
18. obecní ples
V sobotu 22. února se konal v sále 

Společenského domu SIGMA v Lutíně 
18. obecní ples. K tanci hrála skupina 

SYRINX z Olomouce, o kulturní pro-
gram a krásnou podívanou se postarali 
tanečníci z TK OLYMP OLOMOUC, 
kteří  předvedli  ukázky standardních 
a latinskoamerických tanců. Nálada 
byla veselá, občerstvení bohaté, účast 
hojná.
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ZE ŽIVOTA OBCE

Třebčínští dbají na tradice

Světe, div se! Na střechu Kulturního 
a společenského zařízení v Třebčíně při-
létla husa. A ne ledajaká. Není sice živá 
a vhodná na pekáč, ale je to „husa třeb-
čínská“, staletý symbol obce. Je zhotove-
na z ušlechtilé mědi a má všechny znaky 
původní podoby.

Husa ve spojení s obcí je známá již 
od konce 15. století. Otisk pečetidla, kte-
rý známe dnes, je pak z roku 1749. Husa 
symbolizovala zemědělskou obec a její 
obyvatele a byla i určitým znamením bo-
hatosti vesnice.

V posledních několika letech se symboli-
ka starého pečetidla a husy samotné obje-
vila znovu. Vidíme ji opakovaně v záhlaví 
Obecního zpravodaje, je k vidění v pro-
storách  jmenovaného kulturního zaříze-
ní v Třebčíně, a co hlavně: byla přenesena 
heraldikem Jiřím Loudou i do současných 

symbolů obce – znaku a praporu. A nezapo-
meňme ani na novou fasádu obecního úřadu 
v Lutíně a na dřevořezbu uvnitř objektu. Ta 
nová husa na stře-
še budovy v cent-
ru Třebčína ji ne-
jen krášlí, ale pře-
devším připomíná 
historii obce, naše 
předky a tradice. 
Tak, milí občané 
a pocestní, až pů-
jdete touto cestou, 
vzhlédněte k nebi 
a připomeňte si 
nejen léta dávno 
minulá, ale i ta ne-
dávná.

I n i c i á t o r ům 
celé akce a zho-
toviteli díla Li-
boru Mlčochovi 

z Třebčína pak zcela určitě patří naše podě-
kování.

Ladislav Smička

Tanečníci z TK OLYMP. Foto: Ing. Radek Adler

Třebčínská husa na střeše KSZ. Foto: Tomáš Zapletal

Foto: Zdena Tomková
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S Márovými na cestě 
Japonskem

Kulturní komise, obecní knihovna 
a ČSŽ v Lutíně připravují další setká-
ní s cestovatelskou rodinou Márových. 

Tentokrát navštívíme Zemi vycházejícího 
slunce – JAPONSKO.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 6. března 
v aule základní školy v Lutíně. Začátek je 
v 18 hodin. 

Zveme všechny zájemce zvědavé 

na zajímavé vyprávění o Japonsku, 
jeho obyvatelích a krásách této tajuplné 
země.

Vstupné je dobrovolné.
Na bohatou účast se těší cestovatelé 

Márovi a pořadatelé.

Kurz šátkování
Ve středu 29. ledna se ko-

nal v RC Klásek kurz nošení 
dětí v šátku, který vedla olo-
moucká porodní asistentka 

Bc. Ivana Pavlíková. Tohoto kurzu se zúčast-
nilo šest maminek. 

Šátkování se těší v poslední době čím dál 
větší oblibě, jelikož poskytuje dítěti velmi dů-
ležité pocity tělesného kontaktu a především 
pocit bezpečí. Ve správně uvázaném šátku 
sedí miminko v anatomicky správné pozici. 
Šátek také přispívá k lepšímu psychickému, 
sociálnímu, motorickému a emocionálnímu 
vývoji dítěte. Důležitá je také skutečnost, že 

maminka miminko chová a zároveň má vol-
né ruce pro jinou činnost. 

V mé rodině je šátek velmi oblíbený. Dcera 
v něm pěkně spí a já lituji, že si stejnou vymo-
ženost neužil i starší syn.

Bc. Lucie Migalová

Zlatý pavilón v Kjótu. Japonské krasavice v kimonu. Fota: Alena a Jiří Márovi

Březen - měsíc čtenářů
aneb Čtenáři knihovně a sobě

Jeden krásný, skoro předjarní den mě 
přiměl k tomu, abych se dala do třídění 
věcí, které by se „ještě někdy mohly ho-
dit“.  A tak jsem také jednu z krabic na-

plnila knížkami a rozhodla se darovat je 
knihovně.

