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Výsledky voleb

Volby do Zastupitelstva Olomouckého 
kraje proběhly v Lutíně a Třebčíně 
ve dnech 7. a 8. října 2016 s následujícími 
výsledky:

Okrsek č. 1 2 3 4 Σ

Zapsaných voličů 833 500 707 554 2594

Skutečně volilo 260 154 167 203 784

Účast v % 31,2 30,8 23,6 36,6 30,2

Platných hlasů 257 153 164 203 777

Konečné pořadí volených stran a sdru-
žení na prvních 7 místech (do 5% hlasů):
1. ANO 2011 (26,1%)
2. ČSSD (15,1%)
3. KSČM (12,4%)
4.  Starostové Pro Olomoucký kraj 

(12,4%)
5.  Koalice SPD – Tomio Okamura  

a Strana práv občanů (10,4%)
6.  Koalice pro Olomoucký kraj  

a Starostové (7,1%)
7. ODS (5%)

Celková slabá účast voličů odpovídá 
celostátním výsledkům. Za hladký prů-
běh voleb patří dík všem, kdo se na je-
jich organizaci podíleli.

Antonín Bábek
starosta obce

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2016/2017 byl slavnost-
ně zahájen 1. září 2016, tedy před dvěma 
měsíci. Do školních lavic usedlo 353 
žáků z Lutína a okolí (viz tabulka vle-
vo dole), z toho 51 prvňáčků a 38 žáků  
9. ročníku. Vyučuje se celkem v 17 třídách, 
v každém ročníku jsou vždy dvě třídy, jen 
v pátém ročníku je třída pouze jedna. 

Školní družinu navštěvuje 150 žáků. 
Čtyři oddělení pracují v budově školní dru-
žiny, jedno oddělení je umístěno v kme-
nové třídě základní školy. Vychovatelky 
školní družiny zajišťují také dohled nad 90 
žáky v době polední přestávky. 

Mateřskou školu navštěvuje v letošním 
roce 106 dětí, které jsou rozděleny do čtyř 
věkově smíšených oddělení.

O stravu dětí, žáků, zaměstnanců i cizích 
strávníků se starají zaměstnankyně dvou 
školních jídelen. Ke stravování v jídelně 
mateřské školy je přihlášeno 106 dětí a 14 
zaměstnanců, v jídelně základní školy se 

Bydliště dojíždějících žáků

Lutín, Třebčín 242 Luběnice 19

Bystročice 1 Náměšť na Hané 1

Čelechovice na Hané 11 Samotišky 1

Drahanovice 4 Slatinice, Lípy 25

Hněvotín 1 Slatinky 45

Laškov 2 Těšetice 1
Nová umývárna v přízemí budovy základní školy. Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Nové sprchy v mateřské škole.
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stravuje 334 žáků, 36 zaměstnanců a služ-
by využívá také 90 cizích strávníků (včetně 
seniorů z DPS). 

V budově základní školy proběhla 
o prázdninách oprava šaten TV a přilehlé-
ho sociálního zařízení. Podle projektu byl 
již nevyhovující a nefunkční prostor šatny 
a sociálního zařízení zrekonstruován a sta-
vební úpravou byl rozdělen na dvě šatny, 
mezi nimiž jsou plně funkční bezbariérové 
sprchy a toalety.

Rovněž v budově mateřské školy byla 
ve dvou odděleních provedena oprava so-
ciálního zařízení. V těchto třídách pak byly 
místnosti k úschově lehátek a lůžkovin vy-
baveny novými větratelnými stojany a po-
licemi k jejich ukládání. Současně proběhla 
druhá etapa opravy elektroinstalace, a to 
v prvním podlaží budovy. Ve všech prosto-
rách byly opraveny datové sítě.

V příštím roce proběhne poslední etapa 
opravy MŠ, bude dokončena oprava elek-

troinstalace a zbylých sociálních zařízení. 
Předpokládám, že rovněž proběhne re-
konstrukce pláště budovy základní školy 
a výměna oken. Projekt se v současné době 
připravuje. 

Mým přáním je, aby se ve všech prosto-
rách cítili žáci i zaměstnanci dobře a toto 
prostředí přispělo k příjemné pracovní at-
mosféře. 

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy

Vstupní prostor knihovny po úpravách. Foto: Jan ChabičovskýDeskové hry čekají na zájemce.

Obecní knihovna po revizi  
a úpravách

Milí čtenáři, naposledy jsem Vám psal 
o tom, jak jsme pořizovali nový systém 
a že knihovnu čekají menší opravy. To 
už je ale nějaký ten pátek. Od té doby se 
tu udělal pořádný kus práce.

Na konci září jsme vymalovali ce-
lou knihovnu, opravili předsíň, strhli 
venkovní zídky, pokáceli starý strom 
a udělali spoustu dalších oprav. Všem 
zúčastněným patří velké poděkování.  

Nepracovalo se ale jen venku. Uvnitř 
je také řada novinek. Jak jsem sliboval, 
obec nám zajistila další nový počítač. 
Na obou strojích teď běží náš katalog, 
který je k dispozici všem návštěvní-
kům. Online katalog zatím neplánuje-
me, finančně se nevyplatí.

Asi jste si všimli, že se v knihovně 

půjčují i deskové hry. Nebojte se a vy-
půjčte si nějakou domů. Je to skvělý 
způsob, jak zabavit celou rodinu v těch-
to sychravých dnech. Je to s nimi po-
dobné jako s knížkami, ale s pár výjim-
kami. Půjčit se dá jen jedna, a to nej-
déle na měsíc. A protože některé mají 
hodně dílků, které se musí před vrace-
ním zkontrolovat, měli by si je půjčovat 
jen dospělí nebo děti s rodiči.

Předpokládám, že Vás zajímá, jak 
dopadla revize. Tentokrát to bylo po-
prvé, co probíhala přes počítač, takže 
práci, která dřív 
zabrala čtyřem li-
dem několik týd-
nů, jsme ve dvou  
zvládli za tři dny.

Zjistili jsme, že 
nám scházejí sko-
ro tři stovky knih. 

Velký podíl na tom mají čtenáři, kteří 
otálejí s vracením knížek. Připomínám, 
že v knihovně půjčujeme na čtyři týd-
ny. Výpůjčka se dá prodloužit, ale jen 
na žádost čtenáře. Z toho důvodu máte 
na průkazkách telefonní číslo a e-mai-
lovou adresu. Takže vyhlašuji listopad 
za „měsíc amnestie“. Pokud u sebe 
máte  knížky z knihovny už víc než mě-
síc, přijďte je bez obav vrátit, nikdo Vás 
„neukousne“.

