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ZE ŽIVOTA OBCE

Tady to vždycky začíná (z „Mánesky 2016“).  Foto: Antonín Bábek

Všechny pohybu schopné milovníky putování jarní přírodou upozorňujeme:

„Máneska“ se koná v sobotu 13. května 2017.
Více v rubrice Sport v obci a na webových stránkách.  Na vaši účast se těší odbor turistiky.

Hodnocení vzorků. Předávání cen. Foto: Roman Geisel

V Třebčíně „koštovali“ 
domácí pálenku

V sobotu 25. března byly v KSZ slavnost-
ně vyhlášeny výsledky letos už desátého 
- jubilejního ročníku „Třebčínského koš-
tu“ - soutěže o nejlepší pálenku ze švestek 
i ostatních druhů ovoce. Letos byla oboha-
cena o soutěž ovocných likérů. Záměrem 

organizátorů bylo větší zapojení žen jak 
do přípravy, tak i do hodnocení vzorků.

V letošním roce se sešlo 28 vzorků desti-
látů a 14 vzorků likérů.  

Vítězem kategorie slivovic, tedy pále-
nek ze švestek a podobného ovoce, se stal 
Dušan Sedláček z Lip, druhý byl Miroslav 
Dočkal z Lutína a třetí Jaroslav Kubala 
z Lutína.

V kategorii ostatních destilátů zvítězil 
Antonín Tisoň z Třebčína s meruňkou, dru-
hou byla společnost Škrla-Szaráz-Škrlová 
s hruškou a třetí Josef Šmehlík s jablkem.

V nové kategorii likérů zvítězila Zdena 
Korcová ze Slatinic s likérem z bezi-
nek, na druhém místě se umístila Marta 
Dozrálová z Lutína s likérem z rakytníku 
a na třetím místě se umístil, dokonce dva-

ZDARMA 5. května 2017 Ročník 26/číslo 133



2

Všichni dopluli šťastně a v dobré náladě.   Fota: Tomáš Pospíšil

Setkání ke Dni učitelů

Stalo se již tradicí, že Sbor pro občanské 
záležitosti organizuje ke Dni učitelů setká-
ní pedagogů s představiteli naší obce. To le-
tošní se uskutečnilo 30. března v aule školy.

Starosta obce poděkoval pedagogům 
za skvělé výsledky, kterých škola dosahu-
je. Popřál učitelům a žákům mnoho úspě-
chů nejen při učení ve škole, ale také při 
různých akcích a soutěžích, na kterých 
hájí dobré jméno školy i obce.

Lutínská škola má nejen kvalitní zázemí 
a vybavenost, ale především velmi dobré 

učitele, kteří předávají dětem kromě vě-
domostí i mnoho dalších hodnot. Přejeme 
jim, aby si jejich práce vážila společnost, 
rodiče i sami žáci, kteří v pozdější době 
jistě ocení svou dobrou připravenost pro 
další studium.

Mgr. Jana Šolcová, předs. SPOZ

Příjemný pocit z dobře vykonané prá-
ce je jedna z nejkrásnějších věcí v živo-
tě. Všichni ho milujeme. Ale je samo-
zřejmě ještě příjemnější, když naši práci 

uznávají i ostatní. I proto se vždycky 
rádi účastníme pravidelných setkání se 
starostou a dalšími představiteli obce, 
jež je každoročně pořádáno u příleži-
tosti Dne učitelů. Uznání, jež vyznívá 
z přednesených projevů, nás hřeje u srd-
ce a velmi těší. I letos proto představi-
telům SPOZ a lutínské obce za krásně 
připravené setkání srdečně děkujeme.

Mgr. Věra Voňková

krát, Bronislav Jaroš z Třebčína s likéry 
z višní a ořechů.

Vítězové i další soutěžící, kteří se umísti-
li na nejvyšších místech, obdrželi diplomy 
a drobné věcné dárky.

K poslechu a následně k tanci hrálo kyta-
rové duo Tomáše Hanáka.

Na závěr je nutno poděkovat organizáto-
rům akce, především Vlastimilu Hofírkovi, 
třebčínským ženám za přípravu občerstve-

ní a práci na baru a také Obci Lutín - spon-
zorovi, jehož zásluhou mohli být vítězové 
oceněni.

Ing. Karel Mišák         
předseda hodnotitelské komise

Čtvrtý lutínský 
„retro“ večírek

Tentokrát se nesl v ná-
mořnickém duchu. Díky 
námořníkům jsme vyplu-
li v osm hodin. „Nalodili“ 

jsme se na Titanic a celý večer zahájil pro-
nikavý hvizd parníku. Kapacita lodi byla 
naplněna a my jsme vyrazili vstříc zábav-
nému večeru.

Kapela EXSTRES nás neustále lákala 
na taneční parket. Opět jsme si mohli od-
nést oblíbenou nepotřebnou cenu z tom-
boly či obehrát své přátele v „céčkách“. 
Vynikající občerstvení nám zajistil Martin 
Orban ze Slatinek a taneční vystoupení 
„Aquabely“ si pro nás nachystala děvčata 
z Klásku jako každý rok. Ani naši muži 
nezůstali pozadu a scénku „Krásné děvy 
svádějí námořníka“ velmi pečlivě a pilně 
trénovali.

Loď plula celý večer na velkých vl-
nách a žádný ledovec nás nepřekvapil. 
Děkujeme obci Lutín a všem, kdo se po-
díleli na přípravě. Hlavně vám všem, milí 
námořníci, byli jste všichni báječní!

Večírek připravilo Rodinné centrum 
Klásek z Lutína a věříme, že účastníci 
byli spokojeni a příjemně „námořnicky“ 
naladěni. Budeme se těšit na další roč-
ník.

Mgr. Monika Balgová

Velikonoční hrátky 

Ve středu 12. dubna se v rodinném 
centru Klásek uskutečnily „Velikonoční 
hrátky pro rodiče s dětmi“. Na zahradě 
centra byly pro děti přichystány soutěže, 
například hledání velikonočních vají-
ček, slalom s vajíčkem a mnoho dalších. 

Po splnění všech úkolů dostaly děti za od-
měnu diplom a balíček dobrot od veliko-
nočního zajíčka.

Součástí velikonočních hrátek byl i ve-
likonoční jarmark. Prodejci nabídli své 
ručně vyráběné velikonoční a jarní výrob-
ky. V průběhu jarmarku proběhly i tvůrčí 
dílničky, ve kterých si mohly nejen děti, 

ale i jejich rodiče vyrobit motýlka z korál-
ků, nazdobit papírové vajíčko barevnými 
provázky a výseky aj.

Každý, kdo se našich velikonočních 
hrátek zúčastnil, si mohl vychutnat pří-
jemnou atmosféru velikonočních svát-
ků.

Alena Nevěčná, DiS.
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Vyslanec kardinála 
projížděl Třebčínem

U příležitosti zahájení turistické sezony 
připravilo Muzeum historických kočárů 
v Čechách pod Kosířem na sobotu 1. dubna 
výpravu cestovním kočárem po pamětihod-
ných místech Olomouckého kraje. Kočár ve-
zoucí vznešenou společnost – vyslance kardi-
nála Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu 
a váženého cechmistra kočárnického Václava 
Obra z Čech pod Kosířem – byl doprová-
zen jízdní gardou pro jejich ochranu. V naší 
místní části provedl vyslanec kontrolu stavu 
kaple sv. Floriána a vojáci předvedli ukázky 
soubojů.

V Třebčíně jsme tak mohli okusit kouzlo 
dávných tradic i díla našich předků, jejichž ši-
řitelem je muzeum. A komu nestačila „ochut-
návka“,  může navštívit X. ročník Josefkolu, 
který se uskuteční ve dnech 22. a 23. červen-
ce 2017 v zámeckém parku v Čechách pod 
Kosířem.  Ing. Jiří Burda

Motýlek z korálků bude jako živý. Foto: Lucie Migalová

Vzácná společnost při zastávce v Třebčíně. Foto: Saša Burdová

Velikonoční workshop 

V neděli 9. dubna  proběhl v Třebčíně již 
tradiční velikonoční workshop. Letošní rok 
bylo možno zhlédnout novinky v podobě 
výroby mýdla, zdobení výrobků pomocí 
ubrouskové techniky, vyrábění velikonoč-
ních přáníček pomocí razítek. Stabilní na-
bídkou je zdobení kraslic pomocí voskové 
a slámové techniky, zdobení perníčků a dře-
věných velikonočních ozdob. 

Chlapci si mohli uplést pomlázku s o-
zdobnou spirálovou rukojetí, což byla velká 
výzva pro zástupce všech věkových katego-
rií. Nedělní odpoledne jsme příjemně prožili 
a připravili se tak na Velikonoce.

