2. března 2020

ZDARMA

Ročník 29/číslo 150

/sKdKͻZz^dhW/d>^dsKͻa<K>z/E&KZDh:1ͻ^WKZdsK/ͻ:1DsK^d/

ZE ŽIVOTA OBCE
Co přinesla Tříkrálová
sbírka 2020
První lednovou sobotu se v Lutíně
i Třebčíně vydali na svou tradiční pouť tříkráloví koledníci. V letošním roce slaví tato
největší charitativní akce v České republice
své dvacáté výročí. U jejího zrodu stál současný arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský Mons. Jan Graubner. Poprvé
proběhla sbírka v roce 1999 jen v olomoucké diecézi. O rok později již toto, dnes velké, dílo získalo celorepublikový rozměr.

Třebčínští „králové“ s doprovodem.

Ohlédnutí za rokem 2019
v RC Klásek
Vážení a milí přátelé Klásku,
ráda bych se s Vámi
podělila o zhodnocení naší činnosti v uplynulém
roce, kdy jsme realizovali
provoz herny, pravidelná setkávání menších dětí s maminkami,
zájmové kroužky pro větší děti a jiné aktivity. Novinkou v roce 2019 byly kroužky

Naši letošní koledníci obdrželi v pátek
3. ledna v lutínské kapli požehnání od hněvotínského faráře Mons. Vojtěcha Kološe
a hned následujícího sobotního ledového
rána vyrazili na svou cestu. V Lutíně letos
koledovalo osm skupinek, v Třebčíně vytvořili malí „králové“ pět skupinek.
Občané v našich obcích věnovali letos
na záměry sbírky, jimiž jsou zejména
podpora rozvoje domácí hospicové péče
na Olomoucku, úpravy azylového domu
sv. Anežky pro starší nemocné lidi a také
opravy a rozšíření hygienického zázemí

Foto: Dušan Sedláček

pro lidi bez domova, úctyhodnou částku
67 058,- (v Lutíně 46 063,- a v Třebčíně
20 995,-) korun. Výsledná částka je tedy
opět vyšší než v loňském roce, což je velmi pozitivní. Celkový výnos koledy v děkanátu Olomouc překonal v letošním roce
dva miliony korun.
Upřímně děkujeme všem štědrým
dárcům, kteří se rozhodli nemyslet jen
na sebe, ale udělat něco pro druhé, a samozřejmě také všem, kdo se na organizaci
a hladkém průběhu sbírky podíleli.
Dalibor Kolář, místostarosta

Lutínští „králové“ nevynechali ani naše strážce pořádku.

Tančírna a Hra na zobcovou ﬂétnu. Naše
centrum navštívilo 225 rodičů a 231 dětí,
uspořádali jsme dvě malé a čtyři velké
akce a proběhlo 284 lekcí kroužků. Naše
akce navštívilo celkem 1057 dospělých
a 2083 dětí.
Po celý rok se nám dařilo naplňovat cíle
a poslání našeho Rodinného centra, vytvářet prostor pro pravidelná setkávání
dětí a rodičů a posilovat tak nezastupitelnou hodnotu rodiny. Chceme být místem,
kde budou trávit rodiče a děti společný
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Foto: Hana Sandroni

čas, kterého je v dnešní uspěchané době
čím dál méně.
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se
na shledanou v RC Klásek.
* * *
Za svou osobu bych se chtěla rozloučit se
všemi dobrými lidmi, kteří nám byli nápomocni od samého zrodu centra nebo se
k nám připojili v průběhu let a podali pomocnou ruku. Velké díky patří samotným
zakladatelkám za jejich odhodlání vybudovat prostor pro společné chvíle, obci

Lutín za podporu od samotného vzniku
centra. Nikdy před námi „nezavřeli dveře“, ať už jsme si vymysleli jakoukoliv
akci.
Když jsme se s manželem přestěhovali do Lutína, stala jsem se maminkou
a jezdila s kočárkem lutínskými ulicemi,
najednou jsem si uvědomila, jak jsem tu
sama a nikoho neznám. Bylo mi z toho
velmi smutno. Až díky Klásku jsem se seznámila s maminkami, které měly stejně
staré děti a potřebu si s někým popovídat
a řešit společná témata.
Ale jak je psáno v bibli, „všechno má
svůj čas, každá věc pod sluncem má
určenou chvíli…..“ Moje děti dorostly
do věku, kdy je jim Klásek již „malý“
a já právě teď cítím, že nadešel můj čas,
abych předala pomyslné otěže dál. Děkuji
všem za čas, který jsem mohla v Klásku
strávit, velmi si toho vážím a nikdy nezapomenu. Byla to pro mne přínosná doba,
hodně jsem se naučila, něco snad i předala dalším rodičům. Viděla jsem rozvoj
nejen Klásku, ale také růst našich dětí,
ze kterých jsou již školáci a „velcí“ lidé.
Přeji si, aby jim společný čas v Klásku
zůstal někde v dušičce uložen a rádi
na něj vzpomínali.

