
1

ZE ŽIVOTA OBCE

ZDARMA 3. května 2019 Ročník 28/číslo 145

V Třebčíně zdobili kraslice 
a pletli pomlázky

Velikonoce jsou svátky, na které se 
v Třebčíně každoročně pilně připravují. 

Letošní velikonoční „workshop“ se usku-
tečnil 7. dubna v prostorách KSZ a na své 
si přišli všichni, kdo mu věnovali nedělní 
odpoledne.

V tomto roce jsme měli jedenáct ukázek 

jarního zdobení. V přízemí v klubovně se 
chlapci naučili plést pomlázku z vrbového 
proutí. Pomlázka byla pestrobarevná, pro-
tože bylo na výběr ze dvou barev proutků.

Chlapci si pletli nejčastěji z osmi a ti 

Koho by nelákala procházka květoucí přírodou? Foto: Drahoslava Mačáková

Tahle krása je výsledkem škrabané techniky a šikovných rukou. Fota: Jiří LátalZdobení kraslic si s chutí vyzkoušely i děti. 

Volby do Evropského 
parlamentu
ve dnech 24. a 25. května proběhnou letos 
také v Lutíně.

V pátek 24. května od 8 do 22 hodin, 
v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin 
mohou občané – voliči odevzdat svůj vo-
lební lístek do schránky v aule Základní 
školy Lutín, kde budou hladký průběh 
voleb zajišťovat tři volební komise pro 
Lutín. 

Občané Třebčína budou volit v KSZ 
v Třebčíně, kde bude volby zajišťovat 
jedna volební komise.

Svou totožnost prokáže každý volič plat-
ným občanským průkazem nebo cestov-
ním dokladem. Hlasovací lístky obdrží 
nejpozději tři dny před termínem voleb. 

Občané, kterým zdravotní nebo jiné zá-
važné důvody nedovolí dostavit se k vol-
bám osobně, mohou požádat o návštěvu 
člena volební komise s přenosnou volební 
schránkou. Jakub Chrást, starosta

„Máneska“ se blíží
Všechny milovníky turistiky zveme na putování „Mánesovou stezkou“, které se koná 

v sobotu 11. května.
Při registraci (od 7 hodin na stadionu TJ) si můžete vybrat trasu pro pochod, běh nebo 

projížďku na kole.
(Bližší informace v rubrice Sport v obci.) Na bohatou účast se těší odbor turistiky TJ.
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zdatnější z šestnácti proutků. Pletařské 
umění pak uplatnili i při pletení z bužírek. 

V prvním patře „početky“ bylo nachys-
táno zdobení kraslic různými technikami, 
zdobení jarních věnečků, šité dekorace, 

zdobení dřevěných dekorací ubrouskovou 
technikou, tvoření z recyklovaného papí-
ru. Sladkou odměnou pak bylo nazdobení  
vlastních velikonočních perníčků. 

Strávili jsme tak společně tvořivé neděl-

ní odpoledne. Děkuji všem, kdo pomohli 
při organizaci této akce, a také za podpo-
ru sponzorům. Fotografi e jsou přiloženy 
na stránkách obce.

Vlaďka Kolářová, členka kulturní komise

Oslavíme Svátek matek
Český svaz žen a kulturní komise po-

řádají ve středu 15. května od 16 hodin 
v aule ZŠ Lutín přátelské posezení žen 
u příležitosti Svátku matek. Popřát že-
nám přijdou děti z mateřské školy a ma-
žoretky z Hněvotína.

Sbírku na podporu léčby rakoviny, po-

řádanou Ligou proti rakovině, podpoříme 
jako každý rok zakoupením symbolického 
kvítku měsíčku lékařského.

Srdečně zveme členky ČSŽ a ostatní 
ženy naší obce. A jako přání připojujeme 
milé verše neznámého autora, které nám 
poslal pan Jiří Večeřa z Lutína:
„Cesta mezi keři, nad ní slunce svítí,
malý Jeník po ní běží, v ruce plno kvítí.

Kam vede ta cestička, komu je ta kytička?
Cesta končí u nás doma u zelených vrátek.

Kytička je pro maminku, 
PROTOŽE MÁ SVÁTEK.“

Na setkání se těší

Alena Večeřová, předs. ČSŽ
Ivana Smutná, předs. kult. komise

Hasiči cvičili a zachraňovali

Pozorní občané Lutína jistě zaznamenali 
v druhém březnovém týdnu zvýšený po-
hyb hasičů v okolí budovy č.p. 111 (býva-
lá ubytovna v Olomoucké ulici). Protože 
naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
aktivně spolupracuje s Hasičským zá-
chranným sborem Olomouckého kraje, 
došlo na úrovni velitelů jednotek a vedení 
obce k dohodě o zapůjčení obecní budovy 
pro účely výcviku.

Momentálně nevyužívaná budova tak 
posloužila jako polygon, v jehož umě-
le zakouřených prostorách hasiči cvičili 
zdolávání požáru a záchranu osob. Pro 
hasiče přináší tato možnost odborné pří-
pravy jednotek velký prospěch s možnos-
tí pohybu v naprosto reálném prostředí 
a upevňuje dovednosti, které jsou u jejich 
zásahů nutné.

Vedení obce hodlá spolupráci s jednot-
kami HZS v rámci možností udržovat 
i v budoucnu, takže se s hasiči u „stoje-
denáctky“ jistě ještě potkáme. Doufám 

a přeji si, aby do Lutína hasiči jezdili je-
nom na cvičení, nikoliv na „ostré“ zásahy.  

Dalibor Kolář 
místostarosta a jednatel SDH 

Zásahová vozidla JSDH u budovy čp. 111. Foto: archiv SDH Náměšť na Hané

Komise koštovala nadvakrát
Letos již dvanáctý ročník tradičního 

„Třebčínského koštu“ byl uzavřen slav-

nostním vyhlášením výsledků a vítězů 
v KSZ Třebčín v sobotu 30. března. V le-
tošním roce se sešlo 46 vzorků destilátů 
a 4 vzorky likérů, což bylo důkazem, že 

loni se urodilo, snad kromě meruněk, 
velké množství všeho ovoce. Bylo tedy 
rozhodnuto hodnotit pálenky nadvakrát. 

Komise se sešla 5. a 12. března ve slo-
žení Vlastimil Přikryl, Bronislav Jaroš, 
Libor Mlčoch, Eva Jarošová, Roman 
Giesel, Jiří Weidinger, Miroslav Smička 
a 12.3. i Karel Mišák. Hodnocení probíha-
lo podle tradičních pravidel s dvacetibo-
dovou stupnicí. Všichni hodnotili všechny 
vzorky.

Vítězem kategorie švestek se stal 
Václav Trávníček z Třebčína, na dru-
hém místě byla slivovice Vladislavy 
Zapletalové ze Slatinek, třetí místo 
patří Romanu Gieselovi z Třebčína. 
V kategorii ostatních destilátů zvítězil 
a také druhé místo obsadil Bronislav 
Jaroš z Třebčína s třešňovicí a hruško-
vicí, na třetím místě se umístil Miroslav 
Grepl s třešňovicí.Zkušená komise ochutnávala a bodovala zodpovědně. Foto: Vladimír Koudelka
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Krumsíňanka nadchla posluchače hudbou i zpěvem. Foto: Pavla Baráková

V kategorii likérů nebyli vyhlášeni ví-
tězové. Soutěžili pouze Eva Jarošová 
a Miroslav Grepl, každý se dvěma likéry, 
a obdrželi diplomy.

