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ZE ŽIVOTA OBCE

Moji milí spoluobčané,
další rok uplynul jako voda, a tak mi dovolte, abych se ujal ma-

lého zhodnocení. Rok 2019 lze z pohledu obce hodnotit velmi po-
zitivně, a to zejména v souvislosti s úspěšnými žádostmi o dotace 
na investiční akce, které již byly realizovány nebo teprve reali-
zovány budou. Z mnohých zmíním Komunitní dům pro seniory, 
Energetické úspory na budovách ZŠ nebo dvě dotace na zpoma-
lovací ostrůvek v Třebčínské ulici. 

Z dalších uskutečněných akcí hrazených z rozpočtu je pro obec 
nejvýznamnějším počinem dokončení stezky pro chodce a cyklis-
ty do Třebčína, nový „kabát“ také dostala třebčínská „početka“, 
krásné nové chodníky mají na Třebčínské ulici a Na Zábraní. 
Do pořádku byly dány základy a suterén budovy stavebního úřa-
du a knihovny a po letech byla obnovena kaplička sv. Floriána u „magacíny“. 

Rekonstruována byla další část vodovodu, technické služby byly posíleny o nový střední traktor s mulčovačem 
a sněhovou radlicí, novými prvky byla doplněna dětská hřiště.V obou částech obce také proběhla výsadba nové 
zeleně. 

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomto zvelebování obce podíleli, děkuji i Vám občanům za trpělivost 
a pochopení v průběhu realizace, ale také za mnohdy užitečné připomínky z Vaší strany.

Do nového roku bych si pro nás „Lutíňáky“ a „Třebčíňáky“ přál, aby se obci nadále dařilo, aby se nám všem 
v ní žilo spokojeně, abychom vždy společně dosáhli kompromisu a  vždy si byli dobrými sousedy. 

Vážení spoluobčané, ať Vám slouží zdraví, ať Vás úsměv neopouští.
Jakub Chrást, starosta obce

Zpomalovací ostrůvek 
je na světě

V průběhu podzimu vznikl v Třebčínské 
ulici v Lutíně zpomalovací ostrůvek 
s místem pro přecházení. Nejedná se 
o klasický přechod pro chodce, kde mají 
chodci přednost, nýbrž o místo pro pře-
cházení, kde je středovým ostrůvkem 
zkracována délka pobytu chodce ve vo-
zovce. 

Zpomalovací ostrůvek je v současné 
době jediným opatřením pro zpomale-
ní dopravy, které lze na krajské silnici 
realizovat. Z hlediska policie je jedno-
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Ostrůvek v Třebčínské ulici – pohled od Třebčína. Foto: Jakub Chrást
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značně upřednostňována plynulost do-
pravy. Retardéry tak lze umísťovat pou-
ze na místních komunikacích v majetku 
obce, kde se tak obvykle děje.

Zpomalovací ostrůvek je navržen dle 
platných norem, součástí stavby byla 
přeložka části vodovodu, která byla 
s ostrůvkem v kolizi. 

Stavbu ostrůvku provedla společ-
nost DAMIAN Company s.r.o. za cenu  
1 467 993 Kč včetně DPH. Na stavbu 
poskytl Olomoucký kraj investiční do-
taci ve výši 515 948,49 Kč, investiční 
dotace ve výši 570 000 Kč byla přidě-
lena z Ministerstva pro místní rozvoj 
prostřednictvím CLLD fondů Regionu 

Haná, z.s. Zbytek nákladů byl hrazen 
z rozpočtu Obce Lutín.

Zpomalovací ostrůvky jsou rovněž plá-
novány na vjezdech do obce od Hněvotína 
i od Slatinic. Ty budou realizovány v rámci 
rekonstrukce průtahu obcí silnice č. II/570, 
kterou plánuje Olomoucký kraj v nejbliž-
ších letech. Jakub Chrást

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

Sklepy v budově SÚ  
jsou v pořádku

V období září – listopad 2019 realizo-
vala stavební firma Prins Přerov sanaci 
sklepních prostor v budově stavebního 
úřadu a knihovny v Lutíně.

Pro vysokou vlhkost nebylo možné 
ve sklepech budovy nic skladovat nebo 
archivovat. Z vlhké fasády v obvodových 
zdech budovy se v důsledku  vlhkosti také 
odlupuje omítka.

Po skončení stavebních prací, injektáží 
a podřezání části obvodových zdí budovy 

jsme získali čisté sklepní prostory s při-
jatelnou vlhkostí, takže je stavební úřad 
může využívat. Udělali jsme tak rovněž 
první krok k další opravě budovy, která 
potřebuje novou střechu, fasádu a další 
renovace.

Miroslav Brhel, tajemník OÚ

Sklep SÚ před sanací. Prostory sklepa po skončení prací. Foto Miroslav Brhel
 

Ulice Na Zábraní. Ulice Třebčínská. Fota: Jakub Chrást

V Lutíně máme nové 
chodníky

V ulicích Třebčínská a Na Zábraní se ob-
čané dočkali nových chodníků. Vzhledem 
k tomu, že oba původní byly v havarijním 
stavu, po opravě doslova volaly.

Nové chodníky mají snížené přejezdy pro 
přístup k nemovitostem a jsou kompletně 
bezbariérové - mají vnitřní zvýšený obrub-
ník a v místech přejezdů a vstupů do silni-
ce jsou pásy ze slepecké dlažby. Náklady 
na obě akce činily asi dva miliony korun 
včetně DPH a byly hrazeny z rozpočtu 
obce. 

V Třebčínské ulici byl na požadavek 
SSOK položen k novému silničnímu ob-
rubníku dvojřádek z žulové kostky a nově 
vyasfaltována krajnice komunikace. V prů-
běhu realizace byly kompletně zohledněny 
individuální požadavky občanů.

Jakub Chrást
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Modeláři z Lutína se chlubí 
železnicemi a letadly

Pod tímto titulkem vyšel v sobo-
tu 9. listopadu minulého roku článek 
v Olomouckém deníku, který informo-
val o výstavě uspořádané lutínským 
Klubem železničních modelářů. A kdo 
ve dnech 8. – 10. listopadu navštívil 
aulu základní školy, musí potvrdit, že 
se velcí i malí modeláři měli čím po-
chlubit.

Funkční modely železnic všech velikos-
tí s kompletním vybavením a doplňky – 
osobní vláčky s osvětlenými vagony ujíž-

dějící krajinou, nákladní vlak nakládající 
a vykládající uhlí, modely aut, autobusů, 
zemědělských strojů a dalších výtvorů 
šikovných rukou zaplnily stoly a podi-
um v aule – všechny krásně a přehledně 
uspořádané vzbuzovaly nadšení malých 
a obdiv velkých návštěvníků. Tvůrci si 
hravě poradili s papírem, kovem, plastem, 
dřevem i stavebnicí lego, vytvořili mode-
ly z hotových dílů podle návodu i podle 
vlastních návrhů.

Bylo dost těžké zvlášť pro malé návštěv-
níky obdivovat tu krásu jen očima, jinak 
by mnohé modely výstavu nepřežily. Ale 
povedlo se a pořadatelé své poklady nejen 

uhlídali, ale také o nich podali zvídavým 
obdivovatelům zasvěcený výklad.

Na pozvání lutínských modelářů se při-
jeli pochlubit krásnými modely letadel, 
lodí, historických plachetnic, motoro-
vých člunů a bojové techniky také mode-
láři z Olomouce. A všichni, kdo výstavu 
zhlédli, mohli mít radost nejen z vystave-
ných exponátů, ale také z toho, že jsou tu 
lidé, kteří dovedou v době tolika technic-
kých lákadel získat pro tuto krásnou záli-
bu i školáky a dospívající mládež.

Díky a jen tak dál!
Ladislava Kučerová
návštěvnice výstavy

Lokalitou U Kapličky  
už těžká auta neprojedou

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém 
zasedání 21. 3. 2019 o podání žádosti 
na vyloučení těžkých nákladních aut 
z dlážděné krajské silnice protínající 
lokalitu U Kapličky v Lutíně.  Všechna 
potřebná povolení a souhlasy se poda-
řilo získat a touto lokalitou už dnes smí 
projíždět pouze auta do váhy 3,5 t, z aut 
těžších pouze autobusy KIDSOK a vozy 
dopravní obsluhy.

Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je 

fakt, že se jedná o komunikaci z žulových 
kostek, kdy projíždějící těžká auta emitují 
vysoký hluk a neúměrně komunikaci zatě-
žují. Dalším faktorem je zástavba a histo-
rická kaple v těsné blízkosti komunikace.

Podobně se v minulých letech podařilo 
omezit průjezd těžkých aut i přes místní 
část Třebčín. Jedná se tak v tomto směru 
o další úspěch.

Je škoda, že pro těžká auta nelze ome-
zit průjezd přes celý Lutín, protože průtah 
obcí je silnicí II. třídy a takováto žádost by 
neměla šanci na úspěch.

Jakub ChrástPohled od ulice Na Záhumení do ulice U Kapličky.

Foto: Jakub Chrást

 Foto: Zdeněk VíchVystavené modely nadchly hlavně malé návštěvníky. 

Knihovna Lutín děkuje 
svým čtenářům  
a „spřízněným duším“

Jestli jste nedostali pod stromeček žád-
nou knížku, není třeba si zoufat. Z naší 
poslední várky si určitě vyberete. Na další 
novinky si pár měsíců budete muset po-
čkat, než se na jaře schválí obecní rozpo-
čet. Pak bude následovat klasické kolečko 
objednání, čekání na dodání a zpracování. 
Možná byste byli překvapení, kolik času 

a práce je mezi tím, než se knížka hodí 
v e-shopu do košíku a než se přidá na po-
ličku. To je taky hlavním důvodem, proč 
knihovníci tolik trpí, když vidí poničenou 
knížku. 

V lednu je opět čas vystavit účet 
minulému roku, a je namístě říct, že 
knihovně se daří rok od roku lépe. 
Velkou zásluhu na tom má štědrá pod-
pora od obce, která v roce 2019 navý-
šila rozpočet na knihy o pět procent. 
Oproti minulému roku podstatně přiby-
lo akcí, čtenářů, návštěvníků i nových 

knih. Statistika z knihovnického sys-
tému nám to všechno vyčíslí. Můžeme 
z ní například zjistit, že průměrný čte-
nář knihovny si za rok půjčil zhruba 36 
knih, časopisů nebo her.