Karneval „Letem světem“
si děti užily
I letos uspořádala ZŠ Lutín ve spolupráci se SRPŠ školní karneval. Ve velkém
sále Společenského domu Sigmy Lutín se
v sobotu 15. ledna odpoledne sešlo, jako
v minulých letech, velké množství dětí se
svými rodiči a prarodiči.
U vchodu čekal na děti drobný dárek
a pak už byly vidět jen rozzářené oči, které

Zleva: Mgr. Zdeňka Luňáková (hospodářka), Ing. Mgr. Radka Pocklanová (místopředsedkyně) a Monika
Janíková (předsedkyně) - nový výbor RC Klásek.
Foto: Lucie Kotorová

Rodinnému centru Klásek přeji ze srdce další úspěšnou etapu rozvoje a novému
vedení hodně inspirativních nápadů při

zpříjemňování společného života v Lutíně.
Lucie Migalová, do 17. ledna 2020
předsedkyně Rodinného centra Klásek

dětem jiskřily při pohledu na krásně nazdobený sál. O výzdobu se postaraly paní
vychovatelky ze školní družiny, paní učitelky a také samotné děti, které dychtivě
hledaly svůj vystavený obrázek.
Karneval se letos nesl ve znamení hesla
„Letem světem“, a tak při průvodu masek
nikdo nepřehlédl nejrůznější obyvatele
naší planety, nejrozmanitější dopravní
prostředky, ale také pohádkové postavičky známých českých a světových autorů.

Všichni společně tancovali, pod vedením
vychovatelek soutěžili a za to byli odměněni sladkostmi a třeba i výhrou v bohaté
dětské tombole.
O organizaci a občerstvení se postaraly
maminky ze SRPŠ, a tak se sobotní odpoledne opravdu vydařilo. A nám už nezbývá, než se těšit na příští rok, ale jaké bude
téma, ještě neprozradím.

Všechny děti se pořádně vydováděly při hrách a soutěžích.

Iva Lužná, vedoucí vychovatelka

Fota: Zdeněk Vích
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Třebčínští hasiči v zimě
nezahálejí

lo masité občerstvení, aby mohli doplnit
ztracenou energii.
V neděli 16. února pak v časných ranních hodinách vyrazili hasiči ze zásahové jednotky na centrální stanici HZS
v Olomouci, kde absolvovali prověřovací
výcvik v polygonu s dýchací technikou.
Nový garant naší jednotky si dává opravdu záležet, aby se chlapům „nezkrátily
žíly“. Ale „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, toto rčení se již mnohokrát osvědčilo.
Přejeme hodně elánu a trpělivosti v náročné a záslužné práci.
Dalibor Kolář

Foto: Dalibor Kolář

Až se třebčínských hasičů zeptá jaro
„Co jste dělali v zimě?“, budou moci hrdě
odpovědět – pracovali! Po novém roce
proběhl nábor členů do kroužku mladých
hasičů a pro pětadvacet vybraných nováčků už teď připravují jejich instruktoři program v rámci celorepublikové hry
mladých „Plamen“. Mladí hasiči se v něm
naučí základům požární prevence, kolektivní spolupráce a pořádně si při něm protáhnou kosti. Touto cestou děkujeme i ve-

dení obce za podporu, které se hasičům
dlouhodobě dostává.
V rámci jarní brigády v sobotu 15. února nově vymalovali hasiči s pomocí mistra
Sychry denní místnost v hasičské zbrojnici
v Třebčíně. Za profesionální pomoc děkujeme. Zároveň brigádníci doplnili inventář
o police na zásahové obleky a urovnali potřebné vybavení do nových regálů v garáži.
Druhá parta hasičů zatím v lese připravovala dřevo na vatru, která bude hořet
v rámci tradičních hodů o druhém květnovém víkendu. Pro všechny zúčastněné
se v udírně na dvoře zbrojnice připravova-

Výcvik v dýchací technice není žádná legrace.

DUHA Křišťál hlásí
Hola hola, hlásíme
se vám po zimním táboře o jarních prázdninách.
Jako každý rok, i letos jsme se s dětmi
z našeho oddílu vydali
na zimní tábor. tentokrát do Nýznerova
na naši oblíbenou základnu Pavučinka.
Tématem tábora bylo „Raubíř Ralf - tentokrát bez internetu“. Pro některé děti
zděšení, pro některé zážitek. Zkuste si
v dnešní době vydržet sedm dnů! bez
signálu a wi-ﬁ.
V „bohem zapomenutém“ kraji nám
Ralf svou nešikovností kazil hry. Děti
ovšem máme šikovné, a tak jeho katastrofy napravily a za odměnu dostaly
medaile. Taky se některé naučily nové
věci, třeba přikládat do kamen, umývat
nádobí bez myčky a poznat si svoje věci
bez maminky. Všechno se jim jednou
hodí.
Třeba na letním táboře, který bude letos

Foto: Dušan Sedláček

„v Bradavicích“ v termínu 18.7. - 1. 8. 2020.
Zveme na něj všechny šikovné děti školou
povinné.

Na Pavučince jsme si poradili i bez mobilů.
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Denní místnost už je „jako malovaná“.

