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Volby do Zastupitelstva 
Olomouckého kraje
se budou konat ve dnech 7. a 8. října (pátek 
a sobota) 2016. 

Hlasování probíhá: 
v pátek   7. října od 14 do 22 hodin
v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.

Voliči z Lutína jsou rozděleni do tří vo-
lebních okrsků, volební místností je aula ZŠ 
Lutín.

Voliči z Třebčína (volební okrsek č. 4) ode-
vzdají svůj hlas ve volební místnosti KSZ 
v Třebčíně.

Hlasovací lístky budou všem voličům do-
dány nejpozději tři dny před prvním dnem 

voleb. Voliči, kteří se ze zdravotních důvo-
dů nemohou dostavit do volební místnosti a 
ohlásí své jméno na OÚ, mohou volit v pátek 
7. října po 15. hodině doma do přenosné urny.

Pro volby do Zastupitelstva Olomouckého 
kraje bylo zaregistrováno celkem 21 politic-
kých stran, politických hnutí a koalic.

Antonín Bábek, starosta

Program rozvoje obce

Na červnovém zasedání zastupitelstva 
obce byl schválen strategický dokument 
„Program rozvoje obce Lutín 2016-2022“. 
Proces tvorby tohoto dokumentu probí-
hal od října minulého roku ve spolupráci 

s MAS Region HANÁ. Jde o plánovací do-
kument, který se skládá ze dvou částí - ana-
lytické a návrhové. V analytické části je de-
tailně popsaná charakteristika obce Lutín 
včetně analýzy SWOT, problémové ana-
lýzy a dotazníkového šetření. V návrhové 
části je stanovena vize obce na dalších 7 let. 

V této části jsou také rozpracovány rozvo-
jové priority s konkrétními aktivitami. 

Dokument by měl vedení obce usnadnit 
plánování rozvoje obce. Jeho obsah vy-
chází také z dotazníku, který občané obce 
Lutín mohli odevzdat v listopadu loňské-
ho roku. Na dokumentu pracovala komise 

Nový školní rok
PRÁVĚ ZAČAL. Škola po dvouměsíčním klidu znovu ožila, odpočatí žáci a pe-
dagogický sbor jsou připraveni na další „kolo“  předávání a přijímání vědomostí 
a zkušeností. Přejeme všem velkou chuť do práce a radost z nových poznatků 
a úspěchů. Také jedenapadesáti „prvňáčkům“ přejeme šťastný start do nové, dů-
ležité etapy jejich života. Redakční rada OZ
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Prázdniny v Klásku
I  když  byla  v  našem 

centru  volná  herna  přes 
prázdniny  uzavřená,  ne-
zaháleli jsme a prázdniny 

trávili  aktivně.  Přes  léto  se  uskutečnily 
dva příměstské tábory pro děti a dva vý-
lety pro rodiče s dětmi.

Na prvním příměstském tá-
boře, který se konal v polovině 

července, jsme se společně s dětmi pře-
nesli do „říše zvířat „. Po celý týden jsme 
poznávali nejen zvířata z českých dvorků, 
lesů a polí, ale i zvířátka z podvodní říše či 
ze safari. V duchu zvířat se neslo i tvoře-
ní, kdy jsme s dětmi vyráběli mořské dno, 
zvířátka z papírových talířků, natiskli 
jsme si pamětní trička a také jsme zpíva-
li a tancovali. Počasí nám dopřálo pěkné 
dny plné sluníčka, takže jsme na zahra-
dě mohli hrát hry nebo být na pískovišti. 
Na konci tábora dostaly děti pamětní listy 
a dárky, které jim budou tábor připomínat. 

Lucie Miklíková

V srpnu se v rodinném centru 
Klásek sešly děti a tety, aby si uži-

ly námořnické dobrodružství a radovánky. 
Každé ráno odstartovaly pravou „námořnic-
kou rozcvičkou“, naučily se tematické bás-
ničky a nechyběl ani „námořnický orchestr“. 
Poslední den jsme si zasoutěžili v námořnic-
ké olympiádě, abychom si prověřili, co vše 
jsme se společně naučili. Naši námořníčci 
úspěšně zvládli lovit a poznávat vodní zví-

řátka, poznat druhy 
lodí a spousty dal-
ších dovedností. 

Námořnický týden 
nám rychle utekl 
a už se těšíme na dal-
ší léto v Klásku.

Mgr. Iveta 
Ženožičková

O prázd-
ninách jsme 

podnikli s dětmi 
také dva rodinné 
výlety. 

Na první, kratší 
výlet jsme se vy-
pravili turistickým 
vláčkem k jezírkům 
na Poděbradech na 
kraji Olomouce. Tam 
jsme hledali poklad, 
vyráběli odznáčky, 
koupali se nebo si 
opékali u ohýnku 
špekáčky. 

Druhý z výletů nás zavedl až do Brna, kam 
jsme společně vyrazili autobusem do Bruno 
Family parku. Příště musíme domluvit tento 
výlet na celý den, jelikož pro naše děti byl 
tříhodinový pobyt v tomto parku značně 
krátký a odmítaly jet domů.

