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ZE ŽIVOTA OBCE

Vzpomněli jsme sté výročí 
samostatné republiky
O letošní hodové neděli dopoledne se 

obyvatelé Třebčína, členové zastupitel-
stva  obce  a  hosté  sešli,  aby  na  počest 
letos  stého  výročí  vzniku  samostat-
né  republiky  slavnostně  zasadili  lípu, 
symbol  slovanství,  která  bude  součas-
ným i budoucím generacím připomínat 
jednu z klíčových událostí naší novodo-
bé historie.

Je jedenáct hodin, neděle 6. května 2018. 
V třebčínské kapli končí slavnostní mše. 

Lidé se řadí do průvodu a za doprovodu 
kapely Jiřího Pavlíčka se vydávají kolem 
budovy obecního úřadu na místo, kde 
bude poblíž potoka slavnostně zasazena 
lípa Svobody. V čele průvodu jdou hasiči 
s praporem České republiky, obecním pra-
porem a nádhernou standartou Sboru dob-
rovolných hasičů Třebčín. A již zní první 
tóny naší hymny. 

Slova se ujal místostarosta Ing. Jiří 
Burda. Přivítal vzácné hosty i všechny 
shromážděné obyvatele. Připomněl blí-
žící se sté výročí založení českosloven-
ského státu, kdy se z trosek habsburské-

ho mocnářství rodily samostatné státy 
s vlastními vládami. Poté popřál lípě 
dlouhý věk v míru i páter Mgr. Petr Bulvas 
z Olomouce. 

Delší proslov pak měl zdejší rodák, 
prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ten 
mimo jiné zavzpomínal i na dobu, kdy 
jako žák první třídy stál čestnou stráž při 
sázení jiné lípy Svobody. Bylo to v roce 
1946 a lípa byla zasazena přímo za kaplí 
k prvnímu výročí osvobození republiky 
od hrůz druhé světové války.

Program zpestřily recitací básně našeho 
spoluobčana Pavla Janošíka děvčata v ha-

Krásné prázdniny
 plné nových poznatků, zážitků

a přátel a „dovolenou snů“
 přeje všem našim čtenářům redakční rada.
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... a rozkvetlá příroda. Fota: Saša BurdováSázení lípy provázelo slunečné počasí ... 



Český svaz žen v Lutíně 
nezahálí
Ve  spolupráci  s kulturní komisí uspo-

řádaly členky ČSŽ v dubnu a květnu ně-
kolik zdařilých akcí, kterým přálo i letoš-
ní mimořádně teplé počasí.

V dubnu si návštěvníci páteční hodo-
vé zábavy zatančili pod taktovkou pana 
Havelky z Olomouce a pochutnali na ho-
dových vdolečcích, napečených lutínský-
mi hospodyňkami.

*  *  * 
Slet čarodějnic a stavění máje se kona-

ly v sobotu 28. dubna. Počasí bylo krásné 
a lutínské čarodějnice pobavily návštěvní-
ky areálu Rybníček příběhem „Zimní prů-
švih aneb  Jak čarodějnice zaspaly zimu“. 

Akce byla úspěšná a máje vydržela až 
do konce měsíce, kdy byla opět za všeo-
becného veselí a bohatého pohoštění ská-
cena.

*  *  * 
Liga proti rakovině pořádá pravidelně 

každý rok sbírku na podporu léčby ra-
koviny. ČSŽ Lutín tuto akci už řadu let 
podporuje prodejem symbolického kvítku 

měsíčku lékařského. Letos bylo prodáno 
242 kvítků a Lize proti rakovině odeslána 
částka ve výši 6641 korun.

Děkujeme všem, kdo akci zakoupením 
kvítku podpořili.

*  *  * 
K Svátku matek v květnu uspořádaly člen-

ky ČSŽ přátelské posezení v aule ZŠ Lutín. 
Po milém vystoupení dětí vyslechly přítom-
né ženy zajímavou přednášku Mgr. Jarmily 
Podhorné z Brodku u Konice o léčivé moci 
pupenů a mohly si zakoupit bylinné produkty.

Vladana Tomášková

2

Rádi jsme přispěli  
na dobrou věc

Ve  středu  2.  května 
se  konal  již  třetí  ročník 
Běhu  pro MammaHELP. 
Na lutínském Rybníčku se 

před 16. hodinou začali shromažďovat děti 

i dospělí, kteří si chtěli zaběhat a zasoutěžit. 
A nejen to. Zaplacením startovného mohli  
přispět na dobrou věc a prostřednictvím or-
ganizace MammaHELP v Olomouci pomo-
ci nemocným s rakovinou prsu.

Děti běhaly v areálu Rybníčku na 50, 
150, 400 a 1000 metrů. Dospělí  a mládež 
se po vyhlášení nejlepších dětských soutě-

žících odebrali do ulice Pohoršov a běže-
li tratě 4km a 7,6km po polní cestě směr 
Slatinice a zpět. Výsledky všech běhů 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
Rodinného centra Klásek (http://klasek.
lutin.cz/index.php/2018/05/04/vysledky-
-mamma-help-behu/).

Počet účastníků byl o třináct běžců vyšší 

náckých krojích - sestry Marika a Judita 
Kolářovy. Na prezidenta T.G.Masaryka 
a jeho velkou zásluhu o vznik republiky 
jsme vzpomněli písní Ach synku, synku. 

Úsilí třebčínských představitelů o uspo-
řádání akce kladně zhodnotil starosta 

Antonín Bábek. A pak jsme začali kořeny 
lípy zasypávat zeminou. Rýč šel z ruky 
do ruky, každý si chtěl na tuto chvíli za-
chovat hezkou vzpomínku. Zvláště děti, 
které mají šanci vidět lípu vyrůstat do mo-
hutnosti, mohou pak svým dětem a pří-

padně vnoučatům vyprávět o slavnosti, 
které se zúčastnily.

Přítomní ocenili hřejivé sluníčko při 
celé akci i sladké koláčky rozdávané ha-
načkami.

Josef Nejedlý

Navzdory tomu, co ukazuje foto, byla  aula plná pozorně naslouchajících žen..

Svůj slet čarodějnice naštěstí nezaspaly. Foto: sl. Hausknechtová

Na parketě to jde i bez partnera. Foto: Vladana Tomášková
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Děti cestovaly „z pohádky 
do pohádky“ 
Předposlední  květnový  den  se  v  od-

poledních hodinách rozezněla zahrada 
u Klásku hudbou šaška Vikyho a vese-
lým  výskotem  dětí.  Konal  se  zde  totiž 
dětský den „Z pohádky do pohádky“.  

Děti se mohly vyřádit na skákacím hra-
dě, nechat si namalovat obličej a plnit úko-
ly u pěti pohádkových stanovišť (skládání 
obrázku z puzzlí, lovení rybiček, stavění 
hradní zdi, koulení balvanů a kamenná 
stezka). 

Po soutěžích následovala discoshow šáši 
Vikyho, který se na nás moc těšil a pořídil 
si prý na vystoupení v Lutíně úplně nové 
kšandy . Závěrem jeho vystoupení jsme 
vyhodili do vzduchu holibarvy, od kte-
rých jsme hráli všemi veselými barvami. 

Třešinkou na dortu byla pěna připra-
vená hasiči z SDH Třebčín. Na posilně-

nou bylo připraveno občerstvení. Domů 
jsme se vraceli unavení, ale u srdce nás 
hřál pocit, že jsme Den dětí náležitě 
oslavili. 

