
Narozené děti

květen:
Adéla Brostíková  Lutín
Tereza Hrabcová             Třebčín
Gabriela Smičková  Lutín

červen:
Pavel Pospíšil   Lutín
David Piňos             Třebčín 
Samuel Karel   Lutín

červenec:
Jan Grepl   Lutín
Jan Löhndorf   Lutín
Vojtěch Sedlák   Lutín
Karolína Tunková            Třebčín
Michal Vaculík   Lutín 

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příš-
tí dny a cesty byly plné slunce a pohody.
  

V sobotu 23. června bylo v aule ZŠ 
Lutín slavnostně přivítáno do svazku 
obce 9 lutínských dětí. Krásné kulturní 
vystoupení si připravili žáci ZŠ.

           

V neděli 19. srpna byly v KSZ Třebčín 
slavnostně přivítány do svazku obce 3  
třebčínské děti.

Opustili nás ve věku …

47 let Arnošt Číhal  Lutín
67 let Ludmila Popelková Lutín
85 let Václav Mičkal  Lutín
59 let Ján Babčešen  Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

V červenci oslavili:

88 let Oldřiška Hübnerová Lutín 
84 let Růžena Látalová            Třebčín
84 let Miroslav Tylšar    Lutín
83 let     Bedřiška Žouželková Lutín
83 let Libuše Přehnálková Lutín
83 let Anna Freudlová            Třebčín
83 let Mojmír Hausknecht Lutín
82 let Ladislav Začal  Lutín
81 let Marie Henyková  Lutín
80 let Marie Zieglerová Lutín
80 let Marie Tomášková Lutín
80 let Jozef Vozňak  Lutín
80 let Josef Horák  Lutín
80 let Vlasta Kadlčíková Lutín
80 let Vítězslav Vybíral Lutín
75 let Irena Opletalová  Lutín

V srpnu oslavili:

88 let Adolf Birek  Lutín
86 let Jaromír Kaprál            Třebčín
85 let Josef Šperka  Lutín
84 let Miroslav Smička            Třebčín
83 let Vlasta Recová  Lutín
81 let Květoslava Stratilová Lutín
81 let Ludmila Kučeříková Lutín
81 let Marie Látalová            Třebčín
80 let Štěpán Machala  Lutín
80 let Marie Staňková  Lutín
75 let Marie Lezowská  Lutín
75 let Irena Vlachová  Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Zlatou svatbu – 50 let společného   
     života – oslavili v červenci manželé 

Anna a Čestmír  Bednářovi. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti a rodinné pohody.
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Dokončení rekonstrukce 
ČOV

Koncem měsíce srpna byla dokončena 
v souladu s harmonogramem rekonstrukce 
čistírny odpadních vod v Lutíně.

Čistírna zahájila roční zkušební provoz. 
Vyhodnocením sledovaných parametrů po 
uplynutí tohoto roku přejde naše ČOV na 
režim trvalého provozu. Podle informací 
od zhotovitele vykazuje už nyní velmi 
dobré parametry a dosahuje polovičních 
hodnot stanovených limitů. Během roku 
dojde dále k optimalizaci nastavení tech-
nologického vybavení, takže předpokládá-
me, že převod na trvalý provoz bude bez 
problémů.

Rekonstrukce spočívala především 
v úplné výměně a doplnění technologie,  
aby bylo vyhověno náročným podmínkám, 
které jsou kladeny na čištění odpadních 
vod a kaly, které vznikají jako sekundár-
ní produkt při čištění splaškových vod. 
Technologie byla doplněna dále o zaříze-
ní odbourávající fosfor a zařízení, které 
v případě potřeby zabezpečí hygienizaci 
produkovaného kalu.

Z původní ČOV zůstaly pouze nadzem-
ní nádrže, z nichž jedno pole zatím zůstane 
nevyužito, neboť při použití nové tech-
nologie není potřeba. Byla zrušena kom-
pletně kalová pole, uskladňovací nádrž 
a kovová budova česlovny. Zbylé objekty 
byly rekonstruovány a naopak přibyl ob-
jekt kalového hospodářství a víceúčelová 
budova pro uložení techniky potřebné 
k provozu.

Je nutno připomenout, že současně 
s rekonstrukcí ČOV byla provedena i re-
konstrukce přečerpávací stanice (rotundy) 
v Lutíně. Ta byla rovněž osazena novou 

technologií a její provoz byl značně zmo-
dernizován.

Při rekonstrukci ČOV nebylo možné 
eliminovat některé mezní stavy, které 
mohou nastat při přívalových deštích, 
kdy dochází k úplnému zahlcení jednotné 
kanalizace a odlehčovací komory praktic-
ky nefungují. Hladiny vodotečí jsou nad 
úrovní přepadových hran těchto komor, 
takže voda může proudit z těchto potoků 
i do kanalizace v závislosti na tlakovém 
gradientu. ČOV je potom neúměrně zatí-
žena okamžitou přívalovou vodou.

Pro úplnost ještě dodávám, že zho-
tovitelem rekonstrukce ČOV byla fi rma 
ARKO Technology, a.s. Rekonstrukce si 
vyžádala celkové náklady 41,3 mil. Kč, 
obec získala od Státního fondu životního 
prostředí dotaci ve výši 30,6 mil. Kč. Zby-
lé prostředky hradila ze svého rozpočtu.

Ing. Lubomír Václavík
  tajemník OÚ 

Recyklace PET lahví

PET lahve se staly symbolem třídění 
a recyklace odpadů.