Vítězové i další soutěžící, kteří se umís-

tili na nejvyšších místech, obdrželi diplo-
my a drobné věcné dárky.

K poslechu a následně k tanci hrálo 
duo Pavla a Filip. Tradičně je třeba po-
děkovat organizátorům akce, především 

Vlastimilu Hofírkovi, třebčínským ženám 
za přípravu občerstvení a práci na baru 
a také sponzorovi - Obci Lutín.

Karel Mišák
předseda hodnotitelské komise

Tleskali jsme Krumsíňance
Dobrá hudba potěší každého, kdo jí 

dokáže naslouchat. V Lutíně jsme měli 
po delší době možnost přesvědčit se 
o pravdivosti těchto slov díky dechové 
kapele Krumsíňanka na jejím koncer-
tě v aule ZŠ v pátek 5. dubna.

Muzikanti nadchli posluchače jak 
hudbou, tak i zpěvem. Předvedli nejen 
dechové skladby, ale také písně z reper-
toáru Karla Gotta nebo legendárního 
dua Yvetta Simonová – Milan Chladil. 

Ve dvouhodinovém programu bylo 
místo i pro koncertní sóla, například 
ve skladbě „Cizinec na pobřeží“.

Dlouhý a nadšený potlesk na závěr 
svědčil o tom, že všichni návštěvníci 
byli velmi spokojeni a odcházeli napl-
něni radostí a krásným kulturním zá-
žitkem.

Za kulturní komisi
Ivana Smutná

Den učitelů byl poděkováním 
všem pracovníkům školy

Na konci března, v den 
výročí narození Jana 
Amose Komenského, se 
setkávají učitelé a pra-
covníci MŠ a ZŠ Lutín 
s představiteli naší obce.

V příjemné atmosfé-
ře, kterou svým kulturním vystoupením 
vytvořily žákyně devátého ročníku, po-
děkoval starosta obce Ing. Jakub Chrást 
všem, kdo s dětmi i pro děti v obou ško-
lách pracují. Připomenul a ocenil vý-
borné výsledky, kterých škola dosahuje 
ve znalostních, kulturních, a zejména 
sportovních soutěžích v rámci regionu 
i republiky.

Předsedkyně Sboru pro občanské zále-
žitosti také poděkovala za zapojení ško-
ly do sportovního a společenského dění 

v obci. Dětská vystoupení na různých ak-
cích přinášejí vždy radost.

Lutínské škole, jejím pedagogům a všem 
zaměstnancům přejeme pevné zdraví, hodně 
sil, trpělivosti a dobrých nápadů. Ať jsou spo-
kojeni oni i jejich žáci.

Leona Čotková
předsedkyně SPOZ

* * *
Zeptáte-li se lidí kolem sebe na významné 

osobnosti našich národních dějin, určitě mezi 
jejich odpověďmi zaznamenáte jméno Jana 
Amose Komenského, nazývaného „učitelem 
národů“. Snad právem, vždyť na zlepšení 
procesu výuky a zintenzívnění osvojová-
ní vědomostí pracoval poctivě celý život. 
Na jeho památku slavíme v den jeho narození 
Den učitelů. 

V Lutíně existuje ve spojení s tímto svát-
kem zajímavá tradice. Každý rok se k tomuto 
datu koná slavnostní přijetí učitelů u starosty 
obce. Zakladatelkou této tradice je Mgr. Jana 

Šolcová, dlouholetá vynikající učitelka lutín-
ské základní školy. Mnozí zdejší obyvatelé 
(i já se k nim s hrdostí počítám) s láskou vzpo-
mínají na její výchovně vzdělávací působení.

Samotné přijetí je vždy velmi příjemným 
zážitkem. I letos to bylo takové pohlazení 
po duši. O to milejší, že bylo doprováze-
no krásným hudebním zážitkem. S nadše-
ním jsme vyslechli koncertní vystoupení 
tří mladých hudebnic – Simony Fryblíkové 
(klavír), Julie Chudobové (housle) a Moniky 
Tabačárové (kytara). Všechny tři jsou či byly 
žákyněmi naší školy.

Letošní „přijetí u starosty obce“ bylo jiné 
i v tom, že byli pozváni nejen učitelé, ale i ne-
pedagogičtí zaměstnanci školy. kteří sice ne-
vyučují, ale bez jejich práce by škola nemohla 
existovat. Myslím, že „přijetí“ bylo i letos 
(jako ostatně každý rok) vydařenou akcí. 
Všem organizátorům jménem nás všech (uči-
telů i neučitelů) srdečně děkuji.

Věra Voňková, učitelka

Jak řešit narušování 
sousedských vztahů 
a občanského soužití?

S přicházejícím jarem se Obecní úřad 
v Lutíně začíná setkávat s připomínkami ob-

čanů k rušivým situacím vznikajícím u sou-
sedů nebo v nejbližším okolí. Jedná se o pro-
voz motorových pil, sekaček, pálení klestí, 
štěkání psů, veselé noční večírky apod.

Ve všech případech se tak děje ve ví-
kendových dnech a občané žádají před-

stavitele obce, aby proti těmto jevům 
zakročili. Chápeme jejich nespokojenost, 
ale zastáváme názor, že pokud se nejed-
ná o veřejné prostory a obecní pozemky, 
těžko můžeme toto dění nějakým způso-
bem (např. vyhláškou) účinně regulovat. 
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Zkušenosti z některých obcí, kde se o to 
pokoušejí, nejsou moc pozitivní a situace 
se spíš dále komplikuje.

Vzhledem k těmto skutečnostem pova-
žujeme za rozumnější apelovat na sou-
sedské vztahy, komunikaci a dohody, 

které je v zájmu dobrého občanského 
soužití potřeba dodržovat. Záleží nám 
na respektu a ohleduplnosti k okolí, ale 
na druhé straně i na toleranci a vstřícnos-
ti, kde je to možné nebo dokonce nutné. 
Obec Lutín se ve stejném duchu snaží 

vést také své zaměstnance ke komunika-
ci s občany týkající se jejich problémů, 
přání a návrhů. Ve většině případů spo-
lečně nacházíme řešení, která jsou akcep-
tovatelná pro obě strany.

Miroslav Brhel, tajemník OÚ

Chcete nádoby na tříděný 
odpad k rodinným domům?

Vedení obce zvažuje podání žádosti 
o dotaci na pořízení nádob na tříděný 
odpad o objemu 120 litrů. Dva kusy ná-
dob, s největší pravděpodobností modrou 
na papír a žlutou na plasty, by v případě 
zájmu zdarma obdržela každá domácnost 
mimo velké bytové domy. Svoz těchto 

odpadů by pak, stejně jako u směsného 
komunálního odpadu, byl prováděn pří-
mo od domu. Zároveň by se jednalo o ja-
kousi přípravu pro zavedení adresného 
třídění odpadu, kde by se kvalita třídění  
promítla domácnosti do výše místního 
poplatku za odpady.

Pro rozhodnutí o podání žádosti o dota-
ci je nutný průzkum zájmu o tyto nádoby 
mezi obyvateli. 

Proto prosíme občany bydlící v ro-
dinných domech, aby vyplnili anketní 
lístek přiložený ke zpravodaji a doručili 
ho zpět na obecní úřad. 

Zájem můžete vyjádřit také telefonicky 
nebo elektronicky.

