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ZE ŽIVOTA OBCE
Kaplička je vysvěcena
a nový dům pro seniory
požehnán

niory v ulici K Sídlišti č.p. 111., kde svůj proslov opět pronesli starosta obce a Ing. Aleš
Frýdl, místopředseda představenstva společnosti PSS Přerovská stavební a.s., který
mluvil za zhotovitele stavby PSS Přerovská
a SULKO s.r.o. Poté novému domu pro
seniory požehnal farář Mgr. Miroslaw
Lukasiewicz.
Slavnostní přestřižení pásky provedli starosta obce, pan Milan Stratil, generální ředitel
společnosti SIGMA GROUP a.s., Ing. Aleš
Frýdl a Ing. Petr Suchánek, jednatel společnosti SULKO s.r.o. Po prohlídce interiérů
domu proběhlo na Rybníčku krátké posezení
s občerstvením, na které hosty pozvaly obě
zhotovitelské ﬁrmy.
Jakub Chrást, starosta obce

Fota: Zdeněk Vích

Osmadvacátého září si připomínáme významný státní svátek – Den české státnosti. Letos připadlo toto datum na pondělí
a obec Lutín připravila na tento svátek dvě
významné akce, které se navzdory nepříznivému počasí vydařily.
Tou první bylo dlouho plánované vysvěcení kapličky sv. Floriána u bývalé „magacíny“,
kterého se ujal slatinický farář Mgr. Miroslaw
Lukasiewicz. Účastníci se ke kapličce mohli
dopravit vláčkem MINITRANS.
Slavnostnímu aktu předcházel nástup vojáků v uniformách z dob Marie Terezie, kteří

přítomným předvedli střelbu z dobových
mušket. Čestnou stráž drželi dobrovolní hasiči z Třebčína.
Po proslovu starosty obce Ing. Jakuba
Chrásta a zástupce zhotovitele obnovy
Mgr. Jiřího Pokorného se pan farář ujal vysvěcení samotné kapličky i keramické sošky sv. Floriána, kterou pro kapličku pořídila
Obec Lutín. Do makovice kapličky byly
s předstihem umístěny dvě časové schránky
se vzkazem pro příští generace a osazen byl
také zbrusu nový zvon ze zvonařské dílny
Jana Šedy z Kostelce nad Orlicí. Na závěr
slavnosti bylo v plánu poprvé zazvonit, to by
ale starosta nesměl zvon „zadrhnout“ .
Následně se hosté přesunuli (někteří opět
vláčkem) před nový Komunitní dům pro se-

„Císařští mušketýři“ zahájili a ukončili svěcení kapličky výstřelem z mušket.

Jak jsme volili v naší obci?
Voleb do Zastupitelstva Olomouckého
kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 se z celkového počtu 2564 zapsaných voličů
zúčastnilo 860 (33,54%). Platných hlasů
bylo 837 s následujícím výsledkem:
1. Ano 2011 (30,23%)
2. PIRÁTI A STAROSTOVÉ (19,71%)
3. Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj
(KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených,
ProOlomouc – 17,08%)

Po přestřižení pásky následovala prohlídka interiéru nového domu pro seniory.

4. Svoboda a přímá demokracie
(SPD – 7,28%)
5. ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje
(6,57%)
6. Trikolóra hnutí občanů (6,09%)
7. Občanská demokratická strana (5,85%)
8. Komunistická strana Čech a Moravy
(3,94%).
Zbývající strany a sdružení nedosáhly
hranice dvou procent získaných hlasů.
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*****
Voleb do Senátu Parlamentu ČR se
ve stejném termínu zúčastnilo z počtu 2565
zapsaných voličů 817 (31,85%). Platných hlasů bylo 784.
Ze sedmi kandidátů postoupili do druhého
kola konaného ve dnech 9. a 10. října 2020
Marek Ošťádal a Ing. Jan Zahradníček.
Vítězem druhého kola se v Lutíně
a Třebčíně stal Marek Ošťádal, starosta obce Náklo.
Zpráva volební komise

Hraniční kameny jsou
znovu na svém místě
V předchozích číslech Zpravodaje nás
PhDr. Jan Štěpán seznámil s historií hraničních kamenů z roku 1731, které byly

objeveny při výkopových pracích na stavbě cyklostezky Slatinice-Lutín.
Tyto kameny byly nedávno pracovníky
Technických služeb umístěny po stranách cyklostezky a po desítkách, možná i stovce let tak znovu ukazují hranici

katastrů obcí Lutín a Slatinice. Podobně
bude vyznačena hranice katastrů Lutína
a Třebčína, protože dvojice těchto hraničních kamenů byla rovněž nalezena při
stavbě cyklostezky do Třebčína.
Jakub Chrást

