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Rodinné centrum Klásek „jede“ na plný plyn
 

Třetí lutínský 
„Pomáda“ večírek

Třetí retro večer v Lutíně probíhal v duchu 
Pomády. Na večírku se sešlo kolem stovky 
lidí, kteří se přišli pobavit a zatančit si. Kapela 
EX STRESS nám hrála po celý večer retro 
písničky. A co dalšího jsme mohli zažít? 

U vstupu každá slečna či paní dosta-
la pomádu na rty, muži nákupní koleč-

ka do vozíku, aby mohli hrát „čáru“. 
Tombola probíhala jako předchozí rok. 
Každý, kdo přinesl jakoukoliv nepo-
třebnou věc, mohl si další „zbytečnost“ 
odnést domů. Fotokoutek nám nabízel 
jízdu bílým kabrioletem. Kdokoliv, kdo 
měl pochybnost o alkoholu ve své krvi, 
se mohl obsloužit u stánku s alkoholo-
vými testery a vzápětí se vrátit k baru. 
Vystoupení v rychlém tempu na pí-
seň z Pomády nacvičila pro účastníky 
„Parta správná“. Myslíme, že večer se 

povedl a všichni jsme se pobavili a za-
řádili si na parketu. 

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili 
a podíleli se na přípravách tohoto veče-
ra, obci Lutín za příspěvek a zapůjčení 
auly. Také děkujeme panu Foukalovi 
za luxusní občerstvení a „Stoupovi“ 
(Tomáš Pospíšil) za zdokumentování 
celé akce. Doufáme, že se všem líbi-
la a budeme se těšit na další ročníky 
retro večírků pro dospělé, pořádané 
Rodinným centrem Klásek.

Mgr. Monika Balgová

Jízda kabrioletem byla bezpečná a bez nehod. Kapela EX STRESS přispěla k dobré zábavě. Foto: Tomáš Pospíšil

Umíme poskytnout
první pomoc?

Co dělat v nečekané situaci, kdy je 
potřeba rychle a správně pomoci člově-
ku v ohrožení života,  se učili účastníci  
kurzu „První pomoc pro začátečníky“, 
který se konal ve čtvrtek 3. března  v RC 
Klásek. Kurzem nás tentokrát provázel 
Marek ze společnosti První Pomoc živě 
(dále PPživě).

Kurz od PPživě se konal již potřetí 
a vždy je naplněn informacemi do po-
slední minuty. Jak se provádí masáž srdce Účastnice kurzu s instruktorem Markem. Foto: Lucie Miklíková



Velikonoční herna

Jarní pohodu a velikonoční náladu přišly 
maminky společně se svými dětmi prožít 
ve čtvrtek 24. března do herny RC Klásek. 
Hernu provázela velikonoční atmosféra, 

na stole se zelenaly větvičky vrby, nechy-
běl ani velikonoční beránek. Pro děti byla 
připravena „Zajíčkova stezka“, kde děti 
plnily úkoly. Malovali jsme velikonoční 
kraslice, zdobili perníčky a minidortíčky. 
Venku na děti čekala hra „Hledání vajíček 

a skok do zajíčkovy jamky“. Za všechny 
splněné úkoly čekaly  na děti balíčky s vý-
služkou, které si našly na zahradě.

Věříme, že všichni odcházeli příjemně 
velikonočně naladěni.

Lucie Miklíková
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u dospělého člověka i dítěte, jak poznat, 
že ji opravdu potřebují, co dělat v případě 
zasažení elektrickým proudem…..  Jak se 
zachovat, pokud  taková nebo jiná situace 
nastane, jsme se naučili formou praktic-
kého nácviku, příběhů z praxe a realistic-
kých simulací.

Téměř všichni účastníci se shodli na tom, 
že chtějí rozšířit své znalosti,  takže jsme 
se dohodli na pokračování kurzem prv-
ní pomoci pro pokročilé, a to 10. května 
od 15:30 v RC Klásek (mohou samozřejmě 
přijít i začátečníci).

Lucie Miklíková

Do zdobení a her se zapojily děti i mamínky.  Foto: Bc. Lucie Migalová

Masáž srdce. Foto: Lucie Miklíková

„Malý vědec“ 
zahájil svou činnost

Začátkem dubna byl v Klásku otevřen 
pod vedením paní Aleny Nevěčné, DiS. 
nový zájmový kroužek pro děti od 5 do 9 

let.  Hlavním cílem tohoto kroužku je 
vzbudit u dětí zájem o společenskověd-
ní obory a cíleně rozvíjet jejich rozumo-
vé vlastnosti, samostatnost, ale také cit 
pro kolektivní uvažování a zapojování se 
do skupinových aktivit. 

Důležitým prvkem kurzu je smysluplné 
vyplnění volného času dětí.  V rámci jed-
noduchých pokusů a experimentů budou 
mít děti možnost rozvíjet své vědomosti 
nejen z chemie, fyziky, ale i z dalších ob-
lastí přírodních věd.  Budou zábavnou for-

Děti poznávají zábavnou formou svět a jeho zvláštnosti.  Foto: Lucie Migalová
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mou seznamovány s vlastnostmi vnějšího 
světa. Snahou lektorky bude, aby veškeré 
pokusy byly nejen vzrušující a zábavné, 
ale hlavně zcela bezpečné. 

Děti budou mít v rámci kroužku k dispo-
zici pracovní pomůcky a svůj „vědecký“ 
deník k poznačení pokusu. Na začátku ka-
ždé hodiny budou seznámeny s její náplní 

a srozumitelnou formou jim bude vysvět-
leno, kde se mohou s daným jevem setkat 
v reálném životě. 

 Alena Nevěčná, Bc. Lucie Migalová

přednáška pro děti 
mateřské školky na téma

„BEZPEČNOST 
NA SILNICÍCH“

Na úterý 22. března připravily student-
ky Moravské vysoké školy v Olomouci 
zábavně vzdělávací dopoledne pro děti 
v mateřské škole v Lutíně. Sponzorem akce 
s názvem „Bezpečnost na silnicích“ byla 
společnost CHLADNÍČEK autodíly, jejíž 
vybraní zaměstnanci darovali dětem na pa-
mátku bezpečnostní odznaky a refl exní 

pásky, které jsou pro bezpečný pohyb dětí 
na silnici nepostradatelné. Hostem byl pan 
Marek Svozil, zástupce Policie ČR.

Cílem přednášky bylo naučit děti zása-

dám správného chování na silnicích a po-
dat všeobecný přehled o práci Policie ČR 
v návaznosti na dané téma.   

Studentky MŠVO

Zábavně vzdělávací dopoledne připravily studentky MVŠ Olomouc. Foto: Bc. Dana Ostianová

Vzpomínkové setkání

V polovině března se uskutečnilo setkání 
bývalých a současných aktivistů Sboru pro 
občanské záležitosti obce Lutín. Právě před 
šedesáti lety byl SPOZ v obci založen a od té 
doby patří do jejího života a slouží občanům. 
Setkání se zúčastnili i představitelé obce 
a vedení naší základní školy.
Čas a politické změny  jistě ovlivnily i čin-

nost SPOZ. Některé z akcí jako besedy se 

snoubenci, smuteční projevy při pohřbech 
nebo předávání občanských průkazů byly 
zrušeny.Zůstaly akce, které jsou zaměřené 
především na mladou generaci a seniory. Ty 
se snažíme vylepšovat a přizpůsobovat dneš-
ní době. 

