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ZE ŽIVOTA OBCE

Prožijte léto s knihou!
Knížky v naší knihovně nejsou žádní peciválové. Nesbírají 

prach na poličkách, ale vyrážejí do světa. Některé byly až 
v Americe nebo v Británii, ale líbí se jim všude, kde je po-
hoda a sluníčko. 

Co takhle zajít do knihovny a někam na dovolenou vyrazit 
s knihou? O prázdninách bude půjčovní doba stále stejná. 
Tak přijďte, budu se těšit.

Jan Chabičovský, lutínský knihovník

Nejlepší „deváťáky“ ocenil 
starosta obce

Zájem představitelů naší obce o mla-
dou generaci dokazuje také každo-
ročně na konci školního roku setkání 
nejlepších žáků 9. ročníku se staros-
tou obce, který oceňuje jejich výborné 
studijní výsledky a reprezentaci ško-
ly a obce po celou dobu jejich povin-
né školní docházky. Letošní setkání 
v aule ZŠ se konalo v úterý 13. června 
a oceněno a odměněno bylo čtrnáct dí-
vek a chlapců.

Slavnostní setkání se starostou obce 
organizuje Sbor pro občanské záleži-
tosti a jsou zváni i rodiče oceněných.  
Určitě i pro ně bylo setkání velice pří-
jemné, vždyť mají také nemalý podíl 
na skvělých výsledcích svých dětí.
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S dobrou knihou a správně „naladěni“ 
prožijte krásné prázdniny a dovolenou, 
splňte si svá přání 
a načerpejte nové síly!

Redakční rada OZ

Foto: Jan Chabičovský

Společně se starostou obce a ředitelkou školy. Fota: Zdeněk Beran

Na horách nebo u vody - všude je dobře! 

Fota: Antonín Bábek
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Žáci 9.A s třídní učitelkou Mgr. Janou Vyhnánkovou. Žáci 9.B s třídní učitelkou Mgr. Martinou Procházkovou.

Veřejné ocenění a dárek přijali Kateřina 
Gieselová, Jan Chmelář, Eva Kamenská, 
Anna Křížková, Jan Malý, Pavla Miková, 
Lucie Střídová a Mariam Yeiha Yacoubová 
z 9.A, Pavel Matějů, Kateřina Mlčochová, 

Martina Mrázková, Rostislav Pavlíček, 
Ondřej Tomášek a Filip Vaculík z 9. B..

Do další etapy života přejeme nejen těm-
to čtrnácti oceněným,  ale všem „vychá-
zejícím deváťákům“, aby dosáhli všech 

svých tužeb a plánů, aby jim nechyběly 
odvaha a síla pro boj s životními překáž-
kami, podpora rodiny, noví přátelé, zdraví 
a štěstí.

Jana Šolcová, předsedkyně SPOZ

Lutínské ženy oslavily 
Svátek matek

Ve středu 10. května odpoledne pro-
běhlo v aule ZŠ v Lutíně přátelské po-
sezení žen k Svátku matek, pořádané 
Českým svazem žen Lutín a kulturní 
a školskou komisí. Lutínská organi-
zace ČSŽ patří v Olomouckém kraji 
k nejpočetnější skupině. V současné 
době je v ní zaevidováno 63 členek 
z Lutína a Třebčína.

Na setkání vystoupily s pěkným pásmem 
básniček a písniček děti z mateřské ško-
ly, vedené  učitelkou Danou Ostianovou, 
a k poslechu zahrála skupina Seniors Lutín. 
Předsedkyně Svazu žen Alena Večeřová 
poděkovala členkám za dlouholetou čin-
nost a všem přítomným ženám za podporu 
charitativní sbírky „Český den proti rako-
vině“ zakoupením symbolického kvítku 

měsíčku lékařské-
ho. 

Dík patří všem 
ženám, které se po-
dílely na částce 3798 
korun, zaslané Lize 
proti rakovině Praha.

*  *  * 

V pátek 19. květ-
na pořádaly ČSŽ 
a Obec Lutín májo-
vou veselici. V aule 
ZŠ hrál hostům 
k tanci a posle-
chu pan František 
Havelka z Olomouce. 

Pořadatelé děkují všem, kdo se na-
vzdory horkému počasí přišli pobavit, 
a zvou milovníky tance na kateřinskou 

zábavu, plánovanou na říjen nebo listo-
pad letošního roku.

Vladana Tomášková
členka ČSŽ

Běh pro Mamma HELP

Ve středu 3. května se 
uskutečnil na Rybníčku 
již druhý ročník charita-
tivního Běhu pro Mamma 

HELP. Bylo připraveno osm kategorií dět-
ských běhů přímo v prostorách Rybníčku 
a 7,6 km a 4 km dlouhý přespolní běh smě-
rem na Slatinice. Mamma HELP je orga-
nizace, která pomáhá ženám s rakovinou 
prsu.

Letos nám víc přálo počasí, a tak jsme rádi, 
že také účast byla větší než v loňském roce. 
Dětských běhů se zúčastnilo celkem 55 dětí, 
na hlavních tratích běželo 86 závodníků.

Hosty neodradilo ani horké počasí. Foto: Petr Navrátil

Běh pro dobrou věc doprovázelo pěkné počasí a veselá nálada. Foto:archiv RC Klásek



3

Rodinné odpoledne pobavilo 
děti i rodiče

Na začátku června se v třebčínské 
Ohradě sešly děti, aby spolu se svými 
rodiči oslavily svůj „den D“. Setkání 
připravili společně s kulturní komisí 
členové a členky Sboru dobrovolných 
hasičů, spolku S&K a Svazu žen.

Pro děti byl tentokrát připraven animační 

program s názvem „Rej zvířátek“, při kterém 
soutěžily, tančily i malovaly. Za svou snahu 
byly odměněny sladkostmi a drobnými dár-
ky. Nechyběl ani oblíbený skákací hrad a ko-
lotoč pro menší děti.  Pro ty starší připravili 
hasiči lanovou dráhu, po které sjížděli v horo-
lezeckém úvazku dolů do Ohrady nejen děti. 
ale i někteří odvážní „dospěláci“. Všichni 
měli také možnost vyzkoušet si, zda mají 
dobrou mušku při střelbě za vzduchovky. 

Vyvrcholením akce bylo večerní promítání 
fi lmu „Hotel Transylvánie II“, u kterého se 
bavili  děti i rodiče.  

Spolupráce organizátorů byla opět výbor-
ná. Odměnou pořadatelům byla hojná účast 
dětí, kterých přišlo přes 120. Doufám, že si 
den všichni užili.

Poděkování patří pořadatelům a všem 
sponzorům, kteří přispěli na dárky.

Jana Chvátalová, učitelka 

Pro Mamma HELP jsme vybrali cel-
kem 8 474 korun, což je asi dvakrát víc 
než loni. Kromě toho, že akce přispěla 
dobré věci, mohli jsme také udělat něco 
pro své tělo a navíc zažít dobrou atmo-

sféru ve společnosti dalších sportov-
ních nadšenců.