Sepsala a pár mouder podle podkladů
Aničky, Áji a Renči přidala „Lenočka“.
Lenka Pospíšilová, vedoucí

Foto: Tomáš Pospíšil

Kolik nás bylo v Lutíně a Třebčíně v roce 2019
Počet osob

Lu n

Třebčín

ženy

Σ

muži

ženy

Σ

přihlášených

24

22

46

4

8

12

58

odhlášených

28

39

67

6

8

14

81

narozených

18

13

31

3

4

7

38

zemřelých

7

10

17

3

3

6

23

Kdy – kde – co
v březnu a dubnu
14. března (sobota)
29. března(neděle)

Třebčínský košt
sál KSZ Třebčín (19.00 hod.)
Velikonoční workshop
(zdobení kraslic)
sál KSZ Třebčín (15.00 hod.)
17. dubna - Běh mládeže
(pátek)
(Velká cena obce Lutín)
hřiště ZŠ Lutín (17.00 hod.)
18. dubna - Master guláš 2020
(sobota)
Litovelská pivnice
Třebčín (9.00 hod.)
30. dubna - Slet čarodějnic
(čtvrtek)
areál Ohrada v Třebčíně
(17.30 hod.)
Hody v Lutíně
1. května - Slet čarodějnic
(pátek)
a stavění máje (15.00 hod.)
Hodová taneční zábava
(20.00 hod.)
areál Rybníček v Lutíně

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 30. 12. 2019:
Schválila:
O na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo se společností
ŠTERNSTAV spol. s r.o., IČ: 60472774
na zhotovení stavby „Obytná zóna Lutín –
U malé vrátnice“ za cenu 1 206 069,02 Kč
bez DPH;
O aktualizovaný ceník za pronájem auly
ZŠ Lutín a KSZ Třebčín s platností od
1. 1. 2020. Cena za pronájem již objednaných akcí pro rok 2020 se řídí ceníkem
platným do 31. 12. 2019;
O uzavření smlouvy o nájmu budovy stojící na pozemku p.č. 245/2, k. ú. Lutín pro
podnikatelské účely ke dni 1. 1. 2020 s dobou trvání smlouvy 15 let se společností

muži

ženy

celkem

k 31. 12. 2019

1580

1593

3173

Lu n

1208

1206

2414

Třebčín

372

387

759

Celkem

muži

2. května - Turnaj přípravek v kopané
(sobota)
stadion TJ Lutín (10.00 hod.)
Svěcení kapličky sv. Floriána
v Lutíně u „magacíny“
Oslavy výročí osvobození
- pietní akt u pomníku padlým
Hodové posezení s kapelou
a občerstvením (pečené makrely) v areálu Rybníček

Program oslav výročí konce 2. světové války
a hodů v Třebčíně (7. – 10. 5.) najdete v květnovém OZ (vyjde 1. 5. 2020).
Kulturní komise

3. května - Hodový budíček
(neděle)
s kapelou J. Pavlíčka (7.00 hod.)
Hodová mše v kapli
Nanebevzetí P. Marie
(9.00 hod.)
Mistrovské utkání v kopané
mužů Lutín – Jeseník
stadion TJ Sigma (16.30 hod.)
Od pátku do neděle po celý den lunapark
v prostoru „pod lipami“!
Doba svěcení kapličky, pietního aktu
u pomníku a odpoledne na Rybníčku 2. 5.
budou oznámeny obecním rozhlasem.
Veolia Energie ČR a.s. Cena za pronájem
se řídí ceníkem nájemného schváleného
Radou obce Lutín k 1. 1. 2020;
O uzavření nájemní smlouvy a smlouvy
o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti
mezi Obcí Lutín a Povodím Moravy, s.p.,
kde předmětem je část pozemku p.č. 486
v k. ú. Třebčín. Po dobu výstavby mostu („Zákantí“) bude roční nájemné činit
1056 Kč. Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti, kde bude stanovena náhrada
ve výši nejméně 5 000 Kč.
Vzala na vědomí:
O informace o novelizaci nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
kterým dochází k navýšení odměn zastupitelstev ÚSC o 10%. Výše odměn neuvolněných zastupitelů bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce;
O informaci o žádosti občanů o vybudování
psího hřiště v obci.
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Doporučila zastupitelstvu obce zařazení individuální neinvestiční dotace ve výši
60 000 Kč, určené na ﬁnancování činnosti
Rodinného centra Klásek z.s., do rozpočtu
obce na rok 2020.
dne 20. 1. 2020:
Schválila:
O uvolnění prostředků z rozpočtu obce
na rok 2020 ve výši 25 000 Kč na zajištění
24. obecního plesu. Prostředky budou použity na úhradu hudby, pozornosti pro hosty,
předtančení a občerstvení pro účinkující
a pořadatele. Ples pořádá Kulturní komise
Lutín;
O úpravu (navýšení) nájemného z nebytových prostor u obecních nemovitostí od
1. 4. 2020 v souladu s koeﬁcientem růstu
nájemného v roce 2019 ve výši 2,8%;
O úpravu (navýšení) nájemného z bytových prostor u obecních nemovitostí od
1. 4. 2020 v souladu s koeﬁcientem růstu
nájemného v roce 2019 ve výši 2,8%. Tato