Bc. Jan Chabičovský
knihovník

Ocenění našim hasičům
V úterý 6. září proběhla v prostorách 

olomoucké radnice slavnost, při které 
primátor Antonín Staněk přijal zástupce 
osmnácti jednotek dobrovolných hasi-
čů, profesionálních hasičů z Olomouce 
a dvou specializovaných jednotek 

z Moravskoslezského kraje. Důvodem 
bylo poděkování za profesionální zásah 
při likvidaci požáru skladiště textilu 
v olomoucké čtvrti Bělidla, ke kterému 
došlo 25. června. Jednalo se o největší 
požár za posledních několik desítek let. 
Škody jsou odhadovány na 80 milionů 
korun.

Součástí slavnosti byl ceremoniál 
předávání děkovných listů a pamětních 
stuh, které primátor upínal na prapory 
jednotlivých hasičských sborů. Na li-
kvidaci požáru se podílela i třebčínská 
jednotka Sboru dobrovolných hasičů, je-
jíž zástupci rovněž převzali ocenění.

Ing. Jiří Burda, místostarosta
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Zástupce třebčínské jednotky přijímá ocenění. Foto: Blanka MartinovskáDěkovný list primátora Olomouce.

Nové kroužky v Klásku

Podzimní počasí je 
tu a s ním také otázky 
rodičů jak zabavit své 
děti, když je škaredě. 
Mezi dvě novinky, kte-

ré jsme v Klásku otevřeli, patří kroužek 
„Hudebníček“ pod taktovkou Mgr. Ivety 
Ženožičkové, kde se děti učí vnímat ryt-
mus za pomoci her, písniček, tanečků, 

malování a doprovodu na hudební ná-
stroje. Kroužek je určen pro děti od 3 
do 6 let. 

Druhou novinkou, která v Klásku pro-
bíhá, je „Fit s mimi na těle systémem 
Mamajóga“. Jedná se o cvičební program 
pro maminky s miminky od 6 měsíců 
v šátku či ergonomickém nosítku. Program 
kombinuje balanční cvičení, taneční 
prvky a prvky power jógy. Lektorkou je 
Michaela Pazderová.

K „zánovním“ kroužkům patří „Malý 
vědec“, kde se děti seznamují s různými 
jevy na bezpečných pokusech z oblasti 
přírodních věd, a „Hrátky s batolátky“, 
které probíhají každý pátek a jsou ur-
čeny pro malé děti do 2 let. K již tradič-
ním kroužkům patří „Výtvarka pro děti“, 
„Tvoření pro starší děti“ a „Cvičení rodi-
čů s dětmi“ v tělocvičně ZŠ. Věřím, že si 
z pestré palety kroužků vyberete.

Bc. Lucie Migalová

Sportovala celá rodina

Již po šesté se poslední zářijovou ne-
děli sešli rodiče a děti na Rybníčku, aby 
si společně zasportovali a strávili spo-
lu čas při akci „Sportuje celá rodina“. 
Jako discipliny byly připraveny akva- 

dukt, hod indiánským míčem, labyrint, 
střelba z luku a lyže. Podle věkových 
kategorií se poté závodilo ve skoku 
v pytli a v běhu se svázanou nohou spo-
lečně s rodičem či kamarádem. 

Po splnění disciplin čekaly na děti 
diskohrátky s šaškem Vikym, kdy si 

děti mohly zaskotačit a zatančit. Tančili 
dokonce i rodiče. 

Počasí se vydařilo, co víc si přát. 
Děkujeme všem, kdo se na akci podíle-
li,  obci Lutín za podporu.

Bc. Lucie Migalová

 Foto: Lucie MigalováNedělní sportování dětí s rodiči se vydařilo.

Třebčínské dýňohraní
Koncem září se v Třebčíně u místní-

ho pohostinství objevila podzimní vý-

zdoba, která upozorňovala na blížící se 
již tradiční „dýňohraní“, organizované 
členy spolku S&K Třebčín. 

Velmi nás potěšila hojná účast dětí 

i dospělých nejen  z naší obce, ale také 
z okolních vesnic. Většina se zapojila 
do soutěže ve vyřezávání dýní, ale bylo 
i hodně těch, kteří se přišli jen  podívat 
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a nasát podzimní atmosféru. A bylo se 
určitě na co dívat, obzvlášť po setmě-
ní, kdy jsme rozsvítili ve všech dýních 
svíčky. 

Všechny výrobky (bylo jich přes 
čtyřicet), byly krásné i nápadité a ty 
nejlepší byly vyhodnoceny samotný-

mi soutěžícími. Letos se nejvíce líbila 
dýně, kterou vyřezali společně Adam 
Zbořil, Jakub Smička a Tomáš Vitásek.

Všichni mohli také ochutnat dýňové 
speciality, které připravil nový hos-
podský pan Beneš. Výborná byla dýňo-
vá polévka, všem chutnaly také buch-

ty sladké i slané. Dospělí asi poprvé 
ochutnali dýňovou sangrii. 

Panu Benešovi za jeho pomoc velmi dě-
kujeme stejně jako všem, kdo se na pří-
pravě a průběhu akce podíleli. Už teď se 
těšíme na bohatou účast v příštím roce.

Mgr. Jana Chvátalová

 Foto: Roman GieselDo díla se zapojili dospělí i děti.

Třebčínská bojovka 2016 
V sobotu 8. října od 16 hodin proběhla 

v areálu „Ohrada“ a v okolí „Třebčínská 
bojovka“. Pod patronátem spolku S&K 
Třebčín a SDH Třebčín vznikla akce 
pro teenagery, kterou jsme chtěli zorga-
nizovat vedle tradičního Dětského dne. 
Podzimní počasí se na nás na poslední 
chvíli usmálo, a tak ti, kdo přijeli v de-
setistupňovém chladnu, rozhodně neli-
tovali. Do hry se zapojilo více než třicet 
soutěžících, kteří chtěli změřit své síly. 
Na sedmi stanovištích museli projevit 
svůj důvtip, šikovnost a také znalost 
svého okolí. 

Hra ve stylu „Pevnost Boyard“ se všem 
velmi líbila. Pozitivní zpětná vazba je 
motivací k tomu, abychom pro teenage-
ry připravili zajímavý program i v příš-
tím roce. Ještě jednou děkuji touto ces-
tou pořadatelům S&K Třebčín a SDH 
Třebčín. 