Předem děkuji.
Jakub Chrást

starosta

Lutín má další dětské hřiště
Díky Obci Lutín a společnosti John 

Crane se Lutín obohatil o další dětské hři-
ště, které je umístěno v areálu TJ Sigma 
Lutín. Na vybudování hřiště se fi nanč-
ně podílely Obec Lutín, společnost John 
Crane a také spolek TJ Sigma Lutín z.s. 
Náklady na vybudování hřiště činily ko-
lem 130 tisíc korun. 

Hřiště je určeno  dětem od tří do čtr-
nácti let a nepochybně přispěje ke zpří-
jemnění pobytu maminek s dětmi v na-
šem sportovním areálu. 

Obrovský dík patří jak Obci Lutín, 
tak společnosti John Crane za to, že 
vznik dětského hřiště umožnily.

Zvelebování areálu bude dále pokra-
čovat. 

V letošním roce je v rozpočtu obce 

projektová dokumentace na asfaltový 
okruh pro in-line bruslaře.

Petr Kovařík, předseda TJ 

Nové dětské hřiště u divácké tribuny. Foto: Jakub Chrást

Informace z knihovny
Nové knihy konečně dorazily. Čekání 

na knižní novinky bylo tentokrát opravdu 

zdlouhavé, ale rozhodně stojí za to. Seznam 
opět najdete na obecních stránkách, tak 
posuďte sami. Třebčínská knihovna ne-
stála stranou a taky dostala velkou várku 

nového čtení. Kromě žhavých novinek ne-
chybějí stálice jako Keleová – Vasilková, 
Carter, Třeštíková, Hartl a další.

Nové knihy čekají na své čtenáře - přijďte si vybrat! Fota: Jan Chabičovský Štramberk, rok 2019 – jeden z obrazů Hany Sandroni.
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Kdy – kde – co
v květnu a červnu
1. května - Běh pro MAMMA HELP
(středa)                               

3. května - Oslavy výročí osvobození
(pátek)  v Třebčíně
  19 hod. – slavnostní průvod
  20 hod. – zapálení vatry
  21.30 hod. – ohňostroj
  areál Ohrada      

4. a 5. května - Třebčínské hody
(sobota, neděle)                                                

7. května - Oslavy výročí osvobození
(úterý)  v Lutíně
   17 hod. – pietní akt s položením 

věnce
  průvod na Rybníček                                            
  (občerstvení, vatra, ohňostroj)       

11.  května - Mánesova stezka
(sobota)  od 7 hod. registrace účastníků
  na stadionu TJ Sigma Lutín                                                                                                  

11. a 12. května - Hody v Lutíně
(sobota, neděle)

25. května - Kácení máje
(sobota)  a taneční zábava
  areál Rybníček v Lutíně    
  (zač. ve 14 hod.)

8. června - Rodinné odpoledne v Třebčíně
(sobota)  (14 hod.)
  Třebčínské hry
   pro teenagery (bojovka)
  (17 hod.)   
   Taneční zábava se skupinou 

SAX
  (20 hod.)
  areál Ohrada  

Hody v Třebčíně  
sobota 4. května:
14 hod. -  hodový fotbalový turnaj
20 hod. - zábava se skupinou SAX
  areál Ohrada

neděle 5. května:
7 hod. -  budíček s dechovkou
10 hod. -  hodová mše v kapli sv. Floriána
   požehnání nové hasičské tech-

niky
13 hod. -  posezení s přáteli
  areál Ohrada

V sobotu a v neděli pro děti skákací hrad 
zdarma.

Hody v Lutíně   
pátek 10. května –  od 19 hod. taneční hodová 

zábava v aule ZŠ

Po návratu z „Mánesky“ se můžeme zapojit 
do sobotního a nedělního hodování:     

v sobotu 11. května:
10 hod. -   turnaj starších přípravek v ko-

pané  na stadionu TJ
14 hod. - posezení s kapelou PŘEDINA
   pro děti skákací hrad a vlasové 

studio 
   pro návštěvníky bohaté občer-

stvení           
  areál Rybníček   

v neděli 12. května:
7 hod.  -  budíček s dechovkou
9 hod. - hodová mše v lutínské kapli

V sobotu i v neděli  lunapark „pod lipami“.    

Kulturní komise           

* * *

Milí čtenáři,

máte-li zájem o tipy na výlety s malými 
dětmi po okolí Olomouce, obraťte se 
na webové stránky nebo facebook paní 
Moniky Janíkové z Lutína, od které 
získáte bližší informace.

Kontakty: 
http://www.spacireksdetmi.cz, 
ht tps://www.facebook.com/spaci-
reksdetmi/

RR OZ

Jistě všechny čtenáře potěší, že pro tento 
rok je rozpočet na knihy zase o něco štěd-
řejší a zdejší „knihomolové“ určitě nebu-
dou trpět hladem. Přesto jsem moc rád 
za každou knihu darovanou lidmi, kteří 
si chtějí trochu provětrat svou domácí 
knihovnu. Knihy do sběru nepatří.

* * *
Výstava obrazů paní Sandroni. V naší 

obci máme spoustu talentovaných lidí, 
o kterých často ani nevíme. V listopado-
vém čísle našeho Zpravodaje jsem psal, že 
mám v úmyslu v lutínské knihovně zřídit 
minigalerii a dát prostor každému, kdo má 
chuť se podělit o svou uměleckou tvor-
bu. Jsem moc rád, že „hozenou rukavici“ 
zvedla paní Hana Sandroni.

Paní Sandroni se malování věnuje dru-

hým rokem a většinu svých obrazů maluje 
akrylovými barvami. Její největší inspira-
cí jsou příroda a sakrální stavby (kapličky, 
kostely...) jak z blízkého okolí, tak i trochu 
vzdálenější Itálie. 

Výstava potrvá do konce července, tak 
se určitě přijďte podívat.

Jan Chabičovský
lutínský knihovník

Květen patří Rybníčku
Konec dubna patřil tradičnímu stavění 

máje a sletu čarodějnic, v měsíci květnu 
se pak na Rybníčku v Lutíně „dveře netrh-
nou“, protože nás čeká celá plejáda dalších 
akcí. Ta začne v úterý 7. května oslavami 
osvobození spojenými s průvodem, zapá-
lením vatry a ohňostrojem. Pokračovat 
bude hodovými oslavami o víkendu 11. 
a 12. května, kdy nás „pod lipami“ čeká 
tradiční lunapark. V hodovou sobotu 
od 14.00 hod. bude na Rybníčku posezení 

s kapelou PŘEDINA. Pro děti bude při-
praven skákací hrad a vlasové studio, pro 
dospělé bohaté občerstvení včetně opéka-
ných makrel.

V sobotu 25. května pokácíme májku, 
v programu je přichystána taneční zába-
va se skupinou QUERCUS, vystoupení 
šermířů, pro děti zdarma skákací hrad 
a aquazorbing. Z občerstvení lze vyzdvih-
nout vynikající pivo Litovel, vyhlášený 
gyros nebo opékané makrely.

* * *
Na Rybníčku to bude žít i v dalších mě-

sících. V sobotu 13. července se uskuteč-
ní druhý ročník akce „Rockový festival 
a slavnosti piva“. Těšit se můžete na kapely 
Kameron, Gabriela V.G. s kapelou, ABBA 
Chiquita revival, PRYOR Rock a mladí-
ky z OLD SCHOOL. Dále nás čeká více 
než deset druhů piva z produkce pivovaru 
Litovel a vybraných minipivovarů. 

V pátek 6. září zakončíme sezonu taneč-
ní zábavou se skupinou SAX ROCK.

A pak že to v Lutíně nežije. Jste všichni 
srdečně zváni.

