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Léto a dobrá knížka - 
kombinace, která nezklame

Nemáte na dovolenku co ke čtení? 
Lutínská a třebčínská knihovna vás ani 
tentokrát nenechají v úzkých. O prázd-
ninách se půjčovní doba nemění, a navíc 
si můžete vybrat ze spousty nových knih. 

Zahnat nudu můžete taky některou z des-
kovek z naší stále rostoucí sbírky.

V létě si náš fi lmový klub dá opět menší 
pauzu, štafetu přenecháme letním kinům. 
V srpnu v knihovně zahájíme novou vý-
stavu. Tentokrát půjde o kolorované histo-
rické fotografi e. Díky modernímu způso-
bu restaurování a úpravy fotek se můžete 

podívat v barvách na takové „chuťovky“, 
jako jsou první fotografi e z roku 1826, 
otevírání Tutanchamonovy hrobky nebo 
portrét Rasputina.

Ale pozor! 1. – 3. července a 26. – 27. srp-
na bude v Lutíně kvůli dovolené zavřeno.

Užijte si klidné a pohodové léto.
Jan Chabičovský, knihovník

Krásnou slunnou dovolenou, 
za pěkné vysvědčení prázdniny 

plné dobrodružství a nových zážitků, 
cestování bez nehod, 

odpočinek a načerpání nových sil 
a energie přeje všem svým čtenářům 

redakční rada OZ.

P.S. Na čtenáře, kteří rádi sáhnou po zajímavé knize i v horkých letních dnech, čeká v lutínské knihovně pěkná 
řádka nových titulů. Nezapomeňte se o tom přesvědčit!

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné % hlasy Platných hlasů
1 824 193 23,42 193 193 100,00
2 494 123 24,90 123 123 100,00
3 685 129 18,83 129 128 99,22
4 559 150 26,83 150 150 100,00

Celkem 2562 595 23,22 595 594 99,83

Jak jsme volili do Evropského parlamentu (24. – 25. 5. 2019)

Poř.: Strana č. Název: Hlasy: v%:

 1. 30 ANO 2011 154 25,92
 2. 27 Česká pirátská strana 74 12,45
 3.   5 Občanská demokra  cká strana (ODS) 62 10,43
 4.   9 Komunis  cká strana Čech a Moravy (KSČM)   59 9,93
 5. 28 Svoboda a přímá dem. – T. Okamura (SPD) 55   9,25
 6. 26 Koalice STAN, TOP 09 54 9,09

Poř.: Strana č. Název: Hlasy: v%:

 7. 39 KDU – ČSL   43 7,23
 8.   7 Česká strana sociálně demokra  cká (ČSSD)   26 4,37
 9. 6 ANO, vytrollíme europarlament 13   2,18
10. 24 HLAS 10   1,68

Zbývajících 29 zúčastněných stran získalo od 5 do 0 hlasů.
Eva Sedláčková, referent

V Lutíně a Třebčíně měli voliči možnost dát svůj hlas jedné z 39  volebních stran. Minimálně deset platných hlasů získalo deset 
volebních stran v následujícím pořadí:
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Dětský den  probíhal 
v duchu olympiády

Poslední květnový den 
se zahrada u Klásku 
proměnila ve sportovní 
hřiště pro konání olym-

pijských her. Pořádal se zde dětský den, 
který se nesl v tomto duchu. 

Pro děti byly připraveny sportovní 
discipliny, za jejichž splnění dostaly 
sladkou odměnu. Nechyběly ani vý-
tvarná dílnička, malování na obličej, 

ukázky canisterapie, pěna od třebčín-
ských hasičů a show šaška Vikyho, kte-
rou si děti náležitě užily… Svůj svátek 
přišlo oslavit přes šedesát dětí v dopro-
vodu rodičů. 

Lucie Migalová

Hledáme aktivní maminky 
do svého týmu: 

� na pozici průvodkyně v herničce 
(dle domluvy 1-2x týdně od 9:00 do 11:30 
hod.). Náplň práce: odemknutí a uzam-
knutí herny dle časového rozpisu, admi-
nistrativní činnosti, příprava krátkého 
prográmku (např. zpívání, tvoření apod.), 

dohled nad úklidem hraček. Práce na DPP, 
nástup v září 2019. 

� na pozice lektorka kroužku „Hrátky 
s batolátky“ (nejlépe s pedagogickým 
vzděláním, ale není podmínkou). Bylo 
by vhodné absolvovat školení (zajistíme). 
Nástup v září 2019, práce na DPP.

� pro vedení kroužků pro děti, nejlépe 
s pedagogickým vzděláním. Práce na DPP.

� maminky, které by za nás převzaly 
od ledna 2020 RC Klásek a pokračo-
valy dále v naplňování cílů a poslání 
centra.

Pro bližší nezávazné info nás kontak-
tujte na rcklasek@seznam.cz, popř. 
737 101 370 – Lucie Migalová, facebook: 
RcKlasek.

Děti sportovaly, soutěžily a dováděly s Vikym.  Fota: Lucie Migalová

Veselé kácení máje na Rybníčku v Lutíně, 
které už devět let zpestřuje svým vystoupe-
ním také místní „spolek čarodějnic“, proběh-
lo v sobotu 27. dubna odpoledne. Poněkud 
chladnější počasí se nakonec umoudřilo, ne-
pršelo a návštěvníci mohli se zájmem zhléd-
nout příběh „Jak se čarodějnice propadly 
do pekla“.

Děti se mohly vydovádět na skákacím 
hradu a mlsat u stánku se sladkostmi, o bo-

haté občerstvení se postarali lutínští spor-
tovci.

Pořadatelem byla kulturní komise obce.

* * *
U příležitosti Svátku matek uspořádal 

Svaz žen Lutín ve středu 15. května přátel-
ské posezení žen v aule ZŠ. Ženám přišly 
přát děti z mateřské školy a pěkný program 
předvedly i malé mažoretky ze ZŠ Hněvotín. 

15. květen byl  vyhlášen  Českým dnem 
boje proti rakovině, do kterého se zapojil 
i místní ČSŽ zakoupením symbolického 
žlutého kvítku měsíčku lékařského. V le-
tošním roce bylo prodáno 250 kvítků 
a Lize boje proti rakovině do Prahy ode-
slána částka  7383 Kč.

Děkujeme všem, kdo kvítek zakoupili 
a přispěli na dobrou věc.  

Vladana Tomášková

Jaro v Lut íně  a  Třebč íně

Vystoupení spolku čarodějnic. Hněvotínské mažoretky potěšily svým vystoupením. Fota: Vladana Tomášková



3

Hodové oslavy v Třebčíně. Tradiční osla-
vy hodů a výročí konce 2. světové války 
v Třebčíně probíhaly letos o prvním květ-
novém víkendu. V pátek navečer prošel obcí 
do Ohrady slavnostní průvod, vedený unifor-
movanými členy Sboru dobrovolných hasičů. 
Oblíbené posezení s přáteli doprovázela svou 
hudební produkcí skupina VIA PABĚDA. 
O vynikající občerstvení se postarali sami 
hasiči. Vyvrcholením večera byl úchvatný 
ohňostroj. Na sobotní odpoledne byl připra-
vený fotbalový turnaj a další doprovodný 
program. Večerní taneční zábavu však zhatil 
náhlý déšť.

Nedělní dopoledne se neslo ve slavnostním 
duchu zejména pro hasiče. Po tradiční hodové 
mši udělil páter Petr Bulvas, biskupský dele-
gát pro pastorační činnost, slavnostní požeh-
nání novému hasičskému automobilu, který 
třebčínská jednotka Sboru dobrovolných ha-
sičů získala v závěru loňského roku. 