Děkujeme v prvé řadě všem účastní-
kům - běžcům, dále organizátorům akce, 
dárcům drobných cen a také těm, kdo při-

spěli občerstvením pro závodníky. Těšíme 
se na další ročník a budeme rádi, když se 
k nám přidají další odvážlivci.

Radka Chmelářová
 členka spolku (bývalá předsedkyně)

Klásek připravil dětem 
krásný dárek

Poslední květnové odpoledne a záro-
veň svůj nadcházející svátek si užily děti 
na zahradě Rodinného centra Klásek 
v Lutíně. Pracovnice centra pro ně při-
pravily „námořnický dětský den“ plný 
soutěží, her a překvapení.

Spoustu písniček, tanečků a zábavy si 
přichystal šašek Viky. Děti si s ním mohly 

pěkně zaskotačit. Dále si mohly vyzkoušet 
například hod balonkem na chobotnici, 
lovení rybiček, hod záchranným kruhem 
a další dovednosti. Za každý splněný úkol 
obdržely sladkou odměnu. 

Velice zajímavou součástí dětského 
dne byla i cannisterapie a psí agility, kte-
ré vzbudily velký zájem nejen u dětí, ale 
i u dospělých. Na skákacím hradu a v pě-
nové záplavě, která byla přichystána na ko-
nec odpoledne, se děti skvěle vyřádily. 

Jsme velice rádi, že naše akce přiláka-
la nespočet rodičů s dětmi, které si přišly 
užít svůj den. 

Děkujeme obci Lutín za fi nanční podpo-
ru, hasičům z Třebčína za sponzorský dar 
ve formě pěny pro děti a maminkám, které 
napekly výborné buchty.

Alena Nevěčná 
provozní RC Klásek

(psí agility = sport se psem, pozn. red.)

Šašek Viky měl soutěže pevně v rukách. Foto:  Lucie MigalováPěnový „bazén“ byl dárek třebčínských hasičů.

 Fota:  Luděk ŠčudlaDo soutěží a her se zapojili  i rodiče.
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Třebčínští hasiči oslaví 
devadesát let trvání
svého sboru

V letošním roce uplyne devadesát let 
od založení prvního sboru požární ochrany 
v Třebčíně. Tuto významnou událost osla-
ví třebčínský Sbor dobrovolných hasičů 
15. července.  Program oslav je uveden v ka-
lendáři „Kdy-kde-co v červenci a srpnu“. 
Náš článek připomíná začátky „organizova-
ného boje s ohněm v Třebčíně“ právě před 
devadesáti lety. Uvádíme jeho první část:

Jak to začalo? Je známo, že po úředním jed-
nání starostů okresu Prostějov v roce 1922 si 
pozval tehdejší okresní hejtman Studnař k po-
hovoru starosty obcí Čelechovice, Třebčín, 
Antlerka, Dobrochov a Slatinky. Při něm jim 
připomněl starý rakouský zákon, který uklá-
dal obcím zřízení hasičských sborů. Jednalo 
se zřejmě o Požární řád z 24.1.1878 vydaný 
Josefem II. pro markrabství moravské a vé-
vodství slezské. V některých okolních obcích 
již tyto sbory fungovaly.

Starostou obce Třebčín byl v té době 
Stanislav Zapletal. Třebčínským to ale trvalo 
ještě pět let, než mohl tehdejší kronikář obce 
zapsat: „V r. 1927 8. září zřízen v Třebčíně 
dobrovolný hasičský sbor, maje 24 členů 
činných a 64 přispívajících. Prvním staros-

tou sboru zvolen 
pan Hubáček Ant., 
jednatelem p. Ringl 
Frant., pokladníkem 
p. Ondrouch Hynek 
a náčelníkem sboru 
p. Novotný Frant.“  

Ustavující voleb-
ní valnou hromadu 
svolal starosta ob-
ce Florián Přikryl.

Přítomní členové 
zvolili předsedou to-
hoto shromáždění 
Antonína Opletala 
a zapisovatelem jed-
nání Františka Rin-
gla. 

Tak se nám za-
chovala i jména dalších činovníků nové 
organizace. Kromě výše uvedených to byli 
první podnáčelník (zástupce náčelníka) 
Rudolf Valenta, druhý podnáčelník Jan 
Müller (Miler), četař lezců Josef Dvořák, 
jeho zástupce Josef Mačák, Jaroslav 
Přikryl- četař „od stříkačky“, zbrojmistr 
Alois Novák a četař-samaritán Jan Vítek. 
Celý sbor řídil správní výbor: Antonín 
Opletal, Augustin Smyčka, František 
Kment, Josef Koutný a František Navrátil. 
Sbor měl dva revizory účtů - Josefa 

Slezáka a Matěje Nevrlého - a rozhodčí 
soud pro řešení rozepří mezi členy. Ten 
tvořili Florian Přikryl, Antonín Přikryl, 
František Přichystal st. a František 
Zapletal. Valná hromada ještě schválila, 
„pro naprostý nedostatek fi nančních pro-
středků“, příspěvek na rok 1927 ve výši 
5 korun pro činné členy a 10 korun pro 
členy přispívající. Již následující dny bylo 
vybráno 741 korun.

(Dokončení v příštím čísle v září.)
 Josef Nejedlý 

Rybníček a Ohrada patřily 
čarodějnicím

V neděli 30. dubna se v Lutíně na Rybníček 
„sletěly“ lutínské malé i velké čarodějnice – 
v nápaditým kostýmech, v plné kráse a síle. 
Tématem letošního sletu – v pořadí už sed-
mého - byla módní přehlídka a promenáda 
v plavkách. Počasí po sobotní nepohodě 
bylo přívětivé a všechny čarodějnice se těší 
na příští rok.

V závěru odpoledne byla za spolupráce 
lutínských sportovců a občanů ozdobena 
a postavena májka.

*  *  * 

Veselá nálada a pohoda 
panovala také v třebčínské 
Ohradě, kam se ve stejný 
den odpoledne slétly čaro-
dějnice z Třebčína. V sou-
ladu s duchem doby zmo-
dernizovaly své dopravní 
prostředky a na sraz zvolily 
místo dopravy vzdušné do-
pravu pozemní.

Foto na str. 13.
Vladana Tomášková Malé i velké čarodějnice z Lutína. Foto: Petra Lužná

Na velmi starém snímku vidíte hasiče z Třebčína v pracovních stejnokrojích na okrs-
kovém cvičení v Čelechovicích. Fotografi e byla pořízena u statku, jehož budova ještě 
v dnešní době existuje u křižovatky na Stařechovice. Dvojspřeží Slezákových koní táhne 
dvoukolku, hasičskou stříkačku i naviják hadic. Foto: obecní archiv v Třebčíně

O čem jednala rada obce

dne 19. 4. 2017:

Schválila: 
�  poskytnutí individuální dotace ve výši 50 

tis. Kč Římskokatolické farnosti Slatinice 
na výmalbu farního kostela ve Slatinicích;

�  poskytnutí individuální dotace ve výši 30 
tis. Kč společnosti Sociální služby pro se-
niory Olomouc, přísp. org., na zabezpečení 
chodu v roce 2017;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 8 700 Kč (bez DPH) na pořízení 
a položení nového koberce v kapli v Lutíně.

