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Vážení spoluob ané,Vážení spoluob ané,
vstupujeme nejen do nového kalendá ního roku, vstupujeme nejen do nového kalendá ního roku, 

ale také do posledního roku funk ního obdobíale také do posledního roku funk ního období
stávajícího zastupitelstva naší obce. stávajícího zastupitelstva naší obce. 

P i této p íležitosti d kuji všem spolupracovník mP i této p íležitosti d kuji všem spolupracovník m
 – pracovník m obecního ú adu, zastupitel m,  – pracovník m obecního ú adu, zastupitel m, 

Sboru pro ob anské záležitosti, len m kulturní komiseSboru pro ob anské záležitosti, len m kulturní komise
 a všem ob an m, kte í se aktivn  podíleli  a všem ob an m, kte í se aktivn  podíleli 

na zlepšování života v naší obci – za celoro ní práci, pochopení na zlepšování života v naší obci – za celoro ní práci, pochopení 
a podporu i tam, kde se dílo neda ilo zcela podle našich p edstav.a podporu i tam, kde se dílo neda ilo zcela podle našich p edstav.

S plnou odpov dností mohu íci, S plnou odpov dností mohu íci, 
že vedle ady úsp ch  se nám n které úkoly splnit nepoda ilo. že vedle ady úsp ch  se nám n které úkoly splnit nepoda ilo. 

Pat í k nim p edevším vybudování cyklostezky Lutín – T eb ín,Pat í k nim p edevším vybudování cyklostezky Lutín – T eb ín,
 rekonstrukce ulice Pohoršov, d stojný komunitní d m pro seniory  rekonstrukce ulice Pohoršov, d stojný komunitní d m pro seniory 

a n které menší akce investi ní výstavby.a n které menší akce investi ní výstavby.
P evážn  se jednalo o nep edvídané okolnosti, které nám zabránilyP evážn  se jednalo o nep edvídané okolnosti, které nám zabránily

úkol splnit. P esto v ím, že m žeme i nadále po ítatúkol splnit. P esto v ím, že m žeme i nadále po ítat
 s Vaším pochopením, trp livostí a hlavn  spoluprací, s Vaším pochopením, trp livostí a hlavn  spoluprací,

protože jen tak m žeme dosáhnout spole ného cíleprotože jen tak m žeme dosáhnout spole ného cíle
 – moderní, isté a dob e vybavené obce,  – moderní, isté a dob e vybavené obce, 

ve které se nám všem bude žít spokojen  a dob e.ve které se nám všem bude žít spokojen  a dob e.
Do nadcházejícího roku 2018 p eji nám všem plné zdraví,Do nadcházejícího roku 2018 p eji nám všem plné zdraví,

 pracovní, rodinnou a osobní pohodu, pracovní, rodinnou a osobní pohodu,
 klidný život a spln ní všech dobrých p edsevzetí. klidný život a spln ní všech dobrých p edsevzetí.

Š astný a klidný rok 2018!Š astný a klidný rok 2018!
Antonín Bábek, starosta obce

Zastupitelstvo obce schválilo 
OZV o poplatcích

Zastupitelstvo obce Lutín rozhodlo 
na svém zasedání dne 15. 11. 2017 o navý-
šení místního poplatku za provoz systému 
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, 
využívání a odstra ování komunálních 
odpad  (dále jen „poplatek za odpady“). 

Na zasedání dne 18. 12. 2017 byla jako je-
den z d ležitých bod  jednání schválena 
p íslušná obecn  závazná vyhláška.

Vážení spoluob ané,
na základ  kalkulace odpadového hos-

podá ství za rok 2016, která byla prove-
dena podle § 10b odst. 4. písm. b) zákona 
o místních poplatcích, se od 1. 1. 2018 
poplatek za odpady zvyšuje ze sou as-

ných 444 K  na 468 K , jde tedy o 24 K  
víc na osobu za rok. Už kalkulace za rok 
2015 p inesla záporný výsledek, avšak 
zastupitelstvo se v lo ském roce rozhod-
lo poplatek nezvyšovat. Je nutné íci, že 
byl naposledy navyšován v roce 2013.

Kalkulace odpadového hospodá ství 
spo ívá v rozpo ítání celkových nákla-
d , které obec v p edchozím roce vyna-
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Medvídci na jarmarku ekají na „své“ nové kamarády. Dílni ku navštívili rodi e i d ti.  Fota: Jana Ambrozová

P edváno ní as v Klásku 
byl tvo ivý a hravý

Váno ní jarmark: Po-
slední listopadovou sobotu 
se lutínská aula rozezn la 
zvuky koled a vzduchem 

se nesla váno ní nálada s v ní jehli í. 
V tento den se totiž konal historicky 

první kláskovský „Váno ní jarmark“. 
Návšt vníci si mohli vyrobit i zakoupit 
ru n  vyráb né produkty od místních 
maminek i maminek z blízkého oko-
lí a ud lat tak radost svým nejbližším. 
Ke koupi byla keramika, výrobky z pe-
digu, hra ky, epi ky, šperky, výrobky 
z drátk  nebo mýdla. K dispozici byly 
také dílni ky, kde si mohli návšt vníci 

vyrobit sv j adventní v nec, šperky i 
hlin né výrobky. Zpest ením jarmarku 
bylo vystoupení „nosících“ maminek 
z Klásku.

/pedig = vnit ní ást stonku ratanové 
liány (ratan); dováží se z trop  jihový-
chodní Asie a slouží k výrob  košík , 
bi , nábytku i hudebních nástroj /

Mikulášská herna: V p edve er svátku 
svatého Mikuláše byla pro naše nejmenší 
otev ena speciální herna s nadílkou. D ti 
se m ly možnost dozv d t n co z historie 
této tradice, nazdobit si perní ky, zazpívat 
váno ní písn  a strávit p íjemné odpoled-
ne se svými rodi i v „mikulášské hern “.  

Odm nou jim za to byl sladký balí ek 
od hodného Mikuláše a jeho družiny.

*  *  * 

Besídka v Hudební ku: Do váno ní 
nálady jsme se m li možnost p enést také 

na váno ní besídce, kterou si pro své ro-
di e p ipravili naši malí hudební ci. D ti 
tak m ly možnost ukázat, co se v kroužku 
nau ily. Zazpívaly nám krásné písni ky 
a zatan ily pro radost. Odm nou jim byl 
veliký potlesk a pýcha rodi . 

Lucie Migalová

ložila v souvislosti s likvidací sm sného 
komunálního odpadu, mezi všechny ob-
any. Podle zákona nesmí být do kalku-

lace zapo ítávány výdaje ani p íjmy spo-
jené s t íd nými složkami komunálního 
odpadu.

P íjmy z t íd ných složek komunální-
ho odpadu se rozumí odm ny od spole -
nosti EKO-KOM, které podle smlouvy 
s tímto kolektivním systémem mohou 
být použity pouze na výdaje spojené 
s t íd nými složkami komunálního od-
padu, nap . na jejich vývoz nebo po íze-
ní barevných kontejner .

Navýšení poplatku za odpady by ne-
m lo být chápáno jako demotiva ní pro 
t íd ní odpad  v domácnosti. Opak je 
pravdou, protože t íd ní snižuje množ-
ství sm sného komunálního odpadu 
a tím i náklad na jeho likvidaci, ímž 

se da í poplatek za odpady ve srovnání 
s obcemi podobné velikosti a m sty dr-
žet na p ijatelné úrovni.

Vedení obce se bude nadále snažit 
zefektiv ovat odpadový systém obce 
tak, aby poplatek byl na udržitelné 
úrovni i vzhledem k plánovanému zá-
kazu skládkování v roce 2024. Z tohoto 
d vodu se obec Lutín v roce 2015 stala 
lenem spolku Odpady Olomouckého 

kraje, z.s., který sdružuje velké množ-
ství obcí v našem kraji a klade si za cíl 
vybudovat sí  p ekladiš  vzdálených 
od každé obce do 20 km. Za pomoci 
t chto p ekladiš  bude sdružován veš-
kerý sm sný komunální odpad od len-
ských obcí, který bude za výhodn j-
ších podmínek odevzdán tzv. koncovce 
(spalovna, za ízení pro energetické vy-
užití odpadu).