Mgr. Dalibor Kolář 
organizátor akce Hra prověřila důvtip, šikovnost a znalost okolí. Foto: Petra Mlčochová

Posezení u vína 
V sobotu 15. října uspořádala kulturní 

komise v Třebčíně již tradiční posezení 
u vína.  Organizátoři se snaží každý rok 
zpestřit program něčím novým. Letos se 

rozhodli nabídnout k porovnání vína mo-
ravských a českých vinařů.  Protože co 
člověk, to jiná chuť na jazyku, nebyl ur-
čen vítěz tohoto koštu, ale to ani nebylo 
účelem večera. Důležité bylo, že se všich-
ni zase jednou sešli a skvěle se  bavili. 

K zábavě velkou měrou přispěla živá 
hudba v podání Tomáše Hanáka. kterému 
se podařilo roztančit celý sál.  Pořadatelé 
byli potěšeni hojnou účastí a už teď spřá-
dají plány na příští ročník.

Mgr. Jana Chvátalová
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O čem jednala rada obce
dne 24. 8. 2016:
Schválila: 
v  bezúplatný pronájem areálu Rybníček 

Rodinnému centru Klásek pro uspořá-
dání akce „Sportuje celá rodina“ (v ne-
děli 25. 9. 2016);

v  navýšení fin. částky na opravu stře-
chy a pláště budovy pošty v Lutíně 
o 62 143 Kč bez DPH (na opravu i pří-
stavby budovy, se kterou nebylo pů-
vodně počítáno). Celková cena opravy 
tak bude činit 234 754 Kč bez DPH;

v  otevření pracovního místa pro pra-
covníka – referenta Stavebního úřadu 
Lutín - jako náhrady za pracovníka od-
cházejícího. Pracovní místo je zřízeno 
na dobu nezbytně nutnou do doby, než 
pracovník vykoná zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti.

 
dne 14. 9. 2016:
Schválila: 
v  instalaci schváleného dopravního zna-

čení v ulici K Trati v Lutíně, omezují-
cího nákladní dopravu od 10. 10. 2016;

v  smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
na provedení inženýrských a projek-
tových prací a dalších činností pro 
akci „Cyklostezka Slatinice – Lutín“. 
Smlouva byla uzavřena mezi Obcí 
Lutín a společností ATEDOS Olomouc 
s.r.o. Cena za provedené práce bude či-
nit 128 865 Kč včetně DPH;

v  finanční zabezpečení akcí pořádaných 

kulturní komisí rady do konce roku 
2016, případně ledna 2017:
- drakiáda (11500 Kč)
-  cestovatelská beseda s Márovými 

(11500 Kč)
- beseda Planetárium Morava (1000 Kč)
-  ochotnické divadlo z Velké Bystřice 

(6000 Kč)
-  vystoupení slováckého souboru 

Kyjov (5000 Kč)
Celková částka činí 35000 Kč.

v  poskytnutí individuální dotace SDH 
Třebčín ve výši 3000 Kč na zabezpeče-
ní sportovní akce – tenisového turnaje 
v čtyřhře (v sobotu 24. 9. v Třebčíně);

v  vyhlášení záměru na pronájem neby-
tových prostor obecní nemovitosti č.p. 
122 v Lutíně (prodejna ovoce a zeleni-
ny).

Souhlasila s ukončením nájmu nebyto-
vých prostor obecní nemovitosti č.p. 122 
k 30. 9. 2016 dohodou. 

dne 5. 10. 2016:
Schválila: 
v  osvědčení Mgr. Dalibora Koláře čle-

nem zastupitelstva obce ode dne 29. 9. 
2016;

v  smlouvu o nájmu nemovitosti – užívá-
ní části pozemku p.č. 351 v k. ú. Lutín 
– uzavřenou mezi Ministerstvem ze-
mědělství ČR a Obcí Lutín na dobu 
od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2024. Nájem činí 
6 297 Kč za rok;

v  smlouvu o provedení uměleckého vy-
stoupení skupiny Duo Adamis na akci 
Setkání seniorů dne 15.11.2016. Cena 
za vystoupení činí 15 000 Kč.

Souhlasila:
v  aby na základě vyhodnoceného zámě-

ru na prodej části obecního pozem-
ku p.č. 150/6 v k. ú. Lutín byl prodej 
projednán na zasedání zastupitelstva 
obce. Na záměr se přihlásil jediný zá-
jemce pan Vladimír Skládal;

v  s vybudováním plotu jako bezpeč-
nostního prvku u nově vybudovaného 
dětského hřiště na sídlišti v Třebčíně. 
Předpokládaná cena za materiál činí 
7 074 Kč.

Vzala na vědomí protokol o dílčím 
přezkoumání hospodaření obce za rok 
2016. Přezkoumání provedli pracovní-
ci Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

O čem jednalo zastupitelstvo
dne 11. 10. 2016:
Schválilo: 
v  smlouvu uzavřenu mezi Obcí Lutín 

a p. Martinem Bernátem o bezúplat-
ném převodu stavby „Rozšíření inž. 
sítí – kanalizace“ a stavby částečné 
komunikace na pozemcích p.č. 258/40 
a p.č. 357 v ceně dle znaleckého posud-
ku;

v  zadání územního plánu obce Lutín.

Souhlasilo:
v  se sepsáním smlouvy mezi Obcí Lutín 

a p. Vladimírem Skládalem na prodej 
pozemku p.č. 150/10 o výměře 163 m2 

v k. ú. Lutín;
v  s vybudováním hřišť WORKOUT 

v areálu TJ Sigma Lutín v hodnotě 270 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Kdy – kde – co
v listopadu a prosinci
3. listopadu - Cestopisná beseda
(čtvrtek)  s Márovými
  aula ZŠ Lutín (18 hod.)

4. listopadu - Taneční večer
(pátek)  aula ZŠ Lutín (19 hod.)

11. listopadu - Divadelní představení
(pátek)  ochotníků z Velké Bystřice     
  aula ZŠ Lutín (17 hod.)

13. listopadu - Výroba adventních ozdob
(neděle)  sál KSZ v Třebčíně (15 hod.)

15. listopadu - Setkání seniorů
(úterý)  Lutína a Třebčína
   sál Spol. domu Sigma 

(14,30 hod.)

27. listopadu - Rozsvícení vánočního 
(neděle)  stromu
  u kaple sv. Floriána
  Třebčín (17 hod.)

29. listopadu - Rozsvícení vánočního 
(úterý)  stromu
  před OÚ v Lutíně (17 hod.)

