
Našim učitelům
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby 

člověk viděl před sebou jasnou cestu ži-
vota, po ní opatrně vykračoval, pamato-
val na minulost, znal přítomnost a před-
vídal budoucnost.“ J. A. Komenský

Příjemnou a milou atmosféru navodil 
svým vystoupením žákovský pěvecký sbor 
pod vedením Mgr. Renaty Čechové na se-
tkání pedagogů naší školy s představiteli 
obce.

Byl to krásný dáreček učitelům k jejich 
svátku. Letošní setkání se konalo 21. března 
v aule ZŠ, bylo už páté a stalo se nedílnou 
součástí kalendáře akcí SPOZ. Je dobře, že 
zástupci obce cítí potřebu poděkovat uči-
telům za jejich jistě nelehkou a záslužnou 
práci. Starosta obce Antonín Bábek ocenil 
nejen výborné výsledky školy na soutěžích 
v regionu či kraji, ale i celoroční úspěšnou 
pedagogickou činnost. Škola skutečně vel-

mi dobře prezentuje naši obec a obohacuje 
též její kulturní a sportovní život. 

Do konce roku zbývá jen několik měsíců. 
Ať se tedy splní učitelům všechna vyslove-
ná přání. Především ať jim nechybí zdraví, 

optimismus, tvořivé nápady, ať mají ochot-
ně spolupracující rodiče a co nejméně pro-
blémových žáků.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ   
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ZE ŽIVOTA OBCE

Foto: Mgr. Jan Chmelář

Příprava investičních akcí

V úvodu roku 2013 připravuje obec některé 
akce, které by měly být následně realizovány.

Kromě už kompletně připravené akce 
„Komunikace a chodník Třebčín“ (lokalita 
nad nádražím), jejichž výstavba se rozběhla 
v polovině dubna, bude rovněž  v průběhu 
dubna realizována akce „Oplocení průčelí 
MŠ“ v Lutíně.

Dále se intenzivně připravují další akce. 
Je to především výstavba chodníku v ulici 
U Kapličky v Lutíně. Jedná se v podstatě 
o vybudování chodníku od obecního úřadu 
přes celou starou část Lutína až po napojení 
na chodník v ulici Na Záhumení, a to včetně 
úpravy veřejného prostranství před obecním 
úřadem. Díky tomu jsme mohli požádat o do-
taci na zabezpečení této akce. Nyní se pra-
cuje na výběrovém řízení zhotovitele. Pokud 
by dotace nebyla získána, akci  budeme stejně 

realizovat, neboť jsou na ni v rozpočtu vy-
členěny prostředky  z vlastních zdrojů obce 
(cca 2,960 mil. Kč). Dle předpokladu by se 
mělo začít stavět v průběhu měsíce červen-
ce nebo srpna. Ve stejné lokalitě totiž bude 
probíhat výstavba přeložky vedení nízkého 
napětí, kterou zabezpečuje ČEZ Distribuce, 
a.s., a dále bude patrně nutno provést rovněž 
v této lokalitě dílčí rekonstrukci části kanali-
začního řadu.

Další připravovanou akcí je výměna oken 
v budově mateřské školy v Lutíně. V průběhu 
měsíce dubna bude vypsáno výběrové řízení 
na zhotovitele. Pokud nenastanou komplika-
ce v rámci tohoto výběrového řízení, např. 
odvolání uchazečů, předpokládáme, že tato 
akce započne v prvním týdnu měsíce červen-
ce a ukončena by měla být nejpozději do kon-
ce srpna, a to včetně následných úklidových 
prací. Ing. Lubomír Václavík

 tajemníkNovou cestu a chodníky v Třebčíně buduje IDS Olomouc.

Foto: Zdena Tomková
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Třebčínské jaro

Třebčínský skřivánek

V neděli 3. března se uskutečnil již 
6. ročník Třebčínského skřivánka. Na za-
hájení vystoupila taneční skupina A7, 
která nově působí ve Slatinicích, a před-
vedla svou sestavu ve stylu street dance. 

Pěvecké soutěže se zúčastnilo 23 dětí. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – jed-
notlivci a dvojice, mezi soutěžícími vy-
niklo svým vystoupením sourozenecké 
trio.

Porota měla letos těžké rozhodování, 
protože výkony dětí byly velmi vyrov-
nané. Bylo vidět, že se na soutěž peč-
livě připravily a měsíc dopředu tréno-
valy zpěv pod vedením Mgr. Renaty 

Čechové, která je 
současně i dopro-
vodila na klavír. 
Letos poprvé za-
zněly i písně v an-
gličtině, což také 
posunulo úroveň 
pěveckých výko-
nů o stupeň výš. 
Velké díky patří 
porotě, všem spon-
zorům a spolupra-
covníkům, kteří se 
na akci podíleli. Už 
se těšíme, co nám 
přinese 7. ročník. 

Bc. Vlaďka Kolářová
kulturní komise

Zdobení kraslic
V neděli 24. března proběhlo již po sed-

mé zdobení velikonočních kraslic v KSZ 
v Třebčíně. Je naplánováno vždy na Květnou 
neděli, tj. týden před Velikonocemi. Na mís-
tě bylo možné vidět ukázky dvanácti růz-

ných technik. Tato akce je naplánována 
jako workshop, proto si jednotlivé techniky 
všichni mohou vyzkoušet. Kdo si netroufá 
na vlastnoruční výrobky, může si zakoupit 
hotové. Ke zhlédnutí byly techniky vosková, 
slámová, paličkování, háčkování, bužírko-
vání, pletení z papíru, pletení vrbových po-

mlázek, vyrábění dárkových tašek, origami 
ve 3D, zdobení perníčků a další. 