Pozitivn  lze hodnotit fakt, že stejn  
jako v letech p edešlých, tak i v tom-
to roce z stává prakticky nezm n na 
cena za vodné a sto né, která v naší 
obci pat í mezi nejnižší v okolí. P esto 
se da í do vodovodu každoro n  zna n  
investovat. V lo ském roce nap íklad 
byla provedena rekonstrukce kolektoru 
vodovodu za tém  2 mil. korun. V roce 
letošním zapo ala kompletní rekonstruk-
ce vodojem  a v roce p íštím bude vybu-
dována nová úpravna vody, která by dále 
m la zlepšit kvalitu pitné vody v naší 
obci. Projekt má název „Zkvalitn ní do-
dávky pitné vody pro obec Lutín“ a proin-
vestováno na n j bude ádov  17 mil. K . 
Více než polovina náklad  bude hrazena 
z dotace Státního fondu životního prost e-
dí.

Jakub Chrást, místostarosta 

*  *  *  *  *  *  *  *  *
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I „podzim života“ 
m že být veselý

Další z každoro ních pravidelných pod-
zimních setkání senior  Lutína a T eb ína 
se uskute nilo ve tvrtek 16. listopadu v sále 
Spole enského domu v Lutín . P ipravily 
je Sbor pro ob anské záležitosti, eský svaz 
žen a Obec Lutín a pozvání p ijalo 250 ob-
an  z celkového po tu 600 oslovených.
Sychravé listopadové po así nezabránilo 

nikomu, kdo se cht l po roce op t  sejít s p á-
teli a známými, pobavit se p i vábivé a citliv  
vybrané hudb  a – když to jen trochu p jde 

– p ipomenout si mládí p kným tane kem 
na „v n  zelené“ melodie.

A tak se také stalo. Po milém vystoupení 
d tí z mate ské a základní školy a uvítacím 
projevu starosty obce, který p ítomné sezná-
mil také s celoro ním d ním v obci a plány 
do budoucna, pat ilo pódium hudebnímu 
páru DUO ADAMIS a parket nedo kavým 
a obdivuhodn  vytrvalým tane ník m. Ti se 
nenechali odradit ani „zralým“ v kem, ani 
r znými neduhy s ním spojenými a tane ní-
mi kreacemi a spontánním veselím znovu do-
kázali, že as sice lov k nezastaví, ale zdra-
vý duch a dobrá mysl hned tak nezestárnou.

Chutné ob erstvení, veselá nálada, bohatá 
tombola a krásná výstavka fotogra  í Zde ka 
Berana zp íjemnily jedno podzimní odpole-
dne všech návšt vník m. Jen jednu malou 
kritickou p ipomínku bych si dovolila na zá-
v r: Jak ú inkující d ti, tak pozorní a vd ní 
poslucha i by si zasloužili víc ohleduplnosti 
od n kterých návšt vník , kte í vystoupe-
ní d tí ani slova starosty nevzali na v domí 
a svým hlu ným chováním celý program 
bezohledn  rušili.

Za krásné odpoledne pat í všem po adate-
l m, ú inkujícím a hudb  v elý dík.

Ladislava Ku erová, ú astnice setkání

Lutínští modelá i 
po ádali výstavu

Stalo se již tradicí, že s podzimem 
p ichází i as uspo ádat pro ob a-
ny Lutína i zájemce z širokého okolí 
p ehlídku výsledk  práce modelá . 
Výstava model  len  Klubu železni -
ních a leteckých modelá  z Lutína 
se konala ve dnech 10. – 12. listopadu 
v aule ZŠ.

Díky podpo e Obecního ú adu Lutín 
a ZŠ Lutín se nám poda ilo vytvo it vý-

stavu v d stojném prost edí a na v tší vý-
stavní ploše.

V pátek byl vstup na výstavu volný a vý-
stava byla po celý den vyhrazena návšt -
vám d tí z mate ské školy a žák m ZŠ. 
V sobotu a v ned li pak p ilákala p es 500 
návšt vník , hlavn  rodi  s d tmi.

D ti zde mohly vid t modelová železni -
ní kolejišt , modely letadel, lodí a úžasné 
papírové modely. Dostaly tak p kný p í-
klad v tom, že volný as je možno trávit 
i jinak než p ed svítící obrazovkou po íta-
e, telefonu nebo televize.

Záv rem bych cht l pod kovat také 
všem vystavovatel m i lodním modelá m 
z Olomouce a okolí za as, který výstav  
v novali. V ím, že i p íští rok se v p íjem-
ném prost edí zdejší auly op t setkáme.

Všechny návšt vníky, kterým se vý-
stava líbila, zveme na rozsáhlejší zájmo-
vou výstavu FOR MODEL v Olomouci 
ve dnech 2. až 4. b ezna 2018.

https://www.flora-ol.cz/akce/for-mo-
del-2018

Za všechny vystavující modelá e 
Michal Holásek

Malí hudební ci zpívali rodi m. Foto: Lucie MigalováMikulášovy „pekelnice“ strašily jen mírn . Foto:  Radka Chmela ová

 Fota: Michal HolásekVystavené modely v klidu i pohybu obdivovali malí i velcí návšt vníci. 



Tane ní kurz 
pro dosp lé skon il

Na podzim roku 2017 prob hl již de-
vátý ro ník tane ního kurzu pro do-
sp lé. Ú astníci se sešli celkem osm-
krát p i tane ních hodinách pod vede-
ním manžel  Šrámkových. 

Tane ní lekce probíhaly ty ikrát 
v aule v Lutín  a ty ikrát v sokolovn  
v Bystro icích. V tomto kurzu pro do-
sp lé jsme si zopakovali základy stan-
dardních a latinskoamerických tanc . 
Také jsme se nau ili nové figury, které 
m žeme využít v následující plesové 
sezon . 

Záv re ný ve er 3. listopadu jsme si 
zpest ili sout ží o nejzajímav jší po-
krývku hlavy. 

Jak dokazuje snímek, všichni ú ast-
níci tento úkol pojali velmi kreativn . 

Na záv re ném ve eru v aule jsme také 
zhlédli ukázky tanc  v podání sout ž-
ních tane ních pár . 

Na další setkání na tane ním parketu 
už se všichni t šíme.

Dalibor Kolá , len kulturní komise
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Konec roku v T eb ín

V T eb ín  se p ipravovali na advent 
a Vánoce od poloviny listopadu, kdy 
prob hl v sále KSZ již tradi ní váno ní 
„workshop“. Váno ní strom pak rozsvítili 
o první adventní ned li a Mikuláše p ivíta-
ly d ti o týden pozd ji.

Adventní workshop: P estože po así 
v ned li 12. listopadu bylo pravé podzimní, 
pošmourné a deštivé, mezi ú astníky pano-
vala dobrá nálada. Návšt vníci si vyráb li 
adventní v ne ky, zdobili perní ky, vykra-
jovali mýdla nebo si mohli vytvo it podle 
vlastní fantazie sví ku ze sypaného para-
fínu. Mnoho host  využilo také možnost 
vyrobit si andílka z korálk  nebo domalovat 
d ev né váno ní ozdoby. 

Po p ípravách na adventní as jsme mohli 
za ít s p ípravami na Vánoce, protože ad-
vent kon il tentokrát Št drým dnem.

Dalibor Kolá

Tane ní parket byl stále plný. Fota: Antonín BábekP kný kulturní program p edvedly žákyn  základní školy. 

P ehlídka pokrývek hlavy sv d ila o nápaditosti tane ník . Foto: Dalibor Kolá

T etí adventní ned la byla ve znamení p íprav na Vánoce. Foto: Dalibor Kolá
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Mikulášská nadílka: V ned li 3. prosince 
se d ti sešly v sále KSZ, aby spole n  o e-
kávaly p íchod Mikuláše. Jako vždy pro n  
byly p ipraveny hry a sout že, aby jim ekání 
na Mikuláše rychleji ub hlo.  

A potom už kone n  p išel Mikuláš dopro-
vázený and lem a hned dv ma erty. V tší 
a odvážn jší d ti p ednášely nebo zpívaly 
a všechny dostaly od Mikuláše (snad zaslou-
ženou) odm nu. Ned lní odpoledne uteklo 
jako voda a d ti odcházely spokojen  dom . 
A jak slíbil Mikuláš, p íští rok zase na shleda-
nou.  Jana Chvátalová

Pod kování pat í všem, kdo se podíleli 
na organizaci všech akcí, p ipravili a zorga-
nizovali vše pot ebné, postarali se o program 
a ob erstvení. Odm nou jim bylo pot šení 
z hojné ú asti.  

