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ZE ŽIVOTA OBCE

Sílu a chuť do práce, pevné nervy a trpělivost, 
mnoho úspěchů a nových krásných zážitků přeje všem žákům, 

pedagogům a rodičům
redakční rada OZ.

Škola začíná
Školní rok 2017/2018 bude slavnostně 

zahájen 4. září 2017. Do školních lavic 
usedne 367 žáků z Lutína a okolí, z toho 
48 prvňáčků a 41 žáků 9. ročníku. 

Vyučování bude probíhat celkem v 17 tří-
dách, v každém ročníku jsou vždy dvě třídy, 
jen v pátém ročníku je třída pouze jedna. 

Mateřskou školu bude navštěvovat 106 
dětí, které jsou rozděleny do čtyř věkově 
smíšených oddělení. Od 1. září 2017 je do-
cházka předškolních dětí do MŠ povinná. 
Novinkou  v naší mateřské škole je zřízení 
pracovní pozice „chůva“ pro dvouleté děti  
(z dotačního programu MŠMT).

Ve školních budovách bylo i letos o prázd-
ninách poměrně rušno.

V budově zá-
kladní školy pro-
běhla oprava nou-

zového schodiš-
tě, v tělocvičně 
výměna osvětle-

ní, podlahy byly 
ošetřeny poly-
mery. V jednom 

oddělení školní družiny bylo vyměněno lino-
leum a koberec.

Budova mateřské školy prochází rekon-
strukcí již třetím rokem. Letos byly dokonče-
ny opravy elektroinstalace a všech sociálních 
zařízení včetně technických místností.

Základní škola na zásadní rekonstrukci 
čeká. V současné době se připravuje pro-
jektová dokumentace kompletního zateplení 

školy a vizualizace nového vstupu do školní-
ho areálu.

Doba prázdnin je vždy dobou oprav 
a úprav. Mateřská škola procházela velmi roz-
sáhlými opravami tři roky. Celý srpen byl pro 
zaměstnance velmi náročný. Vždy ve velmi 
krátkém čase museli uvést mateřskou školu 
do provozuschopného stavu, aby mohla být 
znovu otevřena pro děti. 

Velice děkuji všem zaměstnancům mateř-
ské školy, panu školníkovi a brigádníkům, 
kteří se na přípravě a úklidu všech budov ško-
ly podíleli.

Mým přáním je, aby se děti, žáci i zaměst-
nanci cítili ve všech prostorách dobře a aby 
toto prostředí přispělo k příjemné pracovní 
atmosféře.  Lenka Soušková

ředitelka školy
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Třebčínští hasiči oslavili
90. výročí založení sboru

Sobota 15. července se letos stala vý-
znamným dnem pro členy Sboru dobro-
volných hasičů v Třebčíně. V obci pro-
běhly oslavy 90. výročí založení hasič-
ského sboru. V průběhu oslav byl posvě-
cen nový prapor SDH.

Hlavními motivy byly znak Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska a podobizna 
svatého Floriána, patrona hasičů. Za vzor 
obrazu hasičského patrona byl vybrán ob-
raz zdobící kapli v Třebčíně, která je sv. 
Floriánovi zasvěcena. Realizace díla byla 
zadána fi rmě Strachotových z Postřelmova. 

Paní Strachotová se svěřila, že tento prapor 
byl jedním z nejnáročnějších, ale zároveň 
nejkrásnějších, jaké kdy vyšívala. 

Slavnostní mše se účastnili všichni sou-
časní členové SDH Třebčín a představitelé 

obce Lutín. Svou účastí nás také potěšili 
členové hasičských sborů z okolních obcí 
a bratři hasiči ze Slovenska. Po mši svaté 
se všichni hasiči i hosté přesunuli za do-
provodu dechové hudby do areálu Ohrada. 

Líc a rub nového praporu Sboru dobrovolných hasičů Třebčín. Foto: Jiří Látal
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Svěcení praporu v kapli sv. Floriána. Foto: Jiří Látal Čestná stráž a vyznamenaný člen SDH u nového praporu. Foto: Aleš Římský

Na místě starosta Antonín Bábek a mís-
tostarosta Jiří Burda poděkovali hasičům 
za jejich činnost a vyzdvihli význam sbo-
ru. 

Ofi ciální program byl zakončen předá-
ním medailí a čestných uznání současným 
i emeritním členům sboru. Tohoto pří-
jemného úkolu se ujala Vlastimila Švubo-
vá, starostka Krajského Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. 

V průběhu oslav byl zajištěn doprovod-
ný program. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout nejnovější hasičská zásahová vozidla 
a obdivovat práci policejních psovodů, 
zásahové jednotky PČR a pyrotechnické 

služby. Pro děti byl připraven skákací hrad 
a pro všechny bohaté občerstvení. 

Děkuji všem zúčastněným, zejména 
Obci Lutín, za štědrou fi nanční podporu 
a přátelům ze spolku S&K Třebčín za po-
moc při organizačním zajištění programu. 

Dalibor Kolář 
člen zastupitelstva obce a SDH Třebčín

*   *   *   *   *

„Byly to oslavy jaksepatří. Všechny 
generace hasičů se sešly v sobotu 15. 
července, aby si připomněly, že již před 

devadesáti lety jejich předkové mysleli 
na pomoc druhým v nouzi. Je třeba oce-
nit úsilí současného vedení a aktivních 
členů SDH Třebčín při přípravě a orga-
nizaci této náročné akce, na níž se po-
tkali a pobavili lidé, jež k tomu neměli 
dlouho takovou příležitost. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat za sebe a své 
vrstevníky všem za důstojné připomenu-
tí dlouhé a úspěšné historie Sboru dob-
rovolných hasičů v Třebčíně. Myslím, že 
můžeme být právem hrdi na své pokra-
čovatele.“ 

Oldřich Látal
 bývalý velitel SDH Třebčín

Nečekej až na katastrofu…

Čtrnáctý červen je dnem, kdy si připomí-
náme, že jsou mezi námi lidé, kteří se dob-
rovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe 
sama pro záchranu druhého člověka. Svou 
vlastní krev, o které se píše už před tisíci lety 
v Knize knih: „V krvi je život těla.“ A tuto 
velmi záslužnou činnost bychom chtěli při-
pomenout. Jako nadpis článku byla zvolena 
první část motta pro letošní rok. Celé motto 

zní „Nečekej až na katastrofu – Daruj krev – 
Daruj teď – Daruj často“.

Krev hraje v současné medicině neza-
stupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji 
uměle vyrobit, a proto je její darování tak 
cenné.

Dárcovství krve oproštěné od fi nanční 
motivace je nejlepší zárukou bezpečnos-
ti příjemce, protože u placených odběrů se 
mohou vyskytovat i dárci z rizikových sku-
pin (nemocní, nakažení).

Funkce místostarosty s sebou přináší i vět-
ší kontakt s občany. Příjemně mne překva-
pilo, jak je praxe dárcovství v naší obci roz-
šířená. Dávají „běžní“ občané, dobrovolní 
hasiči mají dárcovství krve přímo „v krvi“, 
ale dobrovolníky najdete i mezi zastupiteli 
nebo mezi zaměstnanci naší obce.