Tímto sdělením nechci nikoho nabádat, 
aby vyplenil svou knihovnu. Každý mi-
lovník literatury ví, že koupit dnes hod-
notnou knihu není levná záležitost. A ví 
to samozřejmě i každý knihovník, který 

chce uspokojit požadavky velkého okruhu 
čtenářů.

Ve své domácí knihovně máme především 
knížky, které jsou naší „srdeční záležitostí“ 
a nedali bychom je za nic na světě. Někdy 
ale koupíme nebo dostaneme knihu, která 
nesplní naše očekávání, nebo právě s jarním 

Fota: Lucie Migalová



Kdy - kde – co 
v březnu a dubnu

6. března - beseda o Japonsku
(čtvrtek)  aula ZŠ Lutín, 18,00 hod.

14. března - country bál 
(pátek)  aula ZŠ Lutín, 20,00 hod.

15. března - „Master Gulaš Třebčín“ (II. roč.)
(sobota)  zahrada Litovelské pivnice,
   9,00 hod.

23. března - Třebčínský skřivánek
(neděle)   sál KSZ, 15,00 hod.

28. března - zdobení velikonočních kraslic
(pátek)  aula ZŠ Lutín, 16,00 hod    

5. dubna - Třebčínský košt
(sobota)  sál KSZ, 19,00 hod.

13. dubna  - zdobení kraslic v Třebčíně
(neděle)  sál KSZ, 15,00 hod.

26. dubna - stavění máje a slet čarodějnic
(sobota)  areál Rybníček v Lutíně, 
  15,00 hod.

30. dubna  - slet čarodějnic v Třebčíně
(středa)  areál Ohrada, 18,00 hod.

Kulturní komise rady

Lutínské ženy uspořádají v úte-
rý 18. března sbírku použitého 
ošacení, lůžkovin, ručníků, záclon, 
vatových a péřových přikrývek, 
polštářů, dek, obuvi, hraček i men-
ších funkčních elektrospotřebičů 
(vysavače, žehličky, kulmy, holicí 
strojky, hodinky a jiné), určených 
pro Diakonii Broumov.

Veškerý materiál poslouží  soci-
álně slabým rodinám, azylovým 
domům, dětským domovům i jako 
pomoc do zahraničí. Podrobnější 
informace o sbírce najdete na letá-
cích ČSŽ.
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Edita Surzynová, evidence obyvatel

úklidem uděláme „inventuru“ a naplníme tu 
krabici. Kdo si knih váží, ale přesto se chce 
s některými rozloučit, nevhodí je do kontej-
neru, ale přinese je do naší knihovny a udělá 
tak radost jiným čtenářům i mně. Tak to ale-
spoň u nás funguje už řadu let.

Můj dík patří všem, kdo nám věnovali za-
chovalé časopisy a knihy (i čtenářkami ob-
líbené „harlekýnky“). S radostí mohu říci, 
že téměř všechny si našly své nové čtenáře. 
Některé doplňují knihovní fondy lutínské 
a třebčínské knihovny, mnohé jsme věno-
vali jiným knihovnám. Ty ostatní, označené 
cedulkou ZDARMA, najdete ve vstupních 
prostorách knihovny a kdo má zájem, může 
si z nich vybrat a odnést domů, co ho zau-
jalo. A tak vlastně čtenáři věnují knihy ji-
ným čtenářům. Stalo se také, že návštěvník 
knihovny zaslechl, že požadovanou knihu 
nemáme, a přinesl svou vlastní. Sám si pak 
z knih zdarma vybral „tu svou“.

Děkuji každému dárci a věřím, že dob-
rá kniha zůstane navzdory všem tech-
nickým vymoženostem a lákadlům mo-

derní doby i nadále „nejlepším přítelem 
člověka“.

Bronislava Pospíšilová , knihovnice 

Omlouváme se za chybnou informaci 
uvedenou v kalendáři pro občany, který jste 
obdrželi  spolu s lednovým vydáním OZ. 

Občanské průkazy nevyřizuje OÚ, ale 
Magistrát města Olomouc. Příslušné odděle-
ní najdete v Olomouci na třídě Kosmonautů 

v budově bývalého okresního úřadu (zast. 
MHD Vejdovského).