Setkání bylo velice příjemné, bývalí čle-
nové zavzpomínali, přidali i osobní zážit-
ky, zhlédli staré fotografi e a mohli zalis-
tovat kronikami. Starosta obce poděkoval 
všem za nezištnou práci ve SPOZ a předal 

malý dárek. Je dobře, že OÚ podporuje 
činnost SPOZ a vstřícně řeší naše poža-
davky. Tím vlastně prezentuje zájem o své 
občany z té lidské stránky. 

Děkuji všem aktivistům SPOZ za to, že 
jsou naše akce zdařilé a jsou naplňovány 
pohodou a spokojeností zúčastněných. 
Čtyři kroniky a fotografi e vystavíme při 
setkání seniorů našich obcí.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

Den učitelů
S pedagogy ZŠ a MŠ Lutín se předsta-

vitelé obce, která je zřizovatelem školy, 
setkali ve čtvrtek 31. března, aby si spo-
lečně připomenuli Den učitelů (28. bře-
zen). V obou zařízeních – mateřské a zá-
kladní škole - pracuje 38 pedagogů. 

Starosta obce ocenil skvělé výsledky, 
kterých škola dosahuje ve znalostních, 
sportovních i kulturních soutěžích v rám-
ci regionu i republikově. Vyzdvihl i zapo-
jení školy do sportovního a společenské-
ho dění v obci. Vždyť dětská vystoupení 
na různých obecních akcích vždy přiná-

šejí účastníkům radost, pohodu, úsměvy 
a jsou jejich oživením. 

Přejeme našim učitelům, aby se jim 
v nelehké práci dařilo a lutínská škola 
byla školou, do které chodí rádi oni i je-
jich žáci.

Mgr. Jana Šolcová

Rekonstrukce KSZ Třebčín

Budova nynějšího Kulturního a spole-
čenského zařízení Třebčín byla postavena 
v roce 1871 jako první škola. Dominantou 
Třebčína je tedy 145 let. Svému původnímu 
účelu sloužila až do roku 1909. Následně 
byla využívána pro různé účely a prošla ce-
lou řadou oprav, rekonstrukcí a přestaveb.

Poslední rekonstrukce proběhla v loň-
ském roce poté, co byla již v předchozím 
volebním období připravena projektová 
dokumentace ke kompletní výměně elek-
troinstalace a přechodu na centrální vy-
tápění plynem. Stavební práce probíhaly 
především v létě a částečně na podzim.

Na rekonstrukci infrastruktury navázaly 
v lednu a únoru letošního roku další práce, 

které se týkaly především prostoru baru. 
Původní bar byl vyměněn za nový, který 
je nyní posunut, a tak u dveří vznikl vol-
nější prostor pro průchod. Dále byl poří-
zen nový nábytek (stoly a židle) a vše bylo 
barevně sladěno.

Celá modernizace sálu je bezesporu zda-
řilá, ale při první větší společenské akci – 
Třebčínském koštu – se ukázalo, že je tu 
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Opět v Pivovaru Litovel

Koncem února se po dvouleté přestávce 
opět vydala výprava z Třebčína na exkur-
zi do litovelského pivovaru. Není žádným 
tajemstvím, že se v Litovli vaří skutečně 
výborné pivo, které má své příznivce nejen 
u nás doma, ale také v řadě zemí Evropy, 
Asie a Ameriky. A pokud jde o vlastní tech-
nologie a provoz, můžete zde vždy něco za-
jímavého vidět a něco nového se dozvědět.

Letos nám ale nepřálo štěstí, protože pro-
bíhající rekonstrukce neumožnily naší vý-
pravě zhlédnout celý proces výroby piva. 
I tak ale, zejména pro nové účastníky ex-
kurze, bylo k vidění mnoho zajímavého. 
K celkovému dojmu pak určitě přispěl také 
odborný a dobře podaný výklad průvodce.

Závěr exkurze patřil tradičně ochutnáv-
ce nejrůznějších piv a dobrému guláši. 
Společnost se výborně bavila a na zpáteč-
ní cestě ze všech spokojenost přímo zářila. 
Byla umocněna ještě „závěrečným piveč-
kem“ na domácí půdě.

Za vydařenou akci patří poděková-

ní organizátorům, vedoucí třebčínské 
Litovelské pivnice paní Marcele Škrlové 
a samozřejmě i pohostinným zástupcům 

Pivovaru Litovel.
Tak zase někdy příště u piva v Litovli!

Ladislav Smička

jeden závažný problém – výrazně se zhor-
šila akustika sálu. Šum bavících se lidí je 
možné přehlušit jen zesílením hudby, a to 
není vždy možné ani příjemné. Je otázkou, 

zda se dá tato nečekaná závada odstranit. 
Většinu prací prováděly fi rmy, ale 

proběhlo i několik brigád. Děkujeme 
všem, kteří se na rekonstrukci podíleli. 

Doufejme, že KSZ nám bude i nadále dob-
ře sloužit.

Ing. J. Burda
místostarosta

Nový bar, vlevo vstup do sálu. Foto: Jiří BurdaPohled od baru do sálu vlevo.

Spokojené tváře svědčí o vydařené akci. Foto: soukromý archiv

Třebčínský košt 2016 

V sobotu 12. března byly v KSZ Třebčín 
slavnostně vyhlášeny výsledky letos už 
devátého ročníku Třebčínského koštu, 
soutěže o nejlepší pálenku ze švestek 
i ostatních druhů ovoce. 

V letošním roce se sešlo rekordních 67 
vzorků. Počet vzorků byl tak velký, že 
bylo nutno vytvořit v prvním kole tři ko-
mise. „Na vině“ bylo loňské počasí, které 
přálo jak meruňkám, tak i podzimnímu 
ovoci. Členy první komise byli Drahoslava 

Mačáková, Pavel Merta, Roman Giesel 
a Vojtěch Pospíšil, druhou komisi tvoři-
li Vlastislav Přikryl, Karel Mišák a Jiří 
Weidinger a třetí pak Miroslav Smička, 
Bronislav Jaroš a pan Žváček, host 
z Ludeřova. Finálové vzorky už pak hod-
notily všechny komise společně. 

Hodnocení bylo přísně anonymní, což 
dokládá i přísný výběr tajemníka koštu, 
Vlastimila Hofírka, který nedovolil v prv-
ním kole hodnotit vlastní vzorky.

Vítězem kategorie slivovic, tedy pá-
lenek ze švestek a podobného ovoce, se 

stal Ondřej Mišák z Hostěnic u Brna 
před Vladimírem Začalem z Lutína 
a Jaroslavem Reifem z Třebčína.

V kategorii meruněk a třešní zvítězil 
Vlastimil Přikryl z Třebčína před Karlem 
Mišákem z Lutína a Josefem Čeplem 
z Třebčína.