Mgr. Vlaďka Kolářová Zdobení kraslic si vyzkoušely i šikovné děti. Foto: Vlaďka Kolářová

Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu (1698 v Brienu – 1758 v Brně) - hrabě, kardinál, 
v letech 1745 až 1758 olomoucký biskup (pozn. red.).
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Lutínský ČSŽ v květnu

Český svaz žen a kulturní komise po-
řádají ve středu 10. května od 16 ho-
din v aule ZŠ přátelské posezení žen 
k Svátku matek. Svým vystoupením 
jistě všechny potěší děti z mateřské ško-
ly a skupina Seniors z Lutína. I letos jako 
každoročně podpoříme při této příležitosti 
humanitární sbírku „Český den proti ra-
kovině“.

*  *  * 
Loňská jubilejní 20. sbírka se zařadila 

mezi nejúspěšnější. Na sbírkovém účtu se 
prodejem kytiček v minimální hodnotě 
20 korun podařilo shromáždit 18,26 mil. 
korun. Z vybraných prostředků podpoři-
la Liga proti rakovině Praha onkologické 
projekty, výzkum, onkologická odděle-
ní v nemocnicích, rekondiční pobyty pro 
onkologické pacienty, projekty nádorové 
prevence aj.

11. května 2016 prodala naše lutínská 
organizace 150 kvítků měsíčku lékař-
ského a na sbírkový účet přispěla fi -
nanční částkou 4244 korun. Za skvělou 

spolupráci obdržela v předvánočním 
čase poděkování jménem Ligy proti ra-
kovině Praha.

*  *  * 
V pátek 19. května od 19 hodin pořá-

dají lutínské členky ČSŽ a kulturní ko-
mise v aule ZŠ Lutín májovou veselici. 
K tanci a poslechu zahraje pan František 
Havelka z Olomouce.

Těšíme se na bohatou účast.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ

Běh pro dobrou věc
Ve středu 3. května odpoledne se v Lutíně na Rybníčku uskutečnil přespolní běh pro MAMMA HELP, jehož organizátorem bylo Rodinné 

centrum Klásek. Jde o charitativní akci pořádanou na podporu ženám s rakovinou prsu. Výtěžek z dobrovolného startovného byl věnován 
centru MAMMA HELP v Olomouci. RC Klásek

„Babský“ bál v Lutíně

Lutínské ženy a kulturní komise obce 
pořádaly 24. února v aule ZŠ Lutín 

„babský“ bál. K tanci a poslechu zahrál 
pan František Havelka z Olomouce. 

Již tradiční akce se setkala se zájmem 
střední generace obyvatel Lutína i dal-

ších návštěvníků z celého okolí. O tom, 
že se všichni dobře bavili, svědčí naše 
foto.

Vladana Tomášková

S veselou myslí a dobrou společností je život příjemnější. Foto: Ing. Petr Navrátil

Novinky v obecní knihovně

Milí čtenáři,
vzpomínáte si na lednový zpravodaj? 

Na povídání o filmovém klubu? Tak, 
vše je hotovo. Muselo se zapojit hodně 
rukou a hlav, aby tomu tak bylo, takže 
všem zúčastněným děkuji za pomoc. 

Možná jste si všimli, že dětské odděle-
ní je trochu jiné. Něco jsme přemístili, 
upravili a také nakoupili. Za pěknou 
částku 20 tisíc korun od společnosti 
SIGMA GROUP a.s. znovu děkujeme. 
Díky tomu nebude problém dělat kva-
litní akce pro víc lidí. 

Poučky z knihovnické příručky praví, 

že knihovna má být „obývákem“ obce, 
tak snad tu budete jako doma. Pohodlí 
Vám zajistí nová křesílka, duševní po-
hodu navodí nové dekorace. O zábavu 
nebude nouze, těšte se na pravidelné 
promítání a přednášky. Začínat budeme  
v květnu, proto sledujte vývěsky, anebo 
ještě lépe, přijďte do knihovny. 
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K novým přírůstkům v knihovně patří také společenské hry. Foto:  Jan Chabičovský„Obývák“ pro fi lmový klub najdete v oddělení literatury pro mládež.

FOR MODEL 2017

Kroužek železničních modelářů se zú-
častnil 15. ročníku výstavy modelů a sbě-
ratelství FOR MODEL 2017, která se 
konala ve dnech 10. až 12. března 2017 

v prostorách výstaviště Flora Olomouc. 
Expozice našeho modelářského kroužku 
byla rozložena v pavilonu „E“ a svou roz-
lohou byla mezi vystavujícími železniční-
mi modeláři největší.

Velké modulové kolejiště bylo doplněno 

vitrínami s lepenými papírovými modely. 
Zájemci z řad dětí si mohli zajezdit s vláč-
ky na malém kolejišti. Návštěvnost byla 
vysoká, o čemž svědčily fronty návštěvní-
ků před pavilonem i expozicemi.

Slavo Kapusta

Jste dlouhodobě nemocní nebo se ze 
zdravotních důvodů nemůžete dostat 
do knihovny? Čtení se vzdávat nemusíte. 
Lutínská knihovna Vám nabízí donáš-
ku knih. Tato služba má několik pravi-
del: 

Roznáška bude probíhat zatím pouze 
v Lutíně jedenkrát měsíčně, a to posled-
ní pátek v měsíci (pokud nebude ohláše-
na změna). Takto je možné si objednat 
maximálně pět knih na jeden měsíc. 
Pokud máte zájem a zatím nejste registro-

vanými čtenáři, nevadí. Registrace se dá 
vyřídit i při první donášce. Pro objedná-
ní volejte na číslo 585 944 099 nebo piště 
na knihovna@lutin.cz.

Bc. Jan Chabičovský
knihovník

Bohatá expozice modelů potěšila malé i velké návštěvníky výstavy.  Foto: František Krumpolec

Kdy – kde – co v květnu a červnu
13. května - 44. ročník turistického pochodu Mánesovou stezkou
(sobota)  start ze stadionu TJ Sigma Lutín

25. května - promítání fi lmu Řek Zorba - knihovna Lutín 
(čtvrtek)  (19.00 hod.)

27. května - 6. ročník volejbalového turnaje
(sobota)  areál Ohrada v Třebčíně (ev. Sokolovna Slatinice)
  (9.00 hod.)

 27. května - Kácení máje (15.00 hod.)
(sobota)  a taneční zábava (20.00 hod.) areál Rybníček v Lutíně

10. června - Dětský den v Třebčíně areál Ohrada (14.00 hod.)
(sobota)  

17. června - Taneční zábava se skupinou SAX 
(sobota)  areál Ohrada v Třebčíně (20.00 hod.)

29. června  - promítání fi lmu Divoké historky
(čtvrtek)  knihovna Lutín (19.00 hod.)

30. června - Taneční zábava se skupinou VIA PABĚDA 
(pátek)  areál Rybníček v Lutíně (20.00 hod.)

Kulturní komise
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Hody v Třebčíně 
připadají od skončení druhé světové války na dny, kdy slavíme výročí osvobození od fašismu. Letos připravili jejich pořadatelé – 

SDH Třebčín a Obec Lutín – následující program:

O čem jednala rada obce

dne 27. 2. 2017:

Schválila: 
�  inventarizační zprávu za rok 2016;
�  účetní závěrku ZŠ a MŠ Lutín za rok 

2016;
�  odpisový plán ZŠ a MŠ Lutín na rok 2017;
�  hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lutín 

za rok 2016:
ZŠ a MŠ, přísp. org., vykázala:
hlavní činnost – 57 811 Kč
doplňkovou činnost – 16 770 Kč
hospodářský výsledek – celkem 
74 581 Kč (byl přidělen do rezervního 
fondu);

�  otevření nového pracovního místa 
na úseku technických služeb od 1. 4. 
2017 na dobu určitou (1 rok, 4. prac. 
třída);

�   uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 4 000 Kč na zabezpečení účasti 
fl orbalového družstva žáků ZŠ Lutín 
na republikovém fi nále v Plzni (22. – 
23. 3. 2017).

dne 14. 3. 2017:

Souhlasila:
�  s dokumentací pro územní řízení akce 

„Cyklostezka Slatinice – Lutín“;

�  s dokumentací pro přeložku kabelu VN 
(lok. U Mlýnku v Lutíně).

