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ZE ŽIVOTA OBCE

Červen v Klásku

Ve středu 17. června 
se rozezvučela zahrada 
u Klásku v rytmu písni-
ček s vodní tematikou, 

jelikož se zde konalo zábavné odpoledne 

pro děti „Pod mořskou hladinou“. Rodiče 
s dětmi plnili připravené úkoly:  přechá-
zení řeky, házení míčkem do pusy cho-
botnice, lovení mořských tvorů, foukání 
mořských bublin, malování rybiček aj. Pro 
zábavu byly připraveny dva skákací hra-
dy, malování na obličej, balónkový klaun 

a poprvé také bum-
perbally (skákací 
koule), které se 
dětem moc líbily. 
Nechybělo občer-
stvení v podobě bu-
chet od šikovných 
maminek, kterým 
moc děkujeme. 

Počasí nám přá-
lo - bylo „tak ako-
rát“, všichni si od-
poledne užili, co 
víc si přát? Akce 
se zúčastnilo 52 
dětí a 43 rodičů. 
Velké poděková-

ní patří obci Lutín za fi nanční podporu 
a Duze Křišťál za pomoc při realizaci 
akce. 

V měsíci červnu se v rámci projektu 
„Zdravá rodina“ konal také první před-
porodní kurz „Porodem spolu“ pro páry, 
vedený porodní asistentkou Bc. Janou 
Pospíšilovou. Miminko z tohoto kurzu 
je již na světě a dle slov maminky jí kurz 
při porodu velmi pomohl, což nás oprav-
du potěšilo. Na předporodní kurz nava-
zovalo „Nošení dětí v šátku“, které se 
poslední dobou těší větší a větší oblibě, 
a to mohu potvrdit z vlastní zkušenos-
ti. Červnové akce jsme zakončili před-
náškou „O spánku dětí“ pod vedením 
zkušené spánkové poradkyně Lenky 
Medvecové Tinkové. 

Aktivity projektu „Zdravá rodina“ 
jsou fi nančně podpořeny ministerstvem 
práce a sociálních věcí a Obcí Lutín.

Bc. Lucie Migalová
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Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Právě začínáme!
Už je to tak! Dva nejkrásnější (a nejrych-

lejší) měsíce jsou za námi a prázdniny, letos 
plné žhavého sluníčka, právě skončily. Všem 
žákům, pedagogům a zaměstnancům školy 
přejeme do nového školního roku mnoho 
zdaru a šťastné vykročení do příštích deseti 
měsíců usilovné práce.

Prvňáčkům, kterých letos nastoupilo 
do dvou tříd naší základní školy celkem se-
dmatřicet, přejeme úspěšný start do nové 
etapy jejich života a zdravou touhu po vě-
dění.

A tak tedy -  spolu s básníkem Ladislavem 
Stehlíkem - 

„…čilí, zdraví, osvěžení
s chutí zase do učení…“

Radakční rada OZ

S balónkovým klaunem. Foto: Lucie Migalová



Vážení dospělí, milé děti,

koncem měsíce července tohoto roku byla 
vybudována v naší vesnici dvě nová dětská 
hřiště. Jedno v bývalé zahradě staré škol-
ky u sídliště, druhé menší na Rybníčku.  
Celkový náklad obou akcí byl bezmála 750 
tis. korun, plně hrazených z rozpočtu obce. 

Děti se mohou těšit z různých houpadel, 
skluzavek, ale třeba i lanovky.  Na Rybníček 
byl mimo jiné umístěn venkovní stůl na stol-

ní tenis. V nejbližší době bude doplněn mo-
biliář hřišť o nové lavičky a odpadkové koše. 

Herní prvky dětských hřišť (kromě stolu 
na „ping pong“) jsou výhradně určeny pro 
děti od 3 do 14 let a maximálně do váhy 
50 kg. Děti do 6 let musí být v doprovodu 
rodičů nebo osoby starší 18 let. Návštěvní 
doba dětských hřišť je stanovena následov-
ně: květen – září  8.00 – 20.00 hod., říjen 
– duben 8.00 – 18.00 hod., v jinou dobu je 
vstup na dětská hřiště zakázán. Na hřištích 

platí zákaz zejména poškozování a znečiš-
ťování prostor, zařízení a vybavení, vstupu 
veškerých domácích zvířat, kouření, kon-
zumace alkoholu a omamných látek, vjezdu 
motorových vozidel, stanování či rozdělává-
ní ohňů.

Věřím, že se k novým hřištím budeme 
všichni chovat tak, aby našim dětem přiná-
šela radost a zábavu po dlouhá léta. 

Ing. Jakub Chrást
místostarosta
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Letní hasičské soutěže

V sobotu 11. července znovu ožila třeb-
čínská Ohrada. To třebčínští hasiči pozvali 
své kolegy ke změření sil v požárním spor-
tu. Soutěže pod názvem „Memoriál Michala 
Grumlíka“ se pravidelně účastní také za-
hraniční hosté ze spřátelených slovenských 
Brehů, odkud přijela dvě družstva, mužské 
a ženské. Výbornou atmosféru neplánovaně 
zpestřili svým útokem třebčínští „veteráni“.

Pro hosty ze zahraničí byl po celý víkend 
připraven další program.

Druhý víkend v srpnu jsme již po de-
váté jeli na návštěvu do obce Brehy 

v Banskobystrickém kraji. Naši slovenští 
kolegové pro nás měli přichystán bohatý pro-
gram.