4. prosince - Mikulášská besídka
(neděle)  sál KSZ v Třebčíně (15 hod.)
    
9. prosince - Vánoční zpívání
(pátek)  aula ZŠ Lutín (18 hod.)

31. prosince - Silvestrovská zábava
(sobota)  aula ZŠ Lutín (20 hod.)

3. ledna 2017 - zahájení výuky v ZŠ Lutín 
(úterý)  v novém roce                                          

Kulturní komise
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Úspěšná účast  
v přespolním běhu

Letos se naše škola opět zúčastnila okresní-
ho závodu v přespolním běhu, tentokrát do-
konce ve všech čtyřech kategoriích (ml. a st. 
žáci, ml. a st. žákyně). I když dlouhý běh ne-
patří mezi naše oblíbené discipliny, rozhodli 
jsme se, že naši školu reprezentovat budeme.

V pondělí 11. října se konalo okresní kolo 

v Olomouci. Musím uznat, že všichni ze sebe 
vydali vše, co mohli, a zaběhli, jak nejlépe 
uměli, Když jsme se však my starší žákyně 
dozvěděly výsledky, žasly jsme. Vyhrály 
jsme a to znamenalo jediné – postup 
do krajského kola. To se konalo hned za tři 
dny, 14. října v Jeseníku.

Čekala nás únavná cesta autobusem. 
Po dvouapůlhodinové jízdě jsme konečně do-
razily do cíle. Jakmile jsme uviděly naši trať, 

chuť do běhu jsme rázem ztratily. Trasa byla 
velmi blátivá a mokrá a po jejím absolvování 
nastalo dlouhé čekání. My jsme si ale našly 
nové kamarádky z jiných družstev a čas nám 
utekl rychle.

Z výsledků jsme se dozvěděly, že jsme ob-
sadily krásné 3. místo. Těší nás, že jsme za-
čaly školní rok takovým pěkným sportovním 
úspěchem.

Martina Mrázková, 9. B

tis. Kč a v místní části Třebčín v hod-
notě 170 tis. Kč.

Vzalo na vědomí:
v  slib nového člena Zastupitelstva obce 

Lutín Mgr. Dalibora Koláře;

v  nové informace o stavu příprav pro-
jektové dokumentace pro cyklostezku 
Lutín – Slatinice;

v  informaci o výsledku dílčího přezkoumá-
ní hospodaření obce za rok 2016, při kte-
rém nebyly shledány chyby a nedostatky;

v  informaci o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi Obcí Lutín a Magistrátem 
města Olomouc o výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků.

/chr/

Honza si doběhl pro stříbro

Ve dnech 8. až 10. září se v Brně usku-
tečnilo republikové finále Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů (OVOV). 

Z naší školy se kvalifikovali Adéla 
Střídová z VIII. A a Jan Chmelář z IX. A.

Jedná se o víceboj, který se skládá z de-
seti  disciplin, z nichž některé jsou opravdu 
velmi náročné (např. 2 min. kliků, 2 min. 
přeskoků přes švihadlo, běh na 1000 m).

Adélka skončila v konkurenci 76 dívek 
svého ročníku na 20. místě.  

V poslední disciplině – běhu na 1000 
metrů – bojovalo o medaile šest borců této 
nejstarší kategorie. Ve strhujícím závěru 
vybojoval Honza Chmelář fantastickou 
stříbrnou medaili.

Oběma závodníkům děkujeme za vy-
nikající reprezentaci naší školy a obce.

Mgr. Jan Chmelář

ŠKOLY INFORMUJÍ

Radost na stupních vítězů (Honza Chmelář vzadu první zleva). Foto: Jan Chmelář

Krásné třetí místo v kraji potěšilo všechny účastníky.  Foto: Kateřina Krejčířová
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A zase Praha
Zdá se, že  v poslední době jsou lutín-

ští žáci druhého stupně v naší stově-
žaté „matičce“ jako doma. Tematické 
exkurze navazující na výuku ve ško-
le, ale také cesty za poznáním histo-
rie i současných krás naší metropole, 
návštěvy divadel, výstav, muzeí, zoo, 
významných vědeckých institucí a do-
konce i míst, kam obyčejný smrtelník 
vkročí jen výjimečně, například zase-
dacího sálu Parlamentu ČR nebo kan-
celáře samotného prezidenta republiky. 
To všechno stihli někdy za jeden, jindy 
za dva až čtyři dny.

V tomto školním roce se vyda-
li čerství šesťáci, sedmáci a osmáci 
do Prahy v úterý 20. září. Hlavním 
cílem jejich cesty byla výstava „Císař 

Karel IV. 1316–2016“, uspořádaná ve 
Valdštejnské jízdárně k 700. výročí 
narození našeho nejvýznamnějšího pa-
novníka. V tempu, které žáci pod vede-
ním pedagogického doprovodu nasadi-
li, stihli ale ještě navštívit mnoho dal-
ších zajímavých míst a potkat některé 
ze svých současných „idolů“.

A jak hodnotí exkurzi Vojta Šmída 
a Kristýna Nezhybová ze 7. B?

Vojta: „… Jakmile jsme vystoupili 
z vlaku, uviděli jsme youtuberku Nicol 
s její kamarádkou Kačí, která má blog 
o jídle … Před Palladiem jsme ještě po-
tkali Adama Mišíka …“

Kristýna: „… Na výstavě o Karlu IV. 
jsme se seznámili podrobně s jeho živo-
tem, vyplnili pracovní listy a šli do pa-
lácových zahrad pod Hradem. Shora 
byl nádherný výhled na Prahu …“

Vojta: „…Před vstupem na nádvoří 
Hradu nás ještě zkontrolovala ochranka. 
Jako na letišti. Já jsem ještě s několika 
dalšími „pípal“, ale přesto nás všechny 
pustili. Po prohlídce nádvoří jsme vstou-
pili do katedrály sv. Víta …“

Kristýna: „… Tam to bylo nejlepší! 
Nejenže jsme se podívali ke každé kapli 
a něco se o ní dověděli, ale ten pohled! 
Vyfotila jsem, co se dalo! …“

Vojta: „… Pak jsme se vydali na Petřín. 
Bludiště nás moc nezaujalo, rozhledna 
však byla úžasná! A výhled – ten ani ne-
jde popsat! … Přes Staroměstské náměs-
tí jsme se vydali do Palladia a tam jsme 
utratili skoro všechny peníze …“

Kristýna: „… Domů jsme se vraceli opět 
Regiojetem. Báječně jsme si to užili …“

Mgr. Věra Voňková

Umístění našich družstev v okresním kole:
Mladší žáci:
D. Koudelka, D. Soušek, F. Špunda, A. To- 
mášek, P. Chmelář, D. Goth – 4. místo.
Mladší žákyně:
R. Váňová, S. Endlicherová, L. Šebelová,  
Š. Zhébalová, A. Holcová, K. Zedníková  
– 4. místo.
Starší žáci:
J. Chmelář, R. Pavlíček, L. Nevrlý, P. Zla- 

tohlávek, O. Tomášek, P. Matějů – 3. místo.
Starší žákyně:
A. Střídová, K. Jurníková, A. Křížková, M. 
Mrázková, K. Gieselová, H. Weidingerová 
– 1. místo.