Fota: Jakub Chrást

Vyhráli jsme keramické
sluchátko

to v kategorii obcí nad 2000 obyvatel.
S výhrou je spojen motivační příspěvek
ve výši 10 000 Kč. V roce 2018 uspěla Obec Lutín v soutěži O keramickou
popelnici, kterou vyhlašuje EKOKOM
ve spolupráci s Olomouckým krajem.
V soutěži je hodnoceno množství tříděného odpadu.
V obci Lutín můžeme vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat ve sběrném dvoře
nebo je vhodit do červených kontejnerů
společnosti ASEKOL, které jsou umístěny v Lutíně na sídlišti a v Třebčíně u nádraží.
Jakub Chrást

Obec Lutín uspěla v soutěži „O keramické sluchátko“, kterou každoročně
vyhlašuje společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem. Jedná
se o soutěž, kde je hodnocena výtěžnost
odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se
řadí například počítače, televizory, rádia,
fotoaparáty, videokamery nebo mobilní
telefony. Obec Lutín obsadila první mís-

Podzim v Klásku přináší
mnoho novinek
Na podzim se v Klásku
jako každý rok rozjíždějí kroužky. Letos tomu
není jinak, navíc se po-

Keramické sluchátko je letos naše.

dařilo otevřít kroužek ,,Cvičení a masáže miminek“. Kromě pravidelných aktivit se v rodinném centru konají i jednorázové akce.
V září se Klásek vydal na výlet
do Horky nad Moravou, do místního
centra ekologických aktivit Sluňákov.

V Klásku je pořád co poznávat a tvořit.

.
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Foto: Zdeněk Kovařík, spol. ASEKOL a.s.

Hraniční kameny najdete na okraji cyklostezky.

Přidaly se k nám i maminky z RC
Pohádka z Náměště na Hané. Děti si
užily jak cestu vlakem, tak samotný program ,,Putování s Ferdou Mravencem“.
Prozkoumaly mravence lupou, vyrobily
domečky pro chrostíky a lovily síťkami
v tůňkách drobné vodní živočichy.

Fota: Monika Janíková

V říjnu dorazili do Klásku Dinosauři.
Děti se dozvěděly, co obnáší práce paleontologa, a samy si ji i vyzkoušely. Každý si
pak odnesl svého trilobita. Povídali jsme

si o dinosaurech a vyrobili jsme je z papíru. Nejvíc se dětem ale líbilo vyrábění
sopky, vyzkoušeli si to i ti nejmenší.
Nenecháváme se odradit současnou situ-

ací, chystáme pro rodiče a děti další akce
a těšíme se s vámi všemi na brzkou shledanou!
Monika Janíková, předsedkyně spolku

Třebčínský košt měl ﬁnále
bez publika

ke slavnostnímu vyhlášení v naplánovaném jarním termínu.
Kulturní komise proto v září rozhodla,
že vítězům jednotlivých kategorií předá
ceny osobně místostarosta Dalibor Kolář.
S „malým“ zpožděním tak byli odměněni
praktickými dárky na zahrádku a diplomy.
Nejlepší slivovici vypálil Bronislav
Jaroš, druhé místo obsadil Josef Šnupárek
a bronzový stupínek patří Michalu
Hornischerovi. Mezi ostatními ovocnými

pálenkami dominovala višňotřešňovice
Vlastislava Přikryla, stříbrnou příčku obsadil Josef Čepl a na třetím místě se umístil Kamil Pospíšil. Nejlepší likér namíchala Eva Jarošová.
Vítězům ještě jednou gratulujeme
a doufáme, že okolnosti dovolí uspořádat další ročník této úspěšné a oblíbené
akce opět v jarním období a bez omezení.
Vladimíra Kolářová
kulturní komise Třebčín

Na začátku března 2020 proběhla
soutěžní část tradiční akce Třebčínský
košt. Porota pod vedením Karla Mišáka
a Vlastimila Hofírka vyhodnotila nejlepší z dodaných vzorků ovocných pálenek
a likérů. Do letošního ročníku odevzdaly
své vzorky téměř tři desítky pěstitelů.
Vzhledem k rozšíření epidemie Covid
- 19 a vládním opatřením však nedošlo