V kategorii ostatních pálenek zvítězil 
Jiří Škrla z Třebčína společně s Markem 
Szarázem s hruškovicí, na druhém mís-
tě byl opět Vlastimil Přikryl s jablkovi-
cí a na třetím místě pak Vlastimil Látal 
z Třebčína s hruškovicí.
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Vítězové i další 
soutěžící, kteří se 
umístili ve fi nálo-
vém kole, obdrželi 
diplomy a drobné 
věcné dárky.

Po konečném vy-
hlášení výsledků 
mohli všichni pří-
tomní vyzkoušet 
všechny vyhodno-
cené vzorky, ví-
tězné i ty, které se 
neumístily, a tedy 

srovnat, do jaké míry se jejich chuť liší 
od chutí výše uvedených hodnotitelů.

K tanci a poslechu hrála skupina 2+1 
pánů Jiřího Štěpánka, Romana Kubínka 
a Vladimíra Koudelky. Jako host zazpíva-
la i Hana Přichystalová. 

Na závěr je nutno poděkovat organi-
zátorům akce, především Vlastimilu 
Hofírkovi, třebčínským ženám za přípra-
vu občerstvení a práci na baru a také spon-
zorovi, jehož zásluhou mohli být vítězové 
oceněni –  Obci Lutín.

Ing. Karel Mišák
předseda hodnotitelské komiseHodnotící komise ochutnává a posuzuje. Foto Ing. Jiří Burda

Master guláš Třebčín

Už po páté se letos v Třebčíně vaři-
ly kotlíkové guláše. Akci, která probíhá 
na zahradě místní pivnice, pořádala paní 
Marcela Škrlová s rodinou. 

V sobotu 19. března poměřilo své ku-
linářské umění třináct soutěžních druž-
stev. 

Mimo vaření guláše bylo třeba splnit 
další doplňkové úkoly, například pití 
piva na čas, poznávání koření, orientace 
ve slepé mapě nebo již tradiční karaoke. 
V průběhu celého dne panovala na kolbi-
šti přátelská a dobrá nálada.

Celou akci bedlivě sledovala porota, 
podle které byl nejlepším týmem tandem 

Dušana Sedláčka 
a Michala Dostála 
se svým hovězím 
kotlíkovým gulá-
šem. Samozřejmě 
i všechny ostatní 
guláše byly vyni-
kající. Nejen ví-
tězné družstvo, ale 
všichni účastníci 
obdrželi od paní 
Škrlové dárky. 

Děkujeme orga-
nizátorům za uspo-
řádání této zdařilé 
akce.

 Ing. Jiří Burda Pátý ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš se vydařil. Foto: Roman Giesel

Velikonoční workshop 

V neděli 20. března probíhal v nově zrekon-
struovaných prostorách kulturního zařízení 
v Třebčíně již tradiční velikonoční workshop, 
který přilákal velké množství návštěvníků. 

Všichni přítomní si mohli vyzkoušet různé 
techniky zdobení vajíček a jarních dekorací 
voskovou a ubrouskovou technikou. Dále se 
aktivně zapojili do pletení pomlázky z prou-
tí, korálkování motýlů, háčkování, pletení 
z papíru a vytvoření přáníček z quillingu. 

Stoleček plný perníčků byl v obležení děti, 
které si mohly „svůj“ perníček samy nazdobit. 

Květná neděle se krásně vydařila a vytvo-
řila příjemnou atmosféru pro následující ve-
likonoční týden.

Mgr. Vlaďka Kolářová

Děti a maminky daly přednost zdobení. Foto: Roman GieselMalá instruktáž a pomlázka je hotová. 

Sběr bioodpadu ze zahrad 

Jak už si mnozí z občanů určitě všimli, 
od 1.4.2016 došlo ke změně systému ve sbě-

ru zeleného odpadu. Sběrné místo zeleného 
odpadu v areálu bývalého zemědělského 
družstva bylo zrušeno a bylo nahrazeno 
sběrným místem umístěným ve sběrném 

dvoře fi rmy CENTRA CZ s.r.o na adrese 
Lutín, Slatinická 46. Objemný a nebez-
pečný odpad je zde možné odevzdávat již 
od září loňského roku. Otevírací doba sběr-
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ného dvora je od úterý do pátku v 9.00 – 
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 
Sběr bioodpadu ze zahrad bude dále do-
plněn dle potřeby mobilními svozy. O je-
jích termínech budete předem informová-
ni  obecním rozhlasem a na úřední desce.

Ve sběrném dvoře je rovněž zříze-
no sběrné místo kovového odpadu. 

Uvědomuji si, že ke změnám v systému lik-
vidace odpadů v obci dochází nyní poměr-
ně často, jsou však způsobeny legislativní-
mi změnami a zejména otevřením nového 
sběrného dvora, který je pro naše občany 
bezpochyby velkým přínosem.

V souvislosti s tím upozorňuji, že ve sběr-
ném dvoře jsou ve zpětném odběru zdarma 

přijímány také veškeré staré elektrické 
spotřebiče od těch nejmenších (varné kon-
vice, fény, rádia, klávesnice, „myši“, mo-
bilní telefony atd.) až po ty nejobjemnější 
(lednice, pečící trouby, televize, monitory, 
pračky aj.).

Ing. Jakub Chrást
místostarosta

Třebčínské hody 2016
6. května - 19,00 průvod obcí                                                                            
(pátek)  k výročí osvobození
  20,00 zapálení vatry
  21,30 ohňostroj
   zábava se skupinou VIA 

PABĚDA
  areál Ohrada

                                
7. května - 13,00 prezentace 
(sobota)  minipivovarů                                                                          
  Jadrníček a Kosíř
  soutěže pro dospělé
   vystoupení ZUMBA Rebels 

Olomouc
  20,00 zábava se skup. SAX
  areál Ohrada

8. května - 7,00  budíček s dechovkou                                                                       
(neděle)   10,00  mše v kapli 

sv. Floriána
  odpoledne v Ohradě:
  mažoretky, 
  ukázka biketrialu 
  a výcviku policejních psů
  program pro děti

Makrely, uzená žebra a občerstvení 
v pátek, v sobotu i v neděli.

Sbor dobrovolných hasičů Třebčín

Kdy – kde – co
v květnu a červnu
4. května - Mamma HELP běh
(středa)  areál Rybníček v Lutíně
  (15,00 hod.)

                              
7. května - Oslavy výročí osvobození                                                            
(sobota)  v Lutíně – pomník u kaple,
  areál Rybníček
   (vatra, ohňostroj, zábava - 

19,00 hod.)

11. května - Setkání žen                        
(středa)  k svátku matek
  aula ZŠ Lutín 
  (16,00 hod.)
                                                
14. května - 43. ročník pochodu                        
(sobota)  a 40. ročník běhu
   Mánesovou stezkou
   start a cíl na stadionu TJ 

Lutín (od 7,00 hod.)
                                                             

28. května - 6. ročník volejbalového
(sobota)  turnaje
  areál Ohrada v Třebčíně
   (příp. sokolovna 

ve Slatinicích 9,00 hod.)

