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ZE ŽIVOTA OBCE

Všem čtenářům našeho Zpravodaje, dětem, žákům, studentům a pedagogům lutínské mateřské
a základní a Sigmundovy střední školy, dopisovatelům OZ a občanům Lutína a Třebčína
přejeme krásné léto, mnoho nových a zajímavých zážitků z prázdnin a dovolených,
bezpečné cestování a šťastný návrat domů.
Redakční rada OZ

Nové předpisy obce
chrání občany
Ve snaze co nejvíce ochránit naše občany před tzv. energošmejdy přijala rada
obce Nařízení obce č.1/2022, jímž se zakazují obchodní praktiky těchto „podnikatelských subjektů“. Dřívější zákonná
úprava to bohužel neumožňovala. V praxi to znamená, že pokud se v obci objeví

Nečekaná finanční injekce
rozběhne další regeneraci
sídliště
V minulém vydání Obecního zpravodaje jsem informoval občany o schválení rozpočtu obce na rok 2022, avšak

prodejci energií, kteří budou bez sjednání
schůzky oslovovat občany, má kdokoliv
z občanů právo na tyto obchodníky přivolat hlídku Policie České republiky, případně upozornit na jejich činnost pracovníky
obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce se bude rovněž zabývat možností vydání Obecně závazné
vyhlášky o regulaci použití zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích

obce. Tato vyhláška bude regulovat časové období, po které je možné používat
zábavní pyrotechniku na veřejných prostranstvích obce. Zejména v předvánočním období, kdy je obec intenzivně zatěžována častými explozemi různých bouchacích tyčinek a dělbuchů, by mělo dojít
k výraznému zklidnění. Výsledek jednání
bude znám po uzávěrce tohoto čísla OZ.
Dalibor Kolář, místostarosta

s poznámkou, že bilance rozpočtu může
být dále vylepšena případným úspěchem
podaných žádostí o dotaci. Náš tajný sen
se stal skutečností - hned ta s největším finančním objemem byla vyslyšena.
Ministerstvo pro místní rozvoj akceptovalo naši žádost o dotaci na realizaci akce „Přístavba a přestavba ZŠ

na hasičskou zbrojnici a zázemí obce
Třebčín“, konkrétně na část projektu týkající se kulturního sálu. Na účet
obce by pak při úspěšném dořešení administrace mělo „přistát“ až 20 mil. korun.
Celkově při nákladech na realizaci akce
ve výši kolem 37 mil. pokryjí dotace až
26,5 mil. Kč.
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Touto nečekanou finanční injekcí se otvírá možnost pro realizaci dalších investic v letošním roce. Je to zejména dlouho
připravovaná III. etapa regenerace sídliště
v Lutíně včetně výměny vodovodu, kde
již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a zastupitelstvo bude na svém zasedání rozhodovat o uzavření smlouvy o dílo.
V případě, že řekne ANO, započne realizace pravděpodobně v pondělí 11.7.2022,

a to výměnou vodovodu. V době před
uzávěrkou Obecního zpravodaje probíhají jednání se zhotovitelem - společností STRABAG a.s. a provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury Arko
Technology, a.s. o postupu výměny vodovodu tak, aby byla co nejméně omezena
dodávka pitné vody. O termínech výpadku dodávky pitné vody a dále o průběhu
stavby budeme obyvatele sídliště včas in-

formovat prostřednictvím rozhlasu, webových stránek a oznámení na vývěskách
u panelových domů.
Od 11. července se předpokládá úplná
uzavírka dvora sídliště pro auta a náhradní parkování bude zajištěno na provizorním parkovišti v areálu TJ, které bude pro
tyto účely rozšířeno.
Jakub Chrást
starosta

Stromy sázíme „ostošest“

růžově. Název ulice tak zůstává nezměněn.
Náklady na výsadbu byly přibližně
300 000 korun. Myslím, že tato ulice nyní
právem aspiruje na titul „nejhezčí v obci“.
Pro rekonstrukci zbytku ulice Růžová
v současné době vzniká projektová dokumentace a budoucí vzhled by měl odpovídat již realizované části.
Výsadbu jsme slíbili rovněž na sídlišti a je

již také hotová. V okolí panelových domů č.p.
207, 208 a okolo mateřské školky bylo vysázeno celkem třicet stromů, mezi jinými také
třešně srdcovky, které jsou zasazeny podél
vodoteče za sídlištěm. Náklady na výsadbu
činily kolem 250 000 korun, z toho 200 000
uhradí dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Do konce roku je pak ze stejné
dotace naplánováno vysázet padesát stromů
v Třebčíně za nádražím.
Jakub Chrást

Jak jsme slíbili, tak se také stalo. V květnu byla dokončena kompletní rekonstrukce ulice Růžová, část k „rotundě“.
Zahradníci vysadili v zelených ostrůvcích
17 kusů buků a 980 kusů keřů. Tradiční
růže do této ulice zahradník sázet nedoporučil, ale z větší části byly vysazeny keře
s názvem tavolník, které kvetou nádherně

Ulice zůstane „Růžová“ – díky tavolníku.

Květen a červen se nesly
v duchu kultury a setkávání
Po dvou hubených letech omezených
covidovou epidemií byly měsíce květen

Sídliště se letos zelená, na jaře rozkvete.

a červen v Lutíně znovu plné zábavy
a společných setkání.
Na víkend 7. a 8. května letos připadly
lutínské hodové slavnosti a oslavy konce
druhé světové války. Program byl opravdu
nabitý, v areálu TJ se hrála fotbalová utká-

Položení věnce u pomníku v Lutíně.

ní, v prostoru „pod lipami“ byl po celý týden lunapark.
V sobotu jsem jako starosta obce u pomníku padlým položil věnec a pronesl
projev k výročí konce druhé světové války.
Odtud se pak průvod přesunul do areálu

Kácení máje, spojené s Dětským dnem.
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Fota: Jakub Chrást

Fota: Zdeněk Vích

Rybníček, kde se odehrával hlavní program
a byla zapálena tradiční vatra. Pro děti zde
byly připraveny zábavná show, skákací
hrad, malování na obličej nebo vlasové studio. Večer patřil naopak dospělým, kterým
zahrály skupiny PRYOR a VIA PABĚDA.
Nechyběl ani tradiční ohňostroj. Nedělní
vstávání nám zpestřila dechová hudba pana
Pavlíčka.
* * * *
První červnový víkend pak patřil tradičnímu kácení máje. Tentokrát jsme je
spojili s oslavou Dne dětí, které celé odpoledne bavil DJ a vyzkoušet si mohly šest
netradičních aktivit - kubb, spin ladder,
lukostřelbu, obří jengu, disk golf, kroket
a möllky. Pro dětské vyžití nechyběla nafukovací skluzavka nebo velmi oblíbený
bodyzorbing (srážky účastníků v nafouknuté kouli), modelování balonků a výtvarná dílnička. Svou techniku dětem ukázali
hasiči z JSDH Třebčín. Chybět nemohla

ani pěna, z níž měl nejeden rodič „velkou“ radost . V předvečer byla úspěšně
skácena májka a večer pak „dospěláci“
znovu „zapařili“ při tónech kapely VIA
PABĚDA.
Děkuji všem, kdo se postarali o průběh
této akce. Velké poděkování patří členům a příznivcům oddílu kopané, kteří se ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu starají o bohaté občerstvení.
Poděkování patří i občanům za velkou návštěvnost. Budeme rádi, když vás uvidíme
na největší akci, která se v Lutíně koná
- Rockovém festivalu a slavnostech piva
v sobotu 9. července v areálu Rybníček.
Největší hvězdou programu bude zpěvačka Heidi Janků a její band.
* * * *
Poslední červnovou akcí bylo Setkání
seniorů, které se za normálních okolností
koná každý rok v listopadu. Dva ročníky jsme kvůli covidu museli zrušit, a tak

Vystoupení žáků základní školy potěšilo všechny účastníky.