Souhlasila s řešením provizorní zastávky 
u budovy OÚ v Lutíně podle předložené 
dokumentace a s jejím vrácením zpět na pů-
vodní místo po realizaci díla „Vybudování 
smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi 

Lutínem a Třebčínem – II. etapa“. Dále sou-
hlasila s umístěním stanoviště pro kola v pro-
storu u budovy OÚ.

dne 16. 5. 2017:

Schválila:
�  dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní 

úhradě cen poštovních služeb, uzavřené 
mezi Českou poštou, s.p., a obcí Lutín. 
Dodatkem se dohoda prodlužuje na dobu 
neurčitou;

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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�  dodatek č. 12 ke smlouvě o provozo-
vání a pronájmu vodohospodářského 
zařízení ve vlastnictví obce, uzavřené 
mezi Obcí Lutín a společností ARKO 
TECHNOLOGY, a.s. Doba trvání smlou-
vy se prodlužuje do 31. 7. 2017;

�  cenovou nabídku od spol. SPZ DESIGN, 
s.r.o. Jde o navýšení projektových a in-
ženýrských prací pro zabezpečení pře-
stavby budovy bývalé školy v Třebčíně 
(čp. 13) na hasičskou zbrojnici. Navýšení 
činí 12 100 Kč vč. DPH;

�  poskytnutí individuální dotace na zabez-
pečení činnosti

1) spolku S&K Třebčín ve výši 20 tis. Kč,
2) spolku FBC (fl orbalový klub) ve výši 35 
tis. Kč,
3) spolku DUHA Křišťál Lutín ve výši 25 tis. 
Kč.

Vzala na vědomí návrh nového Provozního 
řádu sportovního areálu ZŠ Lutín. 

dne 24. 5. 2017:

Schválila:
�  přijetí dotace ve výši 8 800 Kč na pořízení, 

rekonstrukci a opravu požární techniky 
a nákup věcného vybavení JSDH Třebčín;

�  uvolnění částky z rozpočtu obce ve výši 
6 tis. Kč na zabezpečení skákacího hra-
du pro akci „Kácení máje“ (27.5.2017 
na Rybníčku v Lutíně).

Souhlasila s pořízením radaru na vjezdu 
do Třebčína od Olšan (cena 61 483 Kč bez 
DPH).

dne 7. 6. 2017:

Schválila:
�  Jednací řád Rady obce Lutín;
�  Provozní řád sportovního areálu ZŠ Lutín.
Souhlasila se záměrem společnosti InfoTel 
na položení optických kabelů v pozemcích 
v majetku obce v lokalitě sídliště a činžáky 
v Lutíně.

Vzala na vědomí výsledek výběrového říze-
ní na zhotovitele, který provede opravy chod-
níků v ulicích Břízová a Olomoucká v Lutíně. 
Na zhotovení díla byla vybrána společnost 
PRESBETON Nova, s.r.o.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 25. 4. 2017:

Vzalo na vědomí: 
�  jmenování p. Františka Crhy do funkce ve-

litele JSDH Třebčín;
�  informaci o elektr. dražbě nemovitosti 

parc. č. st. 54 o výměře 410 m2 (zastavě-
ná plocha), jejíž součástí je rodinný dům 
č.p. 1, a pozemku parc. č. 54/1 o výměře 
580 m2 (zahrada).

Neschválilo začlenění obce Lutín do pro-
jektu „Obecní policie“, kterou zakládají 
obce Olšany, Hněvotín, Vrbátky, Slatinice 
a Slatinky.
Pověřilo radu obce přípravou dalších pod-
kladů spojených s výstavbou nové sportovní 
haly a ukládá jí informovat na každém zase-
dání zastupitelstva o stavu příprav.

/ba/

Jmenovací dekret s účinností 
od 1. května 2017 na dobu neurči-
tou předal novému veliteli Jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Třebčín 
Františku Crhovi starosta obce 
Antonín Bábek na řádném zasedání 
zastupitelstva obce 25. dubna 2017.

Kdy – kde – co v červenci a srpnu
Nejvýznamnější prázdninovou událostí v naší obci budou osla-
vy devadesátého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Třebčíně, které proběhnou v sobotu 15. července s následují-
cím programem:
13.00 hod. - požehnání praporu SDH v kapli sv. Floriána
14.15 hod. - průvod od kaple do areálu Ohrada
15.00 hod. - ocenění zasloužilých hasičů
20.00 hod. - taneční zábava

V odpoledním programu můžete zhlédnout ukázky požární 
techniky, výcviku policejního psa, práce pyrotechniků, případ-
ně zásahové jednotky Policie ČR.

Další prázdninové akce:

22. července - taneční zábava se skupinou SAX
(sobota)  v areálu Ohrada v Třebčíně /20.00 hod.)
27. července - promítání fi lmu „Mise“ v lutínské knihovně
(čtvrtek)  (19.00 hod.)
18. srpna - taneční zábava se skupinou QUERCUS
(pátek)  v areálu Rybníček v Lutíně (20.00 hod.)
19. srpna - taneční zábava se skupinou SAX
(sobota)  v areálu Ohrada v Třebčíně (20.00 hod.)
31. srpna - fi lm „Amélie z Montmartru“
(čtvrtek)  v lutínské knihovně (19.00 hod.)

Kulturní komise, SDH, knihovna

Nový velitel JSDH Třebčín František Crha v zása-
hovém obleku. Foto: Saša Burdová

Ve škole v přírodě 
se děti učí i baví

Do školy v přírodě jezdí pravidelně 
v květnu nebo červnu žáci druhého a šes-
tého ročníku. „Šesťáci“ s pedagogickým 

doprovodem tráví týden ve Sluňákově 
– ekologickém centru v Litovelském 
Pomoraví. Poznávají tu blíže tajemství 
a krásy přírody, což je hlavní náplní jejich 
vzdělávacího programu, ale zbývá čas 
i na zábavu, sport a odpočinek. O tom, že 
týden ve Sluňákově je příjemnou změnou 
po měsících strávených ve školních lavi-
cích, svědčí jejich vlastní slova:

Jakmile jsme do Sluňákova přijeli, bylo 
mi hned jasné, že to bude super. Mám ráda 
přírodu a zajímám se o ni, věděla jsem, že 
se nudit určitě nebudu.

Litovelské Pomoraví mě okamžitě oča-
rovalo svou krásou. Zvláště teď na jaře. 
Tůňky, chráněné rostliny, bobři a nesmírné 
množství zeleně, zkrátka lužní les. Jediné, 
co nám ztěžovalo život, byli komáři.

ŠKOLY INFORMUJÍ
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Krásu lužních lesů jsme mohli obdivo-
vat dokonce i z raftu, i když někteří z nás 
dali spíše přednost cákání vody po spolu-
žácích. Já jsem naštěstí stihla obojí. Skoro 
všichni jsme byli mokří, ale to vůbec ne-
vadilo, protože na nás v jídelně čekala vo-
ňavá, teplá polévka.

Náplní pobytu na škole v přírodě byl 
vzdělávací program. I ten byl velmi za-
jímavý a okouzlil nás hned od začátku. 