Rozsvícení váno ního stromu u kap-
le sv. Floriána je už dlouholetou tradicí. 
Program zahájily d ti vystoupením, které 

s nimi nacvi ila Katka K ížková. I tento-
krát zapojila ty nejmenší a všichni ú in-
kující byli odm n ni zaslouženým po-

tleskem.  K p íjemné p edváno ní nálad  
p isp la hudba v podání Jirky Št pánka 
a Romana Kubínka.   

Návšt vníci nepohrdli dobrým ajem. Fota: Roman GieselVystoupení d tí ocenili všichni diváci. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Mikuláš a and l m li dárky pro všechnny. Foto: Lud k Š udla

Váno ní strom v Lutín  
zdobí srdí ka

Radostná událost rozsvícení váno -
ního stromu v Lutín  p ipadla na úte-
rý 28. prosince. Všechno za alo po se-
tm ní v 17 hodin, jako vždy p ed obec-
ním ú adem a za hojné ú asti velkých 
i malých obyvatel Lutína.

O kulturní program se postarali žáci 
a u itelé základní školy – recitovali, zpí-
vali váno ní písn  a koledy a za své vy-
stoupení sklidili potlesk poslucha  a ma-
lou odm nu.

Na velký d ev ný stromek mohl kaž-
dý, kdo p išel, p ilepit srdí ko se svým 
jménem a p áním. Kdo cht l, mohl 
své p ání napsat Ježíškovi, zazvonit si 
na zvone ek pro št stí nebo zazpívat 
spolu s duem Jirka Št pánek a Roman Váno ní strom ozdobily d ti ervenými srdí ky. Foto: Zden k Vích
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Kubinek a žáky lutínské pobo ky ZUŠ 
Iši Krej ího. Pro d ti byl p ipraven 
výborný d tský pun , pro dosp lé byl 
obohacený n ím siln jším a krásn  
vo avým. Kdo m l hlad, koupil si párek 
v rohlíku nebo cigáro.

Po rozsvícení váno ního stromu, které 
jsme si spole n  odpo ítali, ekali všichni 
na vrchol ve era – oh ostroj. Byl ohrom-
ný, krásn  barevný a ukon ila ho ta nej-
krásn jší „rachejtle“.

Po oh ostroji se lidé pomalu rozcházeli, 
ale mnozí z stali a p i zá ícím stromku 
a horkém pun i si ješt  dlouho povídali 
s p áteli a známými.

Krásný váno ní strom ozdobený srdí -
ky,  která jsme sami vyrobili, zá í a mrká 
na nás každý den od setm ní až do roze-
dn ní stejn  jako váno ní hv zdy na ve-
ejném osv tlení.

Michaela Malá, 8.B Na kulturním programu se podíleli u itelé a žáci základní školy. Foto: Zden k Vích

Jaký bude rok 2018
v naší knihovn ?

Milí tená i,
rok 2017 nebyl pro knihovnu 

v bec špatný. Zhruba 250 tená-
 si vyp j ilo p es 10 tis. knih, 

asopis  a her. Jak jist  víte, ná-
kup knížek v obchod  nám n -
kdy p kn  prov trá pen ženku. 
Tady v Lutín  se p j ily za bezmála 2,5 mi-
lionu korun. Tolik by tená i zaplatili, kdyby 
místo do knihovny zamí ili do obchodu. To 
je p kná úspora, nemyslíte?

V roce 2018 bych 
cht l v knihovn  pro-
vést pár zm n, které 
jist  uvítáte. 

Nejpal iv jším pro-
blémem je, že stále 
nemáme online kata-
log. O nových knihách 
se snažím informovat 
na stránkách obce, ale 

to nesta í. Jestli se nám vše poda í, bude-
te mít možnost se na internetu podívat, co 
máme zrovna k mání, co je p j ené, rezer-
vovat knihy a spoustu dalších v cí. Je to ale 

docela velký zásah do systému, snad se vše 
obejde bez potíží. Držte nám palce.

Dále bych cht l upozornit, že v tomto 
roce plánuji zm nu p j ovní doby. P vodn  
byla v pond lí a ve st edu od 9.00 do 17.30. 
Nov  bude v pond lí a ve st edu otev e-
no od 9.00 do 18.00 a v úterý od 8.00 
do 11.30 hodin. Zatím pouze na zkoušku. 
Když se zm na uchytí, bude nastálo.

D kuji vám všem za p íze  a návšt vy 
v knihovn  a do nového roku p eji hlavn  
zdraví a pohodu.

Jan Chabi ovský
knihovník

Kdy – kde – co v lednu a únoru
1. ledna 2018 (pond lí): Na Velký Kosí  – hanácký „Montblank“ 
– vystoupilo b hem prvního dne nového roku 3834 turist . 
Po así bylo obla né a nadpr m rn  teplé, rozhledna stále zav ená 
(a na konci roku bohužel vykradená). Kdo dorazil až do cíle, byl 
odm n n registra ní kartou s po adovým íslem, medailí a ob er-
stvením p ipraveným hasi i ze Slatinek.

19. ledna - Ples SRPŠ a ZŠ Lutín
(pátek)  Spole enský d m Sigma (20 hod.)

25. ledna - Promítání  lmu „Rozchod Nadera a Simin“
( tvrtek)  knihovna Lutín (19 hod.)

2. února - Obecní ples
(pátek)  Spole enský d m Sigma (20 hod.)

3. února - Turnaj ve stolním tenisu
(sobota)  bývalá škola v T eb ín
  (celodenní akce, as zahájení bude oznámen)

10. února - T eb ínské „ostatky“
(sobota)   (s pr vodem masek, tane ní zábavou a pochová-

ním basy) sál KSZ (20 hod.)
22. února - Promítání  lmu „Tintinova dobrodružství“
( tvrtek)  knihovna Lutín (19 hod.)

Kulturní komise

Volba prezidenta republiky
se bude konat  v pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin

v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.

Pro t i volební okrsky v Lutín  budou zasedat volební komise v aule 
ZŠ, ob ané T eb ína (okrsek . 4) budou volit v KSZ v T eb ín .
Volební lístky obdrží voli i nejpozd ji 9. ledna 2018.
(P ípadné druhé kolo voleb prob hne ve dnech 26. a 27. ledna 2018.)
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Putovali jsme po stopách 
„u itele národ “

V úterý 21. listopadu odjely ob  páté 
t ídy do P erova navštívit Muzeum 
J. A. Komenského. Po výletu „do pra-
v ku“ žáci poznávali a srovnávali školu 
d íve a dnes.

Hned u vchodu nás uvítaly dv  velmi 
milé pr vodkyn  a poté jsme se rozd lili 
do dvou skupin. Naši t ídu odvedla prv-
ní pr vodkyn  „do prav ku“. Naprostou 
tmou jsme vešli do jeskyn . P ed námi 
se náhle zjevila hrobka prav kých lidí. 
Poznávali jsme rostliny, které prý už rost-
ly v dob  kamenné. Mohli jsme si ohmatat 
ásti kostí mamuta a prozkoumat i obrov-

skou mamutí stoli ku. Rozd lili jsme se 

ŠKOLY INFORMUJÍ

O em jednala rada obce

dne 31. 10. 2017:

Schválila: 
�  p íkazní smlouvu uzav enou se spole nos-

tí ARL Innovation, s.r.o., na vypracování 
projektové žádosti o dotaci na  nan ní 
zabezpe ení výstavby komunitního domu 
pro seniory v Lutín  (cena díla iní 25 tis. 
K  bez DPH). Zárove  schválila podání 
žádosti na poskytnutí dotace na MMR;

�  podrobné podmínky zadávacího íze-
ní pro výb r provozovatele vodovodu 
a kanalizace obce na základ  koncesní-
ho ízení;

�  žádost BD Lutín 208 o vybudování pevné-
ho stání pro kola u domu .p. 208 v Lutín  
na obecní parcele. Stání vybuduje žadatel 
na vlastní náklady a zpevn ná plocha bude 
osazena zámkovou dlažbou;

�  uvoln ní prost edk  z rozpo tu obce 
ve výši 10 tis. K  na zabezpe ení akce 
„Rozsvícení váno ního stromu“ v Lutín  
(28. 11. p ed OÚ);

�  uvoln ní prost edk  z rozpo tu obce 
ve výši 6 tis. K  na mikulášskou nadílku 
v ZŠ a MŠ Lutín (akce školy a kulturní ko-
mise rady).