Děkujeme všem dárcům, kteří takto po-
máhají zachraňovat zdraví a životy.

Jiří Burda
místostarosta

Klásek nezahálel ani 
o prázdninách

V Rodinném centru 
Klásek bylo živo i v čer-
venci a srpnu. Začalo 
to v polovině červen-

ce prvním týdenním příměstským tá-
borem, pokračovalo první srpnovou 
sobotu výletem  turistickým vláčkem 
do centra Corazon u Velkého Týnce 
a druhý srpnový týden patřil opět tá-
boru. Děti si užily her, pohádek a dob-
rodružství spolu se svými oblíbenými 
„lektorkami“, které pro ně připravily 
bohatý program.

Příměstský tábor

„Všichni jsme tu kamarádi, pomá-
háme sobě rádi.“ (J. Cuperová)

Tímto mottem jsme se vítali každé 
ráno na červencovém příměstském tá-
boře „Kamarádi z Klásku“. Celkem nás 
bylo 12 dětí a dvě „lumpačivé“ tety. 
A nemyslete si,  táborníci si nejen hráli, 
ale také velmi pilně pracovali.

Každý den jsme naplňovali program 
tábora cvičením, zpíváním a pravidel-
ným tvořením různých výrobků.

K největším zážitkům patřily spo-
lečné obědy v restauraci Neptun, kde 
jsme si chvíli zahráli na dospělé. Talíře 

jsme vraceli prázdné a dokonce jsme 
si nejednou přidávali. Někdy jsme byli 
po dopoledním programu tak vyčerpa-
ní, že jsme si zdřímli u pohádky.

Odpolední svačinky jsme si vyráběli 
sami, a tak jsme mohli ochutnat vlast-
noručně vyrobenou bábovku, poma-
zánky, pribináček či výborné obložené 
chlebíčky.  

Z výtvarných činností děti nejvíce za-
ujalo malování nožičkami, zdobení tri-
ček a vytváření náramků z dřevěných 
špachtliček. Nejednou jsme změřili své 
síly při sportovních aktivitách na za-
hradě - přetahované, fotbale či závo-
dech v běhu.



Děti byly úžasné, a ačkoli jsem uči-
telka, stále se učím, a to díky nim. 

Odnesla jsem si z tábora mnoho milých 
obrázků věnovaných na památku, ale 

nejvíce mne hřály dětské úsměvy roz-
dávané od srdce. Lucie Charvátová
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Jeli jsme vláčkem do Corazonu

První srpnovou sobotu jsme společně 
vyrazili turistickým vláčkem na cestu 
do Corazonu – centra aktivit v přírodě 
za Velkým Týncem.  Hlavním cílem ak-
tivit, které Corazon nabízí, je práce s koň-
mi a různorodé programy s nimi pro děti 
i rodiny (příměstské tábory, výuku jízdy 
na koni, ježdění pro ženy….).

V Corazonu je areál s aktivitami umís-

těn v příjemném chládku, jelikož je z jed-
né strany ohraničen skalnatým srázem po-
rostlým stromy, takže nám poskytl v roz-
páleném odpoledni útočiště. Děti se mohly 
vyřádit na různých atrakcích, vyrobených 
z přírodních materiálů. Součástí návštěvy 
byla také projížďka na koníčcích. Všichni 
jsme obdivovali zápal a nadšení provozo-
vatelů pro dobrou věc.

Děkujeme obci Lutín za příspěvek pro 
realizaci výletu. Lucie Migalová

 Foto:  Nicol PospíšilováV horkých dnech bylo příjemně a „plno práce“ v herně Klásku.

Turistický vláček je připravený k odjezdu.

Týden plný pohádek

Děti si celý týden užívaly hry, soutěže, 
písničky, hádanky, tvoření a malování 
ve společnosti pohádkových postaviček. 
Přišel se za námi podívat Ferda mravenec 
a tak moc se nám líbil, že jsme chtěli vy-
padat jako on, a tak jsme si vyrobili jeho 
masku. No a jak třeba pomoct princezně 
Zlatovlásce? My jsme jí šli posbírat korál-
ky…a našli jsme všechny. Když za námi 
zavítala ježibaba z Perníkové chaloupky, 
ptala se, jestli jsme jí nevzali perníčky, ale 
my jsme si je sami upekli, nazdobili a pak Sami si upečeme, sami si sníme! Foto: Lucie Migalová

Chvíle odpočinku s opékáním buřtíků.

 Fota: Lucie Migalová
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DUHA Křišťál Lutín 
měla „filmový“ tábor

Z Hollywoodu 
jsme se šťastně vrátili domů

Dvoutýdení letní tá-
bor s názvem „Z fi lmu 
do fi lmu“ probíhal od 
29. července do 12. srpna 
na Hoštejně u Zábřehu. 
Děti si prošly řadou fi l-

mů, kde dokonce „zkazily a ztemnily“ celý 
svět, ale domů se vrátily v pořádku.

Jistěže se jim všechno podařilo opravit 
a svět vrátit do normálního chodu, proto jste 
to ani nepostřehli. Na začátku všichni odje-
li do Hollywoodu, kde bylo vše v pořádku, 
ale na konci tábora se museli postavit i „zá-
porákům“ z několika fi lmů, jako například 
Jokerovi z Batmana, Voldemortovi z Harryho 
Pottera, ale také  Dobré Víle ze Shreka. 

Na závěr jsme je vrátili rodičům, s úsmě-
vem na tvářích jsme se s nimi rozloučili a po-
přáli štěstí do nového školního roku. A jestli 
chcete zažít podobné věci, přijďte k nám 

na schůzku, která je každou středu v 16:15 
v naší klubovně v přízemí Domova mládeže 
v Lutíně.

Odkaz na fotogalerii z tábora najdete 
na webových stránkách: www.duha-kristal.
cz.  Tomáš Pospíšil ml.

snědli na svačinku. Zvládli jsme si taky 
vyrobit divadélko z papíru a některé po-
hádky sami zdramatizovat…z některých 
dětí by mohli být opravdoví herci! 

Celý týden jsme si krásně užili, a proto 
poslední den musel být „super“ pohád-
kový. Celý den v Klásku řádily, zpívaly 
a tancovaly samé pohádkové postavičky, 
a to tedy byla parádní pohádková disko-
téka! Na rozloučenou jsme si připravili 
pohádkový dort a dali ochutnat i našim 
rodičům. 

Za pěkný prázdninový týden
 s dětmi v Klásku děkují lektorky

 Iveta Ženožičková a Hana Smičková.

Každý má svůj vlastní „táborový hrneček“. Foto: Tomáš Pospíšil

Poslední den tábora byl „superpohádkový“. Foto: Lucie Migalová

Kdy – kde – co v září a říjnu
•  8. září - Taneční zábava 

(pátek)  se skupinou SAX
  areál Rybníček v Lutíně 
  (20 hod.)

•  9. září - Hry pro teenagery - bojovka
(sobota)  areál Ohrada v Třebčíně 
  (17 hod.) 