Budoucí hasiči sbírají
zkušenosti
Členové kroužku mladých hasičů
v Třebčíně se po „koronavirové“ a prázdninové pauze začali v září znovu scházet.
Pod vedením svých instruktorů a za vydatné pomoci členů JSDH a dotace od obce
Lutín se učí základům požární prevence
a kolektivní spolupráci.
Na dětech je vidět, že se na společné tréninky těší, a přicházejí vždy plné elánu.
A také my trenéři se těšíme, že prožijeme
s dětmi pěkná odpoledne.
Hned druhý trénink jsme děti rozdělili
do dvou skupin podle věku, takže se jim
můžeme intenzivněji věnovat.
Abychom mohli správně trénovat, dokoupili jsme spoustu nářadí – sací koš, savice, hadice, proudnice. K tomu pomohla
získaná dotace od Obce Lutín. Členové
výjezdové jednotky pomohli s výrobou
překážky a kompletní rekonstrukcí PS 16,
tzv. „mašiny“. A pak už jsme mohli začít
s tréninkem.
Hlavní disciplinou podzimní části příprav
byl naplánovaný požární útok. Je vyvrcholením požárního sportu a ne nadarmo se mu

SDH je stále „v plném
nasazení“
S příchodem podzimních dnů se opět
rozběhly další práce na zvelebení prostor hasičské zbrojnice v Třebčíně.
Pozorní občané si jistě již všimli, že hasičská zbojnice má nová rolovací vrata.
Za tuto markantní změnu je třeba složit
velký dík našim sponzorům a panu starostovi, který pro hasiče tento dar domluvil.

Příprava na soutěž musí být důkladná.

Foto: Lenka Báťková

říká „královská disciplina“. Její nezbytnou
součástí je souhra družstva, rychlost a přesnost.
V družstvu soutěží sedm dětí. Jejich úkolem je pospojovat hadice, savice, nabrat
vodu z nádrže a rozvést útočné vedení.
Požární útok končí nastříkáním vody do terčů. Tato disciplina se nejvíce přibližuje úkonům opravdového zásahu při požáru.

Dalo by se říct, že jsou děti stále nováčky,
kteří neustále sbírají zkušenosti, ale svou šikovností, pílí a snahou nás mile překvapují.
Doufáme, že všem nadšení nadále vydrží
a společně zažijeme spoustu legrace a příjemně prožité tréninky, na které se budeme
těšit jako dosud.
Lenka Báťková
vedoucí a instruktorka kroužku

Hasiči upravili podloží na nádvoří zbrojnice a položili zámkovou dlažbu. Pokud počasí
dovolí, dokončí ještě terénní úpravy zelené
plochy. V garáži u cisterny byly nainstalovány nástěnné držáky na savice a ženijní nářadí.
Do garáže k dopravnímu automobilu přibylo
druhé soutěžní čerpadlo, které budou při své
činnosti používat členové kroužku mladých
hasičů. Stroj vzorně repasoval ve svém volném čase náš člen Václav Stejskal. (O zapojení našeho hasičského „potěru“ píšeme
ve Zpravodaji v samostatném článku.)

Členové spolku se také jako uniformovaná jednotka účastnili na konci záři
slavnostního vysvěcení zrekonstruované kapličky sv. Floriána u „magacíny“
a otevření nového Komunitního domu
pro seniory v Lutíně.
Hasiči ze zásahové jednotky měli
na konci prázdnin důvod k radosti.
Po třech letech neúspěchů získala obec
Lutín dotaci na rekonstrukci budovy bývalé školy v Třebčíně na hasičskou zbrojnici. S opravami by se mělo začít ve dru-
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hé polovině roku 2021. Tento fakt je pro
hasiče zároveň velmi zavazující pro udržení kontinuity dosavadní činnosti.
Zásahová jednotka měla od konce prázdnin několik ostrých výjezdů.
Na konci srpna likvidovala v Lutíně
na Slatinické ulici nebezpečný hmyz.
V úplně poslední den prázdnin pak
v Třebčíně zajišťovali hasiči přistání
vrtulníku záchranné služby a pomáhali
záchranářům při náhlé zdravotní indispozici jednoho z občanů.
22. září jednotka zasahovala u požáru
lesa v Drahanovicích. Dým z požáru byl
vidět v širokém okolí.
Po dlouhotrvajících deštích v polovině
října museli hasiči odčerpat naplněnou kanalizaci ve školce v Lutíně a opět pomohli
s odčerpáním vodní laguny u zahrádek
za sídlištěm v Lutíně.
Za veškerou činnost pro občany, CHLAPI,
DĚKUJEME!
Dalibor Kolář, místostarosta

Vodní laguna za lutínským sídlištěm trápí po velkých deštích majitele zahrádek dost často.