Souhlasila s uzav ením smlouvy se spol. 
Centropol Energy, a.s., na dodávku elektrické 
energie v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. 
Vybraná spole nost p edložila v rámci e-auk-
ce nejvýhodn jší nabídku.

dne 21. 11. 2017:

Schválila: 
�  smlouvu o dílo uzav enou mezi Obcí Lutín 

a spol. INSTA CZ, s.r.o., na propojení vo-
dovodu investora p. St ídy – 6 RD se stá-
vajícím adem na sídlišti v T eb ín  (cena 
díla iní 112 851 K  bez DPH);

�  plán inventur na rok 2017, jehož sou ástí 
je jmenování hlavní inventariza ní komise 
a komisí díl ích;

�  dodatek . 15 ke smlouv  o pronájmu 
a provozování vodohospodá ského za íze-
ní v majetku obce ze dne 27. 5. 2005 (pro-
dloužení pronájmu do 31. 1. 2018);

�  zadávací dokumentaci k výb rovému í-
zení pro akci „Rekonstrukce komunikace 
Pohoršov v Lutín “.

Souhlasila bez p ipomínek s p edloženou 
dokumentací spole nosti ATEDOS, s.r.o., 
na akci „Zpomalovací ostr vek na T eb ínské 
ulici v Lutín “.

O em jednalo zastupitelstvo obce

dne 15. 11. 2017:

Schválilo: 
�  smlouvu o záp j ce ve výši 5 435 403 K  

na do  nancování projektu „Zkvalitn ní 
dodávky pitné vody pro Lutín“. Smlouva 
byla uzav ena mezi Obcí Lutín a SFŽP;

�  prodej havarovaného vozu FABIA za cenu 
55 300 K , která vzešla z ú asti v e-aukci 
(zajiš ovala spol. TotalCar s.r.o.).

Vzalo na v domí kalkulaci odpadového hos-
podá ství za rok 2016 a souhlasilo s navýše-

ním poplatku za likvidaci odpad  na ástku 
468 K .

Souhlasilo na základ  p ihlášených zám r  
s provedením výb ru kupce nemovitosti po-
zemku p. . 143 v k. ú. Lutín, jehož sou ástí je 
d m .p. 122 (bývalá prodejna OZ), formou 
obálkové metody.

dne 18. 12. 2017:

Uzáv rka lednového vydání OZ prob hla 
p ed prosincovým zasedáním zastupitelstva 
obce. Uvádíme proto pouze jeho program 
(k usnesení se vrátíme v b eznu):
1.  Rozpo tové opat ení Obce Lutín . 8/2017.
2.   Obecn  závazná vyhláška o poplatku 

za odpady.
3.  Obecn  závazná vyhláška o no ním klidu.
4.  Prodej pozemku v majetku obce.
5.  Schválení rozpo tového provizoria.
6.   Žádost o dotaci na cyklostezku Lutín – 

T eb ín ze SFDI.
7.   Prodej nemovitosti .p. 122 v Lutín  obál-

kovou metodou.
8.  Žádosti TJ Sigma.
9.   Schválení m sí ních odm n zastupitel .
  /ba/

Poplatky na rok 2018
Poplatek za likvidaci komunálního odpa-
du se od 1. ledna 2018 zvyšuje na 468 K  
na osobu za rok (více v lánku místosta-
rosty obce Jakuba Chrásta). Pro ob any, 
kte í v roce 2018 dosáhnou v ku 71 let, 
iní ástka 368 K .

Poplatek za vodné a sto né z stává beze 
zm ny – 58 K .

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Prohlídka sbírek minerál  a hmyzu. Foto: Marie Pokorná
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do t í skupinek a zahráli jsme si na arche-
ology.  Hrabali jsme v písku a moty kou 
a št tcem jsme hledali tzv. vykopávky, 
což byly drobné kamínky, úlomky kostí 
a st epy nádob. 

Pak jsme se vym nili s druhou t ídou 
a vydali se po stopách J. A. Komenského 
– „u itele národ “. Dozv d li jsme se, 
že Komenský chodil do školy v P erov  
a také se tam oženil. Vid li jsme, jak se 
v r zných dobách m nilo za ízení a vy-
bavení t íd. Jinak vypadala t ída v dob  
Komenského, kdy d ti psaly husím br-
kem a samy si vyráb ly inkoust, jinak 
pak t ída z 60. let dvacátého století s pi-
onýrským koutkem vedle tabule. Škoda, 
že byl Komenský za svého života vy-
hnán z vlasti, protože se nám jeho my-
šlenky líbily. 

Ke konci exkurze jsme si ješt  stihli pro-
hlédnout velkou sbírku minerál  a sbírku 
motýl  a hmyzu. Pro zpest ení programu 
nás ješt  paní pr vodkyn  zavedla na vy-
sokou v ž, kde má muzeum uchovány vel-

mi staré zvony. Tím také naše prohlídka 
muzea kon ila. U pokladny jsme si mohli 
zakoupit suvenýry na památku.

V muzeu se nám líbilo a jeho návšt vu 
všem ostatním žák m doporu ujeme. 

Žáci 5. B

Žáci sledují ukázku výroby inkoustu. Foto: Marie Pokorná

D ti a u itelé ZŠ a MŠ Lutín 
pomáhají pot ebným

Do r zných charitativních akcí je 
lutínská škola zapojena celoro n . Její 
pomoc r zným nadacím vrcholí v pro-
sinci, kdy si zvláš  siln  uv domujeme, 
že sv t kolem nás má mnoho nedostatk . 
Pod kování proto pat í všem, kdo se sna-
ží alespo  trochu p isp t k tomu, aby byl 
lepší.

Bílá pastelka: Na podzim 11. íj-
na se konala i v Olomouci celostátní 
sbírka BÍLÁ PASTELKA. Za všech-
ny pracovníky pobo ky d kuji všem 
ob tavým dobrovolník m, kte í nám 
pomáhali. Víme, že každý se snažil být 
nejlepší.

D KUJEME, BEZ VAŠÍ POMOCI 
BYCHOM TO SAMI NEZVLÁDLI.

D kujeme za všechny zrakov  po-
stižené a organizace jim pomáhající, 
ke kterým budou mí it vybrané peníze.

S obdivem d kuji zvlášt  pedagog m 
a žák m ZŠ Lutín, kte í nám opako-

van  pomáhají. Letos se jim poda ilo 
vybrat 3 343 K  – d kujeme a t šíme se 
na další setkání a spolupráci.

Bc. Marie Kebrdlová
Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých R, z. s.
Oblastní pobo ka Olomouc

*  *  * 

Váno ní hv zda 2017: V prosinci ode-
vzdala ZŠ a MŠ Lutín charitativní nadaci 

ŠANCE 35 950 ko-
run za 497 proda-
ných kv t  „váno -
ní hv zdy“. Výt žek 
z této akce – v roce 
2017 již t inácté – je 
každoro n  ur en 
d tem  a rodinám 

pacient  lé ených na hemato-onkologic-
kém odd lení D tské kliniky Fakultní ne-
mocnice Olomouc.

Všem, kdo se do prodeje zapojili, pat í naše 
uznání a dík. ZŠ a MŠ Lutín

Váno ní sbírka pro opušt né pejsky: Ješt  
v polovin  prosince p inášely d ti do mého 
kabinetu krmivo, pamlsky, dezinfek ní pro-
st edky a další pot ebné v ci pro opušt né 
pejsky. Dárk  se sešlo mnoho a všechny byly 
do Vánoc p edány útulku Vo íšek v echách 
pod Kosí em. Jana Vyhnánková, u itelka

U íme se programovat 
mikropo íta

Naše škola ve spolupráci s VOŠ 
a SPŠE Olomouc se zú astnila projek-
tu „Lajkni m “, ve kterém šlo o to, aby-
chom sestavili autí ko a naprogramo-
vali ip, díky kterému ho budeme moci 
ovládat. 

Na tomhle projektu pracuje pouze 25 
základních škol z R a naší žáci a ža -
ky, kte í se projektu zú astnili, jsou 
více než rádi, že m li možnost to ale-
spo  zkusit. 

Scházeli jsme se každý pátek od dvou 
do ty  a pod vedením pana u itele Žáka 
a dvou student  z VOŠ a SPŠE Olomouc 
Jakuba Šev íka a Filipa Trundy jsme se 
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  Foto: Michal Žák

nau ili pracovat s vývojovým prost e-
dím pro Micro:bit a následn  vytvo it 
program pro pohyb autí ka, který jsme 

nahráli do Micro:bitu. Na celém pro-
jektu jsme spole n  pracovali zhruba 
deset vyu ovacích hodin a jako jedna 

z ú astnic m žu íct, že se nám to ve-
lice líbilo. 