V loňském roce se poprvé neumístila 
na příčkách těch nějpůjčovanějších některá 
kniha Vlastimila Vondrušky. Prvenství pa-
tří „Přítelkyni“ od Táni Keleové-Vasilkové. 
Dále je zajímavé, ale ne překvapivé, že ženy 
čtou výrazně víc než muži. Poměr u nás je 
zhruba tři ku jedné, u dětí je to rozdíl ještě 
mnohem větší.
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V loňském roce se nám lépe dařilo zís-
kávat dotace, což je v dnešní době stále 
důležitější. Díky nim se nám podařilo zís-
kat řadu nových knih, ale taky nám spolu-
financovaly venkovní altán. V tomto roce 
se zapojíme do několika dalších dotačních 
projektů, takže nám držte palce.

A na závěr důležitá zpráva:

I v roce 2019 běžela akce „Čtenář roku“. 
Je to poděkování těm čtenářům, kteří ne-
jen často navštěvují knihovnu a půjčují si 
„hromadu“ knih, ale k půjčeným knihám 
se chovají jako k vlastním. 

Tento rok vyhrávají dvě čtenářky, a to 
paní Ludmila G. a paní Alena S. Celé 
jméno uvést nemůžu, ale Lutín je malý, 
věřím, že se dotyčné dámy poznají.  Při 
jejich příští návštěvě knihovny je čeká od-
měna.

Jan Chabičovský
knihovník

Náš Mikuláš naděloval v aule
První prosincovou so- 

botu patřila aula ZŠ 
v Lutíně Mikuláši a jeho 
družině. Pro děti bylo 
čekání na nadílku zpes-

třeno dílničkami, kde si mohly nazdobit 
perníčky, vyrobit vánoční přáníčko nebo 
papírovou kouličku. Rodiče si mohli za-
koupit různé vánoční zboží na minijar-
marku.

Holčičky z kroužku „Tančírna“ si pro 
besídku připravily krásné vystoupení pod 
vedením Mgr. Zdeňky Luňákové. Po vy-
stoupení nás navštívil Mikuláš s čertíky 
a anděly a rozdal dětem nadílku. Všechny 
děti byly moc hodné, takže připravený 
čertovský kotel zůstal prázdný. Po nadíl-
ce si s námi čertíci zatančili a Mikuláš 
nám před svým odchodem zazpíval spolu 
s čertíkem vánoční píseň.

Atmosféra celé akce se nesla v klidném 

a přátelském duchu a byla zpříjemněna 
vůní skořice a perníčků….

Po krásných Vánocích, bezpochyby 
plných lásky a překvapení pod stro-

mečkem, přeji všem za celý kolektiv 
RC Klásek klidný, úspěšný a spokojený 
nový rok 2020. Lucie Migalová

rok 2018 Rok 2019

Registrovaní čtenáři 246 260

Počet výpůjček 9639 9558

Návštěvníků v knihovně 3503 4087

Kulturní akce 14 17

Nové knihy 383 505

Foto: Jan Chabičovský

Malé tanečnice předvedly své umění. Foto: Lucie Kotorová

Odměna pro nějpilnější čtenářky roku 2019.

Mikuláše doprovázali čertíci a celý „andělský“ sbor.  Fota: Eva Hacarová
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Výjezdový tablet GINA je určen 
pro zásahové vozidlo JSDH

Jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů v Třebčíně získala díky příspěvku 
od Nadace Agrofert ve výši 20 000 Kč vý-
jezdový tablet GINA. Zbývající část ceny 
zařízení poskytl zřizovatel jednotky, kte-
rým je Obec Lutín. Tablet bude umístěn 
do zásahového vozidla CAS 25 RTHP, kte-
ré vyjíždí ke všem událostem. 

Zařízení výrazně zrychlí dojezd jednot-
ky na místo události zejména mimo katastr 
zřizovatele. Zefektivní pomoc obyvatelstvu 
a hasičům pomůže v orientaci na místech zá-
sahu, protože mají v hasebním obvodu něko-
lik složitých průmyslových objektů.

Dík třebčínských hasičů patří Nadaci 
Agrofert a Obci Lutín za štědrost a trvalou 
podporu jednotky. 

Dalibor Kolář, místostarosta, člen JSDH 

KONEC ROKU V TŘ EBČÍNĚ

Tablet GINA pro JSDH.

Víte, jak chutná „třebčinské 
štrudl“?

Jedna říjnová sobota byla v našem 
kulturním domě ve znamení lahodného 
jablečného moučníku a cimbálové mu-
ziky. Prvního ročníku soutěže o nejlepší 
„třebčinské štrudl“ se zúčastnilo třináct 
soupeřů. 

Každý ze soutěžících přispěl opravdu 
velkým množstvím závinu, tudíž bylo 
možné (při případných pochybách) ochut-
návat vícekrát stejný vzorek. O tom, kdo 
upekl ten nejlepší, rozhodovali samotní 
návštěvníci akce, a to takto:

První místo obsadila se svým „štrudlem“ 
paní Ludmila Šmehlíková z Třebčína, 
druhé místo pan Jan Čtvrtlík z Olomouce, 
třetí místo paní Dana Střídová z Těšetic. 
Všem ještě jednou blahopřejeme.

Co není sladké, může být slané, a proto 
pro vyrovnání chutí našich hostů byl po vy-
hlášení  výsledků k dispozici chléb s vý-
tečnou škvarkovou pomazánkou a lahodná 
vína, která k cimbálu, zpěvu  a příjemnému 
posezení  s přáteli neodmyslitelně patří.

Děkujeme za velmi příznivé hodnoce-
ní celé akce a těšíme se na další ročník 
„štrůdlového klání“.

Ivana Čeplová, kulturní komise

Ochutnávání bylo sladké – rozhodování těžké. Foto: Lenka Podhorná

*   *   *   *   *

Zdobili jsme z přírodních 
materiálů

Na „adventním workshopu na počet-
ce“ jsme se sešli v neděli 24. listopadu . 
Přišly děti i celé rodiny a všichni si mohli 
vyzkoušet zdobení adventních věnců pří-
rodními materiály. 

Dále si mohli všichni návštěvníci vyro-
bit dřevěné dekorace, vánoční přáníčka 
z papíru, vyzkoušet si tvorbu skleněných 
vitráží, šitých ozdob, korálkovou techni-
kou vyrobit stromeček či hvězdičku a na-
zdobit sladké perníčky. 

Všichni jsme mohli obdivovat zručnost řez-
báře pana Pavla Janošíka při vyřezávání be- 
tlému z lipového dřeva. Strávili jsme společ-
ně krásné nedělní odpoledne naplněné tvůrčí 
prací. Těšíme se na příští advent.

Vlaďka Kolářová, kulturní komiseZdobení perníčků je umělecká práce. Foto: Antonín Giesel
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Po recitaci a koledách zazářil vánoční strom u kaple sv. Floriána. Foto: Saša Burdová

Tančili jsme pro radost

Stejně jako televizní StarDance dospěl 
i náš taneční kurz pod vedením manže-
lů Šrámkových v loňském roce do závě-
ru svého devátého ročníku.

Společných chvil jsme si užili v rytmu 
standardních a latinskoamerických tanců, 
pro doplnění jsme zvládli i základy coun-
try tanců.

Všichni účastníci se po osm tanečních 
večerů velmi dobře bavili a těšíme se, že 
se budeme společně potkávat na společen-
ských plesech v Lutíně a okolí.

Vlaďka Kolářová Spokojení účastníci zvládli i „country“. Foto: Pavel Novák

*   *   *   *   *

O první adventní neděli 
naděloval Mikuláš a zazářil 
vánoční strom

První adventní neděli  zavítala do KSZ 
Třebčín  vzácná návštěva. Místní i přes-
polní děti navštívil Mikuláš, anděl a dva 
malí nezbední čertíci. Družina však, 
jako tradičně, měla nepatrné zpoždění. 
Pro tento případ byly pro děti připrave-
ny krátké hry a soutěže, aby si čekání 
zkrátily.

 Po vyčerpávajících aktivitách přišel oče-
kávaný vysoký bělovousý pán. Ze záznamů 
v knize „Zlobení a dobré skutky“ zjistil, že 
v obci jsou velice hodné děti, čerti tedy nemě-
li žádnou práci. Ty, co měly malinké pochyb-
nosti, uklidnil laskavý anděl svým pohlaze-
ním. S plnými náručemi balíčků sladkostí 
od Mikuláše i malým dárečkem od kulturní 
komise odcházely děti s rodiči k místní kapli. 

*   *   *
Než se rozzářila nová světýlka na o- 

zdobeném obecním smrku před vchodem 

do místního svatostánku, přednesl mís-
tostarosta krátký proslov, děti zazpívaly 
koledy, přednesly vánoční básně a zahrály 
na hudební nástroje. Malé šikovné „uměl-
ce“ vystřídali profesionálové s houslemi 
a kytarou. 

K předvánoční náladě přispěl čaj, voňa-
vý punč s libovolným ovocem a pochuti-
nami a medové perníčky. Vzhledem k pří-
znivému počasí vítali občané vánoční čas 
do večerních hodin.

Ivana Čeplová 
kulturní komise

 Foto: Jiří Látal

Beseda v knihovně se vydařila

Na konci listopadu jsme v knihovně po-
řádali neobvyklou přednášku, první svého 
druhu. O své rodné zemi, Jemenu, nám 
přišel povědět lutínský občan, pan dok-
tor Abdullah Ali Ghouthim, který pracuje 
jako psychologický poradce a v Česku by-
dlí střídavě už od svých studií v 80. letech. 

Návštěvníci besedy (a že jich bylo 
dost) si odnesli spoustu poznatků neje-
nom o tom, jak se žije v tisíce let starém 
hlavním městě Jemenu San´á, jak se ob-
lékají arabské nevěsty anebo jak vypa-
dá klasická tržnice rušného Orientu. 

Akce probíhala v uvolněném a přátel-
ském duchu a nikdo z hostů se nesty-
děl zeptat na to, co ho zajímalo. Z pana 

Ghouthima jsme tak „vytáhli“, že z čes-
ké kuchyně má nejraději guláš, naopak 
sladkým knedlíkům ani „smradlavým“ 
sýrům nikdy nepřišel na chuť. Seznámil 
nás taky s bolavou stránkou Jemenu – 
válkou, která tu zuří od roku 2015 a kte-
rá ho přiměla o rok později opustit do-
mov. 