Třebčín slavil a „hodoval“
Po dvou letech čekání se konečně v pátek 13. května opět otevřela brána třebčínské Ohrady, aby přivítala účastníky
třebčínských hodových slavností, které

jsme nenechali nic náhodě a akci přesunuli na červen mimo sezonu respiračních
onemocnění. Setkání se konalo 14. června
ve Společenském sále SIGMA. Zahájila
ho ředitelka ZŠ a MŠ Lutín Mgr. Lenka
Soušková, své pěkné taneční a pěvecké
vystoupení předvedli žáci základní školy.
Po projevu starosty pak už následovala
volná zábava, k tanci a poslechu hrála již
osvědčená kapela DUO ADAMIS, známá
i z televize ŠlágrTV.
Jsem velmi rád, že se setkání mohlo znovu uskutečnit. Myslím, že jsme všichni
strávili moc pěkné odpoledne a podvečer.
Znovu se sluší poděkovat všem, kdo se
na pořádání akce podíleli.
Jakub Chrást
zastupující předseda kulturní komise Lutín
/kubb, spin ladder, obří jenga, disk golf, kroket,
möllky – venkovní interaktivní hry pro děti i dospělé – pozn. red./

Kdo říká, že „proti věku není léku“?

tradičně spojují dva svátky – oslavy zakončení druhé světové války v Evropě
a třebčínské hody.
Sešli jsme se v pátek v 19 hodin
u Litovelské pivnice a dlouhý průvod,
vedený početnou uniformovanou jednot-

Děkovný věnec letos ozdobil pomník u kaple sv. Floriána.

kou hasičů a těsně následovaný našimi
„hasičskými nadějemi“, vyrazil vzhůru
obcí za doprovodu dechové hudby pana
Pavlíčka. Děkovný věnec letos položili
hasiči u kříže před kaplí sv. Floriána,
protože pomník je po dobu přestavby

Součástí „hodování“ byl sobotní fotbalový miniturnaj.
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Fota: Zdeněk Vích

Fota: Jiří Látal

bývalé školy na multifunkční budovu
s kulturním sálem a hasičskou zbrojnicí
krytý bedněním.
V Ohradě zapálil po krátkém slavnostním aktu velitel hasičů vatru a tím
zahájil letošní hodový maraton. Hasiči
se výtečně postarali o pestrý program
a také o mlsné jazýčky a hladové žaludky. Nechyběl vynikající páteční gulášek
a hlavně nepřekonatelné a široko daleko
oblíbené makrely. Na zahnání žízně byl
připraven dostatek vhodných nápojů.
Po páteční podvečerní zábavě s kapelou
VIA PABĚDA následoval sobotní fotbalový miniturnaj dvou týmů (ostatní hráči se
pro zranění na poslední chvíli omluvili).
Vzniklý časový prostor vyplnili naši mladí hasiči několika ukázkami svého umění
při předvedení požárních útoků podobně
jako při soutěži. Večerní taneční zábavu
dostala na starost populární kapela ROXY.

Nedělní ráno začalo již v sedm hodin
zvesela „budíčkem“ dechové hudby a pokračovalo hodovou mší v kapli sv. Floriána.
Kaplička letos slaví 160 let od vysvěcení,
proto byly oslavy obohaceny ještě o slavnostní hodový koncert v podání souboru
Proměny z Prostějova. Závěrečné „standing ovation“ plné kaple bylo oceněním
úžasného výkonu zpěvaček.
V průběhu odpoledne se naplno rozjel
i nedělní program v Ohradě, kde se postupně představilo několik kusů historické vojenské techniky od motocyklů až
po obrněný transportér. Se svými vozítky
a letadly se přijeli ukázat RC modeláři.
Ve stínu pod vrbou odpočívali ptačí dravci ze záchranné stanice Pateřín. Pro děti
byl po celé odpoledne k dispozici skákací
hrad, jak jinak než v podobě hasičského
auta, a malování na obličej. Ani v neděli
nechyběly dobroty z grilu, udírny a výče-

Soubor „Proměny“ obohatil oslavy 160. výročí vysvěcení kaple.

Hasiči nezpomalují
Těžko říci, že by byl pro třebčínské
hasiče některý měsíc v roce „odpočinkový“. Kromě vlastní pracovní náplně
spojené s jejich posláním – ochranou
majetku a života občanů – mají po celý
rok plné ruce práce. Na jaře a v létě

pu. Odpoledne provázela hudbou k poslechu i tanci skupina Hudba PŘEDINA.
Myslím, že pro organizátory bylo největší odměnou - kromě usměvavých a spokojených tváří návštěvníků - ideální počasí,
jaké o hodovém víkendu v Třebčíně nepamatujeme mnoho let. Jsem za to nesmírně
rád, protože dát celou takovou akci dohromady materiálně i personálně je velmi náročné. Všem, kdo se na zdárném průběhu
letošních oslav podíleli, patří obrovský
dík. I vy zasloužíte stanging ovation!!
A nejen vy, ale také vaši tolerantní rodinní příslušníci. Věřím, že díky vašemu
nasazení tato nádherná a v tom nejlepším
slova smyslu ZÁVIDĚNÍHODNÁ tradice
v Třebčíně nezanikne.
Bohatá fotogalerie z třebčínských hodů
je k dispozici na webových stránkách obce
nebo na facebooku SDH Třebčín.
Dalibor Kolář

K dobré náladě a bohaté účasti přispělo krásné počasí

k nim navíc patří řada dalších povinností, spojených s oslavami různých výročí a svátků.
Měsíc květen je pro hasiče sváteční díky
svátku svatého Floriána. Jak jej umějí
oslavit naši hasiči, píšu v samostatném
článku. Zmíním jenom přípravy, které
začínají už v březnu vytěžením a dovo-

Trénink hasičů v prostorách HZS v Olomouci.

zem dřeva na vatru. Před samotnými svátečními dny se už od čtvrtku scházejí hasiči a spolupracovníci při čištění makrel,
úklidu Ohrady a celkové přípravě areálu.
V pátek od rána staví vatru, navážejí a rozdělují materiál na jednotlivé dny. Navečer
pak rychle umýt, obléct slavnostní uniformu a pospíchat do průvodu, načež mnozí

Námětové cvičení na hřišti slatinické ZŠ.
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Fota: Jiří Látal

Fota: Libor Mlčoch

uniformu zase rychle svlékají a nastupují
službu u výdejního okénka, aby pomohli
uhasit žízeň a hlad hojných návštěvníků.
Konec dubna patřil tradičně v Ohradě
„pálení čarodějnic“, pro které hasiči poskytli zázemí pořádajícímu spolku S&K
Třebčín. Připravili vatru pro „nebožku čarodějnici“ a také malé ohníčky na opékání špekáčků. Pro čarodějné soutěžení pak
„usnovali“ lanovou pavučinu na brankách.
Velkou radost nám udělalo družstvo mladých hasičů, kteří se výtečně umístili ve své
soutěži (podrobněji v samostatném článku).
Od posledního vydání Zpravodaje absolvovali hasiči tři ostré výjezdy. Na konci

dubna pomáhali s likvidací lesního požáru
v Náměšti na Hané. V prvních květnových
dnech byli povoláni do Slatinic k otevření
zabouchnutého bytu. Hned v neděli v noci
po ukončení hodových oslav v Třebčíně
vyjížděli do okrajové části Lutína k požáru kůlny.
Členové zásahové jednotky nadále pilně
zdokonalují své dovednosti, naposledy trénovali v prostorách HZS v Olomouci použití stabilizačních tyčí u dopravních nehod. Cvičili se v otevírání zabouchnutých
dveří a oken a také v lezeckých dovednostech. Na začátku června provedli námětové cvičení v základní škole ve Slatinicích.

Úspěšně pokračují práce na přestavbě bývalé školy na multifunkční budovu
s hasičskou zbrojnicí a kulturním sálem.
Už jsou vylity základní podlahy v přízemí
budovy a nové schodiště do podkrovních
prostor a nainstalována okna. Zdárně proběhlo i přeložení kabelu nízkého napětí,
který prochází pod vjezdem do garáže.
Fasádníci pilně pracují na vnějším plášti
budovy. Mistři cechu tesařského dokončili
konstrukci krovu a vystřídali se s klempíři a pokrývači na střeše. Už nastoupili i instalatéři a elektrikáři k provedení
vnitřních rozvodů.
Dalibor Kolář

V Ohradě se bavili
dospělí i děti

ček nebo střelba ze vzduchovky ( v této
disciplině si změřili síly i rodiče).
Odměnou byl sladký balíček a pro tři
nejlepší v každé věkové kategorii i hodnotný dárek.
Pro děti byly připraveny skákací hrad,
malování na obličej, jízda na šlapacích
kárách či na lanovce. Kdo měl hlad nebo
žízeň, mohl si vybrat z bohaté nabídky

občerstvení. Na závěr byla pro děti připravena oblíbená pěna.
Večer se nesl v duchu letního kina
a děti a rodiče se podívali na českou
pohádku „Čertí brko“. Všem děkujeme
za účast, sponzorům za příspěvek a těšíme se na příští setkání.
Marianna Szárazová
členka KK

Rodinné odpoledne pro děti a jejich
rodiče připravili členové kulturní komise spolu s SDH Třebčín na sobotu
18. června.
Děti si mohly zasoutěžit v různých
disciplinách jako štafeta, chytání rybi-

Děti i dospělí si užívali připravených her, soutěží a bohatého občerstvení.