28. května - Kácení máje v Lutíně 
(sobota)  (15,00 hod.)
  taneční zábava se skupinou
  Total Harmony 
  (19,00 hod.)
  areál Rybníček 

1. června - Dětský den s Kláskem                                                                      
(středa)  zahrada u RC 
  (16,00 hod.)

10. června - Letní kino v Lutíně                                                                       
(pátek)  areál Rybníček 
  (21,00 hod.)

12. června - Dětský den v Třebčíně                                                                         
(neděle)  areál Ohrada 
  (14,00 hod.)

18. června - Taneční zábava                                                                         
(sobota)  se skupinou SAX
  areál Ohrada v Třebčíně
  (20,00 hod.)

Případné změny budou oznámeny 
ve vývěskách, na webových stránkách 
obce a obecním rozhlasem.

Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne 17. 2. 2016:

Schválila: 
�  inventarizační zprávu za rok 2015;
�  poskytnutí fi nančního daru na zakou-

pení sluchadel pro sluchově postižené-
ho člena rodiny, která pro pořízení této 
pomůcky nemá potřebné fi nanční pro-
středky.

Souhlasila: 
�  aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

byla zařazena částka ve výši 100 tis. Kč 

na zabezpečení krizových situací, které 
by v roce 2016 mohly vzniknout;

�  s vypracováním studie na řešení pře-
chodu a autobusových zastávek u bu-
dovy obecního úřadu. Současný stav 
není v souladu s příslušnými normami. 
Studie bude doplněna o návrh vedení 
cyklostezky;

�  s podáním žádosti Ministerstvu země-
dělství na poskytnutí dotace, která bude 
použita na renovaci kamenného kříže 
u kaple v Lutíně.

dne 2. 3. 2016:

Schválila: 
�  program 9. zasedání zastupitelstva 

obce, které se konalo 22.3.2013 v aule 
ZŠ v Lutíně;  

�  zřízení organizační složky obce pro 
obnovu kulturních památek a pověřila 
místostarostu Ing. Jakuba Chrásta jejím 
vedením;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
do výše 5 tis. Kč na slavnostní otevře-
ní rekonstruovaného sálu budovy KSZ 
v Třebčíně, které se konalo 8.3.2016.

Souhlasila se závěrečným účtem obce 
Lutín za rok 2015 a s návrhem rozpočtu 
na rok 2016. Obojí doporučila zastupitel-
stvu k projednání.

dne 22.3.2016:

Schválila: 
�  hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lutín 

za rok 2015 a přidělení celkového hos-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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podářského výsledku z hlavní a do-
plňkové činnosti ve výši 78 254,83 Kč 
do rezervního fondu;  

�  účetní závěrku ZŠ a MŠ Lutín za rok 
2015;

�  účast obce na připravované e-aukci spo-
lečnosti Enterplex s cílem výběru nej-
vhodnějšího dodavatele plynu na obdo-
bí od 1.1.2017 do 31,.12.2018;

�  dodatek č. 1 ke smlouvě o využívá-
ní služeb sběrného dvora Lutín, uza-
vřené mezi Obcí Lutín a společností 
CENTRA CZ,s.r.o..

dne 6.4.2016:

Schválila: 
�  smlouvu o dílo uzavřenou se společnos-

tí VODING Hranice spol. s r.o. na sta-
vební úpravy šachty výtlačného a přivá-
děcího vodovodního řadu u vodojemu 
(Hněvotín);  

�  poskytnutí individuální dotace 
Sigmundově SŠS ve výši 10 tis. Kč 
na zabezpečení dopravy v rámci vý-
měnného pobytu žáků v partnerské ško-
le ve Wetzlaru (SRN);

�  jmenování členů komise pro otvírání 
obálek a zároveň hodnotící komise pro 
akce:
- oprava budovy pošty,
-  výstavba komunikace u nádraží 

v Třebčíně,
-  rekonstrukce komunikace na Pohor-

šově v Lutíně;
�  pozastavení vypracování žádosti o do-

taci pro výstavbu cyklostezky Lutín 
– Třebčín z dotačního titulu IROP. 
Uvedený dotační titul není vhodný pro 
stavbu cyklostezky, která bez další in-
frastruktury pouze propojuje části obce.

Souhlasila s vytvořením kamenné pamět-
ní desky P. Janu Kašparovi v Třebčíně, 
která nahradí původní ztracenou. Cena 
bude do 10 tis. Kč.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 22.3.2016:

Schválilo: 
�  Rozpočet Obce Lutín na rok 2016;  

�  obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 
1/2016 o stanovení systému shromaž-
ďování, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce;

�  plán investiční výstavby, oprav, rekon-
strukcí a pořízení majetku v roce 2016;

�  dodatek č. 7 ke smlouvě o provozování 
vodohospodářského zařízení v majetku 
obce;

�  poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu obce TJ Sigma Lutín z.s. ve výši 
350 tis. Kč a investiční dotace 1 mil. Kč 
na pokrytí spoluúčasti k dotaci z pro-
gramu MŠMT (v případě přiznání této 
dotace);

�  poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu obce ve výši 98 tis. Kč Rodinnému 
centru Klásek.

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti místní 
samosprávy a OÚ za rok 2015.
Pověřilo starostu podpisem veřejnopráv-
ních smluv s TJ Sigma Lutín z.s. a s RC 
Klásek.

  /ba/

Jaro ve znamení 
„královny věd“

V březnu proběhlo na naší škole něko-
lik matematických soutěží. Nejobtížnější 
z nich je matematická olympiáda. Žáci 
řeší (doma) zadané úkoly a podle vý-
sledků své práce se mohou stát úspěšný-
mi řešiteli školního kola. Těmi se stali 
z 6. ročníku Vojtěch Šmída, Michaela 
Malá a František Špunda. Jejich umís-
tění v okresním kole zatím neznáme. 

Z 5. ročníku mají za sebou účast 
v okresním kole Nela Hanzelová a Petr 
Gazda, který obsadil krásné třetí místo.

Do mezinárodní soutěže Matematický 
klokan se přihlásilo 145 žáků  2. – 5. 
ročníku a 89 žáků  6. – 9. ročníku.

Nejlepšími řešiteli z celé školy byli 
Eliška Kovaříková, Nela Hanzelová, Petr 
Gazda, David Střída a Vladimír Baleka.

* * *
Z jednotlivých kategorií uvádíme první 

tři nejúspěšnější řešitele:
Cvrček (84  řešitelů):  
1. Lucie Kamenská (2.B), 2. Ema Baleková 
(3.B), 3. Dominik Steiner (2.A).
Klokánek (61 řešitelů): 
1. Nela Hanzelová (5.B), 2. Patr Gazda 
(5.B), 3. David Střída (5.A).

Benjamín (56 řešitelů): 
1. Eliška Kovaříková (7.A), 2. Pavel 
Chmelář (7.A), 3. František Špunda (6. B).
Kadet (33 rešitelů): 
1. Jan Chmelář (8.A), 2. Hana Katrušáková 
(9.A), 3. Jan Hireš (8.A) a Michal Horejš 
(9.A).