OÚ Lutín

Pohyb a počet obyvatel v r. 2013 
Po et osob                    Lutín                 T eb ín  

           C e l k e m    muži   ženy          muži    ženy        
p ihlášených      24     28     52        8       9      17                 69 
odhlášených      28     41     69      12       8      20                 89         
narozených      19     12     31        8       1        9                 40 
zem elých      10       6     16        4       3        7                 23 

              muži               ženy              celkem 
k 31. 12. 2013              1568               1656                3224 
Lutín              1220               1284                2504 
T eb ín                 348                 372                  720 

Malí čtenáři s knihovnicí. Foto: Zdena Tomková
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Hurá do školy!!!

Ve dnech 20. ledna a 12. února se usku-
tečnil zápis dětí do 1. ročníku základní 
školy. V tomto termínu obdrželo 56 zá-
konných zástupců dětí rozhodnutí o při-
jetí jejich dítěte k základnímu vzdělání 
– 40 z Lutína a Třebčína, 3 ze Slatinic, 
3 z Čelechovic na Hané, 5 ze Slatinek, 
4 z Luběnic a 1 z Hněvotína.

Po zhodnocení znalostí a dovedností 
dětí bylo rodičům patnácti dětí doporuče-
no, aby využili možnosti ročního odkladu 
povinné školní docházky. Rodiče deseti 
dětí tuto možnost zvažují. 

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka ZŠ

* * * * * * *

Na zápis se děti připravovaly jak doma, 
tak v mateřské škole, a tak mohly v tento 
den předvést své znalosti a dovednosti.

Na zápis se však připravovali i učite-
lé a žáci, kteří svými pracemi z hodin 
VV a ČaSP vyzdobili školu na téma 
„Zoologická zahrada“. Různými zvířát-
ky byly zaplněny nejen třídy, ve kterých 
zápis probíhal, ale také chodby. Všem 
šlo o to, aby se zde budoucím prvňáč-
kům líbilo.

V pondělí 20.ledna přišlo k zápisu 54 
dětí. Své znalosti prokazovaly v několika 
oblastech. Kreslily postavu, přednáše-
ly básničku, s paní učitelkou si povídaly 
o připravených obrázcích, opisovaly při-
pravený text. Neméně důležitá byla zna-
lost geometrických tvarů, poznávání ba-
rev a počítání (zatím jen zvířátek). Jako již 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 8.1.2014
�  Schválila uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor v budo-
vě KSZ Třebčín s panem Dang Khanh 
Nguyanem.

�  Souhlasila, aby do návrhu rozpočtu na rok 
2014 byla zahrnuta částka 100 000 Kč 
na vybavení jednotky SDH Třebčín. 
Částka tvoří cca 60% nákladů požadova-
ných na vybavení jednotky při poskytnutí 
dotace.

�  Vzala na vědomí rozhodnutí o výběru nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Lutín – rekonstrukce ulice K Sídlišti“. 
Vybraným uchazečem je fi rma Swietelsky 
stavební, s.r.o. 

dne 29.1.2014

Schválila: 
�  bezúplatný pronájem auly ZŠ Rodinnému 

centru Klásek pro pořádání kulturní akce 
Retrovečer, která se konala 28. února;  

�  bezpečnostní opatření proti svévolnému 
vniknutí cizích osob do objektu ubytovny 
čp. 111;  

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce na za-
bezpečení 18. obecního plesu, který se ko-
nal 22. února v sále Společenského domu 
v Lutíně.

Souhlasila: 
�  aby do návrhu rozpočtu na rok 2014 byly 

zařazeny příspěvky
 -  pro Centrum Dominika Kokory, kde žijí 

občanky Lutína p. Jana Bobálová a p. Eva 
Tomášková;

 -  pro Dům seniorů František v Náměšti 
na Hané, ve kterém žije naše občanka 
p. Marie Doleželová.

dne 20.2.2014

Projednala: 
�  závěrečný účet obce za rok 2013;  
�  návrh rozpočtu na rok 2014;  
�  program zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat 17. března;  
�  nový tržní řád obce. /ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Foto: Mgr. Renata Čechová

„Pomocná četa.“
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téměř tradičně byly některé děti zaskoče-
ny uvazováním mašličky plyšovému zví-
řátku, ale do září zbývá ještě mnoho času, 
aby všechny přijaté děti zvládly i tento 
poslední úkol.