Pak nás už čekal velký úklid herny, hraček 
a příprava na zářijový provoz. Některé tety 
z Klásku čeká návrat do pracovního procesu, 
tak jim přejeme co nejhladší start. 

„Našim“ dětem, které nastupují od září 
do školky, přejeme hodně štěstí na jejich ces-
tě životem. 

Věříme, že budou na Klásek rády vzpo-
mínat, budou se k nám vracet třeba při jed-
norázových akcích či navštěvovat některý 
z kroužků.

Bc. Lucie Migalová

složená z členů vedení obce, zastupitelů 
i ze zástupců veřejnosti. 

Spoluprací s MAS Region HANÁ 
na tvorbě tohoto dokumentu byla z obec-

ního rozpočtu ušetřena částka cca 50 ti-
síc korun, která by musela být vyplacena 
specializované firmě, jež se tvorbou těchto 
strategických plánů zabývá. Program roz-

voje obce je k nahlédnutí na obecním úřa-
dě či na webových stránkách obce.

Ing. Jakub Chrást
místostarosta, člen programovacího výboru

Na prvním „táboře“ jsme poznávali zvířátka, hráli si a užívali sluníčka.

Z Brna se nám domů vůbec nechtělo. Foto: Lucie Migalová

Námořnický týden jsme si všichni užili. Foto: Iveta Ženožičková

 

 

 

 Foto: Lucie Miklíková
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DUHA Křišťál Lutín
Ovládli jsme vesmírnou Sílu!

Máme tu konec prázd-
nin a začátek nového škol-
ního roku. Pro naše děti to 
byly prázdniny vskutku 
akční, protože jsme spolu 
s 36 dětmi prožili náš další 

letní tábor. A že těch táborů již bylo! Docela 
marně jsem se snažil z vlastní hlavy přes-
ně zjistit, který ročník tábora jsme to letos 
vlastně dělali. . .  První dochovanou fotodo-
kumentaci z našich táborů mám z roku 1996, 
a to lutínský oddíl pořádal tábory i předtím! 
Takže budeme říkat: „DUHA Křišťál nabírá 
sílu na táborech již přes 20 let!“

Letošní tábor byl historický i tím, že 
jsme poprvé opravdu ovládli vesmírnou 
Sílu. Všechny děti prošly pod vedením 
zkušených mistrů „Jedi akademií“ a ze 
začínajících učedníků se stali mladí 
Jediové. Ti nakonec pomohli svým mi-
strům a mnoha obyvatelům vzdálených 
planetárních systémů s narůstajícím 
nebezpečím temné strany Síly, zjistili, 
kdo jsou to vlastně Sithové a Jediové, 
a v závěrečné bitvě našli základnu Darth 
Vadera a s pomocí svých mistrů ho po-
razili.

Ale poražením Darth Vadera to celé 
nekončí! Nejenže jsme si všichni odvezli 
z tábora plno nové síly, zážitků a krás-
né táborové tričko, ale už teď se těšíme 

na první velkou akci hned na začátku září 
(Duhový den), na první schůzku, další 
„potáborovku“, kupu „víkendovek“ i dal-
ší zimní tábor a ...už jsem zaslechl návrhy 
na téma dalšího letního tábora! A to je 
pozitivní, protože se nejen my dospělí, 
ale hlavně děti máme na co těšit! 

Chcete navštívit naše akce, schůz-
ky, tábory? Přivítáme malé i větší děti 
i rodiče, pokud se chtějí s dětmi třeba 
jen podívat nebo by nám chtěli jakkoliv 
pomoct. Schůzky máme každou středu 
od 16:15 v naší klubovně v domově mlá-
deže v Lutíně. Vše o nás najdete na na-
šem webu http://www.duha-kristal.cz.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

Boji předcházela důkladná příprava. Fota: Tomáš PospíšilVzhůru do boje proti temným silám! 

Více ohleduplnosti nikdy 
neuškodí

Domácí mazlíčci přinášejí svým páníč-
kům a paničkám potěšení a ti jsou kvůli 
svým miláčkům ochotni i leccos oběto-
vat. Není možné si však myslet, že oběti 
budou ochotni přinášet i ostatní obyvate-
lé naší obce. Proto děkujeme všem ohle-
duplným majitelům, že po svých pejscích 
uklízejí. Těm méně ohleduplným připo-
mínáme, že kromě radostí, které jim je-
jich miláčci přinášejí, existují i určité po-
vinnosti vůči spoluobčanům. 

Po některých prostranstvích, kudy maji-

tel psa projde jednou za den se svým psem, 
se někdo jiný pohybuje celý den, a tak mu 
slalom mezi „poklady“ určitě radost neu-
dělá. Zvlášť nepříjemné je to na místech, 
kde se více pohybují děti, které k „radosti“ 
rodičů přinášejí „pozdrav ulice“ do domu. 
Vůbec nejlepší je pak najít takový „dárek“ 
před svým domem, nejlépe ve dveřích, 
vratech, u vrátek do zahrady. To, že vy-
konání potřeby dovolí majitel svému psu 
na takovém místě, je mimo všechno chá-
pání. Učme se, že každá svoboda má i ur-
čité meze – meze dané svobodou druhých.