úprava se netýká bytů v rámci DPS Lutín,
kde zůstává nájemné na úrovni roku 2019;
O zasedací místnost v KSZ Třebčín jako
úředně určenou místnost pro konání svatebních obřadů.
Souhlasila:
O se zařazením individuální dotace ve výši
5 000 Kč pro spolek Jdeme autistům naproti z.s. do návrhu rozpočtu Obce Lutín
na rok 2020. Prostředky budou použity
na činnost spolku;
O se zařazením individuální dotace ve výši
2 500 Kč pro Mgr. Radima Kristka na zajištění akce „Slaňování rozhledny na Velkém
Kosíři“ (dne 5. 9. 2020) do návrhu rozpočtu
Obce Lutín na rok 2020. Dotace bude použita na odměny instruktorům zajišťujícím
tuto akci;
O se zadáním dalšího rozpracování projektové dokumentace na opravu Růžové ulice
(část od křižovatky ul. K Sídlišti po rotundu) ve variantě č. 4 (tzn. vozovka, parkovací zálivy a chodníky po obou stranách) pro
Ing. Doležela (DSGEO).
dne 12. 2. 2020:
Schválila:
O uvolnění ﬁnančních prostředků z rozpočtu Obce Lutín na rok 2020 v celkové
výši 16 500 Kč. Prostředky budou použity
na zajištění školního karnevalu (2 000 Kč),
Memoriálu Jana Spurného (2 000 Kč), mi-

ŠKOLY INFORMUJÍ
Nezapomněli jsme
na opuštěné pejsky
Už pět let se v prosinci koná v naší škole sbírka pro pejsky z útulku v Čechách

Souhlasila:
O zařadit do návrhu rozpočtu obce na rok
2020 individuální dotaci ve výši 10 000 Kč
organizaci Charita Olomouc na její činnost. Dotace bude poskytnuta na základě
veřejnoprávní smlouvy;
O zařadit do návrhu rozpočtu Obce Lutín
na rok 2020 individuální dotaci ve výši
20 000 Kč pro spolek S&K Třebčín z.s.
Prostředky budou použity na činnost spolku. Dotace bude poskytnuta na základě
veřejnoprávní smlouvy;

O zařadit do návrhu rozpočtu obce na rok
2020 individuální dotaci ve výši 2 000 Kč
organizaci Spolek Trend Vozíčkářů
Olomouc. Prostředky budou použity
na zajištění akce „Beneﬁční koncert“.
Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy;
O zařadit do návrhu rozpočtu Obce Lutín
na rok 2020 individuální dotaci ve výši
30 000 Kč pro spolek SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Třebčín. Prostředky
budou použity na činnost spolku. Dotace
bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy;
O zařadit do návrhu rozpočtu Obce Lutín
na rok 2020 individuální dotaci ve výši
20 000 Kč pro spolek Klub železničních
modelářů Lutín z.s. Prostředky budou
použity na činnost spolku. Dotace bude
poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy;
O zařadit do návrhu rozpočtu Obce Lutín
na rok 2020 individuální dotaci ve výši
10 000 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku. Prostředky budou použity na činnost této organizace. Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy;
O s podáním žádosti na MŠMT o povolení
úpravy délky školního roku 2019/2020.
Žádáme o ukončení školního roku 12. 6.
2020 z důvodu probíhající rekonstrukce
školních budov.
/jch/

pod Kosířem.
Tak jako v minulých letech byl zájem
našich dětí obdarovat opuštěné pejsky obrovský. Do sbírky se celkem zapojilo 75
žáků a 7 zaměstnanců naší školy.
Nasbírali jsme a do útulku odvezli
151 kg granulí, 7,5 kg piškotů, 31 kg (27
kusů) paštik, 74 kusů kapsiček, spoustu

pamlsků a kostiček. Pro radost (a krásu)
dostali pejsci 26 hraček, 6 vodítek, 13 oblečků, 39 dek a ručníků, 5 misek, 12 obojků, postrojků a náhubků a jeden kartáč.
Všem dárcům, kterým není osud pejsků
lhostejný, moc děkuji a těším se na příští
rok !!!
Jana Vyhnánková, organizátorka sbírky

kulášské nadílky v ZŠ a MŠ (6 000 Kč),
oslavy Mezinárodního dne dětí v MŠ
Lutín (3 000 Kč) a ukončení docházky dětí
do MŠ (3 500 Kč);
O smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele plynu pro Obec Lutín a ZŠ a MŠ Lutín
se společností ENTERPLEX. Společnost
ENTERPLEX zajistí on-line výběrové
řízení v elektronické aukci na výběr dodavatele plynu od 1. 1. 2021. Provize za tuto
službu je 5% ze skutečně realizované úspory ve srovnání s cenou dominantního dodavatele.
Doporučila:
O zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce
na rok 2020 v navrženém znění;
O zastupitelstvu obce odkup pozemku p.č.
678/5 v k. ú. Hněvotín od Obce Hněvotín
za účelem následné směny za pozemek potřebný pro cyklostezku Lutín – Hněvotín.

Pejsci z útulku v Čechách pod Kosířem dostali bohatou nadílku.