Vzala na vědomí akceptování žádosti obce 
podané Státnímu fondu životního prostředí 
na získání půjčky pro akci „Zkvalitnění do-
dávky pitné vody pro Lutín“.

dne 30. 3. 2017:

Schválila:
�  dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Budova poš-

ty v Lutíně“, uzavřené mezi zhotovitelem, 
spol. ARTECO GROUP s.r.o., a Obcí Lutín.
Doba plnění se dodatkem prodlužuje 
do 30. 4. 2017;

�  dodatek č. 11 ke smlouvě o provozování 
a pronájmu vodohospodářského zařízení 
ze dne 27. 5. 2005, uzavřené mezi Obcí 
Lutín a spol. ARKO TECHNOLOGY a.s. 
Účinnost smlouvy se prodlužuje do 31. 5. 
2017.

dne 4. 4. 2017:

Schválila:
�  vyhlášení záměru na právo provést přelož-

ku kabelu VN v ul. Olomoucká v Lutíně 
– přeložku provede ČEZ Distribuce, a.s.;

�  návrh a cenovou nabídku ve výši 79 375 Kč 
bez DPH od společnosti PLANTE, s.r.o., 
na řešení prostoru parčíku s vodním prv-
kem v Lutíně (provedení sadovnických 
úprav);

�  smlouvu o umístění a provozování kontej-

nerů mezi Obcí Lutín a společností Textil 
Eco a.s. (kontejnery na sběr oděvů, obuvi 
a textilu);

�  poskytnutí individuální dotace ve výši 
5 000 Kč sportovnímu klubu JUDO 
LUTÍN o.s. na zabezpečení 12. ročníku 
turnaje v judu (8. 4. 2017 v tělocvičně ZŠ 
Lutín);

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 1 000 Kč na zabezpečení 24. roční-
ku Běhu mládeže – Velké ceny obce Lutín 
(28. 4. 2017 na školním hřišti v Lutíně).

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 21. 3. 2017:

Schválilo: 
�  Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016 

včetně Zprávy o přezkoumání hospodaře-
ní Obce Lutín za rok 2016;

�  Plán investiční výstavby, významných 
oprav, rekonstrukcí a pořízení majetku 
v roce 2017;

�  Rozpočet Obce Lutín na rok 2017;
�  účast Obce Lutín v elektronické dražbě po-

zemků v k. ú. Lutín (19. 4. 2017).

Vzalo na vědomí:
�  informaci o zrušení koncesního výběrové-

ho řízení na provozovatele vodohospodář-
ského zařízení v majetku obce;

�  informaci o zamítnutí žádosti o dotaci 
na vybudování komunitního bytového 
domu pro seniory v Lutíně.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

5. května - 19 hod. průvod obcí
(pátek)  20 hod. zapálení vatry, zábava se skupinou VIA PABĚDA 
  21.30 hod. ohňostroj v areálu Ohrada
6. května - 14 hod. hodový fotbalový turnaj
(sobota)  20 hod. zábava se skupinou Sax Rock v areálu Ohrada
7. května - 7 hod. budíček s hudbou J. Pavlíčka
(neděle)  10 hod.  hodová mše svatá v kapli sv. Floriána

Od 13 hod. pokračuje hodový program v Ohradě:
- ukázka výcviku policejního psa,
-  vystoupení skupiny historického šermu SARRAS,
-  LOLA ś Dance – HIP HOP všech generací.
K poslechu hraje hudební skupina ROMANTICA. 
Skákací hrad zdarma pro děti a bohaté občerstvení pro všechny 
v sobotu i v neděli jsou zajištěny.
 SDH Třebčín, Obec Lutín

6. května - 10 hod.  turnaj mladších benjamínků v kopané
(sobota)  14.30 hod.  přátelské utkání „starých“ pánů v kopané 

(Lutín – Doloplazy), stadion TJ
  19 hod.  oslavy osvobození (položení věnce k pomníku padlým, 

průvod na Rybníček, vatra, ohňostroj)
7. května - 7 hod. budíček s hudbou J. Pavlíčka
(neděle)  9 hod. mše svatá v lutínské kapli

  11.30 hod.  mistrovské utkání mladších žáků v kopané 
(Lutín-Slatinice – Haňovice)

  14 hod.  mistrovské utkání dorostu v kopané (Lutín-Slatinice – 
Troubelice)

  16.30 hod.  mistrovské utkání mužů v kopané (Lutín – Velké 
Losiny), stadion TJ v Lutíně

Hody v Lutíně 
slavíme tři týdny po Velikonocích. Jsou tedy pohyblivé a letos připadají na stejné dny jako hody v Třebčíně. Také pro Lutín připravili 

členové TJ Sigma Lutín a Obec Lutín pestrý program:

*   *   *   *   *

Během všech utkání bohaté občerstvení na stadionu TJ, lunapark „pod lipami“ po celé dva dny! TJ Sigma Lutín, Obec Lutín
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Zápis se zajíčkem
Čas opravdu utíká jako voda v řece. Děti, 

které loni v září nastupovaly do prvního roč-
níku s očekáváním, těšením nebo obavou, 
jsou dnes už „ostřílenými prvňáky“ a za pár 
týdnů si odnesou svá zasloužená vysvědče-
ní. Do uvolněných „prvňáckých“ lavic used-
nou děti, které se do lutínské školy přišly 
zapsat letos 3. nebo 24. dubna.

Poprvé za dlouhá léta byl termín zápisu 
stanoven na jarní dobu. Děti tak měly pár 
týdnů k dobru, aby „dorostly“ a udělaly po-
sun ke školní „zralosti“.

Blížily se Velikonoce, a tak bylo pocho-
pitelné, že děti vítali u vchodu roztomilí 
jarní zajíčci (maskovaní starší spolužáci), 

kteří provedli budoucí školáky i jejich ro-
diče jarně vyzdobenou školou  a celým 
zápisem.

Nejprve měli budoucí prvňáci možnost 
uvolnit se při běhání a cvičení v tělocvič-
ně. Tam většina z nich ztratila ostych a pak 
všichni společně se zajíci hledali velikonoč-
ní vajíčka, která je přivedla až do tříd. 

Ve třídě už na děti čekaly opravdové úko-
ly. Kreslily postavu, rozeznávaly geometric-
ké tvary a barvy, vyprávěly, opisovaly různé 
znaky, skládaly puzzle, orientovaly se v po-
jmech „vpravo-vlevo“ a zápasily s vázáním 
mašle, čímž si ověřujeme jejich schopnosti 
v oblasti jemné motoriky. Při přípravě svých 
dětí na zvládnutí tohoto neoblíbeného úkolu 
se mohou rodiče přesvědčit o jejich trpěli-
vosti a ochotě se učit a vypořádat se i s ne-
populárním problémem.

My dospělí musíme plnit i takové úkoly, 
do kterých se nám často „nechce“, a je třeba 
připravit i děti na to, že s nástupem do školy 
jim ubude volnosti a do jejich života přijdou 
povinnosti a práce. Není nutné je školou 
strašit, naopak je třeba s nimi komunikovat, 
povzbudit je a vést je tak, abychom jim pře-
chod do školy ulehčili. Je velmi dobré, když 
mají děti zvládnuté a zažité zejména sociální 
návyky, umějí samostatně pracovat a chova-
jí se přiměřeně svému věku.

Takto připravených dětí se do školy chys-
tá většina. My se na ně už teď moc těšíme 
a doufáme, že se při „zápisu se zajíčkem“ 
přesvědčily, že na ně ve škole čeká i zábava 
a spousta nových kamarádů a zajímavých 
zážitků.

Mgr. Leona Čotková
Mgr. Milena Vychodilová

*   *   *
K letošnímu zápisu v řádném termí-

nu 3. dubna a v náhradním termínu 
24. dubna přišlo celkem 54 dětí. K ná-
stupu do 1. ročníku v září 2017 bylo 
přijato 49 dětí, rodičům pěti dětí bylo 

doporučeno, aby u svého předškoláčka 
využili ročního odkladu povinné školní 
docházky.

*   *   *
Ve středu 10. května v době od 9 do 11.30 

hodin se koná také zápis dětí do Mateřské 

školy Lutín. Týká se dětí narozených nej-
později do 31. srpna 2015. Bližší informa-
ce najdou rodiče ve vývěsních skříňkách 
a na webových stránkách školy. 

 Mgr. Lenka Soušková
ředitelka

dne 25. 4. 2017:

Projednalo hlavní body programu veřejného 
zasedání:

�  jmenování p. Františka Crhy novým velite-
lem JSDH Třebčín;

�  možnosti výstavby sportovní haly v Lutíně;
�  projekt zřízení Obecní policie.

Zápis a usnesení k těmto a dalším bodům 
jednání najdete na webových stránkách obce 
a na úřední desce před OÚ Lutín.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Budoucí „prvňáčci“ brali své úkoly vážně.  Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

Okresní kolo BiO

V dubnu proběhla okresní kola biolo-
gické olympiády. I letos jsme do soutěže 
přihlásili nejúspěšnější žáky ze školní-
ho kola. V kategorii šesťáků a sedmáků 
nás reprezentovaly Nela Hanzelová (20.
místo) a Kristýna Nezhybová (16.místo). 

Letos především sbíraly zkušenosti s ta-
kovou soutěží a věřím, že je zúročí v dal-
ších letech. 

