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Čím je ovlivňována kvalita 
pitné vody v Lutíně?

Odpovědí na oprávněné připomínky 
obyvatel Sídliště v Lutíně, kteří těsně 
před loňskými Vánocemi zažili nečeka-
ný výpadek dodávky vody, a na přetrvá-
vající nespokojenost občanů s její kva-
litou, jsou naše dva následující články. 
Objasňují současný stav kvality vody, 
jeho příčiny a kroky, které Obec Lutín 
spolu s provozovatelem vodohospodář-
ského zařízení podnikají k nápravě.

Celkové území obce Lutín - Třebčín 
a dnes velmi podstatně i obce Hněvotín je 
zásobováno jediným vodním zdrojem pit-
né vody, a to zdrojem Trávníky. 

Jedná se o velmi kvalitní a zatím stabil-
ní zdroj pitné vody v katastrálním území 

Hněvotín, který je opatřen stabilizač-
ním ochranným pásmem. Zdroj je 20 m 
hluboký, 4 m široký a disponuje vodním 
sloupcem 16 m. Je v nepřetržitém provo-
zu od 70. let minulého století. Od doby 
výstavby až do současnosti je voda vždy 
vedená jako voda pitná, bohužel s vyšší-
mi koncentracemi manganu a železa. Tato 
voda pak po provedení hygienizace chlo-
rem byla dále distribuovaná do vodojemu 
Skály a odtud pak samospádem následně 
do všech řadů Lutín, Třebčín, Hněvotín. 

Souhrnný intravilán obce Lutín včetně 
Třebčína je pokryt zásobovacími řady 
a každá nemovitost, každý občan má mož-
nost se napojit a mít zabezpečenou kontro-
lovanou dodávku pitné vody. Obcí Lutín 
byly dobudovány kilometry nových řadů 
na doplnění sítě a v minulosti byly také ki-

lometry sítě rekonstruovány, tedy původní 
materiály z dob 50. let minulého století, 
které vykazovaly naprosto destrukční stav, 
byly nahrazeny novými materiály (vč. no-
vých přípojek do objektů). Ale i nadále 
zůstává v celkové síti vodovodních řadů 
několik kilometrů původních materiálů, 
tedy železného a litinového potrubí, kte-
rými je zabezpečena dodávka pitné vody. 
Povrchová úprava těchto původních řadů 
je ve špatném fyzickém stavu a s vnitř-
ními nánosy manganu a železa, které se 
po celou dobu provozu a životnosti řadu 
usazovaly na nehomogenní stěně tohoto 
původního materiálu. 

Obec Lutín jakožto vlastník vodohospo-
dářského zařízení se s problémem manga-
nu a železa a jejich zvýšené koncentrace 
ve vodě snažila v minulosti bojovat celko-

Tříkrálová sbírka pomáhá 
potřebným

Jednou z největších charitativních 
akcí na území ČR je Tříkrálová sbírka, 
která se tradičně setkává s velkou příz-
ní štědrých dárců. V Lutíně a Třebčíně 
proběhla v tomto roce v sobotu 5. ledna.

Malým i velkým koledníkům přálo 
i počasí, moc nemrzlo ani nefoukalo. 
Letos se podařilo sestavit celkem dvanáct 
skupinek koledníků, kteří s písní na rtech 
žádali o příspěvek na podporu humani-
tárních projektů Arcidiecézní charity. 

Celkem se podařilo vykoledovat část-
ku 60 733 Kč – v Lutíně 41 273 Kč (9 po-
kladniček), v Třebčíně 19 460 Kč (3 po-
kladničky). Ve srovnání s loňským rokem 
je to o 3 969 korun víc.

Všem dárcům patří upřímné díky za je-
jich štědrost a koledníkům za aktivní pří-
stup a ochotu věnovat svůj čas pro podpo-
ru dobré věci.

Dalibor Kolář, místostarosta „Královští“ koledníčci z Třebčína. Foto: Vladimíra Kolářová



2

Areál Rybníček mění svou 
tvář

Zastupitelstvo i Rada obce Lutín v roce 
2018 rozhodlo o několika investicích 
v řádech desetitisíců Kč, které v závě-
ru roku šly a dále půjdou do vybavení 
našeho kulturně společenského areálu 
Rybníček. 

V podzimních měsících 2018 byla do-
končena nástavba dřevěného prodejního 
domku (přibližně ze dvou třetin fi nanco-
vaná z dotace Olomouckého kraje), před 
začátkem sezony bude vyměněna jedna 
strana lavic se stoly vedle parketu, v prů-
běhu roku plánujeme výměnu i druhé čás-
ti. 

V roce 2018 byla v tomto prostoru do-
končena část budované cyklostezky Lutín-
Třebčín. Letos se předpokládá výsadba 
stromů a keřů na delším svahu areálu, kde 

vými výměnami řadů a jejich náhradou no-
vými materiály. Snaží se bojovat i nyní, a to 
formou vybudování nové úpravny vody, 
která je umístěná přímo na vodním zdroji 
a pomocí nové technologie ozonizace vody 
snižuje obsah manganu a železa přímo 
na surové vodě. Úpravna vody byla v září 
roku 2018 zkolaudována a nyní je v plném 
provozu. Další stupeň hygienizace (chlori-
zace) je prováděn na vodojemu Skály. 

Upravená voda, která prošla ozoniza-
cí a je následně dodávána na vodojem 
Skály, je v plném souladu s vyhláškou č. 
252/2004 Sb. v platném znění (udává li-

mitní hodnoty závazných nebo doporuče-
ných hodnot koncentrací jednotlivých prv-
ků v pitné vodě). To znamená, že problém 
obsahu železa a manganu v surové vodě je 
takto odstraněn. Avšak voda je dále distri-
buovaná nejenom novými řady, ale i těmi 
původními ve špatném stavu a s již stáva-
jícími inkrusty železa a manganu. Ty se 
i nadále rozpouštějí a mohou lokálně na-
vyšovat hodnotu manganu a železa v do-
dávané upravené vodě. Tento stav se nedá 
vyřešit ze dne na den. Musela by proběh-
nout okamžitá celková rekonstrukce všech 
zbývajících částí původních rozvodů.

Současný stav se majitel zařízení samo-
zřejmě snaží i nadále minimalizovat, a to 
formou přípravy dalších, nových a roz-
sáhlých rekonstrukcí původních řadů.  
Provozovatel zajišťuje jejich pravidelný 
proplach. 

Majitel i provozovatel vodovodních 
řadů dělají jak v minulém období, tak 
i v současnosti vše pro zachování, zkva-
litnění a zlepšení kvality pitné vody 
v obci. 

Petr Látal 
vedoucí střediska provozování VHZ

Co děláme pro zlepšení 
současného stavu?

V rámci projektu „Zkvalitnění dodávky 
pitné vody pro obec Lutín“  byla v roce 
2018 přímo na vodním zdroji vybudována 
nová úpravna vody zaměřená na odstra-
nění obsahu manganu a železa, rovněž 
byla kompletně rekonstruována technolo-
gie vodního zdroje. Dále byly kompletně 
zrekonstruovány obě komory vodojemu 
Skály, a to včetně celkového vystrojení ar-
maturní komory vodojemu. Projekt si vy-
žádal fi nanční prostředky ve výši více než 
18 mil. Kč, z toho dotace z Operačního 
programu Životní prostředí činila přibliž-
ně 9 mil. Kč. 