Za zdárné splnění zadaných úkolů si děti 
kromě pochvaly od paní učitelky odnesly 
domů pamětní list a sladkou odměnu v po-
době muffi nu ( napekly naše paní kuchařky) 

s obrázkem zvířátka podle vlastního výběru.
Po takto náročné práci se děti se svý-

mi rodiči v doprovodu starších žáků 
(někteří v kostýmech zvířátek, které si 
sami vyrobili) vydaly po stopách zvířat 
do počítačové učebny vyplnit nezbytné 
formuláře pro přijetí do školy. Cestou 
si mohly prohlédnou třídy, vyzkoušet 
práci na interaktivní tabuli, nahlédnout 

do školní družiny a čas čekání na rodiče 
si zkrátit hraním různých her.

Budoucím prvňáčkům se tento den 
ve škole líbil a doufáme, že jim to vydrží 
po celou dobu  školní docházky.

Ve středu 12. února se konal náhradní ter-
mín zápisu, kterého se zúčastnily dvě děti.

Mgr. Libuše Kabelková
Mgr. Monika Došlíková

Školní kolo BiO

V únoru proběhlo školní kolo biologické 
olympiády. Již tradičně se do okresního 
kola z prvního místa probojoval David 
Koutný, který je také dvojnásobným vítě-
zem okresního kola. Spolu s ním nás bude 
v okresním kole v kategorii 8. a 9. tříd re-
prezentovat Jan Přidal. Na třetím, bohužel 
už nepostupovém místě skončila Františka 
Sandroni. 

Kategorii 6. a 7. tříd  letos ovládli šesťá-
ci. Vítězství patří Janu Chmelářovi, dru-

hé místo Martině 
Mrázkové a třetí 
místo získal Ondra 
Tomášek.

Vítězům blaho-
přeji a přeji hod-
ně sil do přípravy 
na okresní kolo, 
protože v této sou-
těži se bez pocti-
vé přípravy uspět 
nedá.
Mgr. Jan Chmelář

Mladý historik

Ve školním roce 2013 - 14 se naši žáci 
po dlouhých osmi letech opět zúčastnili 

historické olympiády. Do okresního kola 
postoupili David Koutný (9. B) a Ondřej 
Látal (8. A). Oba dva se  probojovali až 
do kola krajského, které se bude konat 

26. března 2014 v Přerově. Držme jim 
tedy společně pěsti, ať zde dopadnou co 
nejlépe. Ondro, Davide, mnoho štěstí!

Mgr. Věra Voňková

Keltové ve škole

V projektu KELTOVÉ,  zabývajícím se 
keltským etnikem, žáci nejprve vyslech-
li přednášku Mgr. Ireny Ženožičkové 
z Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzi-
ty v Brně. Zájemci si mohli vyzkoušet napří-
klad i repliky keltského oděvu. Mimochodem 

- dívkám to velmi 
slušelo. V dalších 
hodinách pak žáci 
zhlédli tři prezen-
tace v Aktiv studiu 
a vyzkoušeli si, 
jak silní museli být 
Galové, aby porazili 
Římany. Znáte pře-
ce příběh Asterixe 
a Obelixe!

Keltského projek-
tu se zúčastnily také 
vyučující hudební 
a výtvarné výcho-
vy – paní učitelky 
Čechová a Pfefferová. Beseda pro žáky 
6. ročníku se konala 10. února.

V hudební výchově žáci hovořili o keltské 
hudbě, ve výtvarné výchově zkusí vytvořit 
„keltské“ vzory, které jsou dodnes charak-
teristické hlavně pro irský a skotský tradiční 
kroj. (Kdo by si nevybavil Seana Conneryho 
nebo britského prince Charlese ve slušivých 
kostkovaných sukýnkách!)

A keltská hudba? Cituji učitelku hu-
dební výchovy Mgr. Renatu Čechovou: 
„Narůstající počet interpretů nejen zahra-

ničních, ale i českých a také mnoho mezi-
národních hudebních festivalů, konaných 
i v našem regionu (Keltská noc na Plumlově) 
ukázaly, že tato hudba rozhodně není mrtvá 
nebo na ústupu“.

