
Výsledky voleb
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhly v Lutíně 

v pátek 12. a  v sobotu 13. října 2012.
Z 2642 zapsaných voličů z Lutína a Třebčína se k volebním ur-

nám dostavilo 891 občanů (33,72%), platných hlasů bylo 869.
Pořadí stran a sdružení, které dosáhly více než 4% hlasů, je 

následující:
1. ČSSD – 28,88%
2. KSČM – 27,04%

3.  Koalice pro Olomoucký kraj a starostové – 8,28%
4. ODS – 6,09%
5.  TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj – 5,40%

Strana Práv Občanů (SPO) ZEMANOVCI – 5,40%
6. NEZÁVISLÍ – 5,06%
Zbývající strany nedosáhly hranice 3%.

Dík a uznání patří celé komisi a všem, kdo se na přípravě, hlad-
kém průběhu voleb a zodpovědném zpracování jejích výsledků 
podíleli.

Antonín Bábek
starosta obce
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ZE ŽIVOTA OBCE

Výstavba rozhledny na Velkém Kosíři

V pátek 12. října  byla po mnohaletém úsilí zahájena výstavba 
rozhledny na Velkém Kosíři. Jednalo se o vyvrcholení úsilí zejmé-
na starostů Mikroregionu Kosířsko v čele s předsedkyní Hanou 
Rozsypalovou. 

Po dlouhých jednáních došlo ke shodě názorů na konstrukci roz-
hledny, její fi nancování a konečnou podobu. Mikroregion Kosířsko 
vyhlásil již počátkem roku 2010 veřejnou sbírku na získání fi nanč-
ních prostředků, která ještě probíhá. Výraznou fi nanční částkou při-
spěl Olomoucký kraj, ještě letos má být investováno kolem tří mi-
lionů korun. Nemalou podporu poskytne státní podnik Lesy České 
republiky, aby rozhledna byla v první polovině příštího roku dokon-
čena. Obec Lutín se bude na této akci podílet částkou 200 tisíc Kč.

Slavnostního prvního výkopu se zúčastnil hejtman Olomouckého 
kraje Ing. Martin Tesařík, ředitel závodu Lesy ČR JUDr. Zdeněk 
Horák, sponzoři, starostové Mikroregionu Kosířsko, starostové 
a vedení Regionu HANÁ, starostové obcí z Kostelecka a mnoho ob-
čanů okolních obcí. Více informací na www.kosirsko.cz.

Ing. Miroslav Mačák

Foto: Miroslav Mačák



Velký svátek v Třebčíně
Ve dnech 22. a 23. září proběhla 

v Třebčíně slavnostní vzpomínková 
akce u příležitosti 150. výročí vysvěcení 
kaple sv. Floriána.

V sobotu 22. září se v deset hodin 
přímo v kapli uskutečnila přednáška 
na téma „Třebčínské pamětihodnosti 
a jejich protějšky v Izraeli a v Římě“, 
kterou prezentoval rodák z Třebčína, 
Prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. 
Přednáška byla zpestřena promítáním 
barevných snímků. Po prezentaci jsme 
z kaple přešli do kulturního domu, kde 
byla zahájena výstava,rozdělená do tří té-

mat. První část vý-
stavy byla věnová-
na samotným pa-
mátkám Třebčína. 
Kurátorem byl náš 
třebčínský občan 
PhDr. Jan Štěpán, 
Ph.D.

Druhá část vý-
stavy byla věnová-
na obrazům a dí-
lům malířky Aleny
Novákové Harma-
nové. Mezi jejími 
díly nechyběly ani 
obrazy s kaplí sv. 

Člověče, hejbej se!
V podobném duchu  

jako loni akce s ná-
zvem Sportuje celá ro-
dina se odvíjela letošní 
„Člověče, hejbej se“.  

V neděli 23. září v půl třetí odpoledne se 
na školním hřišti opět rozezvučely hudba 
a smích poskakujících dětí .

Rodinné centrum Klásek uspořáda-

lo akci pro rodiny s dětmi. Tentokrát 
jsme jako fi gurky z Člověče, nezlob se 
postupovali po barevných disciplínách 
a za každou barvu děti dostávaly odměny. 
Některé disciplíny byly soutěžní, to zna-
mená, že se započítávaly součty výkonů 
rodiče a dítěte, například v kopu na brá-
nu, v běhu s různými překážkami, v hodu 
na koš a ve skoku dalekém. Vítězové pak 
byli odměněni cenami. Děti bavilo skákat 
na malém, nově pořízeném skákacím hra-

du se skluzavkou, jezdit na poníčkovi, hrát 
si v dětském koutku,  tančit na Cvičení 
s Míšou nebo pojídat buchty či jiné občer-
stvení. Nechyběla tombola a myslím, že si 
každý domů odnesl nějakou cenu.

Počasí nám vyšlo velmi krásné. Svítilo 
sluníčko a my všichni jsme byli rádi, že 
jsme mohli přispět k tomu, že rodiče a děti 
trávili spolu čas, pobavili se a trochu si za-
sportovali.

Mgr. Radka Chmelářová
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Týden knihoven 2012
První týden v měsíci říjnu je každo-

ročně věnován veřejným knihovnám. 
Knihovny tak mají možnost upozornit 
na svoje služby širokou veřejnost, čtenáře 
i nečtenáře.