Přednášku jsme zakončili ochutnáv-
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kami arabských a jemenských jídel. 
Na výběr byla celá řada sladkostí, omá-
ček a dalších pokrmů, které výtečně 
připravila paní Ghouthimová. 

I když k nám zahraniční kuchyně pro-
niká stále víc, věřím, že spoustu věcí 
ochutnali návštěvníci poprvé v životě. 
Manželům Ghouthimovým patří náš 

dík za to, že si udělali čas seznámit nás 
se svou krásnou zemí.

J. Chabičovský
knihovník

Vánočnímu stromu v Lutíně 
zazpívali žáci a učitelé

Advent je čas, o kterém se říká, že otví-
rá lidská srdce a nabádá člověka uvažovat 
o věcech, na které v každodenním spěchu 
nemá čas. Symbolem začátku adventu je 
v Lutíně každoročně rozsvěcení vánočního 
stromu, které se konalo 28. listopadu.

Oslavu zahájila ředitelka ZŠ Mgr. Lenka 
Soušková. Hovořila o věcech, které jsou 
v lidském životě nejdůležitější. Vzájemné po-
rozumění, přátelství, láska. Zmínila jako ob-
vykle také charitativní akce, které probíhají 
v Lutíně vždy velmi úspěšně.

Ve škole proběhla sbírka pro nevidomé 
a slabozraké Bílá pastelka (výtěžek 3261 Kč),  
Podzimní srdíčkové dny  (do konce roku se 
vybralo 8690 Kč) a od 9.  do 13. prosince se 
uskutečnila vánoční sbírka pro opuštěné pej-
sky (informace o této akci budou uveřejněny 
v příštím čísle Zpravodaje).

Už patnáct roků organizuje Mgr. Leona 
Čotková prodej „vánoční hvězdy“, kterým 

podporujeme sdružení Šance. Výtěžek, který 
bude věnován Hemato-onkologickému oddě-
lení a Dětské klinice FN a LF UP Olomouc, 
se rok od roku zvyšuje. V prosinci bylo pro-
dáno 396 květin a vybralo se celkem 29 450 
korun. Všem, kteří dokázali, že umějí myslet 
nejen na sebe, ale i na druhé, patří srdečný 
dík.

Po skončení projevu slavnost pokračovala 
programem, ve kterém vystoupili žáci a uči-
telé lutínské základní školy. Po nich převzali 
štafetu pánové Štěpánek a Kubínek s vá-
nočními písněmi a koledami. Bylo to jako 
obvykle příjemné, hudba hebce hladila duši 
a přenášela posluchače do jiného, krásnějšího 
světa, kde budou všichni chápaví a přejícní 
a všechno bude krásné. I děti byly spokojené, 
podívejte, co napsaly:

* * *
„28. listopadu bylo rozsvěcení vánočního 

stromu. Tenhle rok jsem tam zpívala spolu 
s ostatními spolužáky. Po vystoupení jsme do-
stali adventní kalendáře a rozešli se. Na slav-
nosti bylo bohaté občerstvení, například 

párek v rohlíku, trdelník a punč. My jsme si 
daly párek v rohlíku. Pak jsme si šly koupit 
bouchací kuličky. Procházely jsme se a poví-
daly si. O půl sedmé večer byl velký a krásný 
ohňostroj. Rozsvěcení vánočního stromu se 
mi moc líbilo.“   (Zuzana Klímová, 6. B)

* * *
„Ve vzduchu voněly sladké trdelníky a šířily 

vánoční atmosféru. Po rozsvícení vánočního 
stromu se na tmavé obloze něco zablesklo. 
Začal ohňostroj! To byla podívaná! Obloha 
zářila všemi barvami. Pak zase hráli vánoční 
písně. Vedle mě se spokojeně chichotaly děti 
hrající si s prskavkami. Pak jsem už musela jít 
domů, ale věděla jsem, že Vánoce jsou tady!“

(Adéla Brostíková, 6. B)

Věra Voňková, učitelka

Ochutnávce kořeněných i sladkých arabských specialit neodolal nikdo. Beseda doplněná filmovými ukázkami zaujala všechny přítomné.

Foto: Pavla VyhlídalováFoto: Jan Chabičovský

Ve společném programu vystoupili žáci a učitelé. Večer ukončil velkolepý ohňostoj. 

Fota:Zdeněk Vích
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Kdy – kde – co 
v lednu a únoru

Ve středu 1. ledna uvítal nový rok 2020 
na Velkém Kosíři u rozhledny rekordní 
počet turistů a milovníků zimních pro-
cházek. Mrazivý, ale nádherně slunečný 
první den roku pozdravilo během dne 
4 510 velkých i malých návštěvníků, kte-
ří si užili nejen jasného výhledu z vyhlíd-
kové terasy rozhledny, ale nepohrdli ani 

skvělým guláše připraveným hasiči ze 
Slatinek. 

Medaile dodala jako v minulých letech 
firma MB TOOL z Třebčína a registrač-
ní karty odbor turistiky TJ Sigma Lutín. 
Nálada všech přítomných odpovídala 
krásnému novoročnímu počasí.

17. ledna -  Ples SRPŠ a ZŠ Lutín
(pátek)  Společenský dům
  Sigma Lutín  (20.00 hod.)

25. ledna - Turnaj ve stolním tenisu
(sobota)  klubovna bývalé školy
  Třebčín  (9.00 hod.)
31. ledna - 24. obecní ples
(pátek)  Společenský dům
  Sigma Lutín (20.00 hod.)
22. února - Třebčínské „ostatky“
(sobota)  průvod masek obcí (10.30 hod.)
   taneční zábava s pochováním 

basy (KSZ, 20.00 hod.)
 Kultuní komise, SRPŠ, OÚ

O čem jednala rada obce

dne  24. 10. 2019:

Vzala na vědomí informace o návrhu stu-
dií, které předložil na objednávku obce 
Ing. Doležel (DSGEO) – parkování u horní-
ho obchodu v Třebčíně, studie výstavby no-
vého chodníku na ul. Třebčínská v Lutíně, 
studie rekonstrukce ul. Růžová, Lutín – část 
od křižovatky s ul. K Sídlišti k rotundě. 
Rada obce pověřuje starostu, místostarostu 
a tajemníka obce projednáním návrhů studií 
s obyvateli příslušných částí obce a na zá-
kladě připomínek dalším jednáním s projek-
tantem.

dne  14. 11. 2019:

Schválila:
v  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 6  500  Kč na zajištění akce 
Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Lutín, 
p.o. Prostředky budou použity na zakou-
pení sladkostí (550 ks). Žádost podává ZŠ 
a MŠ Lutín;

v  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na rok 2019 ve výši 11  500  Kč na zajištění 
akce Rozsvěcování vánočního stromu dne 
28. 11. 2019. Prostředky budou použity 
na zajištění hudby, ozvučení, čaj, odměny, 
kelímky, občerstvení pro účinkující, foto-
grafie. Žádost podává ZŠ a MŠ Lutín p.o.;

v  zajištění ohňostroje v ceně 5  000  Kč 
pro akci Rozsvěcování vánočního stro-
mu, které se uskuteční dne 28. 11. 2019 
v Lutíně;

v  kalkulaci vodného a stočného pro rok 
2020, kterou předložil provozovatel vo-
dohospodářské infrastruktury společnost 
ARKO TECHNOLOGY, a.s. Výše vod-
ného bude v roce 2020  28,85  Kč bez DPH 
a stočného 29,15  Kč bez DPH za 1 m3;

v  vyhlášení záměru na prodej stavebních 
pozemků U Mlýnku v Lutíně včetně 

podmínek obálkového prodeje v sou-
ladu s usnesením zastupitelstva obce  
č. 8a/8Z/2019, č. 8b/8Z/2019, č. 8c/8Z/2019 
ze dne 15. 10. 2019.

Doporučila zastupitelstvu obce ponechat 
místní poplatek za provoz systému shromaž- 
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ve výši 
468 Kč/osobu/rok.

dne  5. 12. 2019:

Vzala na vědomí informaci o provedeném 
dílčím přezkoumání hospodaření Obce 
Lutín za období 1. 1. – 19. 11. 2019 pracov-
níky Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
Písemný závěr přezkoumání zní: „Při dílčím 
přezkoumání hospodaření územního celku 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

O čem jednalo  
zastupitelstvo obce

dne 10. 12. 2019:

Rozhodlo o účasti a nepřímém majetkovém 
vstupu Obce Lutín do společnosti Servisní 
společnost odpady Olomouckého kraje a.s., 
založené a existující podle práva České re-
publiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, spisová znač-
ka B 11088 („Společnost“) prostřednictvím 
členství ve Spolku, který za tímto účelem 
nakoupí do svého vlastnictví 3185 kusů 
akcií společnosti za celkovou kupní cenu 
47 775 Kč;

Schválilo:
v  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, 

o nočním klidu v roce 2020;
v  Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, 

o místním poplatku ze psů;
v  na základě kalkulace nákladů za rok 2018 

zachování místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů ve výši 468 Kč;
v  Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, 

o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů;

v  Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, 
o místním poplatku z pobytu;

v  Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, kte-
rou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 
č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupné-
ho;

v  poskytnutí individuální neinvestiční dota-
ce z rozpočtu obce na rok 2020 TJ Sigma 
Lutín z.s. ve výši 300 000 Kč na činnost 
spolku. Dotace bude zahrnuta v rozpoč-
tu obce na rok 2020 a bude poskytnuta 
na základě veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace;

v  poskytnutí individuální investiční dotace 
z rozpočtu obce na rok 2020 TJ Sigma 
Lutín z.s. ve výši 150 000 Kč na spolufi-
nancování automatické závlahy travna-
tého hřiště. Dotace bude zahrnuta v roz-
počtu obce na rok 2020 a bude poskytnuta 
na základě veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace;

v  aby byly s dotčenými orgány projektan-
tem projednány předložené varianty č. 1 
a 4 studie křižovatky u pošty a prostoru 
zastávek u Neptunu. /jch/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Poplatky na rok 2020:
Poplatek za svoz komunálního od-

padu pro rok 2020 zůstává ve výši 
468 Kč na osobu za rok. Pro obča-
ny, kteří v roce 2020 dosáhnou věku  
71 let, činí částka 368 Kč. Poplatek je 
možné platit i bankovním převodem (in-
formace u paní Vlachové). V pokladně 
obecního úřadu lze platit platební kartou. 