Tento typ obalů je téměř všudypřítom-
ný a bohužel se mezi námi stále nacházejí 
lidé, kteří je po použití nevloží do žlutého 
kontejneru, ale někde je pohodí. To je však 
problém lidí, není to vina samotné PET 
lahve. Zeptáte-li se kohokoliv, co si před-
staví pod pojmem „třídění odpadů“, řekne 
vám, že hlavně třídění plastových lahví, 
protože se jedná o velmi dobře recyklova-
telný materiál, o který je ve světě obrovský 
zájem a poptávka po něm stále stoupá.

Jak vůbec třídit PET lahve? Je to jed-
noduché. Prázdnou  PET láhev je třeba jen 
sešlápnout a nechat povolené víčko. Víčko 
ani etiketa se sundávat nemusí, zpracova-
tel si s tím poradí. PET lahve se na třídicí 
lince třídí podle barev, lisují do balíků 
a expedují ke zpracování.

Možností zpracování je celá řada. Tou 
nejrozšířenější je výroba technických nebo 
textilních vláken. PET lahve se nejprve 
nadrtí na malé kousky, tzv. „PET fl akes“ 
(vločky). Tyto vločky se pak ve vodní lázni 
musí vyprat a zbavit tak zbytků víčka, eti-
kety a lepidla, kterým je etiketa přilepená. 
Vyprané vločky se usuší a připraví na další 
zpracování. To platí i o zbytcích víček. 
V této podobě se mohou buď zpracovat, 
nebo je možné s nimi obchodovat téměř 
po celém světě. Nadrcené a vyprané PET 
lahve se ve speciálních strojích zahřívají 
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Zmodernizovaná ČOV
je ve zkušebním provozu

Přečerpávací stanice „rotunda“ po rekonstrukci

Objekt hrubého předčištění po rekonstrukcíObjekt hrubého předčištění před rekonstrukcí

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

/fota: Ing. Kaberle/

/foto: Antonín Bábek/

/fota: Ing. Miroslav Mačák/

/fota: Jana Jašková/
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80 cm vysokou a poté oba proudy soutěží-
cích vyběhly na kopec, kde měly za úkol 
nastříkat 10 litrů vody. Ženy se umístily na 
7. místě z 12 družstev žen a muži skončili 
na 11. místě z 25 družstev mužů.
  Andrea Hofírková

Třebčínský SDH se v Brehách podílel 
na oslavách 100. výročí založení místní 
jednotky Dobrovolného hasičského sboru. 
Velkolepé oslavy trvaly tři dny a měly 
bohatý program, který vyvrcholil právě 
v neděli 12. srpna. Z dopisu, který zaslal 
22. 8. našemu OÚ starosta obce Brehy 
ing. Juraj Tencer, citujeme doslova:

„Nedeľňajšie dopoludnie v Brehoch 
patrilo slávnostnej svätej omši, vysväte-
niu novej hasičskej zástavy a sochy sv. 
Floriána. Celé oslavy ukončil 17. ročník 
memoriálu Karola Marušku. Požiarnej 
súťaže sa zúčastnili desiatky hasičských 
zborov a po prvýkrát si zasúťažili aj ha-
siči z Moravy, ze slavného TŘEBČÍNA, 
čím memoriál získal medzinárodný punc. 
Ďakujeme jim.“

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

na teplotu okolo 200 0C a jsou vytlačová-
ny tryskami. Tak z nich vzniká syntetické 
vlákno. Takto získané vlákno se dále 
upravuje a používá na výrobu izolačních 
tkanin, geotextilií, zátěžových koberců 
nebo koberců do aut. Velké množství vy-
tříděných PET lahví se vyváží do zahrani-
čí, kde se používají na výrobu vláken pro 
textilní průmysl.

Druhou možností zpracování je nová 
technologie umožňující z vytříděných PET 
lahví výrobu nových. Ze starých lahví, kte-
ré se upraví výše popsaným způsobem, se 
vyrobí jádro nové lahve, která se zvenku 
i zevnitř potáhne novým materiálem. Tak 
se zajistí hygienická nezávadnost nového 
výrobku.

Stejně tak se můžete setkat i s výrobou 
střešních krytin z plastových lahví a další-
mi způsoby zpracování. Tyto technologie 
jsou ve světě velmi populární, protože 
pomáhají ušetřit množství ropy potřebné 
na výrobu plastových výrobků.

To nejlepší, co můžete s použitými PET 
lahvemi udělat, je odložit je sešlápnuté do 
žlutého kontejneru a tím jim dát možnost 
recyklace na nové užitečné výrobky.

Dle prezentace fy EKO-KOM, a.s., 
připravil

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Upozornění občanům

Další sběr zeleného odpadu ze zahrá-
dek se uskuteční ještě na podzim tohoto 
roku. O přesném termínu budeme včas 

informovat.
Sběr nebezpečného a velkoobjemo-

vého odpadu bude v sobotu 24. listo-
padu. Vše, co do tohoto odpadu patří, 
uložte prozatím doma a neodkládejte 
do kontejnerů na tříděný odpad. Čtěte 
a respektujte návody na kontejnerech, 
nejsou samoúčelné a platí pro všechny 

občany stejně!