Tereza Cielecká, 9. B 

Práce na projetku byla nová a zajímavá Foto: Ji í Burda

Jak jsme se snažili pochopit 
„ducha renesance“

Výstava v novaná renesan ní dob  a je-
jímu projevu v um ní a mód  je k vid ní 
ve Šternberském paláci a Valdštejnské 
jízdárn  v Praze. Žáci 8. ro níku, d -
kladn  a zcela netradi n  – renesan ním 
tancem a literárními ukázkami - pou eni 
v hodinách d jepisu, ji navštívili se svý-
mi u itelkami ve tvrtek 14. prosince. 
Program byl bohatý, dojm  mnoho a jak 
se zdá, všechny pozitivní.

Náš pražský program za al prohlíd-
kou betlém  v Betlémské kapli. Byly zde 
betlémy d ev né – tradi ní i netradi ní, 
nap íklad skautský betlém nebo betlém 
osobností, pali kované, perníkové, skle-

n né, modrotiskové, pletené, há kované 
a mnoho dalších. Znovu jsme si p ipomn -
li, že Vánoce jsou už opravdu blízko. A šli 
jsme dál… A co zaujalo samotné žáky?

„Po Betlémské kapli jsme se vydali 
do Šternberského paláce. Tam jsme si pro-
hlédli krásné obrazy. Na nich jsme vid li 
r zné historické osobnosti. Ke každému 
obrazu a osobnosti bylo napsáno pár zají-
mavých informací o jejich život .“

„Vid li jsme portréty významných osob-
ností z doby renesance, o kterých se práv  
u íme. Ke každému obrazu dostal kaž-
dý z nás otázku, která se týkala oble ení 
nebo t eba po tu prsten  na obou rukách. 
Byly tam  i malé lahvi ky s r znými v -
n mi, dokonce i s pižmem. N které von ly 
t eba jako r že, ale n které nebyly p íliš 

p vabné pro náš nos. Nakonec jsme se 
s úsm vem na tvá i všichni vyfotili v re-
nesan ním obleku i s kloboukem. Fotil nás 
skv lý fotograf Vojta Šmída..“

„Ve Valdštejnské jízdárn  jsme zhléd-
li výstavu o Ferdinandovi II. M li jsme 
za úkol dokon it pracovní list, který jsme 
už m li rozpracovaný z první ásti naší 
exkurze. Výstava byla rozd lena do n ko-
lika ástí, týkajících se jednotlivých etap 
Ferdinandova života. Vystaveny byly jak 
portréty jeho rodiny, tak i r zné rarity – 
nap íklad podobizna malé dívky, která 
trp la syndromem ochlupení celého t la, 
i obrazy obra a trpaslíka. Byly zde mode-

ly zámk , které Ferdinand nechal vysta-
v t, a také st edov ká brn ní. Vid li jsme 
i žertovné láhve, ve kterých byly otvory, 

Gábina se slušivým renesan ním kloboukem a štólou. 
 Foto: Gabriela Vychodilová Na zajímavé výstav  betlém . Foto: Vojt ch šmída
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Sigmundova SŠS, Lutín

Tane ní byly úsp šné
Od zá í do prosince absolvovali stu-

denti druhého ro níku Sigmundovy SŠS 
tane ní kurz. Každý týden se scházeli ná-
ležit  upraveni a ve spole enském obleku 
v sále Slovanského domu v Olomouci, 
kde se seznamovali s tane ním um ním 
a pravidly spole enského chování.

Podzim na naší škole pat í tane ním kur-
z m již tradi n . Už léta spolupracujeme 
s Tane ní školou Progress Olomouc, kde 
se pod vedením Marka erného a Zuzany 
B halové u í studenti druhých ro ník  
tan it. Musí zvládnout deset tane ních 
lekcí, prodlouženou a záv re nou kolonu.  

P es po áte ní odpor našich chlapc  
se nakonec rozhodlo navšt vovat kurzy 
p es padesát student . Krom  klasických 
a latinskoamerických se studenti u í i mo-

dern jší tance. Nechybí ani základy spole-
enského chování, což jim rozhodn  neu-

škodí. K svému velkému údivu zjistili, že 
je tancování baví, a n kte í se už aktivn  
p ihlásili do kurzu pro pokro ilé. A pro-
tože mají tane ní 2017 zdárn  za sebou, 
doufáme, že se stanou vítanou posilou 
a ozdobou ples  nejen v Lutín , ale v ce-
lém okolí.

Jitka Bušinová
u itelka matematiky

a lov k, který z láhve pil, ji musel nahý-
bat tak, aby tekutina nevytekla…“

No vidíte – jaké to bylo. Samoz ejm  
chystám i další p ekvapení. Víte, co je 
pomander? Je to taková krásná a vo a-
vá v c – jablí ko z kovové krajky, které 

ve svém nitru ukrývá vo avou substanci – 
renesan ní ženy ho nosily jako šperk. Tak 
takový pomander si vyrobíme. A p ijdou 
i další p ekvapení. Prost  – pokusíme se 
poodhrnout záv s, který uzavírá tajemství 
doby renesance. Pokusíme se „nakouk-

nout“ do doby hodn  vzdálené, ale také 
hodn  zajímavé. 

V ra Vo ková, u itelka J a D
(Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský – 

v letech 1619 – 1637 eský a uherský král 
a ímskon mecký císa )

Adventní „rozjímání“ není 
pro sportovce naší školy

Na lutínské škole se stalo již tradicí, že 
i as adventu, jinak dobu zklidn ní a o e-
kávání narození Ježíše Krista, zpest uje-
me d tem, netrp liv  o ekávajícím dárky 
pod strome kem, r znými akcemi. Trvalé 
místo mezi nimi má sout ž Váno ní la -
ka, kterou organizují u itelé t lesné 
výchovy Mgr. Jan Chmelá , Mgr. Petr 
Jakob a Mgr. Kate ina Krej í ová. 

Jak už sám název napovídá, jedná se 
o sout ž ve skoku vysokém. Sout ží se 
ve ty ech kategoriích – mladší a star-
ší žáci, mladší a starší žákyn . Úkolem 
ú astník  je samoz ejm  zdolat co nejvyš-
ší la ku, a to kterýmkoli ze zp sob , jež 
povolují atletická pravidla. 

Letos se „la ka“ konala  13. prosince. Ale 
neš astné datum to pro ni rozhodn  neby-
lo. Po et ú astník  p ekro il ty icítku 
(41), výkony byly obdivuhodné, atmosféra 
inspirující. Po napínavém souboji zvít zili 

v kategorii starší žáci Tomáš Procházka 
(2. Martin Vrzal, 3. Adam Zbo il), starší 
žákyn  Alice Holcová (2. Adéla St ídová, 
3. Lucie Bernatová), mladší žáci Adam 
Tomášek (2. David St ída, 3. Alexandr 
Dutka), mladší žákyn  Šárka Zhébalová 
(2. Nela Hanzelová, 3. Sára Endlicherová).

Všem vít z m srde n  blahop ejeme 
a budeme jim „držet p sti“ v navazující 
tzv. Hn votínské la ce, kde budou lutín-
skou školu reprezentovat.

U itelé t lesné výchovy

Po p ekonání po áte ních rozpak  zvádli všichni tanec i pravidla spole enského chování.  Fota: Tane ní škola Progress

Rekvali  ka ní kurzy rozši ují 
pracovní možnosti

Rekvali  ka ní kurz pro  rmu John 
Crane Sigma, a.s. se konal v Sigmundov  
SŠS ve dnech 9. 10. 2017 – 22. 11. 2017. 
Ú astník , které si vybral budoucí za-

m stnavatel, bylo na po átku i na konci 
jedenáct. Byli to rekvali  kanti r zných 
profesí a stá í, kte í m li zájem pracovat 
u CNC stroj . 

Naše škola  m la zájemce nau it základy 
obráb ní na klasických soustruzích a fréz-
kách jak po stránce teoretické, tak i praktické. 

Kurz umožnil rekvali  kant m nau it se n co 
zcela nového a dává jim šanci získat pot eb-
nou kvali  kaci pro povolání, které jim dovolí 
se dále rozvíjet, realizovat své plány a získat 
odpovídající  nan ní ohodnocení.

