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ZE ŽIVOTA OBCE

Pracovní parta Foto: Zdena Tomková

Poděkování

V pátek 27. července 
uspořádali zaměstnanci 
firmy EDWARDS Lutín 
a Prostějov v rámci akce 
„Týden životního pro-
středí“ brigádu v Lutíně 
a Třebčíně.

Touto cestou jim dě-
kujeme za hodnotný pří-
spěvek ke zvelebení naší 
obce.

Zdena Tomková
místostarostka

Vážení spoluobčané,
v březnovém vydání Obecního zpra-

vodaje jsme informovali o dlouho plá-
nované a stále ještě nezahájené výstav-
bě rozhledny na Velkém Kosíři. Na za-
čátku srpna obdrželi obecní úřady obcí 
Mikroregionu Kosířsko následující do-
pis, podle kterého by se celá akce ko-
nečně mohla „dát do pohybu“:

V Těšeticích dne 9. srpna 2012

Všem podnikatelům, fi rmám, ob-
čanům, domácnostem, společenským 
a sportovním organizacím se sídlem a tr-
valým pobytem na území Mikroregionu 
KOSÍŘSKO a Regionu HANÁ a také 
všem příznivcům Velkého Kosíře.

Sdružení obcí Mikroregionu KOSÍŘ-
SKO si Vás dovoluje oslovit s prosbou 
o příspěvek do veřejné sbírky na výstav-
bu rozhledny na Velkém Kosíři.

Připravovaná výstavba rozhledny 
na Velkém Kosíři se stala výzvou 
a záležitostí, na které mají zájem ne-
jen obce MK, ale také široká veřej-
nost a v neposlední řadě i nejvyšší 
orgán našeho kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kra-
je schválilo 3 mil. Kč dotace na vý-
znamný projekt Olomouckého kra-
je – výstavbu rozhledny na Velkém 
Kosíři. 

*    *    *

Realizace rozhledny přispěje k za-
traktivnění Hanáckyho Mont Blankô, 
ke zvýšení zájmu o náš region 
i ke zvýšení turistického ruchu.

Jsme velmi potěšeni zájmem o vý-
stavbu rozhledny na Velkém Kosíři. 
Obce Mikroregionu KOSÍŘSKO 
jsou odhodlány soustředit všechny 
své síly na její výstavbu a podle vý-

Projektová vizualizace budoucí rozhledny 

sledků výběrového řízení jsou připraveny zahájit stavbu na přelomu měsíců 
září/října 2012.

Prosíme a vyzýváme i Vás - zapojte se. Těšíme se na společnou realizaci této 
zajímavé stavby našeho regionu a věříme ve fi nanční podporu.

Za starosty obcí MK
Hana Rozsypalová, předsedkyně Mikroregionu KOSÍŘSKO

Antonín Bábek, starosta obce



Hasiči z Třebčína
Dotace Olomouckého kraje 
Naše obec podala žádost o poskytnu-

tí příspěvku na částečnou úhradu výdajů 
na zajištění akceschopnosti jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého 
kraje na rok 2012. Olomoucký kraj ze 
svého rozpočtu pro zásahovou jednotku 
SDH Třebčín poskytl fi nanční příspěvek 
v celkové výši 221 000  Kč. Poskytnutá 
částka byla určena především na opravu 
hasičského vozidla CAS a dále na vybave-
ní jednotky. 

Zásahová jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů provedla od dubna letošní-

ho roku celkem třináct zásahů. Týkaly 
se například požárů lesa v Olbramicích 
a Přemyslovicích, požáru rodinného 
domu ve Slatinicích nebo technické po-
moci při odstraňování povodňových škod 
ve Slatinicích.  
Členové SDH Třebčín se v červenci 

a srpnu zúčastnili hasičských soutěží.

Soutěž v Třebčíně
V sobotu 7. července se v Třebčíně kona-

la mezinárodní pohárová soutěž v hasič-
ském sportu. Soutěže se zúčastnilo devět 
družstev, z toho tři družstva z partnerské 
jednotky Brehy ze Slovenské republiky 
(starší muži, mladší muži a ženy). 

Z okolních obcí se do soutěže zapoji-
ly jednotky z Třebčína, Ludéřova, Lip, 
Bělkovic a Střížova.