Brehy 12. 8. 2007 

V rámci družební spolupráce jsme 
se zúčastnili soutěže v požárním sportu  
v obci Brehy na Slovensku. V technicky 
náročné soutěži a za deštivého počasí 
překonávalo útočné vedení  překážku 

O čem jednala a co rozhodla rada 
obce na svých jednáních

 dne 27.  6. 2007:

 Rada obce schválila:

v ukončení nájemní smlouvy s firmou Ja-
sutex, s.r.o., na pronájem obecní nemo-
vitosti č.p. 13 v Třebčíně k 30. 9. 2007;

v sepsání nájemní smlouvy na proná-
jem obecní nemovitosti v ul. U Parku 
č.p. 85 a 165 v Lutíně na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 5 měsíců s firmou 
R. S. MLÝN, s.r.o., která se přihlásila 
na záměr uveřejněný na vývěsních 
tabulích v Lutíně a Třebčíně;

v podmínky prodeje pozemku parcely 
č. 268/2 v kat. ú. Lutín. Hodnotící 
a výběrovou komisí budou členové 
rady, tajemníkem komise byl jmeno-
ván stavební technik p. P. Látal;

výroby a byly jí svěřovány odpovědné 
a náročné úkoly. 

Více než třetina zaměstnanců podniku 
byli mladí lidé. Delimitační smlouvou mezi 
n. p. Sigma a n. p. Lisovny nových hmot 
byla k 1. 1. 1954 z operativní správy n. p. 
Sigma vyčleněna výroba forem a výrobků 
z plastických hmot a vytvořen závod Lisov-
ny nových hmot, n. p. Vrbno pod Pradědem, 
závod Lutín. Tento závod zaměstnával ko-
lem 300 zaměstnanců, z toho 47% žen. 
Byly vytvořeny předpoklady k rozvoji vý-
roby a dodávek výlisků z plastických hmot 
pro export jak do socialistických, tak do 
kapitalistických zemí.

Byla zahájena výroba součástí pro velké 
diesel motory dodávané československým 
strojírenstvím Sovětskému svazu. Pozadu 
nezůstávala také výroba velkých akumu-
lačních čerpadel. Těžká napájecí čerpadla 
pro elektrárenské bloky  dokumentovala 
rychlý a náročný vzestup v konstrukci 
a výrobě. Také cizina čekala na čerpadla 
z lutínského závodu, a to nejen státy lidově 
demokratické, ale i kapitalistické.

Počet montérů a techniků, kteří se 
podíleli na realizaci staveb nejrůznějších 
čerpacích stanic v cizině, se více než ztroj-
násobil. 
     Mládež pracovala na důležitých úsecích 

Rekvírován za 2. světové války roku 1942.

*  *  *
Roku 1942 pořízen obcí malý zvon 

z bílé litiny za oba rekvírované.
Hladký povrch, pouze datum 10. 7. 1942.

Váha asi 35 kg.

*  *  *
Obecní zastupitelstvo v Třebčíně pořídilo 

roku 1997 spolu s občany nový zvon.
Zhotovila zvonařská dílna Marie 

Tomáškové – Dytrychové 
z Brodku u Přerova.

Výzdoba povrchu: nápis - sv. Florán -, na 
opačné straně - Třebčín -, pod tím znak

rodiny Dytrychů, pod ním datum – 
4. 5. 1997 -.

Váha 121 kg, průměr 57,8 cm, výška 60 
cm, ladění F. 

*  *  *
A nakonec ještě jednu zajímavost. 

Nedávno byl na kůru kaple sv. Floriána 
nalezen malý zvonek, o kterém není 
nikde žádný záznam nebo zpráva a ani 
mezi pamětníky jsme zatím nezískali 
žádné informace. Bezesporu jde ale 
o zvonek velice starý a snad může pocházet 
i z dřevěné zvonice (před rokem 1859) coby 
druhý zvon, využívaný jako „umíráček“. 
Váha – 1,3 kg, průměr 13 cm, výška 
13 cm, ladění G.

Ladislav Smička

Z minulosti Lutína
/Z knihy 100 let Sigmy Lutín vybral 
a upravil Vladimír Smékal./

 V roce 1958 došlo v n. p. Sigma k or-
ganizačním změnám. 1. dubna vznikl 
sloučením závodu Sigma Lutín, Sigma 
Hranice, ŽPB Olomouc a Sigma Závadka 
nový národní podnik Sigma Olomouc jako 
samostatná výrobně hospodářská jednotka 
se základním závodem v Lutíně.

Následující rok přinesl neúspěch, státní 
plán nebyl splněn. Vysoké úkoly výroby se 
nepodařilo zajistit vyjma plánu exportu. 
Jednou z příčin neúspěchu byla těžkopád-
ná kooperace v dodávkách odlitků. Nesta-
čila ani slévárna závodu Železárny Petra 
Bezruče, do té doby sloužící jako částečná 
metalurgická základna lutínského závodu. 
Vedení závodu vidělo východisko z této si-
tuace jedině ve výstavbě vlastní slévárny. 

Šetříme suroviny,
 životní prostředí i vlastní „kapsu“

Zleva :  Edita Dostálová, Hana  Čeplová, Martina Navrátilová,  Eva Partschová, 
            Andrea Hofírková, Iveta Šnoblová

Sací vedení po dokončení útoku 
Zdeněk Kaprál, Oldřich Šimeček, František Crha

Hasiči soutěžili v zahraničí

Členové SDH Třebčín před radnicí v Brehách

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Blahopřejeme!
Dne 11. srpna 2007 oslavil své 100. narozeniny 

pan František Spurný, 
třebčínský rodák, nyní žijící v Lipách.