Začínáme soutěžit
Ani před prázdninami mladí hasiči nepolevili. Ba naopak museli zabrat, proto-

Soutěž byla náročná, ale VYŠLO TO!



že sezona závodů byla v plném proudu.
Poslední dva měsíce jsme se scházeli
v Ohradě v Třebčíně a trénovali požární
útok. Počasí nám vycházelo příznivě a ně-

Fota: Marianna Szárazová

kolikrát jsme byli i rádi, že se můžeme příjemně zchladit.
Vše se dařilo a vyráželi jsme na závody. Ze začátku to pro někoho nebylo

Všichni společně – mladší hasiči „zlatí“, starší „bronzoví“.

Foto: Tereza Dostálová
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Foto: Lenka Báťková

jednoduché. Nervozita a strach před startem tomu nepomohly a při jediném pokusu na soutěži se projevily. Přestože se děti
na dvou závodech neumístily na stupni
vítězů, myslím, že strávily příjemné dny.
Důležité bylo, že je to neodradilo a dál
pilně trénovaly.
Nervozita se zmírnila, když jsme vyrazili na závody do Střížova, kde byly pokusy dva. To bylo pro děti velice pozitivní.
Bylo vidět, jak se podporují a věří si, že

jeden z pokusů určitě dobře vyjde. Mladší
šli na start. Požární útok se povedl a získali zatím nejlepší čas. V druhých pokusech
si děti už jen tajně přály, aby je nikdo nepřekonal. A povedlo se.
Ve Střížově získali mladší hasiči zlaté
medaile a krásný pohár. Starší hasiči si
nevedli o moc hůře. Po prvním pokusu,
který se povedl, ale nestačil by na stupně
vítězů, nemohli se starší nechat zahanbit
mladšími a do druhého pokusu dali úpl-

ně všechno. Obsadili krásné třetí místo
a získali bronzové medaile s pohárem.
Všem dětem patří obrovská pochvala
za snahu, píli a trpělivost. Velké díky i rodičům, kteří se přijeli na závody podívat,
podporovat a fandit.
Přejeme všem krásné prázdniny a doufáme, že nadcházející sezona bude pokračovat alespoň tak, jak ta letošní skončila.
Lenka Báťková
trenérka

Lutínské ženy opět „v akci“

pomohly jim překonat překážkovou dráhu
s úkoly, na jejímž konci čekala na „absolventy“ sladká odměna. Nakonec společně
spálily Moranu – symbol zimy a ozdobily
barevnými pentlemi májku, kterou spojenými silami vztyčili sportovci.
Těšíme se na příští slet ve stejném čase
a na stejném místě a doufáme, že tentokrát
už ho ohrozí nanejvýš nepříznivé počasí.

lékařského ozdobeného
letos fialovou služkou.
Za 200 prodaných kvítků jsme letos získaly pro
Ligu proti rakovině částku 6 519 korun, která
přispěje do tradiční celonárodní sbírky určené
na prevenci a boj proti
rakovině, zaměřeným letos na zhoubné
nádory děložního čípku a varlat.
Všem dárcům za jejich příspěvek děkujeme.
Vladana Tomášková
místopředsedkyně ČSŽ Lutín

Po dvouleté přestávce připravily členky
lutínského ČSŽ ve spolupráci s kulturní
komisí na sobotu 30. dubna „slet čarodějnic“.
Po odpoledním srazu u obecního úřadu
se malé i velké náležitě vyšňořené čarodějnice vydaly na Rybníček, kde byly připraveny různé atrakce pro děti a bohaté
občerstvení pro všechny účastníky.
Za krásného slunečného počasí předvedly čarodějnice „Velkou rozcvičku“ –
s chutí a vervou shazovaly přebytečná (covidová) kila, tancovaly, pohrály si s dětmi,

* * * * *
Český den proti rakovině, připadající
každoročně – a letos už po šestadvacáté – na 11. květen, podpořily členky ČSŽ
prodejem symbolického kvítku měsíčku

„Velká rozcvička“ pro krásná těla.

Na ozdobení májky se podílely děti i čarodějnice.

V knihovně
se stále něco děje
Květen v knihovně „patřil“ Itálii.
Cestovatelské besedy jsou v každé
knihovně vítanými akcemi. Mnohem
poutavější jsou však tehdy, když je průvodcem někdo z našich řad. V polovině
května jsme v lutínské knihovně besedovali s panem Kvidem Sandronim
o Toskánsku, odkud pochází jeho rodina, a hlavně o pestré italské kuchyni.
Nezůstali jsme jen u teorie, ale vyzkoušeli jsme celou řádku italských dobrot.
Na své si přišli milovníci slaného i sladkého, nechyběly ani ochutnávky italské-

Fota: Miloslav Tot

ho vína. Panu Sandronimu já i všichni
účastnici moc děkujeme.
* * * * *

Foto: Marie Chabičovská
Mlsné jazíčky ochutnávaly a ochutnávaly...
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Když je špatné počasí (a nejen tehdy!),
je skvělý nápad vyrazit do knihovny.
Své o tom vědí děti ze zdejší mateřské
školy. Ke konci května měly v knihovně
promítání jaksepatří i s horou popcornu.
Protože tématem týdne byly ve školce
dopravní prostředky, promítaly se známé pohádky, kde v hlavních rolích byla
auta, vlaky, lodě, rakety a spousta dalších „přemísťovadel“.
* * * * *

V pondělí 27. června jsme v knihovně zahájili další výstavu. Jmenuje se
„Historické fotografie Lutína“ a můžete
na ní zhlédnout řadu fotek z více či méně
vzdálené historie Lutína, které jsou pro
správný efekt doplněny snímkem ze současnosti.
Tato výstava byla zamýšlená jako první
svého druhu. Moc rádi bychom s pomocí
návštěvníků sbírku rozšířili. Pokud máte
doma po „šuplících“ staré fotografie, uvítáme, když se o ně podělíte. Obzvlášť cenné
jsou veškeré fotky z Třebčína. Výstava potrvá do konce září. Budeme se těšit na vaši
návštěvu.

Jan Chabičovský
knihovník

Krteček a autíčka nikdy nezklamou.

Foto: Mgr. Lenka Kulatá

Prázdninová půjčovní doba v knihovně je beze změn, z důvodu dovolené bude zavřeno v těchto dnech:

4. – 8. července • 8. - 12. a 26. srpna

Zásobte se dobrými knížkami a užijte si pohodové léto.

Jaro skončilo – jaké bude
léto v Klásku?
Na konec května
máme v plánu každý rok Dětský den.
Letos tomu nebylo
jinak. Počasí nám
sice moc nepřálo
(ke konci nám akci
přerušil déšť), ale i tak jsme se dobře bavili. Děti z kroužku Tančírna měly přichystané malé taneční vystoupení a moc
se jim povedlo.
Pro všechny děti byla nachystaná stanoviště s úkoly na téma ,,Podmořský
svět“ a jako každý rok nechyběli na akci
Šašek Viky, hasiči, malování na kerami-

ku a na obličej. Všem, kdo nám s akcí
pomáhali, moc děkujeme!
Přes prázdniny bylo zvykem, že byl
Klásek zavřený. Možná jste si už všimli,
že se nám na zahradě objevil nádherný
dřevěný domeček pro děti a trampolína. Řekli jsme si tedy, že by byla škoda,
kdyby byl Klásek přes prázdniny zavřený a děti by kolem zahrady Klásku jen
prošly a neměly možnost si tam pohrát.
Úterní dopolední hernička tedy pojede i přes prázdniny! Jedinou výjimkou
jsou týdny, kdy se konají v Klásku příměstské tábory. Informace, kdy se herna
koná, najdete jako vždy na našem FB.
Stačí nás tedy pouze sledovat.
Novinkou letošního roku byl kroužek ,,Jóga pro maminky“ pod vedením

Bez Šaška Vikyho by Dětský den nebyl úplný.