Letošní týden knihoven byl v naší 
obecní knihovně zahájen vyhlášením 
soutěže pro děti na téma POHÁDKOVÝ 
STROM PRO SKŘÍTKY. Stromky už  se 
nám v knihovně scházejí, děti nosí své 
obrázky a výtvory, takže doufáme, že 
v knihovně vyroste celý POHÁDKOVÝ 
LES.

Dále jsme pro čtenáře připravili výstavku 
obrázků ENKAUSTIKA  - pozoruhodné 
malování horkým voskem. Tuto techniku 
si oblíbily paní Jana Yacoubová a její dce-
ra Mariam a tvoří obrázky pro radost sobě 
a svým přátelům. Pro naši knihovnu vy-
tvořily soubor obrázků, který se návštěvní-
kům knihovny velmi líbí. Výstavku můžete 
zhlédnout ještě do 14. listopadu.

Rovněž letos mohli zapomnětliví čte-
náři v tomto týdnu využít čtenářské am-
nestie a vracet dlouhodobě vypůjčené 
knihy bez sankčních poplatků.

Nově zaregistrovaní čtenáři v tomto 
týdnu získali možnost půjčovat si knihy 

a časopisy jeden rok zdarma. Toho vyu-
žilo deset nových čtenářů. Doufáme, že 
zůstanou našimi čtenáři i nadále.

Na závěr bych chtěla dodat, že knihov-
na a čtenářství má v Lutíně dlouholetou 
tradici a o služby knihovny je velký zá-
jem. Rádi však přivítáme další čtená-
ře. Právě s nadcházejícím podzimem 
a zimou s dlouhými večery vás zveme 
do knihovny vypůjčit si knížky z našeho 
bohatého knihovního fondu.

Věříme, že v naší knihovně si každý 
vybere tu správnou knihu.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Foto: Lucie Migalová

Koncert Black Ladies Foto: Jan Štěpán
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Floriána a kap-
ličkou se sochou 
Panny Marie. Třetí 
výstava byla vě-
nována hasičům, 
jejichž sbor byl za-
ložen před 85 lety.

V neděli 23. zá-
ří proběhla v do-
poledních hodi-
nách v kapli sva-
tého Floriána mše
svatá, kterou vedl
P. Jindřich Poláček 
z Kláštera domi-

nikánů Olomouc. Mše byla doprováze-
na krásným zpěvem a hudbou souboru 
Schola Drahanovice. Po mši následoval 
průvod od kaple sv. Floriána ke kapličce 
se sochou Panny Marie, která byla slav-
nostně vysvěcena.

V odpoledních hodinách zněla v kapli 
sv. Floriána opět hudba, tentokrát ba-
rokní. Vystoupením fl étnového souboru 
Black Ladies byla vzpomínková dvou-
denní akce ukončena.

Děkuji všem, kdo se podíleli na její 
přípravě a zdárné realizaci.

Zdena Tomková
místostarostkaSvěcení „horní“ kapličky Foto: Jan Štěpán

SDH Třebčín je 85 let
Sbor dobrovolných hasičů v Třebčíně 

byl založen na první ustavující schůzi 
8. září 1927. Schůzi svolal tehdejší  sta-
rosta Florián Přikryl do hostince pana 
Františka Grecmana a sešli se na ní všich-
ni (do té doby dobrovolní) členové sboru. 
Hlasováním z nich byli vybráni členové 
prvního prozatímního výboru. V témže 
a následujícím roce byla pořízena potřeb-
ná výstroj od fi rmy Smekal z Čech pod 
Kosířem. V roce 1928 byla zakoupena 
motorová stříkačka fi rmy Chotěbor a Tauš 
z Veselí nad Moravou tažená koňmi, ale 
teprve roku 1931 pro ni bylo zřízeno skla-
diště. V roce 1932 došlo k rozpadu sboru 
po dvou letech vleklých sporů mezi jed-
notlivými členy, ale ihned byl založen 
sbor nový v sestavě, která již dále fun-
govala. Sbor se v předválečném období 
mimo hašení požárů aktivně účastnil řady 
soutěží či prezentací hasičských sborů 
a v obci pořádal různé zábavné akce a po-
sezení. Až do konce druhé světové války 
byla hasičská stříkačka na akce a k haše-
ní dopravována pomocí koňské přípřeže, 
podle pořadníku dodávané jednotlivými 

sedláky v obci, poté byla přípřež dočasně 
zajištěna zapůjčením traktoru.

V době války sbor působil (jako jedi-
ný povolený spolek v obci) zároveň jako 
sbor civilní ochrany a v této době získal 
novou  stříkačku fi rmy Sigmund. Během 
50. – 60. let postupně vyměnil koňskou 
přípřež za automobilové vybavení a hasiči 
se také dočkali opravdové zbrojnice, kte-
rou postupně opravovali a rozšiřovali pro 
potřeby techniky. V této době byly také 
zajištěny nové zdroje vody v podobě stud-
ní a požární nádrže.