K velké řadě gratulantů k tomuto vzácnému jubileu se připojují i občané z Třebčína, 
zastupitelé obce a redakce Obecního zpravodaje. Ze srdce mu přejí pevné zdraví, spoko-
jenost a klid v kruhu rodiny

Pan František Spurný se těší velice dobré tělesné a psychické kondici, pamatuje 
a vzpomíná na věci, které již nemají současníka. Svou životní pouť charakterizoval na 
pozvánce k narozeninovým oslavám vtipně a výstižně: „Své první narozeniny jsem osla-
vil za vlády císaře Františka Josefa I., desáté za císaře Karla I., dvacáté za presidenta T. 
G. Masaryka, třicáté za E. Beneše, pětatřicáté za E. Háchy, pětačtyřicáté za K. Gottwalda, 
padesáté za A. Zápotockého, pětašedesáté za L. Svobody, pětasedmdesáté za G. Husáka, 
devadesáté za V. Havla a sté za V. Klause. Tyto nejvzácnější narozeniny bych pak rád 
oslavil v kruhu svých nejbližších.“

A my jen dodáváme, že oslavy to byly velice krásné, dojemné a plné citu a radosti
Ladislav Smička/foto: Andrea Hofírková/

/foto: Zdeněk Kaprál/

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Z oslav 100. narozenin pana Františka Spurného

/foto: David Stach/



v vyhlášení záměru pronájmu nebytových 
prostor – prod. Smíšené zboží, Lutín, Rů-
žová č.p. 184 v termínu od 1. 11. 2007;

v zřízení věcního břemene dle žádosti 
ČEZ ze dne 1. 8. 2007, ale v desetiná-
sobku navržené úplaty, t.j. 33.000,- Kč 
a 10.000,- Kč u akce „Třebčín, připo-
jení RD, Bílek, NNK“.

v Rada obce souhlasí s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí se sta-
vebníky, kteří si vybudují inženýrské 
sítě v ulici Olšanská v Třebčíně na 
vlastní náklady. Do dvou let po kolau-
daci nemovitostí obec sítě odkoupí za 
obvyklou cenu.

v Rada obce vzala na vědomí, že na 
sobotu 24. listopadu 2007 je plánován 
sběr vekoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu v Třebčíně a Lutíně.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupitel-
stvo obce na 4. veřejném zasedání

dne 1. 8. 2007:

v Schválilo prodej teplovodu v majetku 
obce Lutín od plynové kotelny k do-
mům Lutín, ul. K Sídlišti č.p. 204, 
ul. Na Sídlišti č.p. 205, 206, 207, 208 
a od kotelny k domům ul. Na Sídlišti 
č.p. 291 – 288 firmě Vytep Uničov za 
cenu 50 tis. Kč.

v Schválilo bytovým družstvům Lutín, 
Růžová č.p. 173 – 175 a Růžová č.p. 
176 – 178 úhradu kupní ceny byto-
vých domů ve dvou splátkách.

v Schválilo na r. 2007 navýšení nein-
vestičního příspěvku PO ZŠ a MŠ 
Lutín na mzdy učitele o 110.000,- Kč 
z rozpočtu obce. Pro rok 2008 schvá-
lilo zařazení částky 220.000,- Kč do 
nového rozpočtu PO ZŠ a MŠ Lutín.

v Vzalo na vědomí přehled hospodaření 
obce Lutín za období 1 - 6 / 2007.

v Vzalo na vědomí ukončení rekon-
strukce ČOV k 31. 7. 2007 a současně 
rozhodnutí Magistrátu města Olo-
mouce o uvedení ČOV do zkušebního 
provozu od 1. 8. 2007.

/ba/

 *           *           *

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 5.000,- Kč pro zabezpečení tur-
naje mladších žáků, který pořádala TJ 
Sigma, oddíl kopané, dne 24. 6. 2007;

dne 18. 7. 2007:

Rada obce schválila:

v vypsání záměru na prodej obecního 
pozemku parc. č. 678/3 v k. ú. Hně-
votín včetně staveb v majetku obce 
v rámci tohoto pozemku;

v dořešení výstavby vodního hospodář-
ství sociálního zařízení na Rybníčku 
v Lutíně v rámci původní varianty 
dle rozpočtu předloženého firmou 
Insta jako nejvýhodnější s cenou 
163.684,50 Kč vč. DPH;

v dobudování sloupu VO k parkovišti 
na ulici Břízová v Lutíně. Předpoklá-
daná cena bude do 20 tis. Kč;

v poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ve výši 10.000,- Kč Středisku rané 
péče v Olomouci. Příspěvek bude po-
užit na provoz střediska;

v vyhlášení záměru na pronájem neby-
tových prostor obecní nemovitosti na 
Růžové ulici č.p. 185 v Lutíně;

v vyhlášení záměru na pronájem neby-
tových prostor obecní nemovitosti na 
Růžové ulici č.p. 182 v Lutíně.

v Rada obce souhlasí, aby v zastupitel-
stvu obce bylo doporučeno schválení 
navýšení rozpočtu na mzdy učitele 
pro PO ZŠ a MŠ ve výši 80 tis. Kč pro 
rok 2007 a 160 tis. Kč pro 8 měsíců 
roku 2008, viz zápis č. 12/2007, bod 
programu č. 1.

dne 8. 8. 2007:

Rada obce schválila: 

v pronájem nebytových prostor Lutín, 
Růžová č.p. 185 panu Jiřímu Menší-
kovi  k provozování řeznictví, uzenář-
ství a prodeje drůbeže a ryb od 1. 9. 
2007;

v pronájem nebytových prostor Lutín, 
Růžová č.p. 182 p. Šárce Ordošové za 
účelem oprav oděvů a prodeje dětské-
ho textilu od 1. 9. 2007;

v změnu dopravního značení – úprav na 
přednost v jízdě při vjezdu do sídliště 
z přístupové komunikace ze směru od 
Hněvotína;

Milá děvčata, milí chlapci, je to tady,

ZAS JE ZÁŘÍ V KALENDÁŘI !

