
1

ZE ŽIVOTA OBCE

11. ledna 2016 ZDARMA Ročník 25/číslo 125

ZE ŽIVOTA OBCE  •  Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE   •  ŠKOLY INFORMUJÍ  •  SPORT V OBCI  •  ZAJÍMAVOSTI

ZDZDZDZDZDZDZDZDZDARARARRARARARARARMAMAMAMMAAMAMAMAMAMA

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku mi dovolte, abych 

Vám všem upřímně poděkoval za všechno 
dobré, co jste v uplynulém roce pro Lutín 
a Třebčín vykonali.

Děkuji rovněž zastupitelstvu obce za to, 
že k řešení všech úkolů roku 2015 přistu-
povalo s plným vědomím odpovědnosti, 
kterou nese jejich funkce. Poděkovat chci 
také pracovníkům obecního úřadu za peč-
livou a obětavou práci a všem pracovní-
kům technických služeb za pěknou a čistou 
obec. Bez každodenní poctivé práce všech 
výše jmenovaných bychom těžko dosahova-
li naplnění našich cílů a plánů.

Díky dobrému hospodářství a získaným 
dotacím máme v obci vedle pěkné školní 
družiny ZŠ také krásnou mateřskou ško-
lu, ve které se dětem určitě líbí. Novou, 

pěknější podobu tak získalo i celé starší 
panelové sídliště.

Někomu se možná zdá, že změny k lep-
šímu probíhají pomalu. Musím však při-
pomenout, že úkolů je mnoho, nic není za-

darmo a nelze vyhovět všem požadavkům 
najednou. Naše práce je neustálé hledání 
té nejlepší cesty ke splnění Vašich před-
stav o moderní a dobře vybavené obci. 
V nastoupené cestě bychom chtěli pokra-
čovat i v tomto roce.

Věřím, že i nadále můžeme počítat 
s Vašim pochopením, trpělivostí a spo-
luprací, protože jen tak může naše úsilí 
přinést očekávané výsledky.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, aby se 
naplnila všechna Vaše předsevzetí, aby-
ste rok 2016 prožili ve zdraví a spokoje-
nosti. Nám všem závěrem přeji, aby naše 
obec byla místem, kde se budeme cítit 
spokojeni a doma. 

Šťastný a klidný rok 2016! 
Antonín Bábek

starosta

Představujeme novou pracovnici OÚ Lutín

Od 21. října 2015 je novou pracovnicí Obecního úřadu v Lutíně 
Ing. Jana Ambrozová. Kromě vedení knihy došlých faktur se stará také 
o evidenci majetku ve vlastnictví obce. O sobě nám poskytla následu-
jící informace:

„Jmenuji se Jana Ambrozová, je mi 34 let a od narození žiji v Lutíně. 
Jsem absolventkou Základní školy v Lutíně a Gymnázia Čajkovského 
Olomouc. Vystudovala jsem obor Ekonomika a Management 
na Vysoké škole báňské Technické univerzity v Ostravě.

S přítelem vychováváme šestiletého syna, který začne v září navště-
vovat Základní školu v Lutíně. Velmi ráda čtu a rekreačně sportuji (cy-
klistika a běh). Angažuji se také jako dobrovolnice v Rodinném centru 
Klásek, kde příležitostně pomáhám při organizaci jeho akcí.

Vážím si pracovní příležitosti, která mi byla nabídnuta. Budu se 
snažit co nejlépe plnit své pracovní povinnosti a být dobrým členem 
zdejšího sympatického kolektivu.”

Do nového roku a dalších pracovních let přejeme Ing. Janě 
Ambrozové, aby úspěšně zvládla náročné pracovní úkoly a byla spo-
kojena v zaměstnání i v osobním životě.

* * *
Sluší se také poděkovat paní Jaroslavě Unzeitigové, dnes už býva-

lé pracovnici OÚ, za její dlouholetou poctivou a zodpovědnou práci 

ve funkci, kterou dnes zastává právě Ing. Jana Ambrozová. Přejeme jí 
pevné zdraví a mnoho krásných let na zaslouženém odpočinku.

 Kolektiv pracovníků OÚ

Foto: Bc. Ivana Dolínková
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Po mikulášské nadílce. Foto: Roman Giesel Zpívání u vánočního stromu před kaplí. Foto: Roman Giesel

Rozsvěcení vánočního stromu 
v Lutíně

Začátkem prosince přichází advent, ob-
dobí, kdy věřící se těší na příchod Krista, ti 
ostatní možná víc na týden klidu o Vánocích, 
kdy si v plné (či aspoň plnější?) míře užijí 
své rodiny, svých přátel a blízkých. Stalo se 
v Lutíně už tradicí, že počínající advent sla-
víme rozsvěcením vánočního stromu. Pod 
ním se naše vánoční setkávání vždy začíná.

Byl to opět slavnostní okamžik. Celou 
akci zahájili starosta obce Antonín Bábek 
a ředitelka ZŠ Mgr. Lenka Soušková. Pak 
nastoupily děti - pod vedením svých učite-
lek zpívaly a přednášely. Jistě si to z dět-
ství pamatujete, také jsme zpívávali „Bude 

zima, bude mráz….“ Ostatně - kéž by byl! 
Z programu dětí ZŠ se mohli všichni do-

zvědět, co a proč v prosinci slavíme - kdo 
byl svatý Mikuláš, proč svatá Lucie noci 
upije a proč před Vánoci chystáme barbor-
ky. Jako obvykle vystoupili i učitelé - ten-
tokrát jsme v jejich podání vyslechli písně 
z fi lmových pohádek. Potěšilo nás i vy-
stoupení žáků Základní umělecké školy 
Iši Krejčího, jež má v Lutíně svou poboč-
ku. No a pak už byl na řadě Jiří Štěpánek 
se svými přáteli hudebníky a koledy. Ty 
s nimi zpívali skoro všichni. 

Byl to příjemný pocit jakési pospolitosti. 
Poprvé na nás v tu chvíli dýchla tajemná 
atmosféra Vánoc. Ofi ciální program vy-
vrcholil rozsvícením vánočního stromu 

a slavnostním ohňostrojem. To ovšem ne-
znamenalo, že by se lidé rozešli. Kdepak! 
Dál si užívali sváteční chvíle - debatovali 
se známými, ochutnali skvělý punč i vý-
borný horký čaj, mlsali čerstvé sladké 
trdelníky, prohlédli si umělecké výrobky 
paní Nevěčné. Pokusili se přitáhnout kou-
sek vánočního štěstí, když lepili na připra-
vený vánoční strom hvězdičky či kapříky 
se svým jménem. Někteří přišli i několi-
krát. Zahájení adventu 2015 bylo oprav-
du krásné, moc se podařilo a všem, kteří 
k tomu přispěli, patří upřímný dík.

Do roku 2016 přejeme všem nejen kou-
sek, ale plnou náruč štěstí. A také klid, 
radost a mír.