Fota: Jana Vyhnánková
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Vědomostní soutěže 2020
už „jedou“

ního kola se stává ten, kdo vyřešil 10 a více
příkladů.

Školní kolo matematické olympiády
úspěšně vyřešili tři žáci pátého ročníku: Lucie
Gazdová, Filip Chmelář a Tomáš Kaprál.
Postoupili do okresního kola, které se konalo 29. ledna v Olomouci na ZŠ Stupkova.
Během 90 minut museli vyřešit tři celkem
obsáhlé úlohy.
Nejlépe z naší trojice dopadla Lucie
Gazdová. Všem gratuluji a děkuji za snahu
a čas, který museli přípravě věnovat.

Nejlépe uspěli:
z 5. ročníku Filip Chmelář (12 bodů),
Tomáš Kaprál (11 bodů), Lucie Gazdová
(11 bodů);
ze 7. ročníku Veronika Mrázková
(10 bodů).
Velmi pěkných výsledků, ale bez postupu do okresního kola (méně než 10 bodů),
dosáhli z 6. ročníku Adéla Gothová, Filip
Ehrmann a Dominik Steiner, ze 7. ročníku
Ema Baleková a z 8. ročníku Pavel Šmída
a Zdeňka Řeháková.
Všem postupujícím do okresního kola budeme ve dnech 24. – 26. března držet palce.
Hodně štěstí !!!
Jana Vyhnánková, učitelka

* * *
Školní kolo pythagoriády pro žáky 5. – 8.
ročníku se konalo v pátek 24. ledna. Během
60 minut museli vyřešit patnáct příkladů.
Úspěšným řešitelem postupujícím do okres-

V matematické olympiádě si žáci museli poradit i s náročnými úkoly.

Sigmundova SŠS, Lutín
Ekonomické olympiády se
účastníme poprvé
Ekonomická olympiáda je mezinárodní
soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních
škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím
přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových
schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci
Ekonomické olympiády spoluvytvářejí
ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní
banky.
Ekonomická olympiáda je největší soutěží
v ekonomii a ﬁnancích v ČR a na Slovensku
(celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V le-

*

*

*

Pro úplnost ještě připomínáme, že
už 16. října minulého kalendářního, ale současného školního roku se
dvacet žáků osmého a devátého ročníku zapojilo do každoroční soutěže
Přírodovědný klokan.
Soutěž je zaměřená na znalosti žáků
z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.
V kategorii KADET řešili 24 úkolů
různé obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů.
Nejlepšími řešiteli soutěže byli Petr
Dostál, Vojtěch Smička, David Střída
a Veronika Veselá (9.A) a Marek Koutný
(9.B).
Dana Vrbová
učitelka

Fota: Jana Vyhnánková

tošním roce bude její působnost rozšířena
také o Maďarsko. Naši studenti se zapojili
do soutěže letos poprvé.

Na výsledky si účastníci krajského kola musí počkat.
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Během prosince proběhlo školní kolo.
Testování ve školním kole probíhá on-line formou. Testovací systém náhodně

Foto: archiv školy

generuje testové otázky z databáze, každý
student absolvuje jiný test. Úroveň testu je
stejná pro studenty všech ročníků. Po splnění náročných kritérií postoupili do kraj-

ského kola tři studenti oboru Mechanik
seřizovač.
Krajské kolo proběhlo 31. ledna v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Doufáme, že naši „borci“ nám neudělali ostudu. Výsledky budou známy během měsíce
března.
Daniela Wernerová
učitelka odborných předmětů

Během prosince a ledna proběhly v naší
škole již tradiční „dny otevřených dveří“.
V tyto dny mohli zájemci z řad veřejnosti
navštívit všechny budovy školy. Velký zájem
byl především o prostory školních dílen, které jsou díky předloňské rekonstrukci pro
veřejnost atraktivní.

Ani v budově školy jsme ale neměli nouzi
o návštěvníky. K vidění byly odborné učebny, počítačová učebna určená především pro
výuku Inventoru a pro návštěvníky velmi zajímavá laboratoř technických měření. Protože
naše škola poskytuje ubytování studentům ze
vzdálenějších koutů, byl pro veřejnost otevřen i domov mládeže.
V sobotu 11. ledna jsme přivítali vzácnou
návštěvu - pana Miroslava Žbánka, primáto-

ra města Olomouce. Přijel se k nám podívat
i s potomky – starším „deváťákem“ a nedávno narozeným novým „přírůstkem“ do rodiny.
Návštěvníkům se věnovali ve škole i na dílně nejen pedagogičtí pracovníci, ale také
studenti, kteří v každé z učeben prezentovali
ukázky naší společné práce. Všichni ochotně
odpovídali na dotazy a rádi provedli návštěvníky po škole i dílně. Mgr. Jitka Bušinová

Laboratoř technických měření.

Primátor Olomouce v roli starostlivého otce.