V letošním roce budou investice do vo-
dohospodářské infrastruktury obce po-
kračovat, mimo jiné dojde ke kompletní 
výměně potrubí na hlavním přiváděcím 
řadu zásobujícím pitnou vodou celou sta-
rou část Lutína, základní školu a místní 

část Třebčín. Bude rovněž vypracována 
projektová dokumentace na kompletní vý-
měnu vodovodního řadu na Sídlišti, kde 
by k následné realizaci mělo dojít v roce 

2020 v rámci III. etapy regenerace panelo-
vého sídliště (dvůr).

Jakub Chrást
starosta obce

Část technologie (vybavení) nové úpravny vody. Foto:  Jakub Chrást

Revitalizace Rybníčku pokračuje. Foto: Miroslav Brhel
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Chystáme příměstské letní 
tábory

Každoroční a nelehkou 
otázku pro rodiče „Kam 
o prázdninách s dětmi?“ 
řeší naše centrum již 
několik let pořádáním 

letních příměstských táborů. Na letoš-
ní prázdniny připravujeme tři tematic-
ky zaměřené a jeden zajištěný externě 
od Bricks4Kidz. Provoz je denně od 7 
do 16 hodin.

Děti si užijí spoustu legrace ve spo-
lečnosti svých kamarádů a vyzkoušejí 
mnoho aktivit, domluvenou máme také 
návštěvu knihovny.  

Tábory vedou naše zkušené lektorky 
- Mgr. Lucie Charvátová a Mgr. Iveta 
Ženožičková - společně s asistentkami 
z Pedagogické fakulty UP v Olomouci. 

Případné přihlášky zasílejte na rckla-
sek@seznam.cz, bližší informace na-
jdete na našem webu http:\\klasek.lutin.
cz nebo na facebooku RcKlasek.

*   *   *   *   *

Termíny:
1.  tábor: 8. – 12. července (tematické za-

měření „Western“)
2.  tábor: 22. – 26. července  (Lego tábor 

„Bricks4kidz“ *)
3.  tábor: 5. – 9. srpna (téma „Prázdninové 

cestování kolem světa“) pro děti 3-8 
leté

4.  tábor: 19. - 23. srpna (téma „Sport – 
tanec“)  pro děti 3-8 leté.

*) info na https://www.bricks4kidz.cz/olomouc/
Lucie Migalová

„Ulička“ v Třebčíně je celá 
„v novém“

Jednou z velkých investičních akcí 
v loňském roce byla komplexní rekon-
strukce místní komunikace v Třebčíně, 
které se říká „Ulička“. Z výběrového ří-
zení vyšla vítězně společnost S-pro stav-
by spol. s r.o. 

Naplánována byla výměna podloží ko-
munikace, protože stávající „kufr“ neměl 
potřebnou tuhost, nový povrch komunikace 

s usazením obrubníků, oprava kanalizač-
ních vpustí a vytvoření ploch pro parkování. 

Součástí projektu byla také úprava do-
pravního značení a části komunikace jsou 
nově vedeny jako jednosměrné. V rámci 
akce byl vybudován zpomalovací práh 
směrem na ulici za nádražím. Cílem těch-
to opatření je zklidnění provozu v celé 
obytné části od nádraží až po bývalou 
školu. Také bylo přidáno jedno svítidlo 
veřejného osvětlení.

V průběhu prací bylo nutno přikročit 

k výměně některých domovních vodo-
vodních přípojek. Přes všechna úskalí se 
díky příznivému počasí nakonec podařilo 
dodržet termín předání díla na konci pro-
since loňského roku. A 22. ledna letošního 
roku bylo dílo řádně zkolaudováno a pře-
dáno k plnému užívání občanům.

Děkuji obyvatelům ulice za trpělivost 
při ztížených podmínkách v průběhu stav-
by a za konstruktivní přístup k přípravě 
a realizaci projektu.

Dalibor Kolář

Současná podoba. Foto: Josef Nejedlý„Ulička“ před rekontrukcí. Foto: Milan Lakomý

nám vzrostlé smrky téměř do jednoho zni-
čil kůrovec. Finální podobu nyní řešíme 
ve spolupráci s vybranými zahradnickými 
fi rmami. 

Cyklostezka Lutín-Třebčín by měla mít 
v obou částech našich obcí odpočinko-
vý prostor - v Lutíně areál na Rybníčku, 
v Třebčíně je vyprojektován park na za-
čátku obce. Letos budeme žádat Region 

HANÁ o dotaci na zelené plochy pláno-
vaného parku.

Na závěr roku jsme bohužel museli 
v areálu na Rybníčku řešit ve spolupráci 
s policií dva případy vandalismu. V sou-
vislosti s novými investicemi v tomto 
prostoru bychom chtěli občany požádat 
o součinnost a kontaktování Obecního 
úřadu Lutín, případně přímo Policie ČR 

v případě, že je obecní majetek nějakým 
způsobem poškozován.

V dubnu bychom chtěli mít areál připra-
vený na jarní a letní sezonu, která bude 
stejně jako loni vrcholit v červenci rocko-
vým festivalem s pivními slavnostmi.

 
Miroslav Brhel

tajemník
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Dramaťáček je mladší 
„bráška“ Hudebníčka

Malé děti si rády hrají „na něco“. Pro 
některé rodiče může být tato aktivita ná-
ročná až nepříjemná. Abychom jim v tom-
to směru ulehčili, mohou přivést své děti 
hrát „divadélko“ k nám do Klásku, kde 
odstartoval každé pondělí náš nový zá-

jmový kroužek Dramaťáček, jenž staví 
na základech kroužku Hudebníček, který 
mohly děti navštěvovat v loňském roce.

V Hudebníčku se děti věnovaly hlavně 
písničkám, rytmice a tanci. Dramaťáček 
je jakousi pomyslnou „nadstavbou“ či dal-
ším „levelem“ Hudebníčku a zaměřuje se 
hlavně na pohádky a jejich ztvárnění. Je 
určen dětem ve věku 5-7 let. Děti si zde 

zkoušejí různé herecké či pěvecké role 
a plní pohádkové úkoly. Na programu je 
také výroba různých kulis k pohádkám 
a povídání  o divadelním zákulisí. 

Vedoucí nového kroužku je Mgr. Iveta 
Ženožičková. Věřím, že se v Dramaťáčku 
bude dětem líbit a užijí si zde spoustu leg-
race.

Lucie Migalová

Lutínský Svaz žen pořádal 
ples

„Babský“ bál, tradiční akce lutínských 
členek ČSŽ, pořádaná v polovině února 

v aule ZŠ, se mimořádně vydařil.
K tanci a poslechu zahrálo duo Pepa 

a Vašek a k dobré náladě přispělo i taneč-
ní vystoupení žen ze Slatinic, které bylo 
velmi vtipné a temperamentní.