Jakub Chrást

* * *

* * *
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Předškoláci míří 
z mateřinek do školy

Duben určitě netrpělivě vyhlíželi všichni 
předškoláci, kteří se už v mateřské škole na-
učili všemu, co potřebují pro „opravdovou“ 
práci ve škole. V lutínské základní škole se 
konal zápis dětí do prvního ročníku v pon-
dělí 8. dubna.

Žáci druhého stupně – „asistenti“ tema-
ticky oblečení ve žlutých refl exních vestách 
– přivítali předškoláky hned u vchodu a za-
mířili s nimi do šaten. Při představování se 
někteří jevili jako „stydlínci“, ale vybaveni 
jmenovkou a přezůvkami brzy v tělocvičně 
ožili a při hře a dovádění se rozpaků zbavi-
li. Potom už statečně vyrazili do tříd ukázat 
svou způsobilost pro nástup do školy.

S úkoly, které na ně čekaly, se děti vypořá-
daly skvěle a všechny „nastražené“ překážky 
zdárně překonaly. Teď už zbývá jen vybrat 

(pokud se nepostaral „ježíšek“) ten nejspráv-
nější a nejlehčí batůžek, bez nehod „přežít“ 
prázdniny a nezaspat první den života „prv-
ňáčka“.

Šťastný start do nového prostředí a mezi 
nové kamarády! Nela Hanzelová, 8.B

* * *

K zápisu se dostavilo 54 předškoláků. 
Do 1. ročníku ZŠ a MŠ v Lutíně bylo přijato 
prozatím 38 dětí.

O odklad povinné školní docházky požá-
dali rodiče 16 dětí. K 17. 4. 2019 bylo vyhově-
no šesti žádostem. (Pro zápis do 1. ročníku 
je stanovena zákonná lhůta od 1. do 30. dub-
na.) Milena Vychodilová, učitelka

* * *
Zápisu do prvního ročníku předcházel 

v pondělí 25. března „den otevřených dve-
ří“, kdy se mohly děti v doprovodu rodičů 
seznámit s prostředím, které bude po příštích 
devět let jejich „druhým domovem“.

ŠKOLY INFORMUJÍ

Nejdřív trochu pohybu na kuráž! Foto: Hana Beranová

O čem jednala rada obce
dne 19. 2. 2019:

Schválila:
�  fi nanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 

2019 ve výši 25 tis. Kč dětskému oddílu 
DUHA Křišťál Lutín na zajištění jeho čin-
nosti (turistické, sportovní, poznávací aj.);

�  fi nanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 
2019 ve výši 20 tis. Kč spolku S&K Třebčín 
z.s.  (na zajištění organizace sportovních 
a kulturních akcí pro děti i dospělé);

Souhlasila s vystoupením hudební skupiny 
Duo Yamaha na setkání seniorů v Lutíně dne 
12. 11. 2019. Cena za vystoupení je 38 500 Kč 
(bez DPH).

Vzala na vědomí informace o znovuotevře-
ní projektu na opravu krajské komunikace 
Nedvězí – Slatinice. Samostatná část se týká 
opravy komunikace v Lutíně.

dne  12. 3. 2019:

Souhlasila: 
�  aby předzahrádky – v rámci dělení staveb-

ních parcel v lokalitě U Mlýnku – zůstaly 
v majetku Obce Lutín;

�  s uspořádáním druhého ročníku akce 
„Rockový festival a slavnosti piva“ v navr-
ženém rozsahu;

Vzala na vědomí zastavovací studii lokality 
„Na Záhumení“.

dne 2. 4. 2019:

Schválila na základě žádosti Kulturní komi-
se Lutín uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zajištění následujících akcí:
-  Stavění máje a slet čarodějnic 27. 4. – 16 tis. 

Kč (hudba, občerstvení, odměny pro čaro-
dějnice, nákup rekvizit);

-  Lutínské hody 11. a 12. 5. – 20 300 Kč (ská-
kací hrad, vlasové studio pro děti, hudba, 
občerstvení);

-  Kácení máje 25.5. -  40 600 Kč (hudba, vy-
stoupení šermířů, skákací hrad, aquazor-
bing, občerstvení, ostraha).

Souhlasila:
�  se zřízením zóny 30 a vymezením parkova-

cích stání v lokalitě „Domky“ v Třebčíně. 
Dílo provede fi rma Dopravní značení 
Svoboda za cenu 20 263 Kč vč. DPH;

�  s vypracováním studie křižovatky u poš-
ty a prostoru autobusových zastávek 
u Neptuna v Lutíně (zpracuje projekční 
kancelář HBH Projekt spol. s r.o. za cenu 
33 750 Kč (bez DPH);

�  s doporučením, aby projektovou dokumen-
taci na výměnu poruchového vodovodu 
na sídlišti v Lutíně vypracoval Ing. Mička 
z Olomouce za cenu 30 tis. Kč.

Vzala na vědomí:
�  informace o celoroční povinnosti sběru ze-

leného odpadu;

�  informace o možnosti pořízení ná-
dob na tříděný odpad ke každému 
rodinnému domu v rámci projektu 
„Polopodzemní kontejnery na sídliště 
v Lutíně“.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 21. 3. 2019:

Schválilo:
�  plán investiční výstavby, oprav, rekon-

strukcí a pořízení majetku v roce 2019;
�  rozpočet Obce Lutín na rok 2019.

Souhlasilo:
�  s podáním žádosti na vyloučení náklad-

ních aut z krajské komunikace U Kapličky;
�  s umístěním rychlostních radarů v ulici 

Školní;
�  se zadáním studie křižovatky u pošty 

a prostoru zastávek u obchodního domu 
Neptun.

Vzalo na vědomí vizualizaci nové podoby 
„dvora“ na sídlišti.

Pověřilo radu obce vytvořením pravidel 
pro přidělování vyhrazených parkovacích 
míst v obci Lutín pro období 1. 7. 2019 – 
30. 6. 2022 ve stejné podobě jako v před-
chozím období, ale s navýšením ročního 
poplatku na 5 tis. Kč. Nejnižší částka 
podaná v obálkové metodě bude rovněž 
5 tis. Kč.

/jch/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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A po hře zdoláme úkoly! Foto: Hana Beranová Den otevřených dveří - 3.A při výrobě motýlků na výzdobu školy. Foto: Jan Chmelář

Školní kolo soutěží 
z matematiky máme za sebou

Do soutěže Matematický klokan se 
přihlásili 103 žáci druhého stupně a 179 
žáků 2. – 5. ročníku. Školní kolo proběhlo 
22. března, vítězové jednotlivých katego-
rií získali diplomy a věcné ceny.

Kategorie Cvrček:
1. Anna Baleková 3.B
2. Kamil Číhalík  3.B
3. Dominika Palánková 3.B
Kategorie Klokánek:
1. Filip Chmelář 4.A
2. Nela Matušová 5.B
3. Anna Dohnalová 5.A
Kategorie Benjamín:
1. Ondřej Svoboda  6.B
2. Veronika Mrázková 6.B
3. Zdeňka Řeháková 7.A
Kategorie Kadet:
1. David Střída 8.A
2. Jakub Smička 9.A
3. Marek Vaněk 9.A

Za všechny učitelky matematiky chválí 
za účast a vítězům blahopřeje

Dana Vrbová

* * *

Pythagoriáda je další matematická sou-
těž, kterou absolvovali žáci 5. – 8. ročníku 
ve dnech 4. a 5. dubna.