Mgr. Věra Voňková

Advent v Třebčíně 

První adventní neděli probíhá již tra-
dičně mikulášská nadílka, po které ná-
sleduje rozsvěcení vánočního stromu. 
I tentokrát se děti sešly ve vyzdobe-
ném sále KSZ, aby společně očekáva-
ly příchod Mikuláše. Jako vždy pro ně 
byla připravena spousta her a soutěží, 
ale také tvoření pro šikovné ruce dětí 

i maminek. Společnými silami si všich-
ni vyrobili lucerničky, se kterými se 
po skončení nadílky vypravili k vánoč-
nímu stromu u kapličky. 

Program zahájily děti vystoupením, 
které s nimi nacvičila Katka Křížková. 
Tentokrát zapojila i ty nejmenší. Byly 
odměněny zaslouženým potleskem.  
K příjemné předvánoční náladě při-
spěla hudba v podání Jirky Štěpánka 

a Romana Kubínka. Jejich koledy a pís-
ničky zahřály na duši, o teplo na těle se 
postaral výborný punč.  

Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na organizaci akce, připravili a zor-
ganizovali vše potřebné, postarali se 
o program a občerstvení. Odměnou jim 
bylo potěšení z hojné účasti. 

Mgr. Jana Chvátalová

Prosincové lidové tradice nám přiblížily děti. Foto: Jana Jašková Tečkou za programem byl slavnostní ohňostroj. Foto: Jana Jašková
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Mikuláš v Klásku

Ve čtvrtek 3. prosince se za námi do Klásku 
přišel po roce opět podívat Mikuláš se svou 
družinou. Ještě než dorazil, zabavily se děti 
v herně, kde to moc dobře znají. 

I přes velký hluk, který v místnosti byl, 
jsme slyšeli, že se na chodbě něco děje, cin-
kání řetězů nešlo přeslechnout. Děti v napětí 
čekaly, co se bude dít. 

Do herny vstoupil Mikuláš a dva andělé, 
kteří měli pro děti nachystanou výslužku, 
ale také tři čerti. Jelikož ale byly všechny 
děti celý rok hodné, zůstali čertíci stát opo-
dál. 

Mikuláš četl z kouzelné knihy jména dětí, 
ptal se, co mají rády a v čem by se ještě 
mohly do příště trochu polepšit. Za odměnu 
rozdával balíčky s ovocem a trochou slad-

kostí. Jako poděkování jsme mu zazpívali 
pár písniček. 

Na rozloučenou děti slíbily, že budou 

opět hodné, a už se těší na příští rok, kdy se 
za námi Mikuláš vrátí. 

 Lucie Miklíková

Kdo by se bál strašidel? Foto: Lucie Migalová

Manželé Pavlů z Prostějova předvádějí jeden ze standardních tanců. 

 Foto: Lucie Miklíková

Taneční kurz

Na podzim loňského roku proběhl v naší 
obci taneční kurz pro dospělé pod vede-
ním manželů Šrámkových. 

Manželé Šrámkovi jsou zkušenými 
lektory, kteří mají výborně zpracovanou 
didaktiku tance jak pro začátečníky, tak 
pro pokročilé tanečníky. Výuka probíhala 
v prostorách auly ZŠ Lutín a KSZ Třebčín. 

Během šesti večerů jsme se naučili 
a zdokonalili techniku latinsko-americ-
kých tanců, standardních tanců a country. 
Mezi oblíbené standardní tance patřily 
walz a tango, z latinsko-amerických tan-
ců si účastníci kurzu oblíbili jive, rumbu 

a salsu. Na závěr 
proběhl společen-
ský večer za účasti 
hostů. 

Během závěreč-
ného večera jsme 
mohli zhlédnout u-
kázky tanečního u-
mění závodních ta-
nečních párů. 

Všichni účastníci 
se již těší na pokra-
čování tanečních 
kurzů i v roce 2016. 

Mgr. Vlaďka 
Kolářová

Lutínské „strašidlení“

O dušičkové neděli 
1. listopadu jste za po-
temnělého večera mohli 
na Rybníčku a v jeho blíz-

kém okolí narazit na strašidla a strašidýl-
ka a ucítit vůni svařáku či dětského pun-
če. Konal se zde totiž první ročník akce 

„Lutínské strašidlení“, jejímž hlavním 
úkolem bylo projít jednotlivě určenou tra-
su, podél níž byla ukryta strašidla a po-
hádkové bytosti, a tím dokázat svou od-
vahu.

Po absolvování cesty byl pro děti při-
praven na zahřátí výborný dětský punč. 
Děti byly velmi statečné a se strašidly 
se spíše kamarádily, než by se jich bály. 

Děkujeme Duze Křišťál a ostatním 
strašidlům, všichni se zhostili své role 
na jedničku, a maminkám a tetám ku-
chařkám za výborné buchty a voňavý 
punč. Obci Lutín děkujeme za zapůj-
čení areálu Rybníček pro konání této 
akce a věříme, že její první ročník ne-
bude zároveň posledním.

Bc. Lucie Migalová

Foto: Dominika Pocklanová
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Vánoční koncert v Třebčíně

V Třebčíně by snad ani nemohly začít 
Vánoce bez svátečního koncertu. I letos 
se ve středu 23. prosince rozezněly o půl 
šesté večer před kaplí sv. Floriána nástro-
je Olomouckých trubačů. Jejich tóny zva-
ly posluchače dovnitř do prostor třebčín-
ské kaple k poslechu vánočních melodií.

V letošním programu dominovali dětští 
umělci. 

Vystoupili žáci ZUŠ Iši Krejčího z po-
bočky v Lutíně s vedoucími, žáci Jiřího 
Štěpánka se svým učitelem, žáci Hany 
Keferové a Jany Kropáčkové. Hudební 
doprovod zajistily děti, jejich učitelé 
a PhDr. Reginald Kefer. 

Průvodním slovem a krásným zpě-

vem nás uvedla do pravé vánoční nálady 
Kateřina Ritterová. Známé i méně známé 
koledy zazpívali žáci ZUŠ. 

Závěr koncertu patřil opět Olomouckým 
trubačům. 

Děkujeme všem účinkujícím a také or-
ganizátorům, kteří se zasloužili o tento 
pěkný předvánoční zážitek.

Ing. Jiří Burda

Známé i méně známé koledy zazpívali žáci lutínské pobočky ZUŠ. Kaple byla plně obsazená svátečně naladěnými posluchači. Foto: Antonín Giesel

Prosba k občanům Třebčína
Zastupitelstvo obce Lutín hodlá obnovit 

v Třebčíně na domě čp. 32 pamětní desku 
páteru Janu Kašparovi, který zde na sklonku 
života žil a působil. Později se také stal čest-

ným občanem Třebčína a tím byla oceněna 
jeho záslužná práce pro obec a její občany.

Aby se nová pamětní deska co nejvíce po-
dobala té původní, obracíme se na Vás s pros-
bou, abyste prohlédli své rodinné archivy. 

Pokud vlastníte fotografi i prostoru před 
kaplí sv. Floriána se záběrem na jmenova-
ný dům čp. 32, poskytněte ji k zapůjčení 
jako vzor.

Ing. Jiří Burda, místostarosta

Kdy – kde – co
v lednu a únoru
1. ledna - K rozhledně na Velkém
(pátek)   Kosíři doputovalo během
   prvního dne nového roku 

4 012 (registrovaných) tu-
ristů. Loňský počet byl pře-
konán o víc než tři stovky.