* * *
Všem žákyním a žákům děkujeme za re-

prezentaci školy a naší obce. Nutno podo- 
tknout, že jde o soutěž družstev a není vždy 
jednoduché najít dostatek závodníků do jed-

notlivých kategorií. O to víc nás těší, že se 
to letos podařilo, dokonce s vynikajícími 
výsledky.

Velká gratulace patří všem závodníkům, 
hlavně starším žákyním, které se „neztrati-
ly“ ani v kraji a nechaly za zády některé ví-
tězky z jiných okresů. Na třetí místo v kraji 
mohou být náležitě hrdé.

Mgr. Kateřina Krejčířová

Šesťáci s živými sochami („zlaťáky“) na Staroměstském náměstí.
 Foto: Mgr. Jan Chmelář

Osmáci po prohlídce Modrého pokoje v původním bytě skladatele Jaroslava Ježka 
v Kaprově ulici. Foto: Petr Voňka

Přírodovědný klokan 2016
Ve středu 12.října se zájemci z 8. a 9. 

tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný 
klokan, kterou pořádá Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
UP.

Celkem 18 žáků řešilo úlohy z matema-
tiky, fyziky, biologie, zeměpisu a všeo-
becných znalostí. Otázky byly ohodno-
ceny podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo 

pěti body. Nejlepších výsledků dosáhli 
žáci Eliška Kovaříková z 8.A, Eliška 
Petrželová z 8.B a Jan Chmelář z 9.A.

Všem úspěšným řešitelům blahopřeje-
me.            

RNDr. Dana Vrbová
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Němčina nekouše
(Jazyková animace v německém jazyce)

V pondělí 3. října se žáci 7., 8. a 9. roč-
níku zúčastnili ukázkové hodiny projektu 

„Němčina nekouše“ pod vedením rodilého 
mluvčího pana Floriana Förstera z česko-
-německé organizace Tandem.

Jednalo se o zábavnou a hravou metodu, 
která slouží k podnícení zájmu o výuku 

druhého cizího jazyka. V průběhu animace 
žáci zjistili, že němčina je všude kolem nás, 
že se jí není třeba obávat a že učení se cizím 
jazykům může být mnohdy i zábava. 

Mgr. Kateřina Krejčířová, učitelka NJ

Němčina opravdu „nekousala“ a pobavila všechny účastníky.

Zahájení školního roku a přivítání nových žáků Sigmundovy SŠS.

 Foto: Kateřina Krejčířová

 Foto: Josef Ulman

Sigmundova SŠS, Lutín

Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září 2016 proběhlo v aule 

ZŠ Lutín slavnostní zahájení školního 
roku. Za přítomnosti vedení školy a zá-
stupce obce Lutín, místostarosty Ing. 
Jiřího Burdy, jsme v aule ZŠ slavnostně 

přivítali naše nové žáky a jejich rodiče.  
Veliký zájem o studium na naší ško-

le svědčí o tom, že si díky kvalitě svých 
absolventů již vybudovala velice dobrou 
pověst. Proto jsme v letošním školním 
roce otevřeli celkem šest tříd prvního 
ročníku. Jsou to tři třídy čtyřletého ma-
turitního oboru Mechanik seřizovač a tři 
třídy učebních oborů Strojní mechanik, 

Karosář, Nástrojař a především Obráběč 
kovů.  

Doufáme, že se našim novým studentům 
bude ve škole líbit a že ji za pár let opustí 
plni vědomostí a praktické připravenosti 
na své budoucí povolání. Přejeme jim hod-
ně zdaru při zdolávání překážek, které na 
ně během studia čekají.  

Mgr. Jitka Bušinová

Adaptační kurz  
pro žáky 1. ročníku

Již podruhé proběhl v září nedaleko 
Olomouce adaptační kurz našich „prvá-
ků“ spolu s třídními učiteli. Náplní kur-

zu byly aktivity vedené lektory P–centra 
z Olomouce. Chceme, aby se nové třídní 
kolektivy seznámily mezi sebou ještě 
před zahájením výuky. Také je důležité, 
aby se studenti dobře poznali se svým 
třídním učitelem. Dvoudenních kurzů se 

zúčastnilo všech šest nastupujících tříd 
jak učebních, tak i maturitních.   

Během pobytu v přírodě jsme hráli 
seznamovací hry, běhali, výtvarně tvo-
řili a poznávali  okolí Pohořan. Večery 
byly ve znamení písní a táboráku. Oheň 
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se rozhořel vždy, ale zpěv mnohdy ne-
dopadl dobře. Druhý den ráno (všich-
ni pozitivně naladěni)  vyrazila třída 
v čele se svým třídním do „divoké“ 

přírody. Konec strastiplné cesty byl 
na Svatém Kopečku a odtud už každý 
zamířil ke svému domovu, samozřejmě 
dokonale adaptován. 

Doufáme, že tyto kurzy napomo-
hou lepší atmosféře jak ve třídách, tak 
v celé škole. 

Mgr. Hana Grundová 

Adaptační kurz byl plný her, sportu a poznávání.  Foto: Hana Grundová

Fotbalové soutěže jsou 
v plném proudu

V posledním vydá-
ní Obecního zpravo-
daje jsme informo-
vali o premiérovém 
startu našich mužů 
v Krajském přeboru 

Olomouckého kraje. Podzimní část této 
soutěže se pomalu chýlí ke konci, zbývá 
odehrát poslední čtyři utkání. V dosa-
vadním průběhu si naši kluci vedli  ob-
stojně, v průběžné tabulce drží sedmou 
příčku s minimálním odstupem od páté. 
V každém utkání, a to i s předními 
mužstvy tabulky, jsme si počínali více 
než vyrovnaně. Navíc lutínský útočník 

Tomáš Los je s devíti brankami druhým 
nejlepším střelcem soutěže. Přehled 
všech dosavadních výsledků je uveden 
v tabulce.