•  16. září - Taneční zábava 
(sobota)  se skupinou SAX
  areál Ohrada v Třebčíně
  (20 hod.)

•  21. září - Promítání fi lmu „Hon“
(čtvrtek)  v lutínské knihovně (19 hod.)

•  22. září - 10. ročník drakiády
(pátek)  stadion TJ v Lutíně 
  (15 hod.)

•  30. září - „Dýňohraní“ v zahradě
(sobota)  Litovelské pivnice v Třebčíně
  (15 hod.)

•  1. října - Sportuje celá rodina
(neděle)  zábavné odpoledne 
  pro rodiny s dětmi

  areál Rybníček v Lutíně
  (14 hod.)
•   21. října - Přátelské posezení u vína

(sobota)   sál KSZ v Třebčíně (20 hod.)
•   26. října -  Promítání fi lmu „Osvícení“

(čtvrtek)  v lutínské knihovně (19 hod.)  

•   27. října - Oslavy 28. října
(pátek)  - průvod, položení věnců 
  Lutín, Třebčín (18 hod.)

Od září do listopadu bude probíhat ta-
neční kurz pro dospělé, opět střídavě 
v sokolovně v Bystročicích a v aule ZŠ 
Lutín, vždy od 20 do 22 hodin, závě-
rečný kurz do 24 hodin.
Termíny v Bystročicích: 8. září (zahá-
jení kurzu), 29. září, 6. října, 20. října.
Termíny v Lutíně: 15. září, 22. září, 
13. října, 3. listopadu (závěrečná lekce). 

Kulturní komise, SDH, S&K        
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O čem jednala rada obce

dne 27. 6. 2017:

Schválila: 
�  nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě 

budoucí na zřízení služebnosti, uzavře-
nou mezi společností Povodí Moravy, 
s.p., a Obcí Lutín. Smlouva se týká po-
zemku v majetku společnosti p.č. 343/2 
v k. ú. Lutín, na kterém proběhne vý-
stavba cyklostezky Slatinice - Lutín;

�  dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpět-
ného odběru elektrozařízení, uzavřené 
mezi spol. ASEKOL, a.s., a Obcí Lutín;

Souhlasila:
�  s objednáním výkopu sond u budovy 
č.p. 111 (ubytovna) v Lutíně. Provedení 
a vyhodnocení těchto sond je důležitou 
součástí projektové dokumentace pře-
stavby budovy na komunitní dům pro 
seniory (cena díla 26 500 Kč bez DPH);

�  s vypracováním návrhu studie vstu-
pu do budovy ZŠ. Návrh vypracuje 
Ing. Žeravá za cenu do 40 tis. Kč (není 
plátcem DPH);

�  s vypracováním územně plánovací in-
formace včetně zajištění vedení sítí 
technické infrastruktury pro plánovaný 
záměr na výstavbu sportovní haly (před-
pokládaná cena 7 tis. Kč bez DPH).

dne 18. 7. 2017:

Schválila:
�  uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí 

Lutín a spol. AP INVESTING, s.r.o. 
Předmětem smlouvy bude příprava 
podkladů a administrace koncesního ří-
zení na výběr provozovatele infrastruk-
tury vodárenského majetku obce (cena 
za provedení práce 352 110 Kč včetně 
DPH);

�  poskytnutí věcného daru ve výši 750 Kč 
zaměstnanci Technických služeb obce 
p. Jiřímu Weidingerovi, který jako dárce 
krve dosáhl v roce 2016 stého odběru;

Souhlasila:
�  s prodejem automobilu AVIA A30K, 

který používal SDH Třebčín, za cenu 
10 tis. Kč;

�  s účastí obce na elektronické aukci 
na dodavatele el. energie od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2019. Aukce proběhne v prů-
běhu srpna – září podle vývoje aktuál-
ních cen energie.

dne 8. 8. 2017:

Schválila:
�  žádost BD Růžová 182 – 185 v Lutíně 

o povolení vstupu na obecní pozemek 
p.č. 189/3 v k. ú. Lutín z důvodu polože-
ní nové kanalizační přípojky (podmín-
kou je uvedení pozemku do původního 
stavu);

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 15 tis. Kč na zabezpečení kul-
turní akce „Drakiáda“, pořádané kul-
turní komisí rady (22. 9. na stadionu 
TJ).

Souhlasila s návrhem spol. ATEDOS 
na vypracování projektové dokumenta-
ce pro vybudování zpomalovacího ost-
růvku v Třebčínské ulici v Lutíně (cena 
284 350 Kč včetně DPH).

Vzala na vědomí:
�  přípravy na uzavření nájemní smlou-

vy mezi Obcí Lutín a Lesy ČR, s.p., 
na pronájem části pozemku p.č. 546/3 
v k. ú. Hněvotín (areál vodojemu) o vý-
měře 591 m2;

�  vyhlášení výběrového řízení na pozici 
tajemník (tajemnice) obecního úřadu 
v termínu od 15. 8. 2017. Přijímání při-
hlášek skončí dnem 15. 9. 2017.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Knihovna informuje a radí

Kterak získat knihu?

Knihovna, to jsou zatím pořád hlavně 
knížky a teprve pak ten zbytek. Aby bylo 
co číst, dá se zařídit dvěma způsoby: buď 
si nakoupíme sami, nebo využijeme vý-
měnných fondů. To jsou balíky vybraných 
knih, které velké knihovny posílají těm 
malým jednou až dvakrát do roka a po ur-
čité době putují dál (což také znamená 
mnohem přísnější dodržování výpůjční 
doby). U nás v Lutíně si nakupujeme sami. 

Je s tím více 
práce, prav-
da, ale zato si 

můžete být jistí, 
že tu vždy najdete 
nejnovější bestsel-

lery. 
Připomínám, že se-

znamy nových knih můžete najít na strán-
kách obce Lutín nebo Facebooku naší 
knihovny. Pokud vás něco zaujme, nevá-
hejte se ozvat a využít rezervace.

V červenci jsme rozšířili knihovnický 
systém o program IShare, který využí-

vá databází velkých knihoven. To nám 
umožňuje přebírat jejich údaje bez nutnos-
ti ručně vyhledávat a vypisovat všechna 
data potřebná pro přidání tolika nových 
knih. Díky němu se teď budou novinky 
přidávat, jako když bičem mrská. Pro ilu-
straci – ve stejném čase, který byl potřeba 
od napsání článku (tj. 22. 8.) k jeho vydání 
ve Zpravodaji, jsme obdrželi a zpracovali 
spoustu lákavých novinek. A v momen-
tě, kdy pročítáte tento článek, už čekají 
na půjčení v regále. Schválně se přijďte 
přesvědčit. ☺

Váš knihovník Jan Chabičovský

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

se konají v pátek 20. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 21. října od 8 do 12 hodin.

Pro tři volební okrsky v Lutíně (1,2,3) 
byly ustaveny tři volební komise, které bu-
dou zasedat v aule ZŠ.

Občané Třebčína (volební okrsek č. 4 ) 
budou volit v KSZ v Třebčíně.

Volební lístky budou voličům dodány 
do domu nejpozději do 17. října.