V teoretickém vyu ování se o rekva-
li  kanty starali t i lekto i, u itelé od-
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V teoretické i praktické p iprav  usp li všichni ú astníci kurzu (na snímku vpravo vp edu lekto i). Fota: Old ich Fojtek

Lutínští stolní tenisté 
usilují o postup

Stolní tenis v Lutín  má dlouhou a zají-
mavou historii. Vedle ady velkých úsp ch  

zažil také obavy o existenci oddílu vyvolané 
velkým úbytkem len . Situace se zlepšila 
poté, co n kolik nadšenc  vytvo ilo další 
družstvo a od samého za átku si vedlo velmi 
dob e. Sv j podíl na jeho úsp ších m l i teh-
dy nejstarší len oddílu Rostislav Oš ádal, 
který bohužel loni na podzim zem el. 
Lutínský tenis v n m ztratil nejen nadšené-

ho a zkušeného hrá e, ale také sv domitého 
a pe livého správce herny tenisu.

Družstvo „A“ se víc než deset let drží 
v Krajské sout ži II A. I tady nás trá-
pil nedostatek hrá  a „stálicím“ oddílu 
(Zbo il, Tlach, Za al, Hampl, Vybíral) 
musel asto p ijít na pomoc sp átelený od-
díl z Nám št  na Hané (Halfar, Mikulka, 

borných p edm t  Sigmundovy st ed-
ní školy. V praktického vyu ování jim 
byli k dispozici naši u itelé odborného 
výcviku. Všichni rekvali  kanti zdárn  

vykonali záv re né zkoušky, p i kterých 
museli p ed komisí obhájit své záv re -
né práce z teoretické i praktické ásti 
zkoušky. 

Jsme rádi, že naše škola napomáhá i dosp -
lým zájemc m za lenit se op tovn  do pra-
covního procesu a usp t na trhu práce.

Petr Jal vka, u itel odborných p edm t

Na exkurzi ve  rm  Hyundai. Zajímavé byly i prospekty a katalogy  rmy. Fota: Lenka Pomykalová

Nejlepší žáky odm uje 
škola výletem

Již tradi n  po ádá škola jednou za rok 
výlet pro nejlepší studenty. T ídní u itelé 
vyberou t i nejlepší z každé t ídy a ti pak vy-
razí za poznáním. Výlet za odm nu je pln  
hrazen z pen z SRPŠ a na za átku prosince 
se vydali vybraní žáci na severní Moravu. 

Naší první zastávkou bylo m ste ko 
Štramberk, zvané „Moravský Betlém“, 
v p edváno ním ase velmi vhodn  zvo-

lené jako cíl výletu. Prošli jsme se ro-
manticky zasn ženým m stem, vyšlápli 
jsme si na  gotickou v ž Trúba, která je 
dominantou Štramberka. No a samoz ej-
m  jsme si zakoupili vyhlášené perníkové 
„Štramberské uši“.

Dalším bodem programu byla exkurze 
do  rmy Hyundai s.r.o. v Nošovicích. Zde 
jsme se seznámili se sou asnou moderní 
výrobou, používanou v automobilovém 
pr myslu. Jednalo se zejména o lisová-
ní, bodové sva ování, obráb ní na nume-

rických strojích a vlastní montáž v etn  
p esného odm ování. Tato exkurze byla 
realizována díky kolegyni Ing. Lence 
Pomykalové, která celou exkurzi napláno-
vala a podle plánu zorganizovala.

Celý výlet byl studenty velmi kladn  
hodnocen. My u itelé hlavn  doufáme, že 
bude sloužit jako motivace pro další škol-
ní úsp chy. Protože výlet pro nejlepší žáky 
se po ádá každý rok, mají všichni studenti 
šanci zabojovat a výletu se zú astnit.

Tomáš Van k, u itel odborných p edm t

SPORT V OBCI
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Kollmann), abychom mohli 
nastoupit k utkání v plné 
sestav . Po p íchodu dvou 
kvalitních hrá  (Kocián, 
Trunkát) se ale situace zlep-
šila, po první polovin  sout že vede Lutín 
pr b žnou tabulku a v íme, že na konci 
sezony oslavíme postup do Krajské sou-

t že I. Na domácích utkáních 13. ledna, 
24. února a 10. b ezna budeme fanoušk m 
lutínského oddílu vd ni za povzbuze-
ní. Nejnov jší zprávy a výsledky utkání 
m žete sledovat na našem facebooku TJ 
Sigma Lutín – stolní tenis.

Budova herny stolního tenisu volá 
po kompletní rekonstrukci. Ze ty  žádos-

tí o dotaci z MŠMT snad ta poslední byla 
úsp šná a náš projekt byl za azen na se-
znam „vyvolených“. V dohledné dob  
by tak naše obec získala moderní multi-
funk ní za ízení, které by sloužilo všem 
sportovn  založeným obyvatel m obce.

Martin Za al, len oddílu
Petr Kova ík, p edseda TJ

ZAJÍMAVOSTI

Cyril Mokroš byl též vzd lavatelem Jednoty s. obce legioná ské v Prost jov . Na fotogra  i sedí v první ad  šestý zleva. T etí zprava je E. Buriánek, další 
z t eb ínských u itel . Foto: ze sborníku Pod praporem Masarykovým

Legioná  a u itel Cyril 
Mokroš p sobil v T eb ín

„Legioná i“  je legendární pojmenování 
našich voják  v první sv tové válce podle 
s. dobrovolnického oddílu ve Francii. 

Naše jednotka, rota „Nazdar“, zde byla 
sou ástí cizinecké legie. Naše legie 
ve Francii m la 10 tisíc, v Rusku 60 tisíc 
a v Itálii 30 tisíc muž . Cyril Mokroš, je-
den z eských legioná , zanechal svou 
„stopu“ v T eb ín .

Cyril Mokroš se narodil se 23. listopadu 
1896  v Kostelanech u Uherského Hradišt . 
Obecnou školu vychodil v Prost jov  
a tamtéž v roce 1914 maturoval na zemské 
vyšší reálce. Ve školním roce 1914/15 na-
všt voval abiturientský kurz p i u itelském 
ústavu v Brn , kde získal vysv d ení u i-
telské zp sobilosti. Cht l jít u it, nebylo to 
však hned.... 

Za ala válka. V dubnu 1915 prapor ík 
Mokroš nastupuje vojenskou službu u 57. 
polního pluku. Na ruské front  v ervnu 

1916 padne do zajetí a  b ezen následujícího 
roku ho zastihne v eskoslovenských legiích 
(10. st elecký pluk Jana Sladkého Koziny). 
Stává se dokonce velitelem zajateckého 
tábora „První Rje ka“ ve Vladivostoku. 
Po sibi ské anabázi se v srpnu 1920 vrací 
do vlasti jako nadporu ík. 

Kone n  mohl za ít u it. V zá í nastou-
pil do školy v T eb ín  jako zatímní u itel, 
aby vypomohl nadu iteli Janu Lužnému. 
Již v prvním školním roce byl ale p eveden 
do školy ve Vícov . Následující školní rok 
se vrátil do T eb ína, kde u il sám, nebo  
jeho nad ízený dostal zdravotní dovolenou.

25. íjna 1921 byla vyhlášena mobilizace 
p i vpádu Ma ar  na Slovensko a u itel 
Mokroš musel nastoupit k 10. s. p šímu 
pluku v Brn . Po t ech dnech, kdy se žáci 
neu ili, nastoupil na jeho místo u itel Al. 
Blahuška ze Slatinek. 

Kapitán v záloze Mokroš byl po p íchodu 
ze Slovenska propušt n do neaktivního po-
m ru a v dubnu 1922 byl jmenován de  ni-
tivním u itelem. Po odchodu svého nad í-
zemého na odpo inek p sobil v dalším roce 
jako prozatímní správce t eb ínské školy. 
V roce 1924 dostal dekret na p tit ídní ško-

lu ve Vrahovicích u Prost jova. Tam p so-
bil dvanáct let. Oženil se s Marií, dcerou 
tamního ídícího u itele Rudolfa Navrátila, 
a m li dv  d ti - V ru a Vladimíra. T eb ín 
navštívil ješt  jednou 9. b ezna 1930, kdy 
m l p i „zvláštní odpolední slavnosti“ 
k osmdesátým narozeninám TGM  proslov 
u pomníku padlým.

Okupace jej zastihla jako u itele na 
5. chlapecké škole v Prost jov . Po obsaze-
ní republiky N mci byl dva m síce inter-
nován za innost nep átelskou íši a v roce 
1941 p eveden do výslužby. Do konce 
války pracoval u  rmy Jošt a Sedlá ek 
v Prost jov .