Ing. Jiří Burda, místostarosta

UKLÍZEJTE
PO SVÉM PSOVI

Recyklovat je nejen správné, 
ale také snadné 

Do jedenáctého roku fungování vstupu-
je v roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů. Je to stejný systém jako 
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky 
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá 
elektrozařízení na místa odběru s tím, že 

budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolek-

tivní systém pro sběr a recyklaci elektro-
odpadu, už vytvořil na 13 tisíc míst zpět-
ného odběru. Jejich prostřednictvím lidé 
odevzdali téměř 15 milionů vyřazených 
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 
245 tisíc tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elek-
trozařízení? Nevyhazujte je do běžného 

komunálního odpadu. Odložte je na sběr-
né místo, odkud bude odvezeno k ekolo-
gické recyklaci. Získané suroviny dále po-
slouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 
elektrozařízení odložit:

–  Sběrné dvory měst a obcí – na nich 
můžete spotřebiče odevzdat bez ohle-
du na místo bydliště. 
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–  Prodejny elektro – prodejci jsou po-
vinni převzít staré spotřebiče při ná-
kupu nového zboží systémem „kus 
za kus“. Podle novely zákona, která 
začala platit na sklonku roku 2014, 
musí obchody s prodejní plochou větší 
než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, 
jehož rozměry nepřesahují 25 centi-
metrů, aniž byste byli nuceni koupit 
si nový.  

–  Vybrané servisy – rovněž odebírají 
spotřebiče k recyklaci. V rámci pro-

jektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz 
můžete dokonce pomoci dobré věci. 
Pokud přinesete starší, ale stále plně 
funkční elektrospotřebič a ten projde 
přísnými zkouškami, můžete ho vě-
novat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí. 

–  Dobrovolní hasiči – se sběrem spo-
třebičů pomáhá také už více než tisíc 
hasičských sborů po celé republice. 

–  Města a obce podle zákona musí 

nejméně dvakrát ročně zorganizovat 
svoz nebezpečného odpadu, do kte-
rého patří i vysloužilá elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také organi-
zuje akce, při nichž můžete za odevzdaný 
spotřebič získat dárek – například v po-
době slevy na vstupném do ZOO nebo 
do muzea. Sledujte proto pozorně inter-
netové stránky www.elektrowin.cz a face-
bookový profil „Recyklace je legrace“, 
kde najdete vždy aktuální informace. 

Zpracovala společnost ELEKTROWIN

Kdy – kde – co 
v září a říjnu
9. září -  Taneční zábava
(pátek)  se skupinou SAX
  Rybníček v Lutíně
  (19 hod.)

10. září - Taneční zábava
(sobota)  se skupinou SAX
  Ohrada v Třebčíně
  (20 hod.)

17. září -  Třebčínské hry
(sobota)  pro teenagery – bojovka
  Třebčín (16 hod.)

23. září - 9. ročník drakiády
(pátek)  stadion TJ Sigma Lutín
  (15 hod.)

25. září - Sportuje celá rodina
(neděle)  s RC Klásek
  Rybníček v Lutíně
  (14.30 hod.)

1. října -  „Dýňobraní“ v Třebčíně
(sobota)  zahrada u Litovelské
  pivnice (15 hod.)

15. října - Přátelské posezení u vína
(sobota)  KSZ Třebčín (20 hod.)

27. října - Oslavy vzniku ČR
(čtvrtek)  (průvod, položení věnců)
  Lutín (18 hod.)
  Třebčín (18 hod.)

30. října - Lutínské „strašidlení“
(neděle)  s RC Klásek
  Rybníček v Lutíně
  (18 hod.)

Oblíbené setkání seniorů Lutína 
a Třebčína se uskuteční 15. listopadu 
v sále Společenského domu v Lutíně. K tan-
ci a poslechu zahraje DUO ADAMIS, další 
informace budou uvedeny na pozvánce, kte-
rou obdrží účastníci „až do domu“.

Kulturní komise

O čem jednala rada obce
dne 16. 6. 2016:
Schválila uvolnění prostředků z rozpoč-
tu obce ve výši 6000 Kč na zabezpečení 
kulturní akce „Výlet na zámek v Čechách 
pod Kosířem vláčkem Minitrans“ (18. 6.). 

dne 23. 6. 2016:
Schválila: 
v  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR uzavřené mezi 
SFŽP ČR a Obcí Lutín na financová-
ní akce „Energetické úspory – budova 
MŠ Lutín“;

v  dodatek č. 8 ke smlouvě o pronájmu 
a provozování vodohospodářského za- 
řízení ve vlastnictví obce uzavřené 
mezi Obcí Lutín a společností ARKO 
TECHNOLOGY, a.s. Smlouva se pro-
dlužuje o tři měsíce (do 30. 9. 2016);

v  zadávací podmínky pro výběrové ří-
zení na stavební práce v rámci akce 
„Zkvalitnění dodávky pitné vody“. 