Zásady hlasování:
1.   Volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-

pustné.
2.   Po příchodu do volební místnosti prokáže 

volič před příslušnou okrskovou komisí 
svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem (popř. cestov-
ním pasem), jinak mu hlasování nebude 
umožněno.

3.   Po obdržení úřední obálky (případně hla-

sovacích lístků) vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích lístků, 
po opuštění tohoto prostoru vloží obálku 
s upraveným lístkem do příslušné volební 
schránky.

4.   Ze závažných (zejména zdravotních) důvo-
dů může volič hlasovat doma do přenosné 
volební schránky, kterou přinesou v den 
voleb určení členové volební komise.

Výsledky voleb budou zveřejněny na desce 
OÚ a v příštím čísle Obecního zpravodaje.

Antonín Bábek, starosta
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Konec školního roku
patřil výletům

Výlety na konci školního roku patří 
k nejoblíbenějším společným akcím žáků 
a jejich učitelů. Absolvují je většinou 
všechny třídy od „prvňáků“ až po „mazá-
ky“ z 9. ročníku, na které již řadu let čeká 
v květnu několikadenní poznávací exkurze 
do Prahy. Atraktivní a zajímavou náplň 
pečlivě připravenou třídními učiteli mají 
ale i jednodenní výlety do blízkých i vzdá-
lenějších míst naší země. 

„Sedmá B“ se v červnu seznámila s na-
ším nejslavnějším hradem.

Letos v červnu jsme se vydali na školní vý-
let na Karlštejn s „mezipřistáním“ v Praze.

Obvyklý sraz ráno v Olomouci na nádraží, 
rozdělení míst, čekání na vlak a jelo se! Cesta 
probíhala v poklidu a bez zpoždění.

Z nádraží v Praze směřovaly naše kroky 
nejprve na Pražský hrad. Po zdolání „starých 
zámeckých schodů“ jsme si chvilku odpo-
činuli a vydali se na prohlídku Zlaté uličky. 
Pěšky zpátky dolů a potom tramvají jsme se 
dostali až ke Karlovu mostu.

Na druhém břehu Vltavy nás čekala 
projížďka lodí. Plavba trvala asi 45 minut 
a kapitán nám ukázal část Prahy zase z ji-
ného úhlu. Po „vylodění“ jsme navštívili 
muzeum s výstavou dokumentů o Karlově 

mostu. A pak už jsme „osobáčkem“ zamí-
řili do cílové zastávky Karlštejn.

Když jsme zdolali cestu k hradu, absolvo-
vali jsme zajímavou prohlídku. Během ní 
nás průvodce seznamoval se životem Karla 
Čtvrtého a jeho čtyř manželek, strategií jeho 
vlády a jeho předky. Po prohlídce hradu jsme 
si dali krátký rozchod, než nám pojede vlak 
zpátky do Prahy. Ale tím jsme ještě nekončili!

Na hlavním nádraží v Praze na nás čekal 
další průvodce a provedl nás prezidentskými 
salonky v historické budově nádraží, kde je 
také známá Fantova kavárna.

V saloncích se v průběhu let procházely 
„hlavy státu“, počínaje naším prvním pre-
zidentem T. G. Masarykem. V blízké době 
(v červnu) má tohle místo navštívit rakouský 
prezident.

„Cestovali“ do vesmíru
(Projektový den Zachraň život)

V dubnu připravili učitelé fyziky pro 
žáky druhého stupně ZŠ projekt na téma 
letu člověka do vesmíru. 

Děti jsme rozdělili tak, aby v kaž-
dém „minitýmu“ bylo po jednom žákovi 
z každé třídy. Žáci dostali soutěžní listy 
k zapisování bodů na jednotlivých stano-
vištích, kterými procházeli čtyři vyučo-
vací hodiny. Seznámili se s hypoxií, která 
může nastat ve vesmíru, otestovali si fy-
zickou kondici pomocí Ruffi erovy zkouš-

ky založené na měření tepové frekvence 
před a po zatížení. Cílem dne bylo získat 
formou hry znalosti, návyky a dovednosti 
nutné pro let kosmonauta do vesmíru. 

Žáci skládali zprávu z kartiček rozmís-
těných v jídelně školy, řešili deset otá-
zek z oblasti astronomie, sestrojili podle 
návodu model vznášedla. Dále skládali 
součástku podle „špionážních“ fotogra-
fi í – v tomto úkolu rozvíjeli prostorovou 
představivost a komunikační dovednosti. 
Jemnou motoriku a trpělivost si procvičili 
při oddělování složek směsi pomocí mag-
netu, pinzety, lžičky apod. Na dalším sta-
novišti si předávaly posádky ve vesmíru 
zprávy bez použití zvuku – využily tedy 
morseovku a světelné signály.

Po absolvování všech těchto úkolů če-
kal na žáky úkol nejzáludnější – dopravit 
bezpečně na zem z druhého patra syrové 
vajíčko tak, aby se nerozbilo. Každý tým 
měl stejný materiál – špejle, provázky, gu-
mičky, lepicí pásky, papíry, sáčky a brč-
ka. Žáci vymysleli a zhotovili rozmanité 
konstrukce s vajíčkem. Na závěr celé akce 
je pouštěli z okna a navzájem sledovali 
a kontrolovali, které vajíčko pád „přežilo“.

Celý vyučovací den žáci procvičovali 
schopnost řešit úkoly dohromady v týmu. 
Nejúspěšnější byli ti, kteří si pomáhali 
a dobře si rozdělili úkoly v posádce. Jsme 
rádi, že si den užili a s jeho náplní byli 
spokojeni.

Za učitele fyziky Dana Vrbová

ŠKOLY INFORMUJÍ

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 29. 6. 2017:

Schválilo: 
�  uzavření smlouvy mezi Obcí Lutín a fi r-

mou ČEZ DISTRIBUCE a.s., zastoupenou 
na základě plné moci fi rmou ERMONTA 
s.r.o., o právu provést stavbu přeložky VNk 
v ulici Olomoucká (U Mlýnku) v Lutíně;

�  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
Obcí Lutín a RC Klásek, z.s., na částku 
56 500 Kč, která bude použita na čin-
nost RC;

�  navýšení fi nanční podpory TJ Sigma 
Lutín, z.s., na částku 2 550 927 Kč (při 
získání dotace z programu MŠMT) 
na realizaci investičního záměru 
„Rekonstrukce sportovního areálu TJ 
Sigma Lutín“;

�  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
Obcí Lutín a SDH Třebčín o individu-
ální dotaci ve výši 8 tis. Kč na zabez-
pečení oslav 90. výročí založení SDH 
Třebčín (15.7.2017);

�  vypracování projektové dokumentace 
pro zpomalovací ostrůvek v Třebčínské 
ulici v Lutíně na základě předložené 
studie.

 /ba/

Plavba lodí po Vltavě byla příjemným zpestřením naší zastávky v Praze. Fota: Petr Voňka
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Den má ale pouze čtyřiadvacet hodin, a tak 
jsme museli myslet na návrat. Vyjeli jsme 
„na čas“, ale díky vadné lokomotivě jsme 
cestou nabrali výrazné zpoždění.  Nakonec 
ale – o hodinu později, než sliboval jízdní řád 
– jsme se všichni šťastně vrátili domů.