Vrcholí rovněž mládežnické soutěže, 
dorost, starší žáci i mladší žáci (společně 
s SK Slatinice) se pohybují ve středních 
patrech tabulky. Obě dvě přípravky mají 
za sebou první část soutěže hranou tur-
najovým systémem. Naše „malé nadě-
je“ si vůbec nevedly špatně, starší ben- 
jamínci v celkové tabulce obsadili do-
konce první místo, ti mladší místo třetí. 

Důkazem toho, že je v Lutíně o fot-
bal zájem, je nejen vysoká návštěvnost 
na zápasech mužů (v průměru 200 až 
250 diváků), ale i velké množství rodi-
čů benjamínků, kteří svým ratolestem 
na turnajích neúnavně fandí. Prakticky 
nepřetržitě probíhá nábor nových ma-
lých fotbalistů, v současnosti probíhá 

akce Fotbalové asociace České republi-
ky. Všichni noví fotbalisté ročníku na-
rození 2009 obdrží  po registraci zdarma 
balíček se sportovním vybavením. 

Více na www.mujprvnigol.cz
Ing. Jakub Chrást

člen A-týmu, trenér dorostu

Výsledky zápasů
Lutín - Želatovice 1:2np
Zábřeh - Lutín 2:1 
Lutín - Šternberk 2:3np
Lutín - Rapotín 4:3
Lutín - HFK Olomouc B 2:1
Lutín - Kralice 4:2
Dolany - Lutín 1:2np
Lutín - Kojetín 5:0
Chválkovice - Lutín 2:1
Lutín - Ústí 3:5
Velké Losiny - Lutín 1:0
Lutín - Určice 1:2

SPORT V OBCI

Tenis v Třebčíně

Ve středu 28. září proběhl na sportovi-
šti za budovou bývalé školy v Třebčíně 
13. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře. 
Hrálo se o tvarůžkovou mísu. Herního 
systému „každý s každým“ se zúčastnilo 

sedm dvojic, mezi kterými rozhodoval po-
čet získaných bodů, vzájemný zápas a roz-
díl skóre.

Po celodenním maratonu bylo výsled-
né umístění následující: 1. místo: Petr 
Giesel, Marek Palánek, 2. místo: Dušan 
Hrubý, Radim Puček, 3. místo: Radovan 

Grumlík, Karel Přidal  - nejstarší hráč tur-
naje a jako vždy jeden z nejlepších. 

Děkujeme pořadatelům za přípravu 
vydařené akce a přejeme tenistům, aby 
příštímu ročníku přálo počasí stejně jako 
letos.

Ing. Jiří Burda
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Zmokli, ale vytrvali

Podzimní jednodenní zájezd organi-
zovaný odborem turistiky se uskutečnil 
v sobotu 17. září. Cílem byly Jaroměřice 
nad Rokytnou a Třebíč, kde se právě ko-
naly Slavnosti brambor.

Zpočátku příznivé počasí se během 
dopoledne pokazilo a účastníci turisti- 
cké procházky údolím řeky Rokytné do-
cela pěkně zmokli. O dobrou náladu se 
ale připravit nenechali a program, jako 
vždy pečlivě připravený vedoucími zá-
jezdu Vladimírem a Marií Grézlovými, 
beze zbytku vyčerpali a všichni se 
ve zdraví vrátili.

Zájezdu se zúčastnilo 45 zájemců, 
dlouholetých příznivců a milovníků tu-
ristiky.

Na základě informací
zpracovala Mgr. Ladislava Kučerová Účastníci zájezdu na nádvoří zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Foto: Antonín Bábek

Lutínská „tornáda“ si vedou úspěšně. Foto: Jindřich Mrázek

První čestný občan Třebčína

Noviny Našinec zveřejnily  3. října 1906 
zprávu začínající slovy:

„Z Třebčína. (Pohřeb učitele Aug.
Nesňala) Za velikého návalu lidstva a za hoj-

ného počtu učitelstva byl v neděli 30. září 
pochován ve Slatěnicích první učitel a prv-
ní čestný občan Třebčína. Pochovával ho 
za přísluhy domácích kněží přítel jeho věrný 
a rodák z Třebčína assessor Jan Vychodil, fa-
rář z Charvát...“.

Kdo byl Augustin Nesňal a jak se začalo 
vyučovat v Třebčíně?

Musíme se vrátit proti proudu času o 145 

let zpátky. Školní děti z Třebčína i okolních 
vesnic musely za každého počasí chodit pěš-
ky do slatinické školy. Někdy, když byly tuhé 
zimy, zapřáhl některý zámožnější hospodář 
povoz a menší děti, pokud se sesedly na vůz, 
do školy dovezl. Učebny školy byly tmavé 
a vlhké, tak si v okolních obcích začali stavět 
školy vlastní. Lutín v roce 1850, Slatinky 1869. 
V Třebčíně se rozhodli pro školu začátkem 

Tornáda zahájila  
druhou sezonu

Florbalový klub FBC Lutín vstupu-
je do druhé turnajové sezony. V loňské 
sezoně jsme začínali pouze s družstvem 
elévů a  musíme říct, že naši hráči se 
v Olomoucké lize elévů rozhodně ne-
ztratili!! V každém z turnajů nechali 
na hřišti maximum, žádný zápas ne-
vzdali a díky srdnatému výkonu se 
umísťovali na čelných místech. Letošní 
rok zahajujeme navíc s nesoutěžním 
družstvem přípravky a se soutěžními 
družstvy mladších a starších žáků. 

Zdá se to neuvěřitelné, ale evidujeme 
celkem 64 hráčů. Další zásadní růst 
členské základny je ovšem, díky naplně-
ným tréninkovým jednotkám, nereálný.  
Provoz klubu s sebou samozřejmě nese 
i nemalé finanční náklady. Tady musíme 
poděkovat obci Lutín, Základní škole 
Lutín a Olomouckému kraji, kteří se po-
dílejí na chodu klubu. 

Nespravedlivé by bylo nezmínit také 
práci rodičů a příznivců klubu, bez je-
jichž pomoci by byl provoz daleko slo-
žitější. Například na turnajích bychom 

se bez nich jen těžko obešli. A pokud 
někde uvidíte na šňůře viset sadu dresů, 
i tam tiše a bez nároku na odměnu pod-
porují náš klub. 

Všem, kteří nás podporují, ještě jed-

nou děkuji a všem hráčům přeji hodně 
sportovních úspěchů.