Poplatek za vodné a stočné je 
od 1.1.2020 stanoven na 66,70 Kč včet-
ně DPH za 1 m3 spotřebované vody. 
Od 1.5.2020 po snížení zákonné sazby 
DPH pak zaplatíme za 1 m3 spotřebované 
vody 63,80 Kč včetně DPH.
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Stavení pozemky v Olomoucké ulici.

Doplňujeme neúplnou informaci k člán-
ku „Cestování vlakem čekají změny“ 
uveřejněném v listopadovém vydání OZ. 
Po novém jednání mezi krajem a Českými 

drahami je přesné znění úvodní informace 
následující:

Ve všech osobních a spěšných vlacích 
Českých drah v Olomouckém kraji bude 

od 1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK 
a tarif TR10 (tarif dopravce ČD) se sleva-
mi IN25 a IN50 (slevové karty ČD).

Ostatní údaje zůstávají beze změny.

Obec prodává stavební pozemky

Na základě usnesení zastupitelstva 
obce byl radou obce vyhlášen dne  
9. prosince 2019 záměr na prodej pěti 
stavebních parcel v lokalitě U Mlýnku 
(Olomoucká ulice, naproti služeb-

ny Police ČR). Prodej bude probíhat 
formou obálkové soutěže a nejnižší 
nabídková cena je znaleckým posud-
kem stanovena na 1560 Kč za m2 bez 
DPH. Obálkový prodej proběhne dne 
19. února 2020 od 16.00 hod. v budově 
KSZ Třebčín, č.p. 109. 

Kompletní pravidla obálkové soutěže 
jsou vyvěšena na webových stránkách 
obce www.lutin.cz, v případě dotazů se 
také neváhejte obrátit na starostu obce 
na e-mailu starosta@lutin.cz nebo 
na tel. čísle 585 944 323.

Jakub Chrást

D ů l  e  ž  i  t  é    i  n  f  o  r  m a c  e    p  r  o    r  o  k   2020:

*   *   *   *   *

Konec roku 2019 byl v Základní škole 
Lutín plný soutěží – sportovních, vědo-
mostních i zábavných. Zúčastnilo se ho 
mnoho žáků a medailí bylo nepočítaně. 
Doufejme, že elán a chuť pochlubit se 
svými schopnostmi vydrží všem i v no-
vém roce.

Víte, co jsou pišqworky?
Nejde o nic jiného, než o populární pišk- 

vorky v počítačové verzi. Když se v lutín-
ské škole na podzim doslechli o soutěži 
v „pišqworkách“, přihlásilo se do školního 
kola šedesát žáků! Jak to bylo dál, to ví Nela 
Hanzelová z 9.B:

„… Postoupit mohlo jen dvacet hráčů. 
Rozděleni do deseti skupin po šesti jsme 
soutěžili proti sobě a z každé skupiny mohli 
postoupit jen dva s největším počtem výher. 
Z dvaceti nejlepších jsme utvořili čtyři druž-
stva po pěti, do okresního kola ale nakonec 
jela jen tři družstva, protože chlapecké druž-
stvo florbalistů hrálo ve stejné době okresní 
turnaj.

Naše týmy se jmenovaly „Ð bezd krú ewr“ 
(Nela Hanzelová, Hana Gwoździewiczová, 
Sára Endlicherová, Vojtěch Smička, Lukáš 
Dudek), „Piškoti“ (Kačka Lolková, Denisa 
Dostalíková, Nela Matušová, Monika Ga-
lásková, Vojtěch Večeřa) a „Skóre“ (Pavel 
Šmída, David Otruba, Štěpán Moučka, Petr 
Koupil, Nikola Fryblíková). Všichni byli od-
hodláni vydat ze sebe to nejlepší. 

Po pravidelném a poctivém tréninku 
ve vyučovacích hodinách to šlo samo. 
Všem se skvěle dařilo. Skupině „Ð bezd 
krú ewr“ se povedlo vybojovat první 
místo, čímž si zajistila postup do krajského 
kola! Tam jsme jeli v trochu jiném složení – 
Nela Hanzelová, Sára Endlicherová, Marek 
Koutný, Vojtěch Smička, Lukáš Dudek. 
A tady už to bylo těžší. 

Velmi jsme se snažili, ale naše schopnosti 
byly o něco  menší než schopnosti středoškol-
ských studentů. Po několika zápasech jsme 
nakonec těsně prohráli a do školy se vrátili 
s prázdnou. Nad prohrou jsme ale netruchlili. 
Příště se v hodinách bude muset trénovat víc - 
s tím souhlasil i pan učitel, který nás všechny 
doprovázel a podporoval v okresním i kraj-
ském kole. Nela Hanzelová, 9.B

ŠKOLY INFORMUJÍ

 Fota: Nela HanzelováNevyhráli, ale příště to napraví! 



Medaile jsme nesbírali,  
ale vyhráli

Každý podzim se od října rozbíhají škol-
ní florbalové soutěže. I letos jsme přihlá-
sili za naši školu družstva ve všech šesti 
kategoriích a zasoutěžit si tak mohli žáci 
od čtvrté až po devátou třídu. Celkově se 
těchto turnajů zúčastnilo přes šedesát 

dětí. Ve čtyřech kategoriích se nám poda-
řilo vyhrát okresní kola a postoupit do kol 
krajských. 

Byla to družstva dívek i chlapců z prvního 
stupně a dvě dívčí družstva (mladší a starší 
žákyně) z druhého stupně. Starším chlapcům 
chyběla trocha sportovního štěstí a postup jim 
„utekl“ velice těsně - v okresním kole skončili 
na druhém místě za hochy ze Šternberka.

V prosinci se uskutečnilo jedno krajské 
kolo. Do dalekého Jeseníku  vyrazily bojovat 
o další postup starší žákyně - a  bojovaly ve-
lice úspěšně. Z Jeseníku jsme přivezli krásný 
pohár, zlaté medaile a postup do kvalifikační-
ho turnaje na republikové finále. Už jsem za-
žil spoustu vítězných turnajů, ale několik jich 
mám zapsaných hluboko v srdci a velice rád 
na ně vzpomínám. Tento turnaj v Jeseníku 
se k nim přidal. Holky byly prostě úžasné, 
od začátku pozitivně naladěné s vírou, že 
můžou vyhrát. 

Tým tvořily Šárka Zhébalová, Veronika 
Dopitová, Hana Krejčířová, Hana Gwoz-
diewiczová, Sára Endlicherová, Radana 
Váňová, Kateřina Vitásková, Lucie Šebe-
lová, Sára Svobodová, Eva Menšíková, 
Veronika Nejedlá, Michaela Sedláčková, 
Karolína Slezáková, Tereza Zejdová a Anna 
Svobodová.

*   *   *
Florbal není jediným sportem, kterému se 

v prosinci věnujeme. Velmi oblíbená je i sou-
těž ve skoku vysokém Vánoční laťka. Letos 
se jí ve školním kole účastnilo téměř čtyřicet 
dětí a vítězům jsme rozdali  čtyři poháry.  

10

 Fota: Kateřina VitáskováNaše starší žákyně bojovaly v Jeseníku s elánem a vírou ve vítězství.

Stavěli jsme roboty

Žáci navštěvující kroužek robotiky a pro-
gramování pod vedením Mgr. Michala 
Žáka se ve středu 11. prosince zúčastni-
li soutěže s názvem „Robotrip“. Soutěž 
probíhala na půdě Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci pod 
záštitou katedry technické a informační 
výchovy. 

Žáci sestavili a naprogramovali roboty 
ze stavebnice Lego Mindstorms a utkali 
se v soutěžní disciplíně s názvem Sumo. 
Úkol byl tedy jednoduchý, vytlačit soupe-
řova robota z ringu. 

Nejlépe se umístila dvojice ve složení 
David Goth a Pavel Bábek, která skončila 

na 5. až 8. místě. Soutěže se dále zúčastni-
li žáci David Střída, Lukáš Dudek, Michal 
Polýnek, Petr Dostál a Michal Trnka. 

Všichni dokázali, že si s roboty a progra-
mováním poradí. 

Michal Žák, učitel

dfgxdfgdgfhgdfh Foto: Michal Žák

„Vánoční laťka“ v Hněvotíně. Foto: Sára Endlicherová



Viděli jsme vzácnou sošku

Věstonická venuše v Olomouci se sta-
la lákadlem nejen pro širokou veřejnost 
z Olomouce, ale i pro naše žáky ze tříd 
5. A a 5. B. V úterý 3. prosince jsme tedy 
společně odjeli do Vlastivědného muzea, 
kde jsme tuto sošku obdivovali. 

Dojmy z krátké prohlídky shrnula Eliška 

Kubíčková takto: „Nejvíc se mi líbila 
Věstonická venuše, protože je třicet tisíc 
let stará a vzácná a přitom je to jenom 
malá soška.“ Příjemné dopoledne jsme za-
končili procházkou po Horním a Dolním 
náměstí a zastávkou na vánočních trzích.

*   *   *
V pátek 13. prosince jsme ještě navští-

vili Valašské muzeum v Rožnově pod 
Radhoštěm. Ve skanzenu jsme se vrátili 
do doby před 150 lety a prožili jsme před-
vánoční zvyky tak, jak je zažívaly tehdejší 
děti. Potkali jsme svatého Mikuláše s čer-
ty a ochutnali perníčky pečené v peci. Oba 
výlety byly velmi zajímavé a moc se nám 
všem líbily. 

Mgr. Lucie Navrátilová, učitelka

11

Vítězkou mladších dívek (žákyně do 7. roč.) 
se stala Lada Logrová, soutěž mladších ho-
chů vyhrál Vojta Mádr, starších dívek Sára 
Svobodová a starších hochů Adam Tomášek. 

Na další soutěži ve skoku vysokém 
v Hněvotíně reprezentovalo naši školu je-
denáct „skokanů“. Po tuhém boji jsme si 

nakonec odvezli poháry za prvenství 
v kategorii dívek i hochů. Našimi sou-
peři byly ZŠ Hněvotín, Senice na Hané 
a Těšetice.