Podmínky předložila společnost AP 
INVESTING, s.r.o., která bude zabez-
pečovat výběrové řízení na zhotovitele.

dne 29. 6.2016:
Schválila: 
v  veřejnoprávní smlouvu uzavřenou 

mezi Statutárním městem Olomouc 
a Obcí Lutín ve věci výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků;

v  měsíční toleranci pro průjezd kamionů 
přes místní komunikaci (ul. K Trati) 
k sídlu společnosti E.L.Z.E.T. Po tom-
to termínu budou podniknuty kroky 
vedoucí k zákazu vjezdu automobilů 
nad 3,5 tuny do této ulice.

Souhlasila:
v  s provedením opravy střechy budovy 

pošty za cenu cca 173 tis. Kč bez DPH;
v  s bezplatným měřením radonu v budo-

vách ZŠ a MŠ Lutín. Měření zabezpe-
čuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

dne 11. 7.2016:
Schválila návrh odměn za 1. pololetí 
roku 2016 členům komisí rady a finanč-

ního daru členovi komise rady, který je 
zastupitelem.

Vzala na vědomí objízdnou trasu Stu-
denec – Olšany – Třebčín – Lípy při 
uzavření silnice v úseku Čelechovice  
n. H. – Kaple z důvodu prováděných 
oprav (od 25. 7. do 30. 11. 2016).

Rozhodla o vypsání 3. výběrového říze-
ní na pozici vedoucího stavebního úřadu, 
zařazeného v platové třídě 11 a s přísluš-
nou zvláštní odbornou způsobilostí.

dne 3. 8. 2016:
Schválila: 
v  program 11. zasedání zastupitelstva 

obce (pondělí 15. 8. v aule ZŠ);
v  smlouvu o dílo na stavební úpravy 

šachty výtlačného a přiváděcího řadu, 
uzavřenou mezi Obcí Lutín a zhoto-
vitelem IVT kompletní servis, s.r.o. 
Olomouc za cenu 1 616 048 Kč bez 
DPH;

v  příkazní smlouvu na provedení služeb 
v rámci projektu „Lutín – Třebčín, vy-
budování smíšené stezky pro cyklisty 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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a chodce“ uzavřenou mezi Obcí Lutín 
a spol. ARL Innovation, s.r.o.;

v  žádost společnosti ENPRO Energo, s.r.o., 
o souhlas s umístěním energetických zaří-
zení a vstupem na pozemek v rámci stav-
by „Lutín, Olomoucká, Růžová – úprava 
vNN, kNN“ (rekonstrukce el. sítě).

Souhlasila s vypracováním geome-
trického plánu na oddělení pozemků 
v Třebčínské ulici pro jejich vykoupení 
(plánovaná výstavba chodníku a VO).

O čem jednalo zastupitelstvo
dne 23. 6. 2016:
Schválilo: 
v  Závěrečný účet a účetní závěrku Obce 

Lutín za rok 2015;

v  Program rozvoje Obce Lutín v předlo-
žené verzi.

Souhlasilo s dokončením projektové do-
kumentace na prodlouženou smíšenou 
cyklostezku Lutín - Třebčín a vypraco-
vání žádosti  o dotaci z dotačního titu-
lu IROP 2017 ve spolupráci s agenturou 
ARL Innovation za cenu 268 710 Kč bez 
DPH.

Vzalo na vědomí informaci o přidělení 
dotace ve výši 11 844 313 Kč na projekt 
„Zkvalitnění dodávky pitné vody Lutín“.

dne 15. 8. 2016:
Schválilo: 
v  opravu přístupové komunikace k ČOV 

(délka cca 150 m);

v  prodej části pozemku v lokalitě U Mlýnku 
za cenu 100 Kč za m2;

v  nemovitosti v majetku obce – KSZ 
Třebčín, č.p. 51 (TS), č.p. 124 (poš-
ta), č.p. 127 (DPS) – jako zástavu 
pro půjčku ze SFŽP ČR na pokry-
tí spolufinancování investiční akce 
„Zkvalitnění dodávky pitné vody pro 
Lutín“.

Souhlasilo s vypracováním geometric-
kého plánu na vykoupení pozemků pro 
cyklostezku Lutín – Luběnice.

Vzalo na vědomí informace o řešení si-
tuace v ulici K Trati a o možnosti vybu-
dovat sportoviště WORKOUT v Lutíně.

/ba/

Než se nám učitelé a žáci znovu „rozepíší“, 
vrátíme  se  do  červnových  dnů,  které  kaž- 
doročně patří (kromě závěrečného „účtová-
ní“) výletům, exkurzím a jiným, spíše rekre-
ačním aktivitám.

Z Kutné Hory do Prahy
Červen je měsíc, který patří k snad nejob-

líbenějším obdobím ve školním roce, pro-
tože přináší žákům odpočinkový čas plný 
exkurzí, výletů nebo poznávacích cest. Také 
pro nás, žáky tříd 8. A a 8. B, zajistila naše 
škola dvoudenní výlet do Kutné Hory s ex-
kurzí do Prahy. Termín naší cesty s doprovo-

dem našich oblíbených učitelek Mgr. Věry 
Voňkové, třídní učitelky 8. B Mgr. Martiny 
Procházkové a Mgr. Jany Vyhnánkové byl 
stanoven na úterý a středu 7. a 8. června.