Byla to „pouť sedmi barvami duhy“. Že 
si pod tím nic nepředstavíte? Každý den 
jsme si povídali o jiné barvě. Naše vedou-
cí Jana a Martina nám toho hodně o duze 
vyprávěly a tematicky vybíraly činnosti 
k barvám duhy. Mně se nejvíc líbilo bati-
kování, výroba papíru a mýdla a skládání 
duhy z jarních rostlinek.

Přestože byl program velmi pestrý, měli 
jsme také volný čas pro sebe. Ten jsme ve-

směs trávili na terase, na balkóně, venku 
nebo u bufetu s nanukem v ruce či na re-
laxačních vacích. Často jsme hráli s ka-
marády vybíjenou nebo jsme si jen tak 
povídali.

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byla to 
především velká zábava. Ani jsme možná 
nepostřehli, že jsme se také mnohému no-
vému přiučili.  

Anna Marko, 6.A

Pohybem ke zdraví! „Rafťáci“ v akci. Fota: Jan Chmelář

„Druháci“ prožili týden na Třemešku 
u Oskavy, kde si užívali krásného počasí, 
poznávali přírodu a dokonce zachraňo-
vali její živé obyvatele.

V kouzelném prostředí oskavských lesů 
se skrývá rekreační areál Třemešek, kam 

se letos vydaly děti z druhých tříd na školu 
v přírodě a na „záchrannou expedici“.  Jely 
bez aktovek, učebnic a úkolů, ale přece za po-
znáním. Dokázaly, že zachránit opuštěné 
králíčky před přísnou „Lesněnou“ se poda-
ří tehdy, když se všichni semknou a budou 

spoléhat jeden na druhého. A dokázaly také, 
že v přírodě se lépe učí, dovádí, lépe chutná 
a všichni jsou si navzájem blíž.

Už teď se nám po Třemešku stýská…
Leona Čotková a Milena Vychodilová

třídní učitelky

Týden v přírodě byl pro děti zábavou, odpočinkem i poučením.  Fota: Milena Vychodilová

Děti se seznamují
s programováním

Na začátku školního roku 2016/17 se 
učitel Mgr. Michal Žák rozhodl založit 
na škole kroužek, kde by se děti mohly 

dozvědět více o programování. Jelikož 
se jedná o novou věc, se kterou se vět-
šina dětí ještě nesetkala (a navíc nejde 
o věc nekomplikovanou), využil možnos-
ti grafi ckého programovacího jazyka 
Scratch. 

Tento jazyk vznikl na americké ško-
le MIT a jeho smyslem je zpřístupnění 
základů programování mladým lidem. 
Toho se snaží dosáhnout pomocí hezkého 
a jednoduchého prostředí, které umožňu-
je tvorbu spousty zajímavých věcí. 

Během letošního roku jsme si moh-
li zkusit s žáky vytvořit i několik her či 

Z á j m o v é  k r o u ž k y  p r o  p l n o h o d n o t n ý  ž i v o t



7

dalších aplikací. Koncem roku se pak naši 
žáci zúčastnili prvního ročníku soutěže 
Scratch CAP 2017, kde změřili svoje na-
byté vědomosti se školami z celé ČR. 

Pevně věřím, že se tento kroužek 
otevře i příští rok, kdy navíc k progra-
mování v prostředí Scratch přidáme 
i možnost postavit a naprogramovat si 

vlastního robota od Lego Mindstorms 
Education. 

Michal Žák, učitel informatiky 
vedoucí kroužku programování

Kroužek reedukace pomohl 
žákům i učitelům

Reedukační kroužek na ZŠ Lutín pro-
bíhal třikrát týdně a vedla ho Mgr. Hana 
Kovářová, která odvedla se svými žáky kus 
pořádné práce. 

V pondělí a ve čtvrtek navštěvovaly krou-
žek děti z druhého a čtvrtého ročníku. V tyto 
dny jsme převážně procvičovali probírané 
učivo českého jazyka či matematiky, a to for-
mou hry. 

Středeční kroužek se staršími žáky se za-

měřoval na rozvoj čtenářských dovedností. 
Občas jsme procvičili některé právě probíra-
né mluvnické jevy, ale většinu času jsme četli 
knihu Ostrov trosečníků od spisovatele Jana 
Bárty. V první a závěrečné hodině proběhl 
test čtenářských dovedností, žáci četli vždy 
stejný text. U všech jsme dosáhli výrazného 
zlepšení jak v rychlosti četby,  tak i v míře 
chybování.

Hana Kovářová, vedoucí kroužku

A jak kroužek hodnotí sami žáci?
„Je mi líto, že reedukační kroužek nebýval 

déle. Paní učitelka Kovářová nám pomohla 
zlepšit se ve čtení a vůbec v celé češtině. Taky 
nás naučila morseovku a plno dalších věcí.“

*  *  * 
„Na reedukaci se mi líbila nejvíc sran-

dovní paní učitelka. Někdy jsme si po-
vídali, někdy hráli hry, občas jsme psali, 
ale jinak jsme četli. Paní učitelka mi moc 
pomohla, už se tak nestydím před dětmi 
číst nahlas. Když jsme tam šli poprvé, tak 
jsem byl skoro nejhorší, ale teď jsem asi 
nejlepší.“ Žáci 7.B

Reedukace není jenom 
cizí slovo

V praxi jde o využití metod speciální 
pedagogiky  při úpravě narušených moz-
kových funkcí (sluchu, zraku, pohybo-
vých a rozumových schopností).

Dobré vzdělání otvírá člověku brány ži-
vota – umožňuje mu budovat kariéru, vy-
dělat si peníze potřebné pro život, formuje 
a zušlechťuje jeho osobnost. Vzdělávání je 
činnost nejen potřebná, ale také radostná 
a povznášející. Na roky strávené ve škole 
vzpomínáme celý život a většinou jsou to 
vzpomínky šťastné. 

Bohužel jsou však také děti, pro které 
cesta ke vzdělání není úplně snadná. Jsou 
to děti s tzv. poruchami učení. Za školním 
úspěchem těchto dětí stojí obvykle obrov-
ské úsilí, jež ubírá malému človíčkovi mno-
ho času a energie. Pomáhat musí i rodiče, 

a přesto je to někdy složité. Škola vychází 
těmto dětem vstříc zřizováním reedu-
kačních kroužků, kde jim s odstraňová-
ním problémů pomáhají speciální peda-
gogové. Jeden takový kroužek na lutínské 
škole vede Mgr. Hana Kovářová. 

Možná se ptáte, proč jsem se odhodlala 
hovořit o této věci. Nejedná se přece o nic 
exkluzivního, je to obyčejná, každodenní, 
nimravá práce a výsledky přicházejí ob-
vykle pomalu a váhavě. Možná o tom chci 
psát právě proto. Tato nepříliš exkluzivní 
práce totiž vrací dětem s poruchami uče-
ní šance na úspěšný vstup do vzdělává-
ní, pomáhá jim překonávat problémy, 
zvyšuje jejich sebevědomí. A to je ne-
smírně důležitá věc. 