Celé problematiky se žáci naposledy do-
tknou, až se na konci dubna zúčastní už 
tradičního sletu a pálení čarodějnic v Lutíně 
a Třebčíně.

Určitě přijďte! Všichni přece v podstatě 
ctíme staré keltské tradice, že ano?

Mgr. Věra VoňkováFota: Mgr. Renata Čechová

Karolína Horsáková ze 7.A řeší soutěžní úkol. Foto: Jan Chmelář



Sigmundova SŠs, Lutín

Týden ve školní lavicí 
aneb Z učitele žákem

Snad každý učitel má někdy pocit, že 
jeho práce nemá smysl, studenti se neu-
čí, mají špatné výsledky a do školy cho-
dí neradi... Ale co takhle začít dělat věci 
trošku jinak?

Díky Národní agentuře evropských 
programů a jejímu projektu „Další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků“ jsem 

oslovil partnerskou školu Werner von 
Siemens Schule ve Wetzlaru a projed-
nal možnosti svého případného dalšího 
vzdělávání. Mou představou byl „Job 
Shadowing“ – to znamená, že cizí učitel 
se účastní hodin jako pozorovatel, neboli 
„stínuje“ práci jednoho či více domácích 
učitelů.

Navštěvoval jsem výuku ve třídách, 
kde učil Markus Stamm, ve volném čase 
také hodiny učitelů Erwina Schwarze, 
Andrease Eisela, Gerharda Busweilera, 
Franka Unry a Dagmar Kűnzelové.

Využil jsem i možnost navštívit fi rmy 
Buderus a Opto Tech, kde jsem potká-
val známé žáky. Prohlédl jsem si výrob-
ky, které musí žáci vyrobit u závěrečné 
zkoušky. Jejich úkolem je navrhnout kon-
strukci, zpracovat výkresy, zvolit materiál 
a zhotovit výrobek. Jsem přesvědčen, že 
kooperace školy a fi rem vede ke kvalitní 
přípravě odborníků pro výrobní praxi.

Pomyslnou „třešničkou na dortu“ byl 
pro mě kurz programování, který vedl Er-
win Schwarz. Společně s Markusem jsme 
usedli do lavic a pronikali do tajů progra-
mování. Na závěr kurzu jsme obdrželi 
certifi kát.

Ladislav Porteš
učitel odborného výcviku
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Krajské fi nále je naše

Ve čtvrtek 13. února jsme v Prostějo-
vě zkompletovali účast dívčích družstev 
v krajských fi nále ve fl orbalu. Dívky z os-
mých a devátých tříd získaly v kraji čtvr-
té místo, dívky z šestých a sedmých tříd 
krajské fi nále vyhrály a čeká je kvalifi kace 
na republikové fi nále. Toto vítězství je o to 
cennější, že se jednalo o obhajobu z loň-
ského roku. 

Před stejným úkolem stály dívky z prvního 
stupně. Loni kraj vyhrály a letos jely do Pro-
stějova pokusit se o totéž. Povedlo se. 

Vítězství se ale nerodilo snadno. Kraj-
ského fi nále se účastnilo osm družstev 
a děvčata musela sehrát pět zápasů. Někte-
ré zápasy byly velmi vyrovnané, ale všech-
ny jsme nakonec dokázali vyhrát a odvézt 
si pohár za první místo, zlaté medaile a po-
stup do kvalifi kace na republikové fi nále.

Vítězné družstvo z 1. stupně hrá-
lo ve složení  Terezie Korenná, Adéla 

Střídová, Magdalena Večeřová, Pavla 
Dočkalová, Veronika Mrázková, Tereza 

Cielecká, Ivana Surzynová a Šárka Ne-
věčná. Mgr. Jan Chmelář

Foto: osobní archiv

I učitel se může znovu stát žákem. Foto: osobní archiv

Foto: Ladislav Prokeš
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DUHA Křišťál Lutín aktuálně:

Tý brďo, on už je bře-
zen! To byla snad prv-
ní myšlenka, která mi 
proklouzla hlavou, když 
jsem tento článek začal 
psát. Aby taky ne, od za-
čátku roku je to jeden 

zážitek za druhým! A to pak hrozně rychle 
uteče. No fakt - návštěva jeskyní, projížďky 
na lodičkách, vítr, že se o něj dá opřít, všude 
samí zombíci, výroba sádrových masek, kopa 
legrace ve vlaku. Klidně bych tu mohl popsat 
celou stránku a ještě jsem nezačal s tím, co dě-
láme na našich pravidelných schůzkách kaž-
dou středu od čtyř do šesti v naší klubovně.