Děkujeme obci Lutín, hasičům, mamin-
kám za upečení buchet a hlavně všem, 
kteří přišli slavit s námi.

Lucie Migalová

 Fota: Jana KadlecováMy všichni jsme běželi pro zdraví.

než loni, dětských běhů se zúčastnilo 57 
dětí a účastníků běhů pro dospělé a mlá-
dež bylo tentokrát 97. Pro MammaHELP 
jsme vybrali 11 880 korun (asi o 3 500 ko-
run více než předchozí rok).

Počasí bylo nádherné, nejlepší závod-
níci oceněni cenami, občerstvení skvělé, 
atmosféra rodinná, a tak můžu říct, že 
to bylo opravdu krásně strávené odpole-
dne.

Na závěr děkuji všem účastníkům - běž-
cům i neběžcům, organizátorům, firmě 
John Crane za ceny pro účastníky a všem 
pomocníkům. 

Radka Chmelářová, učitelka

V barevné mlze se účastníci skoro ztratili.  Fota: Jana KadlecováPohádkovým kostýmům nechyběla fantazie. 

Zahrada byla plná radosti a smíchu.



V Třebčíně se „hodovalo“ 
tři dny
Hody  v  Třebčíně  slavíme  už  více  než 

150 let. Novodobou součástí této původ-
ně křesťanské tradice je páteční průvod 
u  příležitosti  oslav  konce  druhé  světové 
války.

Třídenní bohatý program probíhal i le-
tos pod taktovkou Sboru dobrovolných 
hasičů a své si v něm mohl najít opravdu 
každý: fotbalový turnaj, ukázky výcviku 
policejního psa, skupina historického šer-
mu SARRAS, taneční skupina RYTMUS, 
vatra, ohňostroj. Hudební vyžití bylo vel-
mi pestré – v programu se vystřídaly cel-
kem čtyři kapely. Děti lákal skákací hrad, 
šlapací auta a další.

Samozřejmost í 
po všechny tři dny 
bylo perfektně zor-
ganizované a chut-
né občerstvení.

V neděli dopoled-
ne proběhla hodová 
mše, které se účast-
ní hasiči v unifor-
mách, a po ní byla 
slavnostně zasazena 
lípa Svobody. (viz 
článek „Vzpomněli 
jsme sté výročí …“ 
na str. 1).

Velice děkujeme  
všem pořadatelům za velmi pěkně při-
pravený program. Video z pátečního 

průvodu je možné zhlédnout na webu 
obce. Jiří Burda, místostarosta
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Děti i rodiče si užili rodinné 
odpoledne
Měsíc  po  třebčínských  hodech  bylo 

v  „Ohradě“  opět  veselo.  To  se  v  sobotu  
9. června sešly rodiny z okolí, protože pro 
děti  zde  byl  připraven  bohatý  program. 
K  dispozici  byl  oblíbený  skákací  hrad, 
šlapací auta a pro nejmenší kolotoč. 

Během animačního programu děti sou-
těžily, tančily i malovaly a za svou snahu 
byly odměněny sladkostmi a drobnými 
dárky. Pro ty starší připravili hasiči la-
novou dráhu. Všichni měli také možnost 
ověřit si, jak dobrou mušku mají při střel-
bě za vzduchovky. Na konci horkého dne 
se mohli zchladit v „pěně“.

Akci společně připravily všechny or-

ganizace působící v Třebčíně: kulturní 
komise, SDH Třebčín, S&K a Svaz žen. 
A spolupráce byla opět výborná. Odměnou 
pořadatelům byla hojná účast dětí, kterých 
přišlo přes 120. A myslím si, že odpoledne 
si všichni pěkně užili.

Poděkování patří nejen pořadatelům, ale 
také všem sponzorům, kteří akci podpořili.
 Jiří Burda

Hodovou neděli zahájila kapela Jiřího Pavlíčka.  Fota: Saša Burdová

 Fota: Saša BurdováPěnovou lázeň připravili třebčínští hasiči. 

Třebčínská bojovka 2018 
měla úspěch
V sobotu 9. června od 17 hodin probě-

hl v areálu „Ohrada“ a   okolí Třebčína 
třetí ročník Třebčínské bojovky. V letoš-
ním roce naše hra navázala na příjemně 
strávené  rodinné  odpoledne,  které  bylo 
určeno mladším dětem. 

Počasí nám vyšlo na jedničku, a tak se 
více než 55 teenagerů ve věku 10 – 16 let 
mohlo vypravit vstříc úkolům na deseti 
stanovištích. Zde museli soutěžící pro-
jevit svůj důvtip, šikovnost a také zna-
losti svého okolí. Hra ve stylu „Pevnost  Fota: Saša BurdováPlnění úkolů brali soutěžící velmi vážně.
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Boyard“ se všem účastníkům velmi lí-
bila. Všichni obdrželi sladkou odměnu 
za účast a na závěr byly vyhlášeny tři 
nejlepší skupiny.

Pozitivní zpětná vazba ze strany sou-
těžících je motivací k tomu, abychom 
pro naši mládež připravili zajímavý pro-
gram i v příštím roce. Ještě jednou dě-

kuji všem, kteří se podíleli na úspěšném 
průběhu akce.

Za organizátory 
Dalibor Kolář

Nejlepší „deváťáky“ ocenil 
starosta obce
Čtvrteční  odpoledne  14.  června  bylo 

sváteční pro deset žáků 9. ročníku, kteří 
dosahovali  během  celé  školní  docházky 
výborných výsledků.

Sešli se v aule základní školy, aby za pří-
tomnosti svých třídních učitelek, zástupců 
obce, vedení školy, SRPŠ a rodičů převza-
li z rukou starosty Antonína Bábka odmě-
nu za svědomité plnění studijních úkolů 
a zásluhu na dobrém jménu školy a obce.

Slova pochvaly vyslechli nejen od sta-
rosty obce, ale také od svých třídních 
učitelek Mgr. Ivany Kubíčkové (9.A) 
a Mgr. Kateřiny Krejčířové (9.B).

Odměněnými žáky ze třídy 9.A byli 
Barbora Chudobová, Eliška Kovaříková, 
Adéla Střídová, Kristýna Řezníčková, 
Pavel Chmelář a Filip Látal, ze třídy 9.B 
Pavla Dočkalová, Kateřina Surmová, Jiří 
Sedlák a Jan Svoboda.

Všem oceněným žákům, dnes už absol-
ventům základní školy, přejeme šťastný 
start do nového života a mnoho úspěchů 

na školách, které si vybrali pro další stu-
dium.

Ladislava Kučerová

Přijetí u starosty obce je symbolické poděkování za výborné výsledky. Foto: Zdeněk Beran

V Lutíně se třídí dobře

Ve  čtvrtek  17.  května  se  na  Fortu 
v Křelově konal 13. ročník soutěže „O ke-
ramickou  popelnici“.  Soutěž  vyhlašu-
je  obalová  společnost  EKOKOM  spolu 
s Olomouckým krajem. Cena je udělová-
na obcím a městům Olomouckého kraje, 
které dosahují nejlepších výsledků v tří-
dění odpadů. 