V úterý ráno jsme se všichni šťastně sešli 
ve vestibulu olomouckého hlavního nádraží. 
Cesta vlakem nám rychle uběhla a po příjez-
du do Kutné Hory jsme se nejdřív ubytovali 
v domově mládeže s pohádkovým názvem 
U Rytířů.

Náš poznávací program byl velmi bohatý, 
proto jsme neváhali a hned se vydali na prv-
ní návštěvu – do Českého muzea stříbra 
v Hrádku s prohlídkovým okruhem pojme-
novaným Cesta stříbra. Po vyčerpávajícím 
výkladu průvodce jsme vyrazili navštívit 
Vlašský dvůr. Zde jsme si prohlédli králov-
skou mincovnu, audienční sál, kapli a výsta-

vu připomínající návštěvníkům kutnohorské 
pověsti. Nejvíc jsme se však těšili na večerní 
zážitkovou výpravu. Dalším místem, kde se 
konaly naše dvě téměř noční prohlídky, byl 
Sedlec, dnes část Kutné Hory.

V sedlecké katedrále nás nejdříve přivítali 
průvodci v dobových náboženských kostý-
mech. Když jsme vešli dovnitř, ocitli jsme se 
v honosném rozlehlém prostoru, jehož atmo-
sféru podtrhávala světla hořících svící, které 
budily dojem dávno uplynulých časů. Byli 
jsme překvapeni i nadšeni, když do zvláštní-
ho ticha zazpíval zpěvák převlečený za mni-
cha, aby nám předvedl krásnou akustiku 
chrámu. Právě za ni a za světelné zvýraznění 
interiéru vděčí katedrála slavnému a možná 
i trochu tajuplnému architektovi Santinimu.

Až poněkud děsivě působila zastáv-
ka v sedlecké kostnici. Každého z nás asi 
trochu mrazilo v zádech při představě, že 
všechna její vnitřní výzdoba je podle vy-
právění průvodkyně tvořena z tisíců skuteč-
ných lidských kostí.

Ve středu nás přivítalo slunečné ráno. 
Po příjemné snídani jsme se vydali vlakem 
do Prahy. Na místě jsme se rozdělili do dvou 
menších skupin a šli objevovat další památ-
ky na Pražský hrad. Odtud jsme se přesunuli 
do Valdštejnské jízdárny na výstavu „Císař 
Karel IV. 1316-2016“. Díky ní jsme se moh-
li více sblížit se životem nejvýznamnějšího 
českého panovníka a podrobně si prohléd-
nout různé malby, sochy, barevné vitráže, 
knihy a jiné předměty zachycující období 
jeho života. 

Návštěva výstavy „Titanic“ v areálu PVA 
Letňany byla zakončením celého výle-
tu. Aby zde mohli tvůrci výstavy navodit 
návštěvníkům pocity cestujících na lodi, 
pokusili se vytvořit makety interiérových 
částí slavné lodi, která se v roce 1912 vyda-

ŠKOLY INFORMUJÍ

Katedrála Nanebevzetí P. Marie v Sedlci – původně raně gotická stavba – byla ve 14. století největším 
gotickým chrámem v Čechách. V letech 1699–1707 byla přestavěna ve stylu barokní gotiky podle návrhu 
architekta J. B. Santiniho – Aichela.  Foto: Petr Voňka
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K prohlídce muzea patřila i návštěva stříbrného dolu. Foto: Petr VoňkaVe Vlašském dvoře – národní kulturní památce – je dnes muzeum s expozicí ražby 
pražského groše a mincovnictví, královská audienční síň a kaple.

la na svou první a bohužel zároveň poslední 
plavbu. Vystavená sbírka skutečně dochova-
ných předmětů ze ztroskotané lodi, fotogra-
fie i živé záběry z tehdejší doby nám mohly 

přiblížit, jak kdysi lidé žili a cestovali.
Při závěrečném hodnocení jsme se všichni 

shodli na tom, že se nám letošní výlet velmi 
vydařil i díky našemu pedagogickému do-

provodu, který se o nás skvěle staral a vedl 
nás celým naším pobytem. Výlet nám přine-
sl poučení, odpočinek i zábavu.                                                                                                 

Kateřina Mlčochová, 8.B

Zpátky do Prahy (za zvířátky)
Už loni v září nám paní učitelka Voňková 

zařídila exkurzi do Prahy, ale náš školní 
výlet byl něco úplně jiného. Jako „šesťáci“ 
jsme i my letos absolvovali školu v přírodě, 
proto paní učitelka chtěla, aby výlet byl co 
nejlevnější, ale zároveň stál za to. A kam že 
jsme to vlastně jeli? Do pražské ZOO za 200 
Kč! Vyjeli jsme časně ráno Leo Expressem 
z Olomouce. Metrem do Holešovic a odtud 
„ZOO busem“ jsme dorazili až do cíle. 

Před vchodem jsme dostali plánky s tele-
fonním číslem na paní zástupkyni. Po roz-
chodu jsme měli první sraz „v 10:45 u tučňá-
ků“ a dívali se, jak je ošetřovatelé krmí. 