Co bylo, bylo. Teď nás ale čeká už od pátku 
7. března „víkendovka“ na Hoštejně, o měsíc 
pozdějí, 12. a 13. dubna pak nocování v klu-
bovně. Pokud se chcete přidat, přijďte se ně-
kdy podívat, kdo jsme a co děláme. A taky 
sledujte náš web www.duha-kristal.cz. 

 Petr „Hryzal“ Doseděl

Chystáme letní tábor!
Jen další lehounké info o již 19.ročníku 

našeho letního tábora. Bude se konat opět  
v první půlce srpna (2. - 16.8.2014) na Hoštej-
ně a zažijete, jak krásné i nebezpečné to bude 
na Zemi v daleké budoucnosti - a to v roce 
4102!  ... Věřte, že ani dobrá budoucnost není 
zadarmo!

Veškeré informace vč. přihlášky najdete 
na našem  táborovém webu: http://tabor.lutin.
cz/. Počet zájemců je omezen jen na 30 dětí 
a první dvě místa jsou již obsazena, takže se 
hlaste co nejdříve!

Chystáme i cyklotábor!
Letos se poprvé za více než dvacetiletou 

historii oddílu bude v prvním týdnu prázdnin 
konat také cyklotá-
bor! Bude to takový 
menší tábor ( pouze 
na týden) pro starší 
členy oddílu (od 12 
let). Podíváme se 
do východních Čech 
a navštívíme na ko-
lách každý den blíz-
ká i vzdálenější zají-
mavá místa Náchod-
ska. Během toho 
si užijeme spoustu 
zábavy a možná si 
zahrajeme i na bys-
tré  detektivy.

 Informace i při-

hlášku najdete na webu http://cyklotabor.lutin.
cz/. Počet zájemců je omezen na 10 až 12 dětí. 

 Tomáš Pospíšil

Foto: Ing. Oldřich Fojtek

Zájmová činnost studentů 

V rámci „dne otevřených dveří“ v Sig-
mundově střední škole strojírenské Lutín 
proběhla výstava zájmové činnosti studen-
tů druhého ročníku studijního oboru Me-

chanik seřizovač. David Bouchal, Michal 
Brabec a Michal Schejbal prezentovali ex-
ponáty z oblasti svých zájmů. 

K vidění byly airsoftové zbraně včetně 
kompletní výstroje a  modelářská technika 
zaměřená na letectví. Radek Snášel vysta-

voval výpočetní techniku od prvopočátků 
až po současnost. Celá výstava se setkala 
s velkým zájmen návštěvníků, a to jak ro-
dičů, tak i našich budoucích žáků. Věříme, 
že nebyla poslední, a těšíme se na příští.

Mgr. Tomáš Vaněk

Náchodský zámeček vršku kulatého...

Sladká svačinka v klubovně. Foto: Michal Pospíšil
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Na Kosíři rekord nepadl 

O novoročním výstupu na Velký Ko-
síř, kde příchozí poprvé v historii té-
to akce vítala nová rozhledna, jsme infor-
movali v lednovém 
vydání OZ.

Loňský rekord-
ní počet účastní-
ků sice překročen 
nebyl, přesto byla 
účast velmi pěkná 
(2529) - navzdory 
zhoršenému počasí 
a špatnému výhle-
du čtvrtá nejlepší.

Kromě medailí od
firmy MB TOOL 
z Třebčína byli ú-
častníci odměněni 
také pěknými re-
gistračními kartami 

v novém provedení. O teplé a chutné občer-
stvení se postarali hasiči ze Slatinek a ne-
chyběl ani Kosířan – dobrý duch a ochránce 
nejvyšší „hory“ Hané.

Věříme, že se milovníci aktivního poby-
tu na čerstvém vzduchu nenechají rozmary 
počasí odradit a budou ve zdravém  puto-
vání po našem kraji pokračovat.

* * * * * * *
V sobotu 4. ledna se konal 34. ročník Zim-

ního běhu přes Kosíř (memoriál Ing. Kvě-
toslava Křížka). Zúčastnilo se ho 266 běžců 
v deseti kategoriích, což byl rekord tohoto 
závodu. Lutínský odbor turistiky byl spolupo-
řadatelem.