Konec volnosti a lenošení, začíná práce 
a povinnosti. Užili jste si sluníčka – někdy 
až příliš, koupání, stanování, cestování, 
her a všeho, co prázdniny přinášejí. Teď 
zas budeme „pár“ měsíců poslouchat, 
zdravit, psát úkoly, louskat cizí slovíčka 
a sbírat nové poznatky, abychom byli 
vzdělaní a nemuseli se stydět za své nedo-
statky ani doma, ani v cizině.

Školáci a studenti z lutínského sídliš-
tě jistě nepřehlédli, že mohou chodit po 
zbrusu novém chodníku – to hnědé vedle 
(na Růžové ulici) bude trávník (tráva už je 
zasetá), pokud mu umožníte vyrůst. Ně-
kteří naši občané, bohužel i ti starší, kteří 
by měli jít příkladem, si ho zatím pletou 
s jízdní dráhou nebo cestou, ale snad se 
vzpamatují a začnou se chovat kulturně...

Do nového školního roku přejeme:
- našim prvňáčkům, aby je školní batůžek 
příliš netížil a chuť do učení jim vydržela; 
- těm starším a zkušenějším, aby úspěšně 
zvládli nové úkoly a rozuměli si se svými 
učiteli;
- rodičům a celému učitelskému sboru 
pevné nervy, veselou mysl, vzájemnou 
důvěru a „svatou“ trpělivost při zdolávání 
všech problémů spojených s jejich neleh-
kou prací.

Za redakční radu OZ
Mgr. Ladislava Kučerová

Škola o prázdninách 
Prázdniny jsou obdobím, které žáci 

i učitelé využívají k odpočinku po celoroč-
ní namáhavé práci.

Vedení školy a provozní zaměstnanci 
v tomto období realizují nutné opravy 
školních budov, aby po prázdninách žáci 
přišli do bezvadně připravených prostor.

Také na naší škole je toto období plné 
stavebních prací. Již na konci školního 
roku se začalo v budovách ZŠ malovat 
a byly prováděny opravy, které neohrozily 
školní vyučování. 

Třebčínské zvony
Zvon. Na první pohled chladný, stude-

ný, němý kov. Na druhé straně kov ušlech-
tilý, kov, který jako by měl život a duši. 
Snad i proto je zvon přirovnáván k srdci 
živých bytostí, k srdci člověka.

Vždyť údery zvonu zní při našem naro-
zení, zní v srdcích zamilovaných, ale také 
nás provázejí na cestě poslední.

Zvony bijí na poplach, varují před 
útoky nepřátel, ale jejich hlahol je také 
poslem míru, klidu a pokoje.

Zvony zvou k modlitbám a rozjímání, 
jsou vyjádřením víry i naděje.

Bití zvonu nám odměřuje čas, hlásá 
chvíle poledního odpočinku či svátečního 
oběda v rodinném kruhu, odbije i čas ve-
černího klekání.

Zvon je výrazem síly, života, moudrosti 
i vznešenosti, často jsou k němu vznáše-
ny naše tužby, prosby, očekávání i přání. 
Zvon může být i výrazem poslední naděje 
a záchrany.

Zvony na věži symbolizují naše rodiště, 
naše město, naši obec i vlast, symbolizují 
národ i rodinu. Zvou nás vždy tam, kde stála 
naše kolébka, kde jsou všichni naši blízcí.

V letošním roce jsme si v Třebčíně při-
pomněli desetileté výročí instalace  a vysvě-
cení nového zvonu v kapli sv. Floriána. Tato 
slavnostní a neopakovatelná chvíle byla při-
pomenuta ve dnech tradičních květnových 
třebčínských hodů. Jde již v pořadí o pátý 
zvon na věži třebčínské kaple.

třebčínského rychtáře. Tím byl nejméně od 
roku 1838 až do počátku roku 1849, tedy do 
vzniku obecní samosprávy v Třebčíně. I poté 
ve vedení obce zůstal a působil jako starosta.

  Josef Lejnek (jméno  uváděno  jako 
Linek, Lynek, Lenek, Lének, Lejnek) byl 
pokřtěn 10. března 1796, narodil se tedy 
téhož dne, nebo krátce předtím (do matriky 
se tehdy psaly jen křty). Jeho otec, sedlák 
Matouš Lejnek, žil v Třebčíně  na čísle 8 
a matka Lucie byla dcerou Martina Na-
vrátila, sedláka ze Senice. Za kmotry mu 
byli sedláci Jan a Anna Štěpánovi z Lu-
tína. Měl ještě starší sourozence Antoní-
na+, Františka, Růženu, Augustina, Jana+ 
a mladší sourozence Annu+, Tomáše+ 
a Josefu. Jméno měl nejspíše po svém 
dědovi Josefu Lejnkovi (Linkovi, zemřel 
roku 1812), ale stejně se jmenoval i jeho 
praděd (zemřel roku 1789). 8. března 
1803 malému Josefovi při porodu zemře-
la matka a otec se 9. května téhož roku 
znovu oženil s Magdalenou, dcerou Josefa 
Jeřábka ze Slatinek. Tehdy to bylo normál-
ní – otec se věnoval práci v hospodářství 
a spíše než on novou manželku potřebovali 
sirotci maminku. S tou měl Matyáš Lejnek 
ještě děti Mariannu+, Tomáše, Benedikta+, 
Jana+, Vincence+, Ignáce+, Annu, Terezii, 
Magdalenu, Mariannu, Pavla, Floriána, 
Matouše. Josef Lének tedy pocházel z 22 
dětí, z nichž ale devět v mládí zemřelo 
(označeny křížkem).