V pátek nás čekal hasičský bál, který se 
protáhl až do pozdních ranních hodin. Během 
soboty jsme absolvovali několik návštěv, 
z nichž jedna byla u pana starosty na obec-
ním úřadě. V neděli probíhal hlavní bod pro-
gramu - hasičská soutěž „Memoriál Karola 
Marušku“. Naše družstvo mužů se umístilo 
na 10. místě ze 13 družstev, družstvo žen 
na 6. místě ze 7 družstev.

Děkujeme hasičům z Brehů za výborně při-
pravenou akci.

František Crha

Jednotka SDH o prázdninách

Extrémně suché počasí a lidská nedbalost 
se projevily na množství výjezdů naší jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů o letošních 
prázdninách.

Středa 3.6. dopoledne: Byl nahlášen únik 
neznámé látky do půdy v Třebčíně nad 
Ohradou. Na místě byly nalezeny dva kanys-
try s neznámou tekutinou. Dorazila také jed-
notka Olomouc.

Pátek 17. 7. podvečer: Likvidace obtížného 
hmyzu (vos) v Lutíně za Rybníčkem.

Pátek 31.7. odpoledne: Požár obilního 
pole a přilehlého remízku mezi Slatinkami 

Nové hřiště na Rybníčku. Foto: Jakub Chrást Dětské hřiště u hostelu září novotou. Foto: Jakub Chrást

Z „Memoriálu Michala Grumlíka". Foto: z dokumentace JSDH Požár auta 15. srpna. Foto: z dokumentace JSDH
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a Kaplí. Shořelo asi 5 ha obilí. Na místě za-
sahovaly také jednotky Prostějov, Kostelec n. 
H., Náměšť n. H. a Slatinky.

Neděle 2.8. dopoledne: Požár strniště 
mezi Lipami a Slatinkami. Jednalo se o ne-
ohlášené pálení. Na místě byly také jednot-
ky Prostějov, Kostelec n. H., Náměšť n. H. 
a Slatinky.

Úterý 4.8. odpoledne: Požár trávy v chrá-
něném území Vápenice u Slatinek, kde vyho-
řel prostor o rozloze asi 300x200 m. Na místě 
byly také jednotky Prostějov, Kostelec n. H., 
Náměšť n. H. a Slatinky.

Úterý 11.8. v poledne: Požár trávy a str-
niště u kolejí v Třebčíně. Na místě zasaho-
vali také jednotka Olomouc a drážní hasiči 
Olomouc.

Středa 12.8 podvečer: Likvidace obtížné-
ho hmyzu (sršňů) ve střeše v Třebčíně.

Sobota 15.8. po poledni: Požár osobního 
auta mezi Lutínem a Slatinicemi. Na místo 
dorazila také jednotka Olomouc.

Úterý 18.8. večer: Požár trafostanice 
ve slatinickém mlýně. Na místě byla i jednot-
ka Prostějov.

* * * * * 

Ve středu 24. června proběhlo tak-
tické cvičení na naší základní ško-

le v Lutíně. Pod vedením instruktora 
jsme prohlubovali dovednosti pro zásah 
ve veřejných prostorách. Žáci a učite-
lé si vyzkoušeli evakuaci školy a bylo 

to pro ně jistě vítané zpestření výuky 
na konci školního roku.

František Crha
 zástupce velitele JSDH

Výsadba zeleně v obci

Také letos byly zastupitelstvem obce schváleny prostředky 
určené pro výsadbu stromů a keřů. Jenom v letošním roce 
tato částka přesáhla hodnotu 194 tis. Kč. Letošní výsadba 
byla soustředěna spíše do Lutína v lokalitách u starých ob-
chodů, u herny TJ a za hostelem. Jednotlivé stromy potom 
byly vysázeny v Třebčíně. Kromě běžných dřevin, které jsou 
vhodné do intravilánu (vlastního zastavěného území obce), se 
snažíme v malém měřítku i o výsadbu stromů méně známých 
nebo dominantnějších. Tak byly vysazeny např. duby letní 
a duby bahenní nebo sekvojovec obrovský a letos v Třebčíně 
dřezovce trojtrnné.

Obecní úřad Lutín jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany přírody vyřizuje žádosti občanů o kácení stromů. 
Jedná se o stromy, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm 
větší než 80 cm. Pokud jde o ovocné stromy rostoucí na sou-
kromých parcelách, je možné kácet je přímo bez žádosti.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Poděkování občanům
V horkých červencových a srpnových dnech trápil ne-

dostatek vláhy nejen zemědělce, ale také zahrádkáře a mi-
lovníky a pěstitele květin a keřů. Proto děkujeme všem 
občanům, kteří zareagovali kladně na výzvu k šetření vo-
dou a umožnili tak její bezproblémové dodávky po celé 
období sucha. 

Taktické cvičení s evakuací se dětem líbilo. Foto: z dokumentace JSDH

Dřezovec trojtrnný v Třebčíně u nádraží. Foto: Ing. Jiří Burda
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Vážení spoluobčané,

v pondělí 7. září bude u nás v obci ote-
vřen sběrný dvůr fi rmy CENTRA CZ s.r.o. 
Od tohoto dne mají všichni občané s trva-
lým pobytem v obci Lutín a její místní čás-
ti Třebčín možnost zdarma po předložení 
občanského průkazu odevzdávat velkoob-
jemový a nebezpečný odpad v množství 
odpovídajícím produkci běžné domácnosti. 
Přijímány budou všechny odpady, které jste 
byli zvyklí odevzdávat při jarních a pod-
zimních sběrových sobotách nebezpečného 

a velkoobjemového odpadu. Jsou to zejmé-
na kompletní domácí spotřebiče, televize, 
počítače, baterie, zářivky, výbojky, nábytek 
atd., z nebezpečných odpadů například staré 
nátěrové hmoty, ředidla, rozpouštědla, dez-
infekční prostředky, postřiky či staré léky. 
Kompletní seznam přijímaných odpadů 
bude zveřejněn na úřední desce a na inter-
netových stránkách obce. 

