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Vážení spoluobčané,
rok 2018 je za námi a my všichni netrpělivě vyhlížíme, co nám přinese rok 2019. 

I tak mi dovolte, abych se ještě krátce vrátil k tomu předcházejícímu. 
V měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce,

a proto bych rád poděkoval za velkou míru důvěry projevené v mou osobu 
a v celé (staro)nové zastupitelstvo. Za sebe mohu říci, že si jí velmi vážím

 a udělám vše pro to, abych Vás nezklamal. Přeji si tak jako jistě i Vy, 
aby naše obec vzkvétala ku prospěchu všech, kdo se v ní rozhodli žít. 

V uplynulém roce se konečně rozběhly dlouho připravované investiční akce, 
z nichž většina byla dokončena. Informace k jednotlivým projektům najdete 

v tomto i příštím vydání OZ.
V roce 2019 nás čeká mnoho dalších úkolů a výzev, mnoho náročné práce
a neustálého hledání užitečných kompromisů. Dovolte mi vyslovit přání, 

abychom všichni našli dostatek sil, odvahy i trpělivosti na každou životní výzvu. 
Spoléháme přitom i na Vaši spolupráci.

Do nového roku Vám přeji mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti.
Jakub Chrást, starosta obce

Představuje se nový 
místostarosta

� Mgr. Dalibor Kolář (45 let, Třebčín)

Od narození jsem vyrůstal v Třebčíně. 
Po vystudování Střední průmyslové školy 
v Bruntále jsem absolvoval základní vo-
jenskou službu, následně jsem vystudo-
val Fakultu tělesné kultury na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Pracoval jsem 
na několika technických a obchodně ma-
nažerských pozicích v automobilovém 
odvětví a v energetice. Jsem dlouhole-
tým členem Sboru dobrovolných hasičů 
v Třebčíně, kde v současné době zastá-
vám funkci jednatele sboru. 

S manželkou Vlaďkou, která pracuje 
jako fyzioterapeut, vychováváme dospí-
vající dcery Mariku a Juditu. Společně 
se podílíme na organizaci kulturních 

a společenských akcí v naší obci, jako 
jsou velikonoční a adventní workshopy, 
taneční pro dospělé, „bojovky“ pro teen-
agery, vánoční koncerty.

Prací na pozici místostarosty bych 
chtěl přispět k rychlejšímu rozvoji na-
šich obcí. V minulém volebním období 
jsem zastával funkci zastupitele, proto 
doufám, že mi mé dosavadní pracov-
ní zkušenosti a dobrá znalost místních 
poměrů pomohou rychleji se zorientovat 
v nové pozici. Chtěl bych se soustředit 
zejména na zdárné dokončení velkých 
investičních akcí, které jsou již rozpra-
covány, a kvalitní provedení projektů, 
které budou realizovány v nadcházejí-
cím období.

Děkuji všem voličům, kteří do mě vlo-
žili svou důvěru. Budu se snažit naplnit 
jejich očekávání. Všem spoluobčanům 
přeji úspěšné prožití roku 2019.

Foto: Dalibor Kolář

 Foto:  Jakub Chrást
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Přes Pohoršov vede nová cesta
V prosinci vyvrcholil kolaudací čtyři mě-

síce trvající projekt „Stavební úpravy ulice 
Pohoršov – Lutín“. Projekt přišel obecní po-
kladnu na téměř 6,9 mil. korun včetně DPH. 
Realizaci provedlo společenství fi rem IDS 
a MODOS. 

Nejednalo se o lehký úkol. Stavbu bylo 
nutné zkoordinovat s přeložkou nadzemního 
elektrického vedení do země a s přeložkou 
telekomunikačního vedení CETIN. Po kom-

pletním vybagrování původní komunikace 
byly zřízeny nové spodní vrstvy tak, aby 
odpovídaly potřebnému zatížení komuni-
kace. V rámci sanace bylo také provedeno 
přepojení části nemovitostí na novější větev 
kanalizace. 

Před samotným položením asfaltu byly 
instalovány nové obruby a položena zámko-
vá dlažba v podélných parkovacích stáních 
a v příjezdových cestách k nemovitostem. 
Vzhledem k tomu, že nově je zde zřízena 

obytná zóna s dovolenou rychlostí maximál-
ně 20 km/h, byly na vjezdech do ulice, rov-
něž přibližně v polovině délky, instalovány 
dlážděné zpomalovací prahy. Nakonec bylo 
instalováno nové LED veřejné osvětlení. 

Děkuji touto cestou obyvatelům ulice 
Pohoršov za trpělivost při ztížených pod-
mínkách v průběhu realizace projektu 
a za konstruktivní přístup při řešení indivi-
duálních problémů. 

Jakub Chrást, starosta obce

Starý Pohoršov... Foto: Antonín Bábek a jeho nová podoba. Foto: Jakub Chrást

Kláskův „Mikuláš“ byl 
tvořivý

O první prosincové 
sobotě se aula ZŠ roze-
zněla čertovským bleko-
táním, cinkotem řetězu 

a třepetáním andělských křídel. Konala 
se zde naše první velká mikulášská na-
dílka. 

Svým vánočním hudebním vystoupe-
ním přivítaly účastníky studentky Julie 
a Monika. Pro děti byly připraveny malé 
vánoční dílničky, kde si mohly nazdobit 
perníčky, vyrobit dáreček z keramiky či 
z papíru. Součástí akce byl také „minijar-
mark“, kde bylo možno zakoupit čepičky 
a různé vánoční zboží a ozdoby. 

Před pátou hodinou přišel Mikuláš se 
svou družinou a za písničku nebo básnič-
ku rozdal dětem sladkou odměnu. Poté si 
mohly s čertíky zatančit čertí tanec. 

Naše poděkování patří všem mamin-
kám za napečení výborných buchet, per-
níčků a vánočního cukroví, obci Lutín 

za podporu a všem rodičům, kteří na akci 
pomáhali.

Lucie Migalová

Mikuláš s andělským a čertovským doprovodem. Foto:  Pavel Brostík

Sejdeme se znovu na podzim
Taneční kurz 2018 probíhal od září do lis-

topadu vždy v pátek večer. Celkem jsme ab-
solvovali osm tanečních lekcí, čtyři v aule 
ZŠ Lutín a čtyři v sokolovně v Bystročicích. 
Taneční dovednosti a techniku nás vyučují 
manželé Šrámkovi z Olomouce. Jsou zkuše-
nými lektory, a proto nám umí velmi dobře 
didakticky popsat všechny tance. 

Letos jsme měli „jubilejní“, desátý 
kurz. Začátečníci se soustředili na zá-
kladní kroky a pokročilejší páry „pilo-
valy“ náročnější variace. 

Závěrečný večer v pátek 9. listopadu 
probíhal velmi kreativně. Měli jsme ně-
kolik soutěží, například soutěž ve vázá-
ní kravaty nebo tanec s jablkem. V prů-
běhu večera jsme zhlédli soutěžní ta-

neční páry z Olomouce a program nám 
pěvecky zpestřili naši účastníci z taneč-
ního kurzu. 

Můžete se podívat do fotogalerie. 
Další kurz bude opět probíhat na pod-
zim a můžete se hlásit od letošního květ-
na. Sledujte web obce a obecní vývěsky, 
kde budou podrobné informace. 

Vlaďka Kolářová, kulturní komise
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Vánoční koncert 
návštěvníky nezklamal

O třetí adventní neděli 16. prosince se 
v třebčínské kapli sv. Floriána konal tra-
diční vánoční koncert. Od půl páté zvaly 
posluchače ke kapli tóny známých ko-
led v podání trubačů Antonína Dočkala 
a Stanislava Jílka.

Poté, co se do posledního místa za-
plnil interiér slavnostně vyzdobe-
né kapličky, přišla na řadu adventní 
a vánoční díla vážné hudby v podání 
Svatocecilského pěveckého kvarteta 
pod vedením Jana Gottwalda a f létno-
vého dua Víta Janečky.