V příjemném prostředí KSZ Třebčín jsme 
strávili celé nedělní odpoledne a těšíme se 
na další ročník. Ve fotogalerii kulturních akcí 
obce je možné vidět, jak šlo všem zúčastně-
ným zdobení od ruky. Bc. Vlaďka Kolářová

Trio sester Chlupových

Zdobení kraslic Pletení „tatarů“

Foto: PhDr. Jan Štěpán

Foto: Zdena Tomková

Třebčínský košt
V sobotu 13. dubna proběhl v KSZ 

v Třebčíně 6. ročník Třebčínského koš-
tu, na kterém byly vyhlášeny výsledky 
soutěže o nejlepší pálenku ze švestek 
a ostatních druhů ovoce. Do soutěže bylo 
přihlášeno 34 vzorků nejen z Třebčína 
a Lutína, ale i z okolí. V nabídce kromě 
pálenky ze švestek byly rovněž třešňovi-
ce, hruškovice, meruňkovice aj. Na prv-
ním místě se umístila třešňovice pana 
Bronislava Jaroše z Třebčína, na dru-
hém meruňkovice Ing. Karla Mišáka 
z Lutína a na třetím místě meruňkovice 
pana Jana Špičáka z Třebčína. Po vyhlá-
šení výsledků mohli všichni přítomní 

vyzkoušet všechny hodnocené vzorky 
a srovnat, do jaké míry se jejich chuť 
liší od chutí hodnotitelů. K dobré ná-
ladě ještě přispě-
la hudba „2+1“ 
Romana Kubínka, 
Jiřího Štěpánka 
a Vladimíra Kou-
delky. 

Vítězům 6. roč-
níku Třebčínského 
koštu blahopřeje-
me a těšíme se 
na nové vzorky 
v příštím roce.

Všem organizá-
torům, a zejména 

Ing. Vlastimilu Hofírkovi, patří poděko-
vání za bezvadně připravenou akci.

 Zdena Tomková 

Foto: Roman Geisel
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Naše knihovny nezahálejí
Letos v září si připomeneme 15 let od ote-

vření nové Obecní knihovny v Lutíně, 
která se výrazně podílí na kulturním ži-
votě obce a je významným vzdělávacím 
centrem. Také knihovna v Třebčíně dobře 
slouží čtenářům a už 35 let se o ni vzorně 
stará pan Antonín Giesel. Spolu s lutínskou 
knihovnicí paní Bronislavou Pospíšilovou 

a ve spolupráci se Základní školou Lutín 
připravují na září a říjen několik akcí, 
o kterých budou občané včas informováni.

Součástí těchto aktivit budou také vý-
stavy. Obecní knihovna v Lutíně a Místní 
knihovna v Třebčíně vyhlašují společně 
fotografi ckou soutěž na téma
„Zajímavé a netradiční pohledy na mís-
to a dění v naší obci“.

Podmínky soutěže budou zveřejně-

ny ve vývěskách, v našich knihovnách 
a na webových stránkách obce. Doufáme, 
že se zapojí co nejvíce fotografů a pozoro-
vatelů života a my budeme moci uspořádat 
bohatou výstavku, kterou zhlédne co nejví-
ce občanů.

Na hojnou účast a zajímavé fotografi e se 
těšíme.

Bronislava Pospíšilová
Antonín Giesel

Jarní sběrová sobota
proběhne 1. června 2013. Pracovníci 
Technických služeb Olomouc budou 
na jednotlivá stanoviště postupně přista-
vovat kontejnery, do kterých budete moci 
odkládat kusový domovní odpad, který 
nepatří do popelnic, včetně elektrospotře-
bičů. Samostatné kontejnery budou určeny 
pro drobný nebezpečný odpad, jako jsou 
barvy, oleje, baterie apod.

Časový harmonogram:
 8.00– 8.30 hod. – Třebčín (u kaple)
 8.30– 9.00 hod. –  Třebčín (u bývalé mlé-

kárny)
 9.30–10.30 hod. – Lutín (u herny)

10.30–11.30 hod. –  Lutín (před budovou 
obecního úřadu)

Nebezpečné odpady:
dezinfekční prostředky, kosmetické pří-
pravky, obaly od sprejů, absorpční čini-
dla, fi ltry nasycené olejem, mastné hadry 
(od oleje), oleje, mazací tuky, staré nátěrové 
hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klí-
židla a lepidla, kyseliny a hydroxidy, deter-
genty, odmašťovací přípravky, staré léky, 
postřiky ( pesticidy, fungicidy, herbicidy, 
insekticidy na hubení škůdců).

Ostatní odpady:
ojeté pneumatiky (jen osobní vozy), ob-
jemný odpad (např. matrace, koberce, lino-

lea, křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry, 
sedačky z automobilů apod.).

Zpětný odběr - zdarma:
olověné akumulátory, baterie, monočlánky, 
zářivky, výbojky, ledničky, televizory, mo-
nitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény, 
jedlé oleje.

Žádáme všechny spoluobčany, aby 
ukládali odpady pouze do přistavených 
kontejnerů, a to jen v určenou hodinu 
a den svozu, a řídili se pokyny pracov-
níků, kteří budou na třídění a ukládání 
odpadů dohlížet.

Zdena Tomková
místostarostka

Kam s obnošeným oblečením
V naší obci se objevily kontejnery na ob-

nošené šatstvo a obuv. Obec Lutín ve spo-
lupráci se společností REVENGE, a.s., za-
jistila pro své občany dva speciální kovové 
kontejnery určené ke sběru obnošeného 
šatstva, obuvi, bytového textilu a použitých 
hadrových a plyšových hraček. 

Ze statistik vyplývá, že každý z nás roč-
ně vyprodukuje přibližně 15 kg starého 
šatstva, které je v současné době ukládá-
no do nádob na směsný komunální odpad 
a následně odváženo na skládku. V rámci 
spolupráce se společností REVENGE, a. 
s., z Boskovic, která výše uvedené komodi-
ty zdarma sbírá, třídí a recykluje, je jeden 

kontejner na textil umístěn v Lutíně na síd-
lišti a druhý v Třebčíně v lokalitě „domky“. 