Sběrný dvůr je umístěn v Lutíně na ulici 
Slatinická čp. 46, v areálu bývalého zeměděl-
ského družstva. Provozní doba sběrného dvo-
ra je každé pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 

hod. a každou sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 
V případě neprokázání totožnosti bude pří-
slušný občan hradit náklady na odstranění 
odpadu sám v hotovosti na místě.

Věřím, že tuto možnost oceníte a budete jí 
hojně využívat. Rovněž věřím, že se konečně 
dočkáme pořádku v příkopech kolem silnic, 
že nebudou zakládány nové a nové černé 
skládky a kontejnery na tříděný odpad se ne-
budou plnit předměty, které do nich nepatří 
(hadry, zbytky jídla, stavební odpad, elektro-
spotřebiče aj.).

   Ing. Jakub Chrást

Kdy – kde – co
v září a říjnu
11. září - Taneční zábava
(pátek)  se skupinou SAX
  Areál Rybníček v Lutíně
  (19,00 hod.)

12. září - taneční zábava
(sobota)  se skupinou SAX
  Ohrada v Třebčíně
  (20,00 hod.)

20. září  - Sportuje celá rodina
(neděle)  (RC Klásek)

  areál Rybníček
  (od 15,00 hod.)

25. září - 8. ročník drakiády  
(pátek)  stadion TJ Lutín
  (15,00 hod.) 

3. října - Dýňohraní v Třebčíně
(sobota)  zahrada u Litovelské
  pivnice (od 15.00 hod.)

15. října - Beseda s Márovými
(čtvrtek)   (Nový Zéland, Ekvádor 

a Galapágy) 
aula ZŠ (18.00 hod.)

18. října - Výroba podzimních ozdob
(neděle)  a adventních věnců
  KSZ v Třebčíně
  (15.00 hod.)

27. října - Oslavy 28. října
(úterý)  Třebčín (18.00 hod.)

Od října do prosince každý pátek od 20.00 
hod. budou probíhat taneční pro dospělé 
(začátečníky i pokročilé).

Termíny a místo konání budou upřesněny.

Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne 17.6.2015:

Schválila: 
�  smlouvu o dílo na výstavbu dětských 

hřišť za hostelem a na Rybníčku 
v Lutíně, uzavřenou mezi Obcí Lutín 
a společností Bonita Group Servise, 
s. r. o.;

�  program 6. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného ve středu 1.7.2015 
v aule ZŠ;

�  pronájem nebytového prostoru (míst-
nosti v obecní nemovitosti čp. 13 
v Třebčíně)  p. Michalu Hofírkovi 
s účinností od 1.7.2015;

�  uzavření pojistné smlouvy na ma-
jetek obce podle návrhu agentu-
ry WI-ASS ČR, s. r. o., s účinností 
od 1.7.2015.

Souhlasila s nabídkou Regionální agen-
tury pro rozvoj Střední Moravy na vy-
pracování návrhu vedení cyklistické 

dopravy v Lutíně. Cena za vypracování 
této studie činí 42 350 Kč (vč. DPH).

dne 15.7.2015:

Schválila: 
�  poskytnutí individuální dotace f lor-

balovému klubu (FBC) Lutín ve výši 
20 tis. Kč;  

�  vyhlášení záměru na prodej části 
obecního pozemku p.č. 230/41 o vý-
měře cca 14 m2;

�  podání žádosti o pořízení nového 
územního plánu obce Lutín na odbor 
koncepce a rozvoje Magistrátu měs-
ta Olomouc, který je pořizovatelem 
územního plánu;

�  uzavření smlouvy se společností 
E.ON Energie, a.s., na dodávku si-
lové elektřiny na období od 1.1.2016 
do 30.12.2017;

�  dodatky smluv o zemědělském pach-
tu uzavřené mezi Obcí Lutín a ZD 
Senice na Hané;

�  poskytnutí individuální dotace 
ve výši 25 tis. Kč oddílu DUHA 
Křišťál Lutín.

Neschválila zřizování nových vyhraze-
ných parkovacích míst.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 1.7.2015:

Schválilo:
�  výstavbu komunitního bytového domu pro 

seniory rekonstrukcí ubytovny č. 111;
�  podmínky tvorby a čerpání Sociálního 

fondu na období do 30.6.2019;
�  směnu pozemku p. č. 546/1 v k. ú. 

Hněvotín (5317 m2) za pozemky p. č. 
369/7 (3762 m2) a p. č. 386/3 (3687 m2) 
v k. ú. Třebčín (majetkoprávní vyrov-
nání pozemku pod vodojemem, který je 
v majetku obce);

�  prodej pozemku p. č. 293/57 o výmě-
ře 142 m2 v k.ú. Třebčín manželům 
Střídovým za cenu 250 Kč/m2;

�  vypracování aktualizace Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací území kraje; 

�  zahájení přípravy na vypracování žá-
dosti o dotaci na úpravnu vody a rekon-
strukci vodojemu.

Souhlasilo:
�  s prodejem části pozemku p.č. 230/41 o vý-

měře cca 14 m2 v k.ú. Lutín společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. (rekonstrukce trafo-
stanice);

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Exkurze do Prahy

Historicko-fyzikální exkurze „deváťáků" 
do Prahy se už staly tradicí. Ta letošní pro-
běhla ve dnech 12. – 14. května a program byl 
doslova vyčerpávající.