Vojtěch Šmída, 7. B

*   *   *   *   *

Třídenní kulturně historickou exkurzi 
žáků 9. ročníku do Prahy připravily uči-
telky lutínské základní školy na 10. až 12. 
květen.

V průběhu prvního dne jsme se ubyto-
vali v hotelu Pramen. Interiéry Národního 
divadla a secesní stavba Obecního domu 
s jeho reprezentačními sály patřily k prv-
ním místům naší exkurze..

Na večerní program jsme se těšili do di-
vadla Ungelt. V komedii „Na útěku“ jsme 
mohli obdivovat výkony českých hereček 
Zlaty Adamovské a Jany Štěpánkové. Paní 
Štěpánková se s námi po skončení insce-
nace i ráda vyfotografovala.  

Druhý den výletu byl příjemně sluneč-
ný a my se mohli věnovat našemu dalšímu 

putování Prahou až do čtvrti Židovského 
města zvané Josefov. „Díky“ velkým pře-
stavbám se z jeho původních památek do-
chovaly již jen některé. My jsme zhlédli 
Španělskou, Staronovou a Pinkasovu sy-
nagogu se starým židovským hřbitovem. 
Staronová synagoga nás zaujala jednou ze 
svých záhadných legend, kde se objevoval 
rabi Löw a jeho bájný golem.

Odpoledne jsme navštívili Pražský hrad 
a kanceláře prezidenta republiky, kte-
ré slouží k výkonu státních pravomocí. 
Dalším zajímavým místem byla stálá ex-
pozice s názvem Příběh Pražského hradu. 

Večer nás opět očekávala humorná 
inscenace „Blbec k večeři“, tentokrát 
v Divadle Bez zábradlí. Díky výbornému 
hereckému obsazení jsme se všichni vel-
mi pobavili. Než jsme vyrazili na zpáteční 
cestu, zavezlo nás metro k žižkovskému 
vysílači, odkud jsme pozorovali celou 
Prahu v záři nočních světel. 

V pátek ráno jsme hned po snídani 
pokračovali podle našeho plánu. Senát 
Parlamentu České republiky, sídlící 
ve Valdštejnském paláci na Malé Straně, 
byl naším prvním zastavením. 

Po obědě nás vítal barokní kostel 
Panny Marie Vítězné a svatého Antonína 
Paduánského s Pražským Jezulátkem, po-
svátnou voskovou soškou zobrazující Ježíše 
v raném dětství. Od  průvodkyně jsme se do-
zvěděli, že ve sklepeních tohoto svatostán-
ku nás očekává ještě jedno docela tajemné 
překvapení. Pod celým kostelním objektem 
jsme procházeli rozsáhlým karmelitánským 
pohřebištěm a hrobkou ze 17. století s mu-
mifi kovanými ostatky lidských těl. Setkali 
jsme se s unikátní zvláštností - pohřbíváním 
mrtvých lidí do zdí v podzemí.

Před odjezdem domů jsme navštívili ješ-
tě Letecké muzeum Kbely, Muzeum čes-
kého granátu a výstavu šatů světové návr-
hářky Blanky Matragi v Obecním domě.

I když náš školní výlet rychle uplynul, 
ještě dlouho jsme se k němu ve vzpomín-
kách vraceli. Zažili jsme tři dny příjemné-
ho dobrodružství, za které vděčíme i dě-
kujeme našim učitelkám  Věře Voňkové,  
Martině Procházkové,  Janě Vyhnánkové 
a Leoně Čotkové.  Neúnavně nás vedly 
po celou dobu pobytu, byly naší oporou 
a zdrojem zajímavých informací.

Kateřina Mlčochová, 9.B

Všichni společně na střeše historické budovy Národního divadla. Návštěva Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě.

Sigmundova SŠS, Lutín

Zúčastnili jsme se přehlídky 
StreTech 2017

Ve středu 7. června se na Strojní fa-
kultě ČVUT v Praze – Dejvicích konal 
již 11. ročník akce „Strojní technika 
2017 – Setkání a prezentace prací stře-
doškolských studentů na ČVUT“.

Letošního ročníku se zúčastnilo ko-
lem 140 středních škol z celé republiky. 
Naše škola se zde představila s exponá-
tem motocyklu. Zájemci z řad široké ve-
řejnosti, kteří se zastavili před stánkem, Náš exponát – společné dílo žáků a učitelů odborného výcviku. Foto: Slavo Kapusta

 Fota: Kateřina Gieselová
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měli možnost si nejen tento zajímavý 
stroj prohlédnout, ale dozvědět se více 
o jeho vzniku a historii a při té příle-
žitosti se blíže seznámit s činností naší 
školy. 

Tato akce přispěla ke zviditelnění 
a propagaci práce našich žáků pod vede-
ním pedagogických pracovníků za hra-
nicemi našeho regionu.

Diplom převzali učitelé odborného vý-

cviku Michal Radiměřský, Slavo Ka-
pusta a Vladislav Miklánek.

Slavo Kapusta 
učitel odborného výcviku

Skončil školní rok 2016/2017

Každý závěr školního roku je také 
na naší škole ve znamení prověrek vědo-
mostí. Studenti čtyřletých oborů končí 
studium maturitní zkouškou, studenti tří-
letých oborů závěrečnou zkouškou. 

V letošním školním roce úspěšně odma-
turovali studenti dvou tříd oboru Mechanik 
seřizovač pod vedením třídních učite-
lek Mgr. Hany Pospíšilové a Ing. Lenky 
Pomykalové a studenti nástavbového stu-
dia Provozní technika pod taktovkou třídní 
učitelky PhDr. Aleny Mašláňové. 

V dubnu psali maturanti slohovou práci 
z českého jazyka, byl to úvod státní čás-
ti maturitní zkoušky. Studenti oboru MS 
dále skládali praktickou maturitní zkouš-
ku. Někteří vykonali praktickou zkoušku 
přímo ve fi rmách, kam dva roky docházeli 
na odborný výcvik. Ostatní složili zkoušku 
na pracovišti našeho odborného výcviku. 
Studenti oboru Provozní technika psali pí-
semnou praktickou zkoušku. 

Další částí maturitní zkoušky byla tolik 

obávaná státní maturita. Tato část patří pro 
studenty k těm nejtěžším, protože nevědí, 
co mohou od testů čekat. Volí mezi mate-
matikou a anglickým jazykem. Didaktický 
test z českého jazyka a slohovou práci píší 
všichni studenti. I letos jsme ve srovnání 
s ostatními školami našeho typu dopadli 
v této části velice dobře. 

Po „svatém týdnu“ maturity pokračova-
ly. Školní část maturitní zkoušky se sklá-
dá z několika předmětů. Všichni maturují 
z českého jazyka, technologie a odborných 
předmětů. Ti, kdo si ve státní části zvolili 
anglický jazyk, ještě musí vykonat i ústní 
zkoušku. 