Firma REVENGE, a. s., zpracovává 400 
až 500 tun oděvů, bot a jiných textilních 
materiálů měsíčně. Z tohoto množství asi 
50 % textilu poslouží opětovně svému pů-
vodnímu účelu, dalších 35 % je recyklová-
no podle druhu (peří, svetrovina, denim, 
bavlna...) a dále zpracováno do ekologic-
kých produktů, které mají průmyslové vyu-
žití, např. jako čisticí tkaniny nebo stavební 
izolace. Jen poměrně malý zbytek (15 %) 
tvoří odpad, jenž se dále zpracovává. 

Za zmínku stojí uvést, že v měsíci únoru 
bylo v naší obci sesbíráno 460 kg  a v měsí-
ci březnu 669 kg oděvů. 

Zdena Tomková

Informace pro děti a rodiče
Od 1.června bude pro veřejnost 

v provozu dětské hřiště v zahradě ma-
teřské školy v Lutíně.

Hřiště bylo vybudováno v rámci pro-
jektu „Volnočasová infrastruktura obcí 
MAS Regionu HANÁ“. Je vybaveno 
dvanácti novými  herními prvky, vy-
robenými z akátového dřeva. K dis-
pozici jsou také čtyři pískoviště a dvě 
pergoly.

Veškeré herní prvky jsou určeny 
pro děti od tří do šesti let!

Provozní doba hřiště je uzpůsobena pro 
letní a zimní sezonu:
od 1. května do 30. září 
všední dny: 16,00 hod.–19,30 hod.
sobota, neděle, svátky: 9,30 hod.–19,30 hod.

od 1. října do 30. dubna
všední dny: 16,00 hod.–18,00 hod.
sobota, neděle, svátky: 10,00 hod.–18,00 hod.

Provozovatelem hřiště je Obec Lutín, 
správcem p. Petra Kubáčová (mobil 
733760334).

Jako každé zařízení sloužící veřejnos-
ti má také dětské hřiště svůj návštěvní 
řád, který je třeba dodržovat, aby jeho 
krásné a drahé vybavení nepostihl stej-
ný neblahý osud jako prozatím všechna 
zařízení v obci určená pro dětské hry.

Návštěvní řád je umístěn u vstupu 
do areálu hřiště a každý dospělý do-

Foto: Zdena Tomková
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Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

provod je povinen seznámit se s jeho 
zněním a uvedené pokyny řádně dodr-
žovat.

Vstup na hřiště je povolen výhradně 
dětem do šesti let v doprovodu dospě-
lé osoby. Dohlížející dospělý doprovod 
je zodpovědný za bezpečí dítěte, do-

držování provozního řádu a pravidel 
slušného chování, za pořádek a čistotu. 
Za úmyslné poškození zařízení a vyba-
vení hřiště nebo škodu vzniklou nere-
spektováním provozního řádu a poky-
nů správce nese odpovědnost v plném 
rozsahu. Provozovatel neručí na hřišti 

a pískovišti za případnou ztrátu před-
mětů ve vlastnictví uživatele.

Věříme, že vzájemná dobrá spolu-
práce bude přínosem pro obě strany 
a zárukou spokojenosti, radostných her 
a bezpečnosti našich dětí.

Zdena Tomková

Kdy – kde – co v květnu a červnu
 3. května – oslavy osvobození v Třebčíně
(pátek)   průvod, Ohrada (vatra, ohňostroj)
 4.–5. května – třebčínské hody
(sobota–neděle)

7. května – oslavy osvobození v Lutíně
(úterý)  pomník padlým u kaple, Rybníček, ohňostroj
11. května – 40. ročník Mánesovy stezky
(sobota)  stadion TJ v Lutíně
 – volejbalový turnaj v Třebčíně
  Ohrada, ev. sokolovna ve Slatinicích
15. května – setkání žen ke Dni matek
(středa)  aula ZŠ v Lutíně
25. května – Dětský den + kácení máje
(sobota)  Rybníček v Lutíně
31. května – Den dětí s armádou
(pátek)  ZŠ Lutín, parkoviště před OÚ, Rybníček
 1. června – výlet dětí s rodiči
(sobota)  do ZOO Lešná
 7. června – divadelní představení
(pátek)  „Na správné adrese“
  aula ZŠ Lutín
14. června – pojízdné letní kino
(pátek)  Rybníček v Lutíně
16. června – Dětský den v Třebčíně
(neděle)  Ohrada

Kulturní komise rady

Program třebčínských hodů: 

3. května: 19,00 průvod obcí, položení věnce k pomníku
(pátek) 20,00 zapálení vatry v Ohradě,
  večer se skupinou V.I.A. PABĚDA
 21,30 ohňostroj
4. května: 11,00 pečené makrely, uzená žebra,
(sobota)  grilovaná  kolena v Ohradě
 14,00 hodový fotbalový turnaj
 20,00 zábava se skupinou SAX  v Ohradě
5. května:  7,00  budíček s dechovkou  J. Pavlíčka
(neděle)  9,30 hodová mše svatá
  v kapli sv. Floriána
 13,00 zábava se skupinou COUNTRY ALL
  a občerstvení v Ohradě

O čem jednala rada obce  

dne 28.2.2013:

Schválila:
 Rozpočtový výhled Obce Lutín na roky 

2014 - 2018;
 předloženou účetní uzávěrku ZŠ 

a MŠ Lutín, příspěvkové organizace, 
k 31.12.2012;

 poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč 
SK JUDO Lutín na zabezpečení 8. tur-
naje ZŠ Lutín v judu, který se bude ko-
nat v květnu. Částka bude poskytnuta 
formou dohody o poskytnutí příspěv-
ku.