zkušené lektorky Kristýny Vetešníkové.
Jelikož byl zájem o kroužek i v létě,
vyšli jsme maminkám vstříc a jógu si
můžete užívat na zahradě Klásku celé
léto! Bude probíhat pouze venku, proto se v případě špatného počasí konat
nebude. Na hodinu se nemusíte přihlašovat, stačí přijít. Info bude opět vždy
na FB Klásku.
Školní rok sice teprve končí, ale v Klásku
už probíhají velké přípravy na září.
Chystáme dva nové kroužky. Na přelomu
prázdnin zveřejníme plakátky.
Za celý tým RC Klásek přeji všem čtenářům OZ, rodičům a dětem slunné léto
plné krásných zážitků s rodinou .
Monika Janíková
předs. RC

Malé tanečnice z kroužku Tančírna.
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Fota: Stanislav Luňák

Nejlepší „deváťáky“ opět
ocenil starosta
Vybrat ty nejlepší z nejlepších, zhodnotit jejich devítiletou práci a výsledky
a představit je starostovi obce je pro
třídní učitele devátých tříd vždycky
nelehký úkol. Slavnostní akt, konaný
každý rok, proběhl ve čtvrtek 9. června
v aule lutínské základní školy a kromě
oceněných žáků se ho zúčastnili také
jejich rodiče, prarodiče a sourozenci.
Setkání zahájila Mgr. Leona Čotková,
učitelka a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, a po ní přišli na řadu
naši třídní učitelé. Jako první představila své nejlepší žáky třídní učitelka 9.A
Mgr. Martina Procházková. Na ni navázal svým proslovem Mgr. Michal Žák,
třídní učitel 9.B. Jejich slova chvály nás
„zahřála u srdíčka“.
Následně jsme byli vyzváni k podpisu do lutínské Pamětní knihy a obdrželi
milé dárky. Nakonec jsme při malém pohoštění všichni zavzpomínali na četné
zážitky z uplynulých školních let a na-

Foto na památku a pak – „šťastnou plavbu“!

jednou jsme si uvědomili, že náš společně strávený čas už velmi brzy skončí.
Tak díky za „vlídné zacházení“ a cenné
poznatky do života.
Michal Vaculík, Karolína Tunková - 9.A
Tomáš Hrazdil - 9.B
* * * * *

Kdy – kde – co
v červenci a srpnu
Hlavní náplní následujících dvou měsíců budou jistě prázdniny a rodinné dovolené, ale ti,
kdo nevyrazí „za hranice všedních dnů“, mohou
v červenci navštívit několik jistě lákavých společenských akcí, které jsou připraveny:
1. července (pátek)
		
		

Taneční zábava
se skupinou OLD SCHOOL
areál Rybníček v Lutíně
(20.00 hod.)

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 4. 5. 2022:
Schválila:
v Nařízení obce Lutín č. 1/2022, kterým se
zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích;
v nákup materiálu včetně instalace oplocení pro psí hřiště; materiál dodá a plot
instaluje společnost Screen servis spol.
s r.o. (IČ: 25864203) za cenu 66 447,34Kč
bez DPH;

Foto: Zdeněk Vích

Oceněnými žáky byli letos žáci 9.A
Tereza Hrabcová, Radek Kappel, Kateřina
Lolková, Karolína Tunková, Michal Vaculík
a Markéta Zezulová, z 9.B Ema Baleková,
Tomáš Hrazdil, Lada Hana Logrová, Lenka
Mrázková, Veronika Mrázková a Michal
Polýnek.
Přejeme šťastný start do dalších let.
RR OZ

2. července (sobota)
		
		

Taneční zábava
se skupinou VIA PABĚDA
areál Ohrada v Třebčíně
(20.00 hod.)

9. července (sobota)
		
		

Rockový festival
a pivní slavnosti
areál Rybníček v Lutíně
(viz pozvánka na straně 18)

V srpnu si užívejte krásné letní dny, chraňte
své zdraví a čerpejte síly a energii na zvládnutí
nových starostí.
Kulturní komise
v realizaci výsadby stromů v rámci projektu „Dosadba sídelní zeleně v Lutíně“.
Stromy a potřebný materiál budou dodány Ing. Pavlem Malíkem (IČ: 75080770)
dle přílohy č. 15 k zápisu za cenu
205 410 Kč bez DPH. Stromy budou sázet
zaměstnanci obce za odborného dohledu
Ing. Malíka;
v uzavření Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity s Olomouckým krajem,
která slouží k možnosti vyplácení kompenzačního příspěvku na pokrytí výdajů při ubytování válečných uprchlíků
z Ukrajiny.
Vzala na vědomí:
v poslední verzi koordinační situace vý8

stavby inženýrských sítí v Třebčíně v lokalitě směrem na Olšany u Prostějova;
v informaci o neobdržení dotace
od Olomouckého kraje na realizaci akce
„Cyklostezka Luběnice - Lutín“.
dne 23. 5. 2022:
Schválila přijetí dotace ve výši 14 000 Kč
od Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Třebčín, zřízené příjemcem.

Vzala na vědomí:
v nové informace o jednáních ve smyslu přestavby bývalé DPS (domu č.p.
127) na polyfunkční dům, tj. částečně k bydlení a částečně k využití obcí
(úřad, lékaři);
v studii nové části centra Obce Lutín
od kanceláře LBNK architekti a pověřuje starostu obce seznámit se studií
zastupitelstvo obce a dále podniknout
kroky k vypracování územní studie
dle požadavku nového územního plánu
a dotačního titulu pro veřejná prostranství.
Souhlasila s umístěním kamer ke stanovištím pro kontejnery na tříděný odpad v ulici Růžová u Hostelu, v ulici
Na Zábraní a dále v areálech Rybníček
a Ohrada. Účelem je ochrana majetku obce. Kamery včetně příslušenství
a instalace dodá pan Roman Kosek (IČ:
65167376) dle cenové nabídky v příloze
za cenu 59 504,60 Kč bez DPH.

ŠKOLY INFORMUJÍ
Setkání zaměstnanců školy
se starostou obce
patří k dobré tradici
Čas běží jako voda v potoce. Ani se nenadějete a je tu jaro. Ještě se ani nestačíte
vzpamatovat z voňavého jarního deště a už
jsou tu prázdniny. A tak jsme ani příliš nepozorovali, že už jsou to dva roky, co proběhlo poslední setkání se starostou obce.
Byly to roky proticovidových opatření, kvůli nimž se setkávání lidí tváří v tvář omezilo

Jak žije naše „mateřinka“?
V oddělení „Veverek“ v mateřské
školce Klubíčko v Lutíně se v úterý

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 25. 4. 2022:
Schválilo:
v Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2021
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Obce Lutín za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad;
v pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst v navrženém znění a pověřuje
vedení obce realizací soutěže dle těchto pravidel;
v navýšení poskytnuté individuální investiční dotace z rozpočtu obce na rok
2022 spolku S&K Třebčín, z.s. (IČ:
22768050) o 33 408Kč. Celková dotace
tedy bude 90 036 Kč. Dotace bude použita na dofinancování projektu nákupu
zastřešeného přenosného pódia, které
bude pořízeno z dotace z čl. 20 dotačního titulu Region HANÁ, z.s. Dotace
bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy.

Souhlasilo s realizací zadávacího řízení
na výběr zhotovitele investiční akce „III. etapa regenerace sídliště v Lutíně - dvůr“ včetně přeložky teplovodu a výměny vodovodu
i přes neobdržení dotace. O konečné realizaci
rozhodne zastupitelstvo obce podle vysoutěžené ceny.
Rozhodlo o účasti a nepřímém majetkovém
vstupu Obce Lutín do společnosti „Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje a.s.“,
akciové společnosti založené a existující podle
práva České republiky, se sídlem Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc (IČO:
07686501), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 11088 („Společnost“),
prostřednictvím členství ve Spolku, který
za tímto účelem nakoupí do svého vlastnictví 3125 kusů akcií Společnosti za celkovou
kupní cenu 46 875 Kč. Akcie budou uhrazeny
formou mimořádného členského příspěvku
spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

/jch/

na minimum. Setkání blízkých lidí však patří k tomu nejkrásnějšímu, co život člověku
přináší. Proto jsme se na to letošní všichni
těšili.
Za dva roky se mnoho věcí změnilo.
I v lutínské škole. Přišly nové učitelky, přibyly další asistentky. Už je nás v lutínských
školských zařízeních, jež spravuje obec,
sedmdesát! Zvědavě jsme se po té dlouhé době okukovali a radostně se navzájem
vítali. Pozorně jsme vyslechli úvodní slova
předsedkyně SPOZ Mgr. Leony Čotkové,
která setkání zorganizovala.
Zajímavé byly i oba následující projevy.
Paní ředitelka Mgr. Soušková ve svém pro-

jevu zhodnotila uplynulé dva roky a ocenila nelehkou práci těch, kteří se podíleli
na překonání těžkého období. Starosta obce
Ing. Chrást se zaměřil více na to, jak obec
škole pomáhá. Připomenul, co všechno se
vybudovalo, a nastínil i to, co se ještě plánuje. Pak následovalo hudební vystoupení
bývalých i současných žáků lutínské školy
– jemné a zároveň slavnostní. Byl to moc
pěkný zážitek.
Všem, kteří přispěli svým dílem ke zdárnému průběhu tohoto setkání, chci jménem
všech nás účastníků poděkovat. Už se těšíme na další setkání.
Věra Voňková, učitelka