Děkuji všem pořadatelům, zejména hasi-
čům, za nezištnou a obětavou práci při or-
ganizaci tradičních třebčínských hodových 
slavností. 

Dalibor Kolář, místostarosta
a člen SDH Třebčín

* * *
Rodinné odpoledne - tak zněl název 

akce konané v sobotu 8. června od 14 
hodin v třebčínské Ohradě. Pro děti 
byla připravena různá stanoviště s úko-
ly. Například skákání přes švihadlo, 
házení létajícím talířem, nesení míčku 
na lžičce, soutěž v poznávání koření 
podle vůně, chůze na chůdách, opičí 
dráha, skákací hrad a lanovka. Pro děti 
i rodiče bylo nachystáno bohaté občer-
stvení. 

Odpoledne provázela slovem a písnič-
kami agentura Dětské akce.cz. Na závěr 
připravili hasiči pro děti pěnu, ve které 
pěkně dováděly. 

Velké díky za příjemně strávené od-
poledne patří všem organizátorům, ze-
jména však třebčínským hasičům.

Milena Weidingerová
členka kulturní komise

* * *
Třebčínská bojovka 2019.  Na ro-

dinné odpoledne navázala hra ve stylu 
„Pevnost Boyard“. Šedesát soutěží-
cích teenagerů, rozdělených do čtrnác-

ti týmů, se po 17. hodině vydalo vstříc 
úkolům čtvrtého ročníku Třebčínské 
bojovky. 

Pro hráče ve věku od 10 do 16 let bylo 
v Ohradě a blízkém okolí Třebčína při-
praveno deset stanovišť. Děti musely 
projevit týmového ducha, šikovnost 
a také důvtip a trpělivost. Z indicií, 
které získali na jednotlivých stanovi-
štích, pak soutěžící luštili krátký šif-
rovaný vzkaz. Všichni účastníci obdr-
želi na závěr věcné ceny a sladkosti. 
Nejlepších pět týmů bylo po zásluze 
odměněno hodnotnými dary. 

Po setmění pak bylo pro všechny 
účastníky rodinného odpoledne při-
praveno promítání animovaného filmu 
„COCO“.

Už teď můžu za organizátory akce slí-
bit, že příští rok „bojovku“ zase připra-
víme a nachystáme pro soutěžící nové 
výzvy. Zároveň bych chtěl poděkovat 
všem, kdo se podíleli na úspěšném prů-
běhu akce, a také našim štědrým spon-
zorům.

Za organizátory akce
Dalibor Kolář

Žehnání novému hasičskému automobilu. Slavnostní ohňostroj v Ohradě. 

Rodinné odpoledne si děti užily. Důvtip a trpělivost – a úkol je splněn! Fota: Jiří Látal
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Zastupitelé obce
se zúčastnili exkurze

Ve čtvrtek 13. června se obecní delega-
ce na pozvání provozovatele vodohospo-
dářské infrastruktury společnosti ARKO 
Technology, a. s., zúčastnila exkurze do čis-
tírny odpadních vod v německém městečku 
Ortenburg. 

Delegaci složené ze starosty obce Ing. Jaku-
ba Chrásta, místostarosty Mgr. Dalibora 
Koláře a zastupitelů Ing. Miroslava Smičky, 
Mgr. Elišky Mišákové a pana Antonína 
Dozrála zde byla představena moderní, eko-
logická a provozně ekonomicky nenáročná 
technologie sušení kalů, které jsou z odpadní 
vody odlučovány právě během procesu čiště-
ní. Jedná se o technologii solárního sušení, kdy 
v zařízení podobném skleníku o rozměrech 
12 x 80 merů dochází k pozvolnému sušení 
kalu. Kal je během sušení „přečechráván“ po-
mocí speciální jednotky, která pojíždí po celé 
délce sušárny. Od stropu sušárny jsou zavěše-
ny ventilátory, které promíchávají odpařova-
ný znečištěný vzduch s čerstvým a minimali-
zují tak zápach vypouštěný do okolí. Obecní 
zastupitelé se „na vlastní nos“ přesvědčili, že 
zápach vypouštěný do okolí nijak nevybočuje 
ze zápachu způsobeného vlastním provozem 
čističky odpadních vod. 

A proč sušit kal? Sušením se z kalu odpaří 
až 94 % vody (hmotnostně vyjádřeno: naše 
ČOV produkuje 800 tun kalu ročně, po usu-
šení zbude pouhých 200 tun, což odpovídá 
25% hmotnosti). 
Řečí peněz při aktuální ceně za likvida-

ci kalu 1000 Kč za tunu dojdeme k úspoře 
600 tis. Kč za rok. Vzhledem ke zpřísňování 

legislativy týkající se nakládání s kalem se 
předpokládá další navyšování cen, a to neza-
nedbatelné. Je proto na místě se touto otázkou 
dále zabývat. A to v přímé souvislosti s výší 
ceny za stočné, kdy likvidace kalu je započí-
távána do výpočtu výše stočného.

O možnosti vybudování tohoto zařízení 

pro obec Lutín budeme jednat na zasedáních 
zastupitelstva obce, rovněž bude vytipováván 
vhodný pozemek v okolí ČOV v co největší 
vzdálenosti od zástavby. Náklady na realizaci 
se odhadují na 12 – 15 mil. Kč, polovinu by 
mohla pokrýt dotace.

Jakub Chrást, starosta obce

Lutínská delegace při prohlídce sušárny. Foto: Jakub Chrást

Pohled do sušárny kalu. Foto: Jakub Chrást

Výsledky ankety
„Nádoby na tříděný odpad 
k rodinným domům“

V minulém vydání Obecního zpravoda-
je jsme občany žijící v rodinných domech 
žádali o vyplnění jednoduché ankety, 
která se týkala jejich zájmu o bezplatný 
pronájem nádob na tříděný odpad ke kaž-

dému rodinnému domu (plast, papír). 
Z místní části Lutín anketu vyplnilo 136 
domácností, z toho 124 by mělo zájem 
o nádobu na plast a 119 o nádobu na pa-
pír. Z místní části Třebčín anketu vypl-
nilo 141 domácností a z toho 129 by mělo 
zájem o nádobu na plast a 119 o nádobu 
na papír. V obou místních částech je do-
hromady asi 420 rodinných domů. 

Z ankety vyplývá, že naši občané mají 

o adresné třídění zájem, a proto bylo za-
žádáno o dotaci na pořízení těchto nádob.  
V případě přiznání dotace předpokládá-
me, že nádoby by byly distribuovány 
na začátku roku 2020. O aktuálním vý-
voji budou občané průběžně informová-
ni. 

Všem účastníkům ankety děkuji za vel-
mi užitečnou zpětnou vazbu.

Jakub Chrást

Zavádíme novou službu 
Hlášení rozhlasu

Zastupitelstvo Obce Lutín rozhodlo o při-
stoupení ke službě Hlášení rozhlasu. Jedná 
se o moderní způsob informování občanů, 
jakýsi upgrade obecního rozhlasu. Systém 
umožňuje veškeré informace občanům 
dle jejich přání distribuovat formou e-mai-
lu, SMS zprávy nebo do mobilní aplikace 

Hlášení rozhlasu, která je zdarma k dispozi-
ci na Google Play i v App Store. Registrace 
do služby je možná buď na webové strán-
ce www.lutin.hlasenirozhlasu.cz, formou 
SMS nebo registračním ústřižkem z letáku 
na poslední straně OZ. Registraci k odběru 
hlášení vyplňte, odstřihněte a odevzdejte na 
obecním úřadě. Všechny důležité informace 
najdete na letáku. Registraci lze uskutečnit 
také přímo v aplikaci po její instalaci.