Jak radostné překvapení to i pro uči-
tele může být, když dítě, které dříve při 
přečtení každé krátké věty podstupovalo 
obtížný souboj s písmenky, najednou bez 
problémů čte stejně jako ostatní, jsem le-

tos zažila na vlastní kůži, když někteří 
žáci z mé třídy začali chodit do reedukač-
ního kroužku k paní učitelce Kovářové. 
Prvním překvapením bylo, že do tohoto 
vzdělávacího kroužku chodili velmi rádi, 
s nadšením, nevyhýbali se mu, jak se to 
občas stává. Dokonce přemluvili paní uči-
telku, aby kroužek trval déle. 

Po několika měsících pak přišlo to hlav-
ní. Najednou četli. Neslabikovali, nekok-
tali, prostě celkem bez problémů četli. 
Četli dokonce líp než někteří jejich spo-
lužáci, kteří žádné poruchy učení neměli. 
Bylo to krásné. Byl to výsostně příjemný 
pocit vidět, jak se tyto děti zlepšují a jakou 
z toho mají radost. Tak jsem se o tento pří-
jemný zážitek chtěla s vámi podělit. 

A to je vlastně téměř všechno. Schází 
už jen poděkování Mgr. Kovářové spoje-
né samozřejmě s přáním, aby se jí i v bu-
doucnu práce takhle dařila.  

Věra Voňková, učitelka (ČJ – D)

Na OVOV v Hranicích
jsme opět nezklamali

Již pátý rok se lutínská škola účastní 
okresního kola Odznaku všestrannos-
ti olympijských vítězů (OVOV) a po-
stoupila i do krajského kola. Letos se 
okresní kolo konalo pro špatné poča-
sí v hale a my jsme tak přišli o cenné 
body v běhu na 1 km, který patří k naší 
silné disciplině. Přesto se osmičlenné 
družstvo probojovalo do kraje spolu 
s třinácti jednotlivci, z nichž  nejú-
spěšnější byl David Střída, který si 
druhým místem zajistil účast v kraj-
ském kole.

V krajském kole pořádaném 6. června 

v Hranicích jsme 
se také „neztratili“. 
Tentokrát nás če-
kal šestiboj. Počasí 
nezklamalo, takže 
i „kilák“ se běžel. 
I dalších pět disciplin 
- běh na 60m, skok 
daleký, hod míčkem, 
skoky přes švihadlo 
a shyby na šikmé 
lavičce, popř. ještě 
dribling jako vari-
anta k běhu na 1 km 
- se snažili závodníci 
plnit na maximum 
svých sil. Příjemné ochlazení po „horkém“ boji? Foto: Jan Chmelář
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Domácí závodníci slavili „atletické žně“.  Fota: Jan Chmelář

Celkové třetí místo v kraji, které druž-
stvo v konkurenci čtrnácti škol získalo, je 
bezpochyby velký úspěch, nicméně na re-
publikové fi nále do Brna postupují pouze 
dvě první družstva. Mezi jednotlivci do-
sáhla osobního úspěchu Alice Holcová, 
která vybojovala ve své kategorii třetí 
místo. Dále pak „na bedně“ stál Pavel 
Chmelář, který skončil na krásném 

druhém místě za svým věčným rivalem 
z Litovle, a nejkrásnější pocity zažíva-
li sourozenci Střídovi - Adéla a David. 
Oba vybojovali ve své kategorii  první 
místo a zaslouženě budou reprezentovat 
naši školu v září na republikovém fi nále 
v Brně. My jim budeme držet palce!

Za ZŠ Lutín závodili Adéla Střídová, 
Alice Holcová, Sára Svobodová, Sára 

Endlicherová (která nahradila zraně-
nou Karinu Jurníkovou), Pavel Chmelář, 
Dušan Soušek, Alexandr Dutka a Adam 
Tomášek.

Všem žákům gratulujeme k úspěchu 
a děkujeme za reprezentaci naší školy 
a obce. 

Kateřina Krejčířová, učitelka (NJ-TV)
Jan Chmelář, učitel (TV-Př)

Lutín „sbíral“ medaile

Již tradiční lehkoatletické závody pod 
názvem „O pohár starosty Lutína“ pro-
běhly ve čtvrtek 8. června na stadionu 
naší školy. Své síly změřili závodníci 
základních škol z Hněvotína, Těšetic, 
Náměště na Hané a Lutína. Soutěžilo 
se v běhu na 60, 150 a 1000 metrů, 
ve skoku dalekém, hodu míčkem pro 
mladší a vrhu koulí pro starší žáky. 
Závody ukončil smíšený štafetový běh 

starších a mladších žáků na 5 x 200 
metrů.

Velmi dobře si opět vedli domácí „mata-
doři“. Ivana Surzynová, David Koudelka, 
Anna Křížková a Pavel Matějů ovládli 
ve svých kategoriích úvodní sprinty na 60 
metrů. K nim se na trati 150 m přida-
li Dušan Soušek s Alexandrem Dutkou, 
Hana Weidingerová a Jan Chmelář.

Naši závodníci Sára Endlicherová, Dušan 
Soušek, Adéla Střídová a Rostislav Pavlíček 
zvítězili také ve všech bězích na 1000 metrů. 

Ve skoku dalekém jsme měli tři vítěze: 
Alici Holcovou, Adélu Střídovou a Jana 
Chmeláře.

Ve vrhačských disciplinách zvítězili 
Alice Holcová, Adam Zbořil a Martina 
Mrázková.

Stoprocentní úspěšnosti jsme dosáhli 
opět ve štafetách. Obě kategorie suverén-
ně ovládly týmy z Lutína.

Blahopřejeme a radujeme se spolu s ví-
tězi.

Petr Jakob, učitel (TV – Z)

Sigmundova SŠS, Lutín

Spolupráce s Wetzlarem 
úspěšně pokračuje

Studenti Sigmundovy střední školy 
strojírenské v Lutíně a němečtí studenti 
z Wetzlar von Siemens Schule z Wetzlaru 
pracovali společně na dalším z projektů 
dotovaných Evropskou unií. Jarní část 
projektu probíhala od 18. do 28. dubna 
v německém Wetzlaru ve spolkové zemi 
Hessensko.

„Will Alternative Drive Technologies Save 
the Future of the Car?“

Takto zní celý název projektů dotova-
ných Evropskou unií, na kterých pracovali 
čeští a němečtí studenti ve Wetzlaru.. Měli Společná práce na projektu. Foto: Ladislav Porteš
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za úkol navrhnout a sestrojit autíčko, které 
bude jezdit na solární pohon. 

Studenti byli rozděleni do čtyř týmů a ty 
se dále skládaly ze čtyř smíšených česko-
-německých skupin, v nichž měl každý svou 
část práce.

Skupina CAD, což je počítačový program, 
ve kterém se pracovalo na 3D modelech 
součástí, měla za úkol si nejprve rozmyslet 
vzhled auta a jeho komponentů, poté je na-
vrhnout a vytisknout výkresy, které jako prv-
ní převzali žáci na CNC učebně, aby mohli 
naprogramovat design zadních kol a vyrobit 
je. Na dílnách se poté začalo postupně praco-
vat na výrobě základní desky, bočních stěn 
a střechy auta, kam jsme následně museli 
nalepit solární panely, které bylo potřeba pro-

pojit mezi sebou jednoduchým elektrickým 
obvodem a drátky připájet k motorům a bate-
riím, aby bylo auto schopno jezdit.