10. května uskutečnila besídka ke Dni
matek.
Už při vstupu do MŠ nás uvítalo velké srdce plné růžových květů. Program,

který pro nás naše děti připravily, jsme
si dosyta užili. Celé připravené pásmo
písní a pohádek nás pobavilo a potěšilo. Pocit výjimečné chvíle v nás také

Krásná výzdoba, pohádky a písničky v podání malých „Veverek“ udělaly maminkám velkou

radost.
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Fota: Ludmila Kubíčková

umocnila výzdoba třídy - nad našimi
hlavami visely věnečky krušpánku ozdobené červenými mašlemi, což působilo velmi slavnostně a jemně! Posezení

na dětských židličkách a lavičkách nás
na chvíli vrátilo do časů našeho dětství.
Touto cestou děkuji za nás maminky
všem, kdo besídku připravili, za pří-

jemnou a výjimečnou chvilku radosti
a potěšení.
Ludmila Kubíčková

Milý předškoláčku!
Ještě nedávno jsi byl malé miminko,
smál ses, rozveselil všechny kolem sebe,
poznával svět. Pak přišel čas, kdy jsi
vykročil do světa plného dětí…do školky. To bylo slávy! Moc se Ti tam líbilo,
mohl ses smát, hrát si, dozvídat se zajímavé věci, bádat, ale hlavně poznat
mnoho nových kamarádů.
Říkala jsem Ti pořád děťátko a zatím
už z Tebe bude prvňáček. Čas tak rychle plyne – nastala doba loučení se školkou. Je to tak dojemné, neubráním se
slzám. Jak rychle jsi vyrostl, jak rychle
vše uteklo!
Chtěli jsme Ti dát do života jistotu,
naučili jsme Tě chodit, mluvit a také
přemýšlet. Teď už bude na Tobě, jak si
se vším poradíš. Po prázdninách budeš
chodit do školy, naučíš se číst, psát a počítat. Tvá paní učitelka bude jistě veselá,
hodná a nejhezčí ze všech.
Proto dobře poslouchej, ať se dozvíš
mnoho zajímavého, chtěj přemýšlet,
chtěj být chytrý.
Máváme Ti na cestu, vykroč kurážně!
Za všechny rodiče máma a táta
Sedláčkovi

Jaro

ve

Troška smutku při loučení a po prázdninách na shledanou ve škole!

Ve čtvrtek 16. června se naši předškoláci na malé tradiční slavnosti rozloučili
s mateřskou školou slovy písně:
„No tak ahoj, školko naše, my tu rádi pobyli,
bude se nám brzy hodit, co jsme se tu učili.
Vyrostli jsme, loučíme se, musíme dál do světa,
čeká na nás celý život, celá naše planeta.“
Milé děti, přejeme vám hodně štěstí na vaší „cestičce životem“. 
Dana Ostianová a kolektiv učitelek MŠ Klubíčko

znamení

Matematický klokan 2022
V březnu proběhla soutěž Matematický
klokan, do které se zapojilo 126 žáků
3.-5.ročníku a 58 žáků druhého stupně
naší školy. Řešili logické úlohy, aplikovali
své znalosti z matematiky. Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií dostali diplomy
a drobné ceny.
Všem soutěžícím ,,odskočil“ Filip
Chmelář ze sedmé třídy, který vyřešil

Chovejme se k přírodě tak,
abychom ji uchránili
Na Den Země v pátek 22. dubna se
žáci vypravili na Velký Kosíř. Vyrazili
vybaveni nejen potřebnou svačinkou
a pitím, ale také s igelitovými pytli
a rukavicemi.
Rozhodli jsme se totiž spojit příjemné

Foto: Lenka Kulatá

soutěží

a

exkurzí:

správně všechny příklady a jen jeden
neřešil. Tímto výborným výsledkem se
zařadil mezi 15 nejlepších řešitelů krajského kola své kategorie. To zaslouží velkou gratulaci!
Letos se soutěže zúčastnilo rekordních
více než 24 tisíc dětí.
* * * *
Nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích:
Cvrček (55 účastníků): 1. Vít Znojil (3.A),

2. Adéla Ema Petrželová (2.B), 3. Sebastian
Tunka (3.A).
Klokánek (71 účastníků): 1. Jakub Kovář
(5.A), 2. František Střída (5.B), 3. Marek
Přidal (5.B).
Benjamín (37 účastníků): 1. Filip Chmelář
(7.A), 2. Anna Baleková (6.C), 3. Antonín
Střída (6.A).
Kadet (21 účastníků): 1. Lucie Kamenská
(8.B), 2. Tereza Hrabcová (9.A), 3. Ondřej
Svoboda (9.B).
Dana Vrbová, učitelka

s užitečným a při výstupu alespoň trochu pomoct naší krajině a její čistotě.
Asi po hodině krásné procházky jsme
„vylezli“ k cíli. Zde jsme si odpočinuli a opekli si špekáčky. Po jídle jsme
vystoupali na rozhlednu a následně se
pustili do práce.
I když se to zpočátku nezdálo, našli
jsme celkem dost odpadků, dokonce

i nějaké velké plasty. Vše jsme po domluvě s paní správcovou rozhledny zanechali u tříděného odpadu, který bude
zlikvidován.
Výšlap jsme si moc užili a uvědomili
si, jak je v lese krásně, proto prosíme:
,,Chovejme se k přírodě hezky, ona nám
to vrátí.“
Jakub Michalec, 9.A
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Soutěžili jsme v robotice
Robotická soutěž se sadou Lego
Mindstorms EV3, na kterou jsme
se pod vedením pana učitele Žáka
v kroužku programování a robotiky
každou středu (den před soutěží až
do pěti odpoledne) připravovali, se konala 28. dubna na Elektrotechnické
fakultě ČVUT v Praze.
I když jedno z posledních testování
ve škole stále nedopadalo podle našich
představ a do toho nás ještě silně tlačil čas,
rozhodli jsme se do soutěže jít. Zadání
úlohy znělo ,,Mountain Climber (horole-

zec)“ a dle stručných jednotných pravidel
šlo o překonání co nejvíce úseků soutěžní
dráhy. Kdo projel největší část, získal nejvyšší počet bodů.
Soutěž se konala na Elektrotechnické
fakultě ČVUT v Praze a kvůli dopravě
bylo tedy nutné si brzo přivstat. O to více
nás překvapila pohostinnost pořadatele,
kdy jsme měli širokou možnost vybrat si
na švédských stolech občerstvení podle
naší chuti.
Na začátku jsme si mohli vyzkoušet
roboty přímo na dráze, ale byla tu velká
„tlačenice“ a volný čas do startu soutěže
kvapně ubíhal. Po každém ze tří kol se

vždy změnila dráha, na což jsme nebyli
připraveni, a tak jsme dělali kód „za běhu“.
Dále pak nastala vyřazování „pavoukem“,
kterými jsme občas prošli jen o vlásek.
Ze začátku se nám moc nedařilo, ale
později po pravidelných úpravách kódu
a po dlouhém „napínání“ jsme skončili
na devátém místě ze 27 týmů.
Po soutěži jsme se prošli po Praze
a na nádraží jsme už jen počkali na vlak
zpátky do Olomouce. Všichni jsme si to
užili a načerpali spoustu inspirace pro
další práci.
Michal Polýnek a Antonín Mikulka
– žáci 9.B

Ostře sledovaná soutěž.

Fota: Michal Žák, tř. uč. 9.B

době nastudovat podle divadelního scénáře Františka Kožíka.
Někteří žáci se ujali hereckých rolí. Jako
nápověda jim sloužily texty v učebnici
literatury a vedení paní učitelky Martiny
Procházkové. Jiní se pustili do výroby improvizovaných kulis, jako byla malá loďka, kousek lesa nebo meče pro rytíře. Další
tvořili nutný kompars a obecenstvo, které

sledovalo příběh nešťastné lásky Tristana
a Isoldy a jejich závěrečný společný skon
jako tragický závěr příběhu.
Tato první divadelní zkušenost byla pro
nás velice poučná. Důležité však bylo, že
jsme se všichni zapojili, zkusili si něco nového a pokusili se o zdařilé představení.
Moc jsme si to užili.
Tereza Koukalová, 8.A

Naše soutěžní „trojka“.