K třebčínskému koncertu neodmysli-
telně patří známé koledy, které společně 
zpívají všichni návštěvníci koncertu. Také 

Připravovali jsme se
na advent a Vánoce

Letošní adventní „workshop“ v Třebčíně 
proběhl již tradičně v prostorách kulturní-
ho zařízení už v neděli 18. listopadu. 

Účastníci si mohli vyrobit vánoční kvě-
tináče, adventní věnce, korálkové ozdoby 

na stromeček, vánoční přání z papíru či 
ozdobit vánoční dárkovou tašku. Zručnější 
si mohli vyrobit vánoční ozdoby z organ-
zy a ručně ušít vánoční dekoraci. 

Pro mlsné jazýčky byly připravené 
perníčky k dozdobení podle vlastní kre-
ativity. Cukrová poleva většinou ani ne-
stihla zaschnout a děti už ochutnávaly. 

Novinkou letos byla účast pana Pavla 
Janošíka z Třebčína, který ukazoval vyře-
závání betlému z lipového dřeva. 

Jsme moc rádi, že se tradice udržují 
a rozvíjejí. Děkujeme za podporu sponzo-
rům akce. Fotogalerie z tvůrčího odpoled-
ne je na webových stránkách obce. 

Vlaďka Kolářová

 Fota: Jiří Látal Betlém z lipového dřeva je dílem pana Pavla Janošíka.

 Fota: Kamila NovákováSoutěže a pěvecké vystoupení byly milým zpestřením večera. 

Sváteční chvíle v kapli svatého Floriána. Foto: Jiří Látal



letos jsme si tedy na závěr večera zazpíva-
li koledy s doprovodem klavíru. 

Letošní koncert byl v pořadí již devěta-
dvacátý. Tato krásná tradice, mimochodem 
delší, než mají adventní koncerty v České 
televizi, je jistě unikátní. Nedávno se mi do-

stal do rukou starší výtisk Obecního zpra-
vodaje, kde byl článek oslavující 20. výročí 
koncertu. Jeho autor pan Ladislav Smička 
na závěr článku vyjádřil přání, aby tato linie 
nebyla přerušena. Doufám, že by z nás měl 
radost, kdyby viděl, že se v letošním roce 

chystáme uzavřít už třetí dekádu. Přejme si, 
aby další desetiletí našich společných přátel-
ských setkávání byla stejně krásná. 

Děkuji všem, kdo se na organizaci kon-
certu podíleli.  

Dalibor Kolář, místostarosta
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Do knihovny chodí 
stále více lidí

Milí čtenáři,
děkuji Vám za přízeň projevovanou v mi-

nulém roce. Stihlo se toho hod-
ně a knihovně se opravdu daři-

lo. Velmi mě těší, že nám po-
řád přibývají čtenáři. Roku 
2018 se jich zaregistrovalo 
bezmála 250. Je to slušné čís-

lo, když uvážíme, že na jednu 
průkazku si často půjčují dva a více lidí. 

I když se toho snažíme dělat mnohem 
víc, knihovna je stále především „o půjčo-
vání knížek“. Nejen těch starých, po kte-

rých se shánějí maturanti, ale hlavně 
nových, které plní žebříčky bestsellerů. 
Pídíte se po nějaké novince? Zkuste ji vy-
hledat v našem katalogu. Jestli tam není, 
podělte se o tip.

Povídá se, že zdravý čtenářský základ 
je alespoň jedna přečtená knížka na mě-
síc. Chodí k nám ale i čtenáři, kteří taková 
čísla vysoko překračují. Je jich celá řada 
a já bych chtěl odměnit čtyři z nich. Jsou 
to lidé, kteří přečtou hromadu knih, pocti-
vě je vracejí a pravidelně si najdou čas za-
jít do knihovny. Jsou to čtyři pilní čtenáři 
z Lutína, na které bude čekat při jejich 
další návštěvě knihovny symbolická, ale 
pěkná odměna.

V tomto roce se doufám podaří zvelebit 
venkovní prostory knihovny. Pokusíme se 
také obstarat větší množství knih, a to ne-
jen do Lutína, ale i pro Třebčín. Už v led-
nu se také můžete těšit 
na další promítání fi lmo-
vého klubu. 

Přeji Vám všem, abys-
te si našli dostatek času 
na všechny Vaše záliby. 
A pokud jste pod stro-
mečkem nenašli žád-
nou knížku, nezoufejte, 
u nás jich jsou „mraky“. 

Jan Chabičovský
knihovník

DUHA Křišťál Lutín
Na co se těšit v tomto roce?

Rok 2018 je za námi, 
a to docela úspěšně: 
udělali jsem náš další 
letní tábor, zimní tá-
bor, vánoční přespá-
ní a další akce, a to 
nepočítám zhruba 42 

středečních schůzek v klubovně.

Co nás čeká v roce 2019? Pište si a re-
zervujte si termíny nejdůležitějších a nej-
větších našich akcí a táborů ve svých ka-
lendářích:
�  8. - 13.3.2019 - Jarní prázdniny 

aneb Rrrrrrr…..!! opět na Pavučince!
�  29. - 31.3.2019 - RVVZ u Šumperku
�  10. - 12.5.2019 - Duhový most v Praze
�  27.7. - 10.8.2019 - náš 24. letní tábor!
�  11. - 13.10.2019 - Duhová brána v Náchodě
�  15. - 17.11.2019 - CVVZ v Náchodě

�  ...a další menší akce, které budeme po-
stupně přidávat.

*   *   *   *   *
Veškeré informace o těchto i dalších 

chystaných akcích najdete na našem webu 
(www.duha-kristal.cz) nebo u našich ve-
doucích.

Těšíme se na  rok 2019 a víme, že se ur-
čitě někde potkáme.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil
www.duha-kristal.cz

Lutínské ženy pořádaly 
taneční zábavu

V pátek 23. listopadu pořádaly členky 
ČSŽ v aule základní školy taneční večer 
– tradiční „kateřinskou“ zábavu.

K tanci a poslechu hrálo duo NONE, 
nálada byla příjemná a tanečníků plný 
parket.

Další zábavnou akcí, kterou lutínské 
ženy připravují, bude „babský“ bál v pá-
tek 15. února rovněž v aule ZŠ Lutín. 

K tanci a poslechu zahraje duo PEPA 
a VAŠEK.

Do právě začínajícího nového roku 2019 
přejí členky Českého svazu žen v Lutíně 
všem občanům pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu. Vladana Tomášková

 Fota: Vladana TomáškováDobrá nálada provázela celý večer. 



5

Kdy – kde – co
v lednu a únoru

První společenskou událostí roku 
2019 byl jako ve všech předchozích le-
tech novoroční výstup na Velký Kosíř, 
kam vedly od časného rána po silvest-
rovském veselí a hodování kroky všech 
příznivců zdravého pohybu na čer-
stvém hanáckém vzduchu. 

Během dne doputovalo k rozhledně, 
po velké opravě znovu přístupné od loň-

ského června, 3640 velkých i malých tu-
ristů. Čekaly na ně medaile, registrační 
karty, občerstvení připravené hasiči ze 
Slatinek a stovky přátel a známých.

Na další společenské události v Lutíně 
jsou první dva měsíce roku poněkud 
skromné, ale plesovou sezonu zahájíme 
i u nás:

18. ledna - Ples SRPŠ a ZŠ Lutín
(pátek)  Společenský dům Sigma  
  (20 hod.)

1. února - 22. obecní ples
(pátek)  Společenský dům Sigma
  (20 hod.)   

15. února - „Babský“ bál
(pátek)  aula ZŠ Lutín
  (19 hod.)

2.  března - Třebčínské ostatky s taneční
(sobota)  zábavou a pochováváním basy    
  KSZ Třebčín (20 hod.) 

Kulturní komise 

Tentokrát jsme „koštovali“ 
také v Lutíně

Každý rok na jaře je pořádán tradič-
ní Třebčínský košt. Loni ale začátkem 
září proběhl v hostinci U Popelků nul-
tý ročník „Koštu Bédi Trávníčka“. 