V časovém limitu 60 minut se osmdesát 
žáků pokusilo zdolat nástrahy matematiky. 
Devět z nich se stalo úspěšnými řešiteli – 
z 15 příkladů správně vypočítali alespoň 10 

– a postupují do okresního kola, které se bude 
konat 28. května v Olomouci. Jsou to Matěj 
Přidal (5. roč.), Zdeňka Řeháková (7. roč.), 
Petr Gazda, Petr Dostál, David Střída, Marek 
Koutný, Anna Svobodová, Nela Hanzelová, 
Lukáš Dudek (všichni 8. roč.).

Všem postupujícím přeji hodně správných 
výsledků v okresním kole.

Jana Vyhnánková, učitelka matematiky

Děti tvořily svůj vysněný dům
„Můj vysněný dům“ bylo téma sou-

těže TechnoChallenge, vyhlášené letos 
již popáté Pedagogickou fakultou UP 
Olomouc a určené pro žáky základních 
škol. Soutěžící tvořili podle vlastní fan-
tazie.

My jsme se soutěže účastnili popr-
vé a byli jsme velmi překvapeni ob-
rovským zájmem žáků. Do vytváření 
„domu snů“ se v rámci předmětu Člověk 
a svět práce zapojili šesťáci a sedmáci. 
Stavitelé mohli popustit uzdu fantazii, 

jelikož bylo možné využít jakýkoliv 
materiál a uplatnit jakýkoliv postup. 
Jediná podmínka byla, aby rozměry 
nepřesahovaly 30 cm a dům stavěl jed-
notlivec.

Do olomoucké soutěže se přihlásilo 
26 žáků s 26 domy a dalších 22 domeč-
ků stavělo 37 žáků, kteří soutěžili jen 
v rámci naší školy.

Rozhodnout, které výrobky vybrat 
do semifinále, bylo velmi obtížné, je-
likož co kus, to originál. Proto jsme 
uspořádali v aule školy výstavu vysně-
ných domečků a všichni žáci a zaměst-

nanci školy hlasovali. Tak se nám to 
zdálo nejspravedlivější. Oči prvňáčka 
to viděly určitě jinak než oči deváťá-
ka či paní kuchařky, uklízečky, učitel-
ky…..Každý si našel svého favorita.

Po sečtení všech hlasů jsme do Olomouce 
odvezli devět domečků. Nejvíc se nám lí-
bily domky Rosalie Marabeti, Václava 
Dusíka, Jiřího Marka, Štěpána Skácela, 
Lady Logrové, Sáry Svobodové, Anežky 
Kuchařové, Amálie Mikulkové a Gabriely 
Smičkové.

Hodnocení probíhalo za účasti nezá-
vislé komise tvořené sedmi odborníky, 

Úspěšní řešitelé školního kola soutěže Matematický klokan. Foto: Kateřina Mrázková
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kteří se profesně zabývají technickým 
vzděláváním. Komisi předsedal Michal 
Mrázek, hlavní organizátor soutěže. 
A naše škola postoupila do finále !!!!!

Finálové kolo se bude konat 5. června 
v prostorách Katedry technické a infor-
mační výchovy PF.  Žáci budou tvořit 
výrobky na téma „Rozhledna – svět 
očima z výšky“.

Děkuji všem žákům za čas, který své-
mu domečku věnovali, a příští rok se 
určitě znovu zapojíme. 

Za učitele ČaSP 
Jana Vyhnánková

Sigmundova SŠS, Lutín

Naše škola se prezentovala 
v Šantovce

Ve spolupráci s Olomouckým krajem 
jsme se s fi rmou Honeywell zúčastnili pre-

zentace škol. Ve dnech 8., 22. a 29. března 
jsme představovali naši školu v Galerii 
Šantovka v Olomouci.

Školu představovali naši žáci a osob-
ně pomáhali s výběrem budoucího po-
volání žákům základních škol v rámci 
projektu „Dětské hry se mění v budou-
cí povolání“. Zájemci si mohli vyzkou-

šet základy ručního obrábění a tváření 
oceli a za odměnu odcházeli s vlastno-
ručně vyrobeným svícnem z pozinko-
vaného plechu. 

Na dalším pracovišti se návštěvníci 
mohli seznámit s 3D tiskárnou a jejím 
využitím v praktické výuce při návr-
hu budoucí součásti ve 3D konstruk-

Z republikového fi nále 
máme „bronz“

Pro malé fl orbalistky ze ZŠ Lutín bylo pon-
dělí 15. dubna „velkým dnem“. V ostravské 
hale Dubina vybojovaly na republikovém 
fi nále ČEPS CUP – soutěže ve fl orbalu žáků 
1. stupně základních škol – bronzovou me-
daili, již třetí cenný kov z této soutěže.

Naše děvčata se dokázala do tohoto velké-
ho fi nále probojovat už popáté a spolu s děv-
čaty z Mladé Boleslavi mají nejvíce účastí. 
Náš tým přijel obhajovat vítězství z loňského 
roku, kdy jsme neprohráli ani jeden zápas. 

Na republikové fi nále dorazili také naší fa-
noušci - spolužáci ze školy a rodiče hráček. 
Stejně jako loni byla tato podpora úžasná 
a fanoušci hnali naše družstvo k co nejlepším 
výkonům. Celkově jsme na turnaji odehrá-
li pět zápasů, z toho ve třech jsme dokázali 

zvítězit. Velký boj jsme svedli především 
v zápase o třetí místo, kdy jsme v nervy drá-
sajícím utkání porazili dívky z Trutnova a vy-
bojovali bronzové medaile. Je to náš třetí 
cenný kov z této soutěže, čehož zatím žádná 
jiná škola nedosáhla.

Zasloužily se o to brankářka Anička 
Dohnalová, hráčky v poli Adéla Brostíko-
vá, Barbora Krejčířová, Eva Tkadlčíková, 
Adéla Sedláčková, Eliška Kubíčková, Lucie 
Nejedlá, Nikol Lexmaulová, Veronika 
Korenná, Adéla Šnajderová, Kristýna Ma-
cháňová, Nikola Vychodilová, Eliška No-
váková a Vanessa Hudcová.

V tomto školním roce jsme dosáhli i dal-
ších úspěchů. Velmi si ceníme druhého mís-
ta v krajském kole, které vybojovali chlapci 
z prvního stupně. V nesmírně těžké konku-
renci získali stříbrné medaile. Do dalších 
bojů postupoval bohužel jen první.

Naše loňské zlaté medailistky hrály už 
za mladší žačky na velkém hřišti. V soutěži 
se rozhodně neztratily a i jim jen těsně utekl 
postup - skončily druhé v kraji. Za zmínku 
stojí i velmi pěkné druhé místo starších ža-
ček v okresním kole. 

Děkuji všem hráčkám a hráčům, kteří 
letos ve fl orbalu reprezentovali nejen naši 
školu, ale také obec a byli ochotni absolvo-
vat i tréninky navíc, všem trenérům FBC 
Lutín, kteří se na rozvoji fl orbalu v naší 
obci podílejí velkým dílem a bez nich by to 
prostě nešlo. Poděkování patří i SRPŠ při 
ZŠ Lutín a Obci Lutín za fi nanční podporu.

Doufám, že fl orbal bude v naší obci i nadále 
oblíbený a že se můžeme těšit na další úspě-
chy.