Na soutěžním poli dosáhli hasiči 
z Třebčína největšího úspěchu v roce 1968. 
Po úspěchu na okrskovém kole v Lutíně 
vyhráli okresní soutěž v Bohuňovicích 
a tím se jim podařilo probojovat do kraj-
ského kola požárnické soutěže v Příboru. 
V roce 1970 se soutěžní družstvo opět do-
kázalo probojovat až do okresního kola, 
ale zde se již nedokázalo prosadit. V roce 
1973 se sbor účastnil okrskové soutěže, 
kde tentokráte skončil na druhém místě 
a následujícího roku dokonce na prvním, 
čímž opět postoupil až do okresního kola, 
ale úspěch z roku 1968 se již neopako-
val. Také nyní sbor získává řadu ocenění 

na místních soutěžích 
a účastní se zahranič-
ních soutěží se spřátele-
ným sborem v Brehách 
na Slovensku.

Přibližně od roku 
2010 fungují při sboru 
také dívčí a chlapec-
ké družstvo mladých 
hasičů, kteří se úspěš-
ně účastní hasičských 
soutěží družstev. Sbor 
má v současnosti k dis-
pozici dva vozy – Avii 
a nově opravenou cis-
ternu CAS 25, které 
parkují v již takřka vy-

hovující zbrojnici. SDH Třebčín se účast-
ní likvidace následků požárů a přírodních 
katastrof, v obci pořádá a zajišťuje spole-
čenské akce a působí i jako uniformovaná 
složka. Řada hasičů byla za svou účast při 
zásazích vyznamenána.

PhDr. Jan Štěpán

Kompostéry

Kompostéry jsou ideální volbou pro zu-
žitkování bioodpadu v domácnosti i na za-
hradě.

V loňském roce byla prováděna anke-
ta mezi občany Lutína a Třebčína, zda by 
měli zájem o kompostér,  který by využi-
li na svých zahradách. Proto byli  oslove-
ni především občané, kteří mají rodinný 
dům se zahradou. Na základě vyplněných 
dotazníků se Obec Lutín zapojila do pro-
jektu „Vybavení obcí Mikroregionu 
Kosířsko kompostéry na rozložitelný od-
pad“, který byl vyhlášen v červnu loňské-
ho roku. Do projektu se zapojily ještě obce 
Drahanovice, Slatinice, Těšetice, Slatinky, 
Luběnice a Ústín. Projekt byl schválen 
koncem roku 2011 a na jaře 2012 proběhlo 
zadávací řízení na dodavatele komposté-
rů. Po opakovaném zadávacím řízení byly 
kompostéry dodány koncem měsíce srpna 
obchodní fi rmou Elkoplast CZ ze Zlína, 
výrobcem kompostérů je fi rma Container 
Trading WFW z rakouského Pettenbachu. 
Dodané kompostéry byly během měsíce 
září a října zapůjčeny na pět let občanům 
a poté budou bezplatně převedeny do jejich 
vlastnictví na základě smlouvy o výpůjč-
ce. Každý, kdo obdržel kompostér, hradil 
formou peněžního daru na údržbu zeleně 
naší obce částku 10% z jeho celkové ceny.  
Tyto peněžní prostředky se tak vrátily obci 
do rozpočtu, ze kterého byla hrazena dese-
tiprocentní účast Obce Lutín na výše uve-
deném projektu. Čestná stráž SDH na zářijových oslavách Foto: Zdena Tomková
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Kdy – kde – co v listopadu a prosinci
7. listopadu -  setkání seniorů Lutína a Třebčína 

sál Spol. domu v Lutíně (14,30 hod.)

9. listopadu -  country bál 
aula ZŠ v Lutíně (20,00 hod.)

10. listopad -  svatomartinské posezení 
sál KSZ v Třebčíně (19,00 hod.)

11.–15. listopadu -  výstava „Srdcom a rukama“ 
(výrobky českých a slovenských řemesl-
níků a umělců) 
aula ZŠ v Lutíně

23. listopadu -  společenský večer s hudbou a tancem
aula ZŠ v Lutíně (20,00 hod.)

2. prosince  -  mikulášská nadílka 
sál KSZ v Třebčíně (15,00 hod.)

 -  rozsvícení vánočního stromu u kaple 
sv. Floriána v Třebčíně (17,00 hod.)

3. prosince -  rozsvícení vánočního stromu 
před OÚ v Lutíně (17,00 hod.)

23. prosince -  23. vánoční koncert v kapli sv. Floriána 
v Třebčíně (17,30 hod.)

O případných dalších společenských akcích budou občané 
informováni místním rozhlasem a pozvánkami ve vývěsních 
skříňkách.

Kulturní komise rady

Plastový kompostér je odolný vůči 
povětrnostním vlivům, což zaručuje 
jeho vysokou životnost. Zužitkováním 
přírodního odpadu šetříte životní pro-
středí a zároveň podpoříte  ekologické 
zpracování plastových odpadů. 

S jakými výhodami můžete počítat? 
Získáte hnojivo na květiny, zeleninu 
i pokojové rostliny zdarma. Snížíte ob-

jem odpadu, který se dostane na sklád-
ky. Přispějete svou troškou k eliminaci 
globálních změn podnebí. Budete se 
podílet na zachování přirozeného kolo-
běhu živin v přírodě. 

Do kompostéru můžete bez obav dá-
vat jádřince, pecky a odpad z ovoce, 
listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně 
v domácnosti, skořápky vajíček, slupky 

citrusových plodů a jiného ovoce, zbyt-
ky pečiva a obilnin, kávový a čajový 
odpad. Ze zahrady patří do kompostu 
posekaná tráva, listí nebo ořezané vět-
ve stromů.