Každý z patnácti koštérů odpověděl 
na šest otázek přidaných k přiloženému 
vzorku a byl obodován podle normo-
vané tabulky. Jako zkušení odborníci 
a znalci se projevili vítězové Ladislav 
Krampol a Milan Rozsíval, kteří pře-
vzali zasloužený „metál“ od sponzora 
akce.

Jiří Vymazal st. (B.T.) Spokojení vítězové „koštu“.. Foto: archiv autora

O čem jednala rada obce

dne 8. 11. 2018:

Schválila: 
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na akci „Rozsvěcení vánočního stromu 
v Lutíně“ (27.11.):

  - zajištění hudby, ozvučení, odměny 
a občerstvení pro účinkující, výtvar-
né potřeby, fotografování – celkem 
11 700 Kč,

  - zajištění ohňostroje – 5 tis. Kč;
�  smlouvu o vzájemné spolupráci za úče-

lem realizace projektu „Cyklostezka 
Slatinice – Lutín“;

�  smlouvu o dílo se společností SPZ 
Design na projektovou dokumenta-
ci (PD) pro přestavbu bývalé školy 
v Třebčíně na hasičskou zbrojnici a pří-
stavbu zázemí (cena 216 750 Kč bez 
DPH);

�  zpracování PD  pro zřízení nového par-
ku v Třebčíně (vyhotoví zahradní a kra-
jin. arch. Ing. Klára Königová za cenu 
32 tis. Kč);

�  nákup 10 kusů sestav (2 lavice + stůl) pro 
areál Rybníček v Lutíně (dodá p. Karel 
Janeček za cenu 40 740 Kč bez DPH).

dne 26. 11. 2018:

Schválila: 
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na adventní akce v Třebčíně:
 - mikulášská nadílka (2.12.)
  - rozsvěcení vánočního stromu (odměny pro 

děti, hudba, občerstvení – celkem 10 tis. Kč)
  - vánoční koncert v kapli sv. Floriána 

(16.12. – hud. soubor ZUŠ Žerotín, Trubači, 
občerstvení, květiny – celkem 7 500 Kč);

�  opravu okapů a svodů na kapli sv. Floriána 
(provede OSVČ p. Libor Mlčoch za cenu 
18 tis. Kč bez DPH);

�  uzavření smlouvy s ČR – Hasičským zá-
chranným sborem Olomouckého kraje 
o bezúplatném převodu majetku (radiosta-
nice pro HZS Třebčín);

�  vyhotovení druhé části PD na mobiliář 
a zpevněné plochy pro plánovaný park 
v Třebčíně (zpracuje Ing. K. Königová 
za 22 tis. Kč).

dne 12. 12. 2018:

Schválila všemi hlasy nabídku Ing. arch. 

Ivety Trtílkové na aktualizaci PD (zá-
chranná obnova objektu kaple sv. Floriána 
v Třebčíně – nabízená cena 22 869 Kč vč. 
DPH).

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 12. 12. 2018:

Schválilo:
�  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 

o nočním klidu v roce 2019;
�  ponechání nezměněné výše poplatku 

za odpady, tj. 468 Kč;
�  vypracování PD pro rekonstrukci mos-

tu v Třebčíně „Na Zákantí“  (pro vydá-
ní stavebního povolení včetně inženýr-
ských prací);

�  vypracování PD pro změnu podélných 
parkovacích stání na přístupové komu-
nikaci k Sídlišti na stání kolmá (vypra-
cuje Ing. Losenický za 49 400 Kč);

�  poskytnutí individuální neinvestiční do-
tace z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 
450 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sigma 
Lutín z.s. na činnost spolku v roce 2019 
a individuální investiční dotace ve výši 
85 tis. Kč na vybudování dětského hřiště 
v areálu TJ.

/jch/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Poplatky na rok 2019:
Poplatek za svoz komunálního odpadu se 
pro rok 2019 ponechává na výši 468 Kč 
na osobu za rok. Pro občany, kteří v roce 

2019 dosáhnou věku 71 let, činí částka 
368 Kč. Poplatek je možné platit i ban-
kovním převodem (informace u paní 
Vlachové na OÚ).

Poplatek za vodné a stočné se prakticky 
nemění, cena je 58,05 Kč za m3.

Jakub Chrást

Mateřská škola slavila
sto let republiky

Do oslav stého výročí založení naší 
republiky jsme se rozhodli zapojit 
i my v mateřské škole. Téma domova 
jsme rozvíjeli v širších souvislostech. 
Utvářeli jsme povědomí o tom, že do-
mov není jen místem, kde „žiji s má-
mou a tátou“ (byt, dům), ale je součástí 
většího společenství, kterému říkáme 
vlast.

V průběhu týdne oslav učitelky sezná-
mily děti se státními symboly (vlajka, 
státní znak, lípa). Prostřednictvím hym-
ny a nahrávky symfonické básně ,,Má 
vlast“ od Bedřicha Smetany probouzely 
v dětech estetické cítění a lásku k vlasti.

Děti vysadily v prostorách zahrady 
dvě lípy. Okolí školy pak vyzdobily 

symboly české státnosti a společně si 
zazpívaly národní hymnu. Zavázaly se 
o lípy pečovat, abychom se mohli jed-

nou těšit jejich majestátností, krásou 
a vůní. 

Dana Ostianová, vedoucí učitelka

ŠKOLY INFORMUJÍ

O mladé lípy v zahradě školky budou pečovat děti. Foto: Marianna Szarazová

Děti z mateřinky šly 
„do Betléma“
„Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou
a bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou.
Nad holým chlévem z kamení, co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení a osvětluje cestu. 
Svolává k chlévu ze všech stran i anděle i lidi,
a kdo má srdce dokořán, každý to světlo vidí.“

Ve čtvrtek 13. prosince odpoledne po se-
tmění se na zahradě lutínské mateřin-
ky konalo vánoční setkání ,,Cestičkou 
k Betlému“. 

Děti se svými blízkými ozdobily vá-
noční stromečky. Osvětlenou cestičkou 
došly na zahradu k „Betlému“ a obdaro-
valy Ježíška jablíčkem. Pro potěšení všech 
přítomných byla připravena ochutnávka 
cukroví obětavých maminek. 

Zahřáli jsme se horkým zázvorovým ná-
pojem a především roztomilým vystoupe-
ním ,,našich malých pastýřů“. Odměnou 
jim bylo „mokré“ překvapení, které se 
šplouchalo v kádi pod starým smrkem. 
Nejvíce dětem zářily oči při pouštění lo-
diček z ořechových skořápek. 

Rozloučili jsme se koledou a přáním po-
žehnaných Vánoc. 

Díky nás všech patří místnímu včelaři 
panu Galdovi za sladký med do zázvoro-
vého nápoje, panu Beranovi za vánoční 
stromečky pro děti, panu Královi za kapry 
a maminkám za vynikající cukroví. 

Dana Ostianová
a kolektiv

*   *   *   *   *
K betlému v zahradě školky šli s dět-

mi i jejich rodiče. A jak se jim vánoční 
besídka líbila?

Už je to tady, konečně jsme se dočkali toho, 
na co se syn pečlivě připravoval. Vánoční 
besídka! Netrpělivé čekání rodičů a jejich 

Betlém čekal v zahradě mateřské školy. Foto: Marianna Szarazová
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ratolestí v kostýmech před branami školky. 
Všude kolem se to hemžilo malými koled-
níčky, Jezulátky, andílky a nechyběli ani Tři 
králové. Všichni nachystáni, v rukách drže-
li svá jablíčka, která měli odevzdat malému 
Ježíškovi. Po přivítání jsme mohli společně 
s dětmi nazdobit ručně vyrobenými ozdůb-
kami stromečky, které stály před vchodem 
do školky. Bylo kouzelné sledovat, jak syn 
hledá právě tu svou z lásky vyrobenou...

Osvětlená cestička nás vedla zahradou 
„do Betléma“ za mihotajícími světélky linou-
cími se z krásně nazdobených luceren zavě-
šených všude kolem. Atmosféra byla opravdu 
vánoční. 

Bylo dojemné slyšet, jak všichni ti nazdo-
bení drobečkové soustředěně odříkávali, co 
všechno se naučili. 

