodiny Chudobovy (díky laskavosti p. M. Holáska) ... s stejné místo dnes.  Foto Karel Mišák

Stopy minulosti

Třebčínský obecní domek 
(„pastouška“)

C.  a  k.  okresní  hejtmanství  v  Prostějově 
schválilo 2. května roku 1894 návrh zednic-
kého mistra  Antonína  Škurka  z  Vilémova 
na postavení nového obecního domku  - pas-
toušky v Třebčíně.  Jedna z místností měla 
být vyhrazena „nemocnici“. To byl pravdě-
podobný důvod stavby. Rakousko – uherské 
mocnářství se v té době snažilo doplnit v ob-
cích zařízení sloužící k ošetřování pacientů 
při epidemiích.
Návrh mistra Škurka počítal s tím, že přes 

průjezd vlevo bude možné vstoupit na dvo-
rek, kde budou dva samostatně stojící chlév-
ky oddělené od hlavní stavby. Z dvorku se 
obyvatelé  domku  dostanou  do  dvou  obyt-
ných  částí,  sestávajících  vždy  z  kuchyně 
a světnice. Světnice o velikosti 4 x 4,5 metru 
měly mít dvě okna vedoucí do ulice. Dveře 
z ulice napravo vedly do chodby, z které byl 

přístup do „nemocnice“ a zadní komory.
Pro Třebčín to byl už třetí obecní domek. 

První stál za potokem Deštný, při povodni 
v roce 1887 spadl a při obnově byl rozdělen 
na domky dva (dnes čp. 90 a 91). Poté k to-
muto účelu dočasně sloužil domek ve „vé-
voze“ (dnes čp. 100). 
Třetí  domek  byl  postaven  na  opačné 

straně  vesnice,  u  polní  cesty  k  tehdejší 
„Antlerce“.  Ke  změně  jeho  vzhledu  do-
šlo po prodeji  levé části domku s průjez-
dem  a  polovinou  „pastoušky“  (dnes  čp. 
137).  V  době,  kdy  tuto  část  vlastnil  zu-
bař Ladislav Lazar, došlo k její přestavbě 
na patrovou budovu  s verandou nad vra-
ty.  Pravá  část  (čp.  138)  zůstala  obecním 
majetkem a vedle byl postaven objekt pro 
chov obecního býka. Tam je dnes hasičská 
zbrojnice. 
Pro střední a mladou generaci je „pastouš-

ka“ neznámý pojem. Dnes by se takovému 
zařízení říkalo s jistou dávkou nadsázky tře-
ba „startovací byt“. V domku patřícím obci 
bývala místnost s předsíní nebo malou ku-
chyňkou pro začínající rodiny, případně pro 

rodiny, které z nějakého důvodu přišly o svůj 
domov. Bývali tu ale ubytováni i lidé, kteří 
měli  ve  svých  dokladech  uveden  Třebčín 
jako „domovskou obec“ a byli do obce po-
sláni  z  úřední  moci.  O  jednom  takovém 
obyvateli  pastoušky  píše  PhDr.  Antonín 
Přichystal ve své knize Pohledy do minulos-
ti a současnosti Třebčína: 

„V obecním domku byla od 20. let uby-
tována svérázná postava obce, lidmi na-
zývaná „Gutinták“. Byl to Antonín Lének, 
žijící dříve ve Vídni. Tam přišel o majetek 
a onemocněl. V obecním archivu jsou dva 
doklady, že domovská obec Třebčín za něj 
zaplatila ošetřování v nemocnici ve Vídni 
roku 1918 a 1919. Když byl předán úřed-
ně do Třebčína, česky již neuměl a jeho 
pozdrav „Guten Tag“ přetvořili obyvatelé 
obce v přezdívku „Gutinták“. A.Lének žil 
ve velké bídě a osamocení, chodil na stra-
vu do určených domů, kde dostával něco 
k jídlu a za to vykonával lehčí domácí prá-
ce (štípání dřeva, zametání dvora atd.). 
Zemřel v nevýslovné bídě 23. ledna 1940.“

Josef Nejedlý

V těchto dnech vzpomínáme 70. výročí osvobození našich obcí a ukončení druhé světové války v Evropě. K této době se 
vracejí dva z našich příspěvků.