Pořadatelky děkují všem hostům za hoj-
nou účast a dobrou náladu a partnerovi 
akce (Obci Lutín) za fi nanční podporu.

Vladana Tomášková

Na zahradě. Fota: archiv RC KlásekLetní příměstské tábory 2018 - v herně RC. 

Pepa s Vaškem roztančili sál. Tanečnice ze Slatinic byly plné elánu. Fota: Petr Navrátil
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Kdy – kde – co
v březnu a dubnu
2. března - Třebčínské ostatky
(sobota)  10.30 hod. průvod masek
  20.00 hod. ostatková zábava
  24.00 hod. pochování basy
  sál KSZ Třebčín                    
2. března - Dětský karneval
(sobota)  Společenský dům v Lutíně  
  (14.00 hod.)   
28. března - promítání fi lmu
(čtvrtek)  „Úžasňákovi 2“
  knihovna Lutín 
  (18.30 hod.)       
30. března - Třebčínský košt
(sobota)  sál KSZ Třebčín                                                  
  (19.00 hod.)      

6. dubna - Master guláš 2019
(sobota)  Litovelská pivnice
  Třebčín (9.00 hod.)
7. dubna - Velikonoční tvoření (workshop)
(neděle)  sál KSZ Třebčín
  (15.00 hod.)
17. dubna - Velká cena obce Lutín
(středa)  (běh mládeže)
  hřiště u ZŠ Lutín
  (16.00 hod.)
25. dubna - promítání fi lmu
(čtvrtek)  „Apocalypto“
  knihovna Lutín
  (19.00 hod.)          
27. dubna - Slet čarodějnic
(sobota)  a stavění máje
  areál Rybníček Lutín
  (15.00 hod.)

30. dubna - Slet čarodějnic v Třebčíně
(úterý)  areál Ohrada
  (17.30 hod.)      
3. května - Oslavy výročí osvobození 
(pátek)  v Třebčíně
  19.00 hod. slavnostní průvod
  20.00 hod. vatra v Ohradě
  21.30 hod. ohňostroj
  hudba VIA PABĚDA              

*   *   *   *   *
Květnový OZ vyjde 3. května. Proto upo-

zorňujeme čtenáře, že v sobotu 4. 5. a v neděli 
5. 5. jsou v Třebčíně hody s bohatým progra-
mem pro dospělé i děti, který najdete nejen 
v příštím čísle, ale také na plakátech ve vývěs-
kách.                   
  Kulturní komise           

O čem jednala rada obce

dne 7. 1. 2019:

Pověřila starostu obce dalším jednáním se 
spol. Arko Technology a.s. (správce vodo-
hospodářského zařízení Lutín) ve věci řešení 
havarijních stavů dodávek vody včetně na-
stavení postupů včasného informování veřej-
nosti a dopadů na nezávadnost vody (podrob-
něji viz články p. Petra Látala a Ing. Jakuba 
Chrásta). 

Vzala na vědomí:
�  informaci o blížícím se závěru období 

(1.7.2016-30.6.2019), kdy končí platnost vy-
hrazených parkovacích míst v obci;

�  informaci starosty obce Ing. Chrásta o ha-
várii na vodovodním řadu v období vánoč-

ních svátků. Starosta obce citoval písem-
nou zprávu provozovatele vodovodů a ka-
nalizace spol. Arko Technology a.s. ze dne 
2. 1. 2019, kde je havárie popisována včetně 
informace o jejím vlivu na kvalitu vody. 
Voda je cítit po železe a manganu z důvodu 
uvolňujících se sedimentů při měnícím se 
tlaku vody v potrubí, ale je zdravotně nezá-
vadná;

�  informaci starosty obce Ing. Chrásta o pro-
bíhajících jednáních se starostou obce 
Hněvotín Ing. Dvořákem o vzájemné koor-
dinaci při jednání s majiteli pozemků v tra-
se plánované cyklostezky Lutín - Hněvotín.

dne 29. 1. 2019:

Schválila: 
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na rok 2019 ve výši 12 000 Kč. Částka 
bude použita na zajištění akce „Třebčínské 
ostatky“, která se uskuteční 2. 3. 2019. 
Akci pořádá kulturní komise Třebčín;

�  podání žádosti o dotaci z „Operačního 
programu – Životní prostředí“ na projekt 
„Energeticky úsporná opatření na objektu 
ZŠ Lutín“;

�  podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR na projekt „Komunitní 
dům pro seniory Lutín“;

�  podání žádosti o dotaci z CLLD dotač-
ního titulu prostřednictvím Regionu 
HANÁ a dále podání žádosti o do-
taci na Olomoucký kraj na projekt 
„Zpomalovací ostrůvek - Třebčínská ul. 
Lutín“;

�  podání žádosti o dotaci na realizaci zá-
chranné obnovy objektu kapličky sv. 
Floriána v Lutíně (u „magacíny“) z hava-
rijního programu Národního památkového 
úřadu a o dotaci z Olomouckého kraje;

�  podání žádosti o dotace z Olomouckého 
kraje v rámci výzev:

 -  dotace na pořízení, technické zhodno-
cení a opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení JSDH. (Dotace bude 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Počet občanů v Lutíně a Třebčíně v roce 2018

Počet osob
Lutín Třebčín

Celkem
muži ženy Σ muži ženy Σ

přihlášených 27 20 47 6 4 10 57

odhlášených 29 32 61 3 9 12 73

narozených 9 17 26 4 6 10 36

zemřelých 11 8 19 2 5 7 26

muži ženy celkem

k 31. 12. 2018 1575 1606 3181

Lutín 1207 1225 2432

Třebčín 368 381 749
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Děti z mateřské školy 
navštívily kapličku

Interiér lutínské kapličky se v pondělí 
7. ledna dopoledne rozezněl neobvyklým 
ruchem. Na povánoční návštěvu přišly děti 
z mateřské školy. Přišly se jako každý rok 
podívat na jesličky a slavnostní výzdobu 
kapličky.  

Uvítala je paní Barbora Prokšová, která se 
o kapličku v Lutíně vzorně stará po celý rok. 
Děti seznámila s vánočními tradicemi a spo-
lečně jsme si zazpívali vánoční koledy. 

Na rozloučenou si děti prohlédly krásně 
vyřezávaný betlém, který je dílem našeho 
spoluobčana pana Pavla Janošíka z Třebčína. 
Po příjemně stráveném dopoledni se děti vy-
daly na zpáteční cestu zasněženým Lutínem 
do školky, kde na ně čekal skvělý oběd. 

Dalibor Kolář

ŠKOLY INFORMUJÍ

Malí návštěvníci si zavzpomínali na Vánoce. Foto: Dalibor Kolář

využita na spolufi nancování nákupu 
dvou kusů zásahových kompletů pro čle-
ny zásahové jednotky JSDH Třebčín);

 -  dotace v rámci podpory kultury (bude 
použita na zajištění Rockového festivalu 
autorské hudby dne 13. 7. 2019 v Lutíně);

 -  dotace na podporu investičních projektů 
v oblasti kultury (bude použita na nákup 
sady lavic a stolů pro areál Rybníček a za-
hradního altánu pro návštěvníky knihov-
ny v Lutíně);

�  kalkulaci cen vodného a stočného  pro rok 
2019 od provozovatele vodohospodářské-
ho zařízení společnosti Arko Technology 
a.s. Výše vodného a stočného, včetně ná-
jemného placeného obci provozovatelem, 
zůstává na úrovni roku 2018.