Po skončení recitace jsme se vydali cestič-

kou k další lucerničce, kde jsme mohli pustit 
lodičku do předem připravených vaniček. 
Po hladině jich plulo opravdu hodně, za oka-
mžik byla vanička skoro plná, můžeme tedy 
předpokládat, že ty naše „poklady“ čeká 
krásný a dlouhý život. 

Když už se zdálo, že naše cesty skončily, na-
razili jsme na další překvapení...pod stromem 
na nás čekala další vanička a v ní světélka. 
Právě  ta nám mohla odkrýt tajemství ukryté 
vaničky. Byli to dva kapříci, kteří vykouzlili 
úsměv na tváři všem dětem. 
Čas se naplňoval,  rodičů ubývalo a večer 

se krátil. Ale ani to nám nezabránilo zazpí-
vat si koledy, ochutnat cukroví, které přinesly 
děti od svých skvělých maminek, a s hrnečky 
s teplým čajem v rukou si navzájem popřát 
krásné a pohodové svátky.

Martina Sedláčková, spokojená maminka
Vánoční náladu prožívali děti i rodiče.
 Foto: Marianna Szarazová

Jak jsme oslavili sto let bez 
Habsburků
Československá republika, první samo-

statný stát Čechů a Slováků, byla vyhlášena 
28. října 1918. V lutínské škole jsme toto vel-
ké výročí slavili v pátek 26. října a byly jím 
inspirovány všechny akce. Jak to všechno 
probíhalo?

� „…Místo vyučování jsme si připomněli, 
jak naše republika vznikla, povídali jsme si 
o T. G. Masarykovi a o tom, jak vznikla naše 
státní hymna. Nakonec jsme všichni společně 
zasadili lípu…“. (žáci 5. roč.)

� „…Postupně jsme plnili různé úkoly. 
Měli jsme například podle fotografi í po-
jmenovat slavné osobnosti naší historie, na-

vrhnout novou státní vlajku, poznat před-
měty, které patřily ke každodennímu živo-
tu našich předků. Nejvíc se nám ale zalíbila 
spartakiáda…“ (Iveta Kuchařová, 9.B)

� „…Nejtěžší úkol nás čekal v kabinetě 
dějepisu, kde jsme podle fotografi í pozná-
vali české herce, zpěváky a sportovce… 
Naopak nejlehčí bylo vyslovovat různé 
jazykolamy – dolar, libra, rubl. Třikrát 
si to zopakujte a máte jazyk zlámaný raz 
dva…“ (Kristýna Nezhybová, 9.B)

� „…Žáci celé školy přišli oblečeni 
do barev naší vlajky. Na školním dvoře 
jsme se postavili tak, že jsme vytvořili její 
obraz. Pak jsme si společně zazpívali naši 
hymnu…“  (Simona Fryblíková, 9.B)

� „…Pak jsme se vydali zasadit pamá-

teční lípu a uložit vedle ní tubus s dopisy 
a přáními republice. Strom stojí kousek 
od školy, takže ho máme každý den hezky 
na očích … Za pár let budu jistě vzpomí-
nat, jak krásně jsme oslavili sto let naší 
republiky…“  (Gabriela Vychodilová, 9.B)

*   *   *   *   *

Takové to bylo. Trochu tajemné, trochu 
napínavé, trochu vzdělávací – a také to pří-
jemně chutnalo. Aspoň já jsem si na lineckém 
kolečku s čokoládovou stovkou, které dostali 
„na památku“ všichni účastníci akce, oprav-
du smlsla. A na závěr ještě přáníčko žáků 8.B: 

„Prostě přejeme vše nej,
tak se, rodná země, měj!“

Věra Voňková, učitelka

 Fota: manželé BeranoviŽáci i učitelé základní školy si dali na oslavě záležet. 

Jak se něco doopravdy
 naučit?

Na přednášku s tímto názvem, kterou 
vedl v olomouckém kině Metropol lektor, 
osobní poradce a terapeut Matěj Krejčí, 

se v úterý 20. listopadu vydali žáci devá-
tého a osmého ročníku se svými učiteli.

Byla to přednáška o tom, co je to vlast-
ně myšlení, jak se dělí a jak bychom je 
měli vnímat. Jak se učit, co dělat, co na-
opak nedělat a jaký to má všechno smy-

sl. Dověděli jsme se, že falešné vědění je 
situace, kdy si člověk myslí, že něco ví 
a umí, ale nakonec zjistí, že opak je prav-
dou. Prokrastinace – chorobné odkládá-
ní plnění povinností – trápí také mnohé 
z nás bez rozdílu věku.
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Lektor nezapomněl ani na on-line svět 
a úvahu nad tím, do jaké míry nám po-
máhá a kdy už je naším „nepřítelem“. 
Popravdě jsem se bál, že to celé bude 
k ničemu a nakonec uslyšíme, že „s tím 
nám nikdo nepomůže a vlastní způsob 
si musíme najít sami“. Bylo to ale na-

opak a největší radost mám z toho, že 
se mi přednáška líbila a něco mi oprav-
du dala. Můj pocit sdílely i spolužačky 
Míša a Gábina, které na můj dotaz, co 
na přednášku říkají, odpověděly:

„Byla úžasná a odnesla jsem si plno 
nových informací. Lektor věci hodně 

rozuměl a bylo příjemné ho poslou-
chat.“

„Dozvěděli jsme se o různých efektivních 
způsobech učení a naopak o těch, které ne-
jsou moc účinné. Většina z nás se našla spíš 
v těch neúčinných praktikách, ale pokusíme 
se to napravit.“ Vojtěch Šmída, 9.B

Cestovali jsme za mapami
Mapy … Každý jistě ví, že mapa je 

zmenšený obraz zemského povrchu. 
Jak se ale vlastně taková mapa vyrá-
bí? A vypadaly mapy vždycky tak jako 
dnes? Odpověď na tyto otázky jsme 
spolu se žáky šestého a čtvrtého roč-
níku (8. a 16. listopadu) jeli hledat 
do Moravského kartografi ckého cent-
ra ve Velkých Opatovicích. Při té pří-
ležitosti jsme navštívili také sklárny 
v Úsobrně. A jaké to bylo?

„Líbilo se mi ve sklárně, protože nám dali 
skleničky. Viděl jsem obří mapu Moravy 
a fotku nejstarší mapy na světě, kterou vyryli 
do mamutího klu. Líbila se mi mapa, která 
vypadala jako kytka. Taky jsem viděl, jak se 
dělají skleničky a co se s nimi děje od začátku 
až do konce výroby.“  (Tomáš Nejedlý, 4.B)

„Líbilo se mi horké sklo, vypadalo jako 
láva.“  (Tomáš Chudoba, 4.B)

„Líbily se mi starodávné počítače nebo 
staré pastelky Koh-i-noor. Byly tam vysta-
veny starodávné mapy a jedna byla ve tva-
ru růže.“  (Kristýna Macháňová, 4.B)

„Dost mě bavilo skládání mapy a hlavně ta 
týmová práce. Jak jsme do toho byli zapálení 
a chtěli jsme být první.“  (Lucie Gazdová, 4.B)

Tak co na to říkáte? není to nadšení na-
kažlivé? 

Věra Voňková

Žáci čtvrtého ročníku skládají mapu republiky. Fota: Petr Voňka

Rozsvícením vánočních
stromů začal adventní čas

Začátek adventu již tradičně v Lutíně 
i Třebčíně vítáme rozsvěcením vánoční-
ho stromu. V Lutíně jsme jej rozsvítili 
v úterý 27. listopadu, v Třebčíně přesně 
o první adventní neděli 2. prosince.

V Lutíně se tato akce dočkala několika 
změn. První změnou bylo průvodní slo-
vo, kterého se tentokrát ujala ředitelka 
Mgr. Lenka Soušková – bylo laskavé, ode-
mykalo lidská srdce, vybízelo ke vstříc-
nosti, pomoci a přátelství. Lutínští občané 
mají samozřejmě snahu pomáhat potřeb-
ným celý rok, ale v období pozdního pod-
zimu a začínajícího adventu je dobročin-
ných akcí nejvíce.