Pomáháme v boji proti
rakovině
Český den proti rakovině je spojen
s datem 14. května.
Liga proti rakovině Praha byla založena v roce 1990 a letos slaví své třicáté
„narozeniny“. Jejím generálním partnerem je Česká pošta, k dalším patří řada
mediálních společností, společenských
organizací a dalších spolupracovníků.
Každoročně přispívá na realizaci jejích
programů také lutínský a třebčínský
Svaz žen a další dárci.
Letošní 24. ročník celonárodní veřejné humanitární sbírky byl z důvodu
epidemie Covid – 19 přeložen z tradič-

ního květnového termínu na konec září.
Lutínské členky ČSŽ se do ní zapojily

Foto: Dalibor Kolář

zakoupením a prodejem symbolického
kvítku měsíčku lékařského. Příspěvek
za kytičku byl dobrovolný, nejméně
však 20 korun. Všech 250 kytiček bylo
prodáno za celkovou částku 7589 korun
(v průměru za 30,35 Kč za kus).
Děkuji všem občanům, podnikatelům
a živnostníkům, kteří nás zakoupením kvítků podpořili, a ženám, které
se o prodej postaraly. Získané ﬁ nanční prostředky budou využity na šíření
nádorové prevence ledvin, zlepšování
kvality života onkologických pacientů,
na výzkum a vybavení onkologických
pracovišť.
Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ

Lutínská knihovna láká na novou výstavu
Poslední dobou se víc než kdy jindy zdá rozumnější vypnout
televizi a sáhnout po dobré knížce. Pokud už doma nemáte
z čeho vybírat, rádi vás uvidíme u nás v knihovně, kde si každý
přijde na své. Lutínská knihovna nabízí bohatý výběr literatury
všeho druhu.
Současná situace moc nepřeje pořádání akcí, přesto máme
jednu novou – výstavu Svět zblízka. Mezinárodní soutěž
Nikon Small World každoročně oceňuje nejzajímavější snímky toho, co pouhým okem nevidíme. V rámci fotograﬁckých
soutěží je tato unikátní v tom, že většina účastníků jsou vědečtí pracovníci a jejich fotky slouží také ke studijním účelům.
Naše výstava je průřezem všech ročníků této soutěže, kdy
byla vybírána fota s relativně malým přiblížením, které vám
ukáže krásu (a v případě některých také spíš ošklivost) běžných věcí okolo nás. Akce potrvá až do konce roku, přijďte se
podívat. 
Jan Chabičovský, knihovník

Sněhová vločka se podobá šperku.

4

Foto: Michael Peres

Kdy – kde – co v listopadu a prosinci
Nad akcemi a tradičními setkáními v závěru letošního „podivného“ roku visí velký otazník a jejich osud je „ve hvězdách“.
S jistotou a politováním můžeme říci, že
oblíbené (a dosud každoroční) setkání seniorů naší obce se nekoná a nepotěší nás
ani modelářská výstava, na které jsme loni
v aule ZŠ obdivovali díla šikovných rukou
velkých i malých modelářů.
Podzimní workshop v Třebčíně, rozsvícení vánočních stromů na začátku

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 17. 8. 2020:
Souhlasila:
O s realizací dopravního značení se zahrazovacím odnímatelným sloupkem na komunikaci „dvůr“ v Třebčíně. Realizaci provede společnost Dopravní značení Svoboda,
Olomouc s.r.o. za cenu 13 913 Kč bez DPH;
O s podáním žádosti o dotaci z dotačního
programu Ministerstva životního prostředí
„Výzva č. 9/2019“, který je zaměřen na výsadbu stromů, a pověřuje starostu obce
přípravou materiálů. Předmětem žádosti
o dotaci bude výsadba stromů v parku
na ulici Jana Sigmunda;
O s pořízením měřícího zařízení rychlosti a jeho umístěním na posledním sloupu
VO nad areálem Ohrada v Třebčíně. Měřič
dodá společnost BÁRTEK ROZHLASY,
s.r.o. za cenu 49 900 Kč bez DPH.
Vzala na vědomí informace o jednorázovém
neúčelovém příspěvku ze státního rozpočtu
ve výši 4 057 500 Kč, který je určen ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí
v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu.
Schválila poskytnutí investičního příspěvku ve výši 103 596 Kč Základní škole
a Mateřské škole Lutín, příspěvkové organi-