V kategorii osmáků a deváťáků nás re-
prezentovali Jan Chmelář a Pavel Chme-
lář. Oba se stali úspěšnými řešiteli okres-
ního kola (dosáhli víc než 60% správných 
odpovědí). Pavel Chmelář skončil na šes-

tém místě a Jan Chmelář na čtvrtém.mís-
tě, prvním nepostupovém. 

Všem čtyřem děkuji za reprezentaci 
školy a obce a zároveň je musím po-
chválit za vypracování moc pěkných 
úkolů, které byly podmínkou pro okres-
ní účast.

Mgr. Jan Chmelář
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Chvilka pro oddech a poradu. S chutí do dalšího boje! Foto: Mgr. Kateřina Mrázková 

Úžasné stříbro z republikového 
fi nále v Plzni

Ve dnech 22. a 23. března se díky na-
šim nejstarším chlapcům dostala ZŠ Lutín 
na televizní obrazovky. Podařila se jim 
fantastická věc – probojovali se do repu-
blikového fi nále v nejtěžší kategorii starších 
žáků ve fl orbalu. Je to nejobsazenější soutěž 
na základních školách. V této kategorii star-
ších dětí (chlapců i dívek) bylo letos přihlá-
šeno 40 tisíc dětí ve 2500 družstvech.

Pro nás to byla v chlapecké kategorii 
premiéra. Dívkám se podařilo proklouz-
nout do republikového fi nále už před dvě-
ma roky a dovezly si bronzové medaile. 
Letos moc nechybělo a mohly být v Plzni 
také, ale těsně to nevyšlo.  

Během letošních kvalifi kačních kol pro-
kázali chlapci obrovské nasazení, touhu 
vyhrát, soudržnost týmu a samozřejmě 
také tréninkem získané dovednosti. To 
vše bylo korunováno úspěchem – postu-
pem do RF v Plzni. Letošní ročník byl je-
dinečný tím, že fi nálový zápas byl poprvé 
vysílán v přímém přenosu na ČT SPORT. 
Pro kluky to byla obrovská motivace. 

Turnaj nám vyšel náramně. Chlapci po-
kračovali ve svých výkonech z postupo-
vých kol a probojovali se do fi nále. Za celý 
rok až do fi nále neprohráli jediný zápas. 
Do Plzně se s nimi probojovalo družstvo 

Děčína, s kterým v základní skupině re-
mizovali 5:5. Sportovně musíme uznat, že 
kluci z Děčína zahráli fi nále lépe a po zá-
sluze vyhráli. Nás moc mrzelo, že se nám 
nepodařilo dát gól, i když tyče zvonily. 
Spolužáci, kteří nám fandili při přímém 
přenosu v aule, si „gól“ zakřičet nemohli. 

I přes fi nálovou prohru je to pro nás vel-
ký úspěch. Slovy trenéra děčínského druž-
stva: “Na to, odkud  jste...“.  Klukům bych 
chtěl poděkovat nejen za předvedené vý-

kony, ale také za to, jak se na všech akcích 
chovali a výborně reprezentovali naši ško-
lu i obec. Poděkování  zaslouží tito hráči: 
Rosťa Pavlíček (kapitán), Ondřej Tomášek 
(vyhlášený nejlepším brankářem repub-
likového fi nále), Pavel Matějů, Dušan 
Soušek, Pavel a Jan Chmelářovi, Filip 
Vaculík, Tomáš Procházka, Jan Svoboda,  
Pavel Zlatohlávek, Vojta Sedláček, Michal 
Endlicher a Jakub Sedláček.

Mgr. Jan Chmelář

Držitelé druhého místa z Plzně. Foto: Mgr. Jan Chmelař

Naše nejmenší fl orbalistky 
v Praze

Měsíc po stříbrném úspěchu starších žáků 
na republikovém fi nále v Plzni se vydaly naše 
fl orbalistky z 3. až 4. ročníku na další repu-
blikové fi nále, tentokrát do Prahy. Dívky se 
mezi nejlepších šest družstev v této kategorii 
probojovaly vítězstvím v okresním a kraj-
ském kole a třetím místem v „národním fi -
nále východ“.

Postup do republikového fi nále byl obtížný. 
Když dívky vybojovaly v národním fi nále 
východ bronzové medaile, které zajišťovaly 
postup na republiku, byly neskutečně šťast-
né. Musím ale říct, že stejně velké bylo jejich 
vyčerpání. Prokázaly už v tomto věku velkou 
morální sílu a schopnost překonávat náročné 
situace. 

V republikovém fi nále se naše družstvo 
umístilo na šestém místě. Dívky odehrály 
vyrovnaná utkání, ale chybělo nám trochu 

sportovního štěstí. Družstvo hrálo ve slo-
žení Ema Baleková, Verunka  Mrázková, 
Lenička Mrázková, Natka Dostálová, Adélka 
Brostíková, Barunka Krejčířová a Anička 
Dohnalová. Na turnaji patřily k nejmladším. 
Ostatní družstva byla složena především z dí-
vek 5. tříd. To dává našim děvčatům naději 
do dalšího roku, protože všechny naše hráč-
ky z týmu můžou hrát i příští rok za stejnou 
kategorii. 

Mgr. Jan Chmelář
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Nezmrzli jsme – vyhráli jsme

Ve čtvrtek 20. dubna se 35 žáků naší školy 
zúčastnilo orientačního běhu v Těšeticích, 
nazvaného „Těšetická myška“.

Ačkoliv bylo pouze několik stupňů nad 
nulou a studený vítr k tomu, chuť zažít do-
brodružství byla silnější. Zasoutěžit si 
a třeba i zvítězit byly důvody, proč se závo-
du zúčastnit….

Žáci naší školy startovali ve třech kate-
goriích, a to:

Chlapci z 1. stupně: Adam Bureš 
a Ondřej Svoboda ze 4.B doběhli na krás-
ném 3.místě.

Dívky z 2. stupně: 1.místo obsadila 
Adéla Střídová z 8.A, která se stala záro-
veň nejrychlejší běžkyní celého závodu.

Chlapci z 2. stupně: V této kategorii jsme 
obsadili první dvě příčky – 1.místo získal 

Pavel Matějů a 2.místo Ondřej Tomášek, 
oba z 9.B.

Nesoutěžní kategorie MIX se zúčastnilo 
šest dvojic a jedna trojice.

 Zázemí jsme měli v těšetické ZŠ, která 
„Myšku“ výborně zorganizovala. I přes ne-
přízeň počasí si děti závod užily a odjížděly 
domů s příjemnými zážitky.

Mgr. Kateřina Krejčířová

S matematikou si poradíme

V březnu proběhlo na naší škole několik 
matematických soutěží. 

Nejobtížnější z nich je matematická 
olympiáda. Žáci řeší doma zadané úkoly 
a podle výsledků své práce se mohou stát 
úspěšnými řešiteli školního kola. Těmi se 
stali ze 7. třídy Vojtěch Šmída a Michaela 
Malá, z 6. třídy Nela Hanzelová. Tito žáci 
reprezentovali naši školu v okresním kole.

V pátek 17. března proběhla tradiční me-
zinárodní soutěž Matematický klokan, 
do které se přihlásilo 138 žáků z 2. – 5. 
roč. a 114 žáků z 6. – 9. roč.

Nejlepšími řešiteli z celé školy byli 
Pavel Chmelář, Zdena Řeháková, Petr 
Gazda a Lucie Kamenská. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích : Cvrček, Klokánek, 
Benjamín a Kadet.

Na prvních místech se umístili:
v kategorii CVRČEK Lucie Kamenská 

(3.B), Lucie Gazdová (2.B) a Eliška 
Žitková (3.A);

v kategorii KLOKÁNEK Zdena Řehá-

ková, Nikola Piterková a Štěpán Popelka 
(všichni z 5.A);

v kategorii BENJAMÍN Petr Gazda 
(6.B), Petr Dostál (6.A) a Jakub Smička 
(7.A);

v kategorii KADET Pavel Chmelář 
a Adéla Střídová (8.A) a Jan Chmelář 
(9.A).

RNDr. Dana Vrbová

Úspěšní řešitelé školního kola.  Foto: Mgr. Kateřina Mrázková

DUHA Křišťál Lutín

Letní tábor po dvaadvacáté

Náš dětský oddíl 
pořádá o prázdninách 
v termínu od 29. čer-
vence do 12. srpna 
svůj již 22. letní tábor! 
Bude se konat opět 
na řece Březné poblíž 

Hoštejna a letos se budeme bavit na téma 
„Z fi lmu do fi lmu“. Pokud byste chtěli jet 
s námi, neváhejte a rychle posílejte při-
hlášky. Těšíme se! 

P.S. O prvním květnovém víkendu 
se zúčastníme celostátní akce organi-
zace DUHA - setkání „Duhový most“ 
v Šumperku.