Nejen ze zápis  školní kroniky je znát, že 
u itel - legioná  Cyril Mokroš býval vše-
strann  inný. V publikaci Prost jov m sto 
a okolí, jež byla vydána ve t icátých letech 
minulého století, m žeme najít jeho sta  
Knihovny na Prost jovsku. Dv  jeho vzpo-
mínky na innost v legiích jsou otišt ny 
ve sborníku Pod praporem Masarykovým.

Po válce u il na 3. obecné chlapecké ško-
le v Prost jov . Zem el v Prost jov  7. er-
vence 1968.

Josef Nejedlý



D ti zachra ují naše 
ovocná ství
(Informace z Regionu HANÁ)

K Regionu HANÁ pat í již n kolik 
rok  celý Mikroregion Konicko a tím 
i obce, které pat í pod m sto Konice 
jako obec s rozší enou p sobností 
(ORP). Ze spole né snahy místních 
ak ních skupin (MAS) v eské repub-

lice vzešla ini-
ciativa nazvaná   
Milion ovocných 
strom  pro kra-
jinu. 

Smyslem akce 
je záchrana a propagace tradi ního 
ovocná ství a p stitelství v echách, 
na Morav  a ve Slezsku. 

Do této aktivity se zapojily základ-
ní a mate ské školy v Bohuslavicích, 
Hvozdu, Rakové u Konice, Šubí ov , 

Sk ípov , Suchdole, Brodku u Konice, 
Horním Št pánov , Lipové a také zá-
kladní škola a gymnázium v Konici. 

Podobný tým v ORP Prost jov organi-
zoval na podzim stejnou aktivitu a zú-
astnily se základní a mate ské školy 
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Vedutky Lutína a T eb ína 
z roku 1751
aneb
Jak vypadalo okolí našich 
obcí v polovin  18. století?

Veduta je pohled na krajinu v širším 
zorném úhlu a jeho obvykle popisné, 
topogra  cky p esné vyjád ení. lánek 
vychází ze dvou map vojenských cvi ení, 
které vytvo ili vojáci rakouské armády 
v roce 1751 (viz p iložené obrázky).

Není to poprvé (a doufejme ani naposle-
dy), co se v Obecním zpravodaji objevila 
zmínka o n jaké neznámé fotogra  i i po-
hledu na naše vesnice. Také dnes si tená i 
mohou prohlédnout dv  zajímavá karto-
gra  cká dílka, která vznikla v roce 1751. 
Ob  jsou sou ástí dvou map dochovaných 
ve vojenském archivu ve Vídni a zachycu-
jících vojenské cvi ení, které zde prob hlo 
v srpnu 1751 pod vedením rakouského ge-
nerála Františka Josefa Marinuse barona 
Andlau-Birsecka. 

Když v roce 1741 zaúto il na Olomouc 
pruský král, p itáhl k Olšan m násle-
dujícího roku rakouský princ Karel 
Lotrinský, aby vyhnal pruská vojska. 
Tím pomysln  odstartoval vznik vojen-
ského cvi išt  a polního tábora, který 
se rozkládal mezi Lutínem a Olšanami, 
p ibližn  mezi Blatou a cestou z Lutína 
do Olšan. V kv tnu 1748 a v zá í 1754 
dokonce vojenský tábor navštívila i cí-
sa ovna Marie Terezie p i své inspekci 
po Morav . Díky vojenské aktivit  zde 

také vznikla tzv. Magacína, jejíž terezi-
ánská ást je dnes již prakticky srovná-
na se zemí.

Zmín né ná rty cvi ení z roku 1751 uka-
zují, že se ho zú astnilo celkem sedm pluk  
p choty, jezdectva a d lost electva, které zde 
p edvedly sv j vále ný um na místních past-
vinách. Cvi ná palba podle plán  sm ovala 
na Skalu mezi Hn votín a Babu, na rozdíl 
od cvi ení probíhajících ve 20. století, kdy 
naopak sm ovala sm rem ke Kapli. 

První mapu zhotovil technický poru ík 
Bechard a je na ní zachycen jen v podob  
miniatury pohled na Lutín od východu. 
Jednotlivé stavby jsou zachyceny v troj-
rozm rné podob . U m stku p es Slatinku 
p ibližn  v míst  dnešní pošty stojí vojen-
ská patrola, která st ežila vstup na cvi i-
št . Na návsi se nachází kapli ka, která 
snad pocházela z roku 1750 (p edch dce 
dnešní kaple) a p ed kaplí, u zmín ného 

mostu a na rozcestí T eb ín-Slatinice, stá-
ly d ev né k íže.

Druhou mapku zhotovil nadporu ík 
Fleischmann, který naopak zachytil celou 
situaci ze západu. Fleischmann zachytil ne-
jen Lutín, ale také T eb ín v podob , kterou 
známe z pozd jšího prvního vojenského ma-
pování, tedy jako mapový p dorys. T eb ín 
je vyobrazen jen jako prostá vesnice s pan-
ským dvorem a je možné, že zde skute n  
v dané dob  nestál žádný k íž i soška. Lutín 
má místo návsi zakreslenu mapovou zna ku 
vesnice (kroužek), takže kaple s k ížem zde 
chybí. Druhé dva k íže z p edchozí mapy zde 
ale vidíme, p i emž u k íže na západ  vidíme 
u cesty na T eb ín ješt  drobnou stavbu. Ta 
se nachází i na jiných starších mapách a bývá 
ozna ovaná jako kapli ka. Podle této minia-
tury se ale jednalo o sloupová „boží muka“ 
(která také mohla jako polní kapli ka sloužit).

Jan Št pán
pracovník olomoucké pobo ky 

Zemského archivu v Opav

Vý ez z mapy poru íka Becharda. Vý ez z mapy nadporu íka Fleischmanna.

Malí „sada i“ z mate ské školy v Rakové. Foto: archiv - MŠ Raková u Konice
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v echách pod Kosí em, elechovicích 
na Hané, Bílovicích, Kostelci na Hané, 
Laškov , Olšanech u Prost jova, P n ín , 
Ptení, Smržicích, Hluchov , Slatinkách 
a Sta echovicích. Realiza ní tým místní-
ho ak ního plánu zajistil d tem pot ebný 
materiál a pomohl jim tento krásný zá-
m r uskute nit.

Za átkem listopadu 2017 vysadili d ti 
a žáci na svých školních zahradách adu 
ovocných strom . Jejich ovocný sad se 
rozrostl o jablon , meru ky, slivon , 
hrušn  i další d eviny. Zapojené školy 
a školky obdržely ke stromk m k ly 
a další pot ebný materiál pro výsadbu 
a údržbu - kokosový úvazový provaz, 

plastovou chráni ku kmene, profesio-
nální rý e, zahradnické n žky a konve 
na zálivku.

Pedagogové seznámili d ti s pracov-
ním postupem, jednotlivými druhy 
d evin a pomohli jim stromky zasadit. 
P ínosná byla také jejich osv tová in-
nost pro d ti v oblasti celkového zlep-
šení životního prost edí.  

D ti si vyzkoušely sázení strom  
a innosti s tím související samostat-
n  v praxi a zárove  p itom získaly 
vhodné pracovní návyky. Z fotografií 
z Hvozdu a Rakové p ímo vyza uje at-
mosféra nadšené a užite né práce.

Kate ina Vi arová, Region HANÁ, z.s Ve Hvozd  sázeli školáci. Foto: archiv ZŠ a MŠ Hvozd

Lutín po 87 letech

Ve t icátých letech minulého stole-
tí vzniklo n kolik o  ciálních fotogra  í 
Lutína, které byly vydávány jako pohled-
nice obce. Dnes se podíváme prost ed-
nictvím jedné z nich p ímo do centra 

staré zástavby – na náves. Na první po-
hled se toho mnoho nezm nilo. Na dom  
po olomoucké kapitule (dnes Stavebniny) 
je vid t výv sní štít obchodu se smíše-
ným zbožím. Vedle vlevo byla ješt  hos-
poda, kterou ale zakrývá kapli ka, která 
byla práv  opravena (v roce 1930) s pod-

porou rodiny Sigmundovy (viz letopo et 
na v ži).

Na fotogra  i ze sou asnosti zmizelo 
venkovní elektrické vedení, naopak p ed 
každým domem p ibyli nevzhlední „anto-
ní ci“ kabelového vedení.