Vážení občané, věřím, že se vás do této 
služby zapojí co nejvíc, protože jenom 
v tom případě bude mít její zavedení smysl. 
Za obecní úřad slibuju, že se vás budeme 
snažit zásobovat informacemi důležitými 
jenom pro vás. V případě jakýchkoliv do-
tazů ke službě se na nás obraťte na e-mailu 
e-podatelna.ou@lutin.cz nebo na tel. čísle 
585 944 323.

Jakub Chrást
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Kdy – kde – co 
v červenci a srpnu
13. července - Rockový festival
(sobota)  + Slavnosti piva
  areál Rybníček v Lutíně
  (14 hod. – viz pozvánka)

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

17. srpna - Taneční zábava
(sobota)  se skupinou VIA PABĚDA
  areál Ohrada v Třebčíně
  (20 hod.)

Na první pátek v září (6.9.) plánuje kultur-
ní komise taneční zábavu se skupinou SAX 
na Rybníčku v Lutíně. (Bližší informace 
v příštím čísle OZ.)  Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne 23. 4. 2019:

Schválila:
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 14 tis. Kč na zabezpečení ohňo-
strojů k oslavám výročí osvobození 
v obou částech obce;

�  nákup 7 kusů hnědých kontejnerů o ob-
jemu 660 litrů na bioodpad za celkovou 
částku 31 395 Kč (bez DPH) a 3 kusů čer-
ných popelnic o objemu 240 litrů na kovy 
za celkovou částku 2 700 Kč (bez DPH).

Souhlasila s opravou části dlážděné míst-
ní komunikace na vjezdu ze Slatinické 
ulice ke sběrnému dvoru. Opravu (před-
láždění) provede SSOK za cenu 58 tis. Kč 
(bez DPH).  

dne  14. 5. 2019:

Schválila: 
�  přijetí dotace ve výši 200 tis. Kč 

od Olomouckého kraje na obnovu ohro-
žené kulturní památky – kapličky sv. 
Floriána v Lutíně;

�  přijetí dotace ve výši 37 tis. Kč 
od Olomouckého kraje na pořízení 
ochranných obleků pro jednotku SDH 
Třebčín. Spolufi nancování obce bude 
činit 37 tis. Kč.

dne  4. 6. 2019:

Schválila:
�  přijetí investiční dotace ve výši 

515 948 Kč od Olomouckého kraje 
na částečnou úhradu výdajů na plánova-
nou akci „Zpomalovací ostrůvek v ulici 
Třebčínská v Lutíně“;

�  přijetí investiční dotace ve výši 50 tis. 
Kč od Olomouckého kraje na částečnou 
úhradu výdajů na pořízení zahradního 
altánu pro návštěvníky lutínské knihov-
ny;

�  dodatek č. 2 smlouvy o dílo na reali-
zaci akce „Vybudování smíšené stezky 
pro cyklisty a chodce mezi Lutínem 
a Třebčínem“ se společností STRABAG 
a.s.

Souhlasila:
�  s uvolněním prostředků z rozpočtu 

obce ve výši 21 800 Kč na zajištění akce 
„Rodinné odpoledne v Třebčíně“ (8. 6. 
2019 – projekce letního kina, občerstve-
ní, odměny pro děti). Akci pořádá kul-
turní komise;

�  aby vyhrazená parkovací místa byla 
opatřena značkou „S povolením OÚ“ 
s příslušným číslem. Majitelům parko-
vacích míst budou vydány parkovací 
karty (pro možnost parkování více aut 
v rámci jedné domácnosti);

�  aby do žádosti o dotaci na projekt 
„Polopodzemní kontejnery pro obec 
Lutín“ byl zařazen nákup nádob na tří-
děný odpad (plast, papír) v počtu 250 
kusů od každého druhu;

�  s podáním žádosti o dotaci z Olo-
mouckého kraje v rámci výzvy 
„Program na podporu drobného majet-
ku v oblasti kultury v Olomouckém kra-
ji v roce 2019“;

�  s přistoupením ke službě „Hlášení 
rozhlasu“ (hlasenirozhlasu.cz) jako 
moderní obdoby obecního rozhlasu 
(informace jsou přihlášeným obyvate-
lům doručovány e-mailem, do mobilní 
aplikace nebo formou SMS);

�  s výměnou pískoviště na dětském hřišti 
za hostelem v Lutíně. Kompletní zaří-
zení dodá společnost BONITA Group 
Service s.r.o. za cenu 63 737 Kč (bez 
DPH);

�  s doplněním dětského hřiště na Rybníčku 
o kovovou šplhací sestavu, kterou dodá 
společnost BONITA Group Service s.r.o. 
za cenu 106 075 Kč (bez DPH).

Vzala na vědomí:
�  první informace o záměru jednate-

lů společnosti ABA Teplárenská s.r.o. 
a ABA Energy s.r.o. o odprodání tech-
nologického zařízení pro vytápění a do-
dávku TUV pro sídliště a MŠ v Lutíně 
do majetku Obce Lutín;

�  informace o výsledku ankety týkající 
se nádob na tříděný odpad k rodinným 
domům. Z celkového počtu 420 by mělo 
zájem asi 250 domácností.

Doporučila zastupitelstvu obce schvá-
lit vypracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci ulice Růžová, část k ro-
tundě.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Nejlepší „deváťáky“ ocenil 
starosta obce

Krásná tradice. U jejích kořenů sto-
jí opět – jak jinak – Mgr. Jana Šolcová. 
Je to zvláštní, jak jeden člověk, je-li to 
opravdu silná osobnost, dokáže v dobrém 
ovlivnit a nasměrovat chování mnoha lidí. 
Každoroční sváteční odpoledne utkví člo-
věku v paměti a zůstane po dlouhý čas 

milou vzpomínkou. Já to mohu říci jako 
rodič i jako učitelka. 

Letos přijal starosta obce Ing. Jakub 
Chrást čtrnáct žáků devátého ročníku. 
Byli to ti, kteří vynikli výborným prospě-
chem, mimořádnou pílí a ochotou praco-
vat pro sebe i pro ostatní. Zde jsou jejich 
jména: 

Eliška Buriánová, Alice Holcová, Julie 
Chudobová, Jakub Smička, Simona Fryb-
líková, Iveta Kuchařová, Michaela Malá, 
Šárka Nevěčná, Kristýna Nezhybová, Du-
šan Soušek, Ivana Surzynová, Vojtěch 

Šmída, František Špunda a Gabriela Vy-
chodilová. Všichni byli za své úspěchy od-
měněni hodnotným dárkem. 

Teď už zbývá jen vykročit do dospělého ži-
vota. Samozřejmě přejeme všem, aby to bylo 
vykročení šťastné. Snad to vyjde. Uvažujte. 
Čtrnáct osob…. čtyři a jedna je pět. A pětka 
symbolizuje chytrost, nadšení, cílevědomost 
a odhodlání. Tak myslím, že do budoucnosti 
můžeme pohlížet s nadějí. Tedy naposled: 
„Milí deváťáci, všechno nej!“

Věra Voňková
třídní učitelka 9. B

ŠKOLY INFORMUJÍ

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 30. 4. 2019:

Schválilo:
�  Závěrečný účet Obce Lutín a zprávu 

o přezkoumání hospodaření Obce Lutín 
za rok 2018. S celoročním hospodaře-
ním souhlasilo bez výhrad;

�  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 
o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství.