Prohlédli jsme si prostory Strakovy aka-
demie, kde je dnes umístěn Úřad vlády, 
Valdštejnský palác, tedy budovu Senátu, 
kde proběhlo kratičké setkání se senátor-
kou za Olomouc MUDr. Šromovou, a také 
Hrzánský palác, další vládní budovu, kde 
je veřejnosti prezentována výstava státních 
symbolů Můj stát. Kromě toho jsme navští-
vili Muzeum Karlova mostu, Obecní dům, 
Karolinum, prošli jsme Hrad a podívali se 
na Staroměstské náměstí. Nezapomněli jsme 
ani na tradiční procházku noční Prahou, 
účastnili jsme se atraktivní výstavy Brána 
do vesmíru a zhlédli dvě divadelní představe-
ní. A zážitky? Těch bylo jako obvykle mnoho.

* * * * * 
„Při návštěvě Prahy jsme nemohli vyne-

chat něco tak skvostného, jako je Strahovský 
klášter. Zhlédli jsme zde proslulé knihovní 
sály. První je Teologický sál. Nejen množství 
knih, ale vzhled sálu člověka uchvátí natolik, 
že oněmí. Nádherná barokní štuková výzdo-
ba, všechny ty zlaté vlnky, kytičky a kudrlin-
ky, až přechází zrak... 

Filozofi cký sál je ještě větší nežli sál 
Teologický. Množství knih je neuvěřitelné. 

Člověk, který je všechny přečte, bude určitě 
opravdu vzdělaný.“  ( Ondřej Látal) 

„V Obecním domě jsme nejprve šli do dív-
čího salónku. Tam jsme se dozvěděli napří-
klad, jaký je rozdíl mezi pravým a umělým 
mramorem. V další místnosti s výbornou 
akustikou nám Roswitha Chvátalová zazpí-
vala.“  (Tomáš Pospíšil)

„Druhého dne ráno jsme se tramvají vy-
dali podél Vltavy k Národnímu divadlu. Již 
u vchodu se nám zatajil dech. Po vyčerpáva-
jícím výkladu o historii divadla, který jsme 
vyslechli u základních kamenů, jsme se ode-
brali do hlediště, kde jsme žasli nad bohatou 

výzdobou balkónů 
a galerií a nad malo-
vanou oponou. 

Samozřejmě jsme 
si nezapomněli po-
všimnout známého 
nápisu Národ sobě! 
Ze střechy divadla 
je úžasný výhled 
na Pražský hrad, 
Petřín a jiné vý-
znamné památky.“ 

(Františka 
Sandroni)

„Po večerním di-
vadelním předsta-
vení „Mandragora“, 

které jsme zhlédli v Divadle Na Jezerce, nám 
zbýval dostatečný čas na večerní procházku 
Pražským hradem. Byl to neuvěřitelný po-
hled. I ti největší machři ze třídy na chvíli 
ztichli a jen se kochali tou nádherou…. Když 
jsme se vrátili do hotelu, začalo pršet. Určitě 
si myslíte, že jsme se jen osušili, vyčistili si 
zuby a šli spát. Mýlíte se. V hotelu nás únava 
pokaždé rychle přešla. Všechno bylo přece 
třeba probrat a zhodnotit. Pak teprve přišel 
na řadu sladký spánek.“ (Bára Chudobová)

„V divadle Semafor jsme zhlédli Erbenovu 
nesmrtelnou klasiku -  Kytici, která byla vel-
mi zajímavě a vtipně pojata a patří k před-
stavením, jež je potřeba vidět, slyšet a zažít. 
Inscenace v úpravě Jiřího Suchého obsa-
hovala pět balad z Erbenovy Kytice a jed-
nu od Jiřího Suchého. Všechny hry byly 
doprovázeny hudbou Ferdinanda Havlíka. 
Prostředí divadla, kde si divák blízko k je-
višti připadne ještě více vtažen do hry, 
na všechny velice zapůsobilo. Po předsta-
vení se s námi paní Jitka Molavcová v roli 
Františky a pan Jiří Suchý v roli Baltazara 
ochotně vyfotografovali a popřáli nám šťast-
nou cestu domů.“  (Jakub Holec)

* * * * * 
My se pak opravdu šťastně vrátili. Zbyly jen 

vzpomínky - snad  také šťastné.
Mgr. Věra Voňková

ŠKOLY INFORMUJÍ

�  s převedením částky 75 740 Kč z ne-
investiční dotace na dotaci investiční 
pro pořízení PD k dotačnímu pro-
gramu MŠMT „Podpora materiálně 
technické základny sportovních or-
ganizací“.

Pověřilo radu obce:
�  provedením výběrového řízení na zho-

tovitele 
    1. PD rekonstrukce ubytovny čp. 111,
     2. PD na úpravnu vody a rekonstruk-

ci vodojemu;

�  podáním žádosti o pořízení nového územ-
ního plánu na odbor koncepce a rozvoje 
Magistrátu města Olomouc.

Vzalo na vědomí zprávu o kontrole provede-
né kontrolním výborem. /ba/

Všichni společně v Senátu PČR. Foto: p. Bajer

Na karlově mostě. Foto: Věra Voňková Františka s Míšou v Obecním domě. 