Jednou třeba i ve vlastní hale!
Jan Chmelář

učitel

Naše“bronzová“ děvčata. S trenérem společně po „bitvě“. Fota: Pavel Brostík

U domu nesměl chybět pohyblivý prvek - houpačka ...nebo třeba mlýnské kolo s náhonem. Fota: Michal Žák



9

V soutěži v CAD 
programování máme vítěze 

Regionální soutěže v CAD programo-
vání se zúčastnili zástupci z osmi střed-
ních odborných škol. Její 12. ročník se 
konal 27. března na Střední průmyslové 
škole strojní v Olomouci a naši žáci sou-
těžili v kategorii 3D kreslení. Soutěž pro-
bíhala v programu Inventor.

Z našich dvou soutěžících se umístil 
na 10. místě letošní maturant Petr Jalůvka.  

Druhý soutěžící, rovněž student čtvr-
tého ročníku oboru Mechanik seřizovač 
CNC Tomáš Sotorník,  soutěž ve své 
kategorii vyhrál. Jeho výsledek nás 
těší o to víc, že počet hodin výuky CAD 
na naší škole je naprosto nesrovnatelný 
s počtem hodin výuky na středních prů-
myslových školách. 

Mimo velké osobní zaujetí a schopnos-
ti pro práci Tomáš prokázal, že výuka 
i na „učňovské“ škole může být natolik 
kvalitní, aby se naši žáci mohli v praxi 
vyrovnat absolventům prestižnějších škol 
a ti nejlepší je v soutěžích i porážet.

Na soutěž se přišli podívat také zástupci 
Olomouckého kraje a řady partnerských fi -
rem. Petr Jalůvka 
 učitel odborných předmětů

ci. I z tohoto místa odcházeli všichni 
zájemci s malým dárkem vyrobeným 
pomocí 3D tisku. Ve zbylé části naší 
expozice byly vystaveny práce našich 

žáků, které vyrobili pod vedením uči-
telů odborného výcviku. Jsou to motor-
ka, tříkolka a udírna s grilem ve tvaru 
lokomotivy. 

Doufáme, že díky naší prezentaci se 
podařilo žáky ze základních škol správ-
ně nasměrovat k budoucímu povolání.

Libor Pečiva, učitel OV

Naše exponáty na prezentaci předváděli sami žáci.  Fota: Stanislav Körner

Soutěžící v plném pracovním nasazení. Diplom pro vítěze je „doma“. Fota: Petr Jalůvka

„Zelená zásuvka“ 
je nový společný projekt 

Další výměnný pracovní pobyt němec-
kých studentů probíhal v naší škole od
2. do 11. dubna. 

Delegace studentů z německé školy 
Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru 
a naši žáci spolupracovali na projektu 

s názvem „Zelená zásuvka – Malé větrné 
elektrárny“.  Cílem projektu bylo zkon-
struovat, vyrobit a nainstalovat malou axi-
ální větrnou elektrárnu. 

Každý tým vytvořil dva originály, při-
čemž jeden výrobek si odvezli němečtí 
studenti a druhý byl nainstalován na stře-
chu Sigmundovy školy. Zde vznikl ostrů-
vek čtyř malých větrných elektráren, které 

elektřinou zásobují dobíjecí USB zásuvky 
ve škole. Ty jsou pro dobíjení mobilních 
telefonů k dispozici všem žákům školy.

Na závěrečnou prezentaci dokumentují-
cí práci všech týmů se přijeli podívat i dal-
ší zástupci z německé školy, zúčastnil se 
také starosta obce Lutín Ing. Jakub Chrást 
a vedení naší školy.

Eva Horecká, učitelka AJ



Fotbalové jaro pádí kupředu
Jak jsme upozornili minu-
le, na konci března znovu 
vypukly boje na zelených 
trávnících. K našemu 
smutku se už netýkají 

mužů z Hněvotína, kteří 
se v půlce soutěže odhlásili 

z krajského přeboru z důvodu nedostatku 
hráčů. Protože naši muži s Hněvotínem 
hráli obě střetnutí, bylo jim z tabulky ode-
čteno 6 bodů, čímž se celé popředí tabulky 
výrazně srovnalo. 

V prvním jarním střetnutí nás čekalo 
druhé mužstvo tabulky - FK Jeseník. Ač 
byl průběh zápasu vyrovnaný, o výhře 
Jeseníku 3:2 rozhodly hrubé chyby našich 
borců. V dalším kole se zajíždělo na půdu 
Kralic na Hané, kde o konečné remíze 
2:2 rozhodl vyrovnávací gól domácích 
v 91. minutě. Následné penalty však su-
verénně ovládli naši borci a zaslouženě si 
tak odvezli dva body. 

O týden později se Lutínští předsta-
vili na vlastním trávníku proti Velkým 
Losinám, které sice srdnatě bojovaly, 
avšak na domácí Lutín kvalitativně ne-

měly a prohrály 1:3. Před uzávěrkou 
Zpravodaje čekala naše muže série tří 
venkovních zápasů, a to v Opatovicích, 
Šternberku a  Holici. Doma se představí 
až 5. května při setkání s Všechovicemi.

Ze zimního spánku se už probudil i do-
rost, poskládaný napůl s SK Slatinice. 

A zdá se, že kluci mají formu. Oba dosa-
vadní zápasy vyhráli - ve Velkém Újezdu  
5:3 a  na domácím hřišti ve Slatinicích po-
razili Kostelec n. H. 3:2.

S tréninkem začala i veškerá naše 
drobotina, která trénuje třikrát týdně 
(pondělí, středa, pátek od 16.00 hod.) 

10

Nenechte si ujít „Mánesku“

Odbor turistiky TJ SIGMA Lutín při-
pravil na sobotu 11. května již 46. ročník 
putování „Mánesovou stezkou“. Zájemci 
si mohou podle svých sil a chuti vy-
brat mezi pochodem na 15 nebo 25 km, 
nebo cyklistickou trasou na 50 – 60 km. 
Současně se koná také běh Mánesovou 

stezkou na 20 km se startem 
v 9 hodin.

Prezentace a start pocho-
du a cyklovyjížďky proběhne 
od 7 do 8,30 hodin na sta-
dionu TJ, ukončení akce 
s udílením medailí a diplomů 
plánujeme na 14. hodinu opět 
na stadionu TJ. 

A koho ještě nohy unesou, může se zú-
častnit odpoledního hodového posezení 
s kapelou PŘEDINA na Rybníčku.

Startovné pro dospělé činí 
20 Kč, pro mládež do 14 let 
polovinu. Podmínkou úspěšné 
účasti je dobrý zdravotní stav, 
schopnost orientace v přírodě 
a samozřejmě ukázněné chová-
ní hlavně v lese. Vítaným bonu-
sem by jistě bylo i pěkné počasí.

Sponzory akce jsou Obec
 Lutín a MB TOOL, s.r.o.

Vladimír Grézl
předseda odboru turistiky

SPORT V OBCI

Příprava projektu. Fota: Miroslav MašláňVětrné elektrárny na střeše školy v Lutíně.

Trénink přípravky - pohybová průprava. Foto: Jakub Chrást
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Nadále probíhá nábor dětí (rok naroze-
ní 2015 a starší). Přiveďte svou „rato-
lest“ do party. Přijít můžete na který-

koliv trénink nebo se informovat na tel. 
724 919 829.

Novinky o našem klubu můžete sledovat 

na webových stránkách www.fotballutin.cz 
nebo na facebooku TJ Sigma Lutín z.s.

 Jakub Chrást, hráč A-týmu

Putovní pohár 
má nové držitele

O putovní pohár Velké ceny obce Lutín 
bojovali malí i větší běžci letos už po še-
stadvacáté. K běžeckým disciplinám 
přibyla před několika lety také chůze 
na 1000 metrů, s jejímiž pravidly sezná-
mil větší účastníky jeden z pořadatelské 
trojice BraDoSka – bývalý českoslo-
venský reprezentant ve sportovní chůzi 
na 50 kilometrů pan Václav Dostálík 
z Lutína.