Mezitím se na 3D tiskárnách vytiskla 
přední kola a loga obou zmíněných škol, 
která jsme připevnili na auta.

Poslední skupina zpracovávala dokumen-
taci. Fotografovala studenty při práci, tiskla 
fotografi e, výkresy a 3D modely a vše umís-
tila na nástěnku tak, aby bylo jasné, kdo se 
na čem podílel. Sepisovala takzvané „denní 
články“ s popisem, co se každý den událo, 
kdo jak pokročil a kolik ještě zbývá práce.

Z jedenácti dní strávili žáci celkem osm 
dní ve škole, vždy dopoledne a chvíli 
po obědě pracovali na projektech a odpole-
dne měli zábavný program - návštěvy měst 

nebo bazénu, procházku přírodou nebo 
i lezení na umělé stěně. Zbylé tři dny bylo 
volno a učitelé připravili program - návště-
vu zábavního parku, prohlídku hradu nebo 
grilování.

Poslední den proběhla v aule závěrečná 
prezentace, kde se každý pochlubil tím, co 
vytvořil.

„Myslím si, že se spolupráce podařila 
a všichni si to tu užili, něco se naučili, zís-
kali nové kamarády a procvičili si jazykové 
znalosti.“ To jsou slova jednoho z českých 
studentů.

Podle učitelů jsou tyto projekty velmi pro-
spěšné, protože žáci získají nové zkušenosti 
a vyzkoušejí si práci v týmu. 

Jakub Vaverka, MS 2. B

Tematické exkurze 
jsou oblíbenou součástí
odborné přípravy

Exkurze do různých strojírenských 
podniků a fi rem jsou pro žáky a studen-
ty nejen příjemným zpestřením a změnou 
po hodinách strávených ve třídě nebo 
v dílně, ale také nejlepším způsobem  spo-
jení teorie s praxí.

V pátek 12. května navštívili studenti tří-
dy MS 1.C fi rmu ArcelorMittal v Ostravě 
a muzeum Tatry v Kopřivnici.

V ArcelorMitall viděli celý proces výroby 
surového železa, oceli a následné válcování 
ocelových polotovarů. Měli k tomu skvělý 
výklad dvou průvodců. A co studenty - 
účastníky exkurze dle jejich  slov zaujalo?

„…jak vyjížděla ta rozžhavená ocel 
z pece, to bylo nádherný“; „rozsáhlost 
ArcelorMittal, vysoké pece“; „obrovská 
skládka ocelového šrotu“; „ jak bylo roz-
žhavené železo barevné“; „provoz vál-
covny“; „hodně jsem se při prohlídce do-
zvěděl od průvodce, hlavně se mi líbilo 

ve válcovně“; „nejvíce mne 
zaujal pohled na žhavý ma-
teriál“, „hromady železného 
odpadu a obrovské budovy“; 
„přístroje a počítače na ve-
líně válcovny, velké váhy 
na kamiony s detektorem
radiace“, „jak rozsáhlá ta 
fi rma byla a přátelský pří-
stup průvodců“. „Zaujalo mě 
všechno...“

Exkurze určitě přispěla k lep-
ší představě o strojírenské prvo-
výrobě a také k vytváření klad-
ného vztahu studentů k jejich 
profesi v rámci strojírenství. 

Návštěva muzea Tatry Ko-
přivnice také stála za to… spo-
kojenost je zčásti vidět i na foto-
grafi ích.

Všichni se těšíme na další 
podobné akce. Snad se také vy-
daří. 

Marie Dostálová 
učitelka odborných předmětů Po prohlídce muzea. Foto: Marie Dostálová

SPORT V OBCI

Volejbalisté změřili své síly
O poslední květnové sobotě se v třeb-

čínské Ohradě konal již osmý roč-
ník volejbalového turnaje „Memoriál 
Ing. Květoslava Křížka“, pořádaný spol-
kem S&K Třebčín. Svou sportovní zdat-
nost si prověřilo šest volejbalových týmů 
z Třebčína a okolí. Návštěva byla boha-
tá, počasí příznivé, nálada výborná.

Volejbal je stále oblíbeným sportem, 
který přináší radost všem.  Celodenní  
sportovní  klání , které se hrálo na trav-
naté ploše,  přineslo mnoho zajímavých Hráči bojovali s nasazením všech sil.  Foto: Roman Giesel
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V běhu na 200 metrů závodí dívky. Fota: Jaroslav Polák Sára a David přebírají putovní pohár.

sportovních okamžiků. Hrací systém tur-
naje byl letos nastavený tak, že se hrálo 
„každý s každým“. 

Putovní pohár za vítězství v letoš-
ním ročníku si odvezl tým z Nákla. 
Z druhého místa se radovalo družstvo 

Smečounů a třetí místo vybojoval tým 
Kočky. V obou týmech bojovali   zástup-
ci Třebčína.

Cílem akce nebylo jen podání vrchol-
ných sportovních výkonů. Hráči i diváci 
se přišli také pobavit a společně si užít 

jeden slunečný květnový den.  A to se 
také povedlo. 

Věříme, že i příští rok  přivítáme 
všechny aktivní (i pasivní) milovníky 
volejbalu.

Olga Gieselová, členka spolku S&K

Pro putovní pohár si doběhli 
Sára a David

V květnu proběhl na atletickém sta-
dionu s dvousetmetrovou tartanovou 
dráhou u základní školy v Lutíně již 
24. ročník běhu mládeže „Velká cena 
obce Lutín“. Organizátorem této akce 
byl stejně jako v předchozích letech 
dlouholetý pracovník lutínského pod-
niku SIGMA a bývalý československý 
reprezentant v závodní chůzi Václav 
Dostálík.

Závod v běhu na tratích 60, 200 a 400 
metrů a v chůzi na 1000 metrů je určen 
pro předškolní děti a mládež do dvanácti 
let. V těchto disciplinách startovalo cel-
kem 82 závodníků, na které čekalo v cíli 
patnáct kilogramů švýcarské čokolády.

Předškoláci do čtyř let mnohdy běželi 
s podporou rodičů nebo sourozenců, ale 
starší běžci brali závod docela vážně a bo-
jovali na trati až do posledních metrů.

Putovní pohár letos získali Sára 
Endlicherová z Lutína a David Střída 
z Třebčína.

Na závěr zdařilého sportovního odpo-
ledne byl pro všechny účastníky připra-
ven závod ve sportovní chůzi na 1000 
metrů, před kterým Václav Dostálík vy-
světlil pravidla této olympijské discipli-
ny a na trati předvedl dokonale správný 
chodecký styl.

Za čtyřiadvacet ročníků tohoto závodu 
bylo celkem 2915 závodníkům rozdáno 
534 kilogramů čokolády. 

Pořadatelé všem účastníkům děkují, 
vítězům blahopřejí a těší se na hojnou 
účast v příštím roce.