Absolventi, kteří u zkoušek uspěli, se 
zúčastnili slavnostního vyřazení v aule 
ZŠ Lutín, kde jim byla předána vysvěd-
čení. Této akce se kromě vedení školy 
již tradičně účastní zástupci obce Lutín, 
zástupci fi rem, se kterými spolupracu-
jeme,a také rodiče našich studentů. Dva 
nejlepší studenti maturitního ročníku, 
Vojtěch Dolanský a Artur Pohlodko, pře-
vzali fi nanční odměnu ve výši 5 000 ko-

run od našich spolupracujících fi rem. Toto 
ocenění jim předali zástupci fi rem John 
Crane Sigma, a.s., a Mürdter Dvořák, li-
sovna, spol. s r.o. 

Studenti tříletých učebních oborů za-
končují studium závěrečnou zkouškou. 
I ta se skládá z více částí. Nejdříve se píše 
závěrečná písemná práce. Další částí je 
praktická zkouška, kterou studenti konají 
na odborných pracovištích ve fi rmách nebo 
na odborných dílnách naší školy. 

Nejobávanější částí je ústní zkouška. 
Čtyři dny se studenti „potili“ před komisí. 
Nakonec se studentům tříd OK 3. s třídní 
učitelkou RNDr. Zdeňkou Plachou a KNO 3.
s třídním učitelem Ing. Josefem Švarcem 
podařilo studium úspěšně zakončit.

Po slavnostním vyřazení nám nezbý-
vá, než se po několika letech rozloučit. 
Doufáme, že na roky studia na naší škole 
budou absolventi vzpomínat jen v dobrém 
a znalosti, které zde získali, plně uplatní 
ve svém profesním životě.

Jitka Bušinová, učitelka

Student Vojtěch Dolanský (mechanik seřizovač) při zkoušce z technologie. Třída OK 3. (obráběči kovů) při závěrečné písemné zkoušce. Fota: Jitka Bušinová

SPORT V OBCI

Zahájili jsme fotbalovou 
sezonu 2017/2018

Letní pauza zase ute-
kla jako voda a v neděli 
6. srpna se rozjel kolo-
toč fotbalových zápasů. 
Předcházela tomu třítý-

denní příprava, v jejímž rámci naše „áčko“ 
trénovalo čtyřikrát týdně. Kromě běžeckých 
a silových dávek hráči absolvovali dva kru-
hové tréninky s mistryní Slovenska v kick-
boxu Dášou Mihálovou. Součástí přípravy 
byla rovněž čtyři přátelská utkání převážně 
s divizními mužstvy, kterými byly Hranice, 
Nové Sady, Šternberk nebo dorost SK Sigma 
Olomouc. 

Vzhledem k tomu, že po minulé sezoně 
odešel Petr Wanke do Slatinic a Jiří Korenný 

ukončil aktivní kariéru, bylo mužstvo dopl-
něno o Vojtu Šoupala a Martina Schöna, 
kteří naposledy působili v Náměšti. I přes 
menší obměnu je mužstvo tvořeno převážně 
lutínskými hráči a nadále platí, že v Lutíně 
se fotbal hraje pro radost ze hry a ne pro 
peníze! První kolo zvládli „kluci“ na jed-
ničku a nováčka z Dubicka porazili 6:0. 
V druhém kole jsme porazili Dolany 
na jejich hřišti 6:3 a v kole třetím jsme 
v derby doma „rozstříleli“ Hněvotín 7:0.
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Mládežnická družstva startují své soutěže 
až první týden v září. Jak jsme informovali 
už v minulém čísle OZ, bude dorost starto-
vat ve sdruženém formátu s SK Slatinice 
a všechny zápasy budou odehrány v Lutíně. 
Týmy mladších žáků budou letos hrát samo-
statně každý za svou obec (Lutín a Slatinice). 

Přípravky trénují od pondělí 14. srpna kaž-
dé pondělí a středu v 16 hod. Nábor dětí 
ročníku 2009 a mladších probíhá nepřetrži-
tě, v případě zájmu se dostavte v uvedenou 
dobou na stadion TJ v ulici Jana Sigmunda. 
Svěřte svou ratolest trenérům se zkušenostmi 
z vysokých soutěží!

Jakub Chrást
trenér dorostu, hráč A-týmu

Rozpis utkání - podzim 2017:
NE  6. 8. 17:00 Lutín – Dubicko
NE 13. 8. 17:00 Dolany – Lutín
NE 20. 8. 16:30 Lutín – Hněvotín
NE 27. 8. 16:30 Rapotín – Lutín bus
NE  3. 9. 16:00 Lutín – Přerov
NE 10. 9 10:00 Černovír – Lutín
SO 16. 9. 15:30 Lutín – Zábřeh
NE 24. 9. 15:30 Všechovice – Lutín bus
NE  1. 10. 15:00 Lutín – 1. HFK Olomouc
NE  8. 10. 15:00 Lutín – Medlov
NE 15. 10. 15:00 V. Losiny – Lutín bus
NE 22. 10. 14:30 Lutín – Želatovice
SO 28. 10. 14:30 Kralice – Lutín
SO  4. 11. 14:00 Dubicko – Lutín bus

Odbor turistiky chystá zájezd

Po velmi úspěšném šestidenním jarním 
zájezdu do Vysokých Tater je pro členy 
odboru turistiky a jeho příznivce připra-
ven na sobotu 16. září jednodenní zájezd 
s pochody na 11 nebo 16 kilometrů (podle 
sil a vlastní volby) do oblasti

Slezské Rudoltice a Hraniční Vrch.
Cena zájezdu je pro členy TO 150 korun, 

pro nečleny 200 korun. Přihlášky včetně 
platby přijímají Jana Hoffmannová nebo 
Vladimír Grézl. Informace najdete ve vý-
věsní skříňce TJ u Neptuna a na obecní 
desce před OÚ.

Odjezd autobusu je v 7 hodin od Sigmy.

Srdečně zve (a v pěkné počasí doufá) 
odbor turistiky.Loňský podzimní zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou turistům pěkně „propršel“. Foto: Antonín Giesel

První dvacetiletí SDH Třebčín
(dokončení historie SDH k čl. str. 4 
v minulém čísle)

První schůze správního výboru 11.září, 
tři dny po ustavující schůzi, řešila zakou-
pení trubek, ošacení, knih pro zápisy ze 
schůzí, razítka a zajištění vhodných míst-
ností pro sbor. Ještě v roce 1927 si sbor 
nechal ušít pracovní stejnokroje bílé bar-
vy a zakoupil povelové trubky. Před prv-
ním plesem hasičského sboru 7. ledna ná-
sledujícího roku již členové mohli projít 
vesnicí i s patřičnou výstrojí, pořízenou 
u fi rmy Smekal z Čech na Hané (tehdejší 
název Čech pod Kosířem) za 6500 korun. 
Po hodové bohoslužbě 6. května složi-
li členové přísahu před školní budovou 
u pomníku padlým. V témže roce si poří-
dili první motorovou hasičskou stříkačku 

ZAJÍMAVOSTI

Vítání Rudé armády v květnu 1945. V hasičské uniformě je tehdejší starosta SDH Josef Rybníček. 