Vzala na vědomí:
�  informace starosty o jednání se starostou 

Obce Hněvotín Ing. Dvořákem týkajícím 
se koordinace v plánování cyklostezky 

Lutín – Hněvotín. Záměr vedení trasy cy-
klostezky včetně ceny výkupu pozemků 
bude dán k diskusi a schválení zastupitel-
stvu obce dne 7.2.2019;

�  informaci o výtěžku z Tříkrálové sbír-
ky, kterou pořádala Charita – děkanát 
Olomouc. V rámci děkanátu byla získána 
částka 1 823 628 Kč. Obyvatelé naší obce 
k tomu přispěli částkou 41 273 Kč (Lutín) 
a 19 460 Kč (Třebčín).

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 7. 2. 2019:

Souhlasilo:
�  s navrženou trasou cyklostezky Lutín - 

Hněvotín;
�  s cenou výkupu pozemků v trase cyklo-

stezky (200 Kč/m2);
�  s navrženým řešením Ing. Malíka – vý-

sadba areálu Rybníček.

Pověřilo:
�  starostu obce dalším jednáním s obcí 

Hněvotín a s majiteli dotčených pozemků 
(cyklostezka Lutín – Hněvotín);

�  radu obce návrhem variantních řešení pro 
vyhrazená parkovací místa.

Schválilo:
�  poskytnutí individuální dotace z rozpoč-

tu obce na rok 2019 spolku RC Klásek 
z.s. ve výši 63 500 Kč. Dotace bude pou-
žita na činnost spolku a pořádání kultur-
ních akcí pro občany. Tato částka bude 
zahrnuta do návrhu rozpočtu obce na rok 
2019;

�  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
obce na rok 2019 spolku FBC Lutín, z.s. 
ve výši 60 000 Kč. Dotace bude použita 
na úhradu provozních nákladů. Tato část-
ka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce 
na rok 2019.

/jch/

„Olymp dance show“ měla 
premiéru 

Na počátku září zavítali do naší školy 
tanečník Martin Matýsek s partnerkou, 
aby dětem ukázali, co se mohou naučit 
v tanečním kroužku. Taneční ukázky 
děti nadchly a výsledkem celé návštěvy 
bylo otevření dvou kroužků – pro mladší 
a starší žáky. Píle a úsilí těchto odváž-
ných byla zúročena letos 6. února na prv-
ním ročníku Olymp dance show, konané 
v sále Regionálního centra Olomouc. 

Trenér Martin Matýsek zde dal žákům 
šanci ukázat, co se naučili během tréninků 
v prvním pololetí. Kromě našich žáků zde 
vystupovali i žáci několika dalších okolních 
základních škol. Každá skupina předvedla 
pozvaným hostům, rodičům a prarodičům 
svou originální choreografi i. Jako bonus 
přidali společnou ukázku latinskoamerické 
„čači“. 

Přestávky vyplnily tance přípravky malých 
tanečníků, standartní tance juniorských i do-
spělých mistrů ČR a maskot večera Vlk z po-
hádky „Jen počkej, zajíci!“, který dodával dě-

tem odvahy. Nakonec zatančili i samotný 
trenér s partnerkou. 

Za své vynikající výkony dostaly děti 
sladkou odměnu. Večer zakončil společný 
tanec rodičů s dětmi a malý koncert účast-
níka Superstar Petra Borkovce. Slovy jed-
né účastnice „Měli jsme nervy, ale strašně 
se mi to líbilo. Pan učitel to dobře vymy-
slel.“

Naši mladí tanečníci už se nemůžou do-
čkat dalšího tréninku.

Martina Procházková
učitelka
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Tanečník a trenér Martin Matýsek.  Děti tančily s chutí a elánem. Fota: archiv tanečního klubu Olymp dance

„Mladý chemik“ prověřoval 
vědomosti žáků

I v tomto školním roce se žáci deváté-
ho ročníku zúčastnili již sedmého roč-
níku soutěže Mladý chemik. Tato soutěž 
si klade za cíl propojit základní školství, 
střední školství a odbornou praxi v che-
mii. Žáci musí v rámci soutěže prokázat 
patřičné vědomosti z chemie a praktic-
kou zručnost v laboratorním cvičení. 
Školního kola se zúčastnilo celkem 35 
žáků devátých tříd, odkud postoupili tři 
žáci do oblastního kola (teoretické části), 

které proběhlo v prosinci 2018 na Střední 
škole logistiky a chemie v Olomouci. 

Naši deváťáci Šárka Nevěčná, Jakub 
Smička a Kristýna Nezhybová  se v kon-
kurenci téměř devadesáti soutěžících 
neztratili a ve výsledkové listině skonči-
li na 18., 19. a 29. místě a odnesli si kro-
mě dobré zkušenosti pěkné ceny. Šárka 
s Jakubem postoupili do 3. kola (labora-
torní části), které proběhlo 29. ledna rov-
něž na SŠLCh a zúčastnilo se ho dvacet 
nejlepších z 2. kola.

Laboratorní část byla zaměřena na vý-
počet hmotnostní koncentrace. Žáci od-

měřovali objem, vážili hmotnost a praco-
vali s grafem. 

Při vyhlášení výsledků jsme byli příjem-
ně překvapeni, když oba naši žáci vystou-
pali o několik míst výš. Šárka obsadila 
po sečtení výsledků 2. a 3. kola konečné 
13. místo a Kuba výborné 10. místo. 

Všichni žáci dostali od sponzora akce – 
společnosti Farmak a.s. – hodnotné ceny 
a diplom.

Děkuji všem za účast a vzornou repre-
zentaci školy.

Kateřina Mrázková, zástupkyně ředitelky

 Fota: Kateřina MrázkováZ výsledků se radovali soutěžící i jejich učitelé. 

Za „světem techniky“ jsme 
vyrazili do Brna

Jednou ze zajímavých exkurzí žáků 
lutínské školy na začátku nového roku 
byla návštěva brněnského VIDA! science 
centra, kde „sedmáci“ zhlédli a obdivo-
vali mnoho zajímavých exponátů. O tom, 
že se jim v centru líbilo, svědčí jejich po-
střehy:

„Jeli jsme do Brna na exkurzi. Jako prv-
ní jsme navštívili centrum VIDA!, kde 
probíhala robotická soutěž, do které se 
zapojilo i družstvo naší školy. Tam jsme 
spatřili všelijaké exponáty, třeba horko-
vzdušný balon, ponorku, tornádo a mnoho 
dalších. Potom jsme se přesunuli do mu-
zea Antropos, kde nám průvodkyně pře-
dávala své znalosti. Moc se nám to líbilo.“ 
( Kristýna Spurná).