Foto: Klára Svobodová
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Na Karlštejně. Foto: průvodkyně hradem

Do Čech za zážitky 
             aneb 
V hlavní roli „osmáci“

Sedím ve vlaku, kolem se mihnou 
Pardubice a já si - spolu s básníkem -  ří-
kám: „Tak už nám to začlo.“ Co? No přece 
letošní výlet s exkurzí pro žáky osmého roč-
níku. Já tvořím předvoj, než ostatní dorazí, 
vyřídím jim průkazky na metro. Dál už mo-
hou psát sami.

* * * * * 
„Bylo 28. května 5.55 ráno a my jsme jeli 

na dvoudenní třídní výlet do Prahy. Jeli jsme 
Zlínským expresem, jako první samozřejmě 
všichni začali zjišťovat, jestli je ve vlaku wi-
-fi , signál nebo nabíječka, nebylo tam ani 
jedno! Přesto jsme dorazili do Prahy a vy-
dali jsme se na tramvaj. Polovině výpravy 
ujela, a museli proto na ubytovnu dorazit 
zvlášť.“  Ivona Sekaninová

„Výstava Brána do vesmíru byla celá 
v obrovských prostorách a na zdech byla 
černá plátna, takže to vypadalo, jako by-
chom byli opravdu ve vesmíru. Byly zde 
různé exponáty - rakety, vesmírná vozítka, 
skafandry apod. Rakety byly ve zmenše-
ném měřítku, ale přesto vypadaly velice 

realisticky. V druhé části výstavy jsme 
si mohli vyzkoušet přistání raketoplánu 
na letišti, ovládání stíhačky F-18, pocit, 
který má člověk při přetížení 3 G a mnoho 
dalších simulací.“ Antonín Dozrál

„Pak jsme šli na Václavské náměstí 
do Výtopny - velmi pěkné restaurace, kde 
jezdily zajímavé vláčky, které vozily pití 
rovnou až k našemu stolu.“ 

 Marcel Kučera

„Po obědě ve Výtopně jsme se vypravili 
na hrad Karlštejn. Po zdolání velkého kopce 
nás čekala za odměnu chvíle volna. Pak se 
k nám připojila paní průvodkyně a provedla 
nás částí prostorů na hradě. Viděli jsme krá-
lovský trůn nebo listy Karla IV. a jeho man-
želek. Po exkurzi na hradě jsme se vydali 
na další putování, tentokrát pěšky. Překonali 
jsme dlouhou cestu k bývalým vápencovým 
lomům, a stále to za tu námahu. Výhled byl 
neuvěřitelný. V již večerní krajině se stěny 
lomu zbarvovaly do červena až do ruda, 
krásný pohled! Všichni se tu vyfotografova-
li a šlo se dál.“ Antonín Dozrál

„Potom jsme už jeli jen na Klamovku 
do hostelu. Předpokládalo se totiž, že 
po dlouhé cestě budeme znavení, ale na-
opak - na pokojích se děly zajímavé věci, 

například Vojtova „náměsíčnost“ všechny 
pobavila.“  Ivona Sekaninová

„Druhý den nás čekal výstup na horu 
Říp. Skoro už od nádraží byl Říp vidět. 
Věděli jsme, že to bude velká dálka.“ 

 Antonín Dozrál

„Cesta byla pro většinu z nás moc namá-
havá, ale měli jsme krásný výhled na Čechy. 
Po návratu do Prahy nás čekala odměna, 
na kterou se každý z nás těšil, a to byla 
návštěva obchodního centra Palladium. 
My jsme rovnou zamířili do známé ka-
várny Starbucks na sladké „frapičíno“ se 
šlehačkou. Potom - jako tradičně - najíst se 
do KFC.“  Ivona Sekaninová

„V Palladiu jsme viděli například tele-
vizi za 350 000 Kč nebo jednu ještě větší 
za 900 000…“  Antonín Dozrál

„Výlet se mi moc líbil. Nejprve jsme sice 
kritizovali ubytování, ale na druhou stranu 
se mi líbilo, že jsme se více skamarádili 
s holkami z „béčka“. A vůbec, všichni jsme 
se sblížili.“  Ivona Sekaninová

* * * * * 
A to je moc dobře, no ne? 

Spokojená třídní učitelka 

Sigmundova SŠS, Lutín

Podpora technického
vzdělávání 

V posledním červencovém dnu skon-
čila realizace projektu „Podpora tech-
nického a přírodovědného vzdělávání 
v Olomouckém kraji“, do kterého se naše 
škola rovněž zapojila. Máme za sebou dva 
roky perné práce, ale při hodnocení vý-
sledků si můžeme říci: „Stálo to za to!“

Během realizace projektu byly podpořeny 

stovky našich žáků 
i žáků základních 
škol. Hlavní aktivi-
ty projektu spočí-
valy v následujících 
činnostech:

• Pravidelně pro-
bíhaly čtyři  krouž-
ky pro základní 
školy a pět kroužků 
pro naše žáky.

• Osmi základ-
ním školám  jsme 

Z této strany možná přišel praotec Čech!

Pod památným Řípem. Foto: Martin Genčur

Seznamování s vrtačkou. Foto: Stanislav Körner
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umožnili využívat naše učebny (odborné 
dílny). Žáci tak měli jedinečnou možnost vy-
zkoušet si strojařinu v reálném prostředí.

• Pro žáky základních škol jsme uspořádali 
desítky exkurzí do fi rem.

• Vybudovali jsme dvě nové učebny – učeb-
nu měření a učebnu CNC.

Obrovské množství nejrůznějších vý-
robků si žáci odnesli domů. Největším 
přínosem projektu bylo seznámení žáků 

se strojírenskými profesemi a zvýše-
ní jejich zájmu o studium těchto oborů. 
Potvrzením toho je nárůst počtu nových 
studentů.