Foto: obecní archiv v Třebčíně



10

Před vodou utíkali na střechu 
i na stromy
(Povodeň 1887 očima pamětníka - kroni-
káře)

Před 130 lety, 1. srpna roku 1887, 
postihla obce Třebčín, Lípy (tehdej-
ší Antlerku), Slatinky, Lutín a část 
Slatinic katastrofální povodeň, kterou 
pro následující generace zaznamenal 
její přímý svědek, tehdejší třebčínský 
učitel a kronikář Augustin Nesňal:

„Pohroma strašná, u nás nevídaná 
a neslýchaná, postihla obec naši dne 
1. srpna 1887. Minul studený a dosti 
mokrý květen v roku tom a nastal suchý 
červen a červenec, mimo nepatrné dvě 
neb tři pršky nepadl po oba dva měsí-
ce vydatnější déšť. Sucho bylo veliké. 
Vzdor tomu ale byla úroda na polích 
pěkná, a proto vyhlídka na dobré žně. 
Okolo 13. července počínaly žně, par-
no a horko bylo veliké. A jak pokračo-
valy žně, tak přibývalo s nimi i tepla; 
poslední dny v měsíci červenci to bylo 
již, jak se říká, k nevydržení. Ukazovalť 
teploměr až 35°C  ve stínu.

Přišel pondělek dne 1.srpna a s ním 
parno zase veliké. Malé mráčky se 
ukazovaly a přebíhaly po obloze; tak 
to bylo od rána až do čtvrté hodiny od-
polední. V tu chvíli vznáší se nad námi 
opět malý, na pohled nepatrný mráček, 
z kterého po řídku, ale veliké krůpěje 
padati počínají. To trvá malou chvíli, 
mráček se roztahuje, deště přibývá – 
leje, vichřice hrozná se zdvíhá, kroupy 
tlučou, lidé utíkají z pole a sotva ně-
kolik minut hrůza ta trvá, již hrne se 
potokem od Antlerky strašná spousta 
vody a nese snopy, střešku, bránky, 
dříví, fukary a jiné věci. Těmito věcmi 
ucpal se most u dráhy, voda následkem 
toho málo odtékala a poněvadž dráha 

na té straně vodě nikde odtékati neda-
la, zdvíhala se voda pořád víc a více 
a než se kdo nadál, již vnikala voda 
v dolní části obce do všech stavení. 
Kdo byl ještě na poli, a těch bylo ještě 
hodně mnoho, mnozí i s povozem, na té 
straně k Olšanům a k Ritberku (dnešní 
Čelechovské Kapli), ten musel již přes 
tu celou hrůzu být tam; domů pro vodu 
se dostati nemohl.

A nyní chrání a brání se každý, kdo 

doma byl, jak může. Jedni vycházejí 
z domu a lezou na stromy, druzí na ko-
mory, ba i na střechy. Černý dobytek, 
drůbež, kozy se topí, chaloupka stoláře 
Novotného č. 20, kovárna Josefa Nováka 
č.23, chaloupka Anny Hofírkové čís.72,, 
Magdaleny Navrátilové čís.65, stoláře 
Jana Lakomého čís.69 a Jana Smičky 
čís.19 je v rozvalinách. Při sesutí komo-
ry posledně jmenovaného Jana Smičky 
zasypáno bylo půl čtvrta roku staré 

za 56 tis. korun od fi rmy Chotěbor a Tauš 
z Veselí na Moravě. S tímto vybavením 
se již sbor mohl účastnit požárních cvi-
čení v okolí.

První řádná valná hromada proběhla 
první den roku 1928, „...o 2.h. odp. v míst-
nostech br. Fr. Grecmana“. Starostou byl 
zvolen Jaroslav Přikryl, Antonín Hubáček 
pak náměstkem, Hynek Ondrouch poklad-
níkem, Jan Miler jednatelem a František 
Novák zbrojmistrem. Ustaven byl i „zá-
bavní odbor“. Mimo zápisy správního vý-
boru byly od roku 1932 pořizovány i zá-
pisy ze  schůzí činného členstva. Aktivní 
členové byli sborem pojištěni.

Nejdůležitější činností vedení sboru 
bylo zajišťování fi nančních prostředků. 
Částka, kterou obec sboru věnovala, 
nestačila pro krytí nejnutnější výbavy 
a bylo nutno si potřebné prostředky půjčit 
od slatinické záložny. 

V protokolech z jednání jsou uvede-
ny i dary: od odboru Národní jednoty 
100 korun, od zdejších živnostníků 
65,  od Rolnického akciového cukro-
varu v Drahanovicích 100, od Hasičské 
pojišťovny v Brně 350, od Národní 
pojišťovny v Praze 20 korun. Zdejší 
Rolnická mlékárna věnovala 200 ko-
run, Rolnicko-občanská záložna ve Sla-

tinicích 400 a Rolnický akciový pivo-
var v Těšeticích 100 korun. Opatření 
dalších prostředků z kulturních akcí 
měl za úkol „zábavní odbor“.

Schůze správního výboru bývaly zpo-
čátku v hospodě Františka Grecmana, 
od února 1932 pak v  hospodě Josefa 
Rybníčka. 

Ve funkci starosty SDH Třebčín působil 
po Jaroslavu Přikrylovi znovu Antonín 
Hubáček. V letech 1938-45 byl staros-
tou Josef Rybníček, část roku 1945 Jan 
Miler a část Alois Novák. Po nich v letech 
1946-51 zastával tento post Josef Látal.

Josef Nejedlý

Svědectvím výšky povodňové vlny v Lutíně je deska na domě čp. 1 na Školní ulici (vpravo vedle staré budovy 
základní  školy). Foto: Ivana Sedláčková
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děvče pumpaře Josefa Přikryla čís. 22, 
které se tam, jelikož u nich nikdo doma 
nebyl, skrylo, jmenovala se Mariána. 
Kromě těchto jmenovaných poškoze-
no bylo více neb méně ještě 25 domů. 
Velikou škodu udělala voda pololáníku 
Janu Špundovi čís. 18. Protrhla mu to-
tiž zahradní zídku a hnala velikou silou 
zahradou ku stodole, vyvrátila vrata 
od stodoly a vynesla odtud dva nalo-
žené vozy s ječmenem a taktéž i mnoho 
na mlat sveženého obilí, ječmene, do-
hromady sedm kop. Ostatní ve stodole 
svežené obilí bylo zaplaveno, poněvadž 
voda ve stodole přes metr vysoko hna-
la. Hlavní vrata ode dvora byla vodou 
vypáčena a až k Lutínu zanešena, jedna 
zeď na stavení ode dvora rozbořena. 
Celé pravé křídlo stavení se dnes již 
rozebírá a znova staví. Kůlnu a stodolu 
zbořila voda Leop. Nevrlému, familian-
tu čís. 47. Josefovi Bokuvkovi, famili-
antu čís. 44 také stodolu. Zídky a ploty 
u zahrad jsou všechny rozbourány.