Likvidace bioodpadu nezatěžuje 
obecní pokladnu ani občany a přitom 
přináší užitek.

Zdena Tomková

O čem jednala rada obce  

dne 3. 9. 2012:

Schválila: 
vyhlášení záměru na odprodej části obecní-

ho pozemku p. č. 184/7 v k. ú. Lutín o vý-
měře 6,6 m2 a 4,1 m2, celkem cca 10,7 m2;

poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč 
Hospicu na sv. Kopečku formou doho-
dy o poskytnutí příspěvku;

jmenování členů komise pro otvírání 
obálek a zároveň členů hodnotící komi-
se pro výběr zhotovitele investiční akce 
„Komunikace a chodník Třebčín“. 
Jmenovanými členy komise jsou:

 Antonín Bábek, starosta obce
 Zdena Tomková, místostarostka
 Ing. Radek Adler, radní
 Antonín Dozrál, radní
 Ing. Radek Navrátil, radní.

dne 19. 9. 2012:   

Schválila:
poskytnutí příspěvku ve výši 

50 000 Kč Mikroregionu Kosířsko. 

Jedná se o 10% spoluúčast obce na po-
řízení kompostérů na zelený odpad. 
Tuto akci zabezpečoval Mikroregion 
Kosířsko;

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 9 300 Kč na zabezpečení kul-
turní akce „Drakiáda“, kterou pořádala 
kulturní komise rady v pátek 21. září 
v Lutíně.

Rada obce požaduje přehodnotit umís-
tění značek „Zákaz stání“ v lokalitě 
u kapličky v Lutíně tak, aby toto umís-
tění splňovalo tyto základní podmín-
ky:

 -  ochranu kapličky samotné (nepřipus-
tit parkování)

 -  bezpečnost, t.j. volný prostor v přileh-
lé zatáčce.

dne 10. 10. 2012:

Schválila:
vnitřní směrnici č. 01/2012 „Orga-

nizační řád Obecního úřadu Lutín“ 
s účinností od 15. 10. 2012;

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o realizaci přeložky distribučního za-
řízení  určeného k dodávce elektrické 
energie (přeložka kabelů Vnk a NNk) 
v lokalitě MŠ Lutín. Tato přeložka je 
nutná k vydání stavebního povolení pro 

stavbu přístupové komunikace k MŠ 
Lutín. Pro tuto akci má obec vypraco-
vánu PD, je však nutno získat i stavební 
povolení;

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 1 500 Kč na zabezpečení do-
pravy na divadelní představení konané 
v Těšeticích  28. října. Akci pořádá kul-
turní komise rady.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 5. 9. 2012:

Vzalo na vědomí:
složení slibu nového člena Zastupitelstva 

Obce Lutín pana Jana Galdy;
zprávu o hospodaření obce Lutín za 

1. – 7. měsíc 2012;
informaci o podání žádosti do ROP 

Olomouckého kraje na chodník ve sta-
ré části obce Lutín.

Schválilo: 
prodej části pozemku parc. č. 189/3 

v k. ú. Lutín o výměře cca 16,6 m2 
Bytovému družstvu Lutín, Růžová 182 
– 185 za cenu 50 Kč/m2. Náklady spo-
jené s převodem hradí kupující;

odkoupení pozemku parc. č. st. 567 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Dvakrát zachráněné dítě

Takový byl název zajímavé besedy, které 
se 18. září zúčastnili žáci druhého stupně 
lutínské základní školy. Byla zcela neob-
vyklá, protože se nejednalo o zábavné, 
veselé téma, nýbrž o drastický osud rodiny 
našeho hosta – pana Tomáše Graumanna.

Dnes jedenaosmdesátiletý pan Tomáš 
Graumann pochází z brněnské židov-
ské rodiny. Je jedním z 669 převážně ži-
dovských dětí zachráněných v roce 1939 
z území ohroženého Československa brit-
ským bankovním úředníkem Nicholasem 
Wintonem, který z Londýna pomáhal 
pražské kanceláři BCRC (Britský výbor 
pro uprchlíky z Československa) organi-
zovat dětské transporty do Anglie. O této 
činnosti Nicholas Winton nikdy sám ne-
mluvil, svět se o ní dozvěděl až v roce 1988 
jen díky náhodně nalezenému seznamu za-
chráněných dětí.

V roce 1998 byl prezidentem Václavem 
Havlem vyznamenán řádem T.G. Masaryka 
a v roce 2002 povýšen britskou královnou 
do šlechtického stavu.

Měli jsme tu čest sdílet vzpomínky 
a pocity nejen s panem Groumannem, ale 
i s jeho manželkou Caroline. Spolu navště-
vují různé školy a vyprávějí mladým li-

dem o životě spojeném  s druhou světovou 
válkou. Životní příběh našeho hosta nebyl 
žádnou procházkou růžovým sadem, mno-
hým z nás opravdu bral dech a zhlédnuté 
dokumenty vháněly slzy do očí. Bylo až 
k neuvěření, že mezi nás přišel člověk, kte-
rý se po prožitých tragédiích znovu vzcho-
pil a žije aspoň trochu klidnějším životem.

Ostatní příslušníci Graumannovy rodiny 
zahynuli v různých koncentračních táborech.