V dolní části zoo jsme navštívili ptáky, hra-
boše, plazy a šelmy. Všude byla zvířata všeho 
druhu. A pak jsme se šli podívat na  lachtany 
a po „Zakázance“ jsme přišli až k rozhledně. 
Při další prohlídce jsme zjistili, že  youtuberka 
Teri Blitzen přispěla 15 000 korunami na soby. 

Po návštěvě zoo jsme se přesunuli na chvíli 
na Václavské náměstí a večer jsme byli sice 
unavení, ale s krásnými zážitky zase doma.

Vojtěch Šmída, 6. B Malá zastávka na společné foto. Foto: Simona Fryblíková a Michaela Malá
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Tihle „koníčci“ jsou opravdoví. Foto: Simona Fryblíková a Michaela Malá

Je to obr - ale stojí jako beránek.

Fotbalová sezona 2016/2017 
odstartovala

Již první srpnový ví-
kend odstartovala pro 
naše muže fotbalová 
sezona v Krajském 
přeboru. Startu soutě-
že předcházela čtyřtý-

denní příprava, během které jsme sehráli 
pět přípravných utkání: Lutín – Určice 3:2, 
Lutín – Dolany 2:1, Lutín – HFK Olomouc 
U19 1:1, Hněvotín – Lutín 2:5 a Haňovice – 
Lutín 3:4. Po úspěšném trenérovi Lubomíru 
Skopalíkovi převzal mužstvo „Lutíňák“ 
Lubomír Keluc ml. V prvním „ostrém“ 
kole jsme na domácím trávníku přivítali FC 
Želatovice. Po dobrém výkonu jsme za re-
mízu 1:1 získali jeden bod, v následném 
penaltovém rozstřelu jsme neuspěli a druhý 
bonusový bod si odvezli hosté. Penaltový 
rozstřel je novinkou letošní sezony jako 

zpestření pro diváky, po remízovém vý-
sledku následuje pět penalt na každé straně 
a vítěz bere druhý bod k dobru. 

Další novinkou pro Lutíňáky je nutnost 
pořizovat z utkání videozáznam. Sestřihy 
z utkání jsou zveřejňovány každý týden 
na serveru olomoucky.denik.cz.  

Další mistrovské utkání jsme sehráli 
na půdě nedávno ještě třetiligového Zábřehu. 
Po dobrém výkonu a remízovém stavu 
v prvním poločase jsme druhý poločas her-
ně nezvládli a nakonec podlehli 2:1. Ve tře-
tím kole zajížděl na naše hřiště Šternberk, se 
kterým se nám podařilo remízovat 2:2.

Naši hráči i funkcionáři se v každém 
zápase přesvědčují o vyšší herní kvalitě 
soutěže. Zveme občany na domácí utkání, 
kde je vždy zajištěno bohaté občerstvení, 
rovněž lze využít možnosti svézt se auto-
busem zdarma na zápasy venkovní. O od-
jezdech autobusu informujeme na domá-
cích utkáních.

Sezona odstartovala rovněž sdruženému 
dorostu s SK Slatinice, který na podzim 
hraje své domácí zápasy ve Slatinicích. 

Kluci zabrali a v premiéře po zásluze 
zvítězili 2:1 nad Slavonínem. V druhém 
utkání na půdě Dolan podlehli v oslabené 
sestavě Dolanům  3:2.

Žákovská družstva a přípravky startují 
svoje soutěže až v měsíci září. 

Podzim 2016:
NE 7.8.   17:00 Lutín - Želatovice
NE 14.8.   17:00 Zábřeh - Lutín
NE 21.8.   16:30 Lutín - Šternberk
NE 28.8.   16:30 Lutín - Rapotín
NE 4.9.   16:00 Lutín - HFK Olomouc
NE 11.9.   16:00 Dolany - Lutín
NE 18.9.   15:30 Lutín - Kojetín
NE 2.10. 15:00 Lutín - Ústí u Hranic
NE 9.10. 15:00 Velké Losiny - Lutín
NE 16.10. 14:30 Lutín - Určice
SO 22.10. 14:30 Medlov - Lutín
NE 30.10. 14:30 Lutín - Hněvotín
SO 5.11. 14:00 Želatovice - Lutín
NE 13.11. 14:00 Lutín - Zábřeh

Ing. Jakub Chrást

SPORT V OBCI

V obou budovách školy (ZŠ a MŠ) panoval o prázdninách čilý 
pracovní ruch. V mateřské škole jsme ve dvou odděleních opra-
vili sociální zařízení pro děti a proběhla druhá etapa generální 
opravy elektroinstalace.

V budově základní školy se nám podařilo opravit nevyhovující 
prostory šatny s přilehlým sociální zařízením a sprchami. 

Další informace zveřejníme v listopadovám vydání OZ.
Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy
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Malá kopaná v novém pojetí

O prvních dvou srpnových sobotách 
bylo na fotbalových hřištích v Náměšťi 
na Hané „fotbalově“ živo. Nejprve se 
v této hanácké obci pořádal turnaj sta-
rých pánů v menší kopané, tedy v ro-
zestavení 7+1 na šířku standardního 
fotbalového hřiště. O týden později se 
uskutečnil první ročník „recesního“ 
turnaje v malé kopané. Obou těchto klá-
ní se zúčastnili borci z Lutína. Zatímco 
na prvním turnaji se jim sportovně moc 
nevedlo a po bojovném výkonu obsadi-
li předposlední, páté místo, v recesním 
turnaji se jim vedlo o poznání lépe.  