Pololáníkům Ignáci Zapletalovi čís. 
11 a Pavlu Spurnému čís.52 shodila 
vichřice střechy ze stodol. Hrozný li-
ják, který průtrží mračna způsoben 
trval bez ustání přes tři čtvrtě hodi-
ny, počal totiž krátce po čtvrté a pře-
stal teprv v hodině páté. Mezi deštěm 
po čtyřikrát padaly vždy po několik mi-
nut kroupy, někdy veliké, ale po řídku, 
někdy drobné, ale za to zas velmi husto. 
Kroupami utrpěla velmi úroda polní. 
Co voda nezaplavila a neodnesla, to 
vytloukly a zničily kroupy. A poněvadž 
obilí ještě málo sveženo bylo, jest ško-

da velmi veliká. Kdo neutrpěl škody 
povodní, utrpěl kroupami a jsme tedy 
neštěstím postiženi všichni i já, neboť 
mě voda odnesla z pole za Špundovou 
zahradou půl sedma mandele krásného 
ječmene a doma utopilo se ve chlévě 
8 kuřat, na střeše utlučena kroupami 
párka holubů a jedna husa, když vra-
ta vodou vypáčena, odnesena vodou. 
Když jsem s manželkou viděl, že škola 
vodou kolkolem  obklíčena jest a že se 
nám voda již do školy dere, zachráni-
li jsme na rychlo, co se uchrániti dalo, 
nejdřív na dvoře, potom v kuchyni, 
v komůrce a ve světnicích a spíchali, 
v síni již nad kolena vodou, do prvního 
poschodí, kdež jsme, na hrůzu hledíce 
a v strachu tonouce po tři čtvrtě hodi-
ny byli. Na dvoře stála voda na 118cm 
vysoko, v síni 62cm, v kuchyni 45cm 
a ve světnících jen 37cm, a to jen proto 
ne tak vysoko jako v síni, že se dobře 
přiléhajícími dveřmi ze síně jen pomalu 
do kuchyně a do světnice cediti moh-
la. A jak vysoko voda venku stála, lze 
si představiti tím, že pozlacené kuličky 
u zábradlí sv. Jana před školou voda 
umývala a ty se jen po chvílích zaleskly.

Když železniční trať za nádražím 
k Slatěnicím vodou protržena byla, hna-
la voda silným proudem, všechno na poli 
kazíc a sbírajíc k Lutínu, kdež právě tak 
zle řádila jako u nás. Krupobitím Lutín 
postižen nebyl. Jak proud vody mocný 
byl lze seznati z toho, že vůz pololáníka 
Josefa Vémoly čís. 37 zanesen byl dale-
ko do polí, taktéž i vůz chalupníka Jana 
Poledny čís.33. Mohutný oul se včela-

mi chalupníka Ondřeje Vychodila čís. 
32 odnesen jeden ze zahrady do Lutína 
a jeden až za Lutín, včel se kupodivu asi 
čtvrtý díl udržel na živu, ale jen v ně-
kterých oulech a ty, jak doslýchám, 
hynou. Velikánský kámen, který ležel 
u rohu u školy, kterým silný člověk sotva 
pohnul, jest tentam, podnes (26. srpna) 
ho nikde nevidím. Ten týden po povodni 
bylo u nás na sta diváků z okolí a také 
i ze vzdálenějších krajin. Veliké štěstí 
při velikém tom neštěstí ještě bylo, že 
se to stalo ve dne, kdyby nehoda ta byla 
přišla v noci, bylo by se na jisto mno-
ho lidí utopilo. Silné již stromy (karlát-
ky) okolo potoka k Antlerce vyvráceny 
jsou skoro do jednoho. Dobře upravený 
větřák za Heneberkem shozen vichřicí 
z pole do zmoly a odnesen vodou zcela 
rozlámán i s nejsilnějšími trámy do hli-
nika u Heneberku.

Dárky pro povodní těžce postíže-
né obce Třebčín, Antlerku, Slatinky, 
Lutín a z části i Slatěnice se již schá-
zejí. První dárek k nám, který se slza-
mi v očích přijat byl, došel od slavné 
obce Ratajské, okresu Olomouckého. 
Seznam všech darů pro naše povodní 
postižené podám, popřeje-li mně Bůh 
dočkati, v roce příštím.

Od podobné nehody zachraň dobro-
tivý Bože nejen milou obec naši, ale 
i celou drahou vlast naši!

V Třebčíně dne 30. srpna 1887 Aug. 
Nesňal, učitel“

Autentický zápis z kroniky obce Třebčín
 vybral Josef Nejedlý.

Lutín po (asi) 40 letech

Dnešní fotografi e je z druhé poloviny 
sedmdesátých let minulého století. V po-

zadí je vidět první etapu výstavby pa-
nelového sídliště, ale vpředu je výrazná 
budova zahradnictví, na jehož nabídku 
čerstvé zeleniny a jarních přísad si řada 

obyvatel Lutína bude ještě pamatovat. 
A „rotundu“ pozná každý, kdo přijíždí 
ve směru od Olomouce.

Ing. Karel Mišák

Konec dnešní Růžové ulice ve 2. pol. 70. let . . . . . . a současnost. Foto: Karel Mišák

 Foto: archiv pana Zdeňka Pěnčíka z Fulneku 
(rodáka z Lutína) 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V červenci oslavili:

94 let Miroslav Tylšar Lutín
91 let Anna Sokolová  Lutín        
90 let Vlasta Kadlčíková  Lutín
88 let Marie Vitásková Lutín
88 let Ladislav Crha Lutín
87 let Anna Soldánová Lutín
84 let Ludmila Horáková Lutín
84 let Anna Nováková Lutín
75 let Jiří Papoušek Třebčín
75 let Eduard Müller Třebčín

V srpnu oslavili:

90 let Marie Staňková  Lutín
86 let Alena Crhová Lutín
86 let Marie Koldasová Lutín
85 let Marie Lezowská Lutín

85 let Irena Vlachová Lutín
84 let Libuše Stodolová Lutín
83 let Ludmila Schulmeisterová Lutín
83 let Božena Siváková Třebčín
81 let František Skřivánek Lutín 
80 let Zdeňka Dorazilová Lutín 
75 let Miloslav Richter Lutín
75 let Jiří Tyityiš Lutín 

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Narozené děti: 

květen
Jaromír Polívka Lutín

červen:
Laura Štetková Třebčín
Vojtěch Tyl Lutín

červenec:
Matěj Gallik Lutín
Emílie Holoubková Lutín
Eva Horváthová Lutín
Ida Pytlíčková Lutín

srpen:
Daniel Sklepek Lutín

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

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Opustili nás ve věku …

74 let Marie Fryšová Lutín 
69 let Alena Rozsívalová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Krásné rodinné setkání připravily 
k významnému životnímu jubileu – 

„diamantové“ svatbě 

– manželům 

Anně a Čestmíru 
Bednářovým 

jejich dcery s rodinami.

 Foto: Antonín Bábek

 
 

 

Na začátku srpna oslavili svou „zlatou“ svatbu manželé 

Jana a Vladimír Šolcovi.
SPOZ se přidává ke gratulantům a přeje oběma párům do dalších společných let mnoho zdraví, pohody a radosti.

Sbor pro občanské záležitosti 