Veškeré informace najdete na táboro-
vém webu http: //tabor.lutin.cz.

Vedoucí a instruktoři oddílu

Soutěživý březen a duben 
v naší škole

Doufám, že lutínská čtenářská obec 
promine jistou monotematičnost článků 
o základní škole v tomto čísle. Téměř 
všechny jsou věnovány soutěžím. A věř-
te nebo ne – ve všech těchto soutěžích 

se naši žáci skvěle (či alespoň velmi 
dobře) umístili. Myslím, že je na místě 
hodně chválit a že je i co oslavovat. 

Doufám, že naši radost a pocit štěstí 
budete s námi ochotně sdílet, že spo-
lu s námi budete hrdí na to, čeho naši 
žáci dosáhli. Je však vždy třeba vidět 
nejen úspěch samotný, ale také hodiny 

a hodiny práce, jež se za ním ukrývají. 
Množství času a energie, které je třeba 
obětovat pro jeden zářivý okamžik ví-
tězství. A i této oběti je třeba si vážit. 
Tak – milí mladí přátelé, blahopřejeme 
a děkujeme.

Mgr. Věra Voňková
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Sigmundova SŠS, Lutín

 „Královna věd“ není strašák

V úterý 21. února proběhlo na naší ško-
le základní kolo matematické soutěže. 

Tuto soutěž každoročně organizujeme pro 
studenty všech ročníků. Odvážní jedinci 
napříč třídami změřili své matematické 
schopnosti a ti nejlepší postoupili do dal-
šího kola. 

Celostátní kolo matematické soutěže se 
konalo v pátek 31. března na SOŠ Štursova 

v Olomouci. Za naši školu jsme vyslali 
dvanáct „odvážlivců“, vítězů základního 
kola.  Ti v doprovodu Mgr. Jiřího Zdražila 
strávili pěkné dopoledne počítáním. 

Doufáme, že uspějí! Výsledky budeme 
totiž znát až v květnu.    

Mgr. Jitka Bušinová

Dvanáct „statečných“ pro celostátní kolo. A teď už každý sám! Fota: Mgr. Jitka Bušinová

Maturity 2017

Přišlo jaro a s ním pravidelný kolotoč 
maturitních zkoušek. V naší škole budou 
letos maturovat dvě třídy čtyřletého oboru 
Mechanik seřizovač a jedna třída nástav-
bového studia Provozní technik. Po letech 
příprav, studia a zkoušení je to tady! 

V úterý 11. dubna byly rozpečetěny prv-
ní obálky s tématy písemné práce z čes-
kého jazyka. Hoši měli na výběr z deseti 
témat různých slohových útvarů. Jak tato 
písemná práce dopadla, ještě netušíme, 
neboť oprava se provádí centrálně mimo 
naši školu. 

Ve středu 19. dubna maturity pokra-
čovaly. Celkem patnáct studentů oboru 
Provozní technik psalo písemnou práci 
z odborných předmětů, která na jejich 
dvouletém oboru nahrazuje praktickou 
zkoušku.  Studenti oboru Mechanik se-
řizovač vykonávali ve stejném termínu 
praktickou zkoušku. Někteří ve školních 
dílnách, ale většina přímo ve fi rmách, 
kam docházeli na odborný výcvik. 

Další kolo maturit nás čeká v první po-
lovině května, kdy proběhnou písemné 
zkoušky z matematiky, anglického a čes-
kého jazyka. Tím si odbudeme tzv. státní 
část maturit a v druhé půlce května nás 

čekají tolik obávané ústní zkoušky. A nám 
nezbývá, než studentům popřát šťastnou 
ruku při „tažení“ otázek a pedagogům 
pevné nervy při zkoušení.

Mgr. Jitka Bušinová 

Písemná práce z českého jazyka. Foto: Mgr. Jitka Bušinová

SPORT V OBCI

Turnaj ve stolním tenisu

Pod záštitou spolku S&K Třebčín probě-
hl  v sobotu 4. února v budově  bývalé ško-
ly v Třebčíně již 5. ročník turnaje ve stol-
ním tenisu. Dopoledne si své síly změřily 

ženy, odpoledne potom hráli v hlavní  ka-
tegorii muži. 

Turnaje se účastnilo celkem 18 hráčů 
(7 žen a 11 mužů). Je to sice o pár hráčů 
méně než loni, ale kvalitu hry to nikterak 
neovlivnilo. Letošního ročníku se účastnil 
i místostarosta Jiří Burda, který obsadil 
krásné čtvrté místo. Je vidět, že i členové 
zastupitelstva si najdou ve svém nabitém 

programu čas na sportovní vyžití a dokáží 
ze sebe dostat skvělé výkony. 

Hráči byli v každé kategorii rozděleni 
do dvou skupin. Bojovalo se o každý mí-
ček, zápasy byly hodně vyrovnané. Ti, kdo 
právě nehráli, vytvářeli skvělou diváckou 
kulisu. A jaké jsou výsledky? 

V kategorii žen obhájila prvenství Věra 
Tótová, na druhém místě skončila Hanka 
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Weidingerová a třetí byla Milena Wei-
dingerová. V hlavní kategorii vyhrál 
Milan Koudelka, druhý byl Ladislav 

Vybíral a třetí místo obsadil Jaroslav 
Šumbera. 

Velký dík patří Mileně Weidingerové, 

která se postarala o organizaci a hladký 
průběh celého turnaje.

 Pavel Novák, předseda S&K Třebčín

Hráčky v plném počtu s vítěznou „trojkou“. Foto: Pavel Novák Kdo se nám schoval? Foto: Milena Weidingerová

Mánesova stezka je už za týden

Jaro je tady a poča-
sí, zatím dost vrtošivé, 
se snad už konečně 
umoudří. Pěkné sluneč-
né dny by jistě uvítali 
členové odboru turisti-

ky TJ, kteří zvou všechny malé i velké, mla-
dé i dříve narozené milovníky procházek, 
pochodů a projížděk jarní přírodou na letos 
již 44. ročník pochodu „Mánesovou stez-
kou“, který se koná v sobotu 13. května 
2017.

Pro chodce je připravena trasa na 15 nebo 
25 km, pro běžce na 20 km a pro cyklisty 

na 50 – 60 km. Start pro chodce a cyklisty 
je od 7 do 8,30 hodin, pro běžce od 9 hodin 
na stadionu TJ Sigma Lutín.

Bližší informace najdete ve vývěsních 
skříňkách a na webových stránkách obce.

Krásné počasí přeje a na hojnou účast 
se těší odbor turistiky TJ.

Fotbalové zpravodajství

Muži úspěšně re-
prezentují naši obec 
v krajském přeboru. 
Z dosavadních šesti 
odehraných kol do-
kázali v pěti zápasech 

bodovat. Z toho ve čtyřech zápasech neobdr-
želi branku. Na druhou stranu nutno přiznat, 
že střelecky se nedaří, v jarních kolech jsme 
vstřelili pouhé čtyři branky. I tak jsme za tři 
body porazili holické „béčko“ a Dolany, dva 
body za výhru po penaltovém rozstřelu jsme 
brali doma se silným Zábřehem a v Kojetíně. 

Na penalty jsme prohráli s dalším silným 
soupeřem ze Šternberka a jediný nepovedený 
zápas bez bodového zisku jsme absolvovali 
v Rapotíně, kde jsme domácím podlehli 0:2. 
Celkově jsme tedy na jaře „zatížili“ naše kon-
to deseti body. V průběžné tabulce krajského 
přeboru nám patří páté místo.

Začátkem dubna se rozjely i mládežnické 
soutěže. Dorost, který jarní část sezony ode-
hraje na hřišti v Lutíně, porazil v prvním kole 
Dolany 10:0, ve druhém kole po napínavém 
průběhu podlehl silnému Hněvotínu 2:3. Další 
domácí utkání s Velkým Újezdem skončilo 
vítězstvím Lutína 6:5. V tabulce okresního 
přeboru patří dorostu průběžné osmé místo.

Starší žáci, kteří hrají své zápasy 
ve Slatinicích, nejprve porazili Hněvotín 
vysoko 9:0 a poté jednoznačně vyzráli 
i na Hlubočky, kterým vstřelili tři branky. 
V tabulce patří žákům pěkné třetí místo.

Mladší žáci oba své jarní zápasy sice pro-
hráli, ale v žádném případě neudělali ostudu, 
v tabulce drží pěkné osmé místo.

Starší benjamínci mají za sebou dva jar-
ní turnaje, na obou turnajích obsadili druhé 
místo, to jim patří i v celkové tabulce. Mladší 
benjamínci zatím odehráli pouze jeden tur-
naj, kde obsadili pěkné čtvrté místo.