Ve škole proběhly akce Bílá pastelka 
(výtěžek 3 191 Kč), Podzimní srdíčkové 
dny (výtěžek 9 850 Kč) a také prodej „vá-
noční hvězdy“. Výtěžek z tohoto prodeje 
pomáhá onkologicky nemocným dětem. 
V prosinci se prodalo celkem 384 květin – 
zisk byl 28 400 korun. Tato tradice, kterou 

před lety založila na lutínské škole paní 
učitelka Leona Čotková, je stále oblíbe-

nější. Každý rok se prodá květin víc než 
ten předchozí.

Kulturní program připravili žáci a učitelé. Foto: Zdeněk Vích
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Ale vraťme se zpět k oslavě rozsvěce-
ní vánočního stromu. Poté, co paní ře-
ditelka poděkovala všem, kdo pomáhají 
potřebným, uvedla kulturní program. 
Jako obvykle vystoupili žáci a učitelé 
ZŠ Lutín. Jejich vystoupení pak doplnil 
ještě koncert skupiny Jiřího Štěpánka. 

„…V osmnáct hodin se rozzářil vánoč-
ní strom. A tady přicházíme ke druhé 
změně průběhu oslav. Namísto obrov-
ského dovezeného vánočního stromu 
byla použita krásná borovice rostoucí 
v blízkosti fontány…“ Bylo to neobvyk-
lé, ale snad právě proto velmi příjemné. 
Mladá borovice, ještě nepříliš vysoká, 
se jaksi přátelštěji začlenila do zástupu 
přítomných. Jako by chtěla oslavovat 
s nimi. 

„…Na akci nechyběly ani stánky 
s rozličnými dobrotami včetně klasic-
kého vánočního punče. Jako obvykle si 

každý mohl napsat své jméno na kartič-
ku a tu přilepit na vyřezávaný dřevěný 
strom. Pro štěstí. Akce vyvrcholila vel-
kým ohňostrojem…“

*   *   *   *   *

V Třebčíně se rozsvěcení vánočního 
stromu u kaple svatého Floriána konalo 
2. prosince.

„…Vánoční koledy zde zpíval také Jiří 
Štěpánek. Na housle ho doprovázel Jiří 
Kubínek. 

Účastníci akce mohli navštívit kaplič-
ku, která byla po celou dobu otevřená. 
Na občerstvení si mohli zakoupit „sva-
řák“ s ovocem nebo se napít horkého 
čaje, aby lépe vzdorovali špatnému po-
časí….“

O kulturní program se postaraly děti, 
které krátce předtím na besídce obdaro-
val Mikuláš.

Sváteční náladu podpořil velkolepý ohňostroj. 
 Foto: Zdeněk Vích

 Fota: Jiří LátalRozsvícení vánočního stromu v Třebčíně předcházel kulturní program dětí. 

*   *   *   *   *

Tak občané obou našich obcí vstou-
pili svátečně do období adventu, které 
můžeme uzavřít přáním Davida Logra, 
žáka 9.A:

„Šťastný a veselý čas přeji veršem,
ať světlo života a dobrá nálada

svítí nám na cestu všem!“

Věra Voňková

(V článku cituji úryvky z pra-
cí Františka Špundy (část týkající se 
Lutína) a Davida Koudelky (část týkají-
cí se Třebčína), žáků 9.B. Autorem veršů 
je David Logr, žák 9.A.)

Jaký byl advent 
v naší škole?

Prosinec ve škole byl přímo nabitý akce-
mi a událostmi, protože advent je výjimečné 
období roku. Všichni jsou tak trochu svá-
tečně naladění a plní očekávání. Vzrušeně 
očekávají odhalení tajemství.

A co „adventní vzdělávání“? Jestlipak 
je něčím výjimečné? Určitě. Vezměte si 
třeba šestý prosinec, kdy do školy zaví-
tal Mikuláš. To byla mela! Všichni rošťáci 
rychle zpytovali svědomí a celí stísnění pře-
mýšleli, jak nepřijít k čertovi do pytle. Není 
přece nutné přiznat úplně všechno. Co když 
čerti netuší, že … Ale Mikuláš a čerti věděli 
všecko. A nadělovali spravedlivě. Hodným 

i nezbedníkům. Letos si troufl i dokonce 
i do ředitelny!

Nebo poslední den adventu ve škole – pá-
tek 21. prosince. Vánoční besídky a letos 
dokonce koncert pořádaný žáky pro žáky.  
Stačí slyšet třeba jenom některou ze zkou-
šek. Už ta pohladí po duši. A co teprve spo-
lečné zpívání koled! Na to se těším ze všeho 
nejvíce. Byl to od žáků 9. A báječný nápad 
– uspořádat něco takového.

Že byste ještě rádi věděli, co se děje o ad-
ventu ve školní družině? Prosinec je pro zdej-
ší děti (školní družinu jich letos navštěvuje 
176) nejradostnějším obdobím roku. Mnoho 
času v této době tráví ve znamení pracov-
ních a výtvarných činností. Stříhají, kreslí 
a lepí výrobky s vánoční tematikou – řetě-

zy, andílky, rybičky, stromečky a zvonečky. 
Jimi pak zdobí nejen vánoční stromek, ale 
i celé prostory vánoční družiny. Spolu s vy-
chovatelkami vyrábějí tradiční i netradiční 
vánoční blahopřání a ozdoby k potěšení ro-
dičů, známých, učitelů a zaměstnanců školy. 
Připravují také výzdobu na školní ples.

V lutínské škole se však o adventu nezapo-
míná ani na sport. Tradičně v tomto období 
probíhá Vánoční laťka – soutěž ve skoku 
vysokém. Konala se v úterý 18. prosince 
v Hněvotíně a obě naše šestičlenná soutěžní 
družstva – dívčí a chlapecké – si v ní „vy-
skočila“ pro 1. místo! Blahopřejeme a děku-
jeme za skvělou reprezentaci školy.

Věra Voňková, učitelka
Iva Lužná, vychovatelka ŠD



Sigmundova SŠS, Lutín

Rekvalifi kační kurzy zlepšují 
vyhlídky do budoucnosti

Naše škola poskytuje možnost celoživot-
ního vzdělávání, které realizujeme ve spo-
lupráci se strojírenskými fi rmami v okolí. 
Tentokrát nás oslovila fi rma John Crane 
Sigma a.s., která je v současné době jed-
ním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
v Olomouckém kraji. Zabývá se výrobou 
těsnicích systémů, mechanických ucpávek 
a dalších speciálních technologií pro prů-
myslové aplikace.  

V pondělí 5. listopadu  začal rekva-
lifikační kurz pro obsluhu a seřizová-
ní číslicově řízených obráběcích stro-
jů. Kurz navštěvuje dvanáct dospělých 
zájemců o práci na CNC soustruzích 
a CNC frézkách a vyučují v něm učitelé 
praktické a teoretické výuky naší školy 
za přispění lektorů firmy John Crane 
Sigma a.s.

Hlavní téma rekvalifikace je zamě-
řeno na zvládnutí prvotních problémů 
týkajících se  třískového obrábění včet-
ně volby daných operací a druhů řez-
ných nástrojů. Výuka probíhá v klidné 
a pohodové atmosféře, rekvalifikanti 

přistupují ke studiu s velkým zájmem, 
jelikož jim poskytuje nadějný kariérní 
výhled do budoucnosti. 

V pátek 11. ledna se uskuteční závě-
rečná zkouška, která prověří základní 
znalosti a vědomosti budoucích absol-
ventů a tím i zaměstnanců firmy.  

Seminář je pro nové pracovníky vel-
kým přínosem při vlastním rozhodová-
ní, jak se uplatnit v profesním životě, 
což je prvotním cílem celoživotního 
vzdělávání. Jsme rádi, že se naše škola  
na zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
ve strojírenských oborech podílí.

Tomáš Vaněk, učitel
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Bude se kárat, nebo odměňovat? Foto: Šárka Nevěčná
Mikuláš a jeho doprovod byli připraveni nadělovat spravedlivě „vzorňákům“
i nezbedům. Foto: Šárka Nevěčná

Děti v družině malovaly, stříhaly a lepily. Foto: Iva LužnáKaždý dostal, co si zasloužil. Foto: Šárka Nevěčná

Práce na moderních strojích se líbí žákům i rekvalifi kantům. Fota: Petr JalůvkaRekvalifi kanti při praktické výuce v nových dílnách školy.