ŠKOLY INFORMUJÍ
Exkurzi jsme stihli
před Covidem
Z Lutína to není ani hodina jízdy autem nebo autobusem a můžeme obdivo-

adventu, mikulášské nadílky, vánoční
koncert v kapli svatého Floriána a silvestrovské bujaré loučení se starým rokem si patrně také odpustíme (alespoň
v té podobě, na jakou jsme byli zvyklí),
ale v případě jakékoli příznivé změny
budou občané včas a spolehlivě informováni.
V současné situaci především chraňme
své zdraví, dodržujme všechna nezbytná
opatření a doufejme, že rozumné, zodzaci. Příspěvek bude použit na nákup nového
kotle do jídelny ZŠ.

povědné a ohleduplné chování každého
z nás zvítězí nad lidskou hloupostí a neochotou snést trochu nepohodlí. Chráníme
tak sami sebe a všichni si bezpochyby
přejeme, aby vstup do nového desetiletí
vypadal lépe než závěr toho současného.
Všichni pořadatelé zmíněných akcí
věří, že si letošní „výpadky společenského života“ v příštím (lepším!?) roce
vynahradíme.

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 14. 9. 2020:

dne 9. 9. 2020:
Schválila:
O Podmínky pro přidělování podporovaných
bytů v Komunitním domě seniorů v předloženém znění;
O uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Obcí Lutín a společností
CENTROPOL ENERGY, a.s. na dodávku
elektřiny pro 22 bytů v Komunitním domě
pro seniory, č.p. 111. Podmínky smlouvy
vycházejí z elektronické dražby, kterou
pro Obec Lutín realizovala společnost
ENTERPLEX pro období 1.1.2020 až
31.12.2021.
Zrušila:
O konání kulturní akce „1. třebčínská koloběžkiáda“ z důvodu horšící se epidemiologické situace a na základě doporučení
MŠMT, které důrazně doporučuje nekonat
hromadné akce pro děti;
O konání kulturní akce „Drakiáda“ z důvodu
horšící se epidemiologické situace a na základě doporučení MŠMT, které důrazně
doporučuje nekonat hromadné akce pro
děti.

Schválilo uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Lutín
a Olomouckým krajem, jejímž předmětem
je budoucí převod částí pozemků parc.č.
279 o výměře cca 30 m2, parc.č. 281/3 o výměře cca 63 m2, parc.č. 281/4 o výměře cca
3 m2, parc.č. 283 o výměře cca 1 m2, parc.č.
301/30 o výměře cca 11 m2 a parc.č. 301/32
o výměře cca 11 m2, vše v katastrálním
území Lutín. Součástí smlouvy je založení práva provést stavbu „II/570 Slatinice –
Olomouc“ na pozemcích obce Lutín v rozsahu trvalých i dočasných záborů dle projektové dokumentace pro stavební povolení
zpracované společností HBH Projekt spol.
s r.o. (IČ: 44961944).

Vzala na vědomí informaci o akceptaci žádosti o dotaci z výzvy č. 9/2019 Ministerstva
životního prostředí na realizaci projektu
„Výsadba stromů v lutínském parku“.

Souhlasilo:
O s podáním žádosti o dotaci z dotačního
programu Ministerstva vnitra generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky JSDH_V3_2021 na investiční akci „Přestavba ZŠ na hasičskou
zbrojnici, Třebčín“;
O s podáním žádosti o dotaci pro ﬁnancování ze 146. výzvy OPŽP v rámci prioritní osy 5 („Energetické úspory“), speciﬁcký cíl 5.1(“ Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie“). Dotace
je určena pro investiční akci „Přestavba
ZŠ na hasičskou zbrojnici, Třebčín“.
/jch/

vat krásy jedné z nejvýznamnější krasové
oblasti ve střední Evropě. Známé jsou
především Punkevní jeskyně, propast
Macocha, Kateřinské jeskyně a další, kde
probíhají placené prohlídky. Moravský
kras disponuje ale ještě dalšími zajímavostmi. Jenom jeskyní je v této oblasti
přes 1600.