Jindřich Mrázek 
sekretář FBC Lutín, z.s.

ZAJÍMAVOSTI
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roku 1871. Žádosti o „vyškolení“ z „Velkých 
Slatěnic“ vyhověla zemská školní rada 4. září 
1871. Nová škola byla zatím v plánech, proto 
výuka probíhala ve výměnku u Přichystalů 
č.13 (čp.116). Dvakrát týdně sem docházel 
podučitel z Olšan František Martinec. 

Místo stálého učitele získal Augustin 
Nesňal. Narodil se 1. září 1847 v Beňově 
v okrese Přerov. Studoval na piaristické 

hlavní škole ve Staré Vodě a poté na reál-
ce v Kroměříži. Učitelské vzdělání získal 
na učitelském ústavu v Olomouci. Učit začal 
v Halenkovicích u Uherského Hradiště. 

22. února 1872 byl ustanoven učitelem 
v Třebčíně, kam se přistěhoval. Zatím byd-
lel a učil ve zmíněné výměně u Přichystalů 
za služné 400 zlatých ročně.

V nové škole (dnešní KSZ) učil od 1. září 

1873. Musel zvládnout šedesát až devadesát 
dětí v jedné třídě (ve škol. roce 1885/86 nejvíc 
– 96 žáků). Byl oblíbený, sžil se s obyvateli 
Třebčína a získal velkou vážnost. Po 25 le-
tech práce s dětmi mu obec 22. února 1897 
uspořádala velkou slavnost a na ní mu bylo 
uděleno čestné občanství. Až do své smrti 
bydlel v bytě školy, kde zažil i velkou povo-
deň v roce 1887. A jak autor zmíněné zprávy 
popsal jeho odchod?

„...O záslužné činnosti nebožtíkově promlu-
vil v kostele velmi dojemně slatěnský p. fa-
rář Ondřej Látal. Zaslzelo snad každé oko 
a zvláště žáci oplakali dobrého učitele svého, 
Žilť učitel Aug. Nesňal žákům svým úplně, byl 
svědomitým učitelem, ba otcem žákům svým, 
byl katolíkem věrným, člověkem hodným, vá-
ženým a milým...

Sám vyučoval zde 34 roků značný počet 
dětí, nebyl churav, až v uplynulém školním 
roce začal chřadnouti následkem zkornatě-
losti cév. Ve čtvrtek 27. září raněn byl mrtvicí 
na nádraží v Čelechovicích, vraceje se domů 
po vykonaných pracích, v pátek odpoledne 
zemřel. Zažádal již, aby byl dán na trvalý od-
počinek. A hle, jaký odpočinek! Odpočinutí 
věčné dej mu, Pane!“

Josef Nejedlý

Fotografie pana učitele s žáky (z archivu Antonína Spurného z Lip).

Obnova památek v obci

V obci Lutín se dlouhodobě snažíme o zlep-
šení stavu stavebních památek nacházejících 
se na jejím katastru. Mnoho práce pro jejich 
renovaci již udělala bývalá místostarostka 
paní Zdena Tomková. 

Důkazem jsou krásné kapličky v obou 
částech obce, rovněž některé kříže. V minu-
lých měsících došlo také na kamenný kříž 
u kaple Nanebevzetí P. Marie v Lutíně (ce-
lým názvem Korpus Krista na kříži s Máří 
Magdalénou),  který byl v havarijním stavu. 
Ten byl architektem Danielem Daubnerem 
z Olomouce kompletně zrenovován.  Součástí 
akce bylo rovněž vykácení dvou přerostlých 
bříz před kaplí, které již ohrožovaly základy 
samotné kaple i zrenovovaný kříž. V nejbližší 
době budou zasazeny nové, vhodnější stromy, 
které budou menšího vzrůstu a  dají vynik-
nout samotné kapli. Rekonstrukce proběhla 
v nákladu 195 tis. korun, 70 procent z této 
částky obec obdržela z dotačního titulu mi-
nisterstva zemědělství. Dodatečně budou 
na sousoší na kříži umístěny dvě svatozáře 
v imitaci zlata, které zde původně byly.

Renovací prošla rovněž socha holčičky 
umístěná před mateřskou školou v Lutíně. 
Tato socha stála původně  před starou ma-
teřskou školkou, po jejím zrušení však byla 
přemístěna na nynější místo. Renovace so-
chy spočívala v čištění kamene, odstranění Lutínská kaple a opravený kříž. Foto: Jakub Chrást



Informace z Regionu HANÁ

V polovině října uspo-
řádal Region HANÁ 
pro starosty a své členy 
poznávací exkurzi na jih 
Evropy. 

Cílem bylo seznámit se s rozvojem obcí 
na severu Slovinska. 

Prvním cílem byly Slovinské Konice 
(Slovenske Konjice). Společně se sta-
rostou obce jsme si prohlédli okolí obce 
a pak centrum. Zaujalo nás architekto-
nické řešení centra obce – sochy, vo-

dotrysky, parky a květinová výzdoba. 
Navštívili jsme i družstevní vinařství  
„Zlati grič“, které bylo vybudováno 
z evropských dotací a mělo zajímavou 
architekturu – kromě příjezdové komu-
nikace a vstupní budovy bylo celé pod 
úrovní terénu. Nebyl tak narušen cha-
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bioflóry a rovněž byl proveden nástřik proti 
pronikání vody. Protože socha stála prakticky 
na holé zemi, byl pod ni postaven nový, beto-
nový podstavec.

Nejohroženější památkou v naší obci je 
zcela jistě kaplička sv. Floriána u „maga-
cíny“, která je dokonce uvedena na sezna-

mu ohrožených památek ČR. Bohužel se 
nachází na pozemku, který není v majet-
ku obce, což obci Lutín komplikuje snahu 
o její záchranu. Několik let se vedení obce 
snaží o převod kapličky do jejího majetku, 
byl rovněž  vypracován projekt na její re-
konstrukci. V poslední době se však zřej-

mě blýská na lepší časy. Majitelé pozemku 
pod kapličkou i majitelé okolních pozemků, 
po kterých musí být zajištěn veřejný přístup 
ke kapličce, projevili (prozatím ústně) ocho-
tu tuto věc řešit.

Ing. Jakub Chrást
místostarosta

Lutín po 85 letech

Dnes nabízená fotografie je z mno-
ha důvodů skvost. Máme možnost vi-
dět Rybníček, když byl ještě rybníkem. 
Smrkům, které v současné době odcházejí 

jeden za druhým, bylo tehdy jen několik 
let. Vysázeli je žáci lutínské obecné školy 
s panem řídícím učitelem.