Projektu HETI 
se účastníme podruhé

Již druhý rok se naše škola zapojuje do me-
zinárodního projektu HETI (Holocaust 
Education Trust Ireland), zprostředkova-
ného pro české školy Židovským muzeem 
v Praze. Žáci škol sázejí cibulky krokusů 
jako připomínku a na památku především 
židovských dětí, které se staly oběťmi šoa 
(holocaust). 

V loňském roce jsme získali z projektu pa-
desát cibulek, ale vysázeli devadesát cibulek 
krokusů. Vytvořily čtyři šesticípé hvězdy, 
každou z nich sázeli žáci jedné třídy. Na jaře 
téměř všechny cibulky vykvetly.

Letos jsme získali z projektu opět padesát 
cibulek a doplnili je dalšími 48 cibulemi. 

Stejně jako loni jsme cibulky vysazovali 
do prostoru slunečních hodin před školou, 
hodiny nám symbolizují i běh času.

Rozhodli jsme se, že cibulky budou 
vysazovat žáci končících ročníků. U nás 
tedy z učebních oborů třídy KNS 3., OK 3. 
A a OK 3. B, z maturitních ročníků třídy 

MS 4. B a MS 4. C. Protože nám ještě pár 
cibulek zbylo, sázeli letos ještě i žáci třídy 
MS 3. A.

Už se těšíme, až krokusy na jaře opět roz-
kvetou.

Alena Mašláňová, učitelka občanské nauky
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Dobrá věc se podařila
Je tomu už půl roku, co započala 

velká rekonstrukce herny stolní-
ho tenisu v areálu TJ Sigma Lutín 
na moderní tělocvičnu se sociál-
ním zázemím. Čas uplynul jako 

voda a rekonstrukce za téměř šest a půl 
milionu korun je dokončena. Počin to 
nebyl jednoduchý, na budově postavené 
v roce 1975 v akci Z zanechal „zub času“ 

značné stopy.
I když jsme se v průběhu rekon-

strukce potkali s mnohými problé-
my, dá se určitě říci, že výsledek 

stojí za to. Tělocvična s půdory-

sem 20 x 10 metrů dostala kompletně no-
vou podlahu, moderní sportovní povrch 
GERFLOR o tlouštce 6 mm je při dopa-
dech maximálně ohleduplný ke kloubům 
sportovce. Pro bezpečnost byly také oblo-
ženy radiátory, na nová okna byly insta-
lovány rolety, aby mohla být při zápasech 
zatemněna a chráněna před poškozením.

Jako moderní zázemí vznikly dvě šatny 

Zasazené cibulky krokusů čekají na první jarní dny. Foto: Alena Mašláňová

Den otevřených dveří nabídl 
prohlídku celé školy

V úterý 11. prosince proběhl v naší 
škole letošní první „den otevřených 
dveří“. V tento den mohli zájemci z řad 
veřejnosti navštívit všechny budovy 
školy. Zájem byl především o zmoder-
nizované dílny, kde jsou k vidění nově 
zakoupené stroje a také pěkné nové zá-
zemí pro žáky i pracovníky dílen. 

Ve škole byly k vidění třídy vybavené 
dataprojektory, dotykové tabule, počíta-
čová učebna určená především pro vý-
uku Inventoru a pro návštěvníky velmi 
zajímavá laboratoř technických měření. 
Protože naše škola poskytuje ubytování 
žákům ze vzdálenějších koutů, byl pro 
veřejnost otevřen i domov mládeže.

Návštěvníkům se věnovali ve škole 
i na dílně nejen pedagogičtí pracovní-
ci, ale také žáci, kteří v každé z učeben 
prezentovali ukázky naší společné prá-
ce. Všichni ochotně odpověděli na dota-

zy a rádi provedli návštěvníky po škole 
i dílně.

V novém roce si vás dovolujeme po-
zvat na další dva „dny otevřených dve-

ří“, které se konají v sobotu 12. ledna 
od 8 do 12 hodin a v úterý 5. února do 9 
do 17 hodin.

Jitka Bušinová, učitelka

SPORT V OBCI

Laboratoř technických měření se těšila velkému zájmu. Foto: Jitka Bušinová



Jak se žilo před sto lety?
V pondělí ráno 28. října 1918 podepsali 

Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, 
Vavro Šrobár a Antonín Švehla zákon 
o zřízení samostatného státu. Rakousko-
Uhersko podepsalo 3. listopadu příměří. 
A 11. listopadu totéž učinilo i Německo. 
Válka skončila. Co však zdaleka neskončilo, 
bylo pokračování válečných útrap. Ve všech 
publikacích se píše o nadšení a slávě  při vy-
hlášení Československa, zapomíná se však 
na každodenní život po opadnutí euforie. 
Na nepříjemné věci hledíme zapomenout. 
Všimněme si kronik. 

Kronikář Jan Lužný v třebčínské obecní 
kronice bezprostředně po oslavách samostat-
nosti píše: „Co platí za své potřeby rolník. 
Podívejme se kamkoli, všude slyšíme pouze 
útoky na rolníky, nebo oni prý dělají draho-
tu. Ne ústředny, ne keťasi*, ne průmysl, ne 
živnostník –rolník. Ve skutečnosti jsou však 
zemědělské produkty kupované třeba i pod 
rukou u výrobce, nikoli u keťasa, ze všech po-
třeb životních nejlacinější. Za to, jak zdražuje 

zemědělcovy výrobky keťas, rolník nemůže. 
Je třeba však také ptáti se, jak jest rolník dřen 
bez nože. Když kupuje své potřeby. Tak např. 
secí stroj, který stál před válkou 450 K, sto-
jí dnes 4000 K, žací stroj na trávu, jetel stál 
před válkou 290 K, dnes 2000 K, žací stroj 
na obilí stál 520 K, dnes 3400 K, hrabačka 
stála 150 K, dnes 1800 K. Hnojiva podražila 
–až o 600%. Co se týká cen dobytka hově-
zího a koní –škoda mluviti. Tu jsou ceny až 
o 5000% vyšší než před válkou. Ale i jiné po-
třebnosti nesmírně podražily. Pytle o 4000%, 
konopné provazy o 600-1000%! Řemeny 
o 1500%, košťata o 300%. 1q hnědého uhlí 
30 K a černého 50-60 K. 1m³ dřeva topící-
ho 35-50 K. Oblek, který před válkou stál 
30-40 K, nyní stojí 800-1000 K. Mužské nízké 
boty stojí až 240 K, vysoké 600-700 K. Košile 
stojí až 80 K. 1m plátna 20-27 K. Mužská če-
pice 25-35 K. Klobouk 60-140 K. Kartonový 
šátek stoupl ze 40 h na 24 K atd., nač jen 
pomyslíme, vše o sta procent podražilo. A to 
všecko má rolník kupovati a mlčeti a své pro-
dukty nemá zdražovati! Ať je pokles cen vše-
ho a všichni snad budeme spokojeni.“

Ve školní kronice, kterou Jan Lužný také 
psal, se zmínil i o epidemii španělské chřip-

ky: „V tomto školním roce (1918/1919) řádila 
mezi žáky epidemická nemoc, t.zv. španělská 
chřipka a zarděnky. Touto nemocí byli po-
stiženi hlavně žáci třídy I. v měsíci březnu 
a dubnu, tak že onemocnělo až 60%. Úmrtí 
žádné.“ U dospělých to patrně bylo trochu 
jiné. Od paní Marie Doležalové (zemř. 2014) 
vím, že právě její otec na tuto nemoc zemřel. 