Jakub Chrást, hráč A-týmu mužů

„Workout“ máme i v Lutíně

Tak jako na konci roku 2016 v Třebčíně 
bylo nyní i v Lutíně vybudováno nové 
„workoutové“ hřiště. Výstavbu fi nanco-
vala obec Lutín, na realizaci význam-
ně přispěla i lutínská fi rma John Crane 
Sigma a.s., jmenovitě pan Aleš Pohle, 
který v rámci studentského projektu 
zprostředkoval komunikaci s vedením 
fi rmy. Velké poděkování patří zastupite-
lům obce Lutín, fi rmě John Crane Sigma 
a.s. a rovněž pracovníkům Technických 

služeb obce Lutín, kteří se na stavbě dost 
významně podíleli.

O workoutu jsme se zmínili již v minu-
lém čísle Obecního zpravodaje, já si do-
volím pár doplnění. Workout je cvičení 
výhradně ve venkovním prostředí pomocí 
různých cviků – kalisteniky, v překladu 
cvičení s vlastní tělesnou váhou. Tento 
druh sportu se v České republice i na ce-
lém světě masově šiří a propadá mu stále 
více obyvatel. Nejznámějším propagáto-
rem tohoto sportu je hnutí SebeRevolta. 

Více informací o tomto cvičení se může-

te dozvědět na webu www.seberevolta.cz. 
Workoutové hřiště mají Olomouc, Prostějov, 
Hněvotín a teď jsme se dočkali i my v Lutíně 
a Třebčíně.

Hřiště bude přístupné vždy branou areálu 
TJ od benzínové stanice, provozní doba hřiš-
tě je v období říjen až duben od 9.00 do 18.00 
a v období květen až září od 8:00 do 21.00 
hod. Zdůrazňuji, že hřiště je určeno cvi-
čencům starším patnácti let a vyšším než 
140 cm. Mladší zájemci mohou hřiště vyu-
žívat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Ing. Jakub Chrást, místostarosta
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Náš rozhovor se známým 
autorem

PhDr. Vlastimil Vondruška CSc. 
(1955, Kladno)

Je český historik, publicista a autor 
mnoha knih, ze kterých jsou nejzná-
mější jeho historické románové epopeje 
(Přemyslovská epopej, Husitská epopej). 
Patří dlouhodobě k nejpopulárnějším 
současným domácím autorům. Ve svých 
přibězích a na četných besedách seznamu-
je čtenáře se zločinem a trestem ve stře-
dověku, ale také s obyčejnými radostmi 
a strastmi našich předků. Jedné z takových 
besed se můžete zúčastnit 23. května v 17 
hodin ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Knihy Vlastimila Vondrušky vyhledávají 
a se zájmem čtou také návštěvníci lutínské 
knihovny. Proto jsem si dovolil položit au-
torovi několik otázek na jeho tvorbu, litera-
turu a názor na budoucnost psaných knih 
vůbec. Jeho upřímné a zasvěcené odpovědi 
čtenáře jistě zaujmou a potěší.

*   *   *   *   *
Psaní historických románů určitě vyža-

duje spoustu bádání. Trávíte v archivech 
hodně času?

Dnes už ne, ale v mládí ano. V době, 
kdy jsem studoval na Karlově univerzitě 
v Praze, a ještě i později v časech mého 
působení v Československé akademii věd 
a v Národním muzeu v Praze jsem ne-
chodil s kamarády do hospůdek, nechodil 
jsem na diskotéky a nepofl akoval se jako 
mnozí jiní. Spolužáci se mi smáli, protože 
jsem byl opravdu introvert, který znal pře-
devším knihovny a archivy, byl jsem také 
první z ročníku, kdo začal samostatně pu-
blikovat vědecké studie. To je samozřejmě 
základ, který se nikdy neztratí. Studiem 
pramenů získáte mnohem pravdivější ob-
raz o dění než ze suchých pouček učebnic. 
Pokud dnes začínám román na jakékoli 
téma, samozřejmě si musím pár detailů 
ověřit či dohledat, ale není to nijak časově 
fatální, protože vím, kam sáhnout. Co je 
ale podstatné, základní způsob života na-
šich předků důvěrně znám, jinak bych se 
nemohl ve světě svých hrdinů pohybovat 
s lehkostí, jakou taková tvorba vyžaduje. 
Často jsme svědky toho, že postavy ze 

středověku mají názory, které si lidé vy-
pěstovali teprve nedávno. Není tedy vý-
jimkou, když rytíř káže o náboženské 
toleranci apod. Necítíte se jako autor 
v ošemetné situaci, kdy musíte skloubit 
často odlišné hodnoty historických po-
stav a dnešních čtenářů?

Velice se mýlíte, pokud máte pocit, že 
problémy, které trápí dneska nás, netrápily 
naše předky. Historie se neustále opakuje, 
často až s děsivou pravidelností. Ve stře-
dověku se lidé zabývali tím, zda jsou si 
věřící rovni (od 13. století učenecké pole-
miky vedené hlavně zásluhou minoritů), 
hovořilo se o postavení žen (boj Markéty 
Parmské na počátku 15. století), existo-
valy mediální podvody (lživé pamfl ety 
na Přemysla II. Otakara v říši), hospodář-
ské sankce (vyhlášené papežem na české 
husity), Německo chtělo prostřednictvím 
císařství monopolizovat vládu v křesťan-
ském světě, Turci útočili na Evropu a křes-
ťané se jich zoufale báli... Mám pokračo-
vat?

Sám jste se nechal slyšet, že by se vám 
líbilo být středověkým šlechticem. Co vás 
osobně na středověku nejvíce přitahuje?

Ono to prohlášení, že by se mi líbilo být 
středověkým šlechticem, je třeba brát tak 
trochu literárně. Ta doba byla sama o sobě 
hodně těžká, ale na druhou stranu to byla 
doba zvláštní tím, že byla mnohem oprav-
dovější, než je ta dnešní. Lidé se museli 
o sebe postarat sami a ne se nechat vodit 
za ručičku úředníky a zástupy dobrodějů, 
nic se neokecalo, pokrytectví a lhaní si 
do kapsy k ničemu nevedlo. Byla to i doba 
spravedlivá, kdy zákony chránily ty pocti-
vé a nikoli zločince, jak to někdy v našem 
soudnictví vypadá. Lidé měli málo, ale 
právě proto si toho dokázali vážit a byli 
šťastní z maličkostí. My máme skoro 
všechno, na co si vzpomeneme, přesto je 
většina společnosti nešťastná, frustrova-
ná a žně mají psychologové. Středověk 
byl určitě dobou, která vyžadovala dřinu 
a odpovědnost, ale odměňovala člověka 
prostými a čistými radostmi. Naši předko-
vé nechodili s hlavami v oblacích, viděli 

život mnohem reálněji, a věřte mi nebo ne, 
byli určitě šťastní. 

O vás se, pane Vondruško, dobře ví, že 
je vám nejbližší doba vrcholného středo-
věku v českých zemích. Toto období jste 
krásně a široce vylíčil ve své tvorbě. Je 
nějaké jiná doba nebo místo, kterému 
byste se chtěl jednou věnovat?

Napsal jsem také celkem úspěšný sati-
rický román z naší současnosti (Strana 
štěstí), v budoucnu bych rád napsal kroni-
ku jistého sklářského rodu z doby barok-
ní a možná se někdy vrhnu i na sociálně 
katastrofi cký žánr, popisující budoucnost 
Evropy. Ale to budou spíše náhodná odbo-
čení, základní tvorbu bych rád dál oriento-
val na to, co už píši. Kromě jiného proto, 
že by mi čtenáři asi neodpustili, pokud 
by z našeho knižního trhu zmizel Oldřich 
z Chlumu. 

Vaše pracovní tempo je neskutečné. 
Vychází vám jedna kniha za druhou 
a do toho se ještě účastníte četných be-
sed. Kdy si nacházíte čas na psaní? Máte 
na tvoření vyhrazenou dobu, nebo jste 
ustavičně „v pozoru“ a vymýšlíte nové 
příběhy, kdy se dá?

V práci jsem byl vždycky velice rych-
lý, má žena mne někdy kárá, že až moc 
a občas to podle ní hraničí se zbrklostí. 
Proto bych byl třeba špatný řemeslník, 
protože pro mne rozhodně neplatí úsloví 
„dvakrát měř a jednou řež“. Já si ovšem 
psaní knih užívám, protože své příběhy 
při psaní opravdu prožívám, spolu se svý-
mi hrdiny žiji v jejich světě a cítím jejich 
emoce, řeším detektivní zápletky, válčím 
nebo třeba hoduji (tuhle část tvorby mám 
rád zvláště tehdy, pokud v reálném živo-
tě držím dietu). Protože jsem spisovatel 
na plný úvazek, den si mohu organizovat 
podle momentální nálady, ale také ostat-

ZAJÍMAVOSTI

Spisovatel Vlastimil Vondruška ve svém „království“. Foto: archiv
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ních povinností. Navzdory tomu, co jsem 
právě napsal, nevyhýbám se práci na za-
hradě ani v domácnosti, s ženou chodí-
me nakupovat, občas uvařím a dělám si 
také veškerou administrativu. Pokud to 
však jde, nejraději píši ráno, tak tři hodi-
ny, a pak odpoledne a v noci. Když mám 
zrovna inspiraci, pak jdu spát často hlubo-
ko po půlnoci. Ale jsou dny, kdy nenapíšu 
ani řádku. 