Souhlasila: 
 se závěrečným účtem Obce Lutín 

za rok 2012 a doporučuje jej k projed-
nání na zasedání zastupitelstva obce;

 s návrhem rozpočtu Obce Lutín na rok 
2013 a doporučuje jeho schválení v za-
stupitelstvu obce.

dne 13.3.2013: 

 Schválila poskytnutí příspěvku ve výši 
10 000 Kč Sigmundově střední škole 
strojírenské na zabezpečení vzděláva-
cího pobytu žáků školy v německém 
Wetzlaru u partnerské školy (duben 
2013).

 Souhlasila s iniciativou „Za vyvěše-
ní moravské vlajky“ dne 5. července 
2013 při oslavě 1150. výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto-
děje na Velkou Moravu.

 Vzala na vědomí oznámení Krajského 
úřadu Olomouckého kraje o neposkyt-
nutí příspěvku pro SDH Třebčín.

dne 3.4.2013:

Schválila:
 nový řád vybírání plateb za ubytování 

v obecní ubytovně (ul. K Sídlišti čp. 
111).  Částky budou vybírány za pří-
slušný měsíc předem nejpozději na za-
čátku příslušného měsíce;

 jmenování výběrové komise pro zhoto-
vitele investiční akce „Lutín  - výstav-
ba chodníků“ (ul. U Kapličky);

 jmenování výběrové komise pro výběr 

zhotovitele investiční akce „Výměna 
oken v objektu Mateřská škola Lutín“;

 smlouvu o zajištění vzájemné spolu-
práce (mediální partnerství) uzavřenou 
mezi Obcí Lutín a Radiem Haná;

 uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 6 000 Kč na zajištění dopravy 
pro výlet rodičů s dětmi do ZOO Leš-
ná. Akce je pořádána kulturní komisí 
rady;

 uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 9 000 Kč na zabezpečení re-
prezentace Obce Lutín a školy formou 
účasti žáků školy  na celostátním fi nále 
ve fl orbalu;

 složení povodňové komise Obce Lutín.
.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 20.3.2013:

Schválilo:
 uvolnění fi nančních prostředků z rozpoč-

tu obce ve výši 112 000 Kč na vypraco-
vání analýzy a projektové dokumentace 
k vybudování kompostárny v Lutíně;

 účetní uzávěrku Obce Lutín za rok 
2012;
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 půjčku TJ Sigma Lutín ve výši 
400 000 Kč na rekonstrukci šaten fot-
balového oddílu s termínem vrácení 
neprodleně po obdržení dotace ze SZIF 
na základě smlouvy o půjčce;

 poskytnutí půjčky z rozpočtu obce 

na rok 2013 ve výši 500 000 Kč na re-
konstrukci herny stolního tenisu. Pod-
mínkou pro poskytnutí půjčky je obdr-
žení dotace od SZIF;

upravený Plán investiční výstavby;
rozpočet Obce Lutín na rok 2013;

 Smlouvu o výpůjčce dětského hřiš-
tě v areálu mateřské školy mezi Obcí 
Lutín a Regionem HANÁ.

 Vzalo na vědomí Závěrečný účet Obce 
Lutín za rok 2012.

  /ba/

Matematický klokan

Tato mezinárodní matematická soutěž 
se konala na všech základních a středních 
školách v pátek 22.března. 

V naší škole se jí v tomto roce zúčastnilo 
208 žáků, všichni žáci 2. – 5. ročníku a zá-
jemci z druhého stupně.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích: 
Cvrček (2. a 3. roč.), Klokánek (4. a 5. 
roč.), Benjamín (6. a 7. roč.) a Kadet (8. 
a 9. roč.). 

Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kate-
goriích byli: 
Cvrček:  Vojtěch Šmída, Kristýna Čatlo-

šová, Anna Svobodová, Domi-
nik Štencl a Anežka Zejdová,

Klokánek:  Lucie Střídová, Jan Chmelář 
a Mariam Yacoubová,

Benjamín:  Lukáš Havránek, Ondřej Podi-
vínský a Martin Genčur,

Kadet:  David Koutný, Markéta Kle-
vetová a David Doležal.

Blahopřejeme všem řešitelům, kteří se 
nebáli porovnat své znalosti a dovednosti 
se žáky jiných škol.

RNDr. Dana Vrbová

ŠKOLY INFORMUJÍ

Foto: Mgr. Lenka Soušková

Biologická olympiáda 2013

Do kategorie C Biologické olympiády patří 
žáci 8. a 9. ročníků základních škol a gym-
názií.  Okresní kolo této kategorie proběhlo 
před velikonočními prázdninami – ve středu 
27. března – v Domě dětí a mládeže v Olo-
mouci, kam se sjelo celkem 22 vítězů školních 
kol. 

Pro naše soutěžící dopadlo okresní kolo vel-
mi dobře. David Koutný „skončil“ na prv-
ním místě a Jana Trávníčková byla pátá. Sou-
těž byla těžká a celkově měla jen šest úspěš-
ných řešitelů.

* * * * * 
O dva týdny později – 10. dubna – se kona-

lo okresní kolo kategorie D pro žáky  6. a 7. 
ročníku. Naši školu reprezentovali Roswita 
Chvátalová a  Ondřej Látal. Z celkového po-
čtu 32 soutěžících se Ondra umístil na místě 
šestém a Roswita na místě sedmém. Stali se 

úspěšnými řešiteli okresního kola, kterých 
bylo pouze devět.

Rád bych podotknul, že konkurovat v té-
hle soutěži gymnáziím se daří jen několika 
základním školám. Letos jsme byli jedinou 
základní školou, která měla úspěšné řešitele 
okresního kola.

Děkujeme a blahopřejeme.
Mgr.Jan Chmelář

Beseda s mistryní světa

Ve středu 3. dubna k nám do školy zavítala 
známá česká sportovkyně Šárka Kašpárková.

Basketbalistka, skokanka do výšky, trojsko-
kanka, bývalá atletka. V roce 1996 skončila 
třetí na olympijských hrách v Atlantě, kde do-
sáhla nového světového rekordu v trojskoku.