Alena Radvanská, 9. A

Exkurze 
Ve čtvrtek 18. října se třídy 9.A a 8.A 

s učitelským doprovodem (p.uč. Jakob, 
p.uč. Kubíčková, p. uč. Vrbová) vypravi-
ly na fyzikální exkurzi. Cílem byly vod-
ní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 
a ruční papírna ve Velkých Losinách, 
která je již poslední ruční papírnou u nás. 
Abychom vše stihli, museli jsme vyrazit 
brzy. 

Z Velkých Losin jsme s panem průvod-
cem vyjeli k elektrárně. Na místě jsme si 
vyslechli krátkou přednášku o elektrárně 
a zhlédli fi lm o její stavbě.  Tato elektrárna 
je nejvýkonnější vodní elektrárnou v ČR 
a její turbíny jsou největší v Evropě. 

Po přednášce jsme se šli podívat 
do vnitřních prostor, kde jsme se mohli 
dozvědět, jak elektrárna funguje. Na závěr 

jsme se jeli podívat na obě nádrže (horní 
nádrž jsme celou oběhli či obešli). 

Po návratu do Velkých Losin jsme se roz-
loučili s naším průvodcem a v hodinovém 
volnu brouzdali po obchodech a okolí. Poté 
jsme zavítali do ručních papíren, kde jsme 
vyslechli přednášku o historii ruční výroby 
papíru a zhlédli fi lm o velkolosinské papírně. 
Samozřejmě jsme viděli i část výroby.

Po zakoupení suvenýrů a zjištění, že se ni-
kdo neztratil, jsme se vydali na zpáteční cestu 
do Lutína.

Filip Czuczor, 9. A
 

Přírodovědný klokan 2012
 
Již podruhé se žáci naší školy zapojili 

do přírodovědné soutěže pořádané PřF UP 
Olomouc. Cílem soutěže je vzbudit zájem 
žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci  
měli možnost ověřit si své znalosti z matema-
tiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu. 
Celkem se zúčastnilo 30 žáků v kategorii 
Kadet, určené pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Nejvíce 
znalostí prokázal David Koutný s celkovým 
počtem 82 b. (max. počet bodů byl 120), 
na dalších místech se umístili Filip Czuczor 
(72 b.) a David Doležal (67 b.).

Žáci ze všech ročníků se těší na jaro, kdy se 
koná mezinárodní soutěž Matematický klo-
kan, které se naše škola pravidelně účastní.

Mgr. Kateřina Mrázková

Mladší žákyně doběhly do kraje
V pondělí 1. října se konalo v Olomouci 

ve Smetanových sadech okresní kolo přes-
polního běhu družstev. Z naší školy byly 

vypraveny tentokrát čtyři týmy: mladší 
žákyně, mladší žáci, starší žáci a starší 
žákyně. Z našich dopadly nejlépe mlad-
ší dívky - Michaela Gieselová, Michaela 
Provazová, Tereza Váňová, Anežka To-

mečková a Sylvie Šmoldasová. V tomto 
závodě vyhrály a vybojovaly tak postup 
do krajského kola. Starší hoši obsadili 
krásné třetí místo.

Ve čtvrtek  8. října, tedy hned další týden, 

o výměře 40 m2 v k. ú. Lutín od s.p. 
v likvidaci MEZ Mohelnice za cenu 
znaleckého posudku ve výši 6 605 Kč 
a pozemku parc. č. st. 568 v k. ú. Lutín 
o výměře 41 m2 od s. p. v likvidaci 

MEZ Mohelnice za cenu znaleckého 
posudku ve výši 6 770 Kč. Celková 
cena pozemků je 13 380 Kč;

uvolnění fi nančních prostředků z roz-
počtu obce na rok 2012 ve výši 200 

tisíc Kč jako příspěvek obce na do-
stavbu rozhledny na Velkém Kosíři.

Souhlasilo s navázáním mezinárodní 
spolupráce s obcí Brehy v oblasti kultury, 
sportu a společenského života. /ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

F oto: Radka Chmelářová
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vyráželo naše dívčí družstvo  z Olomouce 
i s ostatními vítěznými týmy společným 
autobusem na krajské kolo do Jeseníku. 

 Závod se konal v podzimním parku 
za krásného slunečného počasí. Náš tým 

byl mírně oslaben nemocí, proto byl do-
plněn o Kateřinu Greplovou. Přesto jsme 
se nedaly a zabojovaly. Ze třetího místa 
jsme měly opravdu velkou radost. Být 
třetí v kraji, to už opravdu stojí za to.

Z jednotlivců musím vyzvednout ten-
tokrát ne jednu, ale hned dvě Michaely:  
Michaelu Gieselovou (1. místo) a Michaelu 
Provazovou (3. místo).

Mgr. Radka Chmelářová

Duhový den Duhy Křišťál

Svatý Václav mi jistě 
promine, ale když se 
řekne 28. září, vzpo-
menu si v první řadě 
na to, že je Duhový 
den - u nás to tak 
zkrátka máme. Tento 

rok jsme ho oslavili ve velkém. A vy jste 
u toho byli s námi!

Kofola tekla proudem, sluníčko sví-
tilo, skákací hrad skákal radostí a dět-
ský smích vál vzduchem. Pro všechny 
návštěvníky jsme v lutínském parku 
nachystali třináct zábavných stanovišť, 
kde nemohly chybět již zmíněný skákací 
hrad, taneční podložky, stolní fotbálek, 
slack-line, hod papírem do dálky nebo 
výroba vlastních placek. 