Závodu s názvem Běh mládeže – Velká 
cena obce Lutín přálo letos počasí. Chlapci 
a dívky závodili odpoledne ve středu 
10. dubna na běžecké dráze sportovního 
areálu ZŠ Lutín. Přestože se v tomto týdnu 
ochladilo, nikdo si nestěžoval a všichni se 
snažili podat co nejlepší výkon.

Putovní pohár nakonec získali loňská 
(i předloňská) vítězka Sára Endlicherová 
a Filip Novotný, oba soutěžící v ka-
tegorii 10 – 14 let na trati 400 metrů. 
Blahopřejeme.

Zahanbit se nedali ani mladší závodníci. 
První tři místa obsadili
v kategorii do 6 let v běhu na 60 metrů:
•  Nikola Polýnková, Johanka Šteffková, 

Zuzanka Lakvová;
•  Tomáš Brostík, David Šteffek, 

Jakub Beran;
v kategorii do 9 let v běhu na 200 metrů:
•  Kristýna Ščudlová, Kateřina Koutná, 

Veronika Fialová; 
•  Vojtěch Sedláček, Štěpán Koudelka, 

David Ščudla;
v kategorii 10 – 14 let v běhu na 400 metrů:

•  Sára Endlicherová, Veronika Mrázková, 
Lada Logrová;

• Filip Novotný, Adam Bureš, Václav Bábek.
V chůzi na 1000 metrů si nejlépe vedli:
•  Veronika Mrázková, Sára Endlicherová, 

Lada Logrová;
•  Daniel Hubáček, Filip Chmelář, 

Václav Svoboda.

Účast děvčat a chlapců, kteří si přišli po-
měřit své síly, byla k velké radosti pořadate-
lů mimořádně velká. Skoro by se zdálo, že 
to s našimi dětmi a jejich vztahem ke sportu 
není zas tak zlé – alespoň v Lutíně.

Nejmladšímu „běžci“ bylo dvaapůl, nej-
staršímu 89 roků. Tradiční sladká odměna  
v podobě kvalitní čokolády chutnala všem.

Pořadatel děkuje za účast a těší se na příští 
ročník. Ladislava Kučerová 

Pořadatel Běhu mládeže je 
stále aktivním sportovcem

V polské Toruni se konalo v moderním 
areálu nedaleko Visly 8. veteránské  mist-
rovství světa v halové atletice (8. WORLD 
MASTERS ATHLETCS CHAMPIOSHIPS  
INDOOR) , kam odjela také stodvacetičlen-
ná výprava českých veteránů. Přestože ofi -
ciální název mluví o halové atletice, řada 
disciplin se uskutečnila v okolí hlavní spor-
tovní haly na přilehlých sportovištích. 

Jednalo se zejména o běžecké discipliny - 
cross country, běh na 10 km a půlmaraton. 
Závody ve vrhu koulí a hodu břemenem pro-
běhly v moderní vrhačské hale, oštěp, disk 
a kladivo na hlavním stadionu. O velkém vý-
znamu tohoto světového šampionátu svědčí 
i  účast 4350 závodníků z 88 zemí z celého 
světa. 

Olomouckou veteránskou atletiku  za-
stupoval bývalý chodecký reprezentant 
ČR Václav Dostálík (79), který startoval 
v chodeckém závodu na 10 km v kategorii 
70+ za účasti 43 startujících. Spolu s dalšími 
dvěma chodci ČR této kategorie  nakonec 

tito borci získali bronzové medaile v sou-
těži tříčlenných družstev Na úspěchu 
se podíleli Vladimír Kánský, Stanislav 
Marek a nejstarší člen družstva Václav 
Dostálík.

Zvítězili  chodci z Německa (3:25:19), 
na druhém místě došla Itálie (3:36:28) 
a na bronz dosáhli chodci z ČR (3:57:37). 
Česká výprava si z Polska odvezla úctyhod-
ný počet 34 medailí. Jaroslav Polák

Václav Dostálík s bronzovou medailí ze soutěže druž-
stev v chůzi na 10 km.

V 53. ročníku chodeckého závodu „Olomoucká dva-
cítka“ soutěžil Václav Dostálík v chůzi na tříkilome-
trové trase. Foto: Jaroslav Polák

ZAJÍMAVOSTI

Hody v Třebčíně oslavují 
patrona hasičů

Třebčín se v posledních letech rozrůs-

tá o nové domky a v mnoha z nich bydlí 
mladí lidé, kteří se do obce přistěhovali. 
Ti většinou neznají místní zvyky, a proto 
bych chtěl připomenout, jak se zde slavi-
ly hody dříve a jak se slaví dnes.

Hody v Třebčíně bývají v neděli po 4. květ-
nu, kdy má svátek sv. Florián, patron hasičů, 

jemuž je zasvěcena kaple postavená v roce 
1862.

Pokud si vzpomínám, bývala to toužeb-
ně očekávaná událost zejména pro děti. 
Každoročně se objevily různé pouťové 
atrakce – kolotoče, střelnice, stánky se 
sladkostmi, svatými obrázky, upomínko-

* * *

* * *



12

vými předměty nebo věcmi domácí po-
třeby. Oběd byl sváteční, pekly se koláče 
a cukroví a přijeli i vzdálení příbuzní, 
na které jsme se všichni těšili.

* * *
Po druhé světové válce spojili v Třebčíně 

hodové oslavy s uctěním památky padlých 
v obou válkách. V předvečer dvoudenního 
hodového programu prochází obcí průvod 
s kapelou až k pomníku padlým u bývalé 
školy. Po pietním aktu jde průvod na míst-
ní hřiště, kde je zapálena vatra, k poslechu 
i tanci hraje hudba a lidé mají možnost 
koupit si občerstvení. V posledních letech 
je program doplněn také ohňostrojem.

V sobotu odpoledne se konají různé 
sportovní a kulturní akce v Ohradě. Den 
končí taneční zábavou, za pěkného počasí 
pod širým nebem.

Nedělní hodové ráno začíná budíčkem 
s dechovkou nejprve u starosty. A pak 
jde kapela od domu k domu, hospodyně 
nabídnou něco sladkého, pán domu něco 
„ostřejšího“, a jsou-li spokojeni, přida-
jí (zcela dobrovolně!) nějakou korunku 
na přilepšenou.

V dopolední době se mohou uskutečnit 
i další akce významné pro obec (v roce 
2016 to bylo obnovení pamětní desky fará-

ři Janu Kašparovi, loni zasazení pamětní 
lípy). V místní kapli se slouží hodová mše.

Odpoledne patří rodinným setkáním, 
za příznivého počasí posezení v areálu 
Ohrada. Bývají zde šermíři, mažoretky, 
ukázky cvičení psů, skákací hrad pro děti 
a jiné zajímavosti pro pobavení občanů – 
a bohaté občerstvení pro dospělé i děti.

I když hody v Třebčíně nebývají slaveny 
tak okázale jako v obcích s farním  kos-

telem, je i tak na co vzpomínat a na běž-
né starosti je vždy příjemné zapomenout. 
Jsem rád, že část tradic se v naší obci do-
dnes dodržuje.

Pořadatelskou štafetu postupně převza-
li členové SDH, kulturní komise, spolek 
S&K i další aktivní občané. A jak to bude 
dál? To vždy záleží na svornosti, činoro-
dosti a dobré vůli těch, kdo v obci žijí.