V letošním roce se „pochlapila“ i Obec 
Lutín, respektive její občané, a obsadi-
la třetí místo v kategorii obcí a měst 
do 15 001 obyvatel. Cenu spolu s še-
kem na 15 000 korun převzal  starosta 
Antonín Bábek z rukou náměstka hejtma-
na p. Zahradníčka. Finanční odměna bude 
použita na podporu třídění odpadu v obci 
Lutín.

Přestože podmínky pro třídění odpadu 
lze ve srovnání s jinými obcemi považo-
vat v obci Lutín za více než dobré, nelení-
me a možnosti třídění nadále rozšiřujeme. 
V nejbližší době budou po obci instalová-
ny popelnice na PET lahve s přepáleným 
olejem z fritovacích hrnců, dále nádoby 
na drobný elektroodpad, jako jsou fény, 
mixéry, rádia atd. včetně baterií.

Na zasedání zastupitelstva dne 11. červ-
na bylo schváleno vypracování projektové 
dokumentace na polopodzemní kontejne-

ry, které by měly na sídlišti nahradit stá-
vající nevzhledné nádoby jak na směsný 
komunální odpad, tak na tříděný odpad. 
Předpokládané náklady jsou asi 3 mil. Kč. 
Část těchto nákladů by měla být hrazena  
z Operačního programu Životní prostředí, 
kde budeme žádat o dotaci.

V současné době je v zastupitelstvu 
rovněž projednávána možnost zavedení 
motivačního systému třídění odpadu, 
kdy by každé domácnosti  bylo evido-

váno množství produkovaného odpadu 
a od toho by se odvíjela výše poplatku 
za odpady. Vytvořená analýza ukáza-
la, že tento systém by mohl fungovat 
i v naší specifické obci. Vedení obce 
bude nadále sbírat poznatky a zkušenos-
ti z obcí, kde již tento systém funguje. 
Lze předpokládat, že o zavedení nebo 
nezavedení systému rozhodne nové za-
stupitelstvo obce, které vzejde z letoš-
ních voleb. 

Cenu pro obec převzali starosta a místostarosta obce. Foto: archiv
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*  *  *  *  *  *  *  *  *
Naši občané také výrazně přispěli k tří-

dění a recyklaci starého elektrozařízení. 
Za rok 2017 vyřadili 9 962 kilogramů 
vysloužilých elektrospotřebičů. Tím, že 
je následně předali k recyklaci, ušetři-
li ekosystém Země. Podle environmen-
tálního vyúčtování společnosti Asekol 

uspořili 110,92 MWh elektřiny, 5 805,38 
litrů ropy, 507,41 m3 vody a 4,62 tun pri-
márních surovin. Přispěli ke snížení emisí 
skleníkových plynů a produkce nebezpeč-
ných odpadů.

Za tyto výsledky obdržela naše obec 
od společnosti Asekol Certifikát envi-
ronmentálního vyúčtování.

Všem, kdo se tříděním a odevzdáváním 
vyřazených elektrospotřebičů takto zá-
sadně podílejí na ochraně životního pro-
středí, patří velký dík.

(environmentální = týkající se studia 
a ochrany životního prostředí)

Jakub Chrást
místostarosta

Kdy – kde – co 
v červenci a srpnu

Období letních prázdnin je v naší obci 
vždycky poněkud klidnější – školáci 
a studenti si užívají prázdnin, rodiny 
vytoužené dovolené. Pro ty, kdo zůsta-
nou doma, připravily kulturní komise, 
TJ Sigma Lutín a SDH Třebčín několik 
společenských akcí, které potěší hlav-
ně milovníky hudby, tance a „zlatého 
moku“:

14. července - Rockový festival 
(sobota)  „Slavnosti piva“ 
  areál Rybníček v Lutíně
  (15.00 hod.)

21. července - Taneční zábava
(sobota)  se skupinou SAX
  areál Ohrada v Třebčíně
  (20.00 hod.)
17. srpna - Taneční zábava
(pátek)  se skupinou QUERCUS
  areál Rybníček v Lutíně
  (20.00 hod.)
25. srpna - Taneční zábava
(sobota)  se skupinou SAX
  areál Ohrada v Třebčíně
  (20.00 hod.)

Vyznavačům turistiky a pohybu na zdra-
vém vzduchu připomínáme, že od 1. květ-
na je opět v provozu rozhledna na Velkém 
Kosíři.    Kulturní komise

Knihovna v létě nezavírá

Milí čtenáři,
připomínám jako každý rok, že i letos 

o prázdninách bude knihovna otevřená 
stále tak, jak jste zvyklí. Nemusíte se bát, 
že byste na dovolenou museli vyrazit bez 
knížky. 

Co se týká našeho filmového klubu, 
ohlasy z řad veřejnosti jsou jasné. Je zá-
jem hlavně o nové filmy, ideálně komedie. 
O starší snímky, které jsem měl na mysli 
při zakládání klubu, je zájem o poznání 
menší. 

Návštěvníci jsou někdy překvapení, že 
před filmem je vždy přednáška. Není to 

z nějakého rozmaru nebo proto, že bych 
se rád poslouchal. Jenom 
díky tomu jsme právně jiš-
těni a nehrozí nám poku-
ty od ochranných svazů. 
Přísně vzato: účastníci akce 
jdou na přednášku a promí-
taný film je takový bonus, 
který slouží pro její lepší 
pochopení. Ve skutečnos-
ti to vypadá tak, že během 
pěti až deseti minut si povíme něco 
o filmu, pár zajímavostí a „jdeme na věc“. 
O letních prázdninách si dáme od filmů 
malou pauzu, ale hned v září to znovu 
„roztočíme“. 

Jistě jste toho v médiích 
hodně slyšeli o nařízení 
na ochranu osobních údajů 
(GDPR). Lutínská knihov-

na taky nemohla zůstat stra-
nou. Nově se údaje o dlouhodo-

bě neaktivních čtenářích povinně 
mažou. Na přání si teď také 
můžete nechat anonymizovat 
údaje o vypůjčené literatuře. 

Jednoduše řečeno: nebude mož-
né zjistit, jaké knížky jste měli a kdy. 

Pochybuji, že o tuto službu bude zájem, 
ale je tu pro vás. 

Užijte si léto.
Váš knihovník Jan Chabičovský  

O čem jednala rada obce

dne 17. 4. 2018:

Schválila: 
v  pronájem 5 kusů odpadových kontejnerů 

na použité potravinářské oleje od společ-
nosti EKO-PF spol. s r.o. Cena za pronájem 
jednoho kontejneru je 500 Kč/rok;

v  návrh výsadby nových stromů a keřů ve vy-
braných lokalitách v Lutíně a Třebčíně;

v  začlenění křižovatky přecházející do ulice 
Kaplická v Třebčíně do projektové doku-
mentace, která se týká rekonstrukce ulice 
Kaplická.

Vzala na vědomí výsledek výběrového říze-
ní na zpracování dokumentace pro stavební 
povolení a realizaci akce „Energeticky úspor-
ná opatření na budově ZŠ Lutín“. 