* * *
Úspěšnými řešiteli okresního kola 

Pythagoriády byli Nela Hanzelová  
(5.B), Anna Svobodová (5.A) a Petr 
Dostál (5.A).

Ve školním kole Pythagoriády pro 
žáky 6. – 8. ročníku soutěžilo 39 žáků. 
Nejlepších výsledků dosáhli ve školním 
kole konaném 31. března Jan Chmelář 
(8. A), Jakub Smička (6.A) a Vojtěch 
Šmída  (6.B).

* * *
Do dalších soutěží přejeme všem účast-

níkům mnoho úspěchů.

Za učitelky matematiky 
RNDr. Dana Vrbová

ŠKOLY INFORMUJÍ

Spokojení úspěšní řešitelé. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková
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Úspěšné okresní kolo BiO

Téma letošního ročníku biologické 
olympiády zní „Život ve tmě“. Soutěžící 
zkoumali rostliny, houby a živočichy, 
kteří jsou aktivní především v noci nebo 
žijí v prostředí beze světla.  V okresním 
kole například zkoumali pod mikrosko-
pem tělo cvrčka. Dále museli pozná-

vat dvacet rostlin a dvacet živočichů. 
Poslední částí soutěže byl  hodinový vě-
domostní test. 

Okresní kolo proběhlo 13. dubna a naši 
školu v něm reprezentoval žák osmého 
ročníku Jan Chmelář. Po poctivé pří-
pravě podal v soutěži vynikající výkon 
a vklínil se mezi žáky gymnázií na 2. 
místo. Tímto umístěním si zajistil účast 

v krajském kole, které se koná v květnu 
v Přerově.

21. dubna proběhlo také okresní kolo bio-
logické olympiády mladší kategorie (6. a 7.
ročník), kde se z naší školy pokusili navázat 
na úspěch svého staršího spolužáka Adéla 
Střídová a Pavel Chmelář. Výsledky jejich 
snažení zveřejníme v příštím čísle. 

 Mgr. Jan Chmelář

Učili jsme se s rorýsy 
a netopýry

Na konci března jsme se s žáky 7. roč-
níku vypravili do Pevnosti poznání 
v Olomouci. Účelem naší cesty byl zejmé-
na výukový program „Učíme se s rorý-
sy a netopýry“ jako téma do přírodopisu 
a navíc téma, které naše škola řešila ne-
dávno v souvislosti se zateplováním bu-
dovy školní družiny a jídelny, kde měli 
rorýsi svá hnízdiště.

Jde totiž o to, že rorýsi, kteří se každo-
ročně vracejí „z teplých krajin“, zaléta-
jí na svá stálá hnízdiště, což mohou být 
i odvětrávací šachty na budovách. Pokud 
se ale vrátí a jejich hnízdiště jsou zakrytá 
zateplením, nemohou zahnízdit a v tomto 
roce již nevyvedou mladé. 

Kromě těchto skutečností nás zauja-
lo také to, že rorýsi (kteří nejsou, jak by 
se zdálo, příbuzní vlaštovek, ale patří 
do řádu svišťounů) loví, páří se a dokonce 
spí v letu. 

Zajímavé bylo také povídání o netopý-
rech, při kterém jsme si mohli jednoho 
hendikepovaného jedince netopýra reza-
vého prohlédnout naživo a poslechnout 
si pomocí speciálního přístroje zvuky, 
které vydává a které jsou lidským uchem 

normálně neslyšitelné. Dozvěděli jsme se 
také, jak postavit pro rorýse či netopýra 
budku.

Neméně zábavná však byla i druhá 
část naší exkurze, a to expozice Rozum 
v hrsti, kde jsme mohli zhlédnout a také 
si zkusit vyřešit spoustu hlavolamů či 
matematických a fyzikálních pokusů. 
Hodně se nám líbil obří mozek, do kte-
rého jsme mohli vstoupit, a někteří žáci 

si dokonce vyzkoušeli gyroskop, což je 
trenažer pro piloty akrobatických leta-
del.

V Pevnosti poznání jsme zdaleka nepro-
šli vše, co je tam k vidění a k prozkoumá-
ní, proto se domnívám, že jsme tam nebyli 
naposledy a určitě se tam vrátíme, ať už 
se to bude týkat přírodopisu, či nějakého 
jiného tématu.

 Mgr. Radka Chmelářová

V malých odvětrávacích otvorech nad okny školní družiny hnízdili rorýsi. Foto: Mgr. Jan Chmelář

Jak se v 6.B „dělá“ divadlo

„Nic z toho, co je dobré a co je hodno 
touhy, nedávají bohové lidem bez prá-
ce. Chceš-li sklízet, musíš nejdřív zasít. 
Chceš-li vyniknout, musíš pracovat víc 
než ti ostatní a odepřít si to, co si oni ne-
odpírají. Zvolíš-li si mne, neslibuji ti leh-
kou cestu.“ 

To řekla kdysi Ctnost Héraklovi, když 
se musel rozhodnout, zda chce bezpracný 
život v bohatství, či zda chce pomáhat li-
dem. A Hérakles se pochopitelně rozhodl 
správně – pro ctnostný život plný práce. 
Stejně se asi rozhodneme i my ostatní, 
vždyť práce vytváří nové hodnoty a po-
cit uspokojení z dobře vykonané práce je 
jednou z nejpříjemnějších věcí na světě. 

Je však samozřej-
mě jasné, že člověk 
váhá, než se de-
fi nitivně rozhod-
ne. Proto je třeba 
o těchto věcech 
hovořit. 

Hodiny literatury 
jsou pro takovéto 
hovory tím pravým 
prostředím. I proto 
jsme se tento citát 
naučili se žáky šes-
tého ročníku nej-
dříve pěkně recito-
vat a posléze jsme 
celý rozhovor mezi 
Héraklem, Ctností 
a Rozkoší předved- Hérakles v chlapeckém i dívčím provedení. Foto: Petr Voňka
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Tři hlavní (a jediní) hrdinové – Rozkoš, Hérakles a Ctnost (v bílém).

V Ostružné se lyžovalo na přírodním sněhu. Foto: Mgr. Marcel Máčala

Sigmundova SŠS, Lutín

Lyžařské kurzy 
v Jeseníkách

Žáci prvních ročníků tradičně tráví tý-
den v zimě v Jeseníkách na lyžařském 
kurzu. Zimy bývají v posledních letech 
nevyzpytatelné, ale v Ostružné nám po-
časí přeje. 

Lyžovali jsme na sněhu, v lednu bylo 
možné i bruslit. Vyzkoušeli jsme sjezdov-
ky v Petříkově, na Ramzové i v Branné. 
Prostě pohodička, jaká má v zimě být, 
jen sluníčka bylo málo. Tak si každý vezl 
domů aspoň slunce v duši. 