. . .
Sponzorem turnaje byl místní pivo-

var, což se projevilo i na úpravě pravidel 
hry. Úvodní část klání totiž spočívala 
v tom, že pětice nastupujících hráčů ka-
ždého mužstva musela za postranní čá-
rou vypít půllitr piva. Hráči, kteří tuto 
disciplinu zvládli nejrychleji, se mohli 
ihned zapojit do hry a pokusit se skóro-
vat do soupeřovy branky. Po vstřelení 

gólu či po zmaře-
ní slibné příleži-
tosti k překonání 
branky soupeře se 
již zápas odehrá-
val podle běžných 
pravidel malé ko-
pané. 

Rád bych zdů-
raznil „tvrdé“ na-
sazení, se kterým 
se hráči Lutína 
do tohoto před-
zápasového klání 
pustili. Ani v jed-
nom zápase ne-
našli přemožitele 
a do většiny utkání již vstupovali za 
stavu 1:0. V několika případech měli 
dokonce na hřišti již tři hráče, zatímco 
soupeř ani jediného. Nejlépe si počí-
nal Jirka Tyl, jehož um, jak fotbalový 
tak i ten v rychlosti pití piva, umožnil 
Lutínským skórovat třikrát již před sa-
motným začátkem hry. Jednou nastře-
lili brankovou konstrukci a byli blízko 

vstřelení čtvrté branky a jednou byli 
diskvalifikování kvůli nesportovnímu 
pití piva. 

Ve hře samotné si Lutínští počínali stejně 
zdatně. Nestačili pouze na jeden tým, jehož 
hráči byli věkově o dost mladší, a na turnaji 
tak obsadili krásné druhé místo.

Petr Zdřálek 
člen lutínského družstva 

„Recesní“ mužstvo z Lutína. Foto: archiv oddílu

Sportem ke zdraví …

V sobotu 20. srpna se za krásného let-
ního počasí uskutečnil na školním hřišti 
u ZŠ již 10. ročník tradičního tenisového 
turnaje Culek cup ve čtyřhře. Za účasti 
pěti dvojic se vítězi stali již podruhé Josef 
Chudý s Eduardem Michalíkem. V tomto 
klání nešlo ani tak o špičkové sportovní 
výkony, jako o setkání přátel a přiměřenou 
míru pohybu.

Zvláštní poděkování za organizaci tur-
naje patří jeho zakladateli Lubomíru 
Kelucovi, personálu Hostince U Popelků 
za péči o stravovací a pitný režim, starosto-
vi obce Antonínu Bábkovi a Supermarketu 
Anička za věcné dary. Již dnes se všichni 
účastníci těší na 11. ročník.

Eduard Michalík a Lubomír Keluc „Culek cup“ se konal letos už po desáté.  Foto: Miroslav Vymazal

Kde byl Heneberk?

Marie Terezie, císařovna rakouské 
monarchie, umírá ve Vídni 29. listo-
padu 1780. V té době je již patnáct let 
jejím spoluvladařem syn Josef II. Je to 
především on, kdo prosazuje na svou 
dobu neuvěřitelné reformy. Mimo jiné 
(v září 1781) toleranční patent. Ten spo-

lu s dalšími reformami spustil rušení 
klášterů, které nepečovaly o nemocné, 
nezabývaly se vyučováním nebo vědou. 
Jejich rušení probíhalo od května 1782 
do října 1784.

Tento osud potkal i řád klarisek, kte-
rý měl v Třebčíně hospodářský dvůr. 
Ve svém důsledku to značně změnilo 
obec. Budovy dvora, jak obytné, tak 
chlévy, byly prodány a noví držitelé si 
je přestavěli na obytné domy. K 28 „nu-
merům“ Třebčína přibylo šest nových 

a tato část je i dnes nazývána „Ve dvo-
ře“. Osmadvacet popisných čísel, tzv. 
numer, získala obec v roce 1771, kdy 
konskripční komise v rámci sčítání 
obyvatelstva číslovaly i domy. Dvůr 
dostal číslo 22.

K panskému dvoru patřilo též 360 
měřic polí v severní části třebčínského 
katastru. Ty byly rozparcelovány a část 
prodána. Na okraji pozemků, severně 
od domů Třebčína, si noví vlastníci po-
stavili dvanáct domů tvořících malou 

ZAJÍMAVOSTI
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osadu. Stály na vyvýšenině podél cesty 
do Třebčína a polní cesty, která před 
obcí odbočovala vlevo k Lutínu. Tahle 
cesta dříve tvořila páteř dvorských po-

zemků, jak je zřejmé z dochované mapy 
z roku 1783. Jen na dokreslení uvádím, 
že dodnes část této cesty zůstala zacho-
vána. Jde o tzv. „uličku“ a její pokra-

čování po železniční trať. Mapa také 
uvádí, že pole, na němž osada vznikla, 
bylo nazýváno „Nad stezkou“. 