 Vladimír Smékal

SPORT V OBCI

Turistky z Lutína.

Medaile od MB-TOOL.Držitelé symbolického registračního čísla 2014.

Kosířan mezi turisty. Fota: Antonín Bábek

Oddíl kopané hledá trenéry! 

TJ Sigma Lutín, oddíl kopané prosí zá-
jemce z řad fotbalových nadšenců, býva-
lých fotbalistů či rodičů o pomoc s organi-
zací mládežnické kopané v Lutíně.

V současné době fungují v Lutíně tři 
mládežnická fotbalová mužstva – mladší 
přípravka, starší přípravka a mladší žáci. 
Výbor oddílu kopané by v budoucnu rád 
rozšířil mládežnickou základnu o druž-
stvo starších žáků a dorost. K tomu je však 
zapotřebí kvalitní příprava už od raného 
věku. Pro všechny mládežnické kategorie 
proto hledáme trenéry i lidi ochotné podí-
let se organizačně na trénincích i utkáních 
mládeže. Zájemce bez zkušeností rádi za-
školíme. Foto: osobní archív
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Celoročně probíhá nábor dětí do všech 
těchto mládežnických mužstev. Přiveďte 
svou ratolest k nejmasovějšímu sportu 
na světě! Fotbal je ideální prostředek pro 
využití volného času, kondici i zlepšení 
discipliny.

Zájemci mohou kontaktovat Jakuba 
Chrásta, člena výboru (tel. 724919829) 
nebo Pavla Koudelku, trenéra mládeže 
(tel. 602784516). 

Přijďte se sami podívat na trénink – 
v zimním období v pondělí a ve středu 
od 16 hodin v tělocvičně, v létě na hřišti 
TJ. 

Těšíme se na spolupráci.
Za výbor kopané 

a kolektiv trenérů mládeže
Ing. Jakub Chrást Foto: Ing. Rostislav Pavlíček

Kněz Jan Kašpar v Třebčíně

Jan Kašpar se narodil ve Vojnicích 
11. července 1861 jako syn Josefa Kašpara 
a Františky, rozené Havránkové. V letech 
1881-1884 studoval bohosloví v Olomouci 
a roku 1884 byl vysvěcen na kněze a záro-
veň se stal kooperátorem v Horním Městě 
u Rýmařova. Od roku 1885 do roku 1892 
působil jako kaplan v Uničově a poté až 
do konce kněžské služby v roce 1923 jako 
farář v Lošticích. 

Na tomto postu získal dva další kněžské 
úřady, a to zkoušejícího a dohlížitele nad cír-
kevním vyučováním ve školách. Ke konci 
působení byl jmenován konzistorním radou.

V roce 1923 odešel Jan Kašpar na odpoči-
nek do Třebčína, kde žil v domě  č. 82. I když 

byl již slepý, dále se věnoval náboženské-
mu životu a vypomáhal slatinickému faráři. 
Ke konci života se o něj starala jeho hospo-

dyně Terezie Sysalová, kterou také jmenoval 
univerzální dědičkou. Zdědila po něm i do-
mek s vybavením.

Kapli v Třebčíně odkázal Jan Kašpar 
10 000 korun, ze kterých měly být zakoupeny 
harmonium a zvon. Stejnou částku odkázal 
také třebčínským chudým, a to jako nadíl-
ku na Vánoce. Třebčínským dětem věnoval 
na Vánoce opět stejnou částku, kterou jim 
měli vhodně rozdělovat místní učitel a kněz. 

Poslední odkaz byl pro třebčínské hasi-
če, kterým věnoval 2 000 korun. Jeho v té 
době žijící sourozenci Ignác Kašpar a ses-
try Františka Dvořáková, Anna Záhorová 
a Žofi e Frýbortová neměli ze závěti dostat 
nic, protože se s ním za života prakticky ne-
stýkali. 

Závěť uzavřel 28. dubna 1928 a zemřel 
24. října 1931 v Třebčíně. Spolu s jinými kně-
žími je pohřben na hřbitově ve Slatinicích. 