Naši školu navštívila i se svým manželem 
M. Pogánym, který je zároveň jejím trené-

rem. Mají spolu jedenáctiletou dceru, která 
má na svůj věk úctyhodných 176 cm. Již teď 
dosahuje sportovních úspěchů.

Přijeli nás především seznámit s projektem 
OVOV (Odznak všestranosti olympijských 
vítězů). Tento projekt nabízí celorepublikové 
srovnání dětí i dospělých ve dvanácti disci-
plínách. Umožňuje i porovnání s našimi vr-
cholovýmí atlety. Právě Šárka Kašpárková 
je patronkou projektu společně s Romanem 
Šeberlem a Robertem Změlíkem.

S Šárkou si mohli zasoutěžit dva chlapci 
a dvě dívky ve skoku přes švihadlo. Samo-
zřejmě vyhrála Šárka, vždyť je to její oblíbená 
disciplína! Během minuty skočila přes švi-
hadlo 164krát.

Na závěr setkání jsme se paní Šárky mohli 
zeptat na vše, co nás zajímalo. Vyprávěla vel-
mi poutavě a upřímně. Doufáme, že k nám 
do školy ještě někdy zavítá.

David Doležal a Magda Greplová, 8.A

Sportovní úspěchy

Turnaj v dřevobalu (deskobalu)

V prvním březnovém týdnu sehrála druž-
stva naší školy sestavená z žáků 4. a 5. roč-
níku turnaj v dřevobalu. Tato hra, pojme-

novaná také deskobal, je skvělou přípravou 
malých dětí na košíkovou. Hraje se lehkým 
volejbalovým míčem a bod získává druž-
stvo úderem do košíkářské desky – dřeva. 
Na naší škole hrajeme dřevobal již druhý 
rok a  herní dovednosti dětí se každým ro-
kem zlepšují. 

Vítězem se v letošním roce překvapi-
vě stali ti nejmenší. Gepardi ze 4. A, nej-
rychlejší a nejsehranější družstvo, porazili 
ve vzájemných utkáních pět dalších týmů 
4. a 5. tříd. Měli ve svém středu i dva nej-
lepší hráče turnaje - Tomáše Procházku 
a Pavla Chmeláře, sehranou dvojici, která 
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tvořila hru a postarala se o celkové vítězství 
svého družstva. 

Do našeho dřevobalu se aktivně zapojilo 
53 dětí. Na radost ze hry a sportovní zápo-
lení budou rády vzpomínat. Všichni malí 
sportovci dostali sladkou odměnu a diplomy.  

Výsledky turnaje:
1. místo – Gepardi 4 .A
2. místo – Červení Draci 5. B
3. místo – Surikaty 5. A
4. místo – Draci 4. A

Nejlepší hráči a střelci turnaje:
Tomáš Procházka – Gepardi 4. A (37 bodů)
Pavel Chmelář – Gepardi 4. A (27 bodů)
Rosťa Pavlíček – Červ. Draci 5. B (27 bodů)
Hana Weidingerová – Surikaty 5. A (18 bodů)

Mgr. Marie Pokorná

Vítězní Gepardi ze 4. A Nejlepší střelci turnaje

Foto: Marie Pokorná

Okresní fi nále v košíkové 

Ve středu 3. dubna proběhlo ve Šternber-
ku okresní kolo v košíkové starších žáků, 
do kterého postoupili i starší žáci naší ško-
ly jako vítězové okrskového kola v Olo-
mouci, ve kterém nenašli přemožitele. Po-
razili  žáky ze ZŠ Fr. Stupky z Olomouce, 
ZŠ Bouzov a Gymnázia Hejčín.

Ve Šternberku byli naši hoši opět úspěšní. 
Ve čtyřčlenném turnaji se hrálo systémem 
každý s každým . Naši hoši nejprve remí-
zovali se žáky ZŠ Uničov 8:8. Poté porazili 
domácí družstvo ze Šternberka 20:8. Ne-
stačili však na hochy ze ZŠ Velká Bystřice, 
kterým podlehli po statečném boji 4:12.

Celkově skončili na krásném druhém 
místě za svými přemožiteli z Velké Bys-
třice.

Za vzornou reprezentaci školy patří po-
děkování žákům Michalu Burešovi, Matěji 
Popelkovi, Petru Dočkalovi, Janu Brhe-
lovi, Petru Liškovi, Jáchymu Ševčíkovi 
a Radovanu Greplovi. Velké díky pak patří 
jejich trenéru Mgr. Janu Chmelářovi, který 
je na tuto soutěž dobře připravil.

O týden dříve 
se ve Šternberku 
konalo okresní fi -
nále starších dívek. 
Družstvo naší školy 
ve složení Markéta 
Klevetová, Michae-
la Vičarová, Micha-
ela Gieselová, Hana 
Vlachová, Valentína 
Čotková, Vendula 
Zbořilová, Magda 
Greplová a Hana 
Nezhybová doplati-
lo na nešťastné roz-
losování do skupin.. 
Bylo ve skupině se 
ZŠ Velká Bystři-
ce (vítězky celého 
turnaje) a se ZŠ 
Šumvald (celkově 
3. místo), které všechna ostatní družstva po-
rážely.

Naše dívky s nimi sehrály nejvyrovnaněj-
ší utkání, ale ze třetího místa ve skupině jsme 
se do boje o první příčky nedostali. Souboj 

o bronz si za svůj výkon zasloužily, systém tur-
naje jim to ale neumožnil.

Také jim patří naše poděkování za vzornou 
reprezentaci školy a obce.

Mgr. Jan Spurný, ředitel školy

Foto: Jan Spurný

Do Prahy je cesta dlouhá.....

Vítězství našeho dívčího fl orbalového 
týmu v krajském kole znamenalo postup 
do kvalifi kace na republikové fi nále ( TOP 
8 VÝCHOD), kde se utkalo osm nejlep-
ších týmů východní části ČR.