  
22. ledna - Ples SRPŠ  
(pátek)  Společenský dům Sigma
  Lutín (20,00 hod.)

5. února - XX. obecní ples  
(pátek)  Společenský dům Sigma
  Lutín ( 20,00 hod.)

6. února - Třebčínské ostatky
(sobota)  průvod masek obcí 
  (12,30 hod.)
  ostatková zábava 
  (20,00 hod.)
  sál KSZ v Třebčíně
 
26. února - „Babský“ bál   
(pátek)  aula ZŠ Lutín (19 hod.)

27. února - 4. ročník turnaje  
(sobota)  ve stolním tenisu
  (9,30 hod. ženy
  13,30 hod. muži)
   bývalá ZŠ Třebčín

Maškarní karnevaly na ledě v Lutíně 
(leden nebo únor) a v Třebčíně (únor) 
jsou závislé na počasí. Termín jejich ko-
nání bude upřesněn a oznámen obvyklou 
cestou (plakáty, obecní rozhlas, webové 
stránky obce).

Kulturní komise

Jak využíváme služeb 
sběrného dvora?

Vážení spoluobčané,
před čtyřmi měsíci byla pro nás 

spuštěna služba sběrného dvora odpa-

dů (Sběrný dvůr CENTRA CZ s.r.o.) 
ve Slatinické ulici. Mnozí z Vás již těch-
to služeb využili, ale vzhledem k mno-
žícím se dotazům si Vám dovolím připo-
menout hlavní zásady a podmínky, které 
je nutné dodržovat.   

Bezplatně zde mohou odkládat zejmé-
na velkoobjemový a nebezpečný odpad 
pouze fyzické osoby hradící místní 
poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních od-
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padů v obci Lutín. Sběrný dvůr je jed-
noznačně určen pro odpad pocházející 
z domácností občanů, a to v množství 
odpovídajícím počtu členů domácnosti. 
V žádném případě není služba určena 
pro odpad pocházející z jakékoliv pod-
nikatelské činnosti, zejména stavební. 
Cena za převzetí takového odpadu 
musí být hrazena na místě právnickou 
osobou, jež odpad předává, podle cení-
ku sběrného dvora.

Množství odevzdaného odpadu ve 
sběrném dvoře je pečlivě monitorováno 
podle občanského průkazu. V případě, 
že bude opakovaně zaznamenáno zneu-
žívání služby ve prospěch podnikatelské 
činnosti, bude množství odevzdávaného 
odpadu razantně omezeno tak, aby od-
povídalo spotřebě domácností. Pokud 
obsluha sběrného dvora vyhodnotí, že 

odpad pochází z podnikatelské činnos-
ti, nebude již v současné době bezplatně 
přijat.

* * *
Samostatnou neradostnou kapitolou 

jsou kontejnery na odpad na sídlišti. 
V dotaznících pro chystaný Plán roz-
voje obce si mnozí občané (včetně mě) 
stěžovali na neustálý nepořádek na sta-
novištích a v okolí  těchto kontejnerů. 
Bez ohledu na možnosti, které nám dnes 
nabízí sběrný dvůr, zanechává spous-
ta našich spoluobčanů nejen v nočních 
hodinách, ale i za bílého dne zejména 
velkoobjemový odpad v okolí kontejne-
rů nebo v kontejnerech na odpad třídě-
ný s tím, že „to někdo uklidí“. Z velké 
části je to dílo lidí z okolních obcí, kte-
ří Lutínem projíždějí nebo zde pracují, 
ale zameťme si nejprve před vlastním 

prahem. Kdo z občanů respektuje ná-
vod na třídění odpadů uvedený přímo 
na kontejnerech a požadavky na jejich 
čistotu a zpracování před vhozením 
do příslušné nádoby?!! 

Odložení staré sedací soupravy a jiné-
ho zařízení vedle kontejnerů na sídliš-
ti a kdekoliv jinde v obci je hodnoceno 
jako odložení odpadu mimo vyhraze-
né místo a fakticky se jedná o založení 
„černé skládky“. Je to tedy přestupek 
dle zákona č. 200/1990 Sb.(paragraf 47, 
odst. 1 písm. h) a přistiženému viníko-
vi může obecní úřad udělit pokutu až 
do výše 50 000 korun.

Nezkusíme se raději chovat jako civili-
zovaní a kulturní lidé a zodpovědní ob-
čané dbající na pořádek a čistotu obce, 
ve které žijeme???

Ing. Jakub Chrást, místostarosta

Jsme tu pro naše čtenáře.  Foto: Jaroslava Unzeitigová

Zprávy z knihovny

Milí čtenáři,
chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši 

přízeň v minulém roce.
Hlavním úkolem uplynulého roku bylo 

připravit knihovnu na nadcházející změ-
ny. Bylo třeba vyřadit dokumenty a kni-
hy zastaralé, opotřebované a dlouho ne-
půjčované, aby uvolnily místo pro tolik 
žádané novinky. V číslech to znamená, 
že z celkových 17 tisíc knih se 1 284 
odepsalo a 404 nových přibylo – a to jak 
z nákupů knihovny, tak i z darů a pozůs-

talostí od Vás, za což všem ještě jednou 
děkuji.

Do knihovny zavítalo 3 032 návštěv-
níků, kteří si dohromady vypůjčili 9 263 
knih a časopisů (a to je nějakých razítek!). 
Nejčastějším, téměř pravidelným návštěv-
níkem byl Oldřich Prokš. Nejvíce knih 
si vypůjčila čtenářka Helena Smičková. 
Za dětské čtenáře to byli Julie Navrátilová 
a Vladimír Baleka. (V případě dětí je toto 
hodnocení pouze přibližné, protože na jejich 
průkaz si někdy půjčují i rodiče.) Na tyto 
čtenáře čeká v knihovně drobná odměna.

Příští rok se ponese v duchu modernizace. 

Konečně dáme sbohem lístkovému systému 
a katalogu. Automatizovaný knihovnický 
systém, na který by knihovna letos zjara 
měla přestoupit, umožní rychlejší odbavení 
čtenářů, větší přehlednost fondu, snadnější 
vyhledávání v něm a trvale udržitelný po-
řádek. Což by v budoucnu mohlo znamenat 
i rozšíření půjčovní doby. Nemilou povin-
ností je i revize fondu, která připadla na ten-
to rok. Doufejme, že se najde způsob, jak ji 
provést přes počítače bez nutnosti vyřadit 
knihovnu na pár týdnů z provozu.

Jan Chabičovský
knihovník OK Lutín 

Důležitá informace
Ve středu 16. prosince 2015 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání poplatek za komunální 

odpad pro rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015, tj. 444 Kč na osobu a kalendářní rok.
Rada obce zároveň schválila nezměněný poplatek za vodné a stočné, tj. celkem 57,90 Kč/m3 vč. 

DPH.
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Vánoční hvězda 2015
Jedenáct let pod-

porují lutínská škola 
a školka Společnost 
Šance. Je to nezisko-
vá organizace, která 
pracuje na Dětské 

klinice FN a LF UP v Olomouci. Šance 
pořádá o vánočním čase prodej květin. 
Výtěžek z prodeje je věnován hemato-
-onkologickému oddělení Dětské klini-
ky FN Olomouc. 