Lednový „den otevřených
dveří“ navštívil primátor

Lyžařské kurzy jsou
v plném proudu
Lyžařské kurzy pořádáme pro své žáky
každoročně. Jsou určeny především pro
první ročníky a probíhá jich vždy několik většinou tři. Letos po jednom v lednu, únoru
a březnu.
Už několik let je cílem naší cesty Ostružná

v Jeseníkách, kde v penzionu Anežka máme
veškeré zázemí. Odtud vyrážíme lyžovat
do okolí. Nejčastěji na Ramzovou nebo
do Petříkova. Nejraději však chodíváme
nad Ostružnou na Řetězárnu. Je to trochu
„z ruky“ od příjezdové komunikace, takže
tu máme takřka soukromý vlek. Navíc si zde
žáci můžou v chatě odpočinout, zahřát se
a dát si čaj.

Před penzionem Anežka v Ostružné.

Fota: Jitka Bušinová

Letos máme za sebou už dva kurzy. Druhý
– únorový byl ve znamení orkánu Sabrina,
o kterém nás neustále informovala média.
Naštěstí nás v Ostružné úspěšně minul.
Takže jsme v klidu mohli užívat zimní pohodu, „hromadu“ sněhu a příjemnou partu.

Kdo by si nepřál takovou zimu?
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Za tělocvikáře Sigmundovy školy
Tomáš Kantor

Fota: Hana Grundová

SPORT V OBCI
Fotbalisté už absolvují
„zimní dril“
Zimní příprava spojená s tradičním fyzickým drilem se lutínským mužům rozběhla ve středu
22. ledna. „Chlapi“ trénují třikrát
týdně, jeden trénink je herní na umělé
trávě v Hněvotíně, druhý silový v posilovně a třetí běžecký v domácích podmínkách v Lutíně. Regenerace probíhá
v sauně v objektu tělocvičny TJ Sigma
Lutín.
Mužstvo stihlo odehrát už i přípravný
zápas, který se hrál 15. února na umělé

ZAJÍMAVOSTI
Organizace „Člověk v tísni“
je tu pro nás
V insolvenci a následných exekucích se jen
v Olomouci nachází
každý desátý člověk nad patnáct let,
ročně je to přibližně 400
případů. Příčinou jejich zadlužení jsou například neuvážené nákupy na splátky, závažné životní
situace, kdy životní náklady zůstaly jen
na jednom živiteli, neplacení zdravotního
pojištění, poplatků za odpady nebo pokut
za různé přestupky. Občas jsou to dluhy,

trávě v Morkovicích s domácím výběrem.
Domácí zvítězili 4:1, naši jedinou branku vstřelil Tomáš Konečný. Dalšími soupeři v průběhu přípravy budou Bělotín
a Konice. Generálka se uskuteční
v neděli 15. března na domácím
pažitu s Určicemi (všichni 1.A tř.
sk. B). Jarní mistrovskou premiéru
s Kralicemi absolvujeme v neděli

15. března od 15:00 hod. v Lutíně.
Lutínská drobotina také nezahálí, přípravky a žáci již trénují v tělocvičně ZŠ
a v tělocvičně TJ Sigma Lutín, dorost
zahájí přípravu v průběhu měsíce února.
V případě zájmu zaregistrovat vaši ratolest (dívky i chlapce) do fotbalu mne neváhejte kontaktovat na čísle 724 919 829.
Jakub Chrást, člen A-týmu

Rozpis jarních utkání
Ne 22. 3. 15:00 Lu n – Kralice
Ne 29. 3. 15:00 Bohuňovice – Lu n
Ne 5. 4. 15:30 Lu n – Medlov
Ne 12. 4. 15:30 Šternberk – Lu n
Ne 19. 4. 16:00 Lu n – Zábřeh
So 25. 4. 16:00 Želatovice – Lu n
Ne 3. 5. 16:30 Lu n – Jeseník

St
Ne
Ne
So
So
Ne
So

na které člověk zapomene nebo o nich ani
neví.
V těchto životních situacích je možné obrátit se na odborníky z organizace
„Člověk v tísni“, kteří tyto problémy řeší
se svými klienty a hledají nejen jejich příčiny, ale hlavně cestu k nápravě. Pomáhají
jim zmapovat situaci a připravit je na oddlužení.
„Člověk v tísni“ je nezisková organizace působící v Olomouckém kraji.
Kanceláře má v Olomouci, Přerově,
Prostějově, Hranicích a Jeseníku. Kromě
individuálního rodinného a dluhového
poradenství se zaměřuje také na podporu dětí a mladých lidí, kterým nabízí
široké spektrum vzdělávacích služeb, zajišťuje akreditované probační programy
pro mladistvé i dospělé klienty.

6. 5. 16:30
10. 5. 10:00
17. 5. 17:00
23. 5. 17:00
30. 5. 10:00
7. 6. 10:00
13. 6. 17:00

Lu n - Lipová
Černovír - Lu n
Lu n - Mohelnice
Litovel - Lu n
Lu n – Velké Losiny
Opatovice - Lu n
Ús n - Lu n

Služby fungují bezplatně a pracovníci mohou klienta navštívit i v jeho domácnosti (kromě Olomouce a okolí také
na Litovelsku a Uničovsku). „Z dluhů se dá
dostat. nejdůležitější je nezavírat před nimi
oči“, říká insolvenční poradkyně Vendula
Kroupová.
V Olomouci můžete navštívit kancelář
„Člověka v tísni“ i bez objednání v konzultačních hodinách každý čtvrtek od
8 do 12 hodin na adrese Litovelská 14,
případně se domluvit na schůzce s investiční poradkyní Vendulou Kroupovou, tel.
777 367 876, vendula.kroupova@clovekvtisni.cz.
(Plné znění článku mediální koordinátorky Bc. Barbory Kurdzielové najdete
na webu obce a na úřední desce před OÚ.)