Už víme, „jak se dělá divadlo“
Jak obtížná je práce herců, režisérů, kulisářů, ale i komparzu, to všechno si ve středu 11. května měla třída
8. A možnost v hodině literatury vyzkoušet. Ve třídě se totiž odehrávalo malé divadelní představení „Balady o Tristanovi
a Isoldě“, které se žáci pokusili v krátké

Nastudovat představení je náročná práce.

Kulisy a rekvizity byly naším vlastním dílem.
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Fota: Šimon Palánek, 8.A

Z Krásenska k podzemnímu
vodopádu
Po dlouhé pauze se snažíme ve škole
žákům vrátit jejich oblíbené činnosti a programy. Mezi ně patří i exkurze do Moravského krasu, na kterou
se společně vydali žáci devátých tříd
v úterý 17. května.

První zastávka byla v obci Krásensko,
kde náš pedagogický dozor doplnili dva
průvodci. Poté jsme vyrazili poznávat
místní faunu a flóru, navštívili jsme zříceninu hradu Holštejn a jeskyni pod ním.
V bývalém kaolinovém lomu v Rudici
jsme pátrali po pozůstatcích fosilií a geod.
Naším dalším cílem byla Býčí skála,
na kterou se zkusili někteří z nás vyšplhat,

Poznávali jsme faunu a flóru Moravského krasu.

Sigmundova SŠS, Lutín
Naše škola úzce spolupracuje
s firmou John Crane a.s.
Sigmundova škola rozvíjí úspěšnou spolupráci se společností John Crane a.s., která je v současné době jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém
kraji. Zabývá se výrobou těsnicích systémů, mechanických ucpávek a dalších
speciálních technologií pro průmyslové
aplikace. Během dubna a května proběhlo
hned několik společných akcí.
Ve čtvrtek 21. dubna navštívili žáci tříd
OK 1., KNS 1. a OK 3. odloučené pracoviště firmy John Crane a.s. v Hněvotíně.

a Rudické propadání, kde se pár odvážlivců vydalo prozkoumat velmi úzkou jeskynní cestu vedoucí k úchvatnému podzemnímu vodopádu. Zde jsme si i s některými vyučujícími sáhli „na samé dno“.
Byl to krásný den plný dobrodružných
a neopakovatelných zážitků.
Martina Procházková, učitelka
Kateřina Lolková, žákyně 9.A

Odvážlivci podnikli i průzkumnou výpravu.

Měli možnost zhlédnout moderní skladové prostory a blíže se seznámit s výrobou
a montáží plynových ucpávek a filtrů.
Exkurze byla velice zajímavá a ukázala
žákům další možnosti profesního uplatnění po ukončení studia.
Koncem dubna proběhla v této firmě
také praktická maturitní zkouška některých žáků naší školy. Při výrobě strojních
součástí na číslicově řízených obráběcích
strojích dosáhli všichni výborných výsledků.
Ve středu 11. května se uskutečnil seminář „Perspektivní zaměstnání, výborná budoucnost“ pro žáky závěrečných
ročníků učebních oborů naší školy s pracovníky firmy John Crane a.s. Richardem

Exkurze do firmy John Crane v Hněvotíně.

Fota: Miroslav Hejl
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Fota: Martina Procházková

Velackým a Reném Navrátilem, kteří
jsou rovněž našimi úspěšnými absolventy. Hlavní téma semináře bylo zaměřeno
na prezentaci firmy, její obchodní a výrobní činnosti a zejména na informaci,
jaké uplatnění nabízí našim absolventům
po ukončení střední odborné školy.
Výkon lektorů byl profesionální, celý
seminář probíhal v pohodové atmosféře a byl pro naše žáky velkým přínosem
při vlastním rozhodování, jak se uplatnit
v profesním životě.
Firmě John Crane a.s. děkujeme a těšíme se do budoucna na další přínosnou
spolupráci.
Miroslav Hejl, Tomáš Vaněk
učitelé odborných předmětů

Josef Hrubý, žák MS 4.A, skládá praktickou
maturitní zkoušku ve firmě John Crane a.s.

Projekt LUTÍN – WETZLAR
konečně „tváří v tvář“
Po dlouhé cestovatelské pauze se třída
MS 3.A spolu s pedagogy mohla vydat
na slibovanou cestu do Německa, která
se na podzim minulého roku neuskutečnila. Výměnný pobyt v rámci projektu
ERASMUS+ proběhl od 25. května do
1. června. Naším příjezdem domů pak započal německým studentům stejný týdenní
pobyt u nás v Česku.
V pozdních večerních hodinách jsme vyrazili na dlouhou cestu autobusem. Naší
první zastávkou bylo největší a zároveň
hlavní město Německa – Berlín. Dorazili
jsme brzy ráno a naše kroky zamířily
k Braniborské bráně, jedné z nejznámějších
ikonických památek Berlína. Přes světoznámou třídu Unter den Linden (Pod lipami)
jsme došli až k televizní věži, jejiž výška
nám umožnila velkolepý výhled na celé
město. Po obědě jsme navštívili budovu
Říšského sněmu (Reichstag). Zbytek dne

jsme vyplnili společenskými aktivitami
na nedaleké ubytovně.
Druhého dne jsme navštívili zámek
Charlottenburg a jeho krásné zahrady. V samotném „srdci“ západního Berlína jsme
na vlastní oči zhlédli následky bombardování z druhé světové války. Poslední zastávkou
byl Muzejní ostrov (Museumsinsel) na řece
Sprévě a po návratu na ubytovnu nás čekala
večeře a poslední noc v Berlíně.
K mnoha kulturním dominantám města
Postupim patří rokokový zámek Sanssouci,
umístěný v nádherném rozsáhlém parku,
a tzv. „malá“ Braniborská brána. Palác
Cecilienhof nás zaujal víc historicky než architektonicky – konala se zde postupimská
konference v roce 1945.
Další zastávkou na naší cestě byl Kolín
nad Rýnem. Prohlídku katedrály svatého
Petra a vyhlídku z její 157 metrů vysoké
věže jsme zkrátka nemohli vynechat.
Během odpočinkové hodinové plavby
po Rýnu jsme načerpali energii na procházku po kolínské ZOO, hezky a moderně

Před Reichstagem v Berlíně.

sport v obci
Další fotbalová
sezona končí
V polovině června byly
po dvou „covidových“ letech konečně zdárně dokončeny všechny fotbalové soutěže. A - mužstvo mužů v krajském přeboru skončilo
na 11. místě, což nelze hodnotit příliš dobře.
Mužstvo pomalu, ale jistě prochází generační výměnou, mladých přibývá méně, než
starších hráčů ubývá. A tak se kvůli častým
zraněním nebo nekompletní sestavě „zrodilo“ i několik nelichotivých výsledků, na které jsme v předchozích sezonách nebyli zvyklí. Zejména prohry 0:6 doma s Mohelnicí
nebo 7:1 v Ústí skutečně nejsou dobrou vi-

zařízené a s množstvím exotických zvířat.
Návrat na ubytovnu nám zpestřila lanovka,
která nás převezla přes Rýn.
Poslední den plný zábavy nás čekal v zábavním parku Phantasialand.
Konečná zastávka byla v naší partnerské
škole ve Wetzlaru. Společně jsme zvládli prezentaci projektu „čtyřkolka na AKU
pohon“ a po ní došlo i na prohlídku centra
města, známého jako Altstadt.
Poslední den v Německu jsme stihli navštívit zámek Braunfels nedaleko Wetzlaru.
Pak k nám do autobusu přistoupili němečtí
studenti a společně jsme se vydali na zpáteční cestu. Německé studenty čekala v Lutíně
prohlídka naší školy, historické skvosty
Olomouce a samozřejmě návštěva Prahy.
Navzdory dlouhému cestování stál tento
pobyt v Německu opravdu zato. Díky programu, perfektně připravenému naší třídní
učitelkou Mgr. Blankou Janečkovou, proběhlo vše bez komplikací a opravdu jsme si
to náramně užili.
Filip Peřina, žák MS 3. A

Prezentace společného projektu ve Wetzlaru.