Souhlasilo:
�  s opravou chodníků v ulicích Třebčínská 

a Na Zábraní;
�  s realizací opravy místní komunikace 

„Ve dvoře“ v Třebčíně dle předložené-
ho technologického postupu;

�  s realizací projektu „Keramická dílna 
pro ZŠ“ a podáním žádosti o dotaci 
z CLLD (IROP);

�  se zavedením bezhotovostních plateb 
platební kartou v pokladně OÚ.

Vzalo na vědomí informace o návrhu pro-
vozovatele vodohospodářské infrastruk-
tury ARKO Technology na vybudování 
solární sušárny kalu.

Nesouhlasilo s vypuštěním kolmých par-
kovacích stání před domem č.p. 287 a sní-
žením počtu parkovacích míst ve dvoře 
v projektu „III. etapa regenerace sídliště 
v Lutíně“ (dvůr).
 /jch/

9.A s třídní učitelkou RNDr. Danou Vrbovou. 9.B s třídní učitelkou Mgr. Věrou Voňkovou. Fota: Zdeněk Vích

Soutěžili jsme 
s Offi ce Arenou

Během dubna jsme měli výjimečnou pří-
ležitost účastnit se díky akci Microsoftu 
Offi ce Arena celostátní počítačové soutě-
že zaměřené na vědomosti v oboru progra-
mů Microsoftu. Školní kolo bylo formou 
testu zaměřeno přímo na zjištění vědo-
mostí účastníků. V tomto kole se na prv-
ních třech místech umístili žáci devátého 
ročníku v tomto pořadí: Vojtěch Šmída, 
David Logr a Dušan Soušek. Díky tomuto 
krásnému umístění se těmto třem žákům 
podařilo kvalifi kovat do krajského kola. 

Úkoly krajského kola spočívaly ve vy-
tvoření reklamy na vlastní fi ktivní výro-

bek. Podmínkou pro soutěžící bylo vy-
užití programů fi rmy Microsoft – Excel, 
Powerpoint a Word. To bylo pro soutěžící 
velmi náročné zejména proto, že období 
vypracování prezentací se prolínalo s ob-
dobím před přijímacími testy na střední 
školy. 

Kluci však mile překvapili. Krajské kolo 
ovládl Vojtěch Šmída, Dušan Soušek se 
umístil hned jako druhý. Do celorepubli-
kového kola se tak opět z prvního místa 
kvalifi koval Vojtěch Šmída. Protože dru-
hé místo v krajském kole už postupové 
nebylo, jel Dušan Soušek do Prahy, místa 
konání fi nálového kola, pouze jako dopro-
vod a Vojtova „morální podpora“. Finálové 
kolo bylo zaměřeno na představení a pre- Vojta Šmída při prezentaci své soutěžní práce.

Foto: Michal Žák



Rozhledna – 
svět očima z výšky

Takové bylo téma fi nálového kola soutěže 
TechnoChallenge vyhlášené Pedagogickou 
fakultou UP v Olomouci. Postoupili do něj 
dva žáci naší školy – Rosalie Marabeti 
a Václav Dusík – se svými „vysněnými do-
mečky“, vyhodnocenými v semifi nálovém 
kole na začátku roku (viz OZ č. 145).

A co nám o fi nále prozradila Róza?
„…V učebně na fakultě nám na projek-

toru ukázali nějaké návrhy různých roz-
hleden. Základnu měly všechny stejnou – 
25x25 cm. Pak jsme se přesunuli do dílen. 
V hlavní bylo šestnáct soutěžících, v malé 
jsme byli pouze čtyři a klid. Na vytváření 
jsme měli celkem tři hodiny.

Nabrala jsem si plno dřevěného mate-
riálu a šla to nějak lepit na sebe. Potom 
jsem to nějak dokončila. Ze začátku jsem 
se zalekla, že tři hodiny jsou moc málo, 
ale nakonec jsem stejně ještě asi patnáct 
minut před koncem jen seděla a nic ne-
dělala. Navíc to hodně lidí nestíhalo, 
tak nám čas nastavili ještě o půl hodiny. 

S konečným výtvorem jsem byla vcelku 
spokojená.

Po obědě a zmrzlině následovalo koneč-
né vyhlášení soutěže. Vůbec jsem nečeka-

la, že s tou svou rozhlednou budu druhá 
(ze čtyř), ale domů jsem si přivezla nějaké 
nářadí a další menší ceny. Vašek skončil 
jako devátý.“ Michal Žák, učitel

7

Zmokli, ale postup obhájili
Není to poprvé, co informujeme o úspě-

chu v soutěži OVOV (odznak všestrannos-
ti olympijských vítězů), která si získala 
v posledních letech na základních školách 
velkou oblibu. OVOV je desetiboj, který se 
skládá ze základních atletických disciplin, 
jako jsou skok daleký, sprint na 60 m, hod 
míčkem, běh na 1000 m, skákání přes švi-
hadlo, kliky, shyby na šikmé lavičce, lehy 
- sedy, hod medicinbalem a trojskok. Přes 
okresní a krajská kola se můžou děti pro-
bojovat až do republikového fi nále, a to 
buď v soutěži družstev, nebo v jednotliv-
cích. Za posledních osm let, co se této sou-
těže zúčastňujeme, se nám to podařilo už 
popáté. Poprvé jsme ale postoupili hned 
dva následující roky po sobě.

Úroveň výkonů se rok od roku zvyšu-
je a je stále těžší se prosadit. Okresního 
kola se letos zúčastnilo 21 družstev zá-
kladních škol. Celkově soutěžilo 345 
dětí. Olomoucké okresní kolo je největ-
ší v republice. Garantem soutěže je naše 
úspěšná atletka a olympionička Šárka 

Kašpárková, se kterou se děti na soutěži 
setkají osobně. 

V deštivém počasí se v okresním kole 
v Olomouci naše družstvo umístilo na dru-
hém místě za ZŠ Holečkova. Na třetím místě 
skončila ZŠ Heyrovského. V jednotlivcích 
vystoupali na stupně vítězů Alexandr Dutka 

– 1. místo, David Střída – 2. místo, Pavel 
Bábek a Václav Svoboda – 3. místo. Těsně 
pod stupni vítězů, na 4. a 5. místě, skonči-
li ještě Tomáš Palánek, Eliška Kubíčková 
a Filip Chmelář. 

S úspěšnými medailisty z okresního 
kola a s dětmi, které postoupily na základě 

zentování soutěžní práce z krajského kola 
před porotou. Porotu v tomto případě tvo-
řili zástupci fi rmy Microsoft. I když se 
ve fi nále Vojta prezentoval opravdu skvě-
lou prací, sklidil obrovské ovace a troufám 
si říct, že svou prací překvapil každého 

účastníka soutěže, na medailová místa to 
nestačilo. Přesto však byli oba naši soutě-
žící odměněni v Praze krásnými cenami 
za skvělé umístění v krajském kole. 

Za naši školu bychom rádi poděkovali 
organizátorům za krásné zážitky a výbor-

ně připravenou akci. Velké díky patří naše-
mu učitelskému doprovodu Mgr. Michalu 
Žákovi, který nám se vším vyšel vstříc 
a bez něhož bychom se soutěže účastnit 
nemohli.

Dušan Soušek, 9.B

Vašek se svou rozhlednou. Róza s odměnou za své dílo. Fota: Michal Žák

„Stříbrné“ lutínské družstvo z krajského kola. Foto: Vojtěch Smička
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Sigmundova SŠS, Lutín

Mechanici seřizovači 
odmaturovali

Přišel květen a pro naše letošní maturan-
ty nastal pravidelný kolotoč maturitních 
zkoušek. Na naší škole letos maturovaly dvě 
třídy čtyřletého oboru Mechanik seřizovač. 
Po letech příprav, studia a zkoušení je to 
tady! V dubnu byly rozpečetěny první obál-
ky s tématy písemné práce z českého jazyka. 
Ve dnech 2. a 3. května proběhly studenty 
velmi obávané písemné zkoušky z matema-
tiky, anglického a českého jazyka, tzv. státní 
část maturit. Dalším kolem byly praktic-
ké zkoušky. Někteří je skládali ve školních 
dílnách, ale většina přímo ve fi rmách, kam 
docházeli na odborný výcvik. 