Ještě jednou kaplička
sv. Floriána
V minulém čísle Obecního zpravodaje
starosta obce slavnostně oznámil, že se konečně podařilo opravit jednu z našich dvou
nejcennějších památek, zařazených do seznamu nemovitých kulturních památek
(č. rej. 2636 tehdy Severomoravského kraje)
- kapličku sv. Floriána u „magacíny“.
Je to víc než 22 let (v říjnu 1997), kdy jsme
byli jako obec poprve vyzváni Památkovým
ústavem v Olomouci k záchraně této památky. Hned v roce 1998 obec požádala
Ministerstvo kultury ČR o ﬁnanční dotaci
na opravu. Žádost byla bohužel zamítnuta.
V roce 2003 se o památku začal zajímat
Národní památkový ústav, který kapličku zařadil do seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých kulturních památek pro
tento rok.

Mgr. Jiří Pokorný odváží věž kapličky k opravě.
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Foto: Karel Mišák

A pak se teprve začal hledat majitel nemovitosti, protože Obec Lutín jím nebyla. Památka
nebyla uvedena v katastru nemovitostí, ale
stojí na pozemku p. Lubomíra Mikmeka ze
Slatinic, který projevil vstřícnost při jednání
o převzetí kapličky do majetku obce.
Jednání se ale protahovala, a nato jsme byli
v dubnu 2008 vyzváni Oddělením památkové péče Magistrátu města Olomouce k urych-

Kde v Třebčíně najdete zachované arkádové náspí?
Snad každý z vesnických domů má svůj
jedinečný příběh. Pokud jsem u žudrů konstatoval, že v Třebčíně již žádný nezůstal,
arkádová náspí* se tady ještě najdou.
V kanceláři obecního úřadu v Třebčíně
lze objevit stavební plánek z roku 1893:

lené nápravě. Obec tedy hned požádala
Ministerstvo kultury ČR o povolení transferu
kapličky do centra obce.
Přestože již byla zpracována stavební dokumentace pro přemístění kapličky, MK ČR
žádost v prosinci 2008 zamítlo. Nepomohlo
ani následné odvolání, v březnu 2009 opět
přišlo z MK ČR odmítavé stanovisko.
Další výzva z Oddělení památkové péče

Magistrátu města Olomouce přišla v srpnu
2013. Až pak se konečně začal řešit majetkový vztah k památce, který po schválení
zastupitelstvem obce vyvrcholil v minulém
roce zadáním opravy, hrazené z velké části
z prostředků obce.
Takže jsme se po 22 letech konečně dočkali!
Karel Mišák

„Nákres na vystavění hospodářských
stájů pro p. Frant. Přichystala, rolníka
v Třepčíně.“ Plánek na stavbu nového hospodářského křídla počítal s kuchyní a komorou pro čeládku, prostornou konírnou,
ustájením krav, komorou na píci a s chlévem „černého dobytka“. Bylo tu i místo
na tzv. „stáj císařskou“ k ustájení koní při
vojenských cvičeních. Krytý průchod mezi

chlévy a tehdejším hnojištěm stavitel oživil
jedním z typických prvků původních hanáckých usedlostí - arkádovým náspím.
Hospodářská přístavba měla původně
arkádové osmihranné sloupky z lícových
cihel. I když byly poškozené v letech 19501967 při chovu družstevních vepřů ve zdejších chlévech, majitelé se rozhodli objekt
zachránit. Sloupky po opravě dostaly bílou
omítku, což dvoru dodalo příjemný vzhled.
Usedlost patří již od prvního číslování
Třebčína v roce 1771 neodmyslitelně k jeho
návsi. Též obytná část byla postupně rekonstruovaná, naposledy na dvougenerační
dům.
Josef Nejedlý
* arkáda – zděný oblouk nesený sloupky,
podpírající prodlouženou část střechy

Nad arkádami se zachoval kamenný svědek doby vzniku hospodářské přístavby z r. 1896.

Co říká mapa o starých hraničních kamenech Lutína?
(Příspěvek byl zpracován podle indikační
skici Lutína z roku 1833.)
Stejně jako v minulém čísle OZ budeme
mluvit o hraničních kamenech, které vymezovaly vnější hranice obce vůči okolním
vesnicím. V zásadě všechny obecné informace uvedené v minulém čísle platí i pro
Lutín. Indikační skica, tedy přesná katastrální mapa Lutína, byla vyhotovena roku
1833 a katastr zde vyměřil geometr Michael
Čzernowitz.
Lutín podle ní měl všechny hraničníky neznačené po celém obvodu katastru. Již z minulého příspěvku ale víme, že na jihu obce
byl hraničník s iniciálami TLO, tedy Třebčín,
Lutín a Olšany. Geometr Čzernowitz si tedy
evidentně značně ulehčil při zakreslení hra-

ničníků práci, proto se nyní podívejme na indikační skici okolních vesnic. Mimo tento
trojmezní hraničník se zde totiž skutečně
nacházely další hraničníky s nápisy, nejen
kameny bez označení.Na jihozápadě obce se
podle mapy Olšan nacházel trojmezní hraničník z roku 1830 se zkratkami OLS.LUT.NEB