Konečná tabulka
Z

V

R

P

B

+/-

1. FK Šternberk

30

26

2

2

80

32

2. Sokol Ústí

30

21

2

7

66

18

3. FK Mohelnice

30

19

3

8

62

17

4. FC Želatovice

30

17

6

7

60

3

5. FK Medlov

30

14

9

7

57

-3

6. SK Sulko Zábřeh

30

15

5

10

50

-4

7. FK Jeseník

30

13

7

10

48

-9

8. SK Lipová

30

11

7

12

44

-1

9. TJ Jiskra Rapotín

30

9

8

13

40 -20

10. TJ Sokol Velké Losiny

30

9

7

14

37 -20

11. TJ S i g m a Lu t í n

30

7

9

14

36 -15

12. FK Brodek u Přerova

30

8

7

15

35 -28

13. FK Bohuňovice

30

8

4

18

30 -24

14. FC Dolany

30

8

4

18

29 -22

15. TJ Tatran Litovel

30

7

2

21

25 -23

16. FC Kralice na Hané

30

3

8

19

21 -36
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Fota: Josef Ulman

zitkou. Celková bilance tedy je 11. místo se
36 body za 7 výher, 6 výher po penaltách,
14 proher a 3 prohry po penaltách s celkovým skóre 39:63. Nejlepším střelcem mužstva byl Jirka Vymazal s 8 zásahy.
V příští sezoně bude mužstvo opět působit v krajském přeboru pod vedením
trenéra Pavla Kubíčka a mělo by být notně posíleno. Pro příští sezonu plánujeme
přihlášení B - mužstva do IV. třídy OFS
Olomouc, aby uplatnění našli mladí kluci, kteří vycházejí z dorostu, a dále staří
„pardi“, kteří už výkonnostně na „Áčko“
nestačí.
Dorost sdružený se Slatinicemi
a Hněvotínem nakonec v tabulce okresního přeboru skončil pod vrcholem
na druhém místě, když na vítězný Velký
Týnec/Grygov chyběly pouze dva bodíky. Celková bilance je tedy 2. místo,

41 bodů za 13 vítězství, pouhé 3 prohry a 2 prohry po penaltách. V příští sezoně bude dorost sdružený pouze
s Hněvotínem, Slatinice zakládají vlastní
družstvo. Dorost bude nově nastupovat
v krajské soutěži Olomouckého krajského
fotbalového svazu, nadále pod vedením
trenéra Pavla Zbožínka.
Družstvo starších žáků sdružené
s Hněvotínem obsadilo celkově v okres-

ním přeboru 8. místo. V příští sezoně
kvůli nedostatku hráčů nejsme schopni
tým složit ani s Hněvotínem a kluci tak
pravděpodobně budou nastupovat v okolních oddílech.
Mladší žáci, z velké části složení z kluků ve věku benjamínků, se statečně prali
v okresním přeboru. Celkově pak skončili
na 18. místě z 19 týmů. V příští sezoně
budou mladší žáci sdružení s Hněvotínem,

polovinu sezony odehrají v Hněvotíně
a druhou v Lutíně.
A naše nejmenší drobotina? Ta poctivě
trénovala a pomalu získávala zkušenosti.
Odměnou jim bylo ve čtvrté části jejich
soutěží i několik výher. Velmi dobrou
zprávou je, že v průběhu roku se počet
„prcků“ rozšířil natolik, že v příští sezoně
budou v Lutíně přihlášena dvě družstva
přípravek.
Jakub Chrást, hráč A-týmu

Šatny pro fotbalisty
už září novotou

Nová fasáda je dokončena, uvnitř už
šatny také září novotou, probíhá instalace nábytku. V okolí budou do konce
června opraveny chodníky, vybudována bude nová pergola jako zázemí pro
diváky, členy oddílu i zájemce z řad

občanů. Za šatnami pak bude nový betonový plot.
Slavnostně bychom chtěli šatny otevřít před některým z přípravných zápasů
v průběhu července.
Petr Kovařík, předseda TJ

Před uzávěrkou Obecního zpravodaje
probíhaly již poslední stavební úpravy v okolí šaten fotbalistů v areálu TJ.

Nové šatny pro fotbalisty v tradičních „sigmáckých“ barvách – pohled od benzinky

Volejbalový turnaj se vrátil
Po dvouleté přestávce se v třebčínské Ohradě konal v sobotu 22. května již
11. ročník volejbalového turnaje „Memoriál
Ing. Květoslava Křížka ml.“, pořádaný spolkem S&K Třebčín. Svou sportovní zdatnost
si přijelo vyzkoušet šest volejbalových týmů
z Třebčína a okolí.
Volejbal je stále oblíbeným sportem, který přináší radost všem. Celodenní sportovní

... a od fotbalového hřiště.

klání se hrálo na travnaté ploše a přineslo
mnoho zajímavých chvilek. Hráči bojovali
s nasazením všech sil. Hrací systém turnaje
byl letos nastavený tak, že se hrálo „každý
s každým“.
Putovní pohár za vítězství v letošním
ročníku si odvezl tým „Kozy“, jehož jádro
tvořili hráči z Třebčína. Z druhého místa
se radovalo družstvo „Sněhurka a sedmi trpaslíků“ ze Slatinic a třetí místo vybojovalo
družstvo z Konice.

Společné foto všech účastníků turnaje.

Fota: Luděk Látal
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Fota: Jakub Chrást

Cílem akce nebylo jen podání vrcholných
sportovních výkonů. Hráči i diváci se přišli
také pobavit a společně si užít jeden slunečný
květnový den. A to se také povedlo. Návštěva
byla bohatá, počasí příznivé, nálada výborná.
Věříme, že i příští rok přivítáme všechny
aktivní (i pasivní) milovníky volejbalu.
Pavel Novák, člen spolku S&K

Spokojený vítězný tým „Kozy“.

Florbalisté a florbalistky
ukončují úspěšnou sezonu
Poslední turnaj této sezony odehrály mladší žákyně FBC Lutín v Praze
ve dnech 13. – 15. května. Turnaj se hrál
systémem 5+1 a na velkém hřišti, na kterém děvčata doposud nehrála. V této kategorii se hraje běžně na menším hřišti
systémem 3+1.
Bylo to takové florbalové „mistrovství
České republiky“, kam se kvalifikovalo
deset nejlepších týmů z celé ČR a kam se
svými výkony probojovala i naše děvčata.
Sehráli jsme celkem šest zápasů s týmy
Bohemians Praha, Sparta Praha, Hattrick
Brno, proti domácímu týmu Chodov
a v posledním zápase o sedmé místo jsme
nakonec prohráli s Kadaní až v nájezdech.
Nutno podotknout, že atmosféra byla úžas-

Děvčata se probojovala mezi deset nejlepších týmů.

zajímavosti
Lutínští pejsci mají své hřiště
Obecní úřad v Lutíně otevřel na žádost nás pejskařů v červnu psí hřiště v areálu TJ Sigma Lutín. Děkujeme
touto cestou zejména panu starostovi
Ing. Chrástovi, který se nejvíce zasadil
o jeho vybudování, našel nám vhodný
pozemek a zajistil finanční prostředky
na oplocení.
Poděkování dále patří i pejskařům,
kteří se zase spolupodíleli na financování či zhotovení agilit pro výcvik
pejsků a jiných menších úprav na hřišti.
Věříme, že ostatní občané nebudou mít
k jeho vybudování žádné výhrady a dopřejí našim převážně „panelákovým“
pejskům trochu té volnosti v oploceném výběhu. Mimochodem, psí hřiště
neslouží jen k volnému výběhu pejsků
bez vodítek, ale i k jejich socializaci

ná a každý nám tleskal, protože z tak malé
obce (a z jedné školy!), se náš „króžek“
FBC Lutín kvalifikoval na takový výjimečný turnaj, kde děvčata předvedla statečný
výkon.
Celé ty tři dny jsme si náramně užili, děvčata mají mnoho zážitků a hlavně „mraky“
zkušeností, které budou v budoucnu potřebovat. Všem moc děkuji za příkladnou reprezentaci našeho klubu a naší obce.
Ve stejném termínu se turnaje Czech
Floorball Champ zúčastnily také dívky
z kategorie Přípravka, a to díky oslovení ze
strany FBS Olomouc. Čtyři nejlepší lutínské hráčky (některé začaly s florbalem teprve v letošní sezoně!) měly možnost okusit
velký florbalový svět, a to rovnou s děvčaty
z největších republikových klubů. I když
zápasy byly dost náročné (jak fyzicky, tak
i psychicky), děvčata vybojovala krásné

páté místo a přivezla si domů neskutečný
zážitek a snad i chuť se v tomto sportu nadále rozvíjet.
Touto cestou bych ráda poděkovala olomouckému florbalovému klubu za možnost
podílet se s děvčaty na takovémto turnaji.
A zároveň podotknout, že Lutín se stává
nepřehlédnutelnou florbalovou základnou!
V pátek 17. června jsme opět uspořádali pro děti a jejich rodiny „palačinkovou
párty“, kde jsem se loučili s letošní velmi
úspěšnou sezonou a také s některými staršími žáky a žákyněmi, kteří již za nás hrát
nemohou. Jako dorostenci budou pokračovat v klubech FBS Olomouc a Playmakers
Prostějov.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se
na další sezonu.
Za FBC Lutín
Luděk Ščudla a Vendula Číhalíková