Moravský kras navštěvujeme s žáky
naší školy každoročně, aby se podívali, jak
vypadá geologie v praxi. Žáci mají možnost vyzkoušet si i základy speleologie.
Průvodci z ekologického střediska Rychta
Krásensko nás provedou i místy, kam
běžný návštěvník Moravského krasu nesmí. Velkým bonusem této exkurze je, že

dne 30. 9. 2020:
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žáci stráví celý den na čerstvém vzduchu
a mají spoustu pohybu. Zvlášť v dnešní
době, kdy tráví mnoho času u obrazovek,
je pohyb a čerstvý vzduch potřeba.
Letos byl konec září nadprůměrně deštivý, což se ale nakonec pro naši exkurzi ukázalo jako velké plus. Žáci zvládli
i drobné mrholení, které nás sice celý den
provázelo, ale neznemožnilo nám vše absolvovat. Kde voda v minulých letech pomalu vtékala do podzemí, letos burácel
vodopád, kde jsme v minulých letech přeskočili potůček, museli jsme absolvovat
dobrodružné překonání řeky.

Velmi zajímavé bylo hledání zkamenělin a pozoruhodných minerálních útvarů
tzv. rudických koulí v lomu Seč u Rudice.
Díky dešti jich byla spoustu vyplavených
a to, co jindy najde celá skupina dohromady, letos našel každý žák, který hledal.
V Rudickém propadání jsme měli možnost podívat se na dopad vody v jeskyni.
Do místa, kde je to vidět, je potřeba prolézt úzkým komínem. Tento speleologický
úkol si vyzkoušela víc než polovina žáků.
Kromě těchto míst jsme navštívili ještě Holštejn, jeskyni Lidomornu, Starou
a Novou Rasovnu, Býčí skálu a jeskyni

Přírodní divy a zajímavosti Moravského krasu obdivují tisíce domácích i cizích návštěvníků.

„Pracovky“ prověřují
dovednosti dětí v praxi
Součástí výchovně vzdělávacího programu na druhém stupni ZŠ je i předmět
Člověk a svět práce, krátce „pracovky“.
V rámci tohoto předmětu se žáci mohou
prakticky přesvědčit o svých schopnostech například na poli kulinářském.
Tématem jedné takové dvouhodinovky
byla i příprava oblíbené pomazánky a její
následné estetické servírování.
Žáci se s tímto úkolem úspěšně poprali a vytvořili nejen na pohled přitažlivé,
ale také opravdu chutné výtvory. Tyto
„chuťovky“ jsou dílem žáků 7. ročníku
naší školy, kteří již mají zkušenosti z dřívějška, kdy v rámci těchto hodin spolupracovali na přípravě slaných i sladkých

Bílá pastelka 2020
Také v tomto školním roce jsme se připojili k veřejné sbírce Bílá pastelka. Letos
se konal již 21. ročník sbírky, a to ve dnech
12. – 14. října u příležitosti „Mezinárodního
dne bílé hole“, kterým je 15. říjen.

pokrmů. Své výtvory si na závěr hodiny
vychutnali. Letos bohužel sami, bez možnosti tradičně se pochlubit svým uměním
i dalším učitelům školy.

Dobrou chuť přejí „sedmáci“!

Vzhledem k epidemiologické situaci, kdy
již od středy 14. října byly uzavřeny školy, jsme zvládli uspořádat sbírku i u nás
ve škole a během dvou dnů jsme prodali
všech sto bílých pastelek. Výtěžek z naší
sbírky bude jistě větší než 3000 korun,
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Kostelík. Stihli jsme toho dost, přesto jsou
to jen střípky toho, co Moravský kras nabízí. Jak jsem už psal, je to kousek od nás
a mnozí z vás už teď mají doma průvodce.
Za poslední roky absolvovalo tuto exkurzi
přes tři sta našich dětí.
Jan Chmelář, učitel

Fota: Jan Chmelář

Mnoho žáků následně uplatňuje získané
kuchařské zkušenosti často i doma, kdy
mohou příjemně překvapit i své rodiče.
Hana Beranová, učitelka

Foto: Hana Beranová

protože někteří přispěli i větší částkou než
30 korun za jednu pastelku. Děkujeme
všem dárcům a věřím, že získané prostředky budou použity na pomoc slabozrakým
a nevidomým.
Kateřina Mrázková, zástupkyně ředitelky

Sigmundova SŠS, Lutín
Adaptační kurz proběhl
netradičně
Každoroční adaptační kurz prvních ročníků proběhl letos ve stanoveném čase
od 2. do 4. září, ale na jiném místě.