Hraničníky na hranicích se Slatinicemi.
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Foto: Josef Nejedlý

tedy Olšany, Lutín a Hněvotín (Nebotein).
Nejzajímavější je ale severní hranice se
Slatinicemi. Zde se totiž nacházelo osm kamenů z roku 1731. Ze strany Slatinic měly
většinou zkratku I.I.A., někdy doplněnou
o F.V.L., ovšem ta není zapsána u každého
kamene. Jeden kámen má mimo zkratky
F.V.L. uvedeno H.T. a stejný letopočet. Zdá
se ale, že jde spíše o chybu geometra, protože u Drahanovic má jeden kámen uvedenu
zkratku J.J.A.F.v.L. 1731.
Takto to nejspíše bylo na všech hraničnících mezi Lutínem a Slatinicemi a zkratka
z němčiny znamená Josef Jan Adam kníže z Lichtenštejna a rok úpravy hranice.
Zkratka H.T. měla nejspíše znamenat H.P.,
opět z němčiny panství Plumlov, pod které
Slatinice spadaly.
Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky
Zemského archivu v Opavě

Lutín po 48 letech
Dnešní stará fotograﬁe není příliš historická, ale pro většinu spoluobčanů je
víceméně „exotická“. Staré chalupy s prolomenými střechami měly č.p. 4 a 5, byly

Statek č. 5 z pohledu ze zahrady.

zbořeny právě při stavbě prodejny potravin
ve vesnické části Lutína (dnes Supermarket
„Anička“).
Hromada suti v popředí je zbytkem jedné
z největších stodol v Lutíně. Na pravé straně uliční fronty zůstal zachován až domek

Foto: archiv Pavla Zlámala

s komínkem. Pamětníci si vzpomenou, že
v průjezdu tohoto statku byl „garážován“
krásný pohřební kočár, který se „ztratil“ už
někdy v šedesátých letech. Ale v té době už
v Lutíně stejně žádní koně nebyli.
Karel Mišák

Supermarket „Anička“ je soukromá prodejna.

Foto: Karel Mišák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti:
v lednu:
Marie Pažourková
Radmila Mazalová
Marie Zbořilová
Josef Tunka
Jiří Stodola
Vlasta Handlová
Naděžda Kovářová
Margarita Šimková
Anna Pavelková
Anna Bílá
Ludmila Čeplová
Jaroslav Smička
Helena Hejdušková
Ludmila Pluháčková
Jan Rozsíval
Ernest Čermák

89
88
87
87
86
84
84
83
81
81
80
80
80
75
75
75

v únoru:
Marie Andrlíková
94
Anna Káňová
87
Antonie Očková
86
Bohumila Řezáčová
84
Milada Vašíčková
84
Marie Bombíková
82
Jaroslav Pospíšil
81
Ludmila Zlámalová
81
Libuše Mrakavová
80
Přemysl Žalák
75
Oldřich Prokš
75
Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.
Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti:

Opustili nás ve věku …

v prosinci:
v lednu:
Kristýna Nedělová
Matyáš Pitner
David Kargeradov
Šimon Sedláček
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

83 let Josef Dorazil
Lutín
80 let Jaroslav Dolínek
Třebčín
74 let Jana Šolcová
Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.

Rozloučení
Na konci ledna jsme se rozloučili s paní

Mgr. Janou Šolcovou.
S láskou a smutkem v srdci na ni vzpomínají zarmoucená rodina, příbuzní
a blízcí přátelé, s úctou a vděčností její bývalí žáci, kterým věnovala nejlepší léta
svého života.
Celý její osobní i profesní život byl spojen s Lutínem. S výjimkou prvních šesti
let, kdy po absolvování studia na Pedagogické fakultě UP v Olomouci získávala první zkušenosti jako učitelka na prvním stupni základní školy ve Slatinicích
a v Třebčíně, zůstala po celou svou učitelskou dráhu věrná žákům lutínské základní školy – těm nejmenším, kterým trpělivě pomáhala zdolávat první náročné
krůčky v novém, dosud neznámém prostředí.
Kromě svých zálib – kultury, sportu, zahrady a cestování – se věnovala také
veřejně prospěšné činnosti. Od roku 2007 až do roku 2018, kdy ji zradilo zdraví,
řídila práci Sboru pro občanské záležitosti jako jeho předsedkyně. Roky „zaslouženého odpočinku“ rozhodně nepromarnila, ale věnovala je rodině a práci pro
lidi, mezi kterými strávila celý svůj život.
Děkujeme za všechno, čím obohatila život svých nejbližších, přátel, kolegů
a žáků. Až smutek nad ztrátou pomine, zůstanou krásné vzpomínky na dobrého
člověka.
Redakční kolektiv OZ a pracovníci OÚ
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