V rámci veřejné zakázky malého rozsa-
hu a dle platného vnitřního předpisu k těm-

to zakázkám byly osloveny tři společnosti. 
Nejnižší cenu (456 380 Kč bez DPH) nabídla 
společnost SPZ Design s.r.o. 

dne  10. 5. 2018:

Schválila: 
v  předložený návrh kupní smlouvy se spo-

lečností Hagemann a.s. na nákup hasič-
ského dopravního automobilu Volkswagen 
Crafter  za cenu 1 117 309,16 Kč včetně DPH;

v  celkové financování nákupu hasičského 
dopravního automobilu:

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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„Šesťáci“ si pochvalují školu 
v přírodě

Poslední  květnový  týden  strávili  žáci 
6.  ročníku  v  ekologickém  středisku 
Sluňákov v Horce nad Moravou. Téma 
znělo SEDM BAREV  DUHY. 

Celý týden jsme objevovali zázraky pří-
rody, jak správně třídit odpad, šetřit pří-
rodu, hráli jsme různé hry, pekli preclíky, 
opékali špekáčky, batikovali trička......
ale hlavně si někteří poprvé sedli do raf-
tu! Počasí se vydařilo, jídlo nám chutna-
lo, nikomu se nic nestalo…co víc si přát. 

ŠKOLY INFORMUJÍ

•  450 000 Kč – přiznaná dotace z minister-
stva vnitra

•  100 000 Kč –  přiznaná dotace 
z Olomouckého kraje

•  350 000 Kč – vlastní zdroje obce Lutín 
(dle schváleného plánu investic 2018)

•  217 309 Kč – vlastní zdroje obce Lutín 
(Rozpočtové opatření č. 2/2018);

v  uvolnění prostředků z rozpočtu obce na rok 
2018 ve výši 29 000 Kč pro kulturní komisi 
obce Lutín na zajištění akce „Kácení máje“ 
(26.5.2018).

Souhlasila s výměnou stávajících svítidel 
za LED svítidla v ulici Školní v Lutíně (plá-
novaná oprava veřejného osvětlení, která po-
stupuje od ulice Olomoucká). Výměnu pro-
vede firma Hofmeister za 187 422 Kč včetně 
DPH.

dne  23. 5. 2018:

Schválila: 
v  smlouvu se společností Asekol na výpůjč-

ku kontejnerů pro drobný elektroodpad. 
Výpůjčka kontejnerů je bezplatná;

v  smlouvu s Olomouckým krajem o poskyt-

nutí dotace na vybavení jednotky SDH 
Třebčín. Výše dotace je 33 000 Kč.

Souhlasila:
v  s pokácením lípy a zdravotním řezem 

druhé lípy v ulici Na Záhumení v Lutíně. 
Pokácení proběhne z důvodu havarijní-
ho stavu lípy po požáru. Posudek a do-
poručení ke kácení vystavil arboretista 
Ing. Kubík;

v  s úpravou plochy na parcele č. 54/1 
vedle budovy č.p. 1 v Lutíně. Plocha 
bude sloužit jako provizorní parko-
viště pro parkování vozidel obyvatel 
ulice Pohoršov v době rekonstrukce 
ulice a po skončení rekonstrukce jako 
provizorní parkoviště pro návštěvníky 
školy, školní družiny a akcí konaných 
na Rybníčku.

dne 11. 6. 2018:

Schválila darovací smlouvu mezi Obcí Lutín 
a Olomouckým krajem o přijetí finančního 
prostředku ve výši 15 000 Kč jako odměny 
za třetí místo v soutěži „Keramická popelni-
ce“.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 11. 6. 2018:

Schválilo: 
v  Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2017 

včetně Zprávy o přezkoumání hospodaře-
ní obce v roce 2017 a souhlasilo s ním bez 
výhrad;

v  účetní závěrku za rok 2017;
v  15 členů Zastupitelstva Obce Lutín na vo-

lební období 2018 – 2022 (ve smyslu zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění).

Souhlasilo:
v  s vybudováním polopodzemních kontejne-

rů na Sídlišti v Lutíně;
v  s umístěním plánované sportovní ha- 

ly na pozemku parc.č. 212/11 v k. ú. 
Lutín (u stanoviště autobusů v ul. Jana 
Sigmunda).

Vzalo na vědomí studii motivačního systé-
mu třídění odpadů v Lutíně a studii cyklo-
stezky Lutín – Hněvotín.
  /ba/

 Fota: školní archivNa vodě i u ohníčku bylo krásně. 

V klubovně jsme batikovali a pořádali večerní hry. 
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Věřím, že všichni odjížděli spokojeni se 
spoustou nezapomenutelných zážitků.

A na závěr pár postřehů od žáků: 
-  Zaujala mě budova, zapadá do okolního 

prostředí a na střeše je pokrytá trávou. 
- Voda na splachování je dešťová. 
- Zábavná byla stezka odvahy. 
-  Lovili jsme v rybníku živočichy, kama-

rád zapadl do bahna.

-  V týmu jsme vyráběli plavidla, která 
nás musela na vodě unést. 

- Večerní program s učiteli byl super. 
- Ve vedru byly úžasné vodní bitvy. 
-  Odvezla jsem si krásné batikované trič-

ko. 
- Vařili tam výborná jídla. 
-  Byla jsem nadšená z raftů, nikdy jsem 

nic takového nezažila. 

-  Nejsrandovnější byly scénky. Hlavně 
scénka o komáru a turistovi, kterou si 
připravili pedagogové. 

- Bavil mě fotbal a polední klid. 
- Rád bych se tam vrátil. 
- Zlepšily se nám vztahy ve třídě. 
- Škola v přírodě byla super. Děkuji.

Jana Vyhnánková
třídní učitelka

Také „druhákům“  
se v přírodě líbilo
Týden  od  11.  do  15.  června  proži-

li  ve  škole  v přírodě  také „druháci“. Se 
svými  třídními  učitelkami  Mgr.  Janou 
Paličkovou a Mgr. Lenkou Chudobovou 
trávili krásné červnové dny v Třemešku 
u Oskavy.

Je statisticky dokázáno, že slunce vy-
jde každé ráno…  

Statistika nuda je, má však cenné 
údaje…                                           

Tato píseň z pohádky „Princové jsou 
na draka“ zazněla mnohokrát. Naši 
druháci totiž pobývali na škole v pří-
rodě, užívali si sluníčka, her a soutěží.                                                                                                     
Hoši se tu proměnili v rytíře, dívky 
v princezny a všichni společně se usi-
lovně snažili připravit na boj s dra-
kem, ke kterému nakonec naštěstí ne-
došlo. Naopak - vše dobře dopadlo, 

drak si vzal dračici, kterou mu děti 
obstaraly, a princezna byla zachráněna.                                                                                                                                    
A čím se děti ještě bavily? Vyrobily 
si erby, meče, přilbice, korunky, věže 
s princeznami, malé dráčky na ruku, 
utkaly se ve sportovních kláních, užily 
si i volných her na hřišti či v lese. V pá-
tek se spokojené vrátily domů a spaly 
a spaly a spaly…

Jana Paličková a Lenka Chudobová  
třídní učitelky

... na záchranu princezen!  Fota: Lenka Chudobová, Jana PaličkováVzhůru do boje s drakem ... 

Procházeli jsme „suchou  
nohou po dně mořském“
Ve středu 6. června vyjeli „deváťáci“ 

na  geologickou  exkurzi  do  Státního 
lomu Čelechovice.  Jejím  účelem  bylo 
přiblížit žákům historii a ukázat krásu 
tohoto místa, které se kdysi dávno na-
cházelo na mořském dně. 