Na turnaj, který se konal 21.března 

v „Čajkaréně“ (nová sportovní hala gym-
názia Čajkovského) v Olomouci jsme si 
přivezli své publikum odhodlané povzbu-
dit děvčata k co nejlepšímu výkonu, což 
jsme brzy velmi ocenili.

Naše vítězství se nerodilo snadno. 
V prvních třech zápasech bylo „střídavě 
oblačno, na konci vyjasnění“, do semi-

finále jsme ale nakonec došli bez po-
rážky.

ZŠ Nová Paka byl velmi těžký soupeř, 
ale měl jen jednu „klíčovou“ hráčku.Tak-
tika byla jasná: uhlídáme ji – vyhrajeme, 
neuhlídáme – prohrajeme. Děvčata splnila 
taktiku „do puntíku“ a vítězství bylo naše.

Radost byla veliká, ale čekalo nás ještě 
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fi nále s týmem ZŠ Kopřivnice, který bu-
dil obrovský respekt. Přes velké odhodlá-
ní jsme během chvilky prohrávali 0:4, ale 
děvčata se nedala. Za nadšené podpory 

diváků skóre nejen 
vyrovnala, ale při-
dala ještě další dva 
góly.

Stali jsme se ví-
tězi celého turnaje 
před Kopřivnicí 
a Novou Pakou. 
Vyhráli jsme jedno-
denní pobyt v Pra-
ze i s ubytováním 
a účastí na superfi -
nále fl orbalové ex-
traligy v O2 Aréně.

Mezi nejlepšími 
vyhodnocenými hráčkami turnaje byla 
Hana Weidingerová, kapitánka a „tahoun-
ka“ našeho týmu, do kterého patří také 
Martina Mrázková, Adéla Střídová, Lucie 

Hradilová, Tereza Korenná, Alice Holco-
vá, Katka Gieselová a Tereza Cielecká. 
Anička Křížková, o jedenáct dní (!) starší, 
než dovolují pravidla, nemůže sice hrát, 
ale při tréninku je velkou oporou našich 
hráček stejně jako Mgr. Lenka Soušková, 
která vždy ví, jak děvčata potěšit nebo po-
vzbudit.

Z vítězství máme všichni radost. O tom, 
jak jsme 19. dubna uspěli na fi nále v Praze, 
se dozvíte v červencovém vydání OZ.

Mgr. Jan Chmelář

(Poznámka redakce: Článek je zkrácen 
a upraven. Originál v plném znění s na-
pínavým líčením toho, co se dělo přímo 
na „místě činu“, najdete na webových 
stránkách ZŠ Lutín.)

Foto: Valentina Čotková

Sigmundova SŠs, Lutín

Pracovní stáž ve Wetzlaru

V období mezi 17. únorem a 9. břez-
nem proběhl projekt „Odborná praxe 
studentů strojírenských oborů v zahra-
ničí“, kterého se zúčastnili i žáci naší 
školy. 

Stáže v Německu se zúčastnilo šest 
žáků třídy MS 3. a jako  doprovod 
Mgr. Marcel Máčala. 

Po příjezdu studenti absolvovali první 
tři dny ve Werner von Siemens Schule. 
Zde se věnovali výrobě stojánku na vr-
táky a také praktickému kladívku. Při 
výrobě těchto produktů byly jako hlav-
ní práce frézování, soustružení a vrtá-
ní.

Následující dny se žáci rozděli-
li do dvou skupin. Pracovali ve fi rmě 
Pfeiffer-Vacuum a Satisloh. Pfeiffer-

Vacuum je fi rma, 
jejíž hlavní pro-
dukcí jsou vaku-
ové pumpy. Žáci 
nejčastěji praco-
vali na frézce, 
soustruhu, vrtač-
ce a CNC strojích. 
Satisloh je fi rma, 
která se speciali-
zuje na produkci 
CNC strojů, na 
kterých se vyrábě-
jí čočky. Vytváří 
stroje pro výrobu 
skel do brýlí a také stroje, které jsou 
schopny obrábět obří čočky do velkých 
strojů. Naší zkušební prací zde byla vý-
roba malého vrtulníku na solární pohon.

 Naši hoši během stáže získali jisto-
tu při konverzaci, nestyděli se mluvit, 
a to je určitě velké plus odborné stáže. 

Projevili také velkou zručnost a jejich 
vedoucí jim nestačili připravovat práci. 
Myslíme si, že naši školu výborně re-
prezentovali a rozhodně nám neudělali 
ostudu.

 Mgr. Jitka Bušinová
Foto: Mgr. Marcel Máčala

Duha Křišťál Lutín?
Těšte se!

Tři, dva, jedna -  teď 
právě začínáte číst 
o dvou týdnech zá-
bavy, která už za pár 
měsíců (3!) vypukne 
na letos už osmnác-
tém letním táboře na-

šeho oddílu, kam zveme všechny „fajn“ 
holky a kluky od sedmi do čtrnácti let.

 Tento rok se můžete těšit na napí-
navý příběh jednoho malého hobita 
- Bilba Pytlíka. Termín konání  tábo-
ra je tentokrát od soboty 27. července 
do soboty 10. srpna. I když jedeme 

opět na Hoštejn, nebude to jako minule. 
Rozhodli jsme se pro změnu a jedeme 

do nového tábořiště - nebudeme muset 
šlapat ten dlóóóuhý kopec! 

Foto: Petr Doseděl
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A dost bylo řečí,  je třeba konat, a to rych-
le. Tábor se pomalu plní, ještě dnes se podí-
vejte na web www.tabor.lutin.cz, odkud si 
můžete kromě dalších informací stáhnout 
přihlášku, která je prvním krokem k tomu, 
abyste jeli s námi. 

Nebo se taky můžete celé prázdniny 
nudit, sedět u facebooku a sledovat, jak 
se máme na Hoštejně krásně. 