V půlce května začal maraton ústních 
zkoušek. Celkem 35 studentů obou tříd bě-
hem dvou týdnů muselo  zúročit znalosti 
z českého jazyka, technologie a dalších od-
borných předmětů. Někteří ještě maturova-
li z anglického jazyka. Chlapci předvedli 
v jednotlivých částech očekávané výkony, 
pár z nich si svůj výkon zopakuje na pod-
zim. Ale viděli jsme i několik naprosto 
skvělých výkonů. Student Šimon Kusák 
dokonce za svůj výkon získal ocenění 
Hospodářské komory ČR.

A už nás čekalo jenom to příjemné. 
Ve čtvrtek 6. června se sešli studenti dvou 
končících maturitních ročníků  čtyřletého 
oboru Mechanik seřizovač v aule ZŠ Lutín 
naposledy. Třídní učitelky Mgr. Blanka 
Janečková a Mgr. Michaela Slováčková 
krátce své třídy i jednotlivé maturanty 
představily přítomným rodičům a hostům. 

Maturitní vysvědčení s europasy převzali 
žáci tříd MS 4. B a MS 4. C z rukou ře-
ditele školy Mgr. Pavla Michalíka. Starosta 
obce Ing. Jakub Chrást jim předal pamětní 
listy obce, od níž dostali i publikaci o his-
torii Lutína. Sedmi studentům maturitních 
tříd se podařilo získat Certifi kát Autodesk 
Academia, který jim předala Ing. Lenka 
Pomykalová. 

Zástupci fi rmy John Crane Mgr. Hana 
Hlaváčková a Ing. Dalibor Fiala předali 
dárky studentům, kteří ve fi rmě vykonávali 
odbornou praxi. Dárkem ocenili také nej-
lepší studenty z obou tříd. Všichni absol-
venti se podepsali do pamětní knihy obce 
Lutín.

No a nám nezbývá než našim absolven-
tům popřát hodně štěstí v pracovním i sou-
kromém životě.

Jitka Bušinová, učitelka

Bojovali jsme o pohár 
starosty

 Tradiční atletické závody známé pod 
názvem O pohár starosty Lutína pro-
běhly ve středu 12. června na atletickém 
stadionu základní školy.

 Závodníci ze čtyř sousedních škol – 
Lutína, Hněvotína, Těšetic a Náměště 
na Hané – se utkali v sedmi atletických 
disciplinách. Šlo konkrétně o běh na 60, 
150 a 1000 metrů, skok daleký, vrh koulí, 
hod míčkem a závěrečné smíšené štafety 
na 5 x 200 metrů.

 Ve velmi horkém slunečném počasí 

byli nejúspěšnější domácí závodníci, kte-
ří získali ve čtyřech kategoriích celkem 
patnáct vítězství. Nejúspěšnější repre-
zentantkou Lutína byla mladší žákyně 
Sára Svobodová, která zvítězila třikrát 
– v běhu na 150 metrů, ve skoku dale-
kém a byla členkou vítězné štafety. Dvě 
prvenství získaly Veronika Mrázková 
(1000m a hod míčkem ml. žákyň) a Šárka 
Zhébalová (60 a 150m st. žákyň).

 S náročnými tropickými podmínkami 
se většina závodníků vypořádala se ctí 
a také naši soupeři z okolních škol si od-
nesli řadu vítězství.

 Petr Jakob, učitel

bodového zisku, jsme 28. května vyrazi-
li na krajské kolo v Hranicích na Moravě. 
Počasí bylo opět deštivé, rozdíl proti okres-
nímu kolu byl ten, že pršelo mnohem víc. 
I v těchto velmi těžkých podmínkách po-
dali naši žáci vynikající výkon, obsadi-
li v soutěži družstev opět druhé místo 
a zajistili si tak přímý postup na republiko-
vé fi nále, které se bude konat první týden 
v září. Úspěšnými členy našeho druž-

stva jsou David Střída, Pavel Bábek, 
Štěpán Popelka, Štěpán Moučka, Sára 
Endlicherová, Sára Svobodová, Lucie 
Šebelová, Denisa Svobodová a Gabriela 
Smičková. Individuální úspěch si z čle-
nů družstva odvezli ještě Davd Střída 
za první a Pavel Bábek za  třetí místo. 
Zlatou medaili získal také Alexandr 
Dutka v soutěži nejstarších hochů, kteří 
už nemůžou být členy družstva. 

Naopak v kategorii nováčků (dětí roční-
ku 2009) se dařilo Filipu Chmelářovi, kte-
rý obsadil druhé místo a velmi těsně mu 
„utekl“ přímý postup na republikové fi nále.

Pokračování příběhu nás čeká v září 
v Brně. Doufám, že zase  posuneme výkon 
trochu nahoru, což se nám zatím vždy po-
dařilo. David Střída se navíc pokusí obhájit 
medailovou pozici z loňského ročníku. 

Jan Chmelář, učitel

Vítězové běhu na 150 metrů – starší žáci.

Také na prvním stupni 
sportujeme

Kromě fl orbalových úspěchů a pra-
videlné reprezentace na OVOV se žáci 
1. stupně zúčastnili okresního kola ve vy-
bíjené. Tým složený tentokrát ze samých 
chlapců vybojoval 25. dubna ve Velké 
Bystřici krásné 2. místo. Jediný tým, 
který se nám nepodařilo porazit, byla 
Holečkova škola z Olomouce. 

Naši školu reprezentovali žáci 5. roč-
níku V. Bábek, M. Balga, F. Ehrmann, J. 
Grepl, M. Liška, D. Opletal, T. Palánek, Š. 
Palánek, D. Steiner, V. Večeřa. Ze 4. roč-
níku to byli F. Chmelář a T. Nejedlý.

30. dubna se v Olomouci konal štafetový 
pohár základních škol. V konkurenci 18 
škol okresu Olomouc a Přerov jsme obsa-
dili 14. místo.

10. června proběhla na stejném místě ješ-
tě běžecká soutěž  jednotlivců Čokoládová 

tretra. Nejrychlejší žáci naší školy běželi 
podle ročníku narození trasy 100 m (roč. 
nar. 2012), 200m (2011-2010) a 300m 
(2009-2008). Nejúspěšnějšími běžci byli 
Šimon Zhébal ze 3. A na trase 200m 
(6. místo ze 78 běžců) a Denisa Vy-
roubalová ze 3.B (13. místo ze 79 běžkyň).

Gratulujeme k úspěchům a děkujeme 
za reprezentaci školy. 

Mgr. Kateřina Krejčířová, 
učitelka TV

 Foto: Jan Chmelář
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Navštívili jsme TOS Kuřim 
a fi rmu KSK 

Nastalo jaro a s ním touha poznávat 
CNC techniku i v jiném kraji. 23. května 
jsme se proto vypravili podívat se, jak se 
vyrábějí obrovské a přitom přesné CNC 
stroje a také kuličkové šrouby, které jsou 
často používané jako posuvové šrouby 
v CNC strojích. Jeli jsme proto do TOS 
Kuřim a v Kuřimi jsme ještě navštívili 
fi rmu KSK.