Projekty Lutín - Wetzlar 
již po devětadvacáté

V pondělí 1. října, den po tom, co žáci 
z Wetzlaru dorazili do Lutína, proběhlo za-
hájení projektů a rozdělení studentů do čtyř  
pracovních skupin - dokumentace, CNC, 
CAD a dílny. Tým 1 měl pracovat na vel-
kých slunečních hodinách umístěných před 
školou a ostatní týmy dostaly za úkol vyrobit 
malé sluneční hodiny z duralu. Vzhled vý-
robku závisel pouze na fantazii a domluvě 
členů týmů, kteří měli originální nápady.

Komunikace mezi českou a německou stra-
nou byla ze začátku rozpačitá, vlastně skoro 
žádná, ale navzdory jazykové bariéře se si-
tuace zlepšovala každým dnem, i když ne 

všichni němečtí žáci 
chápali, že někteří 
z nás se nedokáží 
domluvit německy 
a pletou dohromady 
angličtinu s němči-
nou, což vytvářelo 
spolu s německým 
přízvukem nesro-
zumitelnou hatma-
tilku. Tento problém 
se ale také podařilo 
překonat.

Práce na sluneč-
ních hodinách šla 
zprvu velmi dobře. 
Skupina CAD se 

pustila do výkresů, 
které po vytisknutí 
putovaly do učebny 
CNC, kde se do té 
doby jen procvičo-
valo programování. 
Skupina zpracová-
vající dokumentaci 
obcházela veškerá 
pracoviště a fotila, 
dělala si poznámky 
a na základě zís-
kaných informací 
tvořila prezentace. 
Jak už to ale bývá, 
neobešli jsme se bez 

komplikací. Dva dny před koncem projektů 
nám bylo oznámeno, že programy pro CNC 
stroje se musí přepsat kvůli problémům s ve-
likostí polotovarů a tým 1 nemohl použít ani 
jeden z programů, které vytvořili progra-
mátoři CNC, kvůli potížím s obrobitelností 
plastu. I přes komplikace se ale podařilo do-
končit výrobky včas, i když vypadaly trochu 
jinak, než bylo původně v plánu.

Poslední den projektů předvedla skupina 
dokumentace studentům i vedení obou škol 
své prezentace, které se povedly, a u vel-
kých slunečních hodin bylo pořízeno sku-
pinové foto. Tím byly podzimní projekty 
uzavřeny.

Radim Štěpán,  MS 2. AFoto: Ladislav Porteš



Matějův úspěšný rok
Letošní „deváťák“ Matěj Popelka,  který 

v září oslavil patnácté narozeniny, bojo-
val od jara o medaile v biketrialu ve dvou 
kategoriích – na mezinárodních závodech 
v kategorii MINIME (13-15 let) a v sé-
rii závodů mistrovství ČR v kategorii 
JUNIOR (16-18 let).

Jarní sezona 2012 patřila mistrovství 
ČR. Po závodech v Brně, Blansku, Velké 
Bystřici a Březové u Sokolova byl Matěj 
druhý.

Na závodech Evropského poháru 
v květnu (Viborg v Dánsku) a v září 
(Znojmo v ČR) byl Matěj první, z mistrov-
ství Evropy v německém Scheibenbergu 
v červnu si přivezl bronzovou medaili.

Pro mistrovství světa, konané vždy 
o prázdninách, byly vyhlášeny tři závody. 
V prvním ve francouzském městečku Saix 
vybojoval Matěj 3. místo. Po krátkém od-

počinku vyrazil v doprovodu přerovských 
borců Adama a Pavla Procházkových 

do Španělska, kde v městečku Igualada 
vybojovali 2. místo.
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Tenisový turnaj jednotlivců
Září se stává pravidelně měsícem tenisových turnajů. Tak tomu 

bylo i letos, tenisová sezona byla uzavřena oddílovým turnajem jed-
notlivců. 

Turnaje se zúčastilo 21 tenistů, kteří byli rozděleni do tří skupin, 
kde se hrálo systémem každý s každým na jeden zkrácený set (hrálo 
se od stavu 2:2). Tři nejlepší přihlášení lutínští tenisté byli nasazeni 
do čela těchto tří skupin a jak se pak ukázalo, obsadili skutečně první 
tři místa. Po vzájemném souboji se stal vítězem Petr Brázdil před 
Ladislavem Vybíralem a Radkem Greplem (předsedou tenisového 
oddílu). 

Celodenní náročný program se neobešel bez bohatého občerstvení, 
o které se vedle vlastní hry  starali Petr Brázdil a Ladislav Vybíral.

Ing. Karel Mišák, člen tenisového oddílu

Napočítali jsme skvělých tři sta ná-
vštěvníků, z nichž sto se rozhodlo spl-
nit připravené úkoly  a odnést si tak 
na památku malou odměnu. Všem, kdo 
se zúčastnili, bychom chtěli touto ces-
tou poděkovat. Svými vzkazy na zdi 
jste nás potěšili a povzbudili tak, že už 
plánujeme další podobné i úplně jiné 
akce. 

Pokud se s námi chcete bavit i v prů-
běhu celého roku, sledujte naše stránky 
www.duha-kristal.cz.

Fotky z popisované akce najdete 
na adrese www.duha-kristal.cz/duhovy-
-den-2012!