Jaroslav Polák
 dlouholetý aktivní člen atletického oddílu 

TJ Lokomotiva Olomouc žijící v Lutíně

Mánesova stezka 2017 
se vydařila

Letošní počasí, ještě na začátku května 
velmi „nejarní“, si konečně dalo říct a účast-
níkům „Mánesky“ přálo až do čtrnácté 

hodiny, kdy se už větši-
na z nich stačila dostavit 
do cíle na stadionu TJ 
v Lutíně.

Trasy pochodu byly su-
ché a schůdné, úsek ze 

Závodníky na slatinickém úseku „Mánesky“ zachytil lázeňský host Drahoš Dlouhý.
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Slatinic mohli turisté absolvovat po cestě 
podél potoka a nemuseli putovat po silnici. 
V cíli na ně čekalo bohaté občerstvení včetně 
oblíbeného krajíce chleba s cibulí a pažitkou.

Do cíle dorazili všichni přihlášení a účast 
byla za posledních dvanáct let lehce nad-

průměrná – 110 turistů na 15  a deset na 25 
kilometrů, dvaadvacet cyklistů a 68 běžců, 
celkem tedy 210 účastníků.

Všem blahopřejeme ke sportovnímu vý-
konu a děkujeme za civilizované chování 
na cestách i v lese.

Dík patří také členům odboru turistiky 
a všem, kdo se podíleli na přípravě a hlad-
kém průběhu celé akce.

Těšíme se na setkání v příštím roce.
Vladimír Grézl

předseda odboru turistiky

Skončila fotbalová sezona

V polovině června 
dali lutínští fotba-
listé „poslední sbo-
hem“ fotbalové se-
zoně 2016/2017. 

Po předcházejících 
dvou postupových sezonách může být lutín-
ský fanoušek opět spokojený, protože jako 
nováček Krajského přeboru obsadili naši 
muži výborné 5. místo se ziskem 44 bodů 
(11 výher, 4 výhry po penaltách, 3 prohry 
po penaltách a 10 porážek). V celé jarní 
části jsme se prezentovali dobrou organizo-
vanou obranou, celkově jsme dostali pou-
ze 40 branek, to je v průměru 1,4 branky 
na zápas. Kaňkou byl předposlední zápas 
v Kralicích na Hané, kde sestava zmí-
taná zraněními dostala sedmibrankový 
příděl. Jinak se můžeme pochlubit „skal-
pem“ Zábřehu, Losin nebo „béčka“ HFK 
Olomouc, které bývá značně posíleno 
z třetiligového „áčka“. 

Se všemi mužstvy z popředí tabulky jsme 
svedli přinejmenším vyrovnané zápasy. 
V posledním kole jsme na vlastním hřišti 
přivítali Chválkovice, které jsme porazili 
5:1. Na hřiště se dostala i naše brankářská 
legenda Vlasťa Mačák, který v lednu tohoto 
roku oslavil šestašedesáté narozeniny. Lze 
říci, že na této úrovni se zcela jistě jedná 
o světový rekord. Velmi dobrým počinem 
je, že nejlepším střelcem soutěže je s deva-
tenácti zásahy lutínský „snajpr“ Tomáš Los.

První sezonu mají za sebou dorostenci 
sdružení s SK Slatinice. Mužstvo složené 
převážně z kluků, kteří vyšli ze žáků, si 
vedlo obstojně a v tabulce okresního pře-
boru obsadilo 7. místo (9 výher a 13 po-
rážek). V příští sezoně by měl dorost hrát 
ve stejném modelu jako letos, tedy napůl 
s SK Slatinice.

Žákovská družstva, rovněž sdružená 
s SK Slatinice, ve svých soutěžích ostu-
du rovněž neudělala. Starší žáci obsadili 
třetí příčku, mladší příčku osmou. V pří-
ští sezoně, vzhledem k nedostatku hráčů 

v kategorii starších žáků jak u nás, tak 
ve Slatinicích, nebudou starší žáci přihláše-
ni. Naopak u mladších žáků budou mít svá 
družstva Lutín a Slatinice každé zvlášť.

U přípravek v současnosti probíhá nábor, 
v příští sezoně budou přihlášena družstva 
ročníků narození 2009 a 2010. Nepřetržitě 
probíhá nábor chlapců i dívek ročníků 
2008 až 2012. Přípravkám se budou od září 
věnovat mladí a perspektivní trenéři se 
zkušenostmi z vyšších soutěží (1. liga, 
2. liga MSFL). Pro další informace mohou 
rodiče volat na tel. 724919829 nebo na e-
-mail jakub.chrast@email.cz. 

Poděkování za hladký průběh sezony 
2016/2017 patří všem funkcionářům, trené-
rům, hráčům, rodičům dětí a sponzorům, 
bez jejichž podpory by to nešlo. Zvláštní 
poděkování patří fanouškům, kteří na zá-
pasy A-mužstva jezdí v hojném počtu. 
DĚKUJEME! A těšíme se na vás v další 
sezoně.

Jakub Chrást
 hráč A-mužstva a trenér dorostu

Dorost bude dál hrát spolu s SK Slatinice. Foto: archiv TJ Sigma Lutín Na kluky z přípravky už čekají zkušení trenéři. Foto: Lenka Poláchová

Z Míšina „bronzu“ máme 
velkou radost

Atletický stadion TJ Lokomotiva 
Olomouc hostil ve dnech 26. – 28. května 
celkem 143 atletů v kategoriích mladších 
a starších žáků, dorostu a juniorů, kteří 
se zúčastnili mistrovství České republi-

ky ve vícebojích. Jednou ze soutěžících 
byla Michaela Gieselová z Třebčína, 
bývalá žákyně lutínské základní školy 
a dnes studentka Církevního gymnázia 
Německého řádu v Olomouci. Ze sedmi-
boje si odvezla bronzovou medaili.

Květnový šampionát ČR v Olomouci 
byl radostný nejen pro Michaelu, ale i pro 
všechny příznivce olomoucké atletiky. 
Míša měla skvělou formu, která se pro-
jevovala v průběhu celé soutěže. Dařilo 

ZAJÍMAVOSTI

„Bronzová“ Míša je první zprava. Foto: Robert Novotný
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Článek z Našince o vraždě z 11.1.1946. Ilustrační foto

se jí v běhu na 100 m překážek i ve skoku 
do dálky, v běhu na 200 a na 800 metrů 
a ve skoku vysokém vylepšila svůj osob-
ní rekord. Promyšlenou taktikou a skvě-
lými výkony dosáhla na třetí příčku 

a vybojovala bronz. Tento úspěch jistě 
těší nejen ji, ale také její bývalé učitele 
a spolužáky, kteří fandili jejím sportov-
ním výkonům při reprezentaci lutínské 
základní školy.

Blahopřejeme a držíme palce!
Na základě článku Jaroslava Poláka

(Olom. deník 31. 5. 2017)
zpracovala Ladislava Kučerová

redaktorka OZ

U nádraží v Třebčíně 
se nachází „krvavá studna“

Ke každé obci se patrně váže nějaký 
příběh, ze kterého nám naskakuje „husí 
kůže“. Ten náš je spojen s blízkým oko-
lím a zasahuje do Třebčína na konci 
roku 1945. Vychází z černé kroniky novin 
Našinec z 11. ledna 1946 (viz novinovou 
zprávu) a autor článku vyhledal podrob-
nější údaje ve vyšetřovacím spisu, ulo-
ženém v olomoucké pobočce Zemského 
archivu v Opavě.