Celá výprava na turnaji v Praze.Foto: Luděk Ščudla

Foto: Vendula Číhalíková

a výcviku, což mohou ocenit i pejskaři
z rodinných domů.
Touto cestou prosíme všechny pejskaře navštěvující toto hřiště, aby důsledně dodržovali pravidla vyvěšená
ve dvojitém bezpečnostním vstupu,
abychom předešli úrazům či řešení případných sporů. Je nutné si uvědomit, že
vstup na hřiště je „na vlastní nebezpečí“, tudíž spory mezi námi pejskaři nebude řešit OÚ. Dále bychom chtěly upozornit rodiče s dětmi, že nejde o dětské
hřiště! Není tedy dovolen vstup malých dětí bez dospělého dozoru a používání hracích prvků / agilit dětmi,
protože pro ně samozřejmě nejsou bezpečnostně upraveny.
Doufáme, že psí hřiště splní očekávání pejskařů, nebude úmyslně poškozováno a bude dostatečně využíváno.
Za pejskaře
Hana Chudobová a Zuzana Šnupárková
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S novým hřištěm jsou jistě spokojeni pejsci i jejich
„páničci“.Foto: Miroslav Spurný

Žijí mezi námi...
Dovolil jsem si použít v Obecním zpravodaji frekventovaný nadpis. Tentokrát se týká
velmi mladé generace, která s námi ve vsi
sdílí to dobré i horší. Není na škodu se o jejich aktivitách zmínit, když v nich prokazatelně vynikají. Je možné, že je mezi mládeží
Třebčína i Lutína více šikovných sportovců,
ale o nich snad jindy.
Nejmladší závodník v nejstarším autě
ovládl svou kategorii v závodech do vrchu při druhém závodu zmíněné soutěže.
Třebčínský mládenec Radek Knybel se
původně věnoval závodům na motorkách.
Od počátku letošního roku startuje v seriálu
závodů Vrchy Hobby Cup 2022 na standardním Trabantu 600 z šedesátých let minulého
století. Na prvním závodě u Konice získával
zkušenosti. Další závod v Nové Senince
v sobotu i v neděli ovládl a domů si přivezl
dva poháry za vítězství. V následující soutě-

ži v Koryčanech u Kroměříže byl v sobotním
závodě druhý z devíti účastníků své kategorie. Nedělní závod byl bohužel pro vážnou
nehodu na trati zrušen.
Radek v sobotním závodě zajel hodnocené časy 2'31,737'' a 2'31,307'' s rozdílem
0,430'', tj.necelé poloviny vteřiny!!!
Přál bych mu další stejně úspěšné závody.
Na společné fotografii florbalistek možná poznáte tři dívky z Lutína – Sáru
Endlicherovou, Terezu Hlaviznovou,
Veroniku Mrázkovou - a dvě z Třebčína:
Ladu Logrovou a Veroniku Nejedlou.
Základy florbalu získaly některé z nich
již na ZŠ v Lutíně v týmu FBC Tornádo
Lutín. Postupně se vypracovaly až do
týmu FBS Olomouc. S ním získaly v této
sezoně mistrovský titul ČR v první lize
juniorek a titul vicemistryň v kategorii
dorostenek. 28.dubna letošního roku přijal
zlatý a stříbrný tým náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Milan Zácha, aby jim

Radek a jeho trabant.

Naše děvčata společně s hráčkami švédského týmu.Foto: archiv rodiny Knyblovy

Lutín po (asi) 87 letech
Nedávno se mi dostalo do ruky několik fotografií (bohužel bez datování) regulace potoka Blata (starousedlíci říkali „struhy“).
Blata ohrožovala pravidelně napřed louky,
pak pole až k prvním domům v Lutíně. Proto
bylo snahou potok napřímit a zregulovat.
Dnešní fotografie je pravděpodobně z let tak
kolem roku 1935, kdy se koryto srovnávalo,

Regulace Blaty v roce 1935. 

zvětšoval se profil, dno bylo vyztuženo fošnami a břehy částečně vydlážděny.
Proč se domnívám, že to byl výše uvedený
rok? Na vojenském fotografickém mapování
z roku 1938 jsou vidět na březích malé vysazené stromy, které na naší fotografii ještě nejsou. Tyto stromy byly shodou okolností před
asi dvaceti lety všechny pokáceny jako nebezpečné. Most, který je na obrázku, ale nepřežil
konec druhé světové války. V květnových

poblahopřál k historickému titulu. O úspěchu psal jak regionální tisk, tak internet. Já
bych zde stručně připomenul jejich další
úspěch.
23.května odjely dívky přes Polsko a trajektem zamířily do Švédska - země florbalu zaslíbené. Na turnaji hraném v Kalmaru
a na ostrově Őland se sice utkaly převážně s domácími družstvy, o vítězství tu
ale bojovaly i špičkové české celky FBŠ
Bohemians a Florbal Chodov. Naše dívky
dosáhly na první místo v kategorii juniorek a na třetí v kategorii dorostenek.
Nejdůležitější ale bylo, že si mohly porovnat,
jaké přednosti nebo nedostatky mají proti zahraničním soupeřkám. Jejich úspěch dokládá
společná fotografie s hráčkami švédského
týmu Lindås Waves Damakademi, které
ve finále porazily poměrem 4:0.
Určitě to nebylo jejich poslední vítězství.
Josef Nejedlý

dnech byl vyhozen do vzduchu, následně byl
postaven provizorní dřevěný a brzy po válce
byl most uveden do původního stavu.
Vyfotografovat dnešní stav ale nebylo vůbec jednoduché – břehy potoka jsou obklopeny neudržovanými náletovými dřevinami
a potok sám je plný nánosů i odpadků. Ale
je vidět, že konstrukce mostu zůstala zachována.
Karel Mišák

Most přes zarostlou Blatu dnes.

Foto: archiv Ludmily Grézlové
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Foto: Karel Mišák

Společenská kronika
Naši jubilanti:
v květnu:
František Zejda
Kamil Palička
Libuše Hořínková
Bohumila Janošíková
Blanka Přikrylová
Josef Kolomazník
Lubomír Grézl
Václav Dostálík
Vladimír Peša
Františka Popelková
Růžena Crhová
Rudolf Halabica
Anežka Antonewová
Marie Vrzalová
v červnu:
Josef Spurný
František Lisický
Hynek Večeřa
Antonín Navrátil
Milan Tomášek
Marie Nevěčná
Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

Narozené děti:
93
90
89
87
85
82
82
82
81
81
75
75
75
75
89
84
82
81
75
75

Své 65. narozeniny
by oslavil 12. června

v dubnu:
Tobias Jeřábek
Laura Pospíšilová

pan Mgr.

v květnu:
Natálie Žádníková
Josef Žák
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Vítězslav Synek
Josef Tunka
Bohumil Chudoba
Rostislav Lebánek
Radomír Šnejdar

v letech 1994 – 2013
ředitel lutínské základní školy.
Navždy nás opustil na konci roku 2018.
S láskou a úctou na něj vzpomínají
rodina, přátelé, kolegové a žáci.
„Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.“

Opustili nás ve věku …
98 let
89 let
80 let
69 let
56 let

Jan Spurný,

Kateřina Klustová, dcera

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.

* * * * *

Rodina Lebánkova

– manželka a dcery s rodinami –
děkuje za projevenou soustrast
všem přátelům a známým,
kteří se v pátek 27. května
přišli naposled rozloučit se zemřelým
panem Rostislavem Lebánkem.

Sbor pro občanské záležitosti

naše minigalerie

Nové veřejné osvětlení u garáží v Lutíně.

Závěr se blíží (zateplování a nová fasáda hasičské
zbrojnice v Třebčíně).
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Fota: Dalibor Kolář
Parčík s lavičkami u cyklostezky v Třebčíně.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 9. 2022.
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