Vítězka kategorie mladších dívek Adéla 
Bednářová překonala všechny soupeřky 
skokem 135 cm, vítěz v kategorii hochů 

Adam Tomášek si zajistil prvenství výko-
nem 160 cm.

Na stupních vítězů stáli také Vojta Koutný 
a Vojta Mádr – oba si odvezli bronzové me-
daile.

Všem děkujeme a blahopřejeme.
Jan Chmelář, učitel

V rožnovském skanzenu. Fota: Lucie Navrátilová„Strážkyně“ kopie drahocenné památky.

Sigmundova SŠS, Lutín

Čestné uznání HK ČR  
získali další absolventi

Při maturitních a závěrečných zkouš-
kách v květnu a červnu 2019 byl v naší 
škole přítomen Ing. Miroslav Mačák, de-
legovaný odborník za Hospodářskou ko-
moru ČR, který dohlížel  na plnění nároč-

ných kritérií stanovených Hospodářskou 
komorou.

Během celého studia musí být student hod-
nocen na výročním vysvědčení z odborné-
ho výcviku nejhůře známkou chvalitebnou, 
při závěrečných a maturitních zkouškách 
musí prospět s vyznamenáním a z praktické 
zkoušky z odborného výcviku musí uspět 
na výbornou. Přísná kritéria pro udělování 
Čestného uznání HK ČR splnilo v loňském 

školním roce šest žáků učebního oboru 
Obráběč kovů a jeden žák studijního oboru 
Mechanik seřizovač. Uznání jim bylo slav-
nostně předáno 19. října 2019 představiteli 
HK ČR v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Od roku 2001, odkdy se tato Uznání udělují, 
je získalo již 122 našich absolventů.

Věříme, že i v následujících letech budeme 
v této tradici pokračovat.

Oldřich Fojtek, zástupce ředitele školy

Noví držitelé Čestného uznání HK ČR. Foto Archiv HK ČRČestné uznání HK ČR má už 122 našich absolventů.
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Nejlepší žáci byli na výletě 

Výlet pro nejlepší žáky naší školy se usku-
tečnil v říjnu. Letos byla k návštěvě vybrá-
na dělostřelecká tvrz Hůrka v Králické pev-
nostní oblasti a Vojenské muzeum Králíky. 

Žáci měli možnost projít si s odborným 
výkladem dobře zachovaný podzemní sys-

tém dělostřelecké tvrze Hůrka. Prohlédli 
si řadu zajímavých exponátů, např. původ-
ní pancéřová vrata, funkční šikmý výtah, 
vagony úzkorozchodné železnice. Všichni 
jsme žasli nad dokonalostí, kvalitou a pro-
myšleností tohoto objektu. 

Potom jsme se přemístili k Vojenskému 
muzeu Králíky, kde se nachází vojensko-

-historická expozice věnovaná armádě 
a obraně státu. Zblízka jsme si prohlédli 
vojenskou techniku, různá vozidla, zbra-
ně, munici, uniformy i dobové dokumenty. 
Podzimní počasí nám přálo, a tak se celý 
výlet opravdu vydařil. 

Daniela Wernerová
učitelka 

Vojenské muzeum v Králíkách je věnované armádě a obraně státu. Fota: Daniela Wernerová V muzeu je mnoho zajímavých exponátů.

Výměnné pobyty překročily 
dvacítku

Na dalším společném projektu s part-
nerskou školou Werner von Siemens 
Schule jsme v naší škole pracovali 
ve dnech 15. – 24. října. Úkolem projektu 
bylo navrhnout a postavit koloběžku po-
háněnou akumulátorovým šroubovákem. 
Na práci jsme měli necelé dva týdny.

Byli jsme rozděleni do dvou týmů, kde 
jsme se dále dělili podle své specializa-
ce (CAD, CNC, dílna a dokumentace). 
Na všech technických řešeních se podílel 
celý tým, což vyžadovalo důkladné „oprá-
šení“ znalostí angličtiny a němčiny. 

Po prvních dnech se ledy prolomily a při 
kolektivní práci jsme se všichni dobře po-
znali a spřátelili. Podnikli jsme také spo-
lečný výlet na Kosíř a němečtí žáci si užili 
víkendový pobyt v Praze.

Práce se oběma týmům zdařila a vý-
sledky našeho snažení byly představeny 
na závěrečné prezentaci za účasti žáků 
a učitelů z Wetzlaru, ředitele naší školy 

Mgr. Pavla Michalíka, zástupce pro teorii 
Ing. Oldřicha Fojtka a starosty obce Lutín 
Ing. Jakuba Chrásta.

Prezentace byla zakončena slavnostní 
večeří v restauraci Neptun, kde  se (napo-

sledy v roce 2019) sešli všichni účastníci 
projektu. Byla to cenná životní zkušenost 
a už se spolu se spolužáky těším na náš 
jarní pobyt ve Wetzlaru.

 Ondřej Vybíral, MS 3. B

Práce na společném projektu – koloběžce. Foto: Ladislav Porteš

Vraťme stromy do ZOO!
V březnu tohoto roku razantně zasáh-

la do podoby olomoucké ZOO vichřice 
Eberhard. Vyvrátila na osm set stromů, 
poškodila několik ubikací zvířat a po-
skytla pohled na neexistující les. Některé 

části ZOO vypadají jako měsíční krajina. 
Škody se vyšplhaly do výše deseti milionů 
korun. 

V současné době mají zvířata své do-
movy a výběhy již opravené. A stromy? 
I díky nám se mohly do ZOO vrátit. 
Studenti naší školy zareagovali na výzvu 

o pomoc při sázení stromků a aktivně se 
zapojili do akce „VRAŤME STROMY 
DO ZOO“.

Na Svatý Kopeček se během listopadu 
postupně vypravili studenti pěti tříd se 
svými třídními učiteli. Sázení pokračova-
lo několik dní, počasí moc nepřálo, chví-



Vyzkoušeli jsme si malou 
Star Dance

Podzim na naší škole již tradičně patří 
tanečním kurzům. Už léta spolupracujeme 
s Taneční školou Progress Olomouc, kde 
se pod vedením Marka Černého a Zuzany 
Běhalové učí studenti druhých ročníků 
tančit. Kurzy začínají v září a do prosince 
musí účastníci zvládnout deset tanečních 
lekcí, prodlouženou a závěrečnou kolonu. 
K dispozici mají sál Slovanského domu 
v Olomouci, kam týden co týden oblečeni 
do „gala“ docházejí. 

I přes počáteční odpor našich chlapců se 
nakonec vždy pár tanečníků najde. Kromě 
klasických a latinskoamerických se stu-
denti učí i modernější tance. Nechybí ani 
základy společenského chování, což našim 
„skoro gentlemanům“ rozhodně neuškodí. 

K svému velkému údivu hoši zjistili, že 
je tancování baví, a někteří se už aktivně 
přihlásili do kurzu pro pokročilé. 

Koncem listopadu proběhla závěrečná 
kolona, kde naši tanečníci předvedli své 

umění rodičům a kamarádům. A jako 
bonus získali Absolventský list, což je 
osvědčení o absolvování kurzu. A proto-
že mají hoši letošní taneční zdárně za se-

bou, doufáme, že se stanou vítanou posi-
lou a ozdobou plesů nejen v Lutíně, ale 
v celém okolí.

Jitka Bušinová
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lemi i pršelo. Ovšem hoši se toho nezalekli 
a sazenice šly do země. Doufejme, že po-
rostou. 

Hoši byli úžasní – sázeli tak zuřivě, že 
jim lesníci nestíhali dodávat vodu na za-
lévání a stromky na sázení. Zaměstnanci 

ZOO je chválili a my jsme rádi, že se naši 
studenti do podobných akcí rádi a s ver-
vou zapojují. Jitka Bušinová, učitelka

 Foto: Hana Grundová a  Hana PospíšilováKdyž je třeba, dokážou chlapci odvést kus dobré práce.

Co se v kurzu naučíš, na parketu jako když najdeš. Foto: Taneční škola Progress 

Závěr fotbalového podzimu 
se vydařil

Závěr podzimu se našim mužům 
povedl, z posledních čtyř zápasů se 
jim ve třech podařilo  naplno bodo-
vat. Cenná je výhra z Velkých Losin, 
kdy mužstvo dokonce dvakrát prohrávalo 
o dvě branky, ale výbornou druhou polovi-
nou zápasu dokázalo nepříznivý výsledek 
otočit a zvítězit 4:3. V dalším zápase přijely 

na lutínský pažit Opatovice, které schytaly 
čtyřgólový příděl a Lutín tak vyhrál 4:1. Pak 
přišlo na domácím trávníku k zaváhání 1:3 

s Ústím u Hranic, které pro letošní sezonu 
spadlo z divize. Závěrečná předehráv-
ka prvního jarního kola v Dolanech 
však pro naše barvy dopadla dobře, 
protože Lutínští na těžkém terénu 

zvítězili 2:0. Po podzimní části soutě-
že tak sigmáci opanovali devátou příčku 

s 26 body (35 vstřelenými a 27 obdrženými 
brankami). Nejlepším střelcem družstva je 
Tomáš Los s osmi zásahy.

Dorost poskládaný z „Lutíňáků, Slati-

ničáků a Hněvotíňáků“ si rovněž nevedl 
špatně, ačkoliv ho při slušné hře srážely ze-
jména neproměněné šance. Bodový zisk 19 
bodů stačí na sedmé místo v tabulce s mi-
nimálním odstupem na pátou příčku. Kluci 
vstřelili 27 branek, 25 jich obdrželi. Nejlepším 
střelcem je Ondra Svozil ze Slatinic, který je 
mimochodem jedním ze tří brankářů. Na jar-
ní část se dorost stěhuje do Slatinic, kde bude 
hrát své domácí zápasy.

Na třetím místě tabulky okresního pře-
boru figurují starší žáci, kteří jsou spojeni 
s Hněvotínem, kde hrají své domácí zápasy. 
Kluci vybojovali tři výhry při skóre 27:41. 

SPORT V OBCI
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Nejlepším střelcem je Jakub Jašek s devíti 
vstřelenými brankami.