 Mgr. Hana Grundová

 Foto: Petr Voňka

li v hodině českého jazyka jako divadlo. 
Dlužím poděkování všem rodičům, kteří 

pomáhali s tvorbou kostýmů – byly nád-
herné. Ať se jednalo o Hérakla, svůdnou 
Rozkoš či skromnou Ctnost, vynalézavost 

tvůrců neznala mezí. Doufám, že všichni 
z tohoto podnikání měli stejnou radost 
jako já a že jim hovory o žebříčku hodnot 
jednou pomohou správně se rozhodnout. 
Že se přitom jen tak mimochodem naučili, 

co je drama, co dramatizace textu a oku-
sili, jak se „dělá divadlo“, je ve srovnání 
s výše uvedenými poznatky asi jen malič-
kost. 

 Mgr. Věra Voňková

Seminář s lektorem VŠB

V pondělí 1. února se v naší škole 
uskutečnil seminář „Numerické stro-
je a jejich využití v technické praxi “ 
pro studenty třetích a čtvrtých matu-
ritních ročníků. 

Lektorem byl doc. Ing. Marek Sadílek, 
Ph.D. – vyučující Vysoké školy báňské 
Technické univerzity Ostrava.  

Celé téma bylo zaměřeno zejména 
na zvládnutí úskalí při programování 
a simulaci obrábění na CNC strojích 
v rámci praktických profesních činnos-
tí. 

Seminář probíhal v přátelské atmosfé-
ře s výhledem kariérního růstu absol-
ventů s vysokoškolským vzděláním do 
budoucnosti. Student se tak stane nejen 
odborně způsobilým, ale naučí se také 
odpovědnosti ve svém osobním i pro-
fesním životě.

V závěru semináře, který nebyl jen 
pouhým sdělením, došlo na spoustu 
dotazů týkajících se vlastního studia 
na vysoké škole. Můžeme tedy odpo-
vědně říci, že dané téma bylo pro stu-
denty velkým přínosem při vlastním 
životním rozhodování. 

Mgr. Tomáš VaněkSeminář sledovali studenti s velkým zájmem. 

Foto: Tomáš Vaněk
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Stužkovací ples

V pátek 4. března se konal v sále 
Společenského domu 36. společenský 
ples naší školy. Hlavním bodem pro-
gramu bylo slavnostní stužkování tříd 
MS 4. A s třídním učitelem Mgr. Jiřím 
Zdražilem a MS 4. B s třídní učitelkou 
Mgr. Jitkou Bušinovou. 

Obě třídy předvedly krátký veselý 
program spojený s nástupem ke stužko-
vání, poté byli svými třídními učiteli 
a ředitelem Mgr. Pavlem Michalíkem 
ostužkováni. Po přípitku s vyučujícími 
následovalo sólo pro maturanty. 

S vystoupením přijela taneční skupina 

Tarantela Olomouc, 
která předvedla ně-
kolik tanců  coun-
try stepu. Všichni 
se výborně bavi-
li, maturanti byli 
ostužkováni, hosté 
si báječně zatanči-
li, bohatá tombola 
byla rozdána a teď 
nezbývá nic jiného, 
než popřát matu-
rantům hodně štěstí 
u zkoušky z dospě-
losti.
Mgr. Jitka Bušinová

... a pokračovala svérázným veselím. Foto: Ivo KotasVážná chvíle stužkování skončila přípitkem ... 

Velký úspěch našeho 
studenta 

Ve čtvrtek 7. dubna se student tří-
dy MS 2.C Stanislav Šesták zúčastnil 
krajského kola soutěže v anglickém 
jazyce pro žáky středních odborných 
škol, konané na Střední odborné ško-
le v Šumperku. Soutěž byla složena ze 
čtyř částí: poslechového testu, písem-

ného lexikálního testu a dvou ústních 
disciplin – rozhovoru s jiným studen-
tem a ústního projevu na vylosované 
téma. 

V konkurenci studentů z celého našeho 
kraje obsadil Stanislav Šesták v I. katego-
rii určené studujícím 1. a 2. ročníků krás-
né druhé místo. Gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

PhDr. Zdeňka Plachá

Do you speak English? Standa Šesták – yes! Foto: Zdeňka Plachá

Tanečnice skupiny Tarantela Olomouc. Foto: Ivo Kotas
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Tenisté v roce 2015

Tenisová sezona 2015 začala tradičně bri-
gádou na kurtech a přihláškou do Kapcziho 
poháru amatérských tenisových družstev.

Loňská sezona byla díky extrémním letním 
teplotám velmi náročná. Kurty vyžadovaly 
zvýšenou údržbu, některá družstva nedo-
hrála všechna soutěžní utkání. Naše druž-
stvo ve složení Petr Brázdil, Marek Surzyn, 
Milan Koloušek, Roman Přidal, Petr Jurák 
a Ladislav a Petr Vybíralovi obsadilo v osmi-
členné tabulce pěkné třetí místo.

Podzimního turnaje ve čtyřhrách se zú-
častnilo deset dvojic z Lutína, Olomouce 
a Štarnova. Zvítězili Petr Brázdil s Markem 
Surzynem před M. Koutným a R. Zapletalem 
a Z. Havlíčkem a I. Milarem ze Štarnova.

Na vybudování nové udírny se v závěru roku 
nejvíce podíleli Petr Vrba, Petr Vybíral, Petr 
Brázdil, Marek Surzyn a Ladislav Vybíral. 
Společné dílo nyní slouží pro přípravu
občerstvení při různých akcích oddílu.

V letošní sezoně bychom rádi rozšířili naši 

členskou základnu. Členství v oddíle zahr-
nuje členský příspěvek na probíhající rok, 
odpracování brigádnických hodin a zapojení 
do činnosti. Naši mladí tenisté se úspěšně 
zapojují do aktivit i mimo tenisovou sezonu.

Veřejnosti nabízíme možnost využi-
tí tenisových kurtů. Podmínky včetně 
kontaktů jsou vyvěšeny na kurtech od-
dílu.

Mgr. Ladislav Vybíral

Stolní tenis má druhý tým 

Na podzim roku 2015 jsme se rozhodli 
vytvořit „B“ tým a přihlásit se do veřejného 
přeboru. Žádné velké cíle jsme neměli, chtě-
li jsme poznat jiné soupeře a jiné herní styly. 
Po několika úvodních kolech jsme však zjis-
tili, že nám to ve 4. třídě veřejného přeboru 
jde nad očekávání dobře. Po polovině soutě-
že jsme byli na prvním místě a v jarní části 
jsme pak vše dotáhli (s menším zakolísáním) 
do úspěšného konce. Důležité pro nás bylo 
poslední utkání v Moravském Berouně, kte-
ré jsme vyhráli a potvrdili tak náš postup do 
3. třídy.

Vzhledem k malému počtu hráčů v týmu 
se vždy dokážeme domluvit, kdo a kdy na-
stoupí, a jako tým máme rádi výzvy. Naším 
nejlepším hráčem v uplynulém ročníku byl 
Ondřej Chmelař, nejlepší i v hodnocení celé 
4. třídy veřejného přeboru Olomouc. Ani 
ostatní členové se však „neztratili“ a jsou 
hodnoceni velmi dobře. Náš malý tým tvo-

ří hráči J. Krikel, M. Dzuro, R. Zdráhal, O. 
Chmelař, J. Chabičovský a R. Ošťádal (hrající 
trenér).