Josef Lejnek se oženil 25. května 1819 
s dvaadvacetiletou Barborou, dcerou 
Františka Vysloužila, sedláka z pololáního 
gruntu č. 23 v Třebčíně. Na tomto čísle 
také žili a jeho tchán František Vysloužil 
na něj nechal přepsat dům smlouvou již ze 
dne 12. května 1817. Smlouva byla sepsá-
na tak, že Lejnek dům obdrží nejpozději 
po deseti letech, ale nakonec se tak stalo 
v srpnu roku 1819 – právě v souvislosti 
se sňatkem. Jeho tcháni měli na statku 
výminek a tchyně zemřela v roce 1836 
a tchán 1851. Tcháni měli mimo potraviny 
sloužící ke skutečné obživě pro sebe třeba 
také míšeňskou jabloň na zahradě, tak jako 
se zpívá v lidové písni „Chovejte mě, má 
matičko, jako míšeňské jablíčko...“. Man-
želství Josefa Lejnka s Barborou Vyslouži-
lovou sice vydrželo, ale zůstalo bezdětné. 
Na gruntu se s nimi tak střídali příbuzní 
Vysloužilů, ale nakonec jej vlastně sho-
dou okolností získali potomci obou rodin. 
Josef Lejnek měl sestru Terezii provdanou 
za Antonína Kopeckého ze Slatinic a jejich 
syn si vzal za ženu Mariannu, která byla 
neteří jeho ženy Barbory. Od roku 1879 
měl dům nové číslo 49. Dnes je statek 
zbourán; stával na místě předzahrádky 
domu č. 36.

Mgr. Jan Štěpán

Uvedený přehled není jistě bez zajíma-
vosti i historické hodnoty:

Zvon přenesený roku 1859 z dřevěné 
zvonice, zhotoven v roce 1791.

Věnovali občané Třebčína.

Nápis: 
Pod ochranu Panny Marie na 

nebe wzeti, S. Isidora a 
S. Floriana. 

FuditW. Straub, Olomutii 1791. 
Ke czti a chwale swaté 

Trogitze do diediny
Trzebczina.

Váha 70 kg.
Rekvírován za 2. světové války roku 1942.

*  *  *
Roku 1893 pořízen druhý zvon.

Nápis:
 Hillera vdova a syn v Brně. Ke cti 

a chvále sv. Antonína věnovala
Petronilla Vémolová 1893.

Váha 120 kg.
Rekvírován za 1. světové války roku 1916.

*  *  *
Roku 1932 zakoupen z odkazu kněze Jana 

Kašpara nový zvon.

Nápis: 
S. Jan Ev. Věnoval P. Jan Kašpar, farář 

a konsistorní rada na odpočinku
v Třebčíně. L. P. 1932.

Třebčínský zvon měl 
čtyři předchůdce

ŠKOLY  INFORMUJÍ

Výřez z pomníku Josefa Lejnka u slatinického kostela

/fota: Mgr. Jan Štěpán/



Lutín má další ceněnou 
památku

V minulém a předminulém čísle OZ 
jsem uveřejnil příspěvky o dvou jedi-
nečných lutínských památkách (Andělu 
Strážci u Rybníčka a kapli sv. Floriána 
v „magacíně“), které jsou zapsány v Sezna-
mu nemovitých památek okresu Olomouc.

 Ve středu 15. srpna t. r. proběhla tiskem 
kratičká zpráva ČTK:

Přes 600 let stará Pieta z Lutína na 
Olomoucku se stala památkou. Gotickou 
kamennou skulpturu přibližně z roku 
1400 zařadilo Ministerstvo kultury na 
seznam movitých kulturních památek.

O této Pietě bylo napsáno už několik 
článků a poznámek jak v našem OZ, tak 
v regionálním i celostátním tisku. Málo-
kdo ji ale viděl ve skutečnosti. Vždy se jen 
opakuje, že byla v 60. letech přemístěna 
z lutínské kaple do šternberského muzea, 
odkud se již nikdy nevrátila zpět.

Všeobecně známou se naše socha stala 
díky výstavě olomouckého Muzea umění, 
která byla pod názvem „Od gotiky k rene-
sanci (Výtvarná kultura Moravy a Slez-
ska 1400 – 1550)“ uspořádána ve dnech 
26. 10. 1999 – 27. 2. 2000 v Olomouci.

Na základě vyjádření kunsthistoriků 
patří lutínská Pieta vedle známější Štern-
berské Madony k nejhodnotnějším dílům 
gotického sochařského umění na Moravě.

V současnosti je Pieta umístěna v Arci-
diecézním muzeu v Olomouci a po zapsání 
do Seznamu movitých památek se uvažuje 
o její restauraci.

Rozhodnutí Ministerstva kultury mě 
přivedlo na myšlenku, která by mohla in-
spirovat zastupitelstvo naší obce:

Bylo by chvályhodné nechat vyrobit, 
podobně jako v případě Anděla Stráž-
ce, pískovou kopii, která by mohla být 
umístěna v lutínské kapli Nanebevzetí 
blahoslavené Panny Marie, aby se alespoň 
tak vrátila na své původní místo. Mohli 
by ji vidět všichni obyvatelé našich obcí 
i případní návštěvníci a zájemci o toto hod-
notné umělecké dílo.