Karel Mišák

Takové jsme byly

Mnohem víc než naše obec se m ní její 
obyvatelé. V te nebo nev te, milé „spo-
lucvi enky“ spartakiádní skladby pro 
ženy, takhle krásn  mladé (mlad  krás-
né?) jsme byly v roce 1985. Jen pro osv -
žení pam ti  p ipomínám, že jsme cvi ily 
a tan ily na líbezné tóny Dvo ákových 
Slovanských tanc  a nadchlo se nás 
pro tuto skladbu p es dvacet z Lutína 
a T eb ína.

Nácvik skladby vedly zkušená sokol-
ka Dobroslava K ížková a její zdatná 
ža ka Marie Grézlová. I ten nejp ísn j-
ší kritik musí uznat, že nám to mimo-
ádn  slušelo!
Sou asné foto k porovnání nemám, ale 

na tom vlastn  v bec nezáleží – takové 
jsme prost  byly a as nikoho nešet í. 
Snímky po ídil p ímo p i a po vystoupe-
ní v Lutín  (na místní spartakiád  v kv t-
nu 1985) pan Michal Holásek, a když se 
prý nedávno probíral svou ranou foto-
gra  ckou minulostí a našel tyto poklady, 
neváhal a po ídil v barevném provedení 
pot ebný po et kopií, aby se – budete-li 
mít zájem – dostalo na všechny.

Pokud se tedy poznáte a budete chtít 
foto na památku (t eba jako d kaz své 
sportovní aktivity pro vnou ata i pra-
vnou ata), m žete se obrátit p ímo na m  
(tel. 723 345 762). T eba si p i šálku kávy 
nebo skleni ce vína rády zavzpomínáme.

Ladislava Ku erová

Celá „jednotka“ p ed vystoupením. Foto: Michal Holásek

Místní spartakiáda v Lutín . Foto: Michal Holásek



Naši jubilanti

V listopadu oslavili:
91 let Anna Coufalová T eb ín
87 let Mária Kraj ovi ová Lutín
86 let Jaroslava Koubková Lutín
83 let Marie Milarová Lutín
83 let František Mrakava Lutín
81 let Josef Vysloužil Lutín
81 let Ji í Tý  Lutín
75 let Ludmila Hammerová Lutín

V prosinci oslavili:
93 let Josef Dostál Lutín
87 let Vlastimil Hofírek T eb ín
87 let Lenka Krej í ová T eb ín
87 let Emilie Vojá ková Lutín
86 let Jaroslava Látalová T eb ín
85 let Jitka Zatloukalová T eb ín
85 let Vojt ch Spurný T eb ín
84 let Františka Vybíralová Lutín

83 let Jan Pospíšil T eb ín
81 let Jarmila Krej í Lutín
75 let Stanislav Kadl ík Lutín

Všem jubilant m p ejeme zdraví a spokoje-
nost.

*  *  * 

Narozené d ti: 

íjen:
Viktorie Lu áková Lutín
Alex Miná  Lutín
So  e Miná ová Lutín
Markéta Ned lová Lutín
Markéta Pavlíková Lutín

listopad:
Kristian Cudrák T eb ín
Zora Chabi ovská Lutín

Prosinec:
Filip Hrazdil Lutín
Narozeným d tem p ejeme, aby jejich p íští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve v ku …

92 let Eva Kolmanová T eb ín
82 let Zdenka Hofírková T eb ín
79 let Božena Abesková Lutín
73 let František Oklešt k Lutín
72 let Alena Unzeitigová Lutín
64 let Alois Antl Lutín
62 let Jana Oš ádalová Lutín
36 let Tomáš Buigl Lutín
26 let Petr Elšík Lutín
Poz stalým projevujeme up ímnou soustrast.

Sbor pro ob anské záležitosti.
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Lutínská „náves“ v roce 1930... Foto: archiv Miloslava Bernáta ... a dnes. Foto: Karel Mišák

SPOLE ENSKÁ KRONIKA

„Zlatou“ svatbu - padesát spole ných let
 oslavili v íjnu manželé 

MARIE A MILOSLAV SKÁCELOVI
 z Lutína.

Spolu s rodinou a p áteli p ejeme do dalších let zdraví, spokojenost a pohodu.

Našim tená m a spoluob an m p ejeme do roku 2018 pevné zdraví,

životní energii, dobrou náladu, pracovní a rodinnou pohodu, lásku a sílu

p ekonávat nesnáze a chu  ší it kolem sebe úsm vy a radost.

Všem dopisovatel m Obecního zpravodaje d kujeme

za dobrou spolupráci a pravidelné p ísp vky.

Š astný rok 2018!

PF 2018PF 2018



Oblíbeným váno ním koncertem
v kapli sv. Floriána (od toho prvního v roce 1991 již se-

dmadvacátým) vítali svátky radosti a pohody v T eb ín . 
Návšt vníci – místní, z Lutína i okolí, pro které se každo-
ro ní koncerty staly již sou ástí váno ních tradic – se se-
šli nave er o poslední adventní ned li. Už p ed vchodem do 
kaple sváte n  nalad ni koledami truba  Antonína Do kala 
a Stanislava Jílka z Moravského divadla v Olomouci zaplnili 
kapli, aby vyslechli váno ní hudbu z díla eských i sv tových 
mistr .

O krásný program a slavnostní p edváno ní atmosféru se 
tentokrát postarali lenové komorního souboru Cantores 
virtuosi: Iva Faltová a Vít Jane ka (p í ná f létna), Martin 
Smutný (klávesy), Jan Ž rek (kontrabas), Markéta Israel 
Ve e ová a Marika Kolá ová (zp v).

Návšt vníky p ivítal místostarosta Ing. Ji í Burda a na záv r 
krásného podve era si všichni spole n  zazpívali váno ní koledy.

D kujeme ú inkujícím i po adatel m. Vla ka Kolá ová

16

P íští íslo Obecního zpravodaje vyjde 9. 3. 2018.
Vzhledem k vymezenému rozsahu ísla si redak ní rada vyhrazuje právo na úpravu, pop . krácení dodaných p ísp vk .

Obecní zpravodaj • Periodický tisk územn  samosprávného celku Obec Lutín.
Vydává Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, www.lutin.cz, I  002999189 ve spolupráci s Book’s print Olomouc, s.r.o. a KartoTISK s.r.o., Šumperk.

Registrován pod íslem MK R E 12640. ídí redak ní rada, vychází 1x za 2 m síce nákladem 1400 ks.

KONEC ROKU V NAŠÍ OBCI RADOSTN  I VÁŽN

Soubor Cantores virtuosi. Foto: Dalibor Kolá

Poslední adventní týden v Lutín
Prosinec je obvykle obdobím, kdy krom  p íprav na Vánoce hod-

notíme uplynulý rok a t šíme  se z toho, co se nám poda ilo. V Lutín  
je ale t eba p ipomenout si i to, co k radostným událostem nepat í.

Od za átku do konce minulého roku sho elo v naší obci v ulici 
Jana Sigmunda dvanáct kontejner  na t íd ný odpad. Situace se 
opakovala celkem ty ikrát (únor, b ezen, kv ten, prosinec) a škoda 
byla vy íslena na bezmála 90 tisíc korun.

Pachatel nebyl dopaden a není vylou eno, že jeho záliba ni it obec-
ní majetek ve velkém pat í k pochybným projev m jeho sebereali-
zace. P edstavitelé obce stejn  jako slušní a spo ádaní ob ané jsou 
ale jiného názoru.  Finan ní ástka, kterou bylo t eba vynaložit na 
zakoupení nových kontejner , mohla výrazn  zlepšit úrove  ob an-
ského vybavení nebo posloužit jako p ísp vek na r zné ve ejn  pro-
sp šné akce.

Snažme se chránit náš spole ný majetek p ed ni emy, kte í si patr-
n  neuv domují, že jejich jednání sv d í o velmi nízké úrovni jejich 
charakteru a duševního zdraví. Ladislava Ku erová

Takovou spouš  vid li ob ané Lutína v ulici Jana Sigmunda ve st edu 20. prosince 
ráno. Foto: Ján Fencák

Návšt vníky koncertu neodradilo ani sychravé po así a chlad. Foto: Saša Burdová

Betlém z mo eného lipového d eva na oltá i v kapli sv. Floriána je dílem t eb ínského 
ob ana Pavla Janošíka. T eb ínu jej v noval o Vánocích 1998 a od té doby je betlém 
trvalou sou ástí váno ní výzdoby kaple. Foto: Saša Burdová