Trvalo několik let, než se v kronice přesta-
ly objevovat podobné informace jako v roce 
1919: „Ceny v ničem nepoklesly, ba naopak 
stouply.“ Nebo v roce 1921: „Když si ke vše-
mu přimyslíme lichevní soudy, před nimiž 
stojí většina těch, kteří prohřešili se jedině 
tím, že ze svých málo měřic použili pro svoji 
výživu toho, čeho jim zákon dovoloval, když 
si k tomu přimyslíme ujednání cukrovarské-
ho kartelu a nejistou cenu řepy v době, když 
se tato již seje, když si pomyslíme, že nevíme, 
zda bude volný obchod zaveden a zrušeny 
vyžíravé ústředny – máme dosti látky k veli-
konočním úvahám.“ Tolik kronika.

(* Poznámka pro později narozené: keťas 
= překupník, zejména s nemravně vysokou 
marží.)

 Josef Nejedlý
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s koupelnami a sociální zařízení včetně 
WC pro vozíčkáře. 

Součástí celé budovy je rovněž zasedací 
místnost s kuchyňkou, vhodnou pro men-
ší oslavy (30 osob), schůze nebo setkání. 
Nově vznikla také větší posilovna a fi nská  
sauna pro pět osob. Samozřejmostí jsou 
nová střecha, elektroinstalace, ústřední 
vytápění, vodovod i odpady. Okna byla 

vyměněna na celé budově a fasáda byla 
opatřena izolací o tloušťce 160 mm.

Budovu budou využívat nejen stolní te-
nisté, ale i žáci Sigmundovy střední školy, 
mateřská škola, naši malí i velcí fotbalisté 
nebo RC Klásek.

Počítáme i s širokou veřejností, která 
bude moci využívat nejen posilovnu a sau-
nu, které nebyly dosud v obci k dispozici, 

ale také zasedací místnost pro soukromé 
oslavy nebo setkání.

Celá přestavba byla fi nancována z pro-
středků MŠMT a rozpočtu obce Lutín.

Provoz herny bude zahájen v lednu 2019 
a o systému rezervace budeme zájemce 
brzy informovat.

Petr Kovařík
předseda TJ Sigma Lutín z.s.

ZAJÍMAVOSTI

Herna stolního tenisu před rekonstrukcí. Fota: Jakub Chrást

Chema Lutín vyráběla 
válečné modely

Příspěvek byl zpracován podle interneto-
vého hesla Wiking Modellbau na wikipedii 
a z knih Břetislava Nakládala Vzpomínky 

na protektorát, Poznání 2016 a Bohumila 
Olšanského Historické makety letadel, 
Prostějov 2008.

Pumpařské fi rmy Sigmund a pozdější ná-
stupce Sigmund – Chema Aktiengesellschaft 
Lutein (za druhé světové války) vyráběly 

mimo jiné součástky pro válečnou produk-
ci a v tzv. „magacíně“ se montovala stíhací 
letadla Messerschmidt 109. Lutínská Chema 
již před válkou vyráběla kompletní řady vý-
robků pro protichemickou obranu a měla 
také svá školící střediska, která v této oblasti 

Nová herna s kompletním vybavením přivítá hráče stolního tenisu už v lednu.



Starostové Regionu HANÁ 
rokovali

Ve středu 21. listopa-
du se sešli starostové 
z Regionu HANÁ s ve-
dením a zaměstnanci 

MAS Region HANÁ. Akce byla organizo-
vaná v Náměšti na Hané a hlavním cílem 
bylo vzájemně se informovat o personálních 
změnách v obcích po komunálních volbách 
a o současných dotačních možnostech urče-
ných zejména pro obce a školy. 

Hlavní manažer Ing. Jaroslav Brzák se-
známil přítomné s historií MAS a součas-
nými dotačními možnostmi. Předsedkyně 
MAS Mgr. Marta Husičková informovala 
o již realizovaných fi nančních podporách pro 
mateřské a základní školy. Poté vystoupili 
jednotliví pracovníci MAS a seznámili sta-
rosty se svými současnými pracovními úkoly 
a s vlastní prací na projektech a pro obce. 

V diskusi vystoupil místopředseda MAS 
Ing. Miroslav Mačák a informoval o udílení 

značky „HANÁ regionální produkt“ výrob-
kům a službám v regionu. Dále se starostové 
navzájem informovali o některých aktuálních 
problémech, např. při nakládání s odpady či 

investicemi do sportovních zařízení. Z jed-
nání si odnesli cenné poznatky a podkladové 
materiály, které jistě využijí pro svou práci.

Miroslav Mačák

zaučovala. Řada výrobků byla z plastů (pře-
vážně bakelit) a zajímavé je, že se v Chemě 
vyráběly také tzv. rekognoskační (rozpozná-
vací) modely letadel pro výcvik protiletecké 
obrany. Těmto modelům v měřítku 1:200 
se říkalo „viking“ podle německé fi rmy 
Wiking-Modellbau, která s výrobou podob-
ných modelů začala již v roce 1932. Měřítko 
údajně souviselo s viditelnou velikostí sku-
tečného letadla na obloze ve chvíli, kdy je již 
bylo možné sestřelit. Nutno podotknout, že 
v době druhé světové války existovaly fi rmy 
vyrábějící modely pro výcvik protiletadlové 
obrany také v Británii (modely Frog a Frog-
Penguin) nebo v USA (modely Comet a Spot-
A-Plane).

Během války docházelo stále častěji k le-
teckým náletům do vnitrozemí válčících 
států a protiletadlová obrana musela rychle 
rozpoznat, o jaký typ letadla se jedná. Pokud 
nerozeznali nepřátelský letoun, mohl se do-
stat dostatečně blízko k cíli, a pokud nero-
zeznali vlastní letoun, hrozilo, že jej nedo-
patřením sestřelí. Mimo brožurku s názvem 
Kriegsfl ugzeuge (válečná letadla), která za-
chycovala a průběžně aktualizovala jednot-
livé typy německých, italských, britských, 
amerických a sovětských letadel, to byly 
právě modely, které pomáhaly protiletadlo-
vé obraně při školení v rozpoznávání těchto 
strojů.

Závod Chema měl dostatečné zkušenosti 
s výrobou plastových dílů protichemických 
pomůcek a různých drobných předmětů, jako 
byly pravítka, hřebínky a nádobky, a zřejmě 
proto se zde začaly tyto modely vyrábět také. 

Modely německé fi rmy Wiking-Modellbau 
měly na spodní části zkratku WM a typové 
označení letadla. Jaké označení používala 
Chema, nepodařilo se mi prozatím zjistit. 
Pánové Nakládal a Olšanský ve svých vzpo-
mínkách uvádějí, že si s těmito modely po vál-
ce jako kluci rádi hráli. Byla jich prý spousta 

v leteckém skladu na letišti ve Stichovicích 
u Prostějova, kam byly z Chemy odváženy 
nejspíše pro pozdější distribuci ke školení 
protiletecké obrany.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě
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Model německého letadla Ju (Junkers) 88 a brožurky pro protileteckou obranu.

Starostové z Regionu HANÁ si předávali informace a zkušenosti. Foto: Miroslav Mačák
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Lutín po 88 letech
Pro dnešní vydání jsem připravil fo-

tografi i s poněkud širším záběrem, neje-
nom pohled na část ulice nebo konkrétní 

dům. Na staré fotografi i přibližně z roku 
1930 je vidět, že Deštný potok za Lutínem 
před jeho splynutím s Blatou (v té době li-
dově „se strôhó“) nebyl ještě zregulován 

do přímého směru, tak jak to známe dnes. 
Zajímavé je také, že kolem Blaty nebyly 
v té době téměř žádné stromy.

Karel Mišák

MAS pořádaly 
společenský večer

V pátek 23. listopadu se autor článku 
zúčastnil velmi pěkné akce pořádané 
spolkem Aktivní Pomoraví, z. s. ve spolu-
práci s Domovem Paprsek a MAS Horní 
Pomoraví, o.p.s. 

Primárně byl společenský večer s podti-
tulem „květinový“ určen šesti domovům 
pro mentálně postižené v regionu, respek-
tive jejich klientům, ale dobře se určitě po-
bavili všichni účastníci večera. Těch bylo 
dle mého odhadu kolem 250 a byla vytvo-
řena velmi příjemná a přátelská atmosféra, 
která trvala po celou dobu akce. 