My moc děkujeme dětem a jejich ro-
dičům, kterým zdobí jejich domovy 
vánoční hvězda zakoupená 7. prosin-
ce u nás ve škole. Překvapil nás stá-
le se zvětšující zájem o podporu této 

akce. Letos jsme prodali 385 vánoč-
ních květin. Celkově jsme Společnosti 
Šance předali 26 800 Kč. Je to nejvyš-
ší částka, kterou jsme za dobu organi-
zování této akce na naší škole Šanci 
přispěli. Všem dárcům i čtenářům OZ 
přejeme hlavně pevné zdraví a pohodu 
v novém roce.

Mgr. Leona Čotková, Dana Ostianová

ŠKOLY INFORMUJÍ

Besedovali jsme o nebezpečí 
drog   

„Drogová kriminalita a my v roce 2015“ 
- pod tímto názvem byla pro žáky 8. a 9. 
ročníku připravena beseda, kterou zajisti-
la Základní škola v Lutíně. Termín jejího 
konání byl stanoven na 24. listopad 2015 
v kině Metropol v Olomouci.  

Problematika drog, jak z posledních let 
vyplývá, je stále se rozrůstající téma, které 
s sebou nese mnoho závažných skutečností. 

Jednou z nich je, že drogy v současné době 
vážně zasahují už i do života nezletilých 
dětí. Proto byl celý tento projekt zaměřen 
právě na ochranu dospívající mládeže. Bylo 
snahou vést jej způsobem veřejné komuni-
kace, aby mohl každý vidět na skutečných 
případech, co drogy ve skutečnosti jsou 
a jaké zdravotní komplikace dokážou při-
vodit lidskému organismu.

Průběhem celého dopoledne nás prová-
zel JUDr. Jaroslav Badin, který pracuje 
v Praze jako kriminalista. Jeho pracov-

ním zaměřením jsou drogově závislí lidé. 
Formou prezentace nás podrobně seznámil 
s charakteristikou drog. Vyprávěl nám také 
různé příběhy ze své praxe i s doplněním 
fotodokumentace.        

Na závěr besedy si žáci mohli anonymně 
připravovat pro JUDr. Badina písemné do-
tazy. Přestože je téma drogové kriminality 
až příliš obsáhlé a časově náročné, myslím, 
že i tak nám byla tato akce velikým příno-
sem i poučením pro náš budoucí život. 

Kateřina Mlčochová, 8.B

O čem jednala rada obce

dne 14.10.2015:

Schválila: 
�  přijetí dotace ve výši 14 124 Kč poskytnuté 

Olomouckým krajem na základě usnesení 
Zastupitelstva Olomouckého kraje (jedná 
se o smlouvu o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace v požární ochraně);

�  prezentaci Obce Lutín v rámci aktualizace 
Mapy Olomouc a okolí za cenu 4 000 Kč 
včetně dodání 50 kusů map zdarma; 
zhotovitelem map je Agentura Krátký 
Production.

Souhlasila s renovací sousoší Pieta 
v Třebčíně, kterou provede kamenosochař 
p. Lexa za cenu (podle nabídky) 65 500 Kč.

Vzala na vědomí: 
�  výroční zprávu školy za školní rok 

2014/2015, předloženou ředitelkou ZŠ 
a MŠ Lutín Mgr. Lenkou Souškovou;

�  zápis ze schůze pracovní komise pro 
Program rozvoje obce, která se konala 
7.10.2015.

dne 4. 11. 2015:

Schválila: 
�  poskytnutí individuální dotace ve výši 

5 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku 
na zajištění provozu; prostředky budou 
poskytnuty na základě schváleného 
vzoru veřejnoprávní smlouvy;  

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
do výše 10 000 Kč na zabezpečení 
akce „Rozsvícení vánočního stromu 
v Lutíně“ (1.12.2015); akci pořádají ZŠ 
a MŠ Lutín a kulturní komise;

�  žádost TJ Sigma Lutín o převedení 
částky ve výši 20 000 Kč z neinvestič-
ní dotace na dotaci investiční z důvodu 
nutnosti provedení rekonstrukce šatny 
v budově herny.

dne 26.11.2015:

Schválila: 
�  plán inventur za r. 2015 včetně jmenová-

ní inventarizačních komisí;  
�  úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Lutín spočí-

vající v převodu částky ve výši 130 tis. 
Kč z položky „opravy ZŠ“ do položky 
„opravy MŠ“.

Souhlasila: 
�  aby byla „Pravidla pro přidělení vyhra-

zených parkovacích míst“ v předložené 
podobě projednána zastupitelstvem;  

�  aby byl návrh Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů předložen zastupi-
telstvu obce ke schválení;

�  s provedením restaurace (opravy) soch 

podle cenové nabídky restaurátora 
BcA. Daniela Daubnera:
–  dívka s květinami (v areálu MŠ) 

za cenu 42 tis. Kč (bez DPH)
–  kříž u kaple v Lutíně za cenu 195 tis. 

Kč (bez DPH); v cenách nejsou zapo-
čítány případné nové základové des-
ky.

Vzala na vědomí: 
�  informaci provozní ředitelky společ-

nosti ARKO Technology, a.s., RNDr. 
Česalové o návrhu plánu oprav vodá-
renského zařízení pro rok 2016;

�  výsledek výběrového řízení na spo-
lečnost pro vypracování žádosti o po-
skytnutí dotace a administraci akce 
„Cyklostezka Lutín – Třebčín“. Byla vy-
brána společnost ARL INNO-VATION, 
s.r.o. Olomouc.

dne 3.12.2015:

Schválila nájemní smlouvu č. 71N15/21 
uzavřenou mezi Českou republikou – 
Státním pozemkovým úřadem jako pro-
najímatelem a Obcí Lutín jako nájemcem 
částí pozemku p.č. 546/1 v k.ú. Hněvotín 
v majetku ČR. Obec Lutín užívá tyto čás-
ti, protože zde je umístěn vodojem, který 
je součástí vodohospodářského zařízení 
Obce Lutín.
Nájemní smlouva se uzavírá s platností 
od 1.1.2016 na dobu neurčitou. Roční ná-
jemné bylo stanoveno ve výši 4 782 Kč.

  /ba/ 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Na diskotéku přišel i Mikuláš!

Ve čtvrtek 
3. prosince se 
na naší ško-
le konala již 
n ě k o l i k á t á 
m i k u lá š sk á 
diskotéka. 

Jako každý rok jsme se sešli v jídelně 
školy, kde to všechno začalo. Na začátku 
byla „tuhá“ atmosféra, ale nakonec jsme 
se odhodlali a vstoupili jsme na parket. 
Po chvilce tančení na skvělé písničky 

od pana DJ se rozsvítilo světlo a někdo 
zabušil na dveře od koridoru. A opravdu - 
byl to Mikuláš s čerty a andílky.