„Svět vědy a techniky je velká hala s ex-
ponáty, týká se hlavně fyziky. Hodně mě 
to bavilo, nejvíc mě zaujalo zdymadlo 
a rád bych se tam podíval znovu.“ (Jiří 
Marek)

„Nejvíc mě zaujala místnost, ve kte-
ré byl uprostřed koš. Místnost se s námi 
roztočila a našim cílem bylo hodit míče 
do koše. Byla to velká zábava, moc jsem 
se pobavila.“ (Verča Kubíčková)
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„Ve VIDA centru se mi líbilo snad vše. 
Nejvíce asi místnost, ve které se fotily stí-
ny postav. Stín zůstal na stěně za námi, 
i když jsme odešli o kus dál.“ ( Zdeňka 
Řeháková)

„V Brně se mi moc líbilo a byly tam 
hodně dobré vynálezy nebo znázorněné 
fyzikální pokusy. Moc mě bavilo si to 
tam procházet a obdivovat fyziku.“ ( Niki 
Piterková)

*   *   *   *   *
Jsem ráda, že žáci 7. třídy byli s exkurzí 

spokojeni, a věřím, že získané poznatky 
využijí nejen v hodinách fyziky.

Dana Vrbová, učitelka fyziky

Sigmundova SŠS, Lutín

Letos jsme „stužkovali“ 
už po devětatřicáté

V pořadí už 39. společenský ples 
Sigmundovy střední školy strojírenské 
proběhl v sále Společenského domu 
v pátek 15. února. Hlavním bodem pro-
gramu bylo slavnostní stužkování tříd 

MS 4.B s třídní učitelkou Mgr. Blankou 
Janečkovou a MS 4. C s třídní učitelkou 
Mgr. Michaelou Slováčkovou. 

Maturanti třídy MS 4.B předvedli svůj 
krátký zábavný program. Tančící chlapci 

Slovanské gymnázium 
hostilo své budoucí žáky

Dne otevřených laboratoří na Slovanském 
gymnáziu Olomouc se zúčastnili v pátek 
8. února vybraní žáci 9. ročníku. 

Navštívili čtyři odborné učebny – fyzi-

ky, chemie, biologie, cizího jazyka – špa-
nělštiny, ve kterých si prakticky vyzkou-
šeli své znalosti a v případě španělštiny se 
dozvěděli něco nového o tomto jazyce. 

Vzhledem k tomu, že všichni žáci, kteří 
se této akce zúčastnili, mají podanou při-
hlášku na tuto školu, věřím, že seznámení 

s prostředím školy jim pomůže při úspěš-
ném zvládnutí přijímacích zkoušek a ná-
sledném přijetí ke studiu. 

Samozřejmě přeji hodně štěstí při přijí-
macích zkouškách i všem ostatním žákům 
9. ročníku.

Kateřina Mrázková

Obdarovali jsme opuštěné 
pejsky

Bílá pastelka, Srdíčkové dny, Vánoční 
hvězda – to jsou charitativní akce, který-
mi žáci a učitelé lutínské školy každoroč-
ně pomáhají nemocným a hendikepova-
ným. Ale nejsou to jen lidé, komu doka-
zují, že mají srdce na správném (levém!) 
místě.

Do naší předvánoční sbírky pro pejsky 
z útulku v Čechách pod Kosířem se zapo-
jilo 54 žáků a šest dospělých. Byl to už její 
čtvrtý ročník a dárci byli opravdu štědří. 
Ať už to byli prvňáčci z 1. A, kteří zakoupi-
li granule a pamlsky z třídního fondu, nebo 
sedmnáct žáků 7.A, kteří za 800 korun vy-
braných mezi sebou obohatili psí „jídelní-
ček“ kromě granulí také o kostičky.

Mezi „dárky“ byly nejen granule (280 kg – 
dvakrát víc než minule), konzervy, kapsičky, 
paštiky, kostičky, piškoty a jiné dobroty, ale 
také hračky, vodítka, oblečky, hygienické 

potřeby a pelíšek (možná putovní).
Všem dárcům patří velký dík. A po-

kud budete mít cestu kolem útulku, mů-
žete se zastavit a u pana Dostála zakou-

pit za 280 korun charitativní kalendář 
s krásnými fotkami pejsků, kteří v útul-
ku našli (doufejme, že dočasný) domov.

Jana Vyhnánková, učitelka

Výsledek sbírky potěšil dárce i obdarované. Foto: Jana Vyhnánková

MS 4.B v županech. Sólo pro maturanty. Fota: Ivo Kotas
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Letos pořádáme tři lyžařské 
kurzy

Také letošní začátek roku je ve znamení 
lyžařských kurzů, které pořádá naše ško-

la v Jeseníkách, s ubytováním na chatě 
Anežka v Ostružné. 

Na první turnus jsme v novém roce vy-
razili radostně, protože krásně nasněžilo. 
Někteří tolik sněhu viděli poprvé a v po-

lobotkách dojít v závějích na Anežku byl 
velký, ale velký „poděl“ (?!). Celý týden 
jsme lyžovali na přírodním sněhu, zkoušeli 
„freeride“, lesní slalom i upravenou sjezdov-
ku. Vyzkoušeli jsme slalom mezi brankami, 

v županech pobavili celý sál. Pak je třídní 
učitelka „ostužkovala“ a celá třída si při-
pila s ředitelem Mgr. Michalíkem a svými 
vyučujícími. 

Druhá třída, MS 4. C., svůj program po-
jala jednoduše, prostě nastoupili a hotovo. 
Poté byli maturanti svou třídní učitelkou 
dekorováni šerpami. 

Po ostužkování maturantů i učitelů 
a po slavnostním přípitku s vyučujícími 
následovalo sólo pro maturanty. Po něm 
jsme mohli zhlédnout vystoupení taneč-
ní skupiny Rytmus z Olomouce. Tato 
taneční formace se věnuje diskotancům 
a v loňském roce si vytančila pěkné 3. 
a 4. místo na mistrovství Evropy. K tan-

ci hrála kapela EšiBand pod vedením 
Radka Svačiny. 

Všichni se výborně bavili, maturanti 
byli ostužkováni, hosté si báječně zatanči-
li, bohatá tombola byla rozdána a teď ne-
zbývá nic jiného, než popřát maturantům 
hodně štěstí u „zkoušky z dospělosti“.

Jitka Bušinová, učitelka

Nejsme lhostejní - a co vy?
V závěru loňského roku probíhala 

v naší škole akce „Nejsme lhostejní“. 
Vyučující občanské nauky seznamovali 
studenty s projekty Ježíškova vnoučata 
a Skutečný dárek.

Ježíškova vnou-
čata je projekt za-
měřený na pomoc 
osamělým senio-

rům především v domovech důchodců. 
Tato iniciativa vznikla v roce 2016 a již 

v roce 2017 se do ní zapojil Český rozhlas. 
Letošní již třetí ročník navíc umožňoval při-
spět na drahý dárek zakoupením poukázky 
na minimálně 100 korun na slevomatu. Této 
možnosti jsme využili i my.