Po celou dobu exkurze se nám vě-
novaly průvodkyně z Ekocentra IRIS 
v Prostějově. Příležitostné hry, z nichž 
první bylo hledání kudlanek – zelených 
kolíčků, byly hlavně naučné. Hráli jsme 
geologické pexeso, poznávali horniny 
a minerály a dozvěděli se i něco o his-
torii  lomu. 

Po tomto programu následovala cesta 
na Velký Kosíř, při níž jsme se dozvě-
děli, že je pokrytý mohylami skrývají-
cími ostatky civilizací, které osídlovaly 
toto místo před mnoha stovkami let. 

Zájemci pak mohli také vystoupit 
na znovu otevřenou rozhlednu, kde 

jsme zkoušeli fyzikální zákony gravi-
tace. Zasloužený odpočinek na vrcholu 
vystřídala cesta do zámecké zahrady 
v Čechách pod Kosířem, kde skončil 

náš příjemný a zábavný výlet „do teré-
nu“.

Karina Jurníková, Barbora Chudobová, 
Lucie Navrátilová, 9. roč.

Tady všude bylo moře? Foto: soukromý archiv



Budeme bádat a objevovat

Zveme děti  i  jejich  rodiče na  příměst-
ský  tábor  zaměřený na  téma „Voda nás 
baví“. Tábor  je  ideální pro všechny  zví-
davé  žáky  prvního  stupně  ZŠ.  Tábor  se 
bude konat v prostoru družiny ZŠ Lutín 
ve  dvou  turnusech:  16.  –  20.  července 
a 20. – 24. srpna.  

V létě nás čeká nezapomenutelné dobro-
družství, při kterém budeme objevovat za-
jímavosti spojené s vodou. Pod lupu si letos 
dáme kapku vody a vše s ní související. Děti 
se v prvních dnech seznámí s vodou, její si-
lou i stavbou molekul. Budeme určovat pH 
a sledovat pohyb vody v rostlinách. Poznáme 
vodní živočichy i rostliny, ukážeme si, jak 
funguje sonar, co je roztok a ředění. Součástí 
tábora jsou dvě exkurze, celotáborová hra, 
pohybové aktivity a zábavné hry.

Zvýhodněná cena pro všechny děti s tr-
valým pobytem v Lutíně a Třebčíně je 
2 125 Kč. V ceně je zahrnut oběd (svačina 

vlastní), pitný režim a vstupné na exkurze.
Těšíme se na vás!
Více informací a přihlášku k pobytu 

na příměstském táboře naleznete na webu 

http://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory
Zuzana Šínová, koordinátorka  

(e-mail: zsinova@vedanasbavi.cz,  
tel.: 608 412 461)
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„Posvítíme“ si na vodu – základ života. Foto: školní archiv

„Zlatou jehlu“ vyhrál Vojta 

Lutínská škola se v poslední době pro-
slavila  především  svými  sportovními 
úspěchy. Avšak naši žáci jsou samozřej-
mě  vedeni  ke  vzdělávání  ve  všech  obo-
rech lidské činnosti, aby získali patřičný 
rozhled a mohli  se pak v životě uplatnit 
v  kterémkoli  zaměstnání  a  na  jakékoli 
pozici.  V  současnosti  je  například mezi 

žáky nesmírně populární fotografování. 
Řeknete si - co je na tom zapotřebí se 

učit? Zmáčknu tlačítko a je to. Jenže - 
je fotografie a FOTOGRAFIE. Některé 
fotografie jsou takříkajíc s velkým F. 
Vypovídají podstatné věci o našem živo-
tě, mají nosnou myšlenku a jsou - krásné. 
Jsou vlastně malým uměleckým dílem. 

Takové fotografie umí udělat Vojtěch 
Šmída, žák třídy 8. B. Proto se prá-

vem stal vítězem fotografické soutěže 
„Zlatá jehla“. Zvítězil v kategorii Móda. 
Modelem mu stála Míša Malá z téhož 
třídního kolektivu. Prohlédněte si pro-
sím jeho fotografii - je opravdu zajímavá. 
Musím říci, že jsem hrdá na žáky, kteří 
dokážou tak pozoruhodné věci. Zkrášlují 
tím život nám všem.

Věra Voňková, třídní učitelka 8. B

Diplom pro vítěze. Fota: Vojtěch ŠmídaVítězná fotka z prostějovské „Zlaté jehly“.

Jsou první v republice

Pod  tímto  názvem  jsme  otiskli  v  květ-
novém  vydání  OZ  stručnou  informaci 
o skvělém úspěchu dívčího florbalového 
družstva z 1. stupně naší školy, které zví-
tězilo v republikovém finále. Podle ofici-
álního webu  turnaje  se  dívky  staly  „re-
publikovými královnami“. 

V pátek 20. dubna se naše florbalist-
ky z 1. stupně zúčastnily republikového 
finále v Ostravě. V hale extraligového 
týmu Vítkovic si to ten den „rozdalo“ šest 
nejlepších chlapeckých a dívčích týmů 
základních škol z celé České republiky. 

Naše děvčata porazila nejprve v zá-
kladní skupině Strašecké zebry 5:3 a ZŠ 
Šestka z Mladé Boleslavi 6:2. Díky těmto 

výhrám vyhrála základní skupinu a po-
stoupila rovnou do semifinále, ve kterém 
jednoznačně přehrála  ZŠ Horní z Brna 
6:2. Poté je už čekal jen urputný finálo-
vý boj s týmem Měčína. Ten naše holky 
zvládly, vyhrály s přehledem 5:2 a zví-
tězily v turnaji. V republikovém finále 
Čeps Cupu ve florbalu základních škol 
získaly naše dívky první místo. 
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Je třeba podotknout, že velká zásluha patří 
našim fanouškům, kteří byli nepřeslechnu-
telní. Po celou dobu neúnavně povzbuzova-
li a hnali tak naše družstvo k historickému 
úspěchu. 

Jasným „tahounem“ našeho družstva byla 

Veronika Mrázková, která odehrála nejvíc 
minut, dala nejvíc gólů a po zásluze byla zvo-
lena nejlepší hráčkou turnaje. Dále se na zla-
tém úspěchu podílely Lenka Mrázková, Ema 
Baleková (brankářka), Lada Logrová, Adéla 
Brostíková, Barbora Krejčířová, Natálie 

Dostálová, Nicol Ryšavá, Kateřina Lolková, 
Nikola Vychodilová, Anna Dohnalová 
a Nikol Lexmaulová.

Celému družstvu blahopřejeme a fa-
nouškům děkujeme za podporu.

Pavel Chmelář, 9.A

... a jejich zdatní fanoušci. Fota: školní archivNaše „královny“ ...

Po třech letech 
opět postupujeme 
do republikového finále

V pátek 1. června se naše škola účastnila 
krajského kola  již  tradiční soutěže OVOV 
(Odznaku všestrannosti olympijských vítě-
zů). Letos jsme do kraje postoupili ze třetí-
ho místa v okrese. V Hranicích se nám da-
řilo a náš cíl byl postoupit na „republiku“. 
Ve  velké  konkurenci  čtrnácti  nejlepších 
škol z celého Olomouckého kraje to nebyl 
lehký úkol, ale věřili jsme si. 