Výrazná stavba na levé straně nahoře je 
vilkou bývalého starosty Ing. Hübnera. 
Současnou fotografii je možno udělat díky 

stávajícímu porostu jen velmi obtížně, 
proto jsem poprosil jednoho z majitelů 
domků v ulici Za Rybníčkem o pohled 
z 1. patra. Proto nejsou dnes obě fotografie 
zcela identické.

Ing. Karel Mišák

Před 85 lety .... Foto: archiv pana Miloslava Bernáta ... a v současné době. Foto: Karel Mišák (se svolením p. Eduarda Michalíka)

Architektura centra Slovinské Konice. Foto: Ing. Miroslav Mačák Ovocné sady v obci Padna. Foto: Miroslav Mačák
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rakter krajiny, což byla podmínka dota-
ce. 

Další navštívenou obcí byla Padna zá-
padně od Portorože. Zde nás místosta-
rosta seznámil s místními zemědělský-
mi výrobky a některé jsme také mohli 
ochutnat. Šlo zejména o olivy (olivový 
olej), víno, sýry a pršut. Zajímavá byla 

i čokoládovna v obci Olimje, vybudovaná 
v bývalé budově základní školy. 

Samozřejmě jsme využili cestu i k ná-
vštěvě turistických zajímavostí, např. 
minoritského kláštera v Olimje, jesky-
ní v Postojne, chovu lipicánských koní 
v Lipici. Na zpáteční cestě jsme si pro-
hlédli skokanský areál v Planici a Dům 

úžasu v rakouském Gmündu. Toto po-
slední navštívené místo se v originá-
le jmenuje „Das Haus des Staunens“ 
a názorně seznamuje s fyzikálními jevy 
na bázi zvuku a jiného šíření vibrací 
v prostoru.

Ing. Miroslav Mačák
(Pozn. red.: pršut = druh sušené vepřové šunky.)

SPOLEčENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V září oslavili:

83 let Marie Tunková Lutín
83 let Jarmila Muzikantová Lutín
81 let Marie Pospíšilová Lutín
80 let Bohumila Spurná Lutín
80 let Ing. Jiří Hlavizna Lutín
75 let Jaromír Zacpálek Lutín
75 let Marie Hrubá Třebčín

V říjnu oslavili:

92 let Marie Václavíková Třebčín
91 let Marie Kratochvílová Lutín
87 let Vratislav Muzikant  Lutín
86 let Stanislav Zbořil Třebčín
86 let Vlasta Tunková Třebčín

83 let Jana Šenková Lutín
82 let František Hampl Lutín
80 let Květoslava Hamplová Lutín
80 let Zdenka Dokládalová Třebčín
75 let Pavel Janošík Třebčín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

* * *

Opustili nás ve věku …

87 let Marie Kubalová Třebčín
79 let Jaroslav Mlenský Lutín
73 let Bohumil Lepař Lutín
68 let Vlasta Koukalová Lutín
41 let Pavel Šmoldas Lutín
25 let Jakub Hejdušek Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Narozené děti: 

srpen:

Adam Kratochvíl Lutín
Adam Višňa Lutín

září:

Anna Pavlíková Lutín
Anežka Pocklanová Lutín

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

* * * * * 

Sbor pro občanské záležitosti

Živnosti v Třebčíně v letech 
1934 a 1937
(Pokračování k čl. v OZ č. 128)

Dalším z lexikonů, které informovaly 
o lokalitách v naší republice, byl Adresář 
republiky Československé, který již měl 
dokonce dva díly, první pro Čechy a druhý 

pro Moravu, Slovensko a Podkarpatskou 
Rus. Vydával jej Rudolf Mosse v Praze 
a mimo údaje, které poskytly samotné 
obce, zde byly použity také prameny úřed-
ní – převážně tzv. živnostenských komor, 
což je obdoba dnešního živnostenského 
rejstříku.

Podle tohoto adresáře žilo v Třebčíně 
v uvedených letech 559 obyvatel, obec 

měla vlakovou zastávku, poštou a tele-
grafem spadala pod Slatinice. Příslušný 
okresní úřad a soud v té době byl 
v Prostějově. Živnosti zde byly následují-
cí: hostince Anežka Bartlíková a František 
Grecman, řezníci František Kment, Josef 
Rybniček a František Grecman, trafiky 
Antonín Přikryl a Alois Smička, kovář 
Alois Novák, krejčí Jan Vítek, obchody 
se smíšeným zbožím František Svozil 
a Antonín Přikryl, obuvníci Josef Látal 
a František Vyhlídal, Mlékařské družstvo 
v Třebčíně, cihelna a lom Dr. Jaroslav 
Skála,  holič Josef Poledna, malíř pokojů 
Josef Nevrlý, pumpaři Rudolf Čepl a Alois 
Přikryl, ovocná školka Jan Indra, švadle-
ny Anna Domesová, Julie Iranová, Anna 
Přikrylová a Filomena Unzeitigová.

Na rozdíl od adresáře z předminulého 
čísla Zpravodaje zde z nějakého důvodu 
zcela chybí soupis rolníků, kteří část úro-
dy odprodávali. Další adresář od téhož au-
tora pochází z roku 1937 a podle něj pouze 
ubyly švadleny Domesová a Iranová a na-
opak přibyl mlýn Františka Hřivy. V pří-
padě mlýna se buď jedná o chybu, kdy se 
sem zápis dostal omylem, nebo šlo o ná-
jemce nějakého mlýna v okolí.

PhDr. Jan ŠtěpánObchod Františka Dvořáka v Třebčíně asi z roku 1915.
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               Vítání občánků               

V neděli 25. září byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce čtyři děti. O tři týdny později – v sobotu 15. října – bylo přijato 
do svazku obce deset dětí v Lutíně. Pěkný kulturní program připravili v obou částech obce žáci ZŠ Lutín.

Foto: Antonín Giesel

Foto: Michal Holásek

„Diamantová“ svatba
Krásné a vzácné jubileum slavili 29. září 

manželé Marie a Josef Tunkovi.
Právě před 60 lety se vydali na společnou cestu životem.

 
Přejeme jim, aby v kruhu své rodiny a přátel

prožili ještě hodně let ve zdraví a pohodě. 

Ať jim stále radost do života přinášejí 
vnoučata i pravnoučata a také zájmy a záliby – květiny, 

zahrádka, turistika a knihy. Fo
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