Druhou možností bylo 
přispět na Skutečný dá-
rek nákupem v e-sho-
pu společnosti Člověk 
v tísni. Ta je orientovaná 

na pomoc v rozvojových oblastech, v mís-
tech postižených nějakou katastrofou, chu-
dých zemích, ale i u nás. Nákupem dárku 
podporujete některou z aktivit v rámci 

programů: školství, obživa, zdraví, voda 
a pomoc v ČR.

Ve škole jsme vybrali 9200 Kč. Z toho 
žáci přispěli částkou 6652 Kč. Většina pe-
něz směřovala společnosti Člověk v tísni. 
Tady jsme přispěli na jednu ovci a kozu, 180 
kusů kuřat. Za náš příspěvek bude moci být 
teple oblečeno jedno dítě, další tři ošetřeni 
při nemoci, potřební si budou  moci svítit 
solární lampou a přinést pitnou vodu v plas-
tových kanystrech. Přispěli jsme i na jednu 
školní tabuli a učební pomůcky pro 42 dětí.

Jako Ježíškova vnoučata jsme se podíleli 
na zakoupení vozíků pro sedm seniorů.

A jak přispíváte potřebným vy? Pokud 
nevíte kde a jak, seznamte se s oběma pro-
jekty:
Skutečný dárek: 
https://www.skutecnydarek.cz/
Ježíškova vnoučata: 
https://www.jeziskovavnoucata.cz/ (Nyní však 
již nelze darovat příspěvek přes slevomat.) 

Alena Mašláňová 
učitelka Sigmundovy SŠS

Než oblékneme lyžařskou výstroj... Malý odpočinek na saních. Fota: Marcel Máčala
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který se pak jel na čas. Celý týden nám sně-
žilo, takže atmosféra byla super zimní. 

Po třech týdnech jsme opět vyrazili 
na starou, dobrou, známou, milou, růžo-
vou Anežku s další partou. Před naším 
příjezdem tálo a my jsme s sebou při-

vezli mráz z Hané. Tudíž jsme klouzali 
po ledu a výstup na Řetězárny se změnil 
v boj o přežití. Naštěstí v noci nasněžilo 
a všichni se radovali, „bo byli naklepaní 
už dost“. Sluníčko nám svítilo, sem tam 
vichr, ale jinak zimní pohoda, jak má být. 

Domů se nám nechtělo, ale každého dne  
něco končí a každého dne „něco krásného 
začíná“ Skol!. 

Další turnus se teprve chystá na začátek 
března.

Hana Grundová, učitelka TV

V nové tělocvičně to žije

Budou tomu už téměř dva měsíce, 
co byla otevřena nově zrekonstruova-
ná tělocvična TJ Sigma Lutín (bývalá 
herna stolního tenisu) s novým záze-
mím.

Již nyní lze říci, že se určitě nejednalo 
o vyhozené peníze. V pracovních dnech 
v dopoledních hodinách je tělocvična 
téměř plně využita žáky Sigmundovy 

střední školy strojírenské. V odpoled-
ních hodinách se zde střídají stolní 
tenisté - „profesionálové“ se zájemci 
z řad veřejnosti, malí i velcí fotbalisté, 
malé mažoretky z RC Klásek, ale také 
zde dvakrát v týdnu probíhá cvičení pro 
ženy. 

Zveme širokou veřejnost k využití 
tohoto zařízení, a to nejen tělocvičny. 
K dispozici je také společenská míst-
nost pro přibližně 30 osob a kuchyň-
ka (plynový sporák, myčka, lednička). 
Je možné využít také venkovní gril 
a udírnu. Dále je tu posilovna s boxo-

vacím pytlem, hrazdami, běhacím pá-
sem, „benč“ lavicí s činkami, posilova-
cí věží, trenažerem veslování atd. Lze 
také využít finskou saunu pro pět osob 
s odpočívárnou a sprchou. 

Všechny tyto služby mohou zájemci 
využít ve zvoleném čase po dohodě se 
správcem p. Kulhánkem na telefonním 
čísle 704 240 058. Na uvedeném čísle 
lze rovněž tělocvičnu rezervovat pro 
větší skupiny (např. pro stolní tenis, 
f lorbal či cvičení). 

Petr Kovařík
předseda TJ Sigma Lutín z.s.

SPORT V OBCI

 Fota: Jakub Chrást

Konečně přírodní led - alespoň na pár dní! Foto: Jiří Burda

Klubovna a posilovna jsou připraveny sloužit zájemcům.

Bruslení v Třebčíně si užili 
velcí i malí

Mrazivé počasí posledního lednového 
týdne umožnilo po dlouhé době užít si 
alespoň krátce bruslení na hřišti za bý-
valou školou v Třebčíně. 

Díky ochotě a obětavosti členů Sboru 
dobrovolných hasičů vzniklo alespoň 
na týden pěkné kluziště. Přes den bylo 
hojně využíváno dětmi s rodiči a večer 
se na něm odehrávaly zápasy místních 
hokejových nadšenců. Škoda, že přízni-
vé mrazivé počasí nevydrželo o nějaký 
den déle. 

Velký dík patří všem, kdo se o vznik 
kluziště a jeho provoz zasloužili.

Dalibor Kolář
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Stolní tenisté změřili své síly

Již sedmý ročník turnaje ve stolním te-
nisu proběhl pod záštitou S&K Třebčín 
v budově bývalé školy v Třebčíně v sobo-
tu 17. února.

Dopoledne své síly změřily ženy, od-
poledne potom muži. V kategorii žen 
vyhrála Hana Weidingerová, druhá skon-
čila Milena Weidingerová a třetí Marie 
Duchoňová. 

Mužskou kategorii turnaje vyhrál Zdeněk 

Horák, druhý skončil Jiří Burda a třetí byl 
Miroslav Lakomý. 

Velký dík patří Mileně Weidingerové, 
která se postarala o organizaci a hladký 
průběh celé akce.

Jiří Burda

 Foto: Jiří WeidingerV Třebčíně se sportuje v zimě i v létě. Foto: Hana Weidingerová

Benjamínci si vyzkoušeli 
nástup hráčů

Nevšední zážitek si užili fotbaloví benja-
mínci TJ Sigma Lutín na konci loňského 
roku. 8. prosince provedli (společně s ben-
jamínky z Mohelnice) slavnostní nástup 
před prvoligovým utkáním mezi SK Sigma 
Olomouc a 1.FC Slovácko.

V šatně uvnitř olomouckého Androva 
stadionu se malí hráči nejprve převlékli 
do dresů soupeřících mužstev. 

V „tunelu“ pak chlapci zažili posled-
ní přípravy před zápasem, řazení obou 
mužstev, příchod a činnost rozhod-
čích (hlavním rozhodčím byl Miroslav 
Zelinka). 

Samozřejmě došlo i na „pleskání“ ru-
kou s hráči i rozhodčími. A pak již vyšli 
společně s oběma mužstvy na hrací plo-
chu Androva stadionu.

Po provedeném nástupu pak chlapci sledo-
vali z tribuny společně se svými rodiči celý 
zápas. V nesmírně důležitém, ale hodně ner-

vozním domácím utkání Sigma nakonec po-
razila Slovácko 1:0. 