Ing.Karel Mišák
 člen zastupitelstva obce

 *           *           *

Naplno se opravy rozběhly hned počát-
kem července. Nejprve byla dokončena 
úprava interiéru šaten ve školní družině.

Hned po ní začala úplná rekonstrukce 
vchodu do školní družiny, kde stávající 
kovová konstrukce byla již úplně zrezivělá 
a hrozilo nebezpečí úrazu. Konstrukce byla 
vyměněna za plastová okna a dveře, vyře-
šen byl i problém s větráním. Výměna cel-
kovému vzhledu budovy určitě prospěla. 

Škoda jen, že se nepodařilo prosadit 
zastřešení schodiště do ŠD, protože to je 
nejrizikovějším místem, kde může dojít 
zejména za deště a sněžení k úrazu. Snad 
se nám to podaří v příštím roce.

Zároveň byla provedena výměna vstup-
ních dveří do školy u vchodů od auly a tělo-
cvičny. Především u vchodu do tělocvičny 
byla výměna nutná, protože od příštího 
školního roku budeme měnit systém vstupu 
do kroužků v době mimo vyučování.

V pondělí 3.září přivítá žáky školy 
úplně nová tvář průčelí školy, které bylo 
přemalováno příjemnou okrovou barvou.

Do počátku nového školního roku by 
měla být také provedena oprava doskočiště 
na skok daleký s výměnou písku a vybudo-
ván nový sektor pro vrh koulí. Dojde také 
k oddělení obou umělých hřišť sítí, aby se 
na obou hřištích dalo sportovat současně.

Také  v MŠ bylo o prázdninách čilo. 
Stále se odstraňovaly následky květnové 
potopy, která zničila část podlah ve školní 
kuchyni. Byla proto položena nová dlaž-
ba v šatně pro kuchařky. Oprava dlažby 
v chodbě kuchyně nebyla provedena, 
protože musí nejprve proběhnout rekon-
strukce kanalizace.

Bohužel se nám nepodařilo zajistit firmu 
na rekonstrukci dětských pískovišť. Tyto 
práce jsou pro mnohé z nich málo atraktiv-
ní, jiné mají přes prázdniny předem smluv-
ně zajištěné  zakázky. Přesto se v průběhu 
září pokusíme pískoviště opravit.

Dalším problémem v zahradě MŠ je 
devastace jejího vybavení nezvanými ná-
vštěvníky v době po uzavření MŠ. Každo-
denně se objevují nové škody. Řešením je 
vybudování nového oplocení celého areálu, 
aby bylo esteticky přijatelné a zároveň do-
statečně bránilo těmto vandalům ve vstupu 
do areálu MŠ. Snahou vedení školy je zís-
kat finanční prostředky i na tuto akci.

Na závěr chci poděkovat všem provoz-
ním zaměstnancům i učitelům za pomoc 
při prázdninových přípravách na nový 
školní rok 2007/2008. 

Mgr. Jan Spurný, ředitel
  

Kosterní nález z doby 
Velké Moravy v Třebčíně
/Z materiálů poskytnutých jakubem Vrá-
nou a Annou Pankowskou, pracovníky 
Archeologického centra Olomouc/

30. července byla při práci na výkopu 
kanalizace z Třebčína směrem k Lipám 
nalezena kostra. Přivolaní policisté a ar-
cheologové zjistili, že se nejedná o žádný 
nález nedávné vraždy, ale o starou kostru. 
Archeologové poté několik dní odkrývali 
zbytek kostry, který zůstal nepoškozen. 
Zjistilo se, že se jedná o kosterní hrob ženy 
v poloze na zádech hlavou směrem k zápa-
du a v hrobě bylo současně nalezeno kos-
těné šídlo, železný hrot, úlomky keramiky 
a kostí, bronzová náušnice a přívěsek. 
Tyto předměty pomohly datovat kostru 
do osmého či pravděpodobněji devátého 
století, tedy do období Velké Moravy. Na 
kostře samotné byla zjištěna deformace 
pravé paže, způsobená nejspíše zhojenou 
zlomeninou, a vrozená deformace kyčel-
ních kloubů. Zvláštností nálezu bylo, že 
se nejednalo o hrob na pohřebišti, ale žena 
byla pohřbena v zásobní jámě na obilí. To 
je zajímavé hned z několika důvodů. 

Jedná se o neobvyklé místo k pohřbu, 
které mohlo souviset s jejím postižením, 
nebo mohla být kupříkladu oblíbenou otro-
kyní. Zásadní je ovšem to, že se zde vůbec 
podařilo nalézt pozůstatky z velkomorav-
ského období. Ty byly podle Přichystala 
zatím nalezeny v poli nad Skalou, ale šlo 
jen o zlomky keramiky, které neznamenají 
přímé osídlení. Přítomnost hrobu sice také 
ne, ovšem obilní zásobnice se musela na-
cházet poblíž osady, takže je pravděpodob-
né, že se někde v tomto prostoru nacházela 
velkomoravská vesnice. 

Mgr. Jan Štěpán

Povodně 

V letošním roce bylo v médiích ně-
kolikrát vzpomenuto desetileté výročí 
ničivých záplav na Moravě a pětileté vý-
ročí povodně v Čechách a hlavním městě 
Praze. Z místních obyvatel už asi málokdo 
vzpomněl na katastrofální povodňovou 
vlnu v našich obcích, od které uplynulo již 
plných 120 let.