  Mgr. Pavel Michalík

Žáci ZŠ při práci v dílnách. Foto: Stanislav Körner Dílo šikovných rukou. Foto: Stanislav Körner

Start sezony 2015/2016

V sobotu 9. srpna za-
čala na lutínském „pa-
žitu“ fotbalová sezona 
2015/2016. Při premiéře 
v 1.A třidě byl soupe-

řem lutínského mužstva mužů náš soused 
Slatinice. Toto mistrovské derby se konalo 
po dlouhých 53 letech a v parném neděl-
ním odpoledni si ho nenechalo ujít 350 
přítomných diváků.  Našim hochům zápas 
vyšel a dokázali svého soupeře porazit 
jednoznačným rozdílem 6:1.

Ve druhém kole soutěže nás čeka-
lo další atraktivní derby, zajížděli jsme 
do Náměště na Hané. Povzbuzeni výbor-
ným výsledkem ze zápasu se Slatinicemi 
jsme i tentokrát uspěli a soupeře „přejeli“ 
jednoznačným výsledkem 5:0. Výborný 
vstup do soutěžního ročníku je potěšující 
o to víc, že jsme nováčkem soutěže a sou-
časné mužstvo je z 90 procent tvořeno 
místními kluky.

První víkend v září startují rovněž 
mládežnické soutěže. Pod hlavičkou TJ 
Sigma Lutín budou v nové sezoně star-
tovat družstva mladší a starší přípravky 
a starších žáků. Družstvo mladších žáků 
bylo z důvodu nedostatku chlapců slouče-
no s oddílem Slatinic, domácí zápasy však 
budou na podzim hrány na našem stadio-
nu. Všechna mládežnická družstva budou 
nastupovat v okresních soutěžích.

Jen připomínám, že oddíl kopané TJ Sig-

ma Lutín přijímá 
do svých řad chlap-
ce i děvčata  roční-
ku 2001 a mladší. 
Rovněž rádi přiví-
táme „dospěláky“ 
ochotné podílet se 
na výchově ma-
lých fotbalistů nebo 
na celkovém chodu 
klubu.

Informace o na-
šem klubu můžete 
čerpat na interne-
tových stránkách 
www.fotballutin.
cz a rovněž z pravidelně aktualizované 
vývěsky v areálu TJ. 

Všechny fanoušky kopané můžeme po-
těšit zprávou, že třetí utkání sezóny Lutín-

Čechovice na domácím hřišti skončilo na-
ším třetím vítězstvím 5:0.

 Ing. Jakub Chrást
člen výboru kopané a trenér starších žáků

SPORT V OBCI Rozpis utkání - podzim 2015
Lutín Slatinice 09.08. 16:30 NE
Náměšť n. H. Lutín 15.08. 16:30 SO
Lutín Čechovice 23.08. 16:30 NE
Lipová Lutín 30.08. 16:30 NE autobus
Lutín Brodek u Př. 06.09. 16:30 NE
Bělotín Lutín 13.09. 16:00 NE autobus
Lutín Opat.-Všech. 20.09. 16:30 NE
Lutín Mostkovice 27.09. 16:00 NE
Všechovice Lutín 04.10  15:30 NE autobus
Lutín Klenovice n. H. 11.10. 15:00 NE
Lipník n. B. Lutín 17.10. 15:00 SO autobus
Lutín Plumlov 25.10. 14:30 NE
Beňov Lutín 01.11. 14:00 NE autobus
Slatinice Lutín 08.11. 14:00 NE
Lutín Náměšť n. H. 15.11. 13:30 NE

Utkání se Slatinicemi si nenechalo ujít 350 diváků. Foto: Karel Přikryl
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Pět připomínek povodně

Letos uplynulo již 128 let od katast-
rofální povodně, kterou zažili tehdejší 
obyvatelé Třebčína. V prvním srpnovém 
dnu roku 1887 se jindy mírný, klidný po-
tůček Deštná po dvou průtržích mračen 

prudce zvedl a voda přitékající od Kosíře 
a Vápenic vtrhla plnou silou do Třebčína. 
Údolí u potoka je u „zákantí“ poměrně 
úzké. Vodě nejdříve stála v cestě stodola 
na konci zahrady Jana Špundy a poté již 
první domy u potoka. Z pravé strany se 
z „vévozu“ přidal další proud vody a toto 

ohromné množství teklo mezi novou bu-
dovou školy čp. 73 (dnes KSZ) a domky 
vpravo od potoka postavenými vesměs 
z vepřovic. Ty padaly jeden za druhým, 
některé úplně, jiné zčásti. Za školou se 
přidal další proud vody tekoucí z horního 
konce vesnice. Masu vody rozdělily další 
domy čp. 36, 35 a  34 na tři proudy, kte-
ré čtyři roky starý násep železniční trati 
o 200 metrů dál zadržel. Před touto hrází 

se vytvořilo jezero plné naplavenin - sno-
pů, úlů, částí dřevěných kůlen a chlévků, 
nábytku a nářadí, jež hráz ještě zvýšily. 
Třebčínským domům protržení náspu tra-
ti již nepomohlo, devastující účinek však 
následná povodňová vlna měla na domy 
v sousedním Lutíně.