Vladimír Baleka, trenér přípravky 2008

Společný nástup s „dospěláky“ byl pro benjamínky velkým zážitkem. Foto: Petr Brázdil

Fotbal se probouzí ze 
zimního spánku

Na konci ledna se roz-
běhla příprava „A“ muž-
stva mužů, které po pod-
zimní části soutěže opanu-

je první příčku Krajského 
přeboru. 

Soutěž v letošním ročníku nabrala 
na kvalitě a horda soupeřů si brousí zuby 
na výsostné postavení lutínských borců. 
Na to je třeba se připravit, a proto se za-

čalo o prvním únorovém víkendu hned 
zostra - třídenním soustředěním, v rám-
ci kterého se trénovalo dvakrát denně 
- v naší nové tělocvičně, na umělé trávě 
v Hněvotíně nebo také ve sportovní hale 
v Senici na Hané. Nechyběla ani večerní 
regenerace v nové lutínské sauně. 

Další víkend už byl v režii prvního pří-
pravného zápasu, který jsme absolvovali 
s Morkovicemi (Krajský přebor Zlínského 
kraje) v jejich nádherném sportovním are-
álu. I přes naši jednoznačnou výhru 5:0 
utkání splnilo svůj účel, kdy nás prověřil 

mladý kvalitní mančaft. O týden později 
jsme změřili síly s divizními SK Hranice, 
kterým jsme po boji podlehli 1:3. V dal-
ším průběhu přípravy se utkáme s divizní 
Holicí, Bělotínem, dalším divizním sou-
peřem Přerovem a generálkou před mi-
strovskými zápasy bude duel s Lipovou. 
První ostrý zápas sehrajeme na našem 
hřišti v neděli 24. března od 15.00 hodin 
s druhým mužstvem tabulky - Jeseníkem. 
Přijďte nás podpořit!

Pilně se už připravuje i naše mládež, 
a proto připomínáme, že nadále mezi se-



Chytilův úplný adresář 
Moravy - Brno 1911
(Živnosti v Třebčíně v roce 1911)

Před časem Vám byly představeny tzv. 
adresáře, které vycházely za první re-
publiky a evidovaly živnosti v jednotli-
vých obcích tehdejší republiky. Nejstarší 
z nich - Chytilův úplný adresář Moravy 
a Slezska z roku 1924 - ve skutečnosti 
nejstarším nebyl, ale jeho předchůdce 
je jen velmi obtížně získatelný. Jde opět 
o Chytilův adresář, tentokráte ale z roku 
1911, takže ještě z období Rakouska–
Uherska. Struktura zápisu je poněkud 
jiná než v předchozích případech, ale 
stále poskytuje dostatek zajímavých in-
formací o třebčínských živnostnících.

Podle tohoto adresáře žilo v roce 1911 
v Třebčíně s osadou Heneberk  492 čes-
kých obyvatel. Obecní zastupitelstvo bylo 
následující: starosta Antonín Špunda, 
obecní tajemník Jan Lužný, radní: 
František Přichystal a Antonín Opletal. 
Obecní výbor: Matouš Smička, František 
Ringl, František Spurný, Jiří Spurný, 
Leonard Unzeitig, Josef Slezák, František 
Dvořák, Hynek Ondrouch a František 
Svozil. Místní školní rada se skládala 
ze tří osob: Františka Spurného, Ignáce 
Zapletala a Františka Dvořáka.

Živnosti byly následující: hostince: 
Matěj Grecman a Ondřej Nedopil, řez-
níci Jan Coufal, Matěj Grecman a Adolf 
Navrátil, kolář Jan Ondrouch, kovář Josef 
Novák, krejčí: František Svozil, Tomáš 
Démal, Marie Navrátilová a Hynek 
Štencl, obchody se smíšeným zbožím: 
František Dvořák a František Svozil, 
obuvník Josef Přikryl, pletení košů: Josef 
Hofírek a Josef Klein, porodní asistentka 
Františka Lakomá, stoláři: Jan Ondrouch, 

František Lakomý a Jan Novotný, sedlář 
Josef Skopal, pumpař Josef Přikryl a ná-
jemce polí Jan Coufal.

V obci byly dále dva spolky: Místní odbor 
Ústředí Matice školské a odbor Národní 
jednoty a Mlékařské družstvo v Třebčíně 
(složení představenstva: František Svozil, 
Florián Přikryl a Ignác Štencl). V místní 
obecné škole byl nadučitelem Jan Lužný 
a učitelem Antonín Borovec.

Jan Štěpán
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ZAJÍMAVOSTI

bou rádi uvítáme nové tváře (rok narození 
2008 až 2015). V případě zájmu zaregist-
rovat vaši ratolest (holky i kluky) do fot-
balu neváhejte mne kontaktovat na čísle 
724 919 829. Trénuje se dvakrát až třikrát 
týdně, v zimním období v tělocvičně, 
ve zbytku roku ve sportovním areálu TJ. 

Jakub Chrást
člen „A“ mužstva mužů

Rozpis utkání „A“ mužstva mužů:

Ne  24.03. 15:00 Lutín – Jeseník
St 08.05. 16:30 Želatovice – Lutín
So 30.03. 15:00 Kralice – Lutín
Ne 12.05. 16:30 Zábřeh – Lutín
Ne 07.04. 15:30 Lutín – Velké Losiny
Ne 19.05. 17:00 Lutín – Litovel

Ne 14.04. 10:00 Opatovice – Lutín
Ne 26.05. 17:00 Medlov – Lutín
Ne 21.04. 16:00 Šternberk – Lutín
Ne 02.06. 17:00 Lutín – Černovír
Ne 28.04. 10:00 HFK Olomouc B – Lutín
So 08.06. 17:00 Mohelnice – Lutín
Ne 05.05. 16:30 Lutín – Všechovice
So 15.06. 14:00 Lutín – Dolany

Lutínští stolní tenisté 
vyrazili do boje

Oba naše týmy „A“ i „B“ byly nuceny 
do nové sezony 2018/2019 vstoupit bez 
domácího zázemí – vlastní herny, jejíž 
rekonstrukce se o něco protáhla. V prv-
ní polovině soutěže jsme tedy trénova-
li každý individuálně nebo po různých 
spřátelených klubech a domácí zápasy 
jsme hráli u soupeřů a v jednom případě 
i v sokolovně v Náměšti na Hané. 

V týmu „A“, kde nově hrajeme vyšší 

soutěž - Krajský přebor I, jsme si chví-
li zvykali na vyšší úroveň soutěže. Pak 
se nám ale pár utkání vydařilo a zjistili 
jsme, že můžeme hrát vyrovnané zápasy 
s každým týmem. Druhou polovinu jsme 
už mohli zahájit v nové herně, kde jsme 
– ač oslabeni – vybojovali cennou remí-
zu s Prostějovem, který jsme tak nechali 
v bezpečné bodové vzdálenosti za sebou. 
V současnosti jsme osmí z 12 týmů, při-
čemž hlavním letošním cílem je, abychom 
se zachránili, tedy zůstali na konci sezo-
ny nejhůře devátí v tabulce. Nejdůležitější 

utkání (už konečně domácí) v druhé půl-
ce sezony budou 23. února s Tovačovem 
(od 10 hod.) a 9. března s Mohelnicí (od 15 
hod.). Sezonu zakončíme 26. března vý-
jezdem  k poslednímu kolu do Jeseníku 
a Města Albrechtice.