V okresním přeboru bojují také mladší žáč-
ci, mnozí z nich ještě ve věku benjamínků. 
Bojují srdnatě a vybojovali dva body za dvě 
remízy, v mnohých zápasech jim vítězství 
proklouzlo těsně mezi prsty. Kluci drží páté 
místo v tabulce s celkovým skóre 10:34. O ti-
tul nejlepšího střelce družstva se dělí Honza 
Polách a Míra Liška, oba mají tři zásahy.

Naši nejmenší z přípravky obsadili v druhé 
části soutěže krásné druhé místo. Omladina 
bude pilně trénovat i v zimním období, a to 
ve školní tělocvičně i v tělocvičně Tj Sigma 
Lutín. V případě, že byste chtěli zapojit svou 
ratolest ročníku 2013 a mladší, neváhejte se 
informovat na tel. čísle 724 919 829.

Jakub Chrást, hráč A-týmu

Tabulka Krajského přeboru mužů:

Tým Z V VP PP P Skóre B
1. FK Šternberk 16 15 0 0 1 53:15 45
2. FK Medlov 16 11 1 1 3 42:22 36
3. Sokol Ústí 16 10 1 1 4 42:25 33
4. SK Lipová 16 8 3 1 4 30:24 31
5. FK Bohuňovice 16 8 3 0 5 36:24 30
6. SK Sulko Zábřeh 16 8 2 1 5 32:23 29
7. TJ Tatran Litovel 16 8 1 3 4 26:24 29
8. FK Mohelnice 16 8 1 2 5 35:27 28
9. TJ Sigma Lutín 16 8 1 0 7 35:27 26

10. FK Jeseník 16 7 0 1 8 33:30 22
11. TJ Sokol Velké Losiny 16 3 1 6 6 25:27 17
12. FC Želatovice 16 3 4 0 9 26:35 17
13. FC Kralice na Hané 16 4 1 1 10 22:37 15
14. Slovan Černovír 16 2 2 1 11 20:52 11
15. TJ Sokol Opatovice 16 2 1 1 12 18:50 9
16. FC Dolany 16 1 0 3 12 6:39 6

Halová a saunová sezona 
začala

Zima je tady a to znamená, že saunová 
sezona se rozjela. Připomínáme obča-
nům, že i u nás v Lutíně lze využít finskou 
saunu v objektu rekonstruované tělocvič-
ny TJ Sigma Lutín (Růžová 298).

 Do sauny se vejde až pět osob. K sau-
ně náleží sprcha, šatny jsou samozřej-
mostí. Pro rezervaci se neváhejte obrátit 
na správce pana Kulhánka na telefonním 
čísle 704 240 058. V případě víkendové-
ho termínu  rezervujte saunu již v pátek. 
Poplatek 200 korun za hodinu není účto-
ván za osobu, nýbrž za celou saunu.

Využít můžete i posilovnu v tomto ob-
jektu. V posilovně je boxovací pytel, 
bench lavice, orbitrek, veslovací trenažer, 
běhací pás, hrazda, ale také různé pomůc-
ky jako posilovací gumy, činky a další 
nářadí. K dispozici je také kulturní míst-
nost s kuchyňkou. Tu můžete využít pro 
rodinné oslavy nebo schůze. Kapacita je 
25 osob.

Je možné využít také tělocvičnu - třeba 
si jen tak pro radost zahrát stolní tenis. 
Ve středu a ve čtvrtek v tělocvičně probíhá 
cvičení pro ženy. Pro více informací kon-
taktujte správce pana Kulhánka.

Petr Kovařík
předseda TJ Sigma LutínSauna v tělocvičně TJ Sigma Lutín v Růžové ulici.

Žijí mezi námi

Plukovník Ctirad Gazda je náš lutín-
ský spoluobčan. Někteří z nás ho znají 
jako zábavného moderátora lutínských 
školních plesů, v profesním životě je 
voják s velmi zajímavými zkušenostmi, 
které nám prozradil v rozhovoru s tajem-
níkem obce Ing. Miroslavem Brhelem.

* * *
 Pane plukovníku, zúčastnil jste se 

několika bojových misí. Můžete našim 
občanům něco říct o těch nejnáročněj-
ších?

Zúčastnil jsem se celkem čtyř zahra-
ničních misí, dvakrát v Kosovu, jednou 
v Kuvajtu a jednou v Afghánistánu. 
Já sám jsem odpůrce rozlišování misí 
na méně a více náročné. Každá z nich 
byla náročná a svým způsobem zají-
mavá. Ve všech jsem pracoval v me-

zinárodním prostředí, což je náročné 
na komunikaci (nejenom jazykově, ale 
i rozdílností národních naturelů, kultu-

ry a zvyklostí). Všude při plnění úko-
lů musel být člověk neustále ve střehu, 
protože krizová situace spojená s ohro-

ZAJÍMAVOSTI
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 Foto: z archivu p. Gazdy
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žením života mohla nastat během oka-
mžiku. 

Za hodně zajímavou bych označil 
svou první misi s chemiky v Kuvajtu, 
nejen vzhledem k možnosti poznat zají-
mavé prostředí zejména hlavního města 
Kuwait City, ale i vzhledem k tomu, že 
jsem během ní zažil vlastně vyhláše-
ní války Iráku, po kterém následovaly 
denní (tedy spíš noční) irácké raketové 
útoky, a byla v té době dle nás docela 
opodstatněná obava, že útočící rakety 
mohou nést chemické látky a působit 
tedy vlastně jako zbraně hromadného 
ničení. Pro mne ta mise byla speciální 
i tím, že jsem se tři týdny po návratu 
do ČR oženil. Moje manželka tehdy 
byla na závěr mise v Kuvajtu se mnou. 

Přece jenom bych zmínil ještě misi 
v Afghánistánu, která pro mne osobně 
byla významná tím, že jsem působil 
v pozici velitele jednotky a měl plnou 
odpovědnost nejen za plnění operační-
ho úkolu, ale i za zdraví a životy všech 
svých více než 250 podřízených. 

Naši vojáci působili skutečně v ne-
bezpečném prostředí a nezřídka se ocit-
li pod palbou. Na druhou stranu to byla 
mise i přes všechny těžkosti neuvěřitel-
ně krásná zejména vzhledem k tomu, že 
mí tehdejší podřízení vytvořili skuteč-
ně dobře fungující kolektiv, který byl 
schopen splnit každý úkol a celou dobu 
jsem od nich cítil maximální podporu. 
Navíc jsme se vrátili domů všichni živí 
a zdraví. 

Celkově bych ke svým účastem na mi-
sích závěrem poznamenal, že jsem měl 
to štěstí zažít období, kdy naši vojáci 
získávali neuvěřitelné zkušenosti a ze-
jména sebevědomí. Rovněž pohled ze-
jména aliančních partnerů na nás se 
výrazně změnil k lepšímu, dnes jsme 
vyžadovanými a ceněnými partnery.       

 Na čem v armádě pracujete nyní?
Od začátku roku 2018 pracuji v Praze 

na Sekci vyzbrojování a akvizic jako 
manažer strategického projektu na po-
řízení nových bojových vozidel pěchoty 
pro AČR. Je to práce nesmírně zajíma-
vá a zároveň velmi náročná. V období 
před Vánocemi jsme měli například tři 
kola pracovních celodenních jednání, 
postupně vždy s jednotlivými poten-
ciálními dodavateli; museli jsme si při 
vedení rozhovorů dávat celou dobu po-
zor na každé slovíčko a každému jedná-
ní předcházela náročná příprava a pak 
následné vyhodnocení. Byly to tedy 
tři pracovní týdny, kdy kromě práce 
a krátkého spánku nebyl na nic jiného 
čas. Kromě toho pocit odpovědnosti 

za ohromné finanční prostředky, tedy 
vlastně peníze daňových poplatníků, 
a snaha zajistit v maximální možné 
míře co nejlepší výsledek nejen jako 
konečného produktu, ale taky mít jisto-
tu, že ta vozidla budou spolehlivě fun-
govat po celou dobu životního cyklu, 
jsou nesmírně zavazující.

 Doporučil byste dnešním mladým 
lidem povolání v armádě? Co takového 
mladého člověka po nástupu čeká?

Ano, doporučil. Ale není to vhodná 
práce pro každého. Kdo se cítí vlasten-

cem, kdo má rád zajímavou a náročnou 
práci, nebojí se působení v kolektivech, 
očekává určitou formu jistoty, ale při-
tom ví, že to není cesta ke zbohatnu-
tí, to je ten pravý kandidát pro službu 
v Armádě České republiky. Být vojá-
kem není jenom povolání, je to i poslá-
ní. Poslání, při kterém musí být vojáci 
v případě ohrožení vlasti připraveni po-
ložit i svůj vlastní život na její obranu. 

 Víme o Vás, že nejste lutínský ro-
dák, kdy a proč jste se s rodinou usa-
dili v Lutíně?  

Pracovali jsme a bydleli jsme spo-
lečně se ženou na začátku tisíciletí 
v Hranicích a věděli jsme, že to není na-
vždy. Rozhodli jsme se pořídit si vlastní 
bydlení a předpokládali jsme, že časem 
bychom mohli pracovat na tehdejším 
Velitelství Společných sil, a proto jsme 
se rozhlíželi po pozemku právě kolem 
Olomouce. 

Byla to vlastně ohromná náhoda, že 
se k nám dostala nabídka jedné realitní 

kanceláře na prodej tehdy pěti pozemků 
v Lutíně. Když jsme na parcelu poprvé 
spolu se ženou přijeli a rozhlédli se ko-
lem sebe, bylo rozhodnuto. Nakonec se 
nám podařilo do našeho nového domu 
nastěhovat v srpnu 2008. Jen na okraj po-
znamenám, že Velitelství Společných sil 
bylo za pět let poté bez náhrady zrušeno.

 Jak se Vám v Lutíně žije a co byste 
vedení obce doporučil?

Jedním slovem krásně. Žijí zde pří-
jemní lidé, vůbec nepociťuji, že bych 
zde nebydlel odjakživa. Vedení obce 

se neodvažuji cokoli doporučovat, 
jsem přesvědčen, že svou službu pro 
obec berou vážně a dělají vše, co jde, 
ve prospěch obyvatel Lutína podle své-
ho nejlepšího vědomí a svědomí. Jako 
největší výzvu (a pan starosta o tom ur-
čitě ví a usilovně na tom pracuje) vidím 
budoucí výstavbu cyklostezky Lutín – 
Hněvotín. 