Když voda opadla a zděšení obyvatelé 
začali uklízet a znovu stavět a opravovat 
své domy, zazdili někteří do zdí svých 
nemovitostí pískovcové kameny, na nichž 
pro budoucí potomky vyznačili výšku, 
které zdivočelá voda podle mokrých stop 
na zdech dosáhla. Nemohla tak být pocho-
pitelně zaznamenána výše hladiny u prv-
ních domů, které stály vodě v cestě a je-
jichž zdi nápor vody nevydržely.

Výřez katastrální mapy z roku 1890 
znázorňuje polohu zničených domů 
v Třebčíně,  jejich tehdejší popisná čís-
la i umístění čtyř osazených kamenů 
označených A–D. Původní kameny jsou 
dnes na zdi zahrady usedlosti čp.51 (A) 
a na domě čp.110 (C). Při stém výročí 
povodně byly totiž dva ze čtyř instalo-
vaných kamenů nahrazeny bronzovými 
tabulkami. Tabulka B je na zdi hospodář-
ského objektu čp. 200. Tabulka D z pře-

stavěné zídky u čp.255 se již několik let 
postrádala.  

Od hráze tvořené železničním přejez-
dem ve výši 232,06 metrů nad mořem byly 
geodeticky změřeny výšky hladin na ka-
menech. Před domy čp. 35 a 36 jsou rysky 
o 119 cm u A a o 115 cm u B, na tzv. „zá-
kantí“ o 187 cm u C a o 183 cm u D výše, 
než je hráz. Vyplývá z toho, že rozdíl 
hladiny vzedmuté vody před a za tehdejší 
školou byl asi 70 cm. Přitom voda odtékala 
přes koleje nejdříve asi 40 m vlevo od pře-
jezdu, kde jsou koleje nejníže. Směrem 
k přejezdu jí bránila v toku tehdejší bu-
dova nádraží. Odhaduji, že vzniklé jeze-
ro před kolejemi bylo hluboké minimálně 
180 cm, jak je dnes patrné z pole za tratí 
u km 28,5.

Kde však je pátá připomínka tehdejší 
pohromy, když máme značky jen čtyři? 
Projděte se silnicí k Lutínu. V poli asi 50 m 
vlevo od našeho potůčku je ještě dnes zře-
telná prohlubeň po povodňové vlně mířící 
tehdy k Lutínu. Troufám si tvrdit, že právě 
tam dříve Deštná tekla.

* * * * * 

ZAJÍMAVOSTI

Účastníci vzpomínkové akce. Foto: Antonín Giesel

 Kámen A   Foto: Milan Lakomý (soukr. archiv)Na části katastrální mapy z roku 1890 jsou tmavě vyznačeny zřícené domy.   Foto: Milan Lakomý (soukr. archiv)
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Lutín po 115 letech

Dnes opustíme ulice Lutína a podívá-
me se na vojenský objekt tzv. „maga-
cíny“. Zajímavý je tím, že byl dlouhou 
dobu v katastru obce Hněvotín a místně 
navíc patřil spíše do Olšan (ve vojen-
ských dokumentech jako „Olšanský tá-
bor“), jak o tom svědčí text na pohledni-
ci, staré již 115 let. Vojenský tábor zde 
byl zřízen již v 18. století a byl kulisou 

vojenského dění po tři staletí. Navštívil 
jej například císař Josef II. a hrál do-
konce důležitou roli v přípravě bitvy 
u Slavkova. Na nové fotografi i už zmize-
ly budovy uvnitř areálu, naopak je vidět 
provoz 5 Sigmy Lutín.

Fotografi i uveřejňuji i kvůli naději, že se 
empírová kaplička z roku 1809, zařazená 
na seznam národních nemovitých kultur-
ních památek, začne konečně opravovat, 
když už nebylo dovoleno ministerstvem 

kultury její přestěhování na jiné, důstoj-
nější a bezpečnější místo.

Ing. Karel Mišák

Omlouváme se za záměnu jména u fo-
tografi e staré Olomoucké ulice v minulém 
čísle OZ (str. 13). Byla získána díky panu 
Michalu Holáskovi, našemu dlouhole-
tému spolehlivému spolupracovníkovi 
a „dvornímu“ fotografovi.

  RR OZ

V sobotu 1. srpna v 18 hodin navečer, 
přesně 128 let od katastrofy, se v Třebčíně 
uskutečnil vzpomínkový akt k obnovení 
zmizelé pamětní tabulky ze zídky domu 
čp. 255 (dříve čp. 86). Novou tabulku in-
stalovali Ing. Josef Šmehlík a Ing. Viktor 
Číhalík.

Akce se zúčastnili zastupitelé obce, 
veřejně činní občané a hosté. O situaci 
ve vesnici v době povodně krátce pro-
mluvil Ladislav Smička a starosta obce 
Antonín Bábek jej doplnil informace-
mi, jak obecní zastupitelstvo soustav-

ně pečuje o obnovení starých památek.
Po krátké diskusi ocenili přítomní malé po-
hoštění, ke kterému neplánovaně přispěla 
i malá slečna Ivetka Číhalíková, která právě 
v tento den slavila své třetí narozeniny a při-
šla se podívat, co se děje u jejich domu. Část 
jejího dortu spolu s jablkovým závinem a vý-
bornými koláčky, připravenými místními ku-
chařkami, udělaly sladkou tečku za akcí.

Vzpomínky se zúčastnili i třebčínský ro-
dák profesor Josef Nevrlý s chotí a také au-
tor publikace „Třebčínské střípky“ Antonín 
Spurný z Lip, rodák z Třebčína.

Snímky pořízené Antonínem Gieselem 
řeknou víc než desítky slov.

 Josef Nejedlý

Co je to vlastně MAS?