Ještě než pojedeme na tábor, chystáme 
pro vás den plný soutěží, zábavy a leg-
race. Přijdete se na nás podívat v sobo-

tu 25. května do parku za Neptunem? 
Sledujte web www.duha-kristal.cz nebo 
náš facebook „Duha Křišťál Lutín“.

Ahoj na nějaké příští naší akci!

Petr „Hryzal“ Doseděl

Běh mládeže pokazilo počasí
V pátek 5.dubna mrholilo a bylo chlad-

no. Nepomohlo ani to, že 20. ročník Velké 
ceny obce Lutín probíhal za přítomnosti 
hlavního sponzora a jednoho ze zaklada-
telů této populární atletické akce – pana 
Jaroslava Brablíka, bývalého pracovníka 
Sigmy Lutín, žijícího ve Švýcarsku.

V devíti startech nastoupilo 69 závod-
níků, chůze na 1 km se zúčastnilo 30 
chodců. Nejmladšímu účastníkovi v ko-
čárku byly čtyři měsíce, nejstaršímu 73 
let.

Držiteli putovního poháru se sta-
li vítězové běhu na 800 m Michaela 

Gieselová z Třebčína (čas 3:00 min) 
a David Koutný z Lutína (čas 2:54 min.).

Aby mohly být rozdány zbylé medai-
le a čokolády, rozhodli jsme se závod 

opakovat. Na ná-
vrh starosty obce 
Lutín Antonína 
Bábka, který se 
aktivně zúčast-
nil chůze na 1 km 
(čas 7:32 min.), 
proběhne mimo-
řádné druhé kolo 
v úterý 7. květ-
na od 16,30 ho-
din opět na hřišti 
u základní školy.

Za BraDoSka 
Václav Dostálík

Putujeme Mánesovu stezkou

Květen je dobou 
vrcholící činnosti 
turistů. V Lutíně 
se to projeví v so-
botu 11. května, 
kdy se koná již  
40. ročník turis-
tického pochodu 
„Mánesovou stez-
kou“. Pořadatelem 

je jako vždy turistický odbor TJ Sigma,  

trasy 15 a 25 km jsou stejné jako minulá 
léta. 

Sraz účastníků je  opět v 7,00 hod. 
na stadionu TJ, startovné zůstává rovněž 
stejné - 10 Kč pro dospělé, 5 Kč pro děti.

Cíl pochodu je opět na stadionu TJ, 
kde dostane každý účastník diplom 
a medaili. Pamatujeme také na  chutné 
občerstvení.

Ve stejný den se uskuteční rovněž  běh 
Mánesovou stezkou na 25 km. Jeho start 
je v 9 hodin. Očekáváme také účast cyk-
listů.

Zveme všechny milovníky turistiky 
a vycházek za zdravím a těšíme se, že 
účast  bude větší než v posledních letech. 
Předpokládáme rovněž,  že vás bude za-
jímat, jak pokročila výstavba rozhledny 
na Kosíři.

Vedoucí turistického  odboru upozorňuje,  
že se ve dnech 30.5. až 2.6.  uskuteční turi-
stický zájezd do Českosaského Švýcarska. 
Bližší informace jsou uveřejněny ve vývěs-
ních skříňkách TJ Sigma u Neptunu.

 Vladimír Smékal
 odbor turistiky

„Hanácké cestovatel“ 
po desáté

Tuto turistic-
kou akci občan-
ského sdružení 
Region HANÁ 
zahájíme v sobo-

tu 18. května ve 14 hodin v Kladkách. 
Letos již desátý ročník bude probíhat 
od 18. května do 15. září a na jeho zahá-
jení je připraven zajímavý program s gla-
diátory, kulturním pořadem a hudební 
produkcí.

Jak se stanete „Hanáckým cestovate-
lem 2013“?

Vzhledem k tomu, že jde o jubilejní roč-

ník, je všechno tro-
chu jinak.

K cestování potře-
bujete průvodce.

V letošním roce 
a příštích dvou letech 
mu budeme říkat pas 
hanáckého cestova-
tele. Ten získáte pří-
mo při zahájení akce 
v Kladkách a dále 
pak během celé se-
zony v kanceláři 
MAS v Těšeticích, 
na zámku v Náměšti 
na Hané, na Černé vě-
ži v Drahanovicích, 
v Infocentru obce Čechy pod Kosířem, 
v Lutíně na obecním úřadě, v TIC v Konici 

a také v muzeu U veterána ve Slatinicích. 
Další místa budou ještě vytipována. V pasu 

Z TJ SIGMA LUTÍN

Nejmladší účastník Honzík se veze v kočárku.  Foto: Zdena Tomková

ZAJÍMAVOSTI

Starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawaritschová předává certifi kát dvoule-
té Lucince Chrbjátové, nejmladší účastnici Hanáckého cestovatele 2012.

Foto: Antonín Giesel
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již nebudou formulo-
vány otázky pro cesto-
vatele. Jednotlivé obce 
Regionu HANÁ, kte-
rých je celkem 46, bude 
třeba navštívit a zís-
kat razítko jako důkaz 
o návštěvě. V pasu bu-
dou doporučena místa 
a zajímavosti pro tu-
risty. Letos bude nut-
né navštívit celkem nejméně dvacet míst, 
která budou s razítky uvedena v pasu.

V rámci této akce bude letos organizo-
vána fotografi cká soutěž pro cestovatele. 
Vyhodnocení bude vyhlášeno na závěr. 
Slavnostní ukončení s předáním certifi kátů 
„ Hanácké cestovatel“ proběhne v sobotu 
28. září 2013 v zámeckém parku v Konici.

Ing. Miroslav Mačák

 Zveme vás na Kosíř
V sobotu 22. června se můžeme 

všichni radovat z díla, které vzniklo 

z iniciativy svazku obcí Mikroregionu 
Kosířsko. Myšlenka se zrodila přibliž-
ně před deseti lety. Po změně původní-
ho projektu byla vlastní stavba zaháje-
na v říjnu loňského roku.