Petr „Hryzal” Doseděl Foto: Martin Tinka

Z TJ SIGMA LUTÍN

Zleva Petr Brázdil, Radek Grepl a Ladislav Vybíral, nad nimi početné obecenstvo.
 Foto: Karel Mišák

ZAJÍMAVOSTI

Foto: rodinný archiv



Spojují nás tradice

V tomto spo-
lečném projektu 
ochotnických di-
vadel se v Regionu 
HANÁ blížíme 

k závěru. Poslední divadelní víkend se 
uskuteční 16. a 17. listopadu ve Slatinicích, 
Senici na Hané a ve Smržicích. 

Bude se jednat o představení Mnoho 
povyku pro psa ochotníků Osvětové 
besedy z Velké Bystřice, Dámy a hu-
sári Divadelného súboru Volkovce, 
Začarovaný les loutkářů z Olšan 
u Prostějova a Kaviár nebo čočka 
ochotníků z Těšetic. 

Mohu osobně doporučit návštěvu 
všem zájemcům, výkony ochotníků 
jsou působivé a odcházíme vždy s pěk-
nými zážitky.

Fotografiemi se vracím k minu-
lému vystoupení v sobotu 13. října  
v Olšanech u Prostějova, kde ochot-

nický divadelní soubor z Čaradic za-
hrál pohádkový příběh pro děti Janko 
a Anička.

Podrobnější informace budou na plaká-
tech a www.spojujinastradice.webnode.cz.

Ing. Miroslav Mačák
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Skončil IX. ročník 
Hanáckého  cestovatele 

V neděli 23. září byl v Hněvotíně slav-
nostně ukončen IX. ročník Hanáckého 
cestovatele. Akce proběhla v prosto-
rách rekonstruovaného kulturního domu  
za účasti asi 150 obyvatel regionu a dal-
ších návštěvníků.

Certifi kát „Hanácké cestovatel“ získalo 
letos 95 občanů, kteří poznávali náš regi-
on, zodpověděli kontrolní otázky z navští-
vených míst a vyplněného průvodce ode-
vzdali na sekretariát Regionu HANÁ. Tito 
cestovatelé byli ze všech částí našeho regi-
onu a někteří i ze vzdálenějších míst, např. 
z  Ostravy, Bratislavy a také ze sloven-
ského Sekule. Všichni obdrželi diplomy 
od starosty obce Hněvotín Ing. Jaroslava 
Dvořáka a předsedkyně Regionu HANÁ  
Mgr. Marty Husičkové. Otázky pro naše 
cestovatele byly letos velmi zajímavé.  

Týkaly se např.  významných staveb v jed-
notlivých obcích, nápisů na nemovitostech 
v obcích, historie sborů dobrovolných ha-
sičů nebo osobností - rodáků z obcí.

“Nejrychlejší cestovatelé“ – manželé Srnečkovi

Stručně se zmíním alespoň o těch ces-
tovatelích, kteří dosáhli prvních míst 
ve svých kategoriích. Nejrychleji cesto-
vali Alena a Jaroslav Srnečkovi z Lutína, 

kteří první odevzdali vyplněné průvod-
ce. Z nejvzdálenějšího místa byl Jiří 
Ambrozek z Bratislavy, nejstarší účast-
nicí Marie Duchoňová z Třebčína a nej-
mladší cestovatelky byly dvě - Adéla 
Bizoňová ze Sekule a Lucie Chrbjátová 
z Lutína.

Současně probíhala v budově základní 
školy výstava o historii obce Hněvotín, 
která přitahovala zájem návštěvníků ne-
dělní akce. Pěkný kulturní program za-
jistily děti ze ZŠ Hněvotín.

Vedení Regionu HANÁ již začíná při-
pravovat příští ročník, který bude jubi-
lejní - desátý. Mohu také prozradit, že 
naše hanácká turistická akce již vzbudila 
pozornost turistů v Královéhradeckém 
kraji, Nitranském kraji a na mezinárodní 
konferenci letos v Levoči. Spolupracující 
MAS Požitavie- Širočina už podle naše-
ho příkladu podobnou akci  organizovala.

Ing. Miroslav Mačák

Foto: Antonín Giesel

Třetí závod v italském městečku Sonico, 
kam přijeli Matěje podpořit i rodiče, byl 
rozhodující. V silné konkurenci z Itálie, 
Japonska, Španělska, Francie, Litvy, 
Slovenska a dalších zemí vybojoval Matěj 
4. místo a stal se celkově vícemistrem 
světa v kategorii MINIME, druhým 
za mistrem světa Andreou Rivou z Itálie.

Po čtrnáctidenním odpočinku začal 
hned 1. září kolotoč podzimních závodů 
mistrovství ČR – Nové Veselí, Hamry 
nad Sázavou, Kyjov, Znojmo a Brno, 

po kterých skončil Matěj celkově v ka-
tegorii JUNIOR na krásném 2. místě. 
Blahopřejeme!!!

A co na to říká Matěj?
„Byla to opravdu náročná sezona. 

Nicméně přes zimu odpočívat nebudu, 
budu trénovat na příští rok.“

*    *   *
V současné době se Matěj nejen pilně vě-

nuje škole a svému koníčku, ale spolu s ro-
diči přemýšlí o tom, jak dál naloží se svou 
budoucností. Volba střední školy je důležitý 

krok pro patnáctiletého chlapce, který se 
chce kromě úspěšné sportovní reprezentace 
také dobře připravit pro každodenní život.