Za příkladnou reprezentaci děkuji všem 
hráčům týmu, náš dík patří také „A“ týmu 

v čele s Radkem Zbořilem. Ve vyšší soutěži, 
kde to už nebudeme mít tak lehké, přeju nám 
všem mnoho úspěchů.

Josef Krikel
vedoucí „B“ týmu

Poradí si nejen na kurtu. Foto: Petr Vybíral

Fotbalové jaro začalo
Jaro je tu a s ním 

i jarní část fotbalové 
sezony. Ta začala již 
v neděli 3. dubna, kdy 
naši muži zajížděli 
na hřiště Čechovic. 
Po napínavém prů-

běhu jsme potvrdili roli favorita a zvítězili 
2:1, čímž jsme se udrželi na prvním místě 
tabulky před dotírající Lipovou. V neděli 
10. dubna jsme se měli „na férovku“ o vedení 
v soutěži utkat právě s Lipovou, avšak aprílo-
vé počasí a podmáčený trávník nás na hřiště 
nepustily. Utkání bylo odloženo a odehráno 
v náhradním termínu (po uzávěrce Obecního 
zpravodaje). V dalším kole nás čekal výjezd 
do Brodku u Přerova, kde se nám podařilo 
zvítězit jednoznačně 3:0.

„Kopat“ začala rovněž naše mládež. 
Výkony obou žákovských družstev se neustá-
le zlepšují, mladší žáci (družstvo spojené s SK 
Slatinice) drží dokonce v okresním přeboru 
2. místo. Dobrou zprávou je, že bylo dohodnu-
to avizované založení dorosteneckého druž-
stva (rovněž ve spolupráci s SK Slatinice), 
které by mělo od srpna letošního roku hrát 
v okresním přeboru. Dorostenecké družstvo 
hrálo v Lutíně naposledy před sedmi lety.

Jakub Chrást, hráč A-týmu

SPORT V OBCI

Zleva: R. Ošťádal (hrající trenér), J. Krikel, M. Dzuro, R. Zdráhal, O. Chmelař, J. Chabičovský.

 Foto: archiv oddílu



Z činnosti KD Sigma

Klub důchodců lutínské Sigmy byl zalo-
žen v roce 1974 a již více než čtyřicet let 
přispívá k rozvoji kulturního a společen-
ského života v naší obci. V současné době 
má 314 členů, z toho 75 občanů Lutína a 27 
občanů Třebčína. Nejstaršími lutínskými 
členy jsou paní Hedvika Brumovská a pan 
Vítězslav Synek – oba „devadesátníci“.
Činnost klubu zajišťuje jedenáctičlenný vý-

bor v čele s předsedou Jiřím Kolářem. Schází 
se jednou za měsíc a řídí se celoročním plá-
nem práce. Členové klubu žijí v současné 
době v 55 blízkých i vzdálenějších obcích 
Moravy.

Největšímu zájmu členů se každoročně těší 
zájezdy – v roce 2015 se jich zúčastnilo 130 
osob. V rekreačním zařízení v Domašově 
nad Bystřicí prožilo příjemné chvíle rodinné 
dovolené dvacet členů klubu se svými rodin-
nými příslušníky.

Víc než třicet let provádíme zápisy do klu-
bové kroniky, aktuální informace o činnosti 
klubu zveřejňujeme ve vývěsních skříňkách.

Členům dosahujícím životního jubilea 
jsou zasílána blahopřání. Na prosincové 
výroční schůzi, která se každoročně koná 
v sále Společenského domu v Lutíně, bylo 
odměněno 42 jubilantů dárkovými balíč-
ky. Finanční odměnu za padesátileté člen-
ství v odborech obdrželo sedm členů.

Bývalí pracovníci závodu rádi přicházejí 
na výroční členské schůze, aby se dozvě-
děli, co je v podniku nového, pobavili se 
s někdejšími spolupracovníky nebo na-
vštívili ty, kteří dosud pracují, na jejich 
pracovištích v závodě.

Vladimír Smékal

ZAJÍMAVOSTI

Třebčínské „pamětní“ 
stromy

V Pamětní knize třebčínské, psané 
od roku 1911, je několik údajů o vysaze-
ní  pamětních stromů. Jde vesměs o lípy, 
považované za národní strom. Snad stojí 
za to si je připomenout.

V roce 1918 je tu zápis: „23. listopadu 
školní děti společně s Národní jednotou 
uspořádaly slavnost k památce osvobo-
zení národa českého. Školní děti i členo-
vé spolku sešli se před školní budovou. 
Odtud se šlo ke kapličce. Ovšem muzika 
nescházela. Školní děti nesly ozdobené 
motyky, lopaty a rýče, neb se měly zasa-
diti tři „lípy Svobody“, kteréž ověnčeny 
nesly žákyně. Lípy se zasadily v trojúhel-
níku u kříže. Jednu lípu sázely školní děti 
za hesla „K rozkvětu státu českosloven-
ského a k památce legionářů“. Druhá lípa, 
kterou za obec sázel t.č. starosta Florián 
Přikryl, jest zasazena ku poctě prezidenta 
Masaryka a třetí, kterou sázela Jednota 
Sokol, je zasazena ku poctě amerického 
prezidenta Wilsona. Příležitostný proslov 
velmi krásně promluvil p.učitel Štancl 
z Hněvotína. Písně a básně přednes-

ly školní děti. Studující Antonín Opletal 
přednesl nadšenou báseň „České legie-
-Tisíc nesmrtelných“, epopeu českých le-
gionářů ve Francii. Na to zapěna hymna 
„Kde domov můj“. Za zpěvu národních 
písní se šlo za Třebčín, kde na prostran-
ství před mlékárnou spáleny obrazy císa-
řů vůbec, přičemž hudba zahrála pohřeb-
ní pochod. – Zazpívána píseň „Moravo“, 
načež průvod za zpěvu a hudby ubíral se 
do místnosti u Grecmanů, kde se oddal 
veselí – každému z očí zářila spokojenost 
nad štěstím, že národ český po 300 letém 
poddanství je vymaněn z otrockých pout 
rakousko-německých...“ 

Tyto lípy zmizely v roce 1969, když při 
opravě omítky a střechy kaple sv.Floriána 
byl před kaplí vytvořen parčík. Ještě před-
tím ale přibyly další lípy. 

V dubnu 1935 byla zasazena „pamětní“ 
lípa na rozhraní katastrů obcí Třebčín, Lutín 
a Olšany. Souviselo to s přeměřováním ka-
tastrů obcí zemským fi nančním úřadem. 
Přeměřením každé místní trati byla uza-
vřena etapa scelování pozemků, prováděná 
v letech 1927 a 1928. Vlastníci pozemků do-
stali k užívání pozemky náhradní. 