Soutěž probíhala ve sportovním a přá-
telském duchu, bojovalo se velmi usilovně 
za dosažení nejlepších 
časů – útok na 2 B 
(široké hadice) s pod-
vlékáním proudů pod 
třemi lávkami. Sčítaly 
se dva útoky s doplň-
kovou soutěží – šta-
fetou. Vítězný pohár 
si odvezlo družstvo 
z Ludéřova. Třebčínští 
hasiči si vybojovali 
bramborovou medaili 
– čtvrté místo. 

Brehy - Slovensko 
Dne 12. srpna se  Sbor 

dobrovolných hasičů Třebčín zúčastnil XXII. 
memoriálu Karola Marušky v Brehách 
na Slovensku. Zde soupeřilo celkem 19 druž-
stev, naši hasiči skončili na 12. místě. 

90. výročí SDH ve Slatinkách
V sobotu 18. srpna se třebčínští hasi-

či zúčastnili požární soutěže „Kosířan“ 
ve Slatinkách, kde vybojovali první místo. 

Poděkování
Obecní úřad Lutín děkuje všem členům 

SDH Třebčín, kteří se podíleli na opravě ha-
sičské zbrojnice. Fasáda zbrojnice byla opat-
řena novým nátěrem, byla provedena oprava 
podlahy a vnitřní výmalba omítek a dále byly 
zhotoveny nové šatní boxy pro zásahové ob-
leky. Všechny tyto práce včetně opravy PS 12 
(čerpadla) byly fi nancovány ze zdrojů SDH 
Třebčín.  

Zdena Tomková
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Dětský den v Třebčíně
V neděli 24. června byl v areálu Ohrada 

v Třebčíně uspořádán dětský den. Na jeho 
organizaci se podílela kulturní komi-
se Obce Lutín, občanské sdružení SAK 
Třebčín a SDH Třebčín. 

První částí dětského dne byly tradiční 
soutěže. Odměnu za své snažení dostaly 
všechny zúčastněné děti. Novinkou v le-
tošním roce byla soutěž ve vybíjené, které 
se zúčastnilo celkem pět družstev. 

V druhé části dětského dne bylo vy-
pouštění balónků „Kam nejdál doletí“. 

Na úplný závěr krásného a vydařeného 
dne vytvořili třebčínští hasiči rybník 
pěny, ve kterém se  mohly vydovádět ne-
jen děti.

Poděkování patří všem, kdo se na pří-
pravě dětského dne podíleli. 

Zdena Tomková

Oblek pro člena zásahové jednotky

Foto: Zdena Tomková

Vítězné družstvo soutěže "Kosířan" Foto: Zdena Tomková

Foto: Roman Giesel
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O čem jednala rada obce  

dne 27. 6. 2012:

Souhlasila:
aby do rozpočtu obce na rok 2013 byla 

ve výdajové stránce rozpočtu zahrnu-
ta částka ve výši 200 tis. Kč, která bude 
v případě rozhodnutí o výstavbě rozhled-
ny na Velkém Kosíři převedena jako pří-
spěvek naší obce na fi nancování této stav-
by;

aby na jednání zastupitelstva byla projed-
nána možnost odprodeje části obecního 
pozemku p.č. 189/3 v k.ú. Lutín (okolí 
bytového domu č.p. 182 – 185) o výměře 
1,66 x 4,97 m, a to 2x. Jedná se o vchody 
do sklepních prostor bytového domu č.p. 
182 – 185, který je v majetku BD Lutín, 
Růžová 182 – 185. Rada navrhuje částku 
za prodej ve výši 50 Kč/m2.

Vzala na vědomí rozpočtové opatření 
na základě rozhodnutí MF ČR a usne-
sení Rady Olomouckého kraje – poskyt-

nutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
70  tis. Kč na částečné poskytnutí nákla-
dů spojených se zavedením povinnosti 
předávání pomocného analytického pře-
hledu (PAP).

dne 18. 7. 2012:   

Schválila:
vyhlášení záměru na prodej dvou částí obec-

ního pozemku p.č. 189/3 v k. ú. Lutín (vcho-
dy do sklepních prostor domu č.p. 182 – 185 
v Lutíně) o výměře 2x cca 1,66 x 4,97 m;

postup při řešení plantážek v lokalitě 
Mlýnek v Lutíně. Upraven a zatravněn 
bude pruh po celé délce po strom – ořešák. 
Případné pumpy, které se budou nacházet 
hned za čarou úprav, budou ponechány;

osvědčení o nastoupení do funkce čle-
na Zastupitelstva Obce Lutín panu Janu 
Galdovi, který se stal členem zastupitel-
stva obce dnem 5. 7. 2012;

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 14400 Kč na rok 2012 Centru 
Dominika Kokory, p. o., na zabezpečení 
sociálních služeb našim občankám  Evě 
Tomáškové a Janě Bobálové.

Nesouhlasila se zřízením oddělení ma-
teřské školy ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkové 
organizace, v obci Luběnice.

dne 8. 8. 2012:

Schválila:
rozšíření a úpravu stávajícího parkoviště 

na obecním pozemku před domem č.p. 
167 v Lutíně. Práce budou provedeny své-
pomocí.

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 8500 Kč na zabezpečení kulturní 
akce – zábavy na Rybníčku v Lutíně, která 
se bude konat v pátek 7. září 2012. Akci 
pořádá kulturní komise rady;

přijetí příspěvku ve výši 101 tis. Kč z roz-
počtu Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/25/45/2012 v rámci Pravidel pro po-
skytnutí příspěvku na pořízení, rekon-
strukci, opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení jednotek Sboru dobro-
volných hasičů obcí Olomouckého kraje 
na rok 2012;

vnitřní mzdový předpis č. 1/2012 o po-
skytování měsíčních odměn předsedům 
komisí rady. /ba/

KDY – KDE – CO

v září a říjnu

7. září -  taneční zábava se skupinou TRIFID
Lutín, Rybníček (20.00 hod.)

15. září -   taneční zábava se skupinou SAX
Třebčín, areál Ohrada (20.00 h.)

21. září -  V. ročník drakiády
Lutín, stadion TJ Sigma (16.00 h.)

22. a 23. září oslavy 150. výročí vysvěcení kaple svatého Floriána v Třebčíně

12. a 13. října   volby do zastupitelstev krajů
Bližší informace o době a místě voleb budou zveřejněny na úřední desce 
a na vývěskách v Lutíně a Třebčíně od 27. září.

  Konkrétní pokyny k volbám najdou občané – voliči u hlasovacích lístků, 
které obdrží do 9. října (nejpozději tři dny před volbami).

26. října   oslavy vzniku samostatného státu (28. říjen)
 položení věnce k pomníku padlým v Lutíně (13.00 hod.)
lampiónový průvod a ohňostroj v Třebčíně (18.00 hod.)

Kulturní komise rady

Podzimní sběrová sobota

proběhne 27. října 2012. Vše nepotřebné, 
co doma máte, vyneste na sběrová místa 
a ulehčete svým domácnostem! 

Pracovníci Technických služeb Olomouc 
budou postupně přistavovat kontejnery 
na jednotlivá stanoviště. Do nich budete 
moci odkládat kusový domovní odpad včet-
ně elektrospotřebičů, který nepatří do po-
pelnic. Samostatné kontejnery budou určeny 
pro drobný nebezpečný odpad, jako jsou 
barvy, oleje, baterie apod. 

Časový harmonogram:

  8.00 –  8.30 hod. - Třebčín (u kaple)
  8.30 –  9.00 hod. -  Třebčín 

(u bývalé mlékárny)

  9.30 – 10.30 hod. - Lutín (u herny)
10.30 – 11.30 hod. -  Lutín (před budovou 

obecního úřadu)

Pozor! Z důvodu špatné manipulace 
s technikou je stanoviště na ulici Jana 
Sigmunda (u kontejnerů) zrušeno. 

Nebezpečné odpady:
dezinfekční prostředky, kosmetické 

přípravky, obaly od sprejů, absorpční 
činidla, fi ltry nasycené olejem, mast-
né hadry (od oleje), oleje, mazací tuky, 
staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, 
rozpouštědla, klížidla a lepidla, kyseli-
ny a hydroxidy, detergenty, odmašťovací 
přípravky, staré léky, postřiky (pesticidy, 
fungicidy, herbicidy, insekticidy na hu-
bení škůdců).

 Ostatní odpady:
ojeté pneumatiky (jen osobní vozy), ob-

jemný odpad (např. matrace, koberce, lino-
lea, křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry, 
sedačky z automobilů apod.).

Zpětný odběr – zdarma:
olověné akumulátory, baterie, monočlán-

ky, zářivky, výbojky, ledničky, televizory, 
monitory, počítače, pračky, rádia, vysavače, 
fény, jedlé oleje.

Žádáme všechny spoluobčany, aby 
ukládali odpady pouze do přistave-
ných kontejnerů, a to jen v určenou 
hodinu a den svozu, a řídili se poky-
ny pracovníků, kteří budou na třídění 
a ukládání odpadů dohlížet. 

Zdena Tomková

Z RADY
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Praha 2012
Historicko - fyzikální exkurze žáků 9. roč-

níku  do Prahy je každoročně tečkou za jejich 
základní školní docházkou. Letos se uskuteč-
nila v posledních květnových dnech a o tom, 
že si ji všichni užili, nemůže být pochyb. 
Program připravený osvědčenými „průvod-
kyněmi“ Mgr. Voňkovou a Mgr. Vrbovou byl 
doslova nabitý a velmi pestrý. Následující – 
značně zkrácená – informace je toho důka-
zem:

„...Hned po příjezdu do Prahy a ulo-
žení zavazadel jsme se vydali přes 
Staroměstské náměstí až k Pinkasově sy-
nagoze. prohlédli jsme si židovský hřbitov 
a objevili i pomník rabiho Löwa, stvoři-
tele Golema. Po „rozchodu“, který jsme 
na chvíli dostali, už nikdo nepochyboval 
o platnosti známé věty „V Praze je blaze, 
ale draze“.

V Národním divadle nás ochotný prů-
vodce zavedl až na ochoz, kde se vypínají 
pověstné trigy. Zlatou krásu Národního 
divadla vystřídala návštěva ponuré 
krypty v kostele sv. Cyrila a Metoděje, 
kde se ukrývali parašutisté po atentátu 
na Heydricha.

Po ubytování v hotelu Pramen nás če-
kala nádherná světelná show u Křižíkovy 
fontány, chvilka posezení v Skydive aréně, 
výhled na noční Prahu a výšlap na Petřín.

Druhý den jsme se vydali na Hrad a po-
tom na procházku přes Karlův most až 
k Betlémské kapli, která je nejen důstoj-
nou upomínkou na působení Mistra Jana 

Husa, ale i místem, kde se konají imatri-
kulace a promoce absolventů ČVUT.

Cesta z kaple byla pro všechny vel-
mi ... no ... zábavná: Peněženka Štěpána 
Chvátala ujíždějící po eskalátoru ob-
chodního domu všechny zaujala. Nejvíc 
jsme se ale těšili na večerní představení 
ve Stavovském divadle. Beaumarchaisova 
Figarova svatba nás natolik zaujala, že 
jsme ani nevnímali únavu.

Třetí a poslední den patřila dopolední 
návštěva smíchovskému Království že-
leznic. Největší zábavou bylo počítání lo-
komotivek „Tomáš“, do něhož se zapojili 

všichni.  Ani jsme se nenadáli a čas utekl 
jako voda.

Naší poslední zastávkou byla vodárna 
v Podolí. Až tady nám došlo, jak dlouho 
trvá vyrobit pitnou vodu. Hned jsme se za-
mysleli, jestli s ní budeme plýtvat i nadále. 
Určitě NE!?

Odbila třetí hodina odpoledne a my se  
museli s Prahou  rozloučit. Už jsme se těši-
li na návrat. Praha je sice hezká, ale doma 
je doma. A mimochodem, Štěpo, už jen 
díky tobě na zážitky z Prahy nezapome-
neme.“

 Michaela Nováková, 9.A

Setkání se starostou
V pátek 29. června prošlo naposledy 

branou naší školy 28 „deváťáků“, kteří 
ukončili své základní vzdělání a nyní 

po prázdninách nastupují k dalšímu 
studiu na odborné či střední škole.

Sbor pro občanské záležitosti při-
pravil setkání úspěšných žáků 9. roč-
níku a jejich rodičů se starostou obce 

Antonínem Bábkem. Jsou to žáci, kte-
ří po dobu školní docházky dosaho-
vali výborných výsledků studijních, 
sportovních či v mimoškolní činnos-
ti. Letos se zapsali do pamětní knihy 

Exkurze v Podolí Foto: Petr Voňka

Do nového školního 
roku přejeme všem žá-
kům, studentům, pedago-
gům a pracovníkům školy 
pevné zdraví fyzické i du-
ševní a radost z dobře vy-
konané – a dobře oceněné 
– práce.

Prvňáčkům šťastný start 
a všem rodičům „ svatou“ 
trpělivost.

S chutí do práce – vždyť příští prázdniny (ty velké) začnou „už“ 
ode dneška za 299 dní!

Redakční rada OZ

ŠKOLY INFORMUJÍ

Foto: Antonín Bábek
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Duha Křišťál Lutín na táboře

To byla jííízda! Česká republi-
ka, Anglie, Japonsko, Grónsko, 
Chile, Austrálie,  Transylvánie, 
Egypt, Španělsko, Mongolsko 

a nakonec Itálie. Na našem čtrnáctidenním 
táboře jsme obkroužili celý svět - možná 
i několikrát. 

V každé zemi jsme se zastavili, sezná-
mili se s místními zvyky, ochutnali místní 
kuchyni, ale hlavním důvodem cestování 
byl podivný náramek, který jsme dostali 
od strážkyně mocného brnění. Postupně 
jsme indicii za indicií zjišťovali, do jak 
velkého problému jsme se dostali. Všichni 
členové expedice však byli natolik stateční 
a odhodlaní, že si poradili se všemi problé-
my, a dokonce i se skupinkou "zlounů", kte-
ří chtěli náramek i s brněním získat kvůli 
moci, kterou toto spojení poskytuje. Bylo 
to čtrnáct dní plných nástrah, nebezpečí, 
ale také dobrodružství a zábavy. A tak jsme 
již po sedmnácté zakončili naši celoroční 

činnost s dětmi „nadupaným“ letním tábo-
rem, jehož zážitky jsou nepopsatelné. 

Teď už ale nezbývá než čekat, co no-
vého jsme si pro aktuální i budoucí čle-

ny oddílu nachystali na právě začínající 
školní rok. Kdo se přidá k nám? 

www.duha-kristal.cz
Petr „Hryzal” Doseděl

Foto: Petr Doseděl

Prázdninový turnaj 
ve čtyřhrách

Oddíl tenisu uspořádal v sobotu 18. srpna 
již 7. ročník tradičního turnaje pod názvem 
Memoriál Josefa Vlacha. Hrát se začalo 
v devět hodin, bylo osm nasazených hrá-
čů, ke kterým se losem přiřadili spoluhrá-
či. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech 
dvojicích, první a druzí hráli do kříže se-
mifi nále, třetí a čtvrtí dále hráli již jen mezi 
sebou.

Hrály se dva sety a za stavu 5:5 rozho-
doval tiebreak. 

Celý turnaj byl hodně vyrovnaný 
a o každý game se hrálo hodně urput-
ně. Tím se stalo, že finále se dohrávalo 
již za tmy a museli jsme využít umělé 
osvětlení kluziště. Viditelnost nebyla 
dostatečná, ale pro všechny byly pod-
mínky stejné. Bohužel starší hráči už 
byli v nevýhodě. 

Nakonec po úporném večerním boji 
zvítězili Ladislav Vybíral a Pavel 
Steiner nad dvojicí Josef Novotný 
a Petr Chudoba. 

Po celý turnaj bylo zajištěno občerst-
vení a od sponzorů, kterým patří náš 
dík, spousta krásných cen.

Petr Brázdil
člen tenisového oddílu

Z TJ SIGMA LUTÍN

"Noční" foto vítězů Foto: Petr Brázdil

obce a přijali věcnou odměnu z ru-
kou starosty tito žáci: Jan Hejdušek, 
Jiří Pospíšil, Kristýna Adámková, 
Michaela Nováková, Renáta Dostálová 
a Soňa Knyblová.

Setkání se uskutečnilo 21. června 
a jeho atmosféra byla velice příjemná 
a milá. Nejen žáci a rodiče, ale i hosté, 
vedení ZŠ, třídní učitel a předsedkyně 
SRPŠ zavzpomínali na některé „neza-
pomenutelné“ zážitky z prostředí školy 
a žáci odkryli své plány do budoucna.

Přejeme oceněným i všem dnes už 
bývalým „deváťákům“ úspěšný start 
do další etapy života.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZFoto: Jana Jašková
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Úspěch malé jezdkyně

Eliška Látalová je nejen devítiletá 
žákyně čtvrtého ročníku Základní ško-
ly Lutín, ale také velká milovnice koní 
a jezdeckého sportu. Věnuje se parku-
rovému skákání pony koní, v současné 
době v kategorii od 8 do 12 let.

Naše malá jezdkyně usedla na hřbet 
koně v prvním roce svého života. To se 
jí zřejmě stalo osudným, neboť od tří let 
usedá na své milované koně pravidelně 
a již v té době se rodil její plán závo-
dit v parkurovém skákání koní, kterému 
zcela propadla. V osmi letech složila 
nutné odborné zkoušky týkající se teo-
retických znalostí o koních a rovněž li-
cenční zkoušky z jezdectví.

V roce 2012 zahájila svou první „ost-
rou“ sezonu mezi již staršími, zkušený-
mi jezdci. Tvrdé tréninky absolvované 
někdy až šestkrát týdně v Pony klubu 
Olešnice, zaměřeném na všestrannost 
jezdectví a mládež, se vyplatily. Eliška, 
ačkoliv vždy suverénně nejmladší účast-
nice ofi ciálních závodů, absolvovala 
v této sezoně zatím 34 startů, z toho 25 
krát se dokázala umístit mezi pěti nej-
lepšími – tedy dekorovanými. K nej-

větším úspěchům letošního roku roz-
hodně patří 1. místo a titul Oblastní 
mistryně Moravy a Slezska v parku-
rovém skákání (na koni Delmora), 2. 
místo a titul Vícemistryně Moravy 
a Slezska (na koni Cit 1). Splnila kvalifi -
kaci na mistrovství  ČR v kategorii od 8 
do 12 let, kde ve čtyřdenním náročném 
závodě obsadila za velmi silné konku-
rence celkové 5. místo.

Za reprezentaci školy, Pony klubu 
Olešnice a vůbec dovedností naší mlá-

deže Elišce moc děkujeme. Do dalších 
let jí přejeme mnoho úspěchů, hladké 
zvládnutí náročného skloubení školy 
a tréninkové kázně, měkké dopadové 
plochy pod koněm a strašně moc lásky 
k tomuto úžasnému sportu. Jako otec 
jí přeji za celou milující rodinu, která 
ji v její zálibě bezvýhradně podporuje, 
hlavně pevné zdraví a vytrvalost, kterou 
tento „koníček“ vyžaduje.

Petr Látal 
Foto: Lucie Rulfová

Zprávy z Regionu HANÁ
V sobotu 21. čer-

vence se v Dra-
hanovicích usku-
tečnila pěkná me-

zinárodní akce. Byla tentokrát zaměřena 
na folklor a měla název  „Setkání národů pod 
Černou věží“. Pokračovala ve společném pro-
jektu „Spojují nás tradice“ a hlavními orga-

nizátory byly sdružení Region HANÁ, MAS 
Bystřička, MAS Požitavie – Širočina a Obec 
Drahanovice.

V komponovaném programu vystoupili 
Drahanovičtí skřivani s hanáckými písněmi, 
folklorní soubor Lipa z Velkých Vozokan se 
svým pásmem zaměřeným zejména na his-
torii obce, dechová hudba Vozokanka se 
slovenskými i  moravskými písněmi a náro-
dopisný soubor Malá Haná z Velké Bystřice 

s velmi  pěknými tanečními vystoupeními 
s profesionální  choreografi í.

Všichni účastníci této akce si mohli neje-
nom odnést pěkné kulturní zážitky, ale také 
si prohlédnout Černou věž s jejími expozice-
mi a s drahanovickými občany oslavit právě 
probíhající hody.

Celé odpoledne bylo důkazem, že folklor 
na Moravě i na Slovensku stále žije.

Ing. Miroslav Mačák

Foto: Drahoslava Mačáková

ZAJÍMAVOSTI
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Srdcom a rukama
V rámci mezinárodního projektu 

„Spojují nás tradice“, do kterého se za-
pojily Region Haná, Region Bystřička 
a slovenský Region Požitavie-Širočina, 
bude v měsíci září zahájena putovní 
výstava řemesel pod názvem „Srdcom 
a rukama“. Své putování zahájí 1. 9. 
2012 ve Slatinicích a postupně navštíví 
19 obcí Regionu Haná. K nám do Lutína 
tato výstava doputuje v týdnu od 10. 11. 
do 15. 11. 2012. Umístěna bude v aule ZŠ 
v Lutíně, zájemci si ji budou moci pro-
hlédnout v neděli po celý den a ve všed-
ní dny v odpoledních hodinách. Na tuto 
velice zajímavou výstavu zveme všech-
ny občany naší obce.

Antonín Bábek

Socha P. Marie Lourdské
Tak jako socha sv. Anny, také tato 

socha patří mezi ty, které byly zřízeny 
dobrodinci. V tomto případě byla socha 
pořízena nákladem Karolíny Bernátové 
v roce 1893 a byla postavena u cesty 
do Luběnic. Karolína Bernátová byla 
druhá manželka Františka Bernáta 
z Lutína č. 10, kterého si vzala 2. červen-
ce 1855. Ona sama pocházela z Žerůvek 
a byla dcerou Josefa Sekaniny. Narodilo 
se jim celkem pět dětí, z nichž tři zemře-

ly buď krátce po narození, nebo během 
cholery v roce 1866. Naživu zůstali pou-
ze syn František a dcera Filomena.

Sochu P. Marie zhotovil kamenický mi-
str J. Havlásek z Holice, jehož podpis na-
cházíme na podstavci sochy. Tehdejší sla-
tinický farář a děkan P. František Číhal 
zažádal olomouckou konzistoř o posvě-
cení sochy na počátku září roku 1893 
a v neděli dne 10. září, tedy po svátku 
narození Panny Marie, byla socha slav-
nostně posvěcena. Karolína Bernátová 

na její udržování a opravy založila nadaci 
65 zlatých 50 krejcarů. 

Socha stojí v kované ohrádce na mohut-
ném odstupňovaném podstavci, na kte-
rém je zepředu nápis „Oroduj za nás, 
SVATÁ PANNO MARIA“ a zezadu dedi-
kační nápis „Na oslavu PANNY MARIE 
věnovala k věčné památce KAROLINA 
BERNATOVÁ z LUTÍNA 1893“. Na hor-
ní části soklu je zřejmý zbytek kovové-
ho držáku lucerny, takže socha byla 
od Luběnic dobře viditelná a mohla slou-
žit jako ukazatel směru. Socha sama stojí 
na imitaci skály zdobené růžemi a drží 
ruce sepjaté k modlitbě růžence, který 
jí visí na pravé ruce. Původní šedomod-
rý nátěr podstavce, který bránil větrání 
kamene, je dnes odstraněn a socha je 
po restaurování v dobrém stavu. Svátek 
P. Marie Lurdské byl ofi ciálně povolen 
papežem Lvem XIII. v roce 1891 na den 
11. února a je to zároveň Světový den ne-
mocných, protože světice sama je patron-
kou nemocných.

PhDr. Jan Štěpán

Pozn.: Výhradním vlastníkem sochy je 
pan Miloslav Bernát z Lutína. Z důvo-
du získání dotace na její opravu Obec 
Lutín sochu pronajala na 5 let (2011 – 
2016).  Oprava byla provedena za cel-
kovou částku 48 000 Kč a je dílem ka-
menosochaře Jana Lexy z Olomouce 
- Lošova. 10. září 2011 byla socha nově 
vysvěcena.

Lutín po 70 letech
V dnešním, už šestém pokračování 

našeho seriálu fotografií se přesuneme 
na opačný konec vesnice. Ulice nazý-
vaná (dnes už i oficiálně) „Pohoršov“ 

se dosti změnila. V proluce na levé 
straně stojí již několik desítek let tři 
nové domy. 

V částečně viditelném rohovém domě 
na levé straně byla koncem padesátých 
let školní družina, a dokonce se tam 

vyučovalo, když se poprvé dostavovala 
budova pětitřídní obecné školy. 

Pozn.: Posloupnost našeho seriálu 
byla v červencovém čísle přerušena pro 
nedostatek místa.

Ing. Karel Mišák

Fota: Karel Mišák

Foto: Jan Štěpán
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V červenci oslavili:

89 let Miroslav Tylšar Lutín
88 let Anna Freudlová Třebčín
87 let Ladislav Začal Lutín
85 let Josef Horák Lutín
85 let Vlasta Kadlčíková Lutín
83 let Marie Vitásková Lutín
83 let Ladislav Crha Lutín
82 let Anna Soldánová Lutín
82 let Anna Turzová Třebčín

V srpnu oslavili:
93 let Adolf Birek Lutín
89 let Miroslav Smička Třebčín
88 let Vlasta Recová Lutín
86 let Květoslava Stratilová Lutín
85 let Marie Staňková Lutín
81 let Alena Crhová Lutín
81 let Marie Koldasová Lutín
80 let Marie Lezowská Lutín
80 let Irena Vlachová Lutín
75 let Zdeňka Dorazilová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

Narozené děti: 

červen:
Jasmína Hanzelová Lutín
Vojtěch Kučera Lutín

červenec:
Jan Povýšil Třebčín

srpen:
Iveta Číhalíková Třebčín
David Ščudla Třebčín
Kateřina Charvátová Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

*   *   *   *   *

Opustili nás ve věku …

89 let Miroslav Zahradníček Třebčín
52 let Ivo Tesař Lutín
46 let Petr Hejný Lutín
28 let Michaela Vychodilová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal./

V roce 1996 bylo v Lutíně uděláno ne-
málo pro to, aby obec zkrásněla a život 
v ní byl radostnější a spokojenější. Byla 
dokončena 2. etapa výstavby základní 
školy. 

Před školou a obecním úřadem byla 
dokončena probíhající kanalizace obce, 
byly opraveny chodníky a položena zám-
ková dlažba.

V roce 1996 byla obec nucena přispívat 
na ztrátovost autobusové dopravy část-
kou více než 550 tis. Kč. Občané museli 
opět akceptovat zvýšení vodného i stoč-
ného.

Zvýšil se počet lékařů, kteří vykonávali 
zdravotní službu. Jednalo se přitom o lé-
kařku praktickou i lékaře odborné, kte-
ří dojížděli do Lutína jednou až dvakrát 
týdně.

K určitému zlepšení a zintenzívnění 
stagnujícího kulturního života v obci, 
organizovaného hlavně Českým svazem 
žen a Sborem pro občanské záležitosti, 
došlo po vybudování velmi pěkné auly 
při místní ZŠ. 

Občany Lutína oprávněně mrzela nízká 
úroveň tělovýchovy a sportu. Po letech 
velmi úspěšné činnosti řízené zkušeným 
výborem TJ nastal v posledních letech 
útlum hlavně v řídící činnosti jednoty. 
Také společenský život nebyl na výši, 
což bylo způsobeno hlavně nedostateč-
nou aktivitou organizací a spolků v obci.

V oblasti fi nancování skončil rok pro 
obecní úřad úspěšně. Ke konci roku před-
stavoval přebytek hospodaření částku 
12,360 mil. Kč.

V roce 1996 se konaly v České republi-
ce volby do Parlamentu ČR a do Senátu 
ČR. Procento účasti voličů do parlamen-
tu bylo 81,60 a zvítězila ČSSD počtem 
hlasů 595 před ODS a KSČM.

Narodilo se 22 dětí a zemřelo 16 občanů 
s průměrným věkem 67 let.

Na území Lutína a Třebčína bylo spá-
cháno 85 trestných činů s celkovou ško-
dou 2,586 mil. Kč.

Foto: archiv školy

Aula ZŠ
V přízemí se nachází učebna s kabinetem pracovních činností a keramická dílna. 
V prvním patře je společenský sál s podiem pro akce pořádané školou, kultur-

ní komisí rady, obecním úřadem a Sborem pro občanské záležitosti - výstavy, 
koncerty, vítání občánků, vyřazení absolventů Sigmundovy SŠs, svatební obřady, 
veřejná zasedání zastupitelstva aj.

Den učitelů  Foto: archiv školy Zdobení velikonočních kraslic  Foto: Z. Tomková