Spíš bych chtěl něco říci nám všem, 
obyvatelům Lutína. Občas zapomíná-
me, že žijeme v krásné vesnici se vším 
komfortem. Vybavenost, bezpečnost, 
dopravní obslužnost, blízkost velkých 
měst. Vždyť můžeme být za deset minut 
v Olomouci a v Prostějově, do hodiny 
v Brně a v Ostravě. Máme vlastně neu-
věřitelné štěstí: klidný život na vesnici 
a velké možnosti (i pracovní) za humny. 
Važme si toho. 

* * *
Na závěr rozhovoru popřál plukovník 

Gazda občanům Lutína do roku 2020 
vše dobré.  

 Foto: z archivu p. Gazdy
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Kaplička sv. Floriána stojí 
v plné kráse

V průběhu roku 2019 byla po mno-
ha letech chátrání kompletně obnovena 
kaplička sv. Floriána, která stojí v těs-
né blízkosti areálu „magacína“ směrem 
na Olšany. Kaple sv. Floriána byla posta-
vena jako součást areálu vojenského skla-
du nazývaného „Olšanský depot“, který 
náležel do souboru fortifikačních staveb 
fortové pevnosti, postupně vybudované 
v okolí Olomouce na konci 18. a v první 
polovině 19. století. 

Původně byla kaplička s největší prav- 
děpodobností zasvěcena sv. Janu Nepo-
muckému. V tak zvané „magacíně“ byla 
postavena roku 1809 tamním velitelem 
Achbauerem a v roce 1860 přestavěna ryt-
mistrem Gräszmannem. Tehdy zřejmě do-
šlo ke změně patrocinia.

Počátek snahy o záchranu této význam-
né místní památky, která byla dokonce za-
psána na seznamu kulturních ohrožených 
památek, se datuje až do 80. let 20. století. 
Tyto snahy hatily zejména důvody finanční 
a následně majetkoprávní, kdy nebylo mož-
né spolehlivě prokázat vlastníka kapličky. 

Vlastnictví se podařilo vyřešit až v roce 
2018, díky ochotě manželů Mikmekových 
ze Slatinic se podařilo kapličku převést 
do vlastnictví obce Lutín. A protože pro-
jektová dokumentace pro obnovu byla vy-
pracována již v roce 2014, nic nebránilo, 
aby se rozběhl kolotoč žádostí o souhlas 
památkářů, o stavební povolení, o dotační 
peníze. Vše se díky pochopení všech za-
pojených podařilo ve velmi krátkém čase 
vyřešit a v červnu loňského roku mohla 
„vypuknout“ realizace obnovy. 

Obnovu provedla společnost KULTURNÍ 

OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. z Blanska pod 
vedením Mgr. Jiřího Pokorného. Veškeré 
postupy prací byly zvoleny tak, aby byla 
obnova provedena dle původních techno-
logických postupů s použitím tradičních 
materiálů. Finanční náklady obnovy či-
nily 1 414 753 Kč včetně DPH. Na obnovu 
přispělo Ministerstvo kultury ČR částkou 
236 000 Kč a Olomoucký kraj částkou 
200 000 Kč, zbývající náklady byly hrazeny 
z rozpočtu obce Lutín. 

Poděkování patří manželům Mikmekovým, 
Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury 

za poskytnuté finance, rovněž zhotoviteli 
obnovy Mgr. Jiřímu Pokornému, protože vý-
sledek opravdu stojí za to. Jsem rád, že obec 
Lutín znovu dokázala, že jí na historii záleží. 
Pro další generace byla zachována typologic-
ky ojedinělá sakrální stavba. 

O hodovém víkendu v sobotu 2. květ-
na, nedlouho před svátkem sv. Floriána, 
se uskuteční slavnostní vysvěcení kaple 
s umístěním nového zvonu, kapslí s arte-
fakty pro budoucí generace a s doprovod-
ným programem. 

Jakub Chrást, starosta obce

Kaplička před renovací. Kaplička zářící novotou čeká na vysvěcení.

Vychodilova školka 
v Třebčíně

Stejný nadpis se objevil 5. května 1913  nad 
obsáhlým článkem v novinách Našinec, kte-
ré vycházely v Olomouci. Ve školní kronice 
pak učitel Jan Lužný úvod článku citoval:

„Třebčín nezažil dle svědectví občanů 
ještě tak krásné slavnosti, jako bylo svěcení 
školky Vychodilovy v neděli dne 4.května 
r.1913. Velikomyslným darem vdp.asses-
sora Jana Vychodila, mecenáše Matice 
Cyrillo-Methodějské, bylo této umožněno 
splniti jeho přání. Na místě rodné jeho cha-
loupky postavila Matice vzornou moder-
ní školku velkým nákladem a zvěčnila tak 
jméno šlechetného kněze mezi jeho rodáky. 
Občané z Třebčína dokázali také v neděli, 
jak sobě slavného rodáka váží...“

Co o stavbě Matiční školky víme? V ro-
dině Ondřeje a Marianny Vychodilových 
vyrostl v domě Na Zákantí č.32 jejich 
syn Jan, budoucí významný kněz. Ten, 
krátce po smrti otce v lednu 1911, pře-
vedl rodný dům na Matici cyrilo-me-
todějskou s cílem postavit ve vesnici 
na počest svých rodičů školku. 23. září 
1912 se začalo s bouráním staré budo-
vy. Realizací stavby Matice pověřila 
stavitele Juránka z Olomouce a kolau-
dace školky proběhla 31. května 1913. 
Dnes je před touto budovou socha Jana 
Nepomuckého, přemístěná sem od staré 
školy přibližně v době kolaudace.

Ještě před kolaudací, v neděli 4. květ-
na, od páté hodiny ráno vyhrávala ve vsi 
hudba. Na domech se objevily prapory 
a děvčata ozdobila chvojím kapli i škol-

ku. O sedmé hodině sloužil v kapli ran-
ní mši vdp. Dr. Rudolf Špaček, předse-
da Matice C-M. O půl desáté přivítali 
představitelé obce vdp. assessora Jana 
Vychodila před školou nahoře v obci. 
Poté všichni, se školními dětmi a sla-
tinickou kapelou, odešli v průvodu 
do místní kaple na mši. Tu celebroval 
sám Jan Vychodil.

Po poledni se začali sjíždět pozvaní 
hosté. O půl druhé přišlo do vsi proce-
sí ze Slatinic s kněžími a po pobožnosti 
v kapli se vydal průvod s četnými dal-
šími hosty dále ke školce. Mezi hosty 
byl též c.k.okresní hejtman dr. Wierer 
z Prostějova. Prostranné nádvoří a za-
hrada školky se zcela zaplnily příchozí-
mi a zazněly oslavné proslovy. 

Od poloviny června školka zahájila 

 Fota: Jakub Chrást
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činnost. O děti se staraly sestry III.řádu 
sv. Františka, které vedly i kurzy šití. 
Tady v péči sester 13. června 1926 Jan 
Vychodil* umírá, když zde  po osm let 
až do smrti žil na odpočinku. 

Po dvaceti pěti letech školka ukonči-
la provoz, představenstvo Matice C-M 
prodalo 15.11.1938 budovu i s pozemky 
Vojtěchu a Marii Hoškovým. Noví ma-
jitelé budovu později přestavěli na dva 
domy, čp.81 a čp.190.

Josef Nejedlý

* Celý titul „Vdp. P Jan Vychodil asse-
ssor. rada J Exc. Jos. Jiř. Strossmayera 
biskupa v Diakové; děkan a farář na odp. 
v Třebčíně“ je uveden na náhrobku na hřbi-
tově ve Slatinicích. (vdp. = veledůstojný pán)

V archivu obecního úřadu Třebčín se zachovala jediná fotografie dětí, navštěvujících školku zřejmě během poslednho 
roku provozu. Dnes je jediným pamětníkem fotografování pan Vojtěch Spurný, který klečí vpravo od děvčátka (Jitka 
Palánková) s tabulkou Mateřská škola. Chlapec, v horní řadě druhý vpravo od učitelky, je budoucí kapelník z Líp Jarek 
Křížek. Foto: archiv

Kde se nacházely  
staré hraničníky Třebčína?

(Příspěvek byl zpracován podle indikač-
ní skici Třebčína z roku 1833.)

Každá obec měla a má své katas-
trální hranice, jejichž podoba se dá 
dohledat na katastrálních mapách. 
V současné době jsou velmi přesně vy-
měřitelné, ale v minulosti to tak jedno-
duché nebylo, a proto docházelo často 
ke sporům mezi vesnicemi o to, kde se 
hranice vlastně nacházejí. Jedním ze 
způsobů, jak tyto hranice do budouc-
na vymezit a zároveň zamezit posu-
nům, bylo umístění tzv. hraničníků 
– kamenných sloupků zakopaných 
do země. Většina z nich již dnes nee-

xistuje, ale stále je možné zjistit, jak 
asi v minulosti vypadaly.

Na mapách (tzv. indikačních skicách, 
které v našich zemích představovaly prv-
ní skutečně přesné vymezení katastru) je 
umístění hraničníků vyznačeno. Pokud 
byly něčím výjimečné, je to tam většinou 
napsáno či zakresleno. Indikační ski-
ca Třebčína byla vyhotovena roku 1833 
a katastr vyměřil geometr František Rose. 
Třebčín podle ní měl většinu hraničníků 
neznačených, šlo tedy o holé sloupkovité 
kameny vsazené do země většinou v mís-
tech, kde se směr hraniční čáry nějak 
měnil, a nacházely se po celém obvodu 
katastru. Přesto je zde několik kamenů, 
které byly důležitější a nesou vytesané 
iniciály a letopočet. Letopočet zpravidla 
znamenal rok nějakého sporu o hranice 

se sousední vesnicí, na který navazovala 
oprava hranic.

Na západě obce se nacházely dva zají-
mavé hraničníky s letopočtem 1724 a ini-
ciálami TVL nebo TPL, oba byly poblíž 
„skaly“. Zkratka by měla znamenat teh-
dejší názvy vesnic Třzebschein a Parvo 
Latein (Slatinky). Podle záznamu z roku 
1930 v kronice Třebčína byl jeden z těchto 
kamenů nalezen při scelování pozemků. 
Měla se na něm nacházet vytesaná koruna 
a letopočet 1723.