1. srpna roku 1887 spadlo při průtrži 
mračen do oblasti Kaple, Vápenice a části 
Kosíře obrovské množství vody, která se 
ve chvilce hrnula do údolí potoka Deštná 
a těžce postihla obce Lípy (Antlerka), 
Třebčín a Lutín. Vodní masa vysoká více 
než metr ničila vše, co jí přišlo do cesty 
– obydlí, pole a úrodu. Zaznamenány byly 
i lidské oběti. Stav ještě zhoršil i nový 
železniční násep (1883), který část vody 
akumuloval a následně propustil.

Tuto velice smutnou a tragickou událost 
připomínají zasazené pamětní kameny, 
které ještě můžeme vidět na některých 
místech v Třebčíně a v Lutíně. V Třebčíně 
byly některé z nich již nahrazeny bronzo-
vými deskami. Někteří občané tyto svědky 
minulých událostí také sami opravili a jako 
vzácnou památku je udržují. Patří jim za to 
uznání a poděkování.

Ladislav Smička

Poslední třebčínský 
rychtář Josef Lejnek

Ve Slatinicích vedle kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie se nachází náhrobek 
s nápisem „Zde v pánu odpočívá Jozef 
Lenek, rolník z Třebčina, zemřel dne 
26. března 1872 v 78. roce věku svého“. 
Doba, kdy se ještě pohřbívalo kolem sla-
tinického kostela, je již nenávratně pryč 
a tento náhrobek je tak již jen jednou 
z připomínek. Pro dějiny Třebčína ale 
o to cennější, že se jedná o posledního 

Ve škole nezaháleli - je jako nová

Lutínská kopaná
Po krátké přestávce na odpočinek po jarní fotbalové sezóně se opět hlásí o slovo lu-

tínští milovníci kulatého „nesmyslu“. Všichni příznivci kopané jsou srdečně zváni na 
stadion. I na nich bude záležet, jak dopadne podzim 2007 na zeleném trávníku doma nebo 
u soupeřů.

Z TJ SIGMA LUTÍN

MUŽI – I.B třída sk.B DOROST – II. třída
12. 8. 16.30 Lutín – Brodek u Přerova 12. 8. 14.15 Lutín – Bělkovice
19. 8. 10.00 Chválkovice – Lutín 19. 8. 14.15 Střelice – Lutín
26. 8. 16.30 Lutín – Bohuňovice 26. 8. 14.15 Lutín – Bohuňovice
1. 9. 16.30 Dub n. Mor. – Lutín 2. 9. 14.15 Slatinice – Lutín
9. 9. 16.30 Lutín – Příkazy 9. 9. 14.15 Lutín – Nemilany
15. 9. 16.00 Paseka – Lutín 16. 9. 13.45 Bouzov – Lutín
23. 9. 16.00 Lutín – Babice 23. 9. 13.45 Lutín – Velký Týnec
30. 9. 15.30 Slavonín – Lutín 30. 9. 13.15 Slavonín – Lutín
7. 10. 15.30 Lutín – Černovír 7.10. 13.15 Lutín – Grygov
13. 10. 15.00 Drahlov – Lutín 13.10. 12.45 Nedvězí - Lutín 
21. 10. 15.00 Lutín – Mohelnice 21.10. 12.45 Lutín – Chomoutov
28. 10. 14.30 Lutín – Hlubočky 28.10. 12.15 Lutín – Štěpánov
3. 11. 13.30 Červenka – Lutín 4.11. 11.15 Dolany – Lutín
10. 11. 13.30 Brodek u Přerova – Lutín 10.11. 11.15 Bělkovice – Lutín
18. 11. 13.00 Lutín – Chválkovice 18.11. 10.45 Lutín – Střelice

ŽÁCI – II. třída
2. 9. 9.00 Lutín – Doloplazy
8. 9. 14.30 Grygov – Lutín
16. 9. 9.00 Lutín – Bohuňovice
19. 9. 16.30 Dub n. Mor. – Lutín
23. 9. 14.00 Velký Týnec – Lutín
28. 9. 16.00 Lutín – Dolany
30. 9. 9.00 Lutín – Haňovice
6. 10. 13.00 Lužice - Lutín 
14. 10. 9.00 Lutín – Slatinice
20. 10. 9.00 Horka n. Mor. – Lutín
24. 11. 14.30 Bělkovice – Lutín
28. 11. 9.00 Lutín – Hněvotín
3. 11.  9.15 Štěpánov - Lutín

Výsledky jarní sezóny (březen-červen)
Družstvu mužů (s velmi nízkým věkovým průměrem) se v jarní sezóně na domácím hřišti 

nedařilo a do vyšší třídy nepostoupilo. I tak je jeho 2. místo v daných podmínkách úspěchem. 
Obdivuhodnou formu si ve svých 55 letech udržel brankář Vlastimil Mačák, nejlepšími střelci 
byli Miroslav Bartl, Dušan Blechta, Michal Rec, Tomáš Körner, Miroslav Vymazal.

Dorostenci doháněli na jaře bodovou ztrátu z podzimu, ale v krajském přeboru se neudr-
želi a od srpna hrají v okresním.

Podrobnější zprávy o tom, jak si vedeme na fotbalovém hřišti, přineseme v dalším čísle. 
Oddíl kopané

ZAJÍMAVOSTI

Gotická Pieta z Lutína
se stala kulturní památkou

/fota: Mgr. Jan Spurný/

/foto: archiv Arcidiecézního muzea v Olomouci

Gotická Pieta z Lutína (přibližně z r. 1400)

/foto: Mgr. Jan Štěpán/

Kostra ženy (Archeologické centrum Olomouc)