Udělali jsme kroužek kolem Mikuláše, 
který se nás ptal, jestli jsme opravdu byli 
celý rok hodní. To bychom nebyly my, 
děti z lutínské školy, abychom zlobily! 
Nakonec jsme si s mikulášskou návště-
vou zatančili. Potom nám andílci rozdali 
perníčky a odešli. Diskotéka pokračova-
la a jako každý rok nám členky SRPŠ, 
kterým děkujeme za uspořádání disko-
téky a všechno, co pro naši školu dělají, 
uspořádaly soutěže na hádání interpretů, 

skupin, písniček a úryvků z pohádek. Ti, 
kteří něco věděli, dostali různé ceny. 

Ke konci diskotéky jsme si zazpívali 
karaoke a na závěr byli vyhlášeni nej-
lepší tanečníci. Vyhlášeni byli vždy tři 
holky a tři kluci, kteří také dostali ceny. 
Po ukončení diskotéky jsme se všichni 
rozloučili a začali jsme se těšit na příští 
rok!

V pátek navštívil Mikuláš se svou dru-
žinou znovu naši školu a tentokrát ne-
vynechal žádnou třídu, ba dokonce ani 
obecní úřad.

Vojta Šmída, 6.B

Čeká nás boj o postup 

V úterý 8. prosince se podařilo dívkám 
z prvního stupně vyhrát krajské kolo 
ve fl orbalu a postoupit na turnaj TOP 
8, což je fi nále východní části republi-
ky. Tento turnaj se bude konat v březnu 
v Olomouci a tři nejlepší týmy postoupí 
do republikového fi nále. 

Největší  překážkou byly pro holky soupeř-
ky z Hranic, s kterými svedly fi nálový sou-
boj a vyhrály těsně 4:3. Děvčata hrála ve slo-
žení Veronika Nejedlá, Šárka Zhébalová, 
Radana Váňová, Sára Endlicherová, Ve-
ronika Mrázková, Lenka Mrázková, Ema 
Baleková, Anna Svobodová, Eva Menšíková 
a Natálie Dostálová.

Úspěchu dosáhla i další naše družstva. 

Obě družstva kluků z druhého stupně 
dokázala postoupit do okresního fi nále, 
kde starší kluci vybojovali třetí mís-
to a mladším utekl velmi těsně postup 
do krajského kola. Skončili na místě dru-
hém. I tato umístění jsou ale úspěchem, 
protože kategorie kluků jsou vždy nejvíc 
obsazené.

Tři další družstva dokázala svá okresní 

Široký úsměv patří Davidu Koudelkovi. Čeština je pro čaroděje hračka. Foto: Bc. Petr Voňka

Halloweenské „čarování“

Bylo pondělí 2. listopadu. A konči-
la hodina českého jazyka. V poslední 
lavici se už chvíli neúnavně třepotala 
zdvižená ruka. „Paní učitelko, můžeme 
se zítra obléct halloweensky?“ překva-
pila mě Simča otázkou. Co na to říci? 
Nikdy jsem nebyla příznivcem podob-
ných hrátek… ale nakonec - proč ne. 
Když jsem druhý den - samozřejmě 
v nejnovějším čarodějnickém módním 

hitu - vkročila do třídy, seděla přede 
mnou skupina šikovných mladých ča-
rodějů a čarodějnic. 

Měli jsme na programu vlastní názvy 
s rozlišujícím přívlastkem. Při pomyš-
lení na to mě trochu mrazilo. Naštěstí 
do počítačové učebny přiletěl „pra-
vopisný duch“ Petr a všechno šlo jako 
po másle. Výsledky byly valnou větši-
nou výborné. Možná to však bylo i tím, 
že jsme se posílili chutným občerstve-
ním - z krabiček se na nás decentně 

usmívaly smajlíkové sušenky - lákaly 
nás ty s barevnými pavučinkami, skvě-
le chutnaly voňavé čokoládové hromád-
ky. Prostě - byl to opravdu příjemný zá-
žitek. 

Při prohlídce následujících fotogra-
fií vás úsměvy zúčastněných snad 
přesvědčí, že nás to celé docela těšilo 
a také - snad - že nám to i vcelku slu-
šelo. 

Mgr. Věra Voňková
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Jazykový kurz byl hlavním bodem vzdělávacího "výletu"... ... a získaný certifi kát důkazem jeho úspěšnosti. Foto: Mgr. Marcel Máčala

Radost ze hry je nejlepší motivací. Foto: Mgr. Kateřina Krejčířová Vítězství je naše! Foto: Mgr. Kateřina Krejčířová

Sigmundova SŠS, Lutín

Výlet do Německa

O první listopadové neděli vyrazili 
vybraní studenti naší školy do Německa 
na jazykově vzdělávací pobyt pro žáky, 
který se uskutečnil v rámci projektu 
„Investice do rozvoje vzdělávání“. 

V Mnichově jsme si prohlédli historic-
ké centrum, které zahrnuje starou a no-
vou radnici a několik kostelů. Z centra 
jsme šli na prohlídku  menšího pivova-
ru a po ní  následovala ještě asi dvou-
hodinová cesta do města Bad Kohlgrub, 
kde jsme byli ubytováni. Hotel byl pěk-
ný a čistý, s bazénem a saunou.

V pondělí ráno vyjíždíme směr 

Schongau. Tam na nás již čeká naše 
lektorka a tříhodinový jazykový kurz. 
Po výuce máme malou přestávku na sva-
činu a následuje túra na známou horu 
Zugspitze, kde si prohlížíme bobovou 
dráhu a také jednu z nejtěžších sjezdovek 
„Kandahar“.

V úterý začínáme opět jazykovým 
kurzem. Odpoledne jedeme na zámek 
Neuschwanstein. Tento nádherný zámek 
nechal vybudovat Ludvík II. Bavorský, ale 
nikdy jej nedostavěl.

Ve středu odpoledne po jazykovém 
kurzu jedeme do olympijského městečka 
Garmisch- Partenkirchen (Ga-Pa). Cestou 
se zastavujeme v klášteře Etal a po krátké 
prohlídce kláštera a sýrárny pokračujeme 
dále do sportovního střediska. V Ga-Pa 

se vždy na Nový rok skáče druhý závod 
Turnaje čtyř můstků. Odtud pokračujeme 
na soutěsku, což je trhlina mezi skalami 
a jí protéká voda.

Ve čtvrtek už nemáme jazykový kurz, 
takže hned ráno vyrážíme do rakouské-
ho Salzburgu. V tomto městě se narodil 
a také žil W. A. Mozart. Procházíme krás-
ně upravenými zahradami Mirabellgarten, 
v centru města máme asi hodinový „roz-
chod“, během kterého prohlížíme obchody 
a kupujeme slavné „Mozartkugeln“. 

Ve dvě hodiny jsme nasedali do autobu-
su a proti naší vůli s námi řidič zamířil 
do  České republiky. No a o půl jede-
nácté v noci jsme už vystupovali u školy 
v Lutíně.

Zdeněk Müller, MS 1. B

fi nále vyhrát a postoupit do kol krajských, 
kde hoši z prvního stupně a dívky z šes-
tých a sedmých tříd skončili těsně za me-
dailovým umístěním na  4. místě. Děvčata 

z osmých a devátých tříd na své krajské 
fi nále ještě čekají.  Některé z těchto dívek 
už dokázaly vyhrát čtyři krajská fi nále 
v řadě a jsou v tomhle ohledu v historii 

školy rekordmanky. Přejeme jim, aby se 
jim tuto řadu vítězství podařilo ještě pro-
dloužit.