Slavnostní otevření nové rozhledny 
na Velkém Kosíři začne ve 14 hodin
a plánovaný program je bohatý.

Občerstvení pro návštěvníky bude 
k dispozici už od 10 hodin dopoledne.

Antonín Bábek
 starosta

Lutín po 70 letech

V jubilejním, desátém pokračování 
našeho seriálu fotografi í se dostáváme 
do ulice Na Záhumení, s pohledem smě-

rem na Luběnice. Ulice se na první po-
hled příliš nezměnila, u domů byla větši-
nou vybudována obytná první patra nebo 
zmizela velká vrata. V popředí fotogra-
fovi pózovala tři děvčata, kterým dnes 

bude odhadem tak kolem osmdesáti, ale 
poznat by se mohla, protože na začátku 
druhé světové války nebylo nijak obvyk-
lé, aby se po vesnici pohyboval člověk 
s fotoaparátem. 

Foto: osobní archiv Foto: Karel Mišák

Foto: osobní archiv Foto: archiv

*   *   *   *   *
Dnes vám nabízíme také jednu fotografi i z Třebčína  - náves při-

bližně z roku 1925. Podle kvetoucího stromu vlevo lze usuzovat, že 
bylo jaro. Jedná se o stejný pohled, který si dnes můžete dopřát, pokud 
vyjdete z obchodu U Gráců paní Kaprálové, přejdete doprostřed cesty 
a podíváte se ke kapličce. Fotografi e pravděpodobně zobrazuje rodinu 
obchodníka Františka Svozila, který měl obchod naproti tomu dneš-
nímu. Jak vidíme, v Třebčíně tehdy byla jen prašná cesta, prakticky 
žádné chodníky a mnohem více stromů.   PhDr.Jan Štěpán

V dnešním seriálu bych rád ještě uveřejnil předchozí histo-
rickou fotografi i i s oním automobilem, který se minule „díky“ 
špatnému formátu do tisku nevešel. Patří k němu následující ko-
mentář:

Zajímavý je v pozadí automobil, pravděpodobně Ford, model T. 
Ten se vyráběl v letech 1908 – 1927. To znamená, že v roce 1940 
to byl vlastně už veterán. 

A nebo se tehdy automobily vyráběly kvalitněji?
  Ing. Karel Mišák
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti: 
V březnu oslavili:
99 let Marie Belzová Třebčín
93 let Ludmila Koudelková Lutín
89 let Vítězslav Synek Lutín
88 let Alois Dragoun Lutín
86 let Marie Vránová Třebčín
84 let Anna Tomanová Lutín
83 let Emilia Špalková Třebčín
81 let Marie Dragounová Lutín
75 let  Marie Tesařová Lutín
75 let   Marie Kubínová Lutín
75 let  Václav Moler Lutín
75 let  Jaroslav Juřica Lutín
75 let  Růžena Spurná Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

V dubnu oslavili:
91 let Josef Zapletal Lutín
87 let Jindřiška Hošková Lutín
84 let Marie Švecová Lutín
83 let Marie Drápalová Lutín
83 let Helena Popelková Lutín
83 let Adolfi na Křížková Třebčín
82 let Eliška Lakomá  Třebčín
82 let  Jarmila Dostálová Třebčín
82 let  Ida Kucková Lutín
75 let  Anežka Přichystalová  Třebčín 

Narozené děti: 
listopad:
Sofi e Dusíková  Lutín
únor:
Tadeáš Antl Třebčín
březen:
Filip Miklík Lutín
Jonáš Pospíšil  Lutín
Tadeáš Bajgar  Třebčín
Jiří Dopita Třebčín
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku…

39 let Michal Grumlík Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil Vla-

dimír Smékal.)
Rok 2000 – poslední rok druhého ti-

síciletí – přinesl mnoho změn v životě 
obyvatelstva naší republiky i naší obce.

V oblasti hospodaření obce skončil 
rok úspěšně. Obecní rada se sešla na 
21 zasedáních, veřejné zasedání zastu-
pitelstva se uskutečnilo pětkrát. Komi-
se zřízené radou obce pracovaly dobře, 
nadprůměrně byla hodnocena práce ko-
mise přestupkové, bytové a SPOZ.

Byla zahájena výstavba páteřní části 
kanalizace v Lutíně a Třebčíně. Důle-
žitou a potřebnou akcí bylo vybudování 

velkého parkoviště na panelovém sídlišti 
před domy 288-291. Nové dětské hřiště 
obdržela ZŠ Lutín za vítězství v soutěži 
od fi rmy Opavia. Provoz a údržba tohoto 
hřiště se však ukázaly v příštích letech 
jako problematické.

V obci byl vyřešen úklid a odvoz od-
padků. Na několika místech byly insta-
lovány sběrné nádoby, jejichž počet mu-
sel být brzy doplněn.

Lékařská péče o občany byla na dobré 
úrovni. K nejrozšířenějším onemocně-
ním patřila chřipka, která v lednu naru-
šila i výuku ve škole. 

Zásobování obyvatel v Lutíně bylo 
dobré. Od února byla v provozu čerpací 
stanice fi rmy Stelo-Oil. 

Už v lednu došlo ke zdražení jízdného 
do Olomouce na 14 Kč, do Třebčína jsme 
platili 4 Kč a do Slatinic 6 Kč.

 (Dokončení v příštím čísle)

„Zlaté“ svatby
Krásných padesát let společného života oslavili v dubnu manželé

Jitka a Josef Kolomazníkovi 
a Helena a Jaroslav Hejduškovi z Lutína.

Přejeme jim mnoho dalších let ve zdraví, spokojenost
a radost ze života v kruhu jejich rodin a přátel.

Část původního vybavení hřiště Opavia Kanalizace byla položena do koryta původního potoka.
Potok protékající Lutínem před vybudováním kanaliza-
ce, Školní ulice - vlevo v pozadí dům čp. 1 (Gruntovi) 

Foto: archiv OÚ