Sál byl pěkně vyzdoben, samozřejmě 
květinami, a živá hudba s názvem Méďa 
band, která měla hrát k tanci a poslechu, 
hrála výhradně a jenom k tanci, neboť 
účastníci večera si nenechali ujít ani je-
den kousek bez tance. Netančilo se jen 
tehdy, když probíhal nějaký program, ať 
už to bylo vystoupení dětí ze ZŠ Olšany, 
„indiánští“ bubeníci, vzpomínka na čes-
koslovenskou spartakiádu, orientální ta-
nečnice nebo žonglér. 

Všichni si mohli zakoupit losy do tom-
boly a potom radost z výher nebrala 
konce. Na tombole se mi líbilo i to, že 
byl velký počet cen, takže každý si něco 
odnesl. Hodně cen darovali místní certi-

fi kovaní výrobci značky „Jeseníky - ori-
ginální produkt“.

Občerstvení bylo na dobré úrovni, za-
jišťovali je velmi odpovědně žáci odbor-
né střední školy v Zábřehu. 

Pozvání na akci přijali významní hosté 
z regionu - starostové, zastupitelé, sená-
tor a vedení tří místních akčních sku-
pin. Všem třem hlavním organizátorům 
- spolku Aktivní Pomoraví, Domovu 
Paprsek a MAS Horní Pomoraví patří 
velké poděkování za organizaci veče-
ra, ale pochvalu zaslouží i všichni ti, 
kdo tuto organizačně velmi náročnou 
akci (tentokrát už po sedmé) zajišťovali. 
 Miroslav Mačák

Deštný potok v roce 1930 Foto: archiv Miloslava Bernáta Pohled z hněvotínského kopce dnes Foto: Karel Mišák

Nová technika pro JSDH 
Třebčín

V pátek 5. listopadu převzali členové jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů od zástup-
ce společnosti Hagemann trochu s předsti-
hem svůj vánoční dar - nový dopravní au-
tomobil Volkswagen Crafter. Jedná se o his-
toricky první nový automobil, kterým bude 
naše jednotka disponovat. Vozidlo v hodnotě 
1,1 milionu korun bylo pořízeno jako náhrada 
za technicky nezpůsobilou starou „avii“. 

Nákup nového automobilu byl fi nanco-
ván z obecního rozpočtu s přispěním do-
tací od Hasičského záchranného sboru 
a od Olomouckého kraje. 

Příslušníci jednotky ještě jednou děkují 
všem subjektům, které se na jeho pořízení 
fi nančně podílely. Tento moderní automobil 
pomůže výrazně zlepšit akceschopnost jed-
notky při její zásahové činnosti. 

 Dalibor Kolář Nový dopravní Volkswagen Crafter pro SDH Třebčín. Foto: Dalibor Kolář



„Zlatou“ svatbu„Zlatou“ svatbu 
- padesát společných let -

 oslavili v listopadu manželé 

MARIE A JOSEF GREPLOVI,
v prosinci manželé 

ALENA A JAROSLAV SRNEČKOVI

BERTA A JINDŘICH MUŽÍKOVI

z Lutína.

 Přejeme zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Naši jubilanti:

v listopadu:
Anna Coufalová 92 
Mária Krajčovičová 88 
Jaroslava Koubková 87
Marie Milarová 84
František Mrakava 84 
Josef Vysloužil 82
Antonín Spurný 80

v prosinci:
Josef Dostál 94
Vlastimil Hofírek 88
Lenka Krejčířová 88
Emilie Vojáčková 88
Jaroslava Látalová 87
Vojtěch Spurný 86
Františka Vybíralová 85
Jan Pospíšil 84
Jarmila Krejčí 82
Ivana Vysloužilová 75
Jindřich Mužík 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

Narozené děti: 

v listopadu:
Ladislav Smička

v prosinci:
Marek Skoumal
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

89 let  Marie Vitásková Lutín
77 let Libuše Bejdáková Lutín
52 let   Marie Sychrová Třebčín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti.
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R O Z L O U Č E N Í

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.“  Cicero

Krátce před vánočními svátky zastihla učitele a zaměstnance lutínské základní 
školy, pracovníky obecního úřadu a jistě také bývalé žáky a jejich rodiče smutná 
zpráva. Ve věku pouhých jedenašedesáti let navždy odešel bývalý ředitel Základní 
školy Lutín Mgr. JAN SPURNÝ, který věnoval devatenáct let svého profesního života 
vedení pedagogického kolektivu, výchově žáků a práci pro školu a obec Lutín.

Jeho nástup do funkce ředitele v roce 1994 je spojen s otevřením nového školního 
pavilonu pro druhý stupeň, kterým lutínská škola konečně získala prostory pro roz-
šíření výuky a stala se úplnou základní školou pro žáky od prvního až do devátého 
ročníku.

Následující roky byly spojeny s budováním odborných učeben a modernizací sta-
ré budovy školy, vybavením počítači a připojením k internetu, zřízením pobočky ZUŠ 
Iši Krejčího a mnoha dalšími kroky vedenými neustálou a neúnavnou snahou ředitele 
Jana Spurného a jeho kolektivu o vytvoření co nejlepšího prostředí a optimálních 
podmínek pro práci učitelů a kvalitní výuku a výchovu žáků. Když v roce 2013 opouš-
těl školu, věřil, že své znalosti a zkušenosti uplatní také v jiném oboru.

Jako ředitel a pedagog vykonal Mgr. Jan Spurný velký kus záslužné práce. 
Uvážlivě a spravedlivě řídil pedagogický kolektiv a řešil problémy žáků, pro které byl 
přirozenou autoritou a zároveň chápajícím kamarádem. Všechno dobré, co vykonal 
pro školu, své spolupracovníky, žáky a pro celou naši obec, zaslouží trvalé uznání, 
úctu a dík.

Za obec Lutín a bývalé kolegy a spolupracovníky 
Ladislava Kučerová 

SPOZ obce Lutín a redakční rada Obecního zpravodaje přejí občanům a jejich rodinám do roku 2019 SPOZ obce Lutín a redakční rada Obecního zpravodaje přejí občanům a jejich rodinám do roku 2019 

pevné zdraví, štěstí, lásku, porozumění a osobní i pracovní úspěchy. Zkusme v nastávajícím rocepevné zdraví, štěstí, lásku, porozumění a osobní i pracovní úspěchy. Zkusme v nastávajícím roce

více přemýšlet o tom, co můžeme zlepšit ve vztahu ke svému okolí, lidem i přírodě.více přemýšlet o tom, co můžeme zlepšit ve vztahu ke svému okolí, lidem i přírodě.

Redakční rada děkuje všem dopisovatelům OZ a věří, Redakční rada děkuje všem dopisovatelům OZ a věří, 

že dobrá spolupráce bude pokračovat i v tomto roce.že dobrá spolupráce bude pokračovat i v tomto roce. PF 2019
PF 2019
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� 7. květen: Po položení věnců k pomníku padlým pokračovaly 
oslavy výročí osvobození vatrou a ohňostrojem na Rybníčku.

NAŠÍ MALOU FOTOGALERIÍ
se vracíme k několika událostem a výročím, které v loňském roce 
zpestřily společenský život v naší obci. 

Autorem fotografi í je pan Zdeněk Vích z Lutína.

� 21. a 22. duben – hody v Lutíně:
Na „hodovníky“ čekal pestrý lunapark s mnoha atrakcemi.

� 14. červenec: Rockový festival „Slavnosti piva“ nabídl ná-
vštěvníkům několik druhů „zlatého moku“, hudbu, skákací hrad 
pro děti a bohaté občerstvení pro všechny na Rybníčku.

� 27. říjen: Sto let samostatné republiky oslavili v Třebčíně 
položením věnce k pomníku padlým a lampionovým průvodem 
obcí.

Vtipný a temperamentní tanec seniorek ze Slatinic dokazuje, že 
s úsměvem je život v každém věku veselejší.

Plně obsazený sál svědčí o tom, že senioři se rádi pobaví i v „pod-
zimu života“.

� 15. listopad – Setkání seniorů Lutína a Třebčína