Sportovci soutěžili v šesti disciplinách: běh 
na 60m a 1000m, skok daleký, hod míčkem, 
sedy-lehy (2min) a shyby na šikmé lavičce 
(2min). Kluci i holky podávali výborné vý-
kony a po čtyřech disciplinách jsme drželi 
třetí místo. Republikové finále mají však jistá 
jen první dvě družstva. Čekaly nás běžecké 
discipliny – 60 m a 1000 m v tropickém po-
časí…. 

Sportovci to zvládli bravurně. Obrovské 
drama jsme prožívali při vyhlašování vý-
sledků. Začínalo se 14. místem a my čekali 
„naštěstí“ dlouho. Při vyhlašování třetího 
místa jsme se nesmírně radovali, když za-

znělo jméno jiné školy. Postoupili jsme! V tu 
chvíli jsme netušili, že se budeme radovat 
znovu. Místo druhé získala ZŠ Holečkova 
Olomouc, a tak jsme se stali absolutními 
vítězi Olomouckého kraje. 

Družstvo ZŠ Lutín tvořili Pavel Bábek, 
Alexandr Dutka, David Střída, Adam 
Tomášek, Alice Holcová, Veronika Mrázková, 
Lucie Šebelová a Šárka Zhébalová.

Za jednotlivce vybojovali ve své kategorii 

první místo David Střída a  třetí místo 
Verča Mrázková. V nejstarší kategorii obsa-
dil Pavel Chmelář druhé místo.

Všem žákům moc děkuji za jejich skvělé 
výkony, bojovnost, píli v tréninku, za výbor-
nou reprezentaci naší školy a obce a hlavně 
jim přeji zdraví a štěstí v republikovém kole, 
které se bude konat začátkem září v Brně. 
Tréninku ZDAR!          

Kateřina Krejčířová, učitelka TV

Šťastní vítězové krajského kola (uprostřed). Fota: školní archiv

Sigmundova SŠS, Lutín

Navštívili jsme TOS Kuřim
Ve středu 16. května se studenti prvních 

a druhých ročníků maturitních oborů vy-
pravili za poznáváním CNC strojů do firmy 
TOS Kuřim. 

Všechny udivovala neuvěřitelná velikost 
CNC strojů, které se zde vyrábějí s vyso-
kou přesností ve třídě IT3 a IT4. Montážní 
hala byla z tohoto důvodu klimatizovaná. 
Všechny montované součásti musí mít stej-
nou teplotu z důvodu dilatace. 

Stroje se zde vyrábějí jen na zakázku 
a největší CNC stroj vyráběný několik let 

je vysoký 35 metrů.
Vyslechli jsme také poutavě vyprávě-

nou historii firmy od druhé světové války. 
Prohlédnout jsme si mohli všechno a každá 
ze čtyř skupin měla svého průvodce, který 
zodpovídal dotazy. Po cestě zpět jsme na-
vštívili Technické muzeum Brno.

A co na dotaz, co je nejvíce v TOS Kuřim 
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a technickém muzeu zaujalo, odpověděli 
studenti? 
-  Zaujala mne velikost strojů a řízku, který 

jsem si dal v Globusu, bylo to super, vím hod-
ně nových věcí. 

-  Viděl jsem nové stroje, jaké jsem ještě ne-
viděl, a v muzeu to bylo super, hlavně hry   
v horním patře. 

- V TOS měli velké kafe za 12 korun. 
-  V TOS Kuřim vyrábí velké CNC stroje, které 

jsou super a nejlepší. 
-  Nejlepší na výletu bylo technické muzeum, 

kde měli vystavené krásné stroje JAWA a ČZ. 

-  V TOS bylo nejlepší místo, kde se stroje 
smontovávaly a zase rozebíraly pro ex-
pedici. 

-  Velice mne zaujalo, že v TOS mají origi-
nální stroje, které nikdy nedělají dvakrát, 
a že mají vlastní servisní tým, který vy-
sílají do celého světa. 

-  V muzeu byla úžasná ukázka toho, jak 
fungovaly parní stroje a letecké motory, 
pan průvodce byl velice vtipný, a obzvlášť 
pak se mi líbilo u leteckých motorů. 

-  V muzeu byla nejhezčí motorka závodní-
ka Franka Mrázka. 

-  Ve firmě mě zaujala velikost strojů, pří-
stup průvodců, jejich znalosti, v muzeu 
proudové motory a pan průvodce, který 
nám vyprávěl i své zážitky z různých 
akcí, taky se mi líbily stíhací letouny 
na pozemku za muzeem. 

-  Nejvíce jsem byl spokojen s dobrou nála-
dou a přístupem paní učitelky Dostálové. 

-  Cesta autobusem byla top; nejlepší byl 
Derco. 

- A byla to BOMBA. 
Marie Dostálová  

učitelka odborných předmětů

Studenti MS 2. B zaujati výkladem. Fota: Marie DostálováVe výrobní hale TOS Kuřim.

Radujeme se z úspěchů 
našich studentů
Měsíce březen a květen byly mimořádně 

úspěšné  pro  dva naše  studenty.  Jejich  ra-
dost s nimi sdílejí i spolužáci a učitelé naší 
školy.

Matematickou soutěž vyhlašuje MŠMT 
a organizuje Jednota českých matematicků 
a fyziků. Na základě výsledků z prvního 

(školního) kola, o kterém jsme informovali 
v květnovém vydání OZ, vyslala škola do ce-
lostátního kola devět „statečných“ – úspěš-
ných řešitelů ze školního kola.

Celostátní kolo se konalo na konci března 
v Olomouci a k naší velké radosti obsadil ob-
ráběč kovů Radek Dohnálek ze třídy KNS 
3 (klempíř, nástrojař, strojní mechanik) ne-
uvěřitelné a krásné třetí místo. V současné 
době je už absolventem a hrdým držitelem 
výučního listu.

Blahopřejeme a děkujeme za skvělou re-
prezentaci školy.

*   *   *
Dalším naším úspěšným reprezentantem, 

tentokrát na poli sportovním, je Nicolas 
Tóth ze třídy MS2. Již několik let se věnu-
je silovému trojboji. Silový trojboj se skládá 
ze tří disciplin, které jsou voleny tak, aby co 
nejvíce prověřily sílu celého těla. První dis-
ciplinou silového trojboje je dřep s činkou 
na ramenou. Druhou disciplinou je pozved 
neboli mrtvý tah, třetí disciplinou soupaž-
ný tlak v lehu na rovné lavici, tak zvaný  
„benčpres“. A právě v benčpresu dosáhl 
Nicolas úžasných výsledků. V březnu se 
v Ostravě – Hrabůvce zúčastnil mistrovství 
ČR v benčpresu, kde ve své kategorii obsadil 
první místo. 

Tento úspěch zopakoval v květnu, kdy 

na mistrovství světa ve Finsku získal stří-
brnou medaili. Blahopřejeme!

Oběma borcům přejeme, aby se jim i nadá-
le dařilo jak ve studiu a sportu, tak v osobním 
životě. Jsme rádi, že i v naší škole máme ta-
lenty republikového i světového formátu!

[(benčpres (foneticky) – z angl.. slov bench 
(lavice, lavička) a press (tlačit, mačkat]

Jitka Bušinová, učitelka matematiky

„Bronzový“ matematik Radek Dohnálek. Naše atletická naděje Nicolas Tóth.
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Běh mládeže už oslavil  
pětadvacetiny

Velká  cena  obce  Lutín  –  Běh  mládeže, 
pořádaný zakladatelskou trojicí BraDoSka, 
se konal (letos už po pětadvacáté) ve čtvrtek 
19. dubna odpoledne na běžecké dráze spor-
tovního areálu ZŠ Lutín.