I když by se mnou mnozí nesouhlasili, 
myslím, že každé umění je tak trochu ře-
meslo a tvoření má svůj řád. Vnímáte to 
stejně? Máte nějaký svůj vlastní postup, 
kterého se držíte?

Každé umění má podle mne dvě stránky. 
Tou řemeslnou je technika, kterou by měl 
autor zvládat. Ostatně kdysi v cechu musel 
každý adept prokázat dokonalou znalost 
řemesla. V případě spisovatelů je to samo-
zřejmě český jazyk, schopnost formulo-
vat, ale také znalost psychologie, společ-
nosti a reálií, o nichž píše. Druhou strán-
kou umění je pak rovina, jíž říkám marke-
tingová. Autor by měl vždycky přemýšlet, 
proč píše a pro koho píše. Mnozí umělci 
rádi ukazují svou výjimečnost tím, že prý 
tvoří z umělecké nutnosti svých duší, kte-
ré jsou rozervané a hledají způsob k se-
bevyjádření. Nebo řeknou něco podobně 
nafoukaného a hloupého. Jedna rakouská 
nositelka Nobelovy ceny prohlásila, že je 
jí jedno, zda jí čtenáři rozumějí. Já si my-
slím, že každé dílo je interakce mezi auto-
rem a čtenářem, protože knihy bez čtená-
řů nemají smysl. Proto se snažím, abych 
vnímal své čtenáře a zprostředkovával jim 
hodnoty, kterým rozumějí a které je mo-
hou povzbudit a potěšit v dnešní ne zrovna 
lehké době, kdy se tak zvané elity snaží 

zničit tradiční postoje, které po staletí naši 
předkové budovali a hájili.  

V našich končinách patříte jednoznač-
ně k nejpopulárnějším autorům. Určitě 
v tom hraje roli to, že píšete o prostředí, 
které místní dobře znají a umí se s ním 
ztotožnit. Jaké ohlasy mají vaše knihy 
v zahraničí? 

Loni vyšly dva romány v Německu 
a letos má vyjít třetí, doufám, že si tedy 
najdu místo i u tamních čtenářů. Své čte-
náře mám na Slovensku, a pokud vím, 
i za oceánem (jeden Oldřich z Chlumu 
byl přeložen do angličtiny). Kniha pro děti 
s hrdinkou Fiorellou vyšla v Srbsku. Ale 
jsou to jen první vlaštovky, doufám, že se 
v cizině uhnízdí mnohem masivněji. 

Knihovny to v dnešní době, kdy se 
ke knihám přistupuje jako ke zboží, kte-
rého je nutné prodat co nejvíc, nemají 
snadné. V tomto ohledu proti sobě stojí 
dvě strany. Jedna hájí zájmy trhu, a dru-
há chce i do menších obcí vnášet více 
kultury. Jak se k otázce půjčování knih 
stavíte jako autor?

Kdysi napsal Umberto Eco pro mne 
slavnou větu: „Knihy se píší proto, aby 
byly čteny.“ Mají-li čteny být, pak je tře-
ba dělat vše, aby se k čtenářům dostaly. 
Protože jezdím už mnoho let po vlastech 
českých, moravských i slezských a na-
vštěvuji knihovny i v menších obcích, vím 
dobře, jakým jsou požehnáním pro míst-
ní čtenáře. Kniha by neměla být statkem, 
který si může dopřát jen někdo, protože 
existuje přece mnoho knih, které si člověk 
přečte jednou a nikdy později se k nim 
už nevrátí. V takovém případě postrádá 
logický smysl nutit ho, aby si ji koupil. 
Já samozřejmě chápu smysl otázky, ano, 

autor žije z toho, aby se knihy prodávaly, 
a zdánlivě tratí, pokud se místo toho půj-
čují, ale není to pravda. Každý rozumný 
autor by měl knihovny podporovat, proto-
že tím udržujeme čtenářskou kulturu, a ta 
kdyby neexistovala, budou nakonec ve vý-
sledku prodělávat i autoři. 

Knižní trh je dnes rozdělený na řek-
něme tři hlavní proudy – fyzické knihy, 
elektronické knihy a audioknihy. V sou-
časnosti dávají lidé výrazně přednost 
klasické knížce, kterou si mohou vysta-
vit na poličku nebo někomu darovat. 
Myslíte, že tenhle stav ještě dlouho potr-
vá? Jak vidíte budoucnost čtenářů? 

Pokud se podíváte na data posledních 
let, tak podíl e-knih a audioknih stále ros-
te. Tištěné knihy určitě v nejbližší genera-
ci z pultů nezmizí, ale všichni, autoři, na-
kladatelé i čtenáři, se musí smířit s tím, že 
pokrok prostě nezastavíte. Je ovšem třeba, 
aby ho odpovídajícím způsobem refl ek-
toval nejen vývoj technický, ale i právní 
(mám na mysli ochranu autorských práv). 
A reagovat musí i školy, protože díky no-
vým informačním médiím mají děti stále 
větší problém se vyjadřovat a vnímat del-
ší psaný text. To neznamená, že bychom 
měli děti nutit, aby četly autory 19. století,  
ale je třeba, aby se ve škole místo ideolo-
gických hloupostí, jako je gender, začaly 
seriózně učit rétorice a umění diskuse.  

Spisovatele „zpovídal“
Bc. Jan Chabičovský, knihovník

Pozn. red.:
gender [džendr] – (rodový) rozdíl mezi 

muži a ženami z hlediska jejich postavení 
a uplatnění ve společnosti a kultuře.

Velkolepé třebčínské hody

Na Hané hody, na Valašsku krmáš (púť), 
na Drahanské vysočině pouť, v Čechách 
posvícení. Různé pojmenování pro oslavu 
světce, jemuž bývá zasvěcen kostel nebo 
místní kaple. Slaví se v neděli po jeho svát-
ku. Hody, mimo pobožností v kapli, zahr-
novaly i další společenské akce. Obyvatelé 
měli možnost u kramářů nakoupit nejrůz-
nější zboží a sejít se na tancovačkách.

Patronem třebčínské kaple je sv. Florián, 
jehož svátek připadá na 4. květen. Zda 
svátek byl pro Třebčín významný před po-
stavením kaple, to mi známo není.  Zcela 
určitě si tenhle svátek nenechávají obyva-
telé ujít po vysvěcení kaple 6. října 1862 
slatinickým farářem Janem Tyllem. Snad 
nejvýznamnější oslavy třebčínských hodů 
proběhly 9. května 1886. O rok dříve se Sv. Metoděj a sv. Cyril v třebčínské kapli sv. Floriána ( sochy vytvořil Eduard Wesselveectt).     Foto: archiv
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slavilo jubileum úmrtí sv. Metoděje a oby-
vatelé Třebčína a Heneberku chtěli navíc, 
opožděně ale důstojně, oslavit i sjednoce-
ní obou obcí. Zprávu o průběhu slavnosti 
zanechal ve školní kronice učitel Nesňal:

„Na památku jubilejního roku 1885, ti-
síciletého to úmrtí totiž sv. Metoděje (dne 
6. dubna 885 na Velehradě) objednali v do-
rozumění se mezi sebou občané Třebčínští 
pro naši kapli v Praze sochy svatých 
apoštolů našich slovanských a patronů 
Moravských svatých Cyrilla a Metoděje, 
které s dovozem stojí dvě stě dvacet osm 
(228) zlatých. Náklad ten zapraven sbír-
kou mezi občany, při které se každý dle 
možnosti vynasnažil. Podotýkám tuto, že 
k tomu samému účelu a na podobné sochy 
složilo se v obci naší na sochy pro farní 
chrám Páně ve Vel. Slatěnicích, právě 
předtím, v tom samém roce.