Ani tahle lípa se dnešních dnů nedočka-
la. Trojmezí dnes připomíná jen betonový 

sloupek uprostřed 
polí. Je 150 met-
rů vlevo od silni-
ce k Olšanům, na 
hranici okresů Olo-
mouc a Prostějov, 
ve vzdálenosti téměř 
jeden kilometr od 
Třebčína. Sloupek 
je patkou starého 
sloupu elektrického 
vedení. V pamět-
ních knihách jak 
Olšan, tak Lutína 
jsem o akci nenašel 
žádnou zmínku.

9. května 1946 

se sešli obyvatelé Třebčína opět u kaple 
na návsi, aby si připomněli první výročí 
osvobození. Účinkoval místní pěvecký 
kroužek a slavnostní projev pronesl před-
seda Místní rady osvětové, učitel Ludvík 
Palánek. Pod záštitou Jednotného svazu 
českých zemědělců zasadil za kaplí „lípu 
9. května“ řídící učitel Vladimír Nejedlý. 
Mezi dětmi, které při sázení asistovaly, 
byla Marie Opletalová (Duchoňová), jež 
přednášela báseň, a prof. RNDr. Ing. Josef 
Nevrlý CSc., který na tuto akci vzpomněl 
22. září 2012 při své přednášce k 150. vý-
ročí vysvěcení kaple sv. Floriána. Jen ta-
hle lípa stojí dodnes. (I když snad, podle 
pamětníků, záhy uschla a byla nahrazena 
jiným stromkem?!) Dnes má ve výši 1,3 
metru obvod kmene 243 cm.

   Josef Nejedlý

„Lípy Svobody“ v květu 1960. Z kaple je nejasně vi-
dět jen vrchol kříže. Foto: Josef Nejedlý

Trojmezí s geodetickým přístrojem Foto: Vladimír Nejedlý
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Strategický dokument
je schválen

Počátkem března byl na valné hroma-
dě Regionu HANÁ schválen významný 

s t r a t e g i ck ý 
dokument tý-
kající se všech 
obcí regionu. 

Sez ná me n í 
s hlavními zá-

měry z tohoto dokumentu pro plánovací 
období do roku 2020 je smyslem tohoto 
příspěvku. Dokument má poměrně slo-
žitý název „Integrovaná strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje místní 
akční skupiny Region HANÁ“. Obvykle 
se pro něj používá anglická zkratka 
CLLD.

Jako výstup z mnoha jednání starostů 
a rady Regionu HANÁ bylo ve strategii de-
fi nováno pět klíčových oblastí. Pro každou 
rozvojovou oblast byl vytyčen strategický cíl, 
soubor těchto pěti strategických cílů defi nuje 
souhrnný cíl celé strategie. 

Přehled pěti defi novaných rozvojových 
oblastí a jejich strategických cílů: 

I.  Podpora zlepšení ekonomické aktivity 
regionu: 
vytváření podmínek pro všeobecný eko-

nomický rozvoj a stabilitu regionu s důra-
zem na diverzifi kaci, zvyšování přidané 
hodnoty a vytváření podnikatelských příle-
žitostí ve všech oblastech podnikání, včetně 
klíčových sektorů zemědělství a cestovního 
ruchu. 

II. Rozvoj obcí:
rozvoj sídel, obecního a spolkového ma-

jetku a infrastruktury pro spokojený život 
obyvatel, efektivní správu obcí, dostupnost 
služeb, při zohlednění soudobých výzev 
a trendů zachování tradičního dědictví a rázu 
venkovských sídel. 

III.  Životní prostředí a kulturní dědictví:
vytváření podmínek pro trvale udržitelný 

rozvoj při zachování a rozvoji přírodního 
a kulturního dědictví. 

IV.  Občanská společnost a sociální koheze:
rozvoj občanské společnosti a sociální sou-

držnosti prostřednictvím dostupných a kva-
litních sociálních služeb, podpory spolkové 
činnosti, občanské angažovanosti a aktiviza-
ce a zapojení komunit bez rozdílu věku. 

Lutín po 59 letech

V dnešním čísle Zpravodaje se vrátí-
me do staré části Lutína, přímo do ulice 
U Kapličky (neboli na náves). 

Fotografi e z roku 1957 je zajímavá z ně-

kolika důvodů –  povoz s dvěma krásnými 
koňmi už při zemědělských pracích neuvi-
díte, stejně jako žebřiňáky, tady dokonce 
dva, které sloužily ke svozu zeleného kr-
mení, obilí, slámy a sena. 

Další zajímavostí je dům v popře-

dí čp. 17 – téměř všechny zemědělské 
usedlosti neměly původně fasády, měly 
jen tzv. „režné“ cihelné zdivo. Až poz-
ději dostávaly především brizolitové 
omítky.

Ing. Karel Mišák

V roce 1957 ... Foto: archiv paní Zdeny Novotné

Strategie Regionu HANÁ byla projednávána také na valné hromadě v Lešanech v listopadu 2015. Foto: Miroslav Mačák

... a dnes. Foto: Karel Mišák
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Naši jubilanti

V březnu oslavili:
92 let Vítězslav Synek  Lutín
84 let Maria Dragounová Lutín
82 let Svatopluk Ševčík Lutín
81 let Marie Duchoňová Třebčín
80 let Jaromil Křížek  Třebčín
75 let Vojtěch Solovský Lutín
75 let Květoslava Drimajová Lutín
75 let Jaroslav Hejdušek  Lutín

V dubnu oslavili:
87 let Marie Švecová Lutín
86 let Marie Drápalová Lutín
85 let Ida Kucková  Lutín
85 let Jarmila Dostálová  Třebčín
83 let Anna Smékalová  Lutín
80 let Josef Dorazil Lutín
80 let Libuše Dvořáková Třebčín
75 let Zdenka Dolínková Třebčín
75 let Vladimír Kos Lutín
75 le Jiří Kolář Třebčín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

Narozené děti: 
únor
Lukáš Sedláček Třebčín
Karel Dudek  Lutín

březen:
Natálie Paráková Třebčín

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

* * *

Opustili nás ve věku …

84 let Eliška Lakomá Třebčín
69 let Vladimír Skoták Lutín
56 let Jana Popelková Lutín
55 let Jaromír Dlouhý Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sbor pro občanské záležitosti

�   �   �   �   �   Vítání občánků   �   �   �   �   �

V sobotu 19. března bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce sedm dětí. Pásmo poezie 
pro nové občánky a jejich rodiče připravila s dětmi z prvního ročníku ZŠ Mgr. Leona Čotková.

Fota: Michal Holásek

V.  Vzdělání – investice do budoucnos-
ti:

kvalitní a dostupné školství a vzdě-
lávání pro všechny obyvatele regionu 
a věkové skupiny s dobrým prostředím 
pro profesní práci a rozvoj sektoru. 

Strategické oblasti a cíle máme sta-
noveny, kapacity jsou k dispozici a fi-
nanční zdroje naplánovány. Teď jde 
o zapojení co nejširšího okruhu občanů 
a dosažení dobrých výsledků v rozvoji 
regionu. Zapojit se může každý obyva-

tel regionu a všechny náměty jsou ví-
tány.

Bližší informace lze získat na www.re-
gionhana.cz nebo přímo v kanceláři MAS 
v Náměšti na Hané, telefon 585754622.

Ing. Miroslav Mačák