Dne 29. prosince 1945 byli ve Smržicích 
zavražděni a okradeni manželé Kovářovi,  
provozovatelé prodejny Baťa. 

V době prvního hlášení četníků o vraž-
dě paní Kovářové existovala ještě mož-
nost, že vrahem byl manžel zavražděné, 
ale poté, co byl také on nalezen mrtvý 
v posteli pod peřinami, bylo 31. prosin-
ce vyhlášeno pátrání po neznámém pa-
chateli. Svědkové posléze vypověděli, 
že v ulici viděli nějakého muže ve svět-
lém kabátě, který měl kolo, kufr a krabi-
ci a mířil směrem na Studenec. Dalším 
pátráním bylo zjištěno, že ještě 29. pro-
since byly z nádraží v Třebčíně poslány 
do Olomouce dva kufry. V Olomouci 
byl potom 7. ledna 1946 zadržen jistý 

František Josefčuk. Prohlídkou jeho věcí 
bylo zjištěno, že se u něj nacházejí před-
měty z loupežné krádeže, a přiznal se jak 
k vraždě, tak k loupeži. O této skutečnos-
ti psaly i noviny, ale teprve z vyšetřova-
cího spisu se dozvídáme, že vrah tehdy 
prošel také Třebčínem.

Podle své výpovědi chtěl Josefčuk nejpr-
ve do Olomouce dojet vlakem z Vrbátek, 
ale když mu nedaleko Olšan někdo poradil, 
že nejbližší nádraží je v Třebčíně, vydal 
se tam. Na nádraží dorazil asi kolem půl 
sedmé ráno, opřel si kolo o plot a (vlastní-
mi slovy) „odešel jsem k nedaleké pumpě 
a tam jsem si umyl ruce potřísněné krví. 
Namočeným kapesníkem očistil jsem také 
oba kufry, načež jsem je u nádražní po-
kladny podal jako spoluzavazadlo k ode-
slání do Olomouce-města. Krabici, kterou 
jsem měl na nosiči jízdního kola, odnesl 
jsem do čekárny a poprosil jsem tam jed-
nu paní, aby mně chvíli krabici pohlídala, 
že se za chvíli vrátím. Jízdní kolo odvezl 
jsem do vesnice a postavil jsem ho před 
jedním hostincem, který stojí po levé stra-
ně silnice ve směru od nádraží. Poté jsem 
vešel dovnitř domu průjezdem, ježto dvéře 
do hostince byly ještě zavřené. Z průjezdu 
dostal jsem se do jatky a tam požádal jsem 
majitele řeznictví a hostince, jehož jmé-

nem neznám, aby mi u sebe kolo uschoval. 
Majitel mé žádosti vyhověl a vyzval mne, 
abych si kolo postavil na dvoře, že později 
řekne služebné, aby jízdní kolo uschovala. 
Za ochotu dal jsem majiteli obnos 10,- Kč, 
který hostinský nechtěl přijmout a po-
nechal si ho teprve tehdy, když jsem mu 
řekl, že i jinde bych musel za úschovu za-
platit. Ještě před odchodem z krámu řekl 
jsem hostinskému, že si pro kolo během 
týdne přijedu. Z hostince odešel jsem zpět 
na nádraží, kde jsem čekal až do odjezdu 
vlaku, kterým jsem asi v 9:30 hod. odjel 
přes Prostějov do Olomouce“ (výpověď 
podezřelého uvedená ve vyšetřovacím 
spisu).

Vrah se sice všemocně vytáčel a snažil 
se přesvědčit vyšetřovatele, že pachatelů 
bylo několik a on sám jen přihlížel, ale 
důkazy byly dostatečné, takže byl v roce 
1947 odsouzen na doživotí. Hostinský, 
který mu v Třebčíně schoval kolo, byl 
pan Rybníček, což vyplývá z vyšetřova-
cího spisu. A ta krvavá studna? Dodnes 
se nachází u železničního přejezdu, kou-
sek od bývalého, dnes již zbořeného ná-
draží.

Jan Štěpán 
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě
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Lutín po 87 letech

Dnešní fotografi í si připomeneme právě 
skončený školní rok.

Fotografi e z roku 1930 připomíná teh-
dejší stav lutínské školy, který jen s malý-
mi změnami vydržel až do konce padesá-

tých let minulého století, tedy ještě dalších 
třicet let.

Koncem padesátých let se začalo s dostav-
bou obecné školy (dnes 1. stupně) rozšíře-
ním stávající budovy směrem od silnice.

V pozadí vidíme ale několik budov, 
které už dávno zmizely – nalevo s rekla-

mou dům č. 4, uprostřed tzv. „Kosovo“, 
za ním veliká stodola statku č.5 (dnes 
je na tomto místě prodejna potravin) 
a vpravo za plotem školy vykukuje bu-
dova, která sloužila po válce jako hasič-
ská zbrojnice.

Ing. Karel Mišák

Rok 1930. Foto: archiv pana Miloslava Bernáta Rok 2017 - současnost. Foto: Karel Mišák

K d y ž  j a r o  z a ť u k á . . .
Sletu čarodějnic v neděli 30. dubna přálo počasí.

Lutínské čarodějnice předvedly na módní přehlídce praktické spodní prádlo. 

Fota: Eva Sedláčková Čarodějnice v Třebčíně zavrhly tradiční dopravní prostředek 
a vyjely na koloběžkách. Foto: Petr Oslanec

Odbor turistiky TJ pořádá každoročně na jaře několikadenní zájezd do různých koutů Čech a Moravy. Letos vyrazili jeho členové 
a další příznivci turistiky do „ciziny“ a od neděle 18. do pátku 23. června poznávali za slunečného letního  počasí krásy slovenských 
Vysokých Tater.

Výstup k Popradskému plesu. Odpočinek při výstupu na Štrbské pleso. Fota: Antonín Bábek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

V sobotu 10. června 2017 bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce sedm dětí. 
Pěkný kulturní program připravily děti z MŠ Lutín. 

Naši jubilanti

V květnu oslavili:

93 let Zdenka Šlimbachová Lutín
90 let Milada Hošková Třebčín
88 let František Zejda   Lutín
87 let Libuše Navrátilová  Lutín
87 let Jiřina Ševčíková Lutín
85 let Kamil Palička Lutín
85 let Milada Minářová Lutín
84 let Libuše Hořínková Lutín
83 let Jaroslava Karhánková  Lutín
83 let Anna Bednářová Lutín
82 let Bohumila Janošíková   Třebčín
80 let Blanka Přikrylová Lutín

V červnu oslavili:
93 let Hedvika Brumovská  Lutín
84 let Josef Spurný Třebčín
84 let Jan Spurný   Lutín
81 let Marta Táborská Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Opustili nás ve věku …

27 let Tomáš Kotrnec Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast

Narozené děti: 

duben:
David Blaha Třebčín
Daniel Zouhar Lutín

květen: 
Nikol Žádníková Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti.

 Foto: Zdeněk Beran