Další kameny bez letopočtu se nachá-
zely na jihu katastru, nejprve na hranici 
Třebčín, Čelechovice a Slatinky se zkrat-
kou TCL a druhý na hranici Třebčín, 
Čelechovice a Studenec TOC. Zajímavé 
ale je, že na indikační skice Studence na-
jdeme tentýž kámen značený jako STV.
CZE.TR., což názvům vesnic odpovídá 
daleko přesněji, a je zde i letopočet 1830. 
Poslední kámen měl letopočet 1830 a ná-
pis TREP.STUDE.OLS, tedy Třebčín, 
Studenec a Olšany, na skice Studence ale 
značeno STV.TR.OLS, což je opět pravdě-
podobnější podoba nápisu. Tyto tři kame-
ny zároveň můžeme označovat jako troj-
mezní hraničníky, protože styku tří hranic 
se říkalo trojmezí.

Na východě Třebčína byl hraničník 
s iniciálami TLO, tedy Třebčín, Lutín 
a Olšany. Na ostatních částech katastru 
jsou zakresleny již jen jednotlivé kame-
ny bez značek. Většina těchto kamenů 
se ztratila až ve dvacátém století. Buď 
byly odstraněny při scelování pozemků 
(rozorávání mezí v souvislosti s provo-
zem JZD), nebo si je prostě někdo odnesl 
na zahrádku.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v OpavěHraničník u „skaly“ s letopočtem 1724. Foto: Jan Štěpán
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Lutín po 79 letech

Z dnešní fotografie mám obzvlášť ra-
dost. Řada spoluobčanů se mne doptávala 
na fotku bývalého „plaviska“. I ti mladší 
vědí, že jde o křižovatku z návsi směrem 

na Luběnice. Plavisko už tam dávno není. 
Tato „koňská myčka“, kde projeli koně 
i s vozem, vznikla v meziválečném ob-
dobí na potoku Slatinka. V sedmdesátých 
letech, kdy už v Lutíně nebyl jediný kůň, 
byla vodní plocha zrušena a břehy byly 

vyrovnány. V devadesátých letech pak 
došlo ke zrušení potoka za domy na „zá-
humení“, potok byl posunut o několik 
metrů blíž k Luběnicím a pozůstatky pla-
viska zcela zmizely.

Karel Mišák

Plavisko nahradila rovná zatravněná plocha. Foto: Karel MišákBývalé „plavisko“. Foto: archiv Pavla Zlámala

Rodina regionální značky 
HANÁ se opět rozrostla

Zejména masné 
výrobky, ale také 
čokoládové pra-
linky nebo květiny 

z Bouzova se nově zařadily na seznam znač-
ky HANá regionální produkt®. Rozhodla 
o tom certifikační komise, která se sešla 
v pondělí 4. listopadu v Sobáčově. Certifikát 
obdržela také jedna hodnocená služba. Jde 
o Wellness Penzion U Grygarů se sídlem 
v Lipníku nad Bečvou.

Lipnická wellness v Penzionu U Grygarů 
slouží nejen klientům hotelu, ale všem zá-
jemcům. Součástí wellness jsou relaxační 
vířivka, finská sauna, parní lázeň i zážitkové 
sprchy s tropickým deštěm.

S masnými výrobky před komisí zabodo-
valy Uzeniny od Zajíčků se zabíjačkovými 
specialitami i uzenými masy. Malá rodin-
ná firma z Prostějova nabízí také pečená 

masa z láku, kýtu s kostí připravenou na gril 
a spoustu dalších dobrot vhodných na oslavy 
a jiné příležitosti. 

Králičí farma z Výšovic sbírá body nejen 
za prodej chlazených králíků, ale i za své krá-
ličí výrobky, které získaly certifikát. 
Rodinná firma se chovem králíků 
zabývá už od roku 2002 a zakládá si 
i na tom, že její krmné směsi neobsa-
hují antibiotika ani kokcidiostatika.

Na chuťové delikatesy v podobě čo-
koládových pralinek se zaměřuje prostějov-
ská společnost Green Tree Food. Pralinky, 
které získaly značku, vyrábí firma majitele 
Martina Vybírala bez ztužených tuků a cuk-
rů z francouzské a belgické čokolády. Značku 
HANÁ regionální produkt získala firma 
v minulosti už za svou originální cibulovou 
marmeládu Cibuláda, kterou vyrábí podle 
starého receptu. 

Ke značkovým patří nově i sortiment fir-
my Květiny Bouzov. Tady vám uvážou 
nádherné svatební kytice, vyzdobí interiéry, 

připraví dárkové i smuteční vazby. Zaměřují 
se i na aranže ze suchých květin, výrobu ad-
ventních, velikonočních i jiných dekorací. 

Značka HANÁ regionální produkt v sou-
časné době pokrývá území více než 333 obcí, 

čítá 83 certifikovaných výrobků a cel-
kem osm služeb. Setkání v Sobáčově 
doplnila zajímavým výkladem lek-
torka, která vysvětlila, jak propagovat 
on-line. Ukázala výrobcům trendy 
a aplikace při propagaci výrobků, 

které fungují například na sociálních sítích. 
Kolem třiceti účastníků si rovněž nemohlo 
vynachválit ochutnávky, kterými se vzájem-
ně hostili. Nechybělo pečivo, uzeniny nebo 
kysané zelí. 

Nejbližší kolo další certifikace regionální 
značky se uskuteční na jaře 2020. Značku 
HANÁ uděluje MAS Moravská cesta, kam 
se mohou výrobci, řemeslníci, producenti 
a poskytovatelé služeb se svými žádostmi 
obracet. 

Julie Zendulková, koordinátorka

Masné lahůdky z „Uzenin od Zajíčků“. Foto: Miloslava HruškováKvětinová krása od firmy „Květiny Bouzov“. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti:

v listopadu:
Anna Coufalová 93
Mária Krajčovičová 89
Jaroslava Koubková 88
Marie Milarová 85
František Mrakava 85
Josef Vysloužil 83
Antonín Spurný 81
Milan Crha 75
Alena Večeřová 75
Josef Macháč 75

v prosinci:
Josef Dostál 95
Jaroslava Látalová 88
Vojtěch Spurný 87
Františka Vybíralová 86 
Jan Pospíšil 85
Jarmila Krejčí 83
Vlasta Mlčochová 75

Všem jubilantům přejeme zdraví  
a spokojenost. Sbor pro občanské záležitosti.

V sobotu 23. listopadu bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 9 dětí.
Pěkný kulturní program připravily děti z MŠ Lutín.

Vítání občánků 
V neděli 10. listopadu byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce 3 děti.

Pěkný kulturní program připravili žáci  ZŠ Slatinice.

„Zlatou svatbu“
– padesát let  

společného života  

oslavili v prosinci 

manželé  

Ludmila 
a Vladimír Zlámalovi 

z Lutína. 

Přejeme pevné zdraví, 

spokojenost a lásku.

 
 

Narozené děti: 

v  říjnu:
Michael Bobȃrnac
Patrik Navrátil

v prosinci:
Gabriela Mlčochová

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

*  *  *

Opustili nás ve věku …

88 let Vlastimil Hofírek Třebčín
87 let Josef Jedlička Lutín
76 let Marie Škopíková Třebčín
76 let Ilona Škrabálková Lutín
74 let Helena Smičková Lutín
45 let Gustav Oláh Lutín

Pozůstalým projevujeme  
upřímnou soustrast.
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Malé ohlédnutí: Adventní koncert 2019
v Třebčínské kapli sv. Floriána byl jubilejní – konal se již po třicáté.

O čtvrté adventní neděli nás ke kapličce zvali vánočními melodie-
mi už od půl páté odpolední hodiny trubači. Letos se v bohatém pro-
gramu spojila dvě hudební tělesa, a to flétnový soubor Black Ladies 
a mužský hanácký pěvecký sbor Rovina. V průběhu koncertu zazněla 
díla klasiků světové hudby i hanácké písně, které byly prokládány vá-
nočními básněmi našeho rodáka pana Pavla Janošíka. 

Závěr večera tradičně patřil společnému zpěvu nejznámějších koled 
a po koncertě jsme mohli se svými přáteli ještě nechat doznít sváteční 
atmosféru u doušku teplého čaje, který byl připraven před kapličkou. 

Děkuji všem, kteří se ochotně podíleli na úklidu a sváteční výzdobě 
kaple i na organizaci koncertu.

Vlaďka Kolářová

PŘEJEME SPOKOJENý A KLIDNý ROK 2020

Vítězný tažený „štrudl“ paní Ludmily

Jablka nakrájená na plátky (20-30 dkg na 1 pás těsta) a promícha-
ná s „rumovými“ hrozinkami, skořicí, krupic. cukrem (2-3 lžíce 
podle chuti jablek) a citronovou kůrou si připravíme předem a ne-
cháme asi 2 hod. uležet.

Těsto 1: 15 dkg hl. mouky, 1 vejce, 2 lžíce vody, 2 lžíce octa.
Těsto 2: 10 dkg hl. mouky, 14 dkg másla (Hery).
První těsto rozválíme na 25x15 cm, na ně položíme druhé těsto, 

přeložíme okolo a celé složíme na třetiny. Poklepeme válkem, zno-
vu přeložíme a necháme půl hodiny v chladnu odpočinout, totéž 
zopakujeme ještě jednou a znovu necháme půl hodiny odpočinout. 
Poté rozválíme 3 pásy 40x30 cm, posypeme strouhankou pokapa-
nou rozpuštěným máslem, skořicovým cukrem (půl sáčku) nebo 
skořicí, připravenými jablky a nahrubo posekanými oříšky (hrst-
ka).

Těsto stáčíme do válečku a pečeme na 180 – 200 0 asi 40 minut 
(do růžova). Během pečení dvakrát potřeme rozpuštěným máslem.

Šikovným rukám se jistě dílo podaří – dobrou chuť!

Adventní koncerty v Třebčíně ladí návštěvníky „vánočně“ už třicet let. 

Budování je v plném proudu. Foto: Jakub Chrást Nová podoba podle projektové dokumentace. 

Foto: Dalibor Kolář

Komunitní dům pro seniory je konečně realitou

Vážení spoluobčané,

krásný rok 2020, zdraví, klid, spokojenost 

a radost z úspěchů a harmonického života

 Vám přejí Sbor pro občanské záležitosti,

redakční rada Obecního zpravodaje 

a Obecní úřad Lutín.