Mgr. Jan Chmelář 
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Na kolonádě v Karlových Varech. Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Odbor turistiky v roce 2015
Činnost odboru tu-

ristiky, v němž je za-
registrováno 38 čle-
nů, závisí do značné 
míry na počasí, ale 
lutínští turisté mají 
bohatý program po 
celý rok. Na své vý-

roční schůzi v listopadu hodnotili uspořá-
dané akce a radili se, co podniknou v tom-
to roce.

Rok 2015 začal pro odbor v časných ran-
ních hodinách prvního lednového dne. Již 
po osmadvacáté byl pořadatelem novo-
ročního výstupu na Kosíř. Zúčastnilo se 
ho 3703 turistů z blízkého i vzdálenějšího 

okolí, kteří byli v cíli odměněni pěknými 
novými medailemi od fi rmy MB TOOL 
z Třebčína, registračními kartami a poně-
kud „zasmušilým“ 
výhledem z roz-
hledny. 

Kvalitní občerst-
vení opět obstarali 
hasiči ze Slatinek.

Květnový 42. roč-
ník „Mánesky“ se
po urovnané ne-
shodě s pořadate-
li Ligy 100 opět 
konal i s běžci. 
Pochod na 15 km 
absolvovalo 88 tu-
ristů, na 25 km 
čtrnáct turistů, vy-
jížďku 21 cyklistů 

a běh 51 běžců. Celková účast byla i přes 
dobré počasí slabší (174), ale akce bude 
pořádána i nadále.

SPORT V OBCI

Oddechový čas s kolegy. Foto: soukromý archiv Na výuce technických předmětů. Foto: soukromý archiv

Od počítačů a "chytrých" mobilů na chvíli zase zpátky ke knize. Foto: Alena Mašláňová

Zahraniční stáž učitelů

V říjnu absolvovali dva naši učite-
lé odborných předmětů, Ing. Dominik 
Budínský a Ing. Miroslav Hejl, stáž 
na střední škole podobného zaměření 

v Matosinhos v Portugalsku. Stáž se usku-
tečnila za fi nanční podpory z Evropského 
sociálního fondu (ESF). 

V průběhu stáže byli účastníci sezna-
mováni s metodami a postupy při výu-
ce na uvedené škole. Zároveň prováděli 

stínování (shadowing) učitelů při výuce 
technických předmětů. Věříme, že nově 
získané poznatky a zkušenosti pomohou 
k zlepšení úrovně výuky odborných před-
mětů na naší škole. 

Ing. Miroslav Hejl

Čtenářské dílny

Od počátku září probíhají na naší škole 
čtenářské dílny. Jsou součástí projektu vý-
zvy č. 56, operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (Prioritní osy 1 – 
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání). V naší 
škole byly do výzvy zařazeny třídy učebních 
oborů KNS 1. a KNO 2. Cílem je zlepšení 
vztahu k literatuře a podpora návyku čtení.

 Finance uvolněné v rámci projektu pro 
školu umožnily nákup knih a čteček, takže 
žáci v průběhu výuky čtou knihy dle svého 
výběru. 

PhDr. Alena Mašláňová
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První část soutěže byla 
úspěšná

Vzhledem k současnému nedostatku 
fotbalistů a fotbalistek v kategorii mlad-

ších žáků jak u nás, tak i v okolních ob-
cích došlo ke sloučení této věkové kate-
gorie se sousedním klubem SK Slatinice. 
O tom jsme informovali v minulém čísle 
Obecního zpravodaje.

Spojením této kategorie jsme dosáh-
li pro nás prozatím nejlepšího výsled-
ku a po 1. části soutěže se nacházíme na 
2. místě s celkovým počtem 27 bodů a skó-
re 70 vstřelených a 18 obdržených branek. 

Dvěma výborně připraveným turistic-
kým zájezdům počasí přálo a účastníci 

– členové odboru 
a další zájemci – 
byli velmi spoko-
jeni. Poznali zají-
mavá místa u nás 
a v sousedním Ba-
vorsku.

Bohatý program 
pětidenního květ-
nového zájezdu za-
vedl účastníky do
Krušných hor, na 
Karlovarsko a do 
Norimberka. 
Článek z červen-

cového vydání OZ 
doplňujeme ales-

poň několika pěknými fotografi emi.
Cílem jednodenního zájezdu v září byly 

Hrčava a Trojmezí na severu Moravy.
Skoro každý pěkný víkend a také spo-

lečná dovolená řady členů odboru patřily 
vyjížďkám na kole na kratší i delší trasy. 
Lze tedy konstatovat, že odbor pracoval 
po celý rok a jeho členové i další přízniv-
ci měli možnost se na jeho činnosti plně 
podílet.

Předseda odboru Vladimír Grézl děkuje 
všem členům za práci při zajišťování uve-
dených akcí, obci Lutín, nástrojárně MB 
TOOL, Mikroregionu Kosířsko a hasi-
čům ze Slatinek za sponzorské příspěvky 
a podporu.

Do roku 2016 přejeme všem čtenářům 
OZ a příznivcům turistiky zdraví a spo-
kojenost.

Na základě výroční zprávy odboru 
zpracovala Mgr. Ladislava Kučerová

Město zdraví a fi lmových festivalů. Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Fotbalový podzim 
je minulostí

Fotbalový podzim 
je za námi, můžeme 
bilancovat. Dle slov 
kronikáře TJ Sigma 
jde v evidované době 
od 50. let minulého 

století o nejúspěšnější podzim v historii TJ 
Sigma Lutín. Vyhrát se našemu mužstvu po-
dařilo i v posledních dvou zápasech podzimu 
- ve Slatinicích s výsledkem 1:0 a na našem 
trávníku jsme „rozdrtili“ Náměšť na Hané 
6:0. V průběžné tabulce 1. A třídy OKFS 
jsme po patnácti odehraných kolech na prv-
ním místě o skóre před Lipovou. V těchto 
patnácti zápasech se nám podařilo vstřelit 49 
branek, z toho 29 doma a 20 při venkovních 
utkáních. Nejlepším střelcem je Tomáš Los 
(vévodí i střelecké listině soutěže) s 13 zásahy. 

Naproti tomu jsme obdrželi celkem jen 
9 branek, z toho 3 doma a 6 venku. V 8 zá-
pasech se nám podařilo neinkasovat branku. 
Celkově jsme dosáhli na 12 výher, 1 remízu 
(Mostkovice doma) a dvakrát jsme prohrá-
li (v Lipové a v Beňově). Do zápasů zasáhli 
3 brankaři a 17 hráčů do pole, z toho 13 hráčů 
lze považovat za odchovance lutínské kopa-
né, další 3 hráči v Lutíně bydlí.

Po celý podzim bylo naše mužstvo povzbu-
zováno mnohými příznivci, kteří i na ven-
kovních zápasech zajišťovali výbornou atmo-
sféru. Podle zápisů o utkáních navštívilo naše 

domácí zápasy 992 diváků, tj. 124 diváků 
na zápas. Celkově na všechny zápasy dora-
zilo 2079 diváků, tj. 139 diváků na zápas. 
Poděkování patří všem, kdo se ochotně a bez 
nároku na honorář starají o lutínskou kopa-
nou, od správce hřiště přes hospodáře, před-
sedu či trenéra až po hráče. Srdečné poděko-
vání rovněž patří všem sponzorům lutínské 
kopané. 