Tým „B“ se bohužel v současnos-
ti nachází na konci tabulky své soutěže 
(Veřejný přebor 3. třída), ale pevně věří-
me, že ještě zkusí zabojovat a sestup od-
vrátit. 

Radek Zbořil, předseda oddílu 
Martin Začal, vedoucí týmu „A“

Grecmanův hostinec kolem roku 1910. Archivní foto
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Zapomenutá náhrobní 
deska

Po našem zveřejnění zprávy Augustina 
Nesňala o povodni (OZ č.135) jsem byl 
upozorněn na skutečnost, že ještě dnes 
existuje torzo náhrobní desky z jeho 
hrobu, jak je vidět na fotografi i. Hrob, 
z něhož byla deska sejmuta, byl původ-
ně v místě současného hrobu Rodiny 
Tomáškovy u pravé zdi slatinického 
hřbitova.

O životě prvního učitele se nám mno-
ho zpráv nezachovalo. Jen kusé zmínky 
lze objevit ve školní kronice. V kro-
nice se učitel striktně vyhýbal, mimo 
úvodního životopisu, uvádění záleži-
tostí týkajících se jeho životních osu-
dů. Jen ve dvou případech, při povod-
ních, které Třebčín postihly, se zmi-
ňuje o tom, že s ním ve škole bydlela 
manželka. Povodeň mu také z jeho pole 
za Špundovou zahradou odnesla celou 
úrodu ječmene. V kronice jsou zmínky, 
že pěstoval hrušky, když v březnu 1875 
jednu, vypěstovanou ve školní zahrád-
ce, zasadil na školní dvorek a dvě zasa-
dil před školou na Bílou sobotu 12. dub-
na 1884. Tedy učitel, který si k svému 
platu zajišťoval i další zdroje obživy. 
Kvituje také s povděkem, že od 1. ledna 
1882 mu byl zvýšen roční plat na 500 
zlatých Kdo to s ním tedy sdílel dobré 
i zlé?

Z náhrobní desky vyplývá, že měl 

manželku Annu. Paní Nesňalová 
byla dcerou Josefa Nevrlého z Lutína 
č.21 a Františky Kubíčkové z Ratají. 
Narodila se jako třetí dítě 12. října 
1847. Svatbu s Augustinem Nesňalem 
měli 23. listopadu 1874. Po úmrtí man-
žela koupila v Třebčíně 15. listopadu 
1907 domek, ve kterém žila do své smr-
ti. Stavebně byl upraven o tři roky poz-
ději. Obydlí bylo původně částí gruntu 
Jiřího Izáka č.26* a tvořilo se  souse-
dícím domem, dnes čp.33, jeden celek. 
Po její smrti 26. dubna 1922 
dědicové domek prodali faráři 
Janu Kašparovi z Vojnic.

Teprve díky panu učiteli 
Richardu Freudlovi, jeho ná-
stupci ve škole, se nám objasní 
konec životního příběhu pana 
učitele Nesňala: „...jeho zdraví 
bylo hlavně podryto poslední 
léta pří s Floriánem Smičkou, 
nynějším cestářem, u okres. 
soudu. ...Následkem dlouhého 
sporu a smýkání se ze soudu 
na soud zachvácen z lítosti sr-
deční vadou, ku které se druži-
ly nemoci jiné. K tomu se ještě 
na konci roku 1904 na Sylvestra 
na cestě do kostela vichřicí 
a sněhovou vánicí velmi na-
studil, což dovršilo jeho nemoc 
na míru největší. Chřadl víc 
a více, až i vyučování ho přemá-
halo, tak že na sklonku prvního 

pololetí 1905-6 žádal o dovolenou, která 
mu také do konce prázdnin udělena byla. 
Před prázdninami odebral se na léčení 
do Luhačovic... 

Ještě krátce před smrtí byl svědkem 
neuznání některých občanů, kteří se při-
činili, aby švestky podél pole tak dlouho 
mu náležejícího byly prodány a pole samo 
pronajato. Sladce spi, náš druhu milý, ne-
uznaný...“

Josef Nejedlý
*dle číslování z roku 1771

Ulice Za Rybníčkem v roce 1986. Foto: archiv autora Stejná ulice dnes. Foto: Karel Mišák

Lutín po pouhých 33 letech
Některé staré uveřejněné fotografi e bý-

vají zajímavé i tím, že budovy na nich se 
do dnešního dne příliš nezměnily. Naopak 
jsou v Lutíně místa, která se změnila vý-

razně za pár desetiletí. Pohled do ulice 
Za Rybníčkem je z roku 1986, tedy jen 33 
let starý. A dnes je všechno jinak. Přibyly 
rodinné domky, naopak zmizela vrátnice 
na tzv. „Tabaráku“, kde byli během druhé 
světové války internováni vězni z tábo-

ra ve Svatobořicích u Kyjova, kteří v le-
tech 1943-1945 stavěli železniční vlečku 
z třebčínského nádraží do Sigmundovy 
továrny (tehdy v německých rukou) a dál 
do „magacíny“.

Karel Mišák

Torzo náhrobku manželů Nesňalových.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti:
v lednu:   
Marie Pažourková 88 
Naděžda Kovářová 83
Radmila Mazalová 87 
Margarita Šimková 82
Marie Zbořilová 86
Anna Pavelková 80
Josef Tunka 86 
Anna Bílá 80
Jiří Stodola 85
Jaroslav Malíšek 75
Vlasta Handlová 83
Marie Pešová 75

v únoru: 
Marie Andrlíková 93
Anna Káňová 86
Filomena Zbořilová 80

Miroslav Hrubý 85
Jaroslav Pospíšil 80
Antonie Očková 85
Ludmila Zlámalová 80
Bohumila Řezáčová 83
Anna Nerušilová 75
Milada Vašíčková 83
Ludmila Richterová 75
Marie Bombíková 81
Helena Totová 75

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Narozené děti: 

v prosinci:                                                                    
Eva Grünwaldová                 
Tamara Obrátilová                

Žaneta Pocklanová                             
Marek Skoumal

v lednu:  
Elena Kopecká   
Tereza Machová
                
Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

91 let Milada Hošková Třebčín
74 let Jan Skopal Lutín
69 let Josef Belza Třebčín
69 let Vlastimil Kaprál Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti.

Naše malá „plesová“ fotogalerie
Letos už 23. obecní ples, pořádaný kulturní komisí rady a Obcí Lutín, jste mohli navštívit v pátek 1. února v sále Společenského 

domu v Lutíně. Kromě hudební skupiny BANDA BAND potěšily a pobavily hosty také ukázky tří společenských tanců – v nápaditých 
a slušivých kostýmech – v podání taneční skupiny „Spolek elegantních dam“ z Brna.  Ladislava Kučerová
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