Naši jubilanti

V březnu oslavili:

91 let  Vítězslav Synek  Lutín
83 let   Marie Dragounová  Lutín
81 let  Svatopluk Ševčík   Lutín
80 let   Marie Duchoňová   Třebčín
75 let  Jiřina Kurfürstová  Lutín
75 let   Helena Večeřová  Lutín

V dubnu oslavili:
89 let  Jindřiška Hošková  Lutín
86 let  Marie Švecová  Lutín 
85 let  Marie Drápalová  Lutín 
84 let  Eliška Lakomá    Třebčín 
84 let  Ida Kucková   Lutín 
84 let  Jarmila Dostálová  Třebčín 
82 let  Anna Smékalová   Lutín 
75 let  Jiří Kurfürst  Lutín 
75 let   Božena Pospíšilová  Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví  
a spokojenost.

Narozené děti: 

březen:
Natálie Šnupárková   Lutín
Jan Dorazil  Třebčín

duben:
Barbora Nováková  Lutín
Anna Mlčochová  Lutín

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

pravděpodobně  od  Moravské  Ostravy 
a  na  začátku  května  byl  jeden  z  nich 
nasazen  u  Červenky.  Druhý  dojel  
4.  května  ke  Kostelci  na  Hané  spolu 
s dalším, který ale téhož dne odjel zpět 
k Července a nejspíš dále do Čech. Toho 
dne  tedy  přes  Třebčín  projely  i  tyto 
dva vlaky. Co se s pancéřovým vlakem 
dělo, než 7. května dojel do Třebčína? 
Ze  vzpomínek  obyvatel  Kostelce 

na Hané  se  těsně  po  válce  dozvídáme: 
„V pátek 4. 5. přijel na kostelecké ná-
draží od Prostějova německý pancéřo-
vý vlak. Ten den byl mlhavý. Vlak se 

vždy rozjel ke Konici a opět se vracel 
do Kostelce. Svá děla měl namířená 
na Prostějov. Budil obavy.“
Ze stejného období uvádí obecní kro-

nika Čelechovic na Hané:
„Obrněný vlak stál na nádraží a ob-

čas projížděl trať.“ 7.  května  přijel 
tento  pancéřový  vlak  do  Prostějova: 
„Během dne sem zajížděl z Kostelce 
německý pancéřový vlak, byl přeřazen 
na vlečku sladovny, odkudž vypaloval 
sérii ran směrem k Bedihošti, kde byla 
fronta vzdálená 6 km od Prostějova.“ 
Ještě  téhož  dne  večer  vlak  dorazil  do 

Třebčína.  Protože  podle  staniční  kni-
hy Čelechovic na Hané byla trať na km 
29,8  přerušena  výbuchem  letecké  bom-
by,  nemohl  vlak  zpět  a  zůstal  na  noc 
na  „Skale“.  Odpoledne  8.  května  odjel 
do  Červenky,  kde  se  setkal  s  dalším 
pancéřovým vlakem, který zde bojoval. 
Podle všeho dojely oba vlaky  s pomocí 
svých ženistů v noci z 8. na 9. května až 
do České Třebové, kde 14. května nale-
zl improvizovaný obrněný vlak Moskva 
„dva kompletní skutečné pancéřové vla-
ky, které zde nečinně stojí“. 

PhDr. Jan Štěpán

Opustili nás ve věku …

89 let    Ladislav Začal  Lutín
84 let  Emilia Špalková  Třebčín

75 let  Květoslava Nezvalová  Třebčín 
58 let  Alexandra Navrátilová   Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V  sobotu  25.  dubna  bylo  v Lutíně  slavnostně  přijato  do  svazku  obce pět dětí. 
Krásným pásmem poezie je přivítali žáci ZŠ Lutín.   Sbor pro občanské záležitosti

Foto Michal Holásek