Počasí mu přálo a čokolády bylo dost pro 
všechny účastníky. Nejmladšímu z nich 
byl rok a půl, nejstaršímu 84 let.

Dívky a hoši (odděleně) soutěžili 
na třech tratích ve třech věkových katego-
ricích a tři první místa obsadili
do 6 let (60m):
Dominika Čápová, Viktorka Krejčířová, 
Johanka Štefková
Štěpán Sedláček, Šimon Bátěk, Jan Beran;
7-9 let (200m):
Kristýna Ščudlová, Veronika Fialová, 
Ema Holcová
Filip Chmelář, Tomáš Kaprál, Vojtěch 
Sedláček;
10-14 let (400m):
Sára Endlicherová

Vítězslav Pavlíček, Vojtěch Koutný, 
Marek Koutný.

Chůzi na 1000 metrů si vyzkoušelo 30 dí-
vek a 18 chlapců s výsledkem (1.-3. místo)
Veronika Mrázková, Sára Endlicherová, 
Lenka Mrázková
Vojtěch Koutný, Vítězslav Pavlíček, Filip 
Chmelář.

Putovní pohár si letos odnesli Sára 
Endlicherová a Vítězslav Pavlíček 
z Lutína.

Pořadatelé děkují za účast a těší se na  
26. ročník.

Ladislava Kučerová

SPORT V OBCI

Nejpočetnější zastoupení měla kategorie nejmenších. Foto: Hana Beranová

Zrodil se největší úspěch 
lutínské kopané

V  minulém  vydání 
Zpravodaje jsme naše 
čtenáře  informovali, 
že lutínské A-mužstvo 
mužů hájí první příč-
ku  v  krajském  pře-

boru  před  dotírajícím  „béčkem“  Holice. 

Dobrá  věc  se  podařila  a  naši  chlapci 
se  už  dvě  kola  před  koncem  stali  vítězi 
Krajského  přeboru  Olomouckého  kra-
je  ročníku  2017/2018.  Soutěž  suverénně 
ovládli se ziskem 61 bodů (21 výher, pouze 
5 porážek a skóre 69:28). 

Jedná se o největší úspěch kopané 
v Lutíně v 63 zaznamenaných letech. 
Někdo může namítat, že Lutín přece hrál 
v devadesátých letech divizi, nicméně 

soutěž v té době nebyla vybojovaná, ale 
odkoupená z Náměště na Hané. 

V Lutíně se v současnosti sešla parta 
místních kluků doplněná o hráče z blíz-
kého okolí, která vybojovala v posledních 
čtyřech letech tři mistrovské tituly, což lze 
považovat za obrovský úspěch, který se 
pravděpodobně už nebude opakovat. 

Vítězstvím v přeboru jsme si vybojovali 
právo na postup do divize, čtvrté nejvyšší 
soutěže, avšak po zralé úvaze tohoto prá-
va nevyužijeme. Přednost dostalo udržení 
kolektivu ve stávajícím složení. Dalšími 
důvody jsou finanční a časová náročnost, 
které divize bezpochyby obnáší. V sezo-
ně 2018/2019 nás tak budete znovu vídat 
na krajských trávnících.

Družstvo dorostu sdružené s SK 
Slatinice v druhé polovině jara zabralo 
a odlepilo se od nelichotivého poslední-
ho místa. Naše mladé naděje ukázaly, že 
fotbal hrát umí, což je příslibem pro muž-
skou kopanou v Lutíně a Slatinicích.

Mladší žáci pod vedením trenérů Pavla 
Koudelky a Rostislava Pavlíčka obsadi-
li v celém okresním přeboru 10. místo 
z celkového počtu 24 družstev. Umístění 
v horní polovině tabulky svědčí o dobré 
práci našich trenérů.

Přípravka (ročník narození 2009) se pod 
vedením trenérského matadora Vladimíra Radost z úspěchu mají hráči a všichni přiznivci lutínské kopané. Foto: Zdeněk Vích
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Baleky a jeho kolegy Miry Huňky ml. 
rovněž ukázala. Ve své kategorii obsadila 
v okresním přeboru šestou příčku z celko-
vých devatenácti.

Svou první sezonou se probojovali klu-
ci z přípravky (nar. 2010) pod vedením 
Tomáše Losa, Petra Brázdila ml. a Petra 

Zdřálka. Pravidelným tréninkem nejen fot-
balových, ale i pohybových dovedností se 
zlepšují „žirafími“ kroky a jsou rovněž ob-
rovským příslibem pro lutínskou kopanou. 
Upozorňujeme, že nadále probíhá nábor dětí 
narozených v letech 2010 – 2013. Kontakt: 
jakub.chrast@email.cz, tel. 724919829.

Vedení TJ Sigma Lutín děkuje všem, 
kdo se v sezoně 2017/2018 jakkoliv podí-
leli na chodu oddílu, děkuje také všem fa-
nouškům, partnerům a sponzorům. 

Jakub Chrást
hráč A-týmu, trenér dorostu

ZAJÍMAVOSTI

Válečné a poválečné 
transporty „táhly“  
také přes Třebčín

(Příspěvek byl zpracován na základě 
údajů v třebčínské kronice a písemností 
sběrného tábora Olšany-Lutín.)

Dnešní  trať  z  Červenky  do  Kostelce 
na  Hané  má  bohatou  historii.  Provoz 
na ní byl zahájen v roce 1886 a původ-
ně  šlo  o  převážně  řepařskou  dráhu. 
Již v roce 2015  jsme s panem Spurným 
ve  Zpravodaji  seznámili  čtenáře  s  ně-
meckým  pancéřovým  vlakem,  který 
po této trati na konci druhé světové vál-
ky projel. 

Trať ale zažila i daleko horší chvíle. Jak 
uvádí kronika Třebčína, projížděly tudy 
v letech 1944 a 1945 také transporty ži-
dovských obyvatel do Osvětimi: „v ote-
vřených nákladních vozech jsou převáže-
ni za krutého mrazu.. z přecpaných vozů 
jsou cestou zmrzlí vyhazováni krutým 
SSmanem na trať…“ 

V říjnu roku 1943 se začala stavět 
vlečka z lutínské „magacíny“ na nádra-
ží v Třebčíně. Měla usnadnit zásobová-
ní a odvoz výrobků z tehdejšího závo-
du Sigmundů a továrny v „magacíně“. 
Na práci sem byli přivezeni političtí 
vězni takzvané akce E (emigranti) z tá-
bora ve Svatobořicích, kteří měli za úkol 
postavit co nejrychleji železniční násep 

a trať. Díky stavbyvedoucímu a první-
mu poválečnému lutínskému starostovi 
Svatopluku Tabarovi se však stavba krát-
kého úseku neustále protahovala a hotova 
byla až těsně na konci války. 4. května 
1945 zde zmíněný Tabara spolu s party-
zány vykolejili vlak, který měl po vlečce 
odvézt z továren stroje, čímž byla vlečka 
zcela nepoužitelná.