PhDr. Jan Štěpán

Foto: Jan Štěpán

ZAJÍMAVOSTI

Hasiči v regionu

V loňském roce jsme v Regionu HANÁ 
připravili a podali žádost o podporu projektu, 
který se týká hlavně mladých hasičů. Žádost 
byla přijata a schválena. Jedná se o společný 
mezinárodní projekt spolupráce tří subjek-
tů, a sice Regionu HANÁ , MAS Bystřička 
a  slovenské MAS Mikroregion Požitavie- 
Širočina v Nitranském kraji.

V letošním a  příštím roce  uskutečníme 
tedy projekt s názvem „Dobrovolní hasiči - 
historie a budoucnost“. Je plánováno  celkem  
dvacet akcí zaměřených zejména na činnost 
a aktivizaci mladých hasičů. Protože se jedná 
o třístrannou spolupráci, budou se akce ko-
nat nejen na území Regionu HANÁ a MAS 
Bystřička, ale také na Slovensku, na území 
Mikroregionu Požitavie - Širočina. Půjde Únorová koordinační porada v Čechách pod Kosířem. Foto: Miroslav Mačák
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hlavně o setkávání hasičů, výměnu zkuše-
ností a nové nápady, zejména pro zapojení 
dětí a mládeže.

V této době proběhlo několik koordinač-
ních porad a jsou stanoveny termíny a místa 
pro dvacet akcí. Konkrétně jde o sportovní 

akce nazvané Hasičská liga dovedností, dále 
o tematické exkurze s hasičskou tematikou, 
prezentační dny dobrovolných hasičů, spo-
lečný letní tábor pro děti a tematické pracov-
ní semináře. Termínově jsou akce rozvrženy 
od března tohoto roku až do června 2015

Akce budou veřejné a zájemci mohou zís-
kat další informace na www.hasicihistoriea-
budoucnost.webnode.cz.

Očekávám, že náš Sbor dobrovolných hasi-
čů bude aktivním účastníkem.

Ing. Miroslav Mačák

Foto: Michal Holásek

Lutín po 35 letech

V minulém čísle OZ skončil čtrnáctým 
dílem seriál fotografi í Lutína po 70 letech. 
Čtenářům, kterým se můj seriál fotografi í 
líbil, jsem také v minulém čísle slíbil poně-
kud jinak uspořádané, ale přesto zajímavé 

zveřejňování dvojice fotografi í, které doku-
mentují, jak se naše vesnice postupem času 
měnila.

Jako první nabízíme obrázky z panelo-
vého sídliště, protože toho se samozřejmě 
náš minulý seriál vůbec netýkal. Díky panu 
Michalu Holáskovi máte možnost srovnat 

pohled z panelového domu č. 204 směrem 
k Blatě v roce 1979 a dnes.

Panelové sídliště (zvané nepříliš lichotivě 
Mačkalov) ještě nestálo, neexistovala ani 
kotelna, čistička byla ještě dávno před re-
konstrukcí a rozšířením. 

Ing. Karel Mišák

Jarní STAVOTECH

Tradiční stavební a technický veletrh 
můžete navštívit ve dnech 27. - 29. břez-
na v novém pavilonu A na Výstavišti 
Flora.

27. a 28. března (Čt, Pá od  9  do 18 hod.
29. března (So)  od  9  do 17 hod.

V roce 1979. ... a dnes.

Naši jubilanti

V lednu oslavili:
86 let Marie Přikrylová Lutín
85 let Jan Spišák Třebčín
84 let Marie Fryblíková  Lutín
83 let Marie Pažourková  Třebčín
82 let Radmila Mazalová  Lutín
82 let Marie Kutá Lutín
81 let Marie Zbořilová Lutín
81 let Josef Tunka Lutín
80 let Jiří Stodola Lutín
75 let Josef Čmelák Lutín
75 let Anna Pavelková Třebčín
75 let Anna Bílá Třebčín
75 let Bohuslav Černoch Třebčín

V únoru oslavili:
95 let Anežka Báťková Lutín
88 let Marie Andrlíková Třebčín
81 let Anna Káňová Lutín
80 let Miroslav Hrubý  Třebčín
75 let  Filomena Zbořilová Třebčín

75 let  Jaroslav Pospíšil  Lutín
75 let  Ludmila Zlámalová Lutín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Narozené děti: 

prosinec:
Dominika Polcrová  Lutín
Tobias Lederer Lutín
Jaroslav Petrů  Lutín
leden:
Karolína Hradilová Lutín
Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

89 let Anna Freudlová Třebčín
83 let Anna Turzová Třebčín
Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti


