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Cyklostezka Lutín - Třebčín 
se stává skutečností

Na konci měsíce srpna jsme se konečně 
dočkali. Naše dvě místní části propojila 
stezka pro cyklisty a chodce. Jsou tomu 
řádově dvě desítky let, co se o tomto pro-
jektu začalo uvažovat. Vzhledem k od-
dalování její výstavby vyvolávala cyklo-
stezka v posledních několika letech spíš 

úsměvy, avšak dobrá věc se nakonec po-
dařila. 

Protahování příprav a následně i některé 
na první pohled patrné anomálie nejsou, jak 
by se mohlo zdát, způsobeny neschopností či 
nerozumem předchozích nebo i současných 
členů vedení obce. Dovolte mi, abych se tyto 
„anomálie“ pokusil srozumitelně vysvětlit.

První „kuriozitou“ je přiblížení cyklostez-
ky ke krajské silnici s betonovými svodidly 

kousek za přejezdem přes železniční vlečku. 
V tomto místě bohužel také dochází ke zú-
žení stezky. K tomuto kroku byl projektant 
donucen z jednoho prostého důvodu, a to 
proto, že se ani po zdlouhavých jednáních 
nepodařilo dohodnout s majitelem pozemku 
na výkupu. Stezka tedy uhýbá na pozemek 
Správy silnic Olomouckého kraje. Umístění 
betonových svodidel je z důvodu bezpečnosti 
podmínkou takovéhoto řešení.

A už zase zvoní!
Letní prázdniny – jako vždy příliš krátké – jsou defi nitivně za námi. V pondělí 
2. září opět zazní školní zvonek a pro všechny žáky, studenty a pedagogy začne nový školní rok 

2019/2020.
Po slunečném a horkém létě, kdy jsme si užívali krásných dnů v přírodě, u vody nebo na cestách 

za dobrodružstvím, nastává čas návratu do školních lavic. K úspěšnému zvládnutí nových úkolů pře-
jeme chuť do práce, pevné nervy, hodně sil a optimismu všem 38 prvňáčkům i zkušeným „borcům“, 
kteří už mají školní začátky za sebou, pedagogům, provozním zaměstnancům školy a samozřejmě 
i rodičům.

Radost z práce a pokroků přejeme také deseti asistentkám pedagoga, které budou v rámci inkluze 
pomáhat dětem překonat případné obtíže při zvládání náročných úkolů. V mateřské škole nastupují tři 
(pro čtyři děti ve třech třídách), v základní škole šest na prvním a jedna na druhém stupni.

Tak dobrý start a „šťastnou plavbu“!
Ladislava Kučerová, redaktorka OZ

 

 

Křižovatka u sochy anděla v Lutíně. Přejezd přes železniční trať (vlečku). Fota: Dalibor Kolář
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Přiblížení stezky k silnici si vyžádalo betonová svodidla. Vstup na cyklostezku v Třebčíně. Fota: Dalibor Kolář

Druhou zvláštností je odklon cyklostezky 
od hlavní silnice na začátku asfaltové části 
cyklostezky v Lutíně (pod transformátorem). 
Zde bylo původně počítáno se zpomalovacím 
ostrůvkem. Během projektování ostrůvku 
bylo projektantem i Policií ČR doporučeno 
posunutí ostrůvku více směrem k Třebčínu, 
avšak odklon cyklostezky zůstal, a to zejmé-
na z důvodu platného územního a stavebního 
povolení. Přesto vznikl pod transformáto-
rem zajímavý prostor, který bude využit pro 
umístění nádob na tříděný odpad, případně 
na parkovací stání. 

Třetí diskutabilní pasáží je posunutí kři-
žovatky u sochy anděla a zúžení stezky 
od domu č. p. 1 po Rybníček. Obě zúžení spo-
lu souvisejí. Během projektování této části 
bylo s tehdejším majitelem domu č. p. 1 a při-
lehlé zahrady dohodnuto vykoupení části za-
hrady tak, aby stezka mohla, stejně jako ko-
lem obecního úřadu, vést ve dvou oddělených 
pruzích. Co čert nechtěl, tehdejší majitel se 
bohužel dostal do exekuce a pozemek se stal 
najednou nedostižným. Později se obci poda-

řilo dům č.p. 1 i se zahradou získat v exekuční 
dražbě, to už ale stavba měla územní i staveb-
ní povolení. Změna by znovu oddálila stavbu. 
I v tom však lze nalézt pozitivum, protože pro 
budoucí nový zadní vjezd do školního areálu 
a parkoviště, které  pravděpodobně nahradí 
to provizorní, zůstává více místa. Variantou 
je i v rámci projektu nového parkoviště roz-
šířit zúženou stezku o druhý, zatím chybějící 
pruh. 

Setkal jsem se s názorem, že posunutí 
křižovatky u anděla bude mít negativní vliv 
na silniční provoz. Dle mého názoru je tomu 
naopak, protože posunutím a nakolmením 
křižovatky došlo ke zlepšení rozhledových 
poměrů. Navíc doufám, že dojde ke zklidně-
ní dopravy, protože rozjetá auta z ulice Školní 
při odbočování na Třebčín téměř nebrzdila. 

Stezku nám postavila na základě výběro-
vého řízení fi rma STRABAG za celkovou 
cenu asi 13 mil. korun, je dlouhá celkem 
1,5 kilometru. Část od supermarketu Anička 
po dům č. p. 1 je vedena jako oddělená stez-
ka pro chodce a cyklisty, dále od domu č.p. 1 

až do Třebčína jako smíšená pro chodce 
a cyklisty. Asfaltová část stezky v extravilá-
nu je osvětlena moderním LED osvětlením. 
Intravilánová část stezky má dlážděný po-
vrch, a to zejména kvůli sítím (elektrické ve-
dení), které je pod ní umístěno. Tím je zaruče-
no, že v případě potřeby výkopu může být jen 
rozložena a znovu vydlážděna. Stavba byla 
fi nancována z prostředků obce Lutín uspo-
řených z minulých let. Na akci byly podány 
dvě žádosti o dotaci, ani jedna však nebyla 
akceptována z důvodu nedostatku prostředků 
v dotačním titulu.

V průběhu roku 2020 se dočkáme dal-
ší cyklostezky, a to ve směru na Slatinice. 
Bude vybudována na polní cestě kolem po-
toka Slatinka. Na tuto akci už byla přiznána 
85 procentní dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury a realizace začne 
na jaře. Současně také probíhají jednání o cy-
klostezce směrem na Hněvotín.

Jakub Chrást
starosta

Chystáme náročné investiční 
akce

V poslední třetině roku by se v případě, že 
nedojde k průtahům ve výběrových řízeních 
(např. z důvodu obstrukcí uchazečů), měly 
rozběhnout investiční akce, významné svou 
důležitostí, rozsahem a s tím souvisejícími 
značnými investičními náklady.

První velkou investicí je přestavba bývalé 
ubytovny č.p.111 na komunitní dům pro 
seniory. Otevřené výběrové řízení na zhoto-
vitele proběhlo v letních měsících a v součas-
né době běží zákonné odvolací lhůty. V přípa-
dě hladkého průběhu výběrového řízení a ná-
sledné kontroly ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj bude na akci v celkové hodnotě 
47 mil. Kč s DPH poskytnuta dotace ve výši 
13,2 mil. Kč. V rámci této akce bude přista-
veno třetí patro budovy, zpevněním projdou 

základy budovy, dojde ke kompletní výměně 
oken a dveří, realizováno bude zateplení fa-
sády minerální vlnou. Výstavba výtahu za-
jistí kompletní bezbariérovost budovy, nová 
budou také schodiště. V novotě bude veškerá 
technika prostředí staveb, stropy i podlahy. 
Výsledkem bude 22 nových bytových jed-
notek, velká společenská místnost a prádelna 
se sušárnou. 

Půjde o byty 1+kk vybavené kuchyňskou 
linkou s vestavěnými elektrospotřebiči. 
Součástí vybavení každé bytové jednotky 
bude pračka. Zbudována bude nová nájezdo-
vá rampa ke vchodu do budovy, nový chod-
ník a devět parkovacích stání včetně jednoho 
pro invalidy. V rámci akce musí být rovněž 
zřízena nová retenční nádrž pro plynulý od-
tok dešťové vody do kanalizace. 

Druhá akce se týká mladší části obyvatel. 
Jedná se o energetické úspory na objektu 

ZŠ Lutín, kde dojde k výměně oken a dveří 
na budově koridoru a auly ZŠ, na nové budo-
vě školy a na staré budově školy. Na tělocvič-
ně a ve školních bytech jsou plastová okna již 
vyměněná a z hlediska izolace vyhovující. 
Na všechny budovy bude instalován kontakt-
ní zateplovací systém o tloušťce 160 mm, za-
izolovány budou rovněž střešní konstrukce, 
na části střech bude položena nová krytina. 
Vyměněny budou veškeré klempířské prvky 
i hromosvody. 

Z vnitřních instalací budou kompletně vy-
měněny rozvody tepla včetně topných těles 
a většina plynových kotlů. Instalovány bu-
dou speciální jednotky pro výměnu vzduchu 
s rekuperací, které zajistí v případě zvýšené 
hladiny oxidu uhličitého ve třídě její odvě-
trání bez ztráty tepla. Celá akce přijde na 
41 mil. Kč včetně DPH, dotace činí celkově 
asi 15 mil. Kč.
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 Je nemilé, že práce budou muset být zahá-
jeny v průběhu školního roku, to však je způ-
sobeno jak rozsahem prací (termín zhotovení 
díla je 300 dní), tak rozhodnutím o přidělení 
dotace, které padlo až na začátku prázdnin. 
Začátek realizace oddálilo rovněž výběro-
vé řízení na dodavatele, které „spolklo“ té-
měř celé prázdniny. Věřím, že ve spolupráci 
s vedením školy a zhotovitelskou fi rmou vše 
zvládneme tak, aby výuka byla narušena  co 
nejméně.

Jakkoliv se zdají být náklady na tyto akce 
vysoké a podíl dotací nízký, jsou natolik po-
třebné, že je prakticky nelze nerealizovat. 
Stávající DPS, kde jsou naši senioři ubyto-
vání, je ve více než havarijním stavu, rovněž 
okna v základní škole vypadávají z pantů. 
Minulé rozpočty obce s těmito akcemi počí-
taly, byla tudíž vytvořena fi nanční rezerva, 
která je spolu s dalšími fi nancemi z rozpočtu 
obce na rok 2020 schopna náklady pokrýt. 

V měsíci září se rozjedou některé další 

akce, a to vybudování zpomalovacího ost-
růvku s místem pro přecházení v Třebčínské 
ulici a oprava chodníku od sochy anděla až 
po dům č.p. 201. Předem se omlouváme 
za vzešlé komplikace a doporučujeme obča-
nům z dotčených nemovitostí, aby v průběhu 
prací parkovali svá auta na provizorním par-
kovišti u domu č.p.1. V listopadu projde opra-
vou také chodník v ulici Na Zábraní.

Jakub Chrást

Zájemců je stále málo
V minulém čísle Obecního zpravodaje 

jsme informovali občany o zavedení služ-
by Hlášení rozhlasu.cz, kdy zaregistrovaný 
uživatel dostává zdarma buď e-mailem, 
SMS zprávou nebo do mobilní aplikace 
veškeré informace od obecního úřadu. 
Uživatel si dokonce může zadat, jaké typy 
informací chce dostávat. 

Ke dni uzávěrky zpravodaje je do služby 
přihlášeno 151 uživatelů, což vzhledem 
k velikosti obou místních částí není mnoho. 
Aplikace tak ztrácí svůj smysl. Proto bych 
chtěl poprosit všechny, kdo se ještě nezare-
gistrovali, aby tak učinili. Aby i ti, co jsou 
zaregistrování, pomohli s registrací svým 
rodičům, babičkám i dědečkům. 

Ke službě se lze přihlásit na webových 
stránkách www.hlasenirozhlasu.cz, insta-

lací aplikace, která je dostupná v Google 
Play i v App Store, nebo se zastavit na obec-
ním úřadě, kde vás zaregistrujeme. Buďte 

i vy uživatelem této prospěšné služby a už 
nikdy vám nic z obce neunikne.

Jakub Chrást

P R Á Z D N I N Y   
S   K L Á S K E M

Červencový příměstský 
tábor ovládli kovbojové

„Každé ráno sjíždí z hor, 
ta naše parta z ranče 
Ypsilon...“,  zpívalo si je-
denáct kovbojů, kteří se 

scházeli každé ráno od 15. do 19. července 
v Rodinném centru Klásek na westernovém 
příměstském táboře pro děti od tří do osmi 
let.

Každý den byl naplněný různými výtvar-
nými a pohybovými aktivitami. 

Nezapomněli jsme ani na vyrábění vlast-
ních svačinek. Na oběd jsme docházeli 
do místní restaurace Neptun, na což se kov-
bojové vždy velmi těšili.

Nebyl by to ten pravý western bez saloonu, 

šerifovy stanice či vězení. Tábor byl zahájen 
výrobou westernového městečka. Pak si naši 
kovbojové vyrobili své koně a „honba dobyt-
ka“ mohla začít.

Divoký západ nebyla žádná poklidná idy-
la. Naši kovbojové pátrali po nebezpečných 
banditech a nevyhnuli jsme se ani přestřelce, 
vyzkoušeli si také rýžování zlata nebo dojení 
krav.

Největším zážitkem ale byl výlet do Příkaz 
u Olomouce do jezdeckého klubu Baba. 

Výlet do Příkaz byl velkým zážitkem. „Krabicové“ westernové městečko vyrostlo v zahradě v Břízové ulici. 

Fota: Lucie Charvátová
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Kovbojové měli možnost hřebelcovat, vodit, 
krmit koně (což je veliká vzácnost), a dokon-
ce se na koních povozit.

Dostali jsme také pozvánku do lutínské 
knihovny, kde nám byl promítnut animova-
ný fi lm „Ferdinand“. Čekalo nás velmi vlídné 

přijetí a malé občerstvení. Moc panu knihov-
níkovi děkujeme.

Celý týden nám neuvěřitelně rychle 
utekl. Doufáme, že si všichni odnesli 
nejen kovbojské klobouky na památku, 
ale také hezké zážitky. Těšíme se, že 

se zase někdy sejdeme na nějaké akci 
v Klásku.

Na závěr ještě velké poděkování prodejnám 
Sigma Lutín a Cyklo sport Popelka za po-
skytnutí krabic na westernové městečko.

Lucie Charvátová, vedoucí tábora

V srpnu jsme cestovali 
kolem světa

Druhý „táborový“ týden od 5. do 9. srpna 
probíhal ve znamení „Prázdninového ces-
tování kolem světa“. Děti se  dovídaly různé 
zajímavosti o jednotlivých světadílech a vý-
jimečných místech na naší planetě. 

Každý den jsme zpívali, tančili, hráli 
hry, soutěžili, tvořili a sami si „ukuchti-
li“ odpolední svačinku. To byste nevěřili, 
jaké dobroty naše děti zvládnou připra-
vit - vynikající vajíčkovou pomazánku, 
nadýchanou bábovku a na poslední den 
tvarohový dort. Rodiče by taky rádi 
ochutnali, ale my jsme jim toho moc ne-
nechali.

Celý týden plný legrace a zábavy rychle 
utekl a bylo pro mě velkou radostí prožít 
pět prázdninových dní ve společnosti ve-
selých a milých dětí. Velké poděkování 
za pomoc při přípravě a průběhu tábora 
patří Hance Smičkové – mé asistentce 
a zároveň bývalé žákyni, nyní „bezva“ ka-
marádce a mé budoucí švagrové.

Iveta Ženožičková, vedoucí tábora

Sami jsme si uvařili – sami si sníme. Druhý tábor byl ve znamení her, soutěží, tvoření, vaření a pečení. 

Fota: Iveta Ženožičková

Zahrádky v Lutíně 
zaplavila Blata

Ve středu 19. června bylo několik okol-
ních obcí zasaženo prudkými přívalovými 
dešti, jejichž následky pomáhali odstra-
ňovat i třebčínští hasiči. Naše obce sice 
zůstaly ušetřeny dešťových přívalů, ale 
voda valící se korytem Blaty od Senice 
a Náměště na Hané přesto škodila. 

Došlo totiž ke zpětnému zatopení prázd-
né vodoteče za sídlištěm a vylití vody 
do zahrádek u čistírny odpadových vod 
a přilehlého pole. Následkem byla skoro 
půl metru hluboká laguna, která zasáhla 
několik zahrádek a v poli vytvořila plochu 
zhruba 100 x 100 metrů. 

Ačkoliv měli hasiči za sebou noční zá-

sah ve Stařechovicích, ochotně na výzvu 
občanů přijeli a nasadili na rychlejší li-
kvidaci vzniklé laguny svá dvě výkonná 
čerpadla, která pracovala až do pozdních 

večerních hodin.  Pomohli tak zachránit 
alespoň část vybavení a úrody před zká-
zou. Chlapi, ještě jednou DĚKUJEME.

Dalibor Kolář, místostarosta

Zahrádky a pole u „čističky“ zaplavila Blata. Foto: František Crha

Obec bude „jako malovaná“
Nový střední traktor s mulčovacím zaří-

zením a sekačka Stiga, zakoupené z roz-
počtu obce, doplnily stávající vybavení 
Technických služeb v Lutíně a Třebčíně. 

Přispějí ke zkvalitnění zimní údržby míst-
ních komunikací a péče o zelené plochy 
v okolí cyklostezky a polních cest, které 
jsou hojně využívány k rekreačnímu běhu 
a procházkám. 

Tuto péči již z technických a kapacitních 

důvodů nelze provádět pouze sekačkami. 
Na fotografi ích tedy představujeme traktor 
New Holand a novou sekačku Stiga, která 
nahradila dosluhující stroj u TS v Třebčíně. 
Oba stroje se již plně zapojily do práce.

Dalibor Kolář, místostarosta
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Nová technika pro TS. Foto: Miroslav Brhel  Foto: Dalibor Kolář

Hasiči soutěžili v Brehách
Již po dvanácté navštívili třebčínští hasi-

či obec Brehy na Slovensku, se kterou udr-
žujeme partnerství prostřednictvím vzá-
jemných návštěv členů hasičských sborů. 

V pátek 9. srpna po ubytování v místním 
kulturním domě jsme krátce poseděli se slo-
venskými přáteli, než jim nastal dvoudenní 
maraton příprav a pořádání dvou akcí. 

V sobotu pořádají „Brežské remeselné 
dvory“, velkolepou akci, kdy v každém 
dvorku na návsi je možno vidět kováře, vče-
laře, muzeum folkloru, rybáře, výrobu lokší 

i halušek a spoustu dalších řemesel. Stánky, 
které lemují místní silnici, reprezentují vět-
šinou řemeslnou ruční výrobu. V kulturním 
programu se vystřídá několik folklorních 
souborů. Večer zpestřila diskotéka.

Neděle pak patří tradiční hasičské soutěži, 
v letošním roce již 29. ročníku „Memoriálu 
Karola Marušku“, na místním fotbalovém 
hřišti a probíhá také splav netradičních pla-
videl po Hronu. 

Do Brehů jezdíme hlavně kvůli přáte-
lům, ale také proto, abychom se zúčastnili 
hasičské soutěže. V letošním roce soutěžilo 
19 družstev ve třech kategoriích - muži, 

ženy a muži nad 35 let (veteráni). Soutěž 
probíhala na dva útoky a počítal se čas lepší-
ho útoku. Naše družstvo v sestavě  František 
Crha - koš, Marek Šnobl - savice, Tomáš 
Otruba - strojník, Tereza Dostálová – hadi-
ce  „B“, Michal Dostál - rozdělovač, Vašek 
Stejskal - levý proud, Michal Kryl - pravý 
proud skončilo v celkovém pořadí  na šes-
tém a v kategorii veteránů na druhém místě.

Děkujeme Obci Brehy, členům DHZ 
(Dobrovolného hasičského zboru) a všem, 
kdo se o nás po tři dny krásně starali.

František Crha 
starosta SDH Třebčín 

„Brežské remeselné dvory“ reprezentují především ruční řemesla. Naši hasiči v Brehách. Fota: archiv SDH Třebčín

Kdy – kde – co v září a říjnu
6. září - Taneční zábava
(pátek)  se skupinou SAX  
  areál Rybníček v Lutíně
  (20.00 hod.)                 

14. září - Taneční zábava
(sobota)    se skupinou SAX
  areál Ohrada v Třebčíně
  (20.00 hod.)

 20. září - 12. ročník drakiády
(pátek)  stadion TJ v Lutíně         
  (15.00 hod.)

5. října - Dýňohraní v Třebčíně
(sobota)  Litovelská pivnice
  (15.00 hod.)

26. října - Oslavy 28. října v Třebčíně
(sobota)   průvod, položení věnce, 

posezení s přáteli (18.00 hod.)

V listopadovém vydání OZ na-
jdete důležité datum 12. listopa-
du (úterý). Na tento den plánu-
jeme tradiční Setkání seniorů 
Lutína a Třebčína.

O hudbu k tanci i poslechu se 
postará populární dvojice DUO 
JAMAHA.

Kulturní komise, SDH a S&K 
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K v ě t e n   p a t ř i l   
e x k u r z í m   a   v ý l e t ů m

Zážitky ze školních výletů a exkurzí žáků 
vyšších ročníků, pořádaných na konci škol-
ního roku, si rezervujeme pro zářijové vydá-
ní našeho zpravodaje, protože je chystáme 
v době, kdy škola ještě prožívá poslední dny 
zasloužených prázdnin.

Tentokrát k nim přibyla ještě historická 
exkurze do Osvětimi a Věličky, která se ne-

mohla z organizačních důvodů uskutečnit 
na podzim loňského roku.

Naše tři exkurze hodnotí hlavně jejich 
účastníci. Žáci osmého ročníku navštívili 
Osvětim a Kutnou Horu, „deváťáci“ obdi-
vovali historii a současnost naší metropole. 
Všechny tři exkurze se uskutečnily v druhé 
polovině května.

*   *    *

Z ponuré Osvětimi 
do „slané“ Věličky

„Jakmile jsme dojeli do Osvětimi, hned 

na mě padla taková divná nálada. Když jsme 
vstoupili do areálu a před námi byla brána 
s nápisem „Arbeit macht frei“, nebylo už 
dobře nikomu z nás. Když máte celý areál 
před očima a slyšíte, co se tam dělo, je to tak 
strašný pocit, že si to ani neumíte představit. 
Byli jsme v mnoha budovách, dvě z nich si 
však zapamatuji navždy. V jedné z nich se 
nacházely dvě tuny lidských vlasů (prý pře-
vážně ženských), v druhé byla plynová ko-
mora. Na jejích zdech byly otisky dlaní lidí, 
kteří tam umírali, a drápance od jejich nehtů. 
Když si představíte, kolik lidí tam zemřelo, 
tak okamžitě musíte ven…“ (Štěpán Látal)

ŠKOLY INFORMUJÍ

O čem jednala rada obce

dne 20. 6. 2019:

Schválila:
�  přijetí dotace v částce 25 tis. Kč od 

Olomouckého kraje na částečnou úhradu 
výdajů na Rockový festival autorské hudby 
pořádaný v Lutíně (13.7.);

�  uzavření smlouvy o dílo (na základě vý-
běrového řízení) se společností IVT kom-
pletní servis s.r.o. na realizaci rekonstruk-
ce části vodovodu v areálu Sigma za cenu 
614 507 Kč (bez DPH);

�  zadávací dokumentaci k výběrovému ří-
zení pro akci „Přestavba a změna užívání 
objektu občanské vybavenosti č.p. 111, 
Lutín“.

Souhlasila:
�  aby svoz bioodpadu  z hnědých popelnic 

rozmístěných po obci prováděla fi rma 
CENTRA CZ s.r.o. za cenu 2 tis. Kč (bez 
DPH) za jeden svoz (1x za 14 dní);

�  aby projektovou dokumentaci na přeložku 
teplovodu v rámci projektu „3. etapa rege-
nerace panelového sídliště (dvůr)“ provedla 
společnost TZ pro  s.r.o. za cenu 45 tis. Kč 
(bez DPH).

dne  9. 7. 2019:

Schválila: 
�  uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem 

Doleželem (OSVČ) na vypracování pro-
jektové dokumentace pro rekonstrukci 
ulice Růžová (část k rotundě) za cenu 
210 900 Kč (bez DPH);

�  zadávací dokumentaci k výběrovému říze-
ní pro akci „Energetické úspory pro budo-
vu ZŠ Lutín“;

�  projektovou dokumentaci pro společné po-

volení stavby na akci „3. etapa regenerace 
sídliště v Lutíně (dvůr)“. PD bude rozeslána 
příslušným orgánům k vyjádření.

Souhlasila:
�  aby opravu chodníku v ulici Na Zábraní 

provedla společnost STRABAG a.s. 
za cenu 212 479 Kč (bez DPH);

�  s nákupem 7 kusů laviček a 7 kusů de-
signových odpadkových košů, které dodá 
společnost Bonita Group Service s.r.o. 
Cena lavičky je 4 590 Kč, cena odpadkové-
ho koše se stříškou 4 860 Kč (bez DPH).

Pověřila starostu přípravou podmínek prode-
je stavebních pozemků v lokalitě U Mlýnku 
(ve spolupráci s právním zástupcem obce).

dne  30. 7. 2019:

Schválila na základě výběrového říze-
ní uzavření smlouvy o dílo se společností 
DAMIAN Company s.r.o. na zhotovení stav-
by „Zpomalovací ostrůvek v Třebčínské ulici 
v Lutíně“ za cenu 1 213 217 Kč (bez DPH).

Souhlasila:
�  s uvolněním prostředků obce ve výši 

16 300 Kč na zajištění akce „Drakiáda“ 
(soutěže pro děti, seskok parašutistů, ob-
čerstvení pro děti a účinkující, ozvučení 
akce);

�  s nákupem 150 kusů tašek na třídění od-
padu od společnosti EKOKOM, které bu-
dou rozdány občanům. Cena jedné sady je 
42,30 Kč (včetně DPH);

�  aby obec Lutín svépomocí vytiskla 
zkušební počet I.C.E. karet z projektu 
„Seniorská obálka“, které budou nabíd-
nuty seniorům.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 25. 6. 2019:

Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2019 o stanovení systému sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

Souhlasilo s vypracováním projektové doku-
mentace na rekonstrukci ulice Růžová – část 
k rotundě. PD vypracuje společnost DSGEO 
projekt za cenu 255 189 Kč (včetně DPH).

Vzalo na vědomí první informace o záměru 
jednatelů společností ABA Teplárenská s.r.o. 
a ABA Energy s.r.o. odprodat technologické 
zařízení pro vytápění a dodávky TUV pro 
sídliště a mateřskou školu v Lutíně do majet-
ku Obce Lutín. Radu obce pověřilo zadáním 
posudku stavu a ceny nabízené technologie.

/jch/

Důležitá informace pro seniory!
Seniorská obálka může zachránit život

„Seniorská obálka“ je iniciativou 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
a projektu „Politika stárnutí v kra-
jích“. Jde o fi nančně nenáročný 
projekt, který zajistí pomoc hlavně 
osaměle žijícím seniorům v případě 
jejich tísně a ohrožení života.

Formulář, na který senior napíše 
seznam užívaných léků, aktuální in-
formace od svého lékaře, případně 
propouštěcí zprávu z nemocnice, po-
věsí na viditelné místo v bytě nebo 
na vnitřní stranu vchodových dveří. 
Díky tomu záchranáři okamžitě po-
znají specifi cké zdravotní problémy 
nebo potřeby pacienta včetně léků, 
které užívá.

Tyto formuláře, tzv. I.C.E. karty 
(ajskarty), jsou připraveny a zájem-
ci si je mohou vyzvednout na obec-
ním úřadě v Lutíně v kanceláři č. 2.

Obecní úřad Lutín

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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„Odtud jsme vyrazili do Březinky. Tady 
vedly koleje, po kterých byli lidé přiváženi 
do tábora. Pokud přežili cestu, mohli se zde 
po vystoupení z vlaku naposledy vidět jako 
rodina. Ihned poté byli rozděleni na muže 
a ženy s dětmi a  dále ještě na ty, kteří byli 
schopni pracovat, a „zbytek“.    

 (Nela Hanzelová)

„I když to není nejpříjemnější zážitek, my-
slím, že by se do Osvětimi měl podívat ka-
ždý, aby si uvědomil, čeho všeho je člověk 
schopen a jaké hrozné věci se v té době ve 

válčící Evropě děly.“  (Hana Krejčířová)

„Exkurzi jsme ovšem zakončili o mnoho 
příjemnějším tématem - návštěvou solných 
dolů ve Věličce. Hned na začátku nám paní 
průvodkyně řekla něco ve smyslu: „Stěny 
lízat můžete, umělecká díla ne.“ Přišlo nám 
to úsměvné, ale každý potom ochutnal. 
Stěny byly slané a sochy krásné.“  

(Nela Hanzelová)

„Paní průvodkyně nám také řekla, že důl 
ve Věličce je nejstarší na světě. Je mu už 760 

let. Ostatní doly jsou většinou nanejvýš sto let 
staré. Pak se obvykle zřítí.“    

(Amálie Mikulková)
*   *   *

Tolik tedy postřehy účastníků. Jsem ráda, 
že lízání slaných zdí ve Věličce a tajemná 
krása bývalého solného dolu vypudily trochu 
z jejich mysli to, co viděli v Osvětimi. Nikdo 
z nás nechce dospívající děti strašit. Jsou to 
však právě ony, kdo představují naši budouc-
nost. Proto je třeba, aby viděly a pochopily. 
Už nikdy více. 

Věra Voňková, učitelka

Za historií do Kutné Hory
V malebném středočeském městě s bo-

hatou historií stihli žáci spolu s učite-
li ve dvou dnech navštívit stříbrné doly 
a mincovnu, katedrálu a kostnici v Sedlci 
a na závěr si prohlédli tepelnou elektrár-
nu ve Chvaleticích. Zážitků bylo mnoho, 
každému se líbilo něco jiného a všichni si 
odnesli nové poznatky.

„Největším zážitkem pro mě byla pro-
hlídka dolu a mincovny…“ 

 (Klára Řezníčková)

„Do hloubky třiceti metrů jsme sešli 
po 170 schodech. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavých věcí, například jak se vhá-
něl vzduch do dolů nebo co museli havíři 
udělat, když jim zhasl kahan.“   

  (Adéla Mádrová)

„Kahánky vydržely hořet asi tři hodi-

ny. Když kahánek dohořel, musel se havíř 
vrátit na zem. Řídil se přitom podle směru 
proudění vzduchu…“ (Petr Gazda)

„Nejvíce se mi líbil noční zážitkový pro-
gram v sedlecké katedrále. Dokonce i ti 
nejneposednější z nás poslouchali. Naše 
průvodkyně - v tu chvíli sestra Dagmar - 
nám ukázala snad všechna místa v kate-
drále, ke kterým je přístup.“   

 (Nela Hanzelová)

„Katedrála v Sedlci je nádherná zven-
čí i uvnitř. Téměř celou dobu, kdy jsme 
v ní pobývali, nám hrál varhaník na var-
hany. Touto památkou UNESCO nás 
prováděli bratr Jan (operní zpěvák Jan 
Hájek) a sestra Dagmar (průvodkyně 
Dagmar Holá). V kostele byla spousta 
krásných obrazů, a dokonce jsme vi-
děli i fi lm. Vyprávěl příběh sedleckého 
kláštera. Kolem naší cesty byly zapálené 
svíčky, a protože naše prohlídka probí-

hala večer, tak to bylo opravdu nádher-
né. Prošli jsme úplně celý areál.“     

 (Michaela Sedláčková)

„Nejvíce se mi z našeho dvoudenního 
výletu líbila exkurze v tepelné elektrárně 
ve Chvaleticích.  V budoucnu bych chtěl 
v podobné elektrárně pracovat.“   

 (Martin Janeček)

*   *   *

A ještě pár osobních „střípků“:
„Ubytování bylo super až na to, že jsme 

bydleli vedle učitelů, kteří nás neustále 
kontrolovali.“ (Karolína Slezáková)  

„Jídlo v restauraci U Kata bylo dobré, 
akorát ho mohlo být víc.“ (Petr Gazda)

„Ve Vlašském dvoře stojí sloup, na kte-
rý když si člověk sáhne, pohladí ho nebo 
obejme, bude mít v příštím roce samé štěs-
tí.“  (Kristýna Beňadiková)

Praha trochu jinak
Letos bylo uspořádání exkurze do Prahy 

a vůbec volba jednotlivých akcí pro nás 
zvláště složité, neboť to byly právě naše 
vlastní třídy, které jsme tentokrát do Prahy 
doprovázely. Třídní učitelkou v 9. A byla 

RNDr. Dana Vrbová, třídní učitelkou 9.B 
já. Co zvolit, aby je Praha znovu zaujala? 
Vždyť zde pod naším vedením byli již to-
likrát. Nakonec jsme z často používané 
klasiky zvolily jen to opravdu nejkrásněj-
ší - zlaté Národní divadlo, bohatě zdobený 
Obecní dům, svou velikostí už na první po-

hled imponující budovu Senátu. Tuto kla-
siku jsem doplnila věcmi, které byly letos 
zcela nové - prohlídkou Novoměstské rad-
nice, vzdělávacími pořady v Galerii DOX 
a komentovanou prohlídkou Národního 
fi lmového muzea (NaFilm). V záloze jsem 
měla i malé překvapení - selfi e čokoládu 

V Galerii DOX nás varovali před nástrahami internetu. Jedno foto přímo na mobil – v hledišti ND. 
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Sigmundova SŠS, Lutín

Ústní závěrečné zkoušky 
jsme zvládli „v potu tváře“

K letošním ústním závěrečným zkouš-
kám přišly v červnu tři třídy žáků tří-

letých učebních oborů. Pět dní, které 
zkoušení žáci i členové komise doslova 
propotili buď trémou, nebo díky velmi 
teplému počasí, byly poslední zkouškou 
a ověřením znalostí získaných během tří-
letého studia. 

Začátek zkoušek nám zpříjemnila Hana 
Vacková, dnes již také absolventka, která 

sama upekla stylový dort.  Studium úspěš-
ně ukončilo 54 obráběčů kovů, 9 nástroja-
řů, 4 strojní mechanici a 2 karosáři. Osm 
žáků ukončilo zkoušky s vyznamenáním, 
šest z nich bude oceněno Hospodářskou 
komorou České republiky. 

V úterý 25. června se absolventi sešli 
v aule ZŠ Lutín naposledy. Třídní učite-

v kavárně v podchodu U Nováků. Přiznám 
se - trochu jsem se bála, jak budou „děti“ 
reagovat, jak přijmou novinky v repertoá-
ru, které jistě nečekaly. I ze zvolených diva-
delních představení mi trochu běhal mráz 
po zádech - inscenaci „Věra“ (Studio DVA) 
jsem předtím neviděla, a jak vážně vez-
mou v Divadle ABC modernizaci „Romea 
a Julie“, nevěděl vůbec nikdo - premiéra 
byla pouhý týden předtím, než začínala 
naše exkurze. A jak to tedy dopadlo? 

*  *  *
 „Nejvíce mě překvapila divadelní před-

stavení „Věra“ a „Romeo a Julie“. A bylo 
to překvapení příjemné. Jelikož do diva-
dla moc nechodím, myslel jsem si, že to 
bude něco jako balet, a to mě nebaví. Ani 
jedno z představení však nudné nebylo. 
Obě  jsem si opravdu užil. Moje pocity 
zcela odpovídají hlášce Filipa Novotného: 
„Páni, já snad začnu chodit do divadla!“                                                                                
 (Jakub Smička)

„V Divadle ABC měli sice levnější vstu-
penky, levnější občerstvení a šatnu zdarma, 
představení však „levnější“ nebylo. Moderně 
pojatí Romeo a Julie mě velmi překvapili. 
Nebylo to moderním pojetím znetvořené, ale 
naopak přivedené k dokonalosti. Velmi mne 
překvapilo a okouzlilo úžasně fl exibilní vyu-
žití nemnoha rekvizit a také dvojité opony, se 
kterou doslova kouzlili. A k tomu měli ještě 
živou hudbu. Bylo to úžasné.“ (David Logr)

„Následující den ráno jsme vyrazili 
do Klementina, kde jsme si prohlédli ob-
servatoř a užili si krásný výhled na stověža-

tou Prahu. Schody nahoru byly velmi příkré 
a měli jsme co dělat, abychom na věž v po-
řádku vylezli a zase slezli. Po Klementinu nás 
čekaly další schody, a to na věž Novoměstské 
radnice. Pohled na Prahu z výšky však za tu 
námahu stál. Ale nejlepší bylo překvapení, 
které přišlo potom. Paní učitelka nás zavedla 
do kavárny, kde na nás čekala horká čokoláda 
s našimi fotkami. Všichni jsme na to hleděli 
s otevřenou pusou. A není divu! Vždyť je jen 
jediná kavárna v České republice, která tako-
vé kávy a čokolády dělá.“

 (Iveta Kuchařová)                   

„Přestože jsme zastavili u kavárny s ná-
zvem „1M Selfi e Coffee“, stále jsme si ještě 
nebyli jistí, co nás čeká. Pak jsme to uviděli. 
Paní učitelka nějakým záhadným způsobem 
domluvila, objednala a zařídila, že na baru 
stálo jednatřicet horkých čokolád a na každé 
z nich byla „fotka“ jednoho z nás. To, že něco 
takového je i v Praze, jsem vůbec netušil!“

 (Vojtěch Šmída)  

„Po prohlídce Obecního domu nás čekal 
dvouhodinový rozchod na oběd v Palladiu, 
kde si všichni koupili většinou hranolky nebo 
salát. Jen Laďa si koupil malou bílou myšku. 
Pojmenoval ji Skipy. Když to ale před naší 
další zastávkou v České národní bance zjisti-
ly paní učitelky, Skipy se musel vrátit zpátky 
do Zverimexu.“  (Iveta Kuchařová)

„Šel jsem znovu do Zverimexu. Pan pro-
davač se na mě podíval tázavým pohledem. 
Řekl jsem, že si myšku nemůžu nechat. 
Odpověděl, že je rád, že jsem myšku donesl 

a ne vyhodil. Překvapeně jsem se zeptal, proč 
mi to říká. Odpověděl, že asi před rokem si 
u něho jeden kluk koupil tři myši. Když pro-
dávajícímu končila pracovní doba, šel domů. 
Před obchodem - když šel kolem odpadkové-
ho koše - uslyšel slabé pištění. A v koši našel 
ty tři myši.“ (Ladislav Pospíšil)

„Součástí prohlídky DOXu byl také vzdělá-
vací pořad o bezpečí na internetu a o různých 
způsobech, jak se na nás internetové společ-
nosti snaží vydělat.“     

 (Kristýna Nezhybová)

„První den pobytu jsme se zúčastnili vzdě-
lávacího pořadu o bezpečnosti na internetu, 
zejména o sbírání metadat, ochraně našeho 
soukromí a o udržování svého profi lu na netu 
tak, aby jej nikdo nemohl jakýmkoli způso-
bem zneužít. Tento pořad mě velice zaujal, 
protože jsem se dozvěděl mnoho nových in-
formací, které rozhodně v budoucnu využiji.“

  (Dušan Soušek)

„Celé tři dny v Praze byly skvělé, jen ško-
da, že s touto třídou poslední.“  

 (Martin Vrzal)
*   *   *

Zdá se, že novinky v repertoáru nastupu-
jící mladé generaci nevadí, naopak. Kladné 
ohlasy mě samozřejmě potěšily. Možná ze 
všeho nejvíc ty, které se týkaly divadla. Když 
vám dospívající hoch, původně samozřejmě 
nezaujatý a snad i tak trochu otrávený, nad-
šeně sdělí, že odteď začne chodit do divadla, 
je to radost. Velká radost. 

Věra Voňková 

Prohlídka interiéru historické budovy ND. Foto: V. Šmída, G. Vychodilová, A. Holcová Milé překvapení v kavárně „IM Selfi e Coffee“. 
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Hana Vacková a její „sladké překvapení“. Ústní část závěrečné učňovské zkoušky. Fota: Jitka Bušinová

lé Ing. Petr Jalůvka, Ing. Miroslav Hejl 
a Mgr. Tomáš Vaněk krátce představili 
své třídy i jednotlivé žáky  přítomným 
rodičům a hostům.  Výuční listy s euro-
pasy převzali žáci z rukou ředitele ško-
ly Mgr. Pavla Michalíka. Starosta obce 
Ing. Jakub Chrást jim předal pamětní listy 
obce, od níž dostali i publikaci o historii 
Lutína. 

Na slavnostním vyřazení absolventů 
učebních oborů byli rovněž přítomni zá-
stupci největších fi rem, se kterými spo-
lupracujeme. Přítomní výrobní ředitelé 
a personalisté ze společností Honeywell 
Aerospace Olomouc, John Crane Lutín, 
Koyo Bearings a Edwards Lutín předali 
dárky žákům, kteří ve fi rmě vykonáva-
li odbornou praxi, a také ocenili dárkem 

nejlepší absolventy. Všichni nyní již býva-
lí žáci se podepsali do pamětní knihy obce 
Lutín. 

Všem letošním absolventům blahopřeje-
me a doufáme, že budou rádi vzpomínat 
na léta strávená v naší škole.

Miroslav Hejl
učitel odborných předmětů

„Svou“ školu navštívili 
po 47 letech

V letech 1967 – 1972 se učili na lutínském 
středním odborném učilišti pro tehdejší ná-
rodní podniky SIGMA. Po získání výučního 
listu pokračovali ve studiu při zaměstná-
ní a v roce 1972 úspěšně složili maturitní 
zkoušky. A letos 7. června se uskutečnilo 
v naší škole setkání těchto absolventů „sou-
vislého pětiletého studia“ zřízeného pro 
strojírenské obory. Čerstvých sedmašede-
sátníků, kterým by jejich věk nikdo nehádal.

Hosté si prohlédli současnou školu, která 
byla v době jejich studia ještě hodně vzdá-

leným snem (teoretická výuka probíhala až 
do října 1987 v budově dnešního domova 
mládeže), vzpomínali na studijní léta a srov-
návali materiální a technické vybavení tehdy 
a dnes. Moderním zařízením školy i nově re-
konstruovaných dílen byli nadšeni. My, kdo 
jsme měli možnost se s nimi setkat, jsme byli 
jejich návštěvou a zájmem opravdu potěšeni.

Oldřich Fojtek, zástupce ředitele
*   *   *

Jsem ráda, že jako vyučující a u maturity 
zkoušející češtinářka jsem měla díky osob-
nímu pozvání možnost se tohoto setkání zú-
častnit. Po návštěvě školy pokračovalo v sa-
lonku restaurace „Neptun“ a mohu potvrdit, 

že po sedmačtyřiceti letech bylo bezprostřed-
ní a srdečné, rádi jsme zavzpomínali na mla-
dá léta, hodiny společně strávené a zážitky 
s nimi spojené. Nesmělo chybět ani „curricu-
lum vitae“ každého z přítomných od maturi-
ty až po současnost.

Za učitele a mistry, kteří se ještě těší ob-
stojnému zdraví a jasné mysli (ještě nás pár 
zbylo!), přeji všem svým „žákům“ rodinnou 
pohodu, radost z dosažených úspěchů a jistě 
zdatného potomstva, pevné zdraví a dlouhá 
léta určitě zaslouženého a pokud možno ak-
tivního odpočinku.

Ladislava Kučerová
(učitelka na rovněž zaslouženém odpočinku)

Nová škola návštěvníky příjemně překvapila. V jedné z moderně vybavených učeben školy. Foto: Oldřich Fojtek



Fotbalový kolotoč se zase točí

Po letní přestávce se zase 
rozbíhá kolotoč mistrov-
ských utkání v kopané. Ze 
všech kategorií odstartova-
li nejdříve muži v Krajském 

přeboru. Tomu předcházela 
krátká příprava pod vedením nového trené-
ra Pavla Zbožínka, který „kopal“ první ligu 
za olomouckou Sigmu. Odcházejícímu tre-
nérovi Davidu Rojkovi patří velké podě-
kování za jeho práci a nadšení, s kterým 
ji vykonával. Dosažená umístění (1. a 2. 
místo) jsou toho důkazem. V mužstvu došlo 
ke změnám i v hráčském složení, opora Vojta 
Šoupal odešel do Rakouska, Lukáš Hrabálek 
k nováčkovi z Lipové, Dominik Pazdera se 
odstěhoval do Brna a Ondra Čuka se vrátil 
do mateřského Hněvotína.  Mužstvo naopak 
posílil obránce Ondra Navrátil ze Sokola 
Bynina a k naší radosti se vrátil náš odcho-
vanec Marťa Skoumal ze Slavonína. Tým 
doplnil také mladý záložník Matyáš Dohnal 
ze Slatinic. 

V rámci přípravy muži odehráli dvě pří-
pravná utkání - s Holicí A remizovali 2:2 
a sousední Slatinice porazili 7:2. V plánu byla 
další dvě přátelská utkání, nicméně Hranice 
ani Hlubočky k domluveným zápasům nedo-
razily.

První mistrovské utkáni muži odehráli 
na vlastním trávníku v neděli 4. srpna s tý-
mem FC Dolany a zvítězili 2:0. Branky dali 
Tomáš Körner a Martin Schön. V dalším kole 
zajížděli na půdu Kralic na Hané a i tam do-
kázali vyhrát poměrem 3:0. Branky dávali 
Chrást, Konečný a Los. Kolo třetí přineslo do-
mácí souboj a soupeř – nováček z Bohuňovic 
– dopadl lépe. 

Co se týká mládežnických družstev pro se-
zonu 2019/2020, bude dorost pod hlavičkou 
TJ Sigma působit v okresním přeboru. Tým 
doplní hráči ze Slatinic a Hněvotína. Domácí 
zápasy se na podzim budou hrát v Lutíně.

Pokračovat bude také družstvo starších 

žáků. To bude působit ve sdružené formě pod 
hlavičkou FC Hněvotín. Své domácí zápasy 
bude hrát na hněvotínské půdě. V letošním 
roce bude mít Lutín i mladší žáky. Ti budou 
nastupovat v okresním přeboru. U mladších 
žáků si Lutín vystačí s vlastními hráči.

V nové sezoně budeme mít i fotbalovou 
přípravku, a to ročník narození 2010 a mlad-
ší. Pilně trénují už i chlapci ročníku 2013 
a mladší, kde předpokládáme pro příští sezo-
nu zapojení do soutěží. 

Přiveďte k fotbalu i vaši ratolest. Tréninky 
přípravek probíhají vždy v pondělí, středu 
a pátek od 16 hodin na stadionu TJ Sigma.

Jakub Chrást, hráč A-týmu
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Vzácný host z Anglie
V červnu byla naše škola poctěna mi-

lou návštěvou. Při své cestě po Moravě 
si na nás udělal čas pan Jan (John) 
Paterson, jehož rodina je s naší školou 
úzce spjata. Proč vzácná návštěva?

Jan Paterson je synem Jitky Patersonové, 
rozené Sigmundové, a vnukem Ing. Jana 

Sigmunda, popraveného nacisty za hey-
drichiády 30. června roku 1942. Přiletěl 
z Anglie, aby navštívil místa, se kterými 
je spojen život jeho předků – matky, pra-
rodičů, strýců a celé rozvětvené rodiny 
Sigmundů.
Ředitel školy Mgr. Pavel Michalík jej 

provedl naší školou a nově rekonstruo-
vanými dílnami.  Na závěr svého pobytu 

v našem regionu navštívil pan Paterson 
zámek v Čechách pod Kosířem.

Oldřich Fojtek, zástupce ředitele

(Pozn. red.: Manželka a všechny děti 
popraveného Ing. Jana Sigmunda našly 
po válce svůj nový domov v cizině – dce-
ra Alena v Kanadě, syn Jan a dcera Jitka 
s matkou v Anglii.)

Jan Paterson u bohatě rozvětveného rodokmenu Sigmundů.
Ve vestibulu Sigmundovy SŠS. (Čestný název škole propůjčil Janův strýc 
Ing. Miroslav Sigmund – v pozadí na panelu.) Foto: Oldřich Fojtek

Rozpis utkání:
Datum a čas: Domácí: Hosté:
18.08.2019    16:30 TJ Sigma Lu  n TJ Sokol Bohuňovice
25.08.2019    16:30 FK Medlov TJ Sigma Lu  n
01.09.2019    16:00 TJ Sigma Lu  n  FK ŠTERNBERK
08.09.2019    16:00 SULKO-Zábřeh TJ Sigma Lu  n
11.09.2019    16:00  SK Lipová TJ Sigma Lu  n
15.09.2019    16:00 TJ Sigma Lu  n FC Želatovice 
21.09.2019    15:30 FK Jeseník TJ Sigma Lu  n
29.09.2019    15:30 TJ Sigma Lu  n TJ Slovan Černovír
05.10.2019    15:00 FK MOHELNICE TJ Sigma Lu  n
13.10.2019    15:00 TJ Sigma Lu  n TATRAN LITOVEL
20.10.2019    14:30 Velké Losiny TJ Sigma Lu  n
27.10.2019    14:30 TJ Sigma Lu  n SOKOL Opatovice
03.11.2019    14:00 TJ Sigma Lu  n Sokol Ús   
10.11.2019    14:00 FC Dolany  TJ Sigma Lu  n

SPORT V OBCI



Nedopatření, nebo úmyslná 
nedbalost?

O zatoulaných nebo odložených čtyř-
nohých domácích mazlíčcích by mohli 
leccos vyprávět pracovníci psích a jiných 
zvířecích útulků. Ať už se jedná o ne-
šťastnou náhodu, nebo zjevný úmysl, 
bezprizorný pejsek ohrožuje bezpečnost 
zejména dětí a působí starosti lidem, k je-
jichž povinnostem patří dbát na pořádek 
v obci.

V červenci se objevil v Lutíně mezi no-
vou zástavbou rodinných domů za obec-
ním úřadem vlčák, kterého nám pomohla 
odchytnout až jednotka HZS Olomouc. 
Je škoda, že se k němu nikdo nepřihlásil.

Vlčák byl umístěn do psího útulku 
v Olomouci – Neředíně.

OÚ Lutín

11

ZAJÍMAVOSTI

Zde leží naši bratři, kteří 
za svobodu vlasti krev prolili

U příležitosti stého výročí vzniku samo-
statného československého státu v loň-
ském roce se čtenáři našeho zpravodaje 
mohli dočíst o osudech našich rodáků 
v bitvě u Zboriva (Zborova) v článku 
„Ukrajinský Zborov je legenda“, kte-
rý vyšel v číslech 141 a 142 ročníku 27. 
Dva třebčínští rodáci Jaroslav Koutný 
a František Chupík padli v této pro bu-
doucí Československo významné bitvě 
2. července 1917. Jejich jména jsou spolu 
s dalšími 193 padlými napsána na des-
kách památníku ve vesničce Kalynivka 
na území dnešní Ukrajiny.

Vesnička (250 obyvatel) se nachází 
jižně od městečka Zboriv v západní čás-
ti Ternopilské oblasti. V okolí prochází 

opravená rychlostní komunikace spojující 
oblastní (krajské) město Ternopil a Lviv, 
od kterého je vzdálena necelých 100 km.

Spolu s vesničkami Krasna (262 obyva-
tel) a Pohribci (324 obyvatel) donedávna 
tvořily jedno uskupení se společným za-
stupitelstvem (Pohribecka silska rada). 
Od roku 2017 byla v rámci tzv. decentrali-
zace státní správy Ukrajiny vytvořena tzv. 
Zborivská územní „hromada“ (komunita), 
která sdružuje město Zboriv a okolní 
obce do jednoho územně správního celku. 
Ve vzniklém zastupitelstvu hromady pak 
mají obce své zástupce, tzv. starosty.

Památník Čechům a Slovákům padlým 
u Zboriva je součástí hřbitova, který se 
nachází ve východní části obce. Krajina 
je lehce zvlněná a terén se na tři strany 
od hřbitova mírně svažuje. Památník je 
umístěn v nejvyšším místě hřbitova, a tak 
je z tohoto místa docela pěkný výhled 

do krajiny. Asi 400 metrů východně pro-
téká říčka Strypa.

Těsně po bitvě tu bylo pochováno čtrnáct 
legionářů, kteří padli mezi první a dru-
hou nepřátelskou linií. A jejich kamarádi 
na prostý dřevěný kříž umístili tabulku se 
zněním „ Zde leží naši bratři, kteří za svo-
bodu vlasti krev prolili“. Poslední rekon-
strukce proběhla v roce 2017.

Památník má tvar nízké zemljanky 
a prostor památníku je od hřbitova oddě-
lený nízkou zídkou. To spolu s faktem, že 
hřbitov je zarostlý vysokou trávou, způso-
buje, že samotný památník je málo vidi-
telný. Nepřehlédnutelné jsou však vzrostlé 
stromy v okolí památníku a také ve větru 
vlající tři vlajky: česká, slovenská a ukra-
jinská. Vlevo na památníku jsou v českém 
jazyce následující slova: „Zde, na sta-
ré slovanské půdě, odpočívají synové 
Československa padlí v bitvě u Zborova, 

Našel vlčák odchycený v Lutíně svého pána? Foto: Miroslav Brhel

Letecký snímek hřbitova a památníku v Kalynivce. Foto: Jiří Průša Kostelík Ochrany přesvaté Bohorodičky, před kterým stojí zvonice. 

Foto: Jiří Burda
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Památník padlým Čechům a Slovákům.

jež dala jim slavné vítězství ve svatém boji 
za osvobození jejich vlasti a za šťastnější 
budoucnost všech svobodných národů slo-
vanských.“

Stejná slova v ukrajinském jazyce jsou 
uvedena na pravé straně památníku.

O prostor památníku se stará starosta 
Pohribecké silske rady.

Místní mi pověděli, že od doby první 
světové války se v obci usadili dva Češi, 
prý účastníci války.

Bitva u Zboriva nebyla z hlediska prv-
ní světové války nijak významná. To, že 
v Kalynivce na hřbitově je nějaký památ-
ník, ví jen blízké okolí a lidé vlastně ani 
pořádně nevědí, proč a na čí straně vojáci 
uvedení na památníku bojovali..

Úspěch českých a slovenských vojáků 
v bitvě u Zboriva přesvědčil naše spojen-
ce o tom, že Češi a Slováci jsou schopni 
bojovat za svou svobodu. Strhli s sebou 
také velkou lavinu následovníků, a tak 

se za několik měsíců tisícovka rozrostla 
až na 40 tisíc a právě díky této vojenské 
síle byli ochotni představitelé západních 
mocností začít jednat s T. G. Masarykem 
o vzniku samostatného státu.

Letecký snímek hřbitova pochází z webu 
www.prusa.org a jeho autorem je Jiří Průša, 
letec a publicista, kterému děkuji za laska-
vé svolení jej použít. Na webu je také odkaz 
na zajímavý projekt „Příběh legií“.

Jiří Burda

Pamětní desky se jmény třebčínských rodáků Františka Chupíka a Jaroslava Koutného. Fota: Jiří Burda

Foto: Sergiy Babkin

Dva patníky připomínají 
nedávnou minulost

Příspěvek byl zpracován podle kronik 
Lutína a Třebčína a fondu Okresní sil-
niční výbor Prostějov z okresních archivů 
Olomouc a Prostějov. Při stavbě cyklostezky 
mezi Lutínem a Třebčínem bylo u silnice 
nalezeno několik patníků, které dříve vyme-
zovaly krajnice. Šlo o jednoduché kamenné 
sloupky opracované jen v místě, kde patník 
vystupoval ze země. Dva z nich ale měly ji-
nou podobu a jejich úkolem bylo nejspíše 
oddělit vyšší silniční správní celek. 

Samotná cesta z Lutína do Třebčína je zde 
odnepaměti, je zmíněna například ve spo-
ru o výhon dobytka na Blata mezi oběma 
vesnicemi z roku 1581 a nejspíše nejstarší 
vyobrazení nacházíme na vojenských ma-
pách z let 1751-1764. Její dnešní podoba se 
datuje zhruba k roku 1904, kdy zemský sta-
vební úřad prováděl přípravu výstavby cesty 
Olšany-Luběnice a bylo zároveň rozhodnuto 
o stavbě odbočky Třebčín-Lutín. Fakticky se 
ale výstavba cesty protáhla až do roku 1912, 
kdy bylo teprve přikročeno k samotným sta-
vebním pracím. 

Projekt díla vyhotovil olomoucký inže-

nýr Leopold Novák a samotné práce pro-
vedla v roce 1913 fi rma Františka Kubíčka 
z Čelechovic, která zároveň z čelechovických 
lomů dodala veškeré potřebné štěrky. V rám-
ci kolaudace 5. listopadu 1913 bylo konsta-
továno, že již zbývá jen osadit cestu patníky 

a vysázet stromy. K tomu tedy nejspíše došlo 
až následujícího roku. Cesta takto vydržela 
až do padesátých let, kdy byla vyasfaltována. 
Silnice v tehdejší délce přibližně 1,5 kilomet-
ru byla budována vlastně ze dvou stran, Lutín 
i Třebčín si zajišťovaly výstavbu na svém ka-
tastru.

Jednou z příčin této oddělené stavby bylo 
to, že se obce tehdy nacházely každá v jiném 
okresu. A právě zmíněné dva patníky jsou 
nejspíše důkazem rozdělení, které už dnes 
není nijak patrné. Každý okres měl totiž také 
odlišný silniční výbor, který měl za úkol do-
hlížet nad silničními stavbami ve své působ-
nosti. Oba dochované patníky jsou vysoké 
64-68 centimetrů a čtyřhranná část vyčníva-
jící nad zem je přibližně 19 centimetrů široká. 
Strana k cestě má vytesané kruhové zrcadlo, 
ve kterém jsou iniciály S.V., tedy pravděpo-
dobně „silniční výbor“. I když byly všechny 
nalezené kameny na jednom místě, je jasné, 
že tyto dva se původně nacházely na cestě 
v místě, kde je katastrální hranice obou obcí 
a tedy i bývalá hranice olomouckého a pros-
tějovského silničního okresu.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v OpavěPatníky, které oddělovaly dva okresy. Foto: Jan Štěpán



13

Co byly a kam se poděly 
hanácké žudry?

Svět je plný zajímavostí pro toho, kdo se 
umí dívat. Někdy to však nestačí, je potřebné 
vědět něco o minulosti místa, které nás zají-
má. Vždyť každý, kdo projde Třebčínem, by 
mohl přísahat, že zde žádná památka na dří-
ve důležitou součást hanáckého obydlí není. 
A přece...

Žudr! V. Houdek ve sborníku „Český lid“ 
z roku 1893 jej charakterizoval jako veli-
ký masívní výstupek na průčelí hanáckého 
gruntu (statku), vyčnívající do návsi. Jeho 
rozšíření dokumentují katastrální mapy 
z druhé poloviny 19. století, na nichž jsou 
před budovami výstupky žudrů zakresleny. 
Tato velká přístavba před obytnou budovou 
vystupující až o pět metrů a o šíři 4,5-6 metrů 
představovala útočiště obyvatel před deštem, 

sluncem, útulek pro sousedské „táčky“ i mís-
to k hrám dětí. I večer se pod ním sedávalo. 

Žudr byl zděný, do návsi bylo jeho průčelí 
otevřeno klenutým obloukem, boční strany 
mívaly rovněž zaklenutý otvor, ale ve spodní 
části byl opatřen zídkou pro zajištění soukro-
mí. Býval vstupním prostorem do domu, něco 
jako otevřená předsíň. Prostor nad žudrem 
byl obvykle sýpkou výhodně položenou nad 
neotápěným prostorem. V podkroví větrala 
sýpku malá okénka, čelní stěna mohla mít 
výklenek pro sošku svatého patrona. Střecha 
byla řešena jako výstupek hlavní střechy nad 
budovou a celek pak působil monumentál-
ním dojmem a členěním rovných fasád domů 
příznivě ovlivňoval vzhled tehdejší návsi. 
Součástí žudru býval i sklípek pod ním, jeho 
prostory sloužily pro uskladnění brambor.

Podle staré katastrální mapy z roku 1850 
měla vesnice Třebčín 53 domů a pyšnila se 

v té době osmi žudry a dalším u jedné z used-
lostí tehdejšího Heneberku*. V místech dvou 
žudrů na současné návsi se uchovaly pod 
zemí jejich sklepy, oba přístupné z domů 
starých popisných čísel 52 a 53  (i dnes spolu 
sousedících). Oba jsou téměř zasypány sutí, 
druhý byl před časem při plynofi kaci domu 
z jedné třetiny zpřístupněn. Podzemní zdivo 
je téměř 200 let staré. Jde o prostory, které 
se v 19. století nacházely pod zastřešenými 
žudry a nebyly vystaveny rozmarům počasí, 
jak je tomu teď. Dnes do nich vniká srážková 
voda a jsou větrány viditelnými průduchy. 

Kolik asi zajímavostí, o nichž nevíme, naše 
obec ještě skrývá?

Josef Nejedlý

(* Byly to usedlosti tehdejších domov-
ních čísel 11, 14, 15, 16, 18, 51, 52, 53 – 
dnešní horní část Třebčína.)

Školní ulice v roce 1976. Foto: archiv Michala Holáska

Josef Mánes a J. Jass: Žudry na hanácké vesnici.

Situace dnes - nový chodník a původní můstek. Foto: Karel Mišák

Restaurace „Pod Žudrem“ v Prostějově. Foto: Josef Nejedlý

Lutín po 43 letech
V pondělí 2.září půjdou všechny děti 

školou povinné tímto chodníkem – začíná 
nový školní rok.

Tento historický obrázek z roku 1976 
znají ale jen ti, kteří navštěvovali první 

stupeň ZDŠ, nová budova druhého stupně 
ještě zdaleka neexistovala. Panorama školy 
končilo novou tělocvičnou. Také stála ještě 
většina stodol v zahradách gruntů na návsi. 

Nestál ani paneláček na Školní čp. 100. 
Za povšimnutí také stojí, že v potoce 
Deštná, který je nyní převeden mimo obec, 

tehdy tekla voda, což v současnosti mezi 
Třebčínem a Lutínem už není několik let 
pravda. Po zrušení průtoku potoka obcí 
byl ale zachován můstek jako bývalý vjezd 
do první provozovny podniku Sigmund 
Pumpy v čísle 68.

Karel Mišák
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Naši jubilanti:
v červenci:
Miroslav Tylšar 96
Anna Sokolová 93
Ladislav Crha 90
Anna Soldánová 89
Ludmila Nováková 81
Antonín Malecký  81
Jana Vašíčková 80
Josef Čepl 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

 v srpnu: 
Marie Staňková 92
Alena Crhová 88
Marie Lezowská 87
Irena Vlachová 87
Libuše Stodolová 86
Ludmila Schulmeisterová 85
Božena Siváková 85
František Skřivánek 83
Zdeňka Dorazilová 82
Leo Dostál 81
Bohuslav Maděrka 80

Danuše Množilová 80
Jiří Pluháček 75
Lidmila Křížková 75

Opustili nás ve věku …
87 let Marie Koldasová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.
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v květnu: 
Metoděj Čatloš
Václav Strnad 

v červnu:
Nela Mariánková
David Pavlík
Štěpán Višňa

Narozené děti: 

v červenci:
Dominik Běhalík  
Jan Dokoupil
Michal Dusík
Tarik Kejzer 
Kristián Sebastián Mrákava 
Lucie Nováková   
Karolína Popelková      

Veronika Stančíková   
Vojtěch Vymazal
Josef Vysloužil

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

Sbor pro občanské záležitosti

 Fota: Jiří Látal

Vítání občánků 
V neděli 25. srpna byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce čtyři děti.

„Zlatou svatbu“ – padesát let společného života – oslavili v červenci 
manželé Jaroslava a Jiří Kolářovi z Třebčína. 

Přejeme pevné zdraví, spokojenost a lásku v kruhu rodiny.