Po válce se „magacína“, vlečka a třeb-
čínské nádraží dočkaly dalšího nepří-
jemného úkolu. Ústavním dekretem byli 
totiž z nového českého státu vypově-
zeni Němci, kteří nezískali české státní 
občanství. V roce 1946 proběhl jejich 
organizovaný odsun, tzv. postupimský 
transfer. V celé zemi byly zřízeny inter-

nační tábory či sběrná střediska, kde byli 
němečtí obyvatelé soustředěni a odtud 
odváženi do Německa. Takovým tábo-
rem pro Olomoucko byla i zmíněná „ma-
gacína“, která měla pověst profesionálně 
vedeného střediska. Celkem odsud odje-
lo patnáct transportů a právě ty byly pro 
třebčínského kronikáře popudem k srov-
nání otřesných podmínek transportů 
do koncentračních táborů a cesty těchto 
transportů, které měly vlaky v zimě vy-
tápěné a odsunutí Němci měli plnou vý-
bavu, bez níž do Německa žádný trans-
port nevpustili. 

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě

transport osob mužů žen dětí vlak do * příjezd
1. 17.4.1946 1200 205 607 388 68038 B 19.4.1946
2. 9.5.1946 1200 336 657 207 68060 B 9.5.1946
3. 22.5.1946 1199 345 697 167 68073 B 24.5.1946
4. 2.6.1946 1200 384 676 140 68085 Ch-W 4.6.1946
5. 10.6.1946 1200 374 668 158 68100 Ch-W 12.6.1946
6. 20.6.1946 1200 358 678 164 68121 Ch-W 22.6.1946
7. 26.6.1946 1200 383 657 160 68131 Ch-W 28.6.1946
8. 1.7.1946 1200 371 686 143 68141 B 3.7.1946
9. 22.7.1946 1200 366 707 127 68184 B 24.7.1946

10. 29.7.1946 1200 314 709 177 68198 B 31.7.1946
11. 15.8.1946 1200 383 700 117 68236 Ch-W 17.8.1946
12. 22.8.1946 1200 314 709 177 68250 CH-S 24.8.1946
13. 5.9.1946 1200 382 691 127 68280 CH-S 7.9.1946
14. 15.9.1946 1201 423 651 127 68293 Ch-W 17.9.1946
15. 19.10.1946 1196 464 662 70 68341 B 21.10.1946

*B - Brody nad Lesy (Furth im Wald), Ch-W - Cheb-Wiesau, CH – S - Cheb-Schirnding

Region HANÁ informuje

V rámci realizace operačního progra-
mu PRV (Program rozvoje venkova) 

vyhlásila místní akční skupina (MAS) 
Region HANÁ v srpnu loňského roku 
první Výzvu příjmu žádostí o dotaci. 
K dotační podpoře bylo vybráno 26 
projektů.

11. června tohoto roku byla vyhlá-
šena druhá Výzva, která je určena pro 
následující oblasti:
–  Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností
– Investice do zemědělských podniků
–  Zpracování zemědělských produktů 

a jejich uvádění na trh

– Neproduktivní investice v lesích
–  Investice do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, je-
jich mobilizace a uvádění na trh

Veškeré informace týkající se červ-
nové Výzvy příjmu žádostí o dotaci 
v operačním programu PRV najdete 
na internetových stránkách: https://
www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-
-vyzvy/prv/.

Ze zprávy Ing. Hany Zacpálkové, 
projektové manažerky
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... a současnost. Foto: archiv Karla Mišáka

(hanácky „véměno“) č. 68 včetně jedné mě-
řice pole (tj. 1/5 ha). Sigmund jako zručný 
tesař začal pracovat u lutínského pumpaře 
Jana Vychodila. V roce 1868 se osamostat-
nil a tím se také datuje vznik lutínské čer-
padlářské tradice.

Historická fotografie, kterou přikládám, 
musí být starší než 129 let, protože na ní 
vidíme výrobu dřevěných pump i zásobu 
borových kmenů pro jejich výrobu. Kovové 
pumpy se začaly vyrábět až po roce 1889.

Na současné fotografii vidíme stejný pro-
stor u současného parku (včetně známé pa-
mětní desky na domě).

Karel Mišák

Naši jubilanti
v květnu:   
Libuše Hoř ín ková 85       
Milada Hošková 91 
Jaroslava Karhán ková 84
František Zejda 89 
Anna Bed ná řová 84
Libuše Nav rát i lová 88
Bohumila Janošíková 83

Jiřina Ševčíková 88 
Blanka P ř ik r ylová 81
Kamil Pal ička 86
Libuše Janošíková 75
Milada Miná řová 86
Ilona Šk rabál ková 75

v červnu: 
Hedvika Br u movská 94
Marta Táborská 82
Josef Spu r ný 85
František Lisick ý 80
Jan Spu r ný 85
Marie Ju ř icová 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Červen  byl také významným měsícem pro dva manželské páry z Lutína:

„Zlatou“ svatbu – padesát let společného života –  

oslavili manželé 

BarBora a oldřich Prokšovi.

„Diamantovou“ svatbu – šedesát společných let –  

oslavili manželé 

květoslava a František hamPlovi.
Přejeme zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Lutín po více než 120 letech

Na začátku letošního roku jsem slíbil, 
že se moje historické fotografie budou tý-
kat především dvou významných výročí, 
tedy 100. výročí založení republiky a pak 
150. výročí založení čerpadlářské tradice 
v Lutíně.

Dnes tedy stručně o Sigmundech:
Ludvík Sigmund, rodák z Třebčína, se 

v roce 1863 oženil. Vzal si Marii Bukvovou 
z Lutína z domu č.p. 7. Manželka dostala 
věnem právo užívat výminkářský domek Historie ...
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         Vítání občánků         

V neděli 10. června 2018 bylo do svazku obce slavnostně přijato pět dětí v Třebčíně.
Pěkné kulturní vystoupení pro ně připravily žákyně lutínské ZŠ.

Narozené děti: 
v dubnu:
Laura Dvořáková 
Lukáš K ment                         
Štěpánka Sed láčková             
Kristián Velack ý                    

v květnu:                        
Elianne Bok ůvková       
Dominik Koren ný  
Jakub Pospíši l     

v červnu:
Tereza Zajíčková

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

Opustili nás ve věku …
94 let Zdenka Šlimbachová  Lutín

81 let Jiří Týř Lutín
74 let Jana Danielová Lutín

62 let Božetěch Valenta Lutín
53 let Milan Mlčoch Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Sbor pro občanské záležitosti.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

V sobotu 16. června 2018 bylo do svazku obce slavnostně přijato jedenáct dětí v Lutíně.
Pěkný kulturní program připravila Mgr. Leona Čotková s žákyněmi ZŠ Lutín.

Foto: Stanislav Páleník
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Vítání občánků v Lutíně – druhá skupina. Foto: Zdeněk Beran

Na výšlapu z Jánských Lázní do Pece. 

Celá výprava před návratem domů (v pozadí hotel Svornost). Fota: Antonín Bábek
Tady už je „Krakonošovo“! 
(Vstupní hala hotelu Svornost v Harrachově)

Pět horkých červnových dnů proži-
li členové odboru turistiky a další mi-
lovníci putování po krásách naší vlasti 
v Krkonoších. Počasí jim přálo a s boha-
tým programem byli spokojeni. 

Zkušenými organizátory zájezdu byli 
Vladimír a Marie Grézlovi, kterým patří 
dík všech účastníků.

Z ČINNOSTI TJ SIgMA LUTÍN