Josef Nejedlý 

 Třebčínské hody v roce 1965. Foto: Milan Lakomý

Živnosti v Lutíně 
v roce 1911
(Chytilův úplný adresář Moravy, Brno 1911)

Stejně jako u Třebčína navážeme nyní 
přehledem lutínských živností z Chytilova 
úplného adresáře Moravy a Slezska z roku 
1911. Také v tomto případě je vidět, že je 
množství údajů menší než v pozdějších 
letech.

Podle tohoto adresáře žilo v roce 1911 
v Lutíně 396 českých obyvatel. Starostou 
byl František Los, radními byli Jan 
Dočkal a František Nevrlý. Obecní vý-
bor tvořili Josef Smička, Matěj Špunda, 
František Pospíšil, František Okleštěk, 
Josef Procházka a Josef Nevrlý. V míst-
ní školní radě zasedali František Los, 
Matěj Špunda, Antonín Látal, František 
Okleštěk a Alois Punčochář. 

Správcem obecné školy byl Josef Koří-
nek. Jako porodní „bába“  působila v Lutíně 
Kateřina Zlámalová.

Hostinec spolu s řeznictvím a obcho-
dem se smíšeným zbožím patřil Antonínu 
Lakomému. Samostatné obchody se smí-
šeným zbožím vedly Jenovéfa Němcová 
a Marie Škrabalová. Obuvníky byli Jakub 
Kaláb a Josef Kauer, sedlářství patři-

lo Františku Husičkovi a kovárna Petru 
Šnajdrovi. 

V Lutíně byli také tři řezníci: Jan 
Vysloužil, Josef Chudoba a Bohumil 
Dolínek. Kromě těchto živností zde byla 
samozřejmě továrna „Bratři Sigmundové“ 

Jana a Františka, kde byli jako zaměstnan-
ci uvedeni účetní Josef Kavánek a dílove-
doucí Alois Placek.

V obci byly dále vedeny dva spolky - 
Sdružení agrárního dorostu a Místní od-
bor Národní jednoty. Jan Štěpán

Ruční pumpa v zaněženém Lutíně.  Foto z doby po r. 1900
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Dům č. 31 v roce 1931. Foto: archiv autora Stejný dům - dnes v ulici Na Zábraní. Foto: Karel Mišák

Lutín po pouhých 88 letech
Před několika dny proběhl v naší zá-

kladní škole zápis dětí do prvního roč-
níku. Dnešní fotografi í si tedy připome-
neme budovu v Lutíně č. 31, kde začala 

fungovat první lutínská (jednotřídní) 
škola. 

Povolení c.a k. úřadů z 29. října 1849 zna-
menalo pro lutínský obecní úřad možnost 
začít budovat vlastní obecnou školu. Než 
byla samostatná budova školy dokončena, 

vyučovalo se do podzimu 1851 právě v bu-
dově č. 31. Zajímavé je i to, že ve vedlejším 
domě č. 32 byla prodejna tabáku (trafi ka) 
a vedle dveří poštovní schránka, která byla 
později přemístěna před obecní úřad (stará 
fotografi e je z roku 1931). Karel Mišák

Značce „HANÁ regionální 
produkt®“ je už deset let

Tlačenku, paštiku, pivo, 
škvarky nebo dýmník zařa-
dila jarní certifi kační komise 
mezi výrobky, které si na obal 
připnou ochrannou známku 

„HANÁ regionální produkt®“. A přibyly 
i dvě nové certifi kované služby. Komise se 
sešla ve čtvrtek 11. dubna v Sobáčově už po-
dvacáté a při této příležitosti si připomněla 
i deset let od svého vzniku.

Kdo jsou noví certifi kovaní?
Certifi kát má v současnosti už 81 vý-

robců a šest služeb. Nově získal hned dva 
pro své skvělé výrobky (tlačenku a vep-
řovou paštiku) Masný krámek Otevřel 
z Uničova. „Rádi jsme udělili značku také 
Hanáckému pivovaru z Olomouce za je-
jich výborné pivo, zemědělskému druž-
stvu Unčovice za tradiční škvarky a sádlo 
a Šárce Lupečkové z Medlova za dýmník,“ 
vyjmenovala koordinátorka značky Julie 
Zendulková s vysvětlením, že takový ke-
ramický či kovový dýmník slouží k voňa-
vému vykuřování domovů. 

Přibyly také dvě nové služby. Značku 
Haná si může na své propagační ma-
teriály od nynějška přidat Litovelská 
kavárna z Litovle a restaurace Penzion 
Sobáčov.

O obnovení certifi kátu požádalo 21 vý-
robců potravinářských a zemědělských pro-
duktů, jimž platnost značky vypršela.

Kdo tvoří komisi a kdy bude další kolo?
Výrobky a služby vhodné pro udělení 

značky hodnotí vždy certifi kační komise, 
kterou tvoří zástupci míst-
ních akčních skupin, sdru-
žení, institucí, regionálních 
výrobců a odborné veřejnos-
ti. Zaměřuje se především 
na základní kritéria podporující místní 
původ, kvalitu, šetrnost k životnímu pro-
středí a jedinečnost ve vztahu k regionu. 
Regionální značka garantuje zákazníkům 

původ výrobku z Hané, originalitu a vaz-
bu na toto území a zároveň slouží ke zvi-
ditelnění místní produkce.

Nejbližší kolo další certifi ka-
ce regionální značky se usku-
teční na podzim 2019. Značku 
Haná uděluje MAS Moravská 
cesta, kam se mohou výrobci, 

řemeslníci, producenti a poskytovatelé 
služeb se svými žádostmi obracet.

Julie Zendulková
koordinátorka 

Dýmníky paní Šárky Lupečkové z Medlova. Foto: Miroslav Mačák

 



Naši jubilanti:
v březnu:
Vítězslav Synek 95
Maria Dragounová 87 
Svatopluk Ševčík 85
Marie Duchoňová  84 
Jaromil Křížek 83
Zděněk Bombík 82
Růžena Spurná 81
Jaroslav Reif 80
Ludmila Holíková  75
Štěpánka Pouperová 75
Ludmila Hrazdilová 75

v dubnu: 
Marie Švecová 90
Marie Drápalová 89
Ida Kucková 88
Jarmila Dostálová 88
Anna Smékalová 86
Josef Dorazil 83
Libuše Dvořáková 83
Anežka Přichystalová 81
Julius Složil 81
Božena Mílková 80
Miroslav Dočkal 75
Jaroslava Švecová 75 
Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Opustili nás ve věku …
88 let Libuše Navrátilová Lutín
88 let Lenka Krejčířová Třebčín
85 let   Ludmila Horáková Lutín
85 let   Miroslav Hrubý Třebčín
79 let Věra Trbušková Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti.
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V neděli 17. března byly v Třebčíně 
slavnostně přijaty do svazku obce tři děti.

Krásný doprovodný program připravily žákyně ZŠ Lutín.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Zlatou“ svatbu„Zlatou“ svatbu 
- padesát společných let -

 oslavili v březnu manželé 

HELENA A FRANTIŠEK VIČAROVI
 z Lutína.

 Přejeme jim pevné zdraví a mnoho dalších let v lásce
 a pohodě v kruhu milující rodiny.

Narozené děti: 
v únoru: Lukáš Trajer

v březnu: Anna Ordošová
v dubnu: Ema Švédová

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

V sobotu 13. dubna bylo v Lutíně 
slavnostně přijato do svazku obce osm dětí.

Pěkný kulturní program připravily děti z MŠ Lutín.