Věříme, že se mu to podaří. Šťastný start, 
Matěji!

Mgr. Ladislava Kučerová

Všechny konkrétní údaje nám ochot-
ně poskytla maminka Magda Popelková. 
Bližší informace o činnosti klubu získají 
případní zájemci na www.biketrial-olo-
mouc.cz. 

Foto: Drahoslava Mačáková
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Foto: osobní archiv Foto: Karel Mišák

Lutín po 70 letech

V sedmém pokračování našeho seriálu 
fotografi í se opět přesuneme na opačný 

konec staré části Lutína. Kout na severní 
straně návsi se za 70 let podstatně změnil. 
Velké grunty dostaly omítky, druhý dům 
zleva (nyní kamenictví) byl naopak pouze 

provizorně opraven. Výměnek (hanácky 
„véměna“) na pravé straně uličky zmizel 
v 70. letech úplně.

Ing. Karel Mišák

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal.)

V roce 1997 odkoupila obec do svého 
majetku dům č. 131 a rozhodla jej zrekon-
struovat tak, aby zde mohly být umístěny 
obecní knihovna a stavební úřad. Ve Školní 
ulici před OÚ byly vybudovány autobusové 
zastávky a položen nový chodník nad nově 
vybudovanou kanalizací v korytě bývalého 
potoka Deštný.

V červenci došlo ke katastrofálním zá-
plavám, kterými naše obec nebyla naštěstí 
postižena. Cenná byla proto fi nanční pomoc 
našich občanů rodinám postiženým povod-
němi.

Předlážděním chodníků v různých částech 
obce získala vesnice na pěkném vzhledu.

Školství bylo v Lutíně opět zastoupeno 
třemi vzdělávacími zařízeními. Mateřskou 
školu navštěvovalo 100 dětí ve čtyřech oddě-

leních. Základní školu navštěvovalo ve škol. 
roce 1996/97  406 žáků ve 20 třídách. 
Na středním odborném učilišti se v roce 
1996/97 připravovalo 454 žáků, maturit-
ní zkoušku složilo 61 dívek a 27 chlapců. 
V září se představilo učiliště na strojíren-
ském veletrhu v Brně a během roku uskuteč-
nilo celou řadu akcí.

Pořádání kulturních a společenských akcí 
v obci se zlepšilo. Přispěla k tomu nová aula 
v základní škole, i když nebyla zatím mno-
ho využívána. Nejhodnotnější kulturní akcí 
byla výstava „Historie a současnost obcí 
Lutína a Třebčína“, kterou navštívilo  asi 
700 dospělých a asi 800 dětí z lutínských 
i okolních škol.

Knihovna byla ze zrušeného závodního 
klubu převedena do majetku obce. Vlastnila 
celkem 18563 svazků a měla  269 registro-
vaných čtenářů.

V roce 1997 se v Lutíně narodilo 26 dětí 
a zemřel stejný počet lutínských občanů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V září oslavili:

97 let Růžena Honzlová Lutín
86 let Marie Novotná Lutín
83 let Oldřich Lakomý Třebčín
81 let Anna Aczbergerová Lutín
80 let Ludmila Tylšarová Lutín

75 let Božena Černá Lutín
75 let Blanka Gruntová Lutín
75 let Marie Křížková Třebčín

V říjnu oslavili:

90 let Ignác Bokůvka Třebčín
88 let Marie Václavíková Třebčín
87 let Marie Kratochvílová Lutín

86 let Antonín Dostál Třebčín
84 let Alžběta Andrejčiková Lutín
83 let Vratislav Muzikant Lutín
82 let Vlasta Tunková Třebčín
82 let Stanislav Zbořil Třebčín
75 let Karel Přidal Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.
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Opustili nás ve věku …

90 let Ladislav Coufal Třebčín
69 let Bohumil Kobliha Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Vítání občánků
V sobotu 6. října bylo do svazku obce přivítáno pět dětí v Lutíně. Krásný pro-

gram si připravili žáci ZŠ Lutín.

Zlatá svatba
Sobota 22. září byla vý-

znamným dnem pro celou 
rodinu Koutných. V tento 
den si před 50 lety řekli své 
ano manželé 

Stanislava a Vítězslav 
KOUTNÍ
z Lutína.

Přejeme jim další společná 
léta ve zdraví v kruhu  ro-
diny, pro kterou mnoho zna-
menají.

Diamantovou 
svatbou

oslavili v říjnu 60 let spo-
lečného života manželé 

Jarmila a Antonín 
DOSTÁLOVI 

z Třebčína. 
Obecní zastupitelstvo, 

všichni přátelé a známí 
jim přejí další léta ve zdra-
ví, vzájemném porozumě-
ní a lásce.Foto: Ladislav Smička

Foto: Antonín Bábek

Foto: Michal Holásek

Foto: Jana Jašková

Sbor pro občanské záležitosti

V neděli 30. září byly  do svazku obce 
přivítány tři děti v Třebčíně. Krásný 
program si připravily žákyně ZŠ Lutín 
a ZŠ Slatinice.

Narozené děti: 

srpen:
Kateřina Charvátová Lutín

září:
Michal Němec Třebčín
Anna Nováková Třebčín
Nikola Nováková Třebčín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich 
příští dny a cesty byly plné slunce a po-
hody.



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