Více info na našem webu: www.fotballutin.
cz. 

Jakub Chrást, hráč A – týmu

Tým Z V R P Skóre B +/-
1. TJ Sigma Lutín 15 12 1 2 49:9 37 13
2. SK Lipová 15 12 1 2 35:16 37 16
3. TJ Sokol Bělotín 15 8 3 4 35:25 27 3
4. FC Beňov 15 6 5 4 34:27 23 2
5. TJ Sokol Čechovice 15 6 2 7 22:32 20 -1
6. SK Slatinice 15 6 2 7 22:32 20 -1
7. FK Spartak Lipník n. B. 15 6 1 8 31:29 19 -5
8. SK Náměšť na Hané 15 6 1 8 25:35 19 -2
9. TJ Sokol Klenovice na H. 15 6 1 8 19:35 19 -5
10. FKM Opatovice 15 5 3 7 32:29 18 -3
11. Tatran Všechovice 15 5 2 8 36:48 17 -7
12. Oresvo Sokol Plumlov 15 4 3 8 27:31 15 -6
13. TJ Sokol Mostkovice 15 3 5 7 22:32 14 -10
14. FK Brodek u Přerova 15 3 4 8 21:30 13 -11

Vrací se pohaslá fotbalová sláva Lutína? Foto: Ing. Petr Kovařík
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ZAJÍMAVOSTI

Po stopách významných 
osobností regionu (1. část)
JAKUB KRESA (1648 – 1715)
(matematik, astronom, lingvista, 
pedagog, církevní hodnostář)

Každá země, každý region, téměř každé 
město či ves mají svou dějinnou osobnost, 
člověka, který přinesl lidstvu něco nové-
ho, nová poznání a pokrok. Takovým mís-
tem jsou i nedaleké SMRŽICE.

Jakub Kresa se narodil ve Smržicích 
19. července 1648 a zde prožil také své 
dětství a mládí. Byla to doba baroka, 

doba počátku novověkých dějin. V loň-
ském roce si Smržice a svět historiků, 
znalců jeho díla a badatelů připomně-
ly rovných 300 let od jeho smrti. Jakub 
Kresa je dnes považován za učence ev-
ropského formátu a významu. 

A co bylo vlastně impulzem a hlavní pří-
činou Kresova strmého vzestupu, úspěš-

Sportoviště TJ nejsou žádná 
„tabu“

Na základě několika dotazů na možnosti 
využívání sportovišť TJ, které občané kladli 
v dotazníku pro Plán rozvoje obce, jsme se 
touto cestou rozhodli uvést několik důleži-
tých informací: 

Jistě není pravdou, že sportoviště v areálu 
TJ jsou jen „pro pár vyvolených“.  Členem TJ 
Sigma Lutín se může stát kdokoliv. Za roč-
ní členský příspěvek (dospělí 500 Kč, děti 
100 Kč) lze sportoviště využívat víceméně 
neomezeně. Jsou samozřejmě k dispozici 
i nečlenům, a to po domluvě s pověřeným 

členem TJ. V závěru článku jsou uvedeny 
kontakty pro jednotlivá sportoviště. 

V herně stolního tenisu je k dispozici pět 
herních stolů. Pro veřejnost je vyhraze-
no pondělí od 18 do 20 hodin, vstupné je 
30 Kč. Větší skupiny se mohou dohodnout 
i na jiném čase.

Tenistům jsou v teplých měsících k dis-
pozici tři antukové kurty prakticky v kaž-
dé době, vstupné je 50 Kč.

V zimních měsících, pokud to počasí 
dovolí, je v provozu kluziště, vstupné je 
jednotné 20 Kč. Ve všední dny se bruslí 
od 15 do 18, o víkendech navíc od 10 do 12 
hodin. Pro větší skupiny, zejména pro ho-

kej, lze kluziště pronajmout i v jiném čase.
Pro rekreační fotbal je určeno zejména 

menší travnaté hřiště č. 2 za kluzištěm, kde 
bude na jaře branka se sítí. Hlavní hřiště lze 
využívat po domluvě se správcem. Při dob-
rém počasí a v době mimo organizované tré-
ninky si zde mohou děti hrát.

Ing. Petr Kovařík 
            předseda TJ 

Kontakty (telefon):
stolní tenis - Rostislav Ošťádal 721964667
tenis - Petr Brázdil 608980502
fotbal, kluziště v zimě – Jakub Chrást 
724919829

Máme také dva hráče v  první desítce nej-
lepších střelců Okresního přeboru mladších 
žáků. 

Na základě dosažených výsledků jsme byli 
nominováni také na turnaj zimní ligy, kde 
se utkalo osm nejlepších týmů z Okresního 
přeboru mladších žáků. Na tomto turnaji 
jsme skončili na krásném 2. místě. Navíc 
jsme postoupili na 15. mezinárodní turnaj 
O pohár předsedy OFS, kde jsme po vel-
kém boji obsadili 3. místo!!!

Velice si vážíme dobré spolupráce o-
bou klubů a společné dohody v rámci trénin-
kové přípravy. Zrovna tak i organizace ode-
hrávání domácích zápasů (podzim v Lutíně 
a jaro ve Slatinicích). Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali všem hráčům, rodičům i fa-
nouškům za jejich přízeň a už nyní pozvali 
všechny na jarní zápasy, které pro nás budou 
(doufáme) stejně úspěšné jako doposud.

Za mladší žáky
Pavel Koudelka a Pavel Kalvoda Nová fotbalová naděje stále potřebuje posily. Foto: Pavel Koudelka

Sportovní areál TJ Sigma Lutín je tu pro všechny milovníky sportu. Foto: Ing. Jan Reiner
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Lutín po 36 letech

V minulém čísle Obecního zpravodaje 
jsme se zmínili o dokončení rekonstrukce 

budovy mateřské školy na sídlišti. Protože 
máme k dispozici zajímavou fotografi i 
z její výstavby, uveřejňujeme vedle této 
už historické (z roku 1979) i tu současnou, 

a to z poněkud jiného úhlu pohledu, než 
můžeme školku z chodníku vidět.

.Ing. Karel Mišák

Budování mateřské školy v roce 1979. Mateřská škola po opravě v roce 2015. Foto: Michal Holásek

nosti, známosti a prestiže?  Bylo to přede-
vším jeho neobyčejné nadání, potom tou-
ha po vědění, pracovitost a intelekt, a to 
vše při souběžné sympatii, přízni a velké 
podpoře církve a jezuitského řádu a nako-
nec i trůnu. Neobyčejně příznivě a kladně 
se projevovaly jeho celkové charakterové 
a osobní morální vlastnosti.

* * *
Mladičký Jakub studoval na gymnáziu 

v Brně, později pokračuje v univerzitním 
studiu fi lozofi e v Praze a zde potom také 

matematiky a teologie. Je příslušníkem je-
zuitského řádu a vyniká jako učenec právě 
v matematice. V roce 1680 byl vysvěcen 
na kněze. Jeho první pedagogické krůčky za-
čínají na gymnáziu v Litoměřicích, vyučuje 
také v Telči, potom již působí na univerzitách 
v Praze a Olomouci. V Praze i v Olomouci 
přednáší matematiku, na olomoucké univer-
zitě je profesorem hebrejštiny a zde získává 
také doktorát.