Exkurzi absolvovali studenti oboru 
Mechanik seřizovač ze třídy MS2.C a bu-
doucí obráběči kovů, strojní mechanici 
a nástrojaři z KNS 2.

V TOS Kuřim všichni obdivovali neu-
věřitelnou velikost CNC strojů, které se 
zde vyrábějí  s  vysokou přesností ve tří-
dě IT3 a IT4. Navštívili jsme i montážní 

halu, která byla klimatizovaná, aby přesné 
měření neovlivňovala teplota. Další zají-
mavostí byly ceny těchto strojů (nejdražší 
prodávali skoro za miliardu korun), pří-
běhy, které náš průvodce, vedoucí školí-
cího střediska Ing. Jiří Michele vyprávěl 
o dopravě těchto obrovských strojů, o je-
jich použití na díly například do pono-
rek a také o zážitcích s jejich montážemi 
v exotických zemích. Také historie fi rmy 
od jejího založení přes 2. světovou válku 
až do současnosti všechny zaujala.

Po obědě na nás čekali ve fi rmě KSK, 
kde se vyrábějí kuličkové šrouby s přes-
ností IT1. Na 300mm je možná odchylka 
jeden mikrometr. Závit šroubu se vyrábí 
speciálními CNC stroji do povrchu již za-
kalených tyčí. Předpětí se dociluje třemi 
způsoby. Jeden z nich jsme měli možnost 
sledovat. Šrouby měly délku i několik 

metrů a pro lisy měly opravdu obrovské 
rozměry. V KSK jsme také viděli kale-
ní laserem. Někteří účastníci si nasbírali 
i ocelové kuličky.

A co žáky zaujalo nejvíc? Velikost a záro-
veň obrovská přesnost strojů i kuličkových 
šroubů. Robotická ruka. Pět CNC strojů, 
které tvořily výrobní linku; že byly kuličky 
do šroubů  skladovány v krabicích a odstup-
ňovány po jednom mikrometru; kalení lase-
rem v uzavřené kabině se stupněm nebezpeč-
nosti 4 (nejvyšším); že kvůli přesnosti může 
být klimatizována tak obrovská hala a další 
zajímavosti, které se sem již nevejdou.

Trochu se nám pokazila cesta domů, kdy 
se nám porouchal autobus a musel pro nás 
přijet náhradní.

Ale vše dobře dopadlo a na další exkurzi 
určitě pojedeme rádi. 

Marie Dostálová, učitelka

Ústní část maturit. Předávání vysvědčení a pamětních listů. Fota: Jitka Bušinová

Před vstupem do podniku. V areálu podniku. Fota: soukromý archiv žáků

Máme mistra světa
Nicolas Tóth je žákem  třetího ročníku stu-

dijního oboru Mechanik seřizovač. Ve svých 
sedmnácti letech zvládá kromě studia 

i sportovat.  Jeho zálibou je silový trojboj, 
což obnáší bench press, dřepy a mrtvý tah. 

Nicholas je držitelem dvanácti titulů v do-
rosteneckých kategoriích (do 18 let). Na mis-
trovství Evropy v Plzni, které se konalo 

letos 29. dubna, získal kromě tří bronzo-
vých medailí i zlatou a stal se tak mistrem 
Evropy v bench pressu.  V květnu 2019 
odletěl do Tokia na mistrovství světa, kde 
získal dvě zlaté medaile. 



Dveře za fotbalovými 
soutěžemi se zavřely

Půl roku uběhlo jako voda a za vše-
mi fotbalovými soutěžemi se zavřely 
pomyslné dveře. Po loňském historic-
kém úspěchu, kdy muži vyhráli krajský 
přebor, se i v letošní sezoně srdnatě bili 
o vítězství v soutěži až do posledního 
kola. Nakonec z toho bylo druhé místo, 
kdy při stejném bodovém zisku rozhod-
ly ve prospěch Tatranu Všechovice lepší 
vzájemné zápasy. 

Praktickou celou jarní část mužstvo bo-
jovalo se zraněním a úzkým kádrem, her-
ně mužstvo nepropadlo, avšak nedařilo se 
střelecky, což se podepsalo na některých 
výsledcích. Mrzí nás prohraný zápas 
v Zábřehu, kdy jsme domácí jasně „pře-
stříleli“, ale prohráli 1:2. Jako rozhodující 
se ukázal domácí zápas s největším sou-
peřem z Všechovic, který byl tak říkajíc 
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Nového mistra světa jsme trochu „vyzpoví-
dali“:
•  Nicolasi, vím, že během své sportovní kari-

éry jsi dosáhl značných sportovních úspě-
chů. Kterých si ceníš nejvíce?
Čerstvě získaných titulů na MS v Tokiu 
z května 2019, dále letošního evropského 
titulu, mám však i dvanáct titulů mistra ČR 
v kategorii do 18 let.
•  V čem ještě bylo pro tebe MS v Tokiu za-

jímavé?
V Japonsku byl obrovský zájem ze strany 
fanoušků, na což třeba na národní úrovni 
nejsme u nás zvyklí. Navíc jsem jako první 

z České republiky získal rovnou dva tituly 
na jednom šampionátu. Tím jsem se zapsal 
do historie českého Powerliftingu.
•  Jakých jsi v Tokiu dosáhl konkrétně vý-

sledků?
V benchpressu 230 kg a v RAW 165 kg. 
•  Jak dlouho se tímto sportem zabýváš?
Plus mínus dva a půl roku.
•  Počkej, to jsi tak brzy dosáhl těchto fantas-

tických výsledků?
Předtím jsem tři roky závodně dělal zápas 
řecko-římský. 
•  Byl jsi úspěšný?
Myslím, že ano. Umístil jsem se na třetím 
místě na otevřeném mistrovství Polska.
•  Kolik času věnuješ sportu?
Čtyřikrát týdně trénink dvě a půl hodiny. 
Není to ale pouze o tréninku, ale také o 
životosprávě, volbě stravy, …, prostě musím 
si srovnat podle něj i svůj život.
•  Co obnáší silový trojboj?
Bench press, dřepy a mrtvý tah. A to buď bez 
podpůrných pomůcek (raw), nebo s nimi.
•  Jaké máš „osobáky“?
250 kg v bench pressu, bez podpůrných po-
můcek (raw) 170kg.
•  Máš svůj realizační tým?
Musím mít. Patří do něj trenér a fyziotera-
peut.
•  Co fi nance? Cestování, pobyty, speciální 

strava, trenér, …, to něco stojí?
Platí hlavně rodina. Patří jí za to moc velký 
dík.
•  Co tě v nejbližší době čeká? Titul mistra 

světa už máš, tak co dál?

Teď si dám trochu osobního volna, začnu se 
věnovat thajskému boxu - MMA (smíšené 
bojové umění). 
•  Kdy tě čekají další závody?
Chtěl bych se o prázdninách zúčastnit ME 
v RAW benchpressu v Lucembursku.
•  A co škola, jak zvládáš ten zápřah se všemi 

těmi tréninky a závody? 
Snažím se, zatím to jde, uvidíme příští rok, to 
budu maturovat.

Nicolasi, díky za rozhovor a všichni ti drží-
me palce, ať se ti splní tvé sportovní sny.

Jitka Bušinová

SPORT V OBCI

Čerstvý mistr Evropy a světa Nicolas Tóth. Na mistrovství světa v Tokiu. 