Název Heneberk získala osada snad 
podle Hennů z Hennebergu (Ant. 
Přichystal Pohledy...), což mohl být 
úředník Náboženské matice, jak in-
formuje PhDr. Jan Štěpán. Osada měla 
vlastní samosprávu a vlastní číslo-
vání domů. V díle „Dějiny  obcí  Lutín 
a Třebčín“ od Davida Papajíka je vznik 
nové osady určen datem 23. srpna 
1786. Autor tam uvádí i další možný 
původ názvu, a to z německé složeni-
ny Henneberg, tj. Slepičí hora. (Pod 
Náboženskou matici připadl veškerý 
majetek zrušených řádů, který pak byl 
rozprodáván zájemcům.)

K Heneberku posléze náležely, kromě 
domů stavěných podél uvedené cesty 
(H1), i další domy (H2) stavěné poblíž 
cesty do Třebčína - u cesty odbočují-
cí k budoucí Andlerce (Lipám) a cesty 
za třebčínskými zahradami (dnes k ze-
mědělskému družstvu). Tenhle poze-
mek rovněž patřil klariskám. Prostor 
mezi oběma osídleními se postupně 
zaplnil, a tak bylo v roce 1933 teh-
dejších 24 domů Heneberku zahrnuto 
do Třebčína. Vlastní samosprávy se 
Heneberk zřekl již roku 1885.

Josef Nejedlý

Výřez mapy z roku 1783 zachycující budovy panského dvora a část dvorských polností. Je zde i Hliník 
(Hlegnik). První domy Heneberku (H1) předcházely dnešním čp.4-15, později až čp. 20, domy H2 dnešním 
čp.131-136.

Lutín po 80 letech

V tomto čísle OZ se zase vrátíme do sta-
ré části Lutína, ke kapličce. Nabízím po-

hlednici Lutína ze 30. let minulého století. 
Náves (nebo jak se říká dědina) se příliš 
nezměnila, zajímavá je dřevěná obecní 
pumpa před domem čp. 26 a v té době 

již opravené poslední zachované žudro 
u domu čp. 25. Cesta přes vesnici kolem 
kapličky byla v té době ještě prašná.

Ing. Karel Mišák

„Náves“ u kaple před osmdesáti lety. Foto: archiv Marie Růžkové Stejné místo dnes. Foto: Karel Mišák
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SPOLEčENSKá KRONIKA

Naši jubilanti

V červenci oslavili:

93 let Miroslav Tylšar Lutín
89 let Vlasta Kadlčíková Lutín
87 let Marie Vitásková Lutín
87 let Ladislav Crha Lutín
86 let Anna Soldánová Lutín
83 let Ludmila Horáková Lutín
83 let Anna Nováková Lutín

V srpnu oslavili:

89 let Marie Staňková Lutín
85 let Alena Crhová Lutín
85 let Marie Koldasová Lutín
84 let Marie Lezowská Lutín

84 let Irena Vlachová Lutín
83 let Libuše Stodolová Lutín
82 let Ludmila Schulmeisterová Lutín
82 let Božena Siváková Třebčín
80 let František Skřivánek Lutín
75 let Josef Šnejdar Třebčín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

Opustili nás ve věku …

88 let Vlastimil Látal Třebčín
88 let Marie Přikrylová Lutín
70 let František Laurič Třebčín
60 let Lubomír Vyroubal Lutín
29 let Josef Švanda Lutín
Pozůstalým  projevujeme  upřímnou  sou-
strast.

Narozené děti: 

červenec:

Josua Kejzer Lutín
Štěpán Kubíček Třebčín
Tomáš Ordoš Lutín
Adéla Žaláková Třebčín

srpen:

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

* * *

Sbor pro občanské záležitosti

Letos vítězí Hněvotín

V srpnu byly vyhlášeny výsledky sou-
těže Vesnice roku 2016 v Olomouckém 
kraji. Dvě obce z Regionu HANÁ zís-
kaly ocenění. Nejcennější titul, tedy 
Zlatou stuhu a první místo v soutěži 
Vesnice Olomouckého kraje roku 2016, 
získala bezkonkurenčně obec Hněvotín. 

Je to velmi významné ocenění obce 
a jejích obyvatel. Hodnotitelská komise 
posuzovala obec komplexně, ve stano-
vených oblastech činnosti a života obce. 

Další vyhodnocenou obcí regionu 
jsou Čelechovice na Hané, které získaly 
ocenění za prezentaci obce prostřednic-
tvím tradičních venkovských řemesel. 
Je nutné říci, že většina čelechovických 

řemeslníků získala již dříve certifikát 
„HANÁ regionální produkt“. 

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 
v Hněvotíně za účasti ministra země-
dělství, hejtmana Olomouckého kraje,  
řady dalších funkcionářů a dvou set pa-
desáti pozvaných hostů.

Ing. Miroslav Mačák

Ocenění za prezentaci obce Čelechovice na Hané převzaly starostka Jarmila 
Stawaritschová (vpravo) a místostarostka Mgr. Milada Dosedělová (vlevo).

Zlatou stuhu převzali v Hněvotíně starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák (1. řada 
uprostřed) a místostarostové Miloslav Antl (vlevo) a Ing. Libor Blaťák (vpravo).
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