Místní akční sku-
pina (MAS) je místní 
společenství a part-
nerství občanů, ve-
řejné správy, nezis-

kových organizací a podnikatelů. MAS 
vypracuje strategii rozvoje území a je od-
povědná za její uvedení do života regionu. 

Filozofi e metody LEADER vychází ze 
skutečnosti, že jedině místní společenství 
dobře znají silné a slabé stránky daného re-
gionu a jsou schopna a ochotna sama správ-
ně řešit své vlastní problémy. 

Co vlastně znamená zkratka LEADER? 
Pochází z francouzštiny a její plné znění 
česky znamená „propojení aktivit pro roz-

voj venkovské ekonomiky“. Od roku 2003 
jsou principy LEADER uplatňovány i při 
rozvoji venkova u nás na Hané, a to pří-
mo prostřednictvím MAS Region HANÁ. 
Základních principů metody LEADER je 
celkem sedm: 

existující strategie místního rozvoje, 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem na místní úrovni tvořící místní 
akční skupinu, přístup „zdola – nahoru“ 
při přípravě i realizaci strategie, integrova-
né a vícesektorové akce, inovační přístup, 
spolupráce a vytváření sítí. V uplynulém 
období dvanácti roků jsou to desítky akcí 
a realizovaných projektů, do kterých se již 
drtivá většina členů zapojila. Namátkou 
a nikoliv podle významu nebo velikosti in-
vestic mohu uvést: Hanácký cestovatel, vy-

budování dětských hřišť v osmi obcích, za-
jímavé akce pro ženy, velmi úspěšný česko-
-polský projekt Razem-spolu, Dobrovolní 
hasiči – historie a budoucnost, Tvořivá díl-
na tradičních řemesel, společné akce s part-
nery MAS Bystřička a MAS Požitavie-
Širočina v oblasti folkloru a ochotnických 
divadel, budování infrastruktury členských 
obcí a celá řada dalších. 

Region HANÁ v současné době obsahu-
je celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO 
(Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, 
Těšetice, Hněvotín, Luběnice, Ústín a Olšany 
u Prostějova). Dále část Mikroregionu 
Litovelsko (Náměšť na Hané, Senice na 
Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička 
a Olbramice), území Mikroregionu Koste-
lecko (Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, 

„Magacína“ před 115 lety. Foto: Okresní archiv v Olomouci (PhDr. Jan Štěpán) Stejný objekt dnes. Foto: Karel Mišák

Detail nově instalované pamětní tabulky.



10

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 11. 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

Naši jubilanti

V červenci oslavili:
92 let Miroslav Tylšar Lutín
88 let Josef Horák Lutín
88 let  Vlasta Kadlčíková  Lutín
86 let Marie Vitásková  Lutín
86 let Ladislav Crha    Lutín
85 let Anna Soldánová   Lutín
82 let  Ludmila Horáková Lutín
82 let  Anna Nováková  Lutín
75 let  Miroslav Škopík Třebčín
75 let  Miloš Libánek   Lutín   

V srpnu oslavili:
88 let  Marie Staňková Lutín
84 let Alena Crhová Lutín
84 let Marie Koldasová Lutín
83 let  Marie Lezowská Lutín
83 let  Irena Vlachová   Lutín
82 let Libuše Stodolová  Lutín
82 let  Marie Synková   Lutín
81 let  Ludmila Schulmeisterová Lutín
81 let  Božena Siváková  Třebčín
75 let  Jitka Kolomazníková  Lutín
75 let  Věra Portešová   Lutín
Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Opustili nás ve věku …

91 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
67 let Ladislav Chytil Lutín
60 let Anna Žaláková  Třebčín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Zlatá“ svatba 
V dubnu oslavili v rodinném kruhu 

vzácné životní jubileum
- padesát let společného života -

manželé 
Vladimíra a Antonín Navrátilovi 

z Třebčína.

S malým zpožděním, 
ale z celého srdce blahopřejeme.

Foto: rodinný archiv

Narozené děti:

červen:
Lukáš Palla      Třebčín
Valentýna Spurná Lutín

srpen 
Vít Ošťáďal Lutín

„Kamenná“ svatba
byla poprvé zapsána do naší

 Pamětní knihy letos 24. června.
Oslavili ji manželé

 Alena a Ladislav Crhovi z Lutína,

kteří se před pětašedesáti lety vydali 
na společnou cestu životem.

Přejeme jim ještě mnoho spokojených 
let, zdraví, lásku a radost ze života.

Foto: Antonín Bábek

Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec 
na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Ptení, 
Smržice, Stařechovice, Zdětín) a od roku 
2009  Mikroregion Konicko (Bohuslavice, 
Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, 
Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Kladky, 
Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, 
Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Such-
dol, Jesenec). 

V regionu žije přes čtyřicet tisíc obyva-
tel. Kromě tří třítisícových obcí (Lutín, 
Kostelec na Hané a Konice) máme 
22 obcí do 500 obyvatel a devět obcí 
do 250 obyvatel. Na území je přes pade-
sát základních a mateřských škol a dvě 
střední školy - Sigmundova střední škola 

strojírenská v Lutíně 
a Gymnázium v Ko-
nici. 

Podrobnější in-
formace je možné 
získat na www.regi-
onhana.cz a v právě 
vydané publikaci 
„Místní akční sku-
piny jako platforma 
regionálního rozvo-
je“, která je k dis-
pozici v lutínské 
knihovně.

Ing. Miroslav 
Mačák Zahájení 12. ročníku Hanáckého cetovatele a lázeňské cezony 2015 ve  Slatinicích.

Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

�   �   �        �   � 

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