Značná část života Jakuba Kresy je spojena 
se Španělskem. Je pedagogem na univerzitě 

v Madridu a přednáší též na královské ná-
mořní škole v Cádizu. Po patnáctiletém poby-
tu ve Španělsku se roku 1701 vrací do Prahy 
a stává se univerzitním profesorem teologie. 
Krátce nato však opět putuje do Španělska 
a zde působí dalších 10 let. V roce 1713 se 
vrací do Čech a žije a působí v Brně. 

Umírá ve věku 67 let 28. července 1715 a je 
pohřben v kryptě kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Brně.

(Dokončení příště.)
Ladislav Smička

Rodný dům Jakuby Kresy s obnovenou pamětní deskou. Foto: Tomáš Zapletal Detail pamětní desky. Foto: Tomáš Zapletal

Foto: archiv Michala Holáska
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Naši jubilanti

V listopadu oslavili:

89 let Anna Coufalová Třebčín
85 let Mária Krajčovičová  Lutín
84 let Jaroslava Koubková Lutín
81 let Marie Milarová Lutín
81 let František Mrakava Lutín
75 let Otakar Skoták Lutín
75 let Ludvík Nezhyba Lutín

V prosinci oslavili:

91 let Josef Dostál Lutín
88 let Žofi e Skládalová Lutín
85 let Vlastimil Hofírek Třebčín
85 let Lenka Krejčířová Třebčín
85 let Emilie Vojáčková Lutín
84 let Jaroslava Látalová Třebčín
83 let  Marie Machalová Lutín

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rodina Kadlčíkových se sešla v předvánočním 
čase k vzácné a významné oslavě. 

Manželé Marie a Stanislav Kadlčíkovi
 z Lutína

oslavili 11. prosince padesát let 
společného života. 

Připojujeme se ke gratulantům a přejeme 
oběma oslavencům do dalších let pevné zdraví, 

pohodu a mnoho radosti z vnoučat.

Fo
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„Zlatá“ svatba 

Výměna zkušeností 
se slovenskými partnery

Na přelomu listopadu a prosince loň-
ského roku uspořádaly regionální odbor 
SZIF Olomouc (Státní zemědělský inter-
venční fond), Celostátní síť pro venkov 
RO Olomouc a Spolek pro obnovu venko-
va Olomouckého kraje odbornou exkur-
zi na střední a jižní Slovensko. Exkurze 
byla tematicky určena starostům obcí 
a členům místních akčních skupin (MAS) 
Olomouckého kraje. Cílem byla návštěva 
zemědělských i nezemědělských podni-
ků, které využily dotace z EU pro svůj 
rozvoj. Tyto podniky na venkově mají 
podobné nebo srovnatelné přírodní, eko-
nomické a politické podmínky jako ČR. 

Jako účastníci exkurze jsme měli mož-
nost diskutovat o společné zemědělské 
politice a rozvoji obcí,  načerpat zají-
mavé informace a vidět příklady dobré 
praxe u našich slovenských přátel. První 
den jsme byli hosty MAS Vršatec, která 
sdružuje 21 obcí okresů Ilava a Trenčín. 
Viděli jsme zrekonstruované Muzeum 
Bílých Karpat v obci Bohunice, nově 
vybudované zázemí pro rekreaci v obci 
Kameničany, park a rekonstruovanou 
náves v Bolešově, obecní park v obci 
Zamarovce a hojně využívané posilovací 
hřiště a cyklostezku v Nemšové.

Následovala návštěva MAS Požitavie-
Širočina, působící v severovýchodní čás-
ti Nitranského kraje, která sdružuje pat-
náct obcí a je partnerskou MAS Regionu 

HANÁ. Tady jsme si prohlédli nízko-
kapacitní ubytování hotelového typu 
v Tesárských Mlyňanech a arboretum 
Mlyňany. V obci Nevidzany nám byla 
prezentována vyhlídková věž mikroregi-
onu Požitavie-Širočina a také jsme viděli 
příklad diverzifi kace k nezemědělským 
činnostem – ubytování pro dvacet osob 
vybudované z dotace. Cíl odborné exkur-
ze -  seznámit se s úspěšnými  a zejména 
investičními projekty a jejich přínosem 
pro rozvoj venkovského prostoru, infor-
movat se o zkušenostech slovenských 
partnerů a náměty využít u nás i s mož-
nostmi získat dotační podporu – byl na-
plněn.

Ing. Miroslav Mačák

Ve fi tnessové zóně města Nemšová. Foto: Ing. Drahoslava Mačáková Arboretum Mlyňany. Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

83 let  Jitka Zatloukalová Třebčín
83 let Vojtěch Spurný Třebčín
82 let Františka Vybíralová Lutín
81 let Jan Pospíšil Třebčín
75 let Anna Pospíšilová Lutín

75 let Jiřinka Kosinová Třebčín
75 let Oldřich Pospíšil Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

�   �   �
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Narozené děti:

říjen:
Adam Obručník Lutín

listopad:
Maxim Petrů Lutín
Jan Pospíšil Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

�   �   Vítání občánků   �   �

Na listopadovém vítání občánků 
v Třebčíně (17. 11.) 

byly do svazku obce slavnostně přijaty 
tři děti – samí chlapci.

Spolu se zástupci obce je přivítala 
pěknou básníčkou Kristýnka Řezníčková.

Sbor pro občanské záležitosti.

Opustili nás ve věku …

91 let Libuše Přehnálková Lutín
78 let Bohumil Kosina Třebčín
77 let Ing. Miroslav Kořínek Lutín
74 let František Trbušek Lutín
73 let Leonhard Trulley Lutín
72 let Věra Tesařová  Lutín
50 let  Lubomír Unzeitig Lutín
26 let Jiří Horák Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V adventním čase jsme se jistě zamýšleli nad uplynulým rokem. 
Do nového roku tedy čerpejme z toho, 
co se nám povedlo, a poučme se z nezdarů. 
Sbor pro občanské záležitosti spolu s redakční radou Obecního zpravodaje 
přeje Vám všem do roku 2016 především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, 
optimismu a životní energie.

Ať je pro nás tento rok rokem úspěšným!

Investiční akce v roce 2015

Největší a pracovně i finančně nejná-
ročnější investiční akcí 2015 byla vý-
měna oken a zateplení budovy mateř-
ské školy a další úpravy jejího okolí. 

Hlavní práce proběhly v době letních 
prázdnin a v září vítala děti jejich škol-
ka i zahrada v nové podobě, o níž jsme 
informovali v listopadovém vydání OZ. 
V budově KSZ v Třebčíně byly oprave-
ny elektrorozvody a vyměněno topení.

K menším akcím patřilo nové vybavení dětských hřišť a oprava kaple Nanebevzetí P. Marie s úpravou jejího okolí.

Foto: Bc. Ivana DolínkováFoto: Bc. Ivana Dolínková Foto: Bc. Ivana Dolínková