Výsledná tabulka:
Tým Z V VP PP P Skóre B

1. Tatran Všechovice 28 16 5 3 4 70:34 61
2. TJ Sigma Lu  n 28 19 1 2 6 72:36 61
3. TJ Medlov 28 14 6 5 3 52:23 59
4. FK Šternberk 28 16 3 2 7 57:21 56
5. FK Jeseník 28 14 3 1 10 67:61 49
6. FK Mohelnice 28 13 1 3 11 55:52 44
7. SK Sulko Zábřeh 28 11 4 1 12 41:39 42
8. TJ Sokol Velké Losiny 28 12 2 2 12 68:47 42
9. TJ Tatran Litovel 28 9 4 4 11 32:47 39

10. TJ Sokol Opatovice 28 10 2 4 12 51:52 38
11. FC Želatovice 28 6 4 7 11 32:51 33
12. FC Kralice na Hané 28 6 6 3 13 41:65 33
13. Slovan Černovír 28 6 3 4 15 31:67 28
14. FC Dolany 28 6 0 5 17 33:66 23
15. 1.HFK Olomouc B 28 5 3 1 19 30:71 22

Z – zápas, V – vítězství, VP – vítězství po penaltách, PP – prohra po penaltách, P - prohra, B -body 

Opatovice – Lu  n ................................0:5
Šternberk – Lu  n ................................2:0
HFK Olomouc B – Lu  n .......................0:2
Lu  n – Všechovice ..............................2:3np
Želatovice – Lu  n ................................0:2
Zábřeh – Lu  n .....................................2:1

Lu  n – Litovel ......................................4:0
Medlov – Lu  n ....................................3:2np
Lu  n – Černovír...................................3:0
Mohelnice – Lu  n ...............................1:3
Lu  n – Dolany .....................................4:0

Utkání od konce dubna:

Foto: archiv Nicolase TóthaFoto: Jitka Bušinová



Kdo sportuje – nestárne!

V minulém čísle zpravodaje jsme infor-
movali o úspěchu lutínského atleta Václava 
Dostálíka, který získal bronzovou medaili 
na Mistrovství světa atletů – veteránů v pol-
ské Toruni. Není úplně běžnou záležitostí, 
že lutínští občané vozí medaile z mistrovství 
světa. Položili jsme tedy panu Dostálíkovi 
několik otázek:
•  Pane Dostálíku, jste lutínským rodákem?
Ne, narodil jsem se v Kožušanech, dětství 
jsem prožil v Hlubočkách. V Lutíně pracuji 
od roku 1956 a od roku 1990 tady i bydlím.
•  Kdy jste začínal s atletikou?
V roce 1956, v mých šestnácti letech, jsem 
se zúčastnil náborových závodů v chůzi 
v Olomouci. Poté mě oslovil místní atletický 
trenér a od roku 1957 jsem začal pravidelně 
trénovat v atletické disciplině chůze. Naše 
atletické družstvo Slovanu Olomouc získalo 
zlaté medaile na Mistrovství republiky doros-
tenců 1957. 
•  Která byla vaše hlavní atletická disciplina?
Chůze na různé vzdálenosti (5km, 10km, 
20km, 50km,100km).
•  Jak postupovala dál vaše atletická kariéra?
V letech 1959 – 1961 jsem absolvoval základ-
ní vojenskou službu v Dukle Lipník, kde v té 

době trénoval několikanásobný olympijský 
vítěz Emil Zátopek. Dukla Lipník byla v té 
době účastníkem 1. atletické ligy. Po návratu 
z vojny jsem s atletikou pokračoval v olo-
mouckém oddíle. 
•  Jak se připravujete nyní?
Stále jsem zaměstnaný, chůzi trénuji ve vol-
ném čase. Snažím se, aby to bylo alespoň tři-
krát týdně. 
•  Co vám atletika dala?
S atletikou jsem procestoval celou Evropu. 
Potkával jsem se s atletickými šampiony. 
Mám vlastní archiv, zúčastnil jsem se asi ti-
síce závodů, v tréninku a závodech jsem ušel 

133 tisíc kilometrů. Mám spoustu nezapome-
nutelných zážitků a vzpomínek.
•  Popište nám váš poslední medailový závod 

z MS veteránů v polské Toruni.
Bronzovou medaili jsem získal v rámci závo-
du tříčlenných družstev v kategorii 75-79 let 
na 10 km chůze. Vyhrálo družstvo Německa 
s olympijským vítězem z Mexika na 50km 
chůze Christophem Höhnem, druzí skončili 
Italové.
•  Jaké máte plány do budoucna?
V příštím roce bych se velmi rád zúčastnil 
MS v atletice veteránů v kanadském Torontu. 
V rámci naší obce chceme dále pokračovat 
v pořádání každoročních běžeckých závodů 
mládeže. Letos proběhl již 26. ročník. 

Děkujeme vám za rozhovor a přejeme 
vám, pane Dostálíku, pevné zdraví a dále 
hodně úspěchů.

Rozhovor připravil Miroslav Brhel,
 tajemník a člen RR OZ.

* * *

K článku o 26. ročníku Běhu mládeže 
v minulém čísle OZ doplňujeme ještě počet 
účastníků – 111, pohled na „závodní pole“ 
běžců kategorie do devíti let a společné foto 
vítězky Sáry Endlicherové (dívky 10 – 14 
let, trať 400 m), organizátora běhu Václava 
Dostálíka a starosty obce Ing. Jakuba 
Chrásta.

Redakční rada
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„na lopatě“, kdy jsme vedli už 2:0, avšak 
nakonec prohráli 2:3 na penalty.

I když se obhajoba ve velké konkurenci ne-
podařila, musí být hodnocení pozitivní. Sluší 
se poděkovat hráčům, kteří za Lutín nadále 
hrají „za párek“, což se o zbytku špičky kraj-
ského přeboru říct nedá. Poděkování patří 
také všem funkcionářům, podporovatelům 
klubu a fanouškům, kteří v hojném počtu do-
jížděli i na venkovní zápasy. Výsledky jarní 
části soutěže od utkání s Opatovicemi a ko-
nečná tabulka jsou uvedeny níže. 

Úspěšnou sezonu má za sebou i slatinicko-

-lutínský dorost, který v okresním přeboru 
dosáhl na bronzovou příčku (druhá příčka 
mu utekla o pouhý „bodík“). 

Starší žáci se se svou první sezonou poprali 
dobře a nakonec obsadili mezi šestnácti týmy 
12. místo. Umístění je cennější o to, že polo-
vina družstva má ještě věk na mladší žáky. 

Kluci z přípravky (ročník narození 2008 
a 2009) v první části soutěže excelovali a po-
stoupili do výkonnostně lepší skupiny, kde už 
výsledky nebyly tak vynikající. I tak jim patří 
uznání, protože v každém zápase se bili jako 
lvi.

Pro naše nejmenší z přípravky 2010 a mlad-
ší platí to samé. Pokrok pod vedením trenéra 
Tomáše Losa je obrovský a věříme, že se bu-
dou nadále zlepšovat, aby budoucnost lutín-
ského fotbalu byla zajištěna.

Do fotbalové přípravky probíhá neustále 
nábor, přivést můžete svoji ratolest už ve čty-
řech letech věku. Tréninky začnou po prázd-
ninách v pondělí 2. září v 16.00 hod. Poté vždy 
v pondělí, středu a pátek od 16.00 hod. na sta-
dionu. Informace na tel. čísle 724 919 829.

Jakub Chrást
hráč A-týmu, koordinátor mládeže

„Skalní“ sportovec Václav Dostálík.

ZAJÍMAVOSTI

Fota: Jaroslav Polák

Foto: Jaroslav Polák
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Richard Freudl - řídící 
i sbormistr

Když onemocněl pan řídící Augustin 
Nesňal a dostal koncem ledna 1905 
zdravotní dovolenou, byl jeho zástup-
cem jmenován učitel Richard Freudl, 
tehdy učící v Hrubčicích. 11.února na-
stoupil do školy v Třebčíně. Jeho zápi-
sy ve školní kronice dýchají atmosférou 
Třebčína z počátku 20. století. Rád bych 
pana učitele Freudla připomněl několi-
ka větami, protože i on se zapsal do pa-
měti žáků v Třebčíně, zejména v letech 
1926-31. Zůstal tu i na zaslouženém od-
počinku, a ani tehdy nezahálel... 

Pan učitel Richard Freudl se narodil 
27.března 1871 v Plumlově. Gymnázium 
navštěvoval v Olomouci a později 
v Litomyšli, kde roku 1892 maturoval. 
Věnoval se vzdělávání dětí, nejdřív jen 
jako výpomocný učitel ve Vilémovicích*, 
později, po absolvování kurzu na učitel-
ském ústavu v Brně, se stal „mladším“ 
učitelem v Hrubčicích. V té době bývalo 
v jedné třídě i 80 žáků, pro mladého uči-
tele nelehká práce. O čtyři roky později, 
v roce 1898, složil učitelskou zkoušku 
v Příboře a stal se defi nitivním učitelem. 
Takto připraven nastoupil v únoru 1905 
do třebčínské jednotřídky jako prozatím-
ní správce.

V Třebčíně se oženil 17. září 1906 
s Marií Nevrlou, dcerou rolníka Leopolda 
Nevrlého z Lutína, a založili rodinu. Jejich 
prvním potomkem byla dcera Zdeňka, 

později měli ještě syny Josefa, Emila, 
Ladislava a dvojčata Věru a Vlastu.

Pan učitel působil na mnoha školách, 
zmíním jen některé: Bílovice u Kostelce, 
Lešany, Plumlov. V Bousíně se stává 

správcem jednotřídní školy a učí tady 
deset let. Po světové válce v roce 1922 
nastupuje jako správce pětitřídní ško-
ly v Olšanech, odkud se v roce 1926 
vrací do Třebčína. Po 38 letech učitel-

ské práce odchází 1. ledna 1931 do dů-
chodu. V Třebčíně zůstal již natrvalo. 
V roce 1930 si tu postavil blízko ná-
draží dům. V něm dnes žije rodina jeho 
vnučky Taťány Obručníkové (rozené 
Freudlové). 

Velkou zálibou pana učitele byl mužský 
sborový zpěv. Školní kronika Olšan se 
zmiňuje o pěvcích řízených R.Freudlem 
při pokládání základního kamene tamní 
sokolovny. Také 5. července 1923 za-
zněl jejich sborový zpěv při slavnosti 
na vrcholu Kosíře, pořádané k památce 
upálení Mistra Jana Husa. Jeden z prů-
vodů vyšel z Olšan ve čtyři hodiny od-
poledne a připojili se k němu občané 
z Třebčína a Slatinek. Na pět tisíc lidí 
při slavnosti vyslechlo projev učitele 
Bábka z Prostějova a sborový zpěv dopl-
nila recitace členů církve československé 
z Čelechovic i okolí. 

Pan řídící také po přestěhování vedl pě-
vecký sbor, tentokrát třebčínských pěv-
ců. Na oslavu zdejší krajiny složil píseň 
„Tam v tichu pod Kosířem“. Sbor účinko-
val třeba při slavnosti k prvnímu výročí 
osvobození republiky 9. května 1946. Pro 
tuto příležitost nacvičil i sovětskou státní 
hymnu. 

Pan Richard Freudl umírá 12. břez-
na 1948 a je pochován na hřbitově 
ve Slatinicích (hrob č.F56). Jeho žena 
Marie ho následovala jen o devět měsíců 
později.
(* u Jedovnice na boskovickém hejtmanství)

Josef Nejedlý

Svatební fotografi e novomanželů Freudlových z ate-
lieru prostějovského fotografa. 

Aloise Navrátila – archiv rodiny Obručníkovy

Rok 1928. Foto: archiv autora Stejné místo dnes. Foto: Karel Mišák

Lutín po pouhých 91 letech
V roce 1928 se konaly v celé republice 

oslavy 10. výročí konce války a přede-
vším založení republiky. V Lutíně byl 

při této příležitosti odhalen na návsi 
pomník občanům obce, padlým v této, 
jak se tehdy říkalo, „Velké“ válce. 
Zajímavostí na fotografi i vedle velké-
ho počtu přihlížejících občanů, skautů 

a hasičů je dům v pozadí, který dlouho-
době patřil olomoucké kapitule a kde byl 
v té době druhý lutínský hostinec i ob-
chod se smíšeným zbožím.

Karel Mišák
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Valná hromada Regionu 
HANÁ se konala v Lutíně

Koncem května se v Lutíně v aule zá-
kladní školy uskutečnila valná hromada 
Regionu HANÁ. Kromě obvyklého pro-

gramu jako projed-
nání výroční zprávy 
za rok 2018, schvá-
lení výsledků hospo-
daření, aktualizace 

strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje, plánu činnosti a rozpočtu na rok 
2019 to byla zároveň valná hromada vo-

lební, neboť na obcích došlo po loňských 
komunálních volbách k personálním 
změnám a bylo třeba na to reagovat. 

Starosta Lutína Jakub Chrást byl zvo-
len na čtyři roky do rady Regionu HANÁ 
a ve výběrové komisi i revizním výboru 
byli zvoleni tajným hlasováním stávající 
členové. Vedení regionu zůstalo ve slo-
žení předsedkyně Marta Husičková, 
místopředsedové Jarmila Stawaritschová 
a Miroslav Mačák. Valná hromada schvá-
lila rozšíření území o Obec Přemyslovice, 
takže nyní máme souvislé území celkem 
49 členských obcí. 

Nezanedbatelnou informací, kterou 
členové regionu dostali od hlavního 
manažera Jaroslava Brzáka, byly do-
tační možnosti v různých kategoriích 
vyhlášené pro tento rok. Ty se týkaly 
všech potenciálních příjemců napříč re-
gionem od obcí a podnikatelů, přes ne-
státní neziskové organizace až po školy 
všech stupňů a hasiče. 

Podrobnosti je možné získat na www.
regionhana.cz nebo přímo od pracovní-
ků MAS Region HANÁ, telefon +420 
585 754 622.

Miroslav Mačák

Z valné hromady Regionu HANÁ v Lutíně.  Fota: Drahoslava Mačáková

Naši jubilanti:

v květnu:
František Zejda 90
Blanka Přikrylová 82
Jiřina Ševčíková 89
Jana Konečná 75
Kamil Palička 87
Vít Mohler 75
Milada Minářová 87
Josef Nikl 75
Libuše Hořínková 86
Vlastislava Navrátilová 75
Jaroslava Karhánková 85

Vladimír Šolc 75
Anna Bednářová 85
Bohumila Janošíková 84

v červnu:
Hedvika Brumovská 95
František Dlabaja 80
Josef Spurný 86
František Kovář 75
Jan Spurný 86
Věra Papoušková 75
František Lisický 81
Alena Mikulková 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Opustili nás ve věku …
85 let Anna Nováková Lutín
82 let Marta Táborská Lutín
78 let   Marta Hlaviznová Lutín
78 let Otakar Skoták Lutín
71 let Františka Rolencová Lutín
65 let Jan Sasák Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti
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Narozené děti: 

v dubnu:
Šimon Bundil
Lukáš Cetkovský

v květnu:
Filip Hrazdil
Robin Pazdera 
Lukáš Pospíšil
Viktorie Říhová

Sofi a Tomášková
Beáta Tylová
Ota Vyhlídal
Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.