Svěcení soch vykonáno dne 9. května 
1886, posvětil je důst. pan děkan a fa-
rář z Vel. Slatěnic  Frant. Číhal za asi-
stence důst. p. Tomáše Polácha, faráře 
z Drahanovic, důst. p. Jana Vychodila, 
kaplana Velehradského a důst. p. Petra 
Lubojackého, kaplana z Vel. Slatěnic. 
Většina domů v obci okrášlena byla v ten 
den (bylo to v neděli) krásnými, velkými 
prápory v národních barvách. Slavnost 
sama odbývala se na tento způsob: Asi 
o 9. hodině ráno vyjela omladina koň-
mo pro důst. kněze do Vel. Slatěnic 
a doprovázela je na kočárech jedou-
cí až do Třebčína, od kaple šlo jim na-
proti procesí s družičkami a hudbou 
a dovedlo je z kočárů sestoupivší až ku 
kapli, kdež hned nato před kaplí u kříže 
měl důst. p. Jan Vychodil velmi krásné 
slavnostní kázání. Na to dálo se svěcení 

soch. Potom sloužil důst. p. děkan slatěn-
ský slavnou mši svatou, při níž zpívána 
s doprovázením hudby píseň „Ejhle oltář 
Hospodinův září“. Odpoledne měl důst. 
p .Jan Vychodil požehnání, po němž mezi 
lid na památku toho dne mnoho krásných 
obrázků rozdal, které si na svůj účet ob-
jednal. Slavnostní hostina byla u starosty 
p. Jana Kopeckého, pololáníka čís. 49. 
Bouchání z hmoždířů dunělo od předední 
až do večera. Lví podíl o slavnost náleží 
důst. p. Janu Vychodilovi, daroval ve pro-
spěch její 50 zl. A byla to slavnost také 
vskutku krásná! Nesejde se v Třebčíně 
tak hned tolik lidu, jako jich o ní bylo!...“

Zbývá dodat, že po skončení druhé svě-
tové války se v době třebčínských hodů 
oslavuje i výročí osvobození.

Josef Nejedlý

Živnosti v Lutíně v letech 
1934 a 1937

Tak jako v případě Třebčína je další 
lexikon, který nás informuje o lokali-
tách v naší republice, Adresář republiky 
Československé vydaný Rudolfem Mosse 
v Praze. Podle tohoto adresáře žilo v roce 
1934 v Lutíně 608 obyvatel, obec měla 
poštu, telegraf a telefon ve Slatinicích, že-
lezniční zastávku v Třebčíně a autobusové 
spojení na trase Lutín-Olomouc. 

Živnosti zde byly následující: hostince 
Josefa Barana, Václava Doležela, Anny 
Křupalové a Antonína Popelky, řezníci 
Josef Chudoba, Antonín Popelka a Antonín 
Vysloužil, pekař Alois Rec, kovář František 
Hrazdil, obchody se smíšeným zbožím 
Aloise Rece, Jaroslava Zaorala, trafi ka Jana 
Řehulky. Dále zde byli rolníci, kteří pro-
dávali přebytky z úrody: František Bernát, 
František Bukva, Ladislav Bukva, František 
Dočkal, Jan Dočkal, Josef Grunta, Jan 
Nevrlý, Augustýn Nevrlý, František Nevrlý, 
František Pospíšil, Jan Smyčka, František 
Špunda, Raimund Špunda, vikářské kole-
gium v Olomouci. Z hospodářských druž-
stev zde bylo Družstvo mlátícího složení 
v Lutíně, Mlátící družstvo malorolníků 
a Vodní družstvo pro regulaci středního 

toku Blaty. A samozřejmě továrna Sigmund-
Pumpy, bratři Sigmundové Lutín-Olomouc, 
kterou vlastnili Jan a František Sigmundovi.

K roku 1936 došlo k následujícím změ-
nám: hostince zde byly jen dva - Anna 
Křupalová a Josef Škůrek, obchody smíše-
ným zbožím Aloise Rece, Josefa Hanzlíka 

a Viléma Zářeckého. Mlátící družstva zde 
již nebyla uvedena.

Mimo to se ale objevila nová fi rma re-
agující na situaci ve světě: Chema – spo-
lečnost pro studium, výrobu a prodej pro-
středků k obraně proti plynům.

PhDr. Jan Štěpán

Pohled na cvičení ženského dobrovolného ochranného sboru Sigmundů a Chemy v protiplynové obraně a očistě Chemy 
(v pozadí Lutín, 1937). Foto: archiv

Region HANÁ podporuje 
školy

V průběhu loň-
ského roku 2016 se 
členové a další spo-
lupracovníci míst-
ní akční skupiny 

(MAS) Region HANÁ intenzivně zabýva-
li pomocí školám a školským zařízením. 
V rámci projektu zjednodušeného typo-
vého projektování a zpracování žádostí 
o podporu pod názvem „šablony“ pomá-
hala kancelář MAS metodickou pomocí 
s výběrem vhodných projektů a vyplňová-
ním žádostí v systému MS2014+ a školila 

žadatele a možné příjemce dotací ze ZŠ 
a MŠ. V případě mateřských škol jsou tyto 
možnosti poskytnuty historicky poprvé. 

Z celého území se o pomoc při použití 
šablon přihlásilo 25 škol z celkových 36 
v regionu (MŠ a ZŠ).  Ačkoli pomoc ze 
strany MAS je zdarma, nevyužily tuto 
možnost některé školy (asi pět) a šablony 
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řeší prostřednictvím komerčních poraden-
ských subjektů. Lze konstatovat takový 
pozitivní vývoj, že některé základní školy 
možnost šablon dříve nevyužívaly a nyní 
se do této aktivity zapojily právě díky in-
formacím a pomoci MAS.  

Mateřské školy nejčastěji využívají pro-
jekty chůva a vzdělávání pedagogů. U zá-
kladních škol jsou nejčastěji uplatněnými 
projekty doučování, vzdělávání pedago-
gů, klub zábavné logiky a čtenářský klub.  
Pomoc MAS školám zahrnuje metodiku 
při výběru vhodné šablony, školení pro 
žadatele, konzultační činnost při realizaci, 
podporu při realizaci, metodickou pomoc 
při kontrole na místě a metodickou pomoc 
při zpracování monitorovacích zpráv. 

Finanční podpora pro jednu školu se po-
hybuje v rozmezí od dvou set tisíc korun 
až po téměř milion a půl korun. V rámci 

projektů podaných v roce 2016 bude pro 
školy v regionu získána dotace ve výši té-

měř osm a půl milionu korun.  
Ing. Miroslav Mačák

Z jednání valné hromady MAS Region HANÁ 25. dubna 2017 ve Smržicích. Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Lutín po 27 letech

Dnešní fotografi e není zase až tak stará. 
Běžci Mánesovy stezky dobíhají do Lutína 
v květnu 1990. Pro nejmladší generaci je 

ale fotografi e už téměř neznámá. Pohled na 
silnici před školou se díky zatrubnění potoka 
zcela změnil.

Zajímavostí je to, že není jako v současnos-
ti posekána tráva v bývalém korytě potoka. 

Právě pro nejmladší generaci může být obje-
vem, že potok byl tehdy po celé délce „roz-
parcelován“ pro pěstitele domácího zvířec-
tva, kteří se starali o posekání trávy po jeho 
březích. Ing. Karel Mišák

V květnu 1990... Foto: archiv TJ Sigma Lutín ... a dnes. Foto: Karel Mišák

Nové workoutové hřiště v Lutíně (viz článek na str. 11) najdete 
na stadionu TJ u herny stolního tenisu.

Stavění máje jsme museli pro špatné počasí o den odložit, 
ale v neděli 30. dubna se dílo podařilo - máje stojí a věříme, že do 
konce května vydrží.

Foto: Mgr. Pavla LužnáFoto: Ing. Jakub Chrást
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

V sobotu 19. března 2017 byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce čtyři děti. Pěkný kulturní program připravily žákyně 
ZŠ Lutín. 

 Fota: Saša Burdová

Naši jubilanti

V březnu oslavili:
93 let Vítězslav Synek Lutín
85 let Maria Dragounová Lutín
83 let Svatopluk Ševčík Lutín
82 let Marie Duchoňová Třebčín
81 let Jaromil Křížek Třebčín
80 let Zděněk Bombík Třebčín
75 let Marie Richterová Lutín
75 let Ludvík Witt Lutín
75 let Jana Šošolíková Lutín

V dubnu oslavili:
88 let  Marie Švecová Lutín
87 let Marie Drápalová Lutín
86 let Ida Kucková Lutín
86 let  Jarmila Dostálová Třebčín

84 let Anna Smékalová Lutín
81 let  Josef Dorazil Lutín
81 let Libuše Dvořáková Třebčín
75 let Jan Fryš Lutín
75 let Božena Macháčová Lutín
75 let Alois Hrubý Lutín
75 let Bohumil Chudoba Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

Opustili nás ve věku …

45 let Erika Pavlíčková Lutín
21 let Richard Novotný Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Narozené děti: 

únor:
Natálie Salová Lutín
Boris Šarník Lutín

březen:
Charlotte Brázdilová Třebčín
Ondřej Pospíšil Lutín

duben:
Tomáš Loveček Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti.