Měli jsme odjet do Zlatých Hor, avšak
v cestě nám stál coronavirus. Seznamovací
aktivity tedy probíhaly na hřišti, případně
v tělocvičně. O jídlo se nám postarala ﬁrma Rohlík c.z.  a o obědy jídelna místního strojírenského areálu.
Druhý den jsme se seznamovali při výšlapu na Kosíř. Vyšli jsme ráno od školy,

Seznamování probíhalo tentokrát v „domácím“ prostředí.

Teorii jsme si ověřili v praxi
Možnosti exkurzí jsou v letošním
roce omezeny, ale v Sigmundově SŠS
si poradí! Když nemohou do firemních
provozoven, zajdou si alespoň do škol-

Fota: Hana Grundová

ních dílen, a to i při hodinách teoretické výuky.
V úterý 23. září si třída MS 3. B zašla
v rámci výuky technologie za učitelem
odborného výcviku Petrem Špičákem.
Probírají zrovna výrobu závitů na sou-

Spolupráce školy a dílen je výborná a pro budoucí strojaře nezbytná.

Připravujeme „den
otevřených dveří“
Baví vás moderní technologie? Víte,
jak se modelují součásti ve 3D v programu Inventor? Zajímá vás 3D tisk?
Chcete vidět řezání laserem v akci?
Zajímá vás strojařina? Chcete se něco

na Kosíři opekli špekáčky a prohlédli si
celý širý kraj z rozhledny.
Poslední den se nesl v duchu sportu
a týmových her. Počasí bylo nádherné,
takže si všichni zasportovali, zasoutěžili a s úsměvem se rozešli užít si víkend.
Hana Grundová, učitelka

struhu, a kde jinde to lépe pochopí než přímo u stroje. Jsme rádi, že spolupráce mezi
školou a dílnou funguje, protože propojení
teorie s praxí je pro naše budoucí strojaře
velmi důležitá.
Miroslav Hejl, učitel

Fota: Miroslav Hejl

nového naučit? Pokud ano, tak se k nám
přijďte podívat!
Zveme vás na „den otevřených dveří“ v úterý 8. prosince 2020 od 9:00
do 17:00 hodin. Rádi vás provedeme
po škole, dílnách i po domově mládeže.
Pokud tento termín v důsledku nepříznivé situace „padne“ nebo se vám nebude
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hodit, nezoufejte, ještě budeme mít návštěvní dny v lednu. Chcete raději přijít
sami někdy jindy? Nevadí, zavolejte a domluvíme se. Obraťte se na naše webové
stránky www.sigmundovaskola.cz nebo
volejte přímo na telefon 585 757 711
nebo 585 757 718. Rádi vás uvidíme.
Jitka Bušinová, učitelka

Budoucí strojaři absolvují odborný výcvik na moderním vybavení školních dílen.

SPORT V OBCI
Zatím nás trápí Covid,
ale fotbal žije dál
Dřív než byla 12. října
z důvodu vládních nařízení přerušena také fotbalová
b
sezona 2020/2021,
stihli
st
jsme odehrát deset
kol a přinášíme vám výsledky našich
mužstev.
Muži v krajském přeboru sice nepředvádějí herně vydařené výkony, nicméně
špatnou střeleckou formu vynahrazují
velmi dobrou defenzívou, a tak jim aktuálně patří v tabulce třetí příčka se ziskem 20 bodů a skóre 12:8. Druhé Ústí má
rovněž 20 bodů, na první Šternberk pak
ztrácíme 6 bodů. Nejcennějším „skalpem“ je právě domácí výhra 2:1 nad
Šternberkem, který je jasným adeptem
na postup a doposud s žádným jiným týmem neprohrál.
Naše dorostenecké družstvo sloučené
s Hněvotínem a Slatinicemi zatím okupuje sedmou příčku v osmičlenné tabulce.
Nicméně proti ostatním má odehráno o dva
zápasy méně, protože po vydatných deštích
nebyla hřiště v provozuschopném stavu.
Starší žáci jsou rovněž sdružení
s Hněvotínem. Zde také hrají své domácí zápasy a jsou na tom podobně jako
dorost. Z devíti účastníků jsou zatím na

Tenisté bojovali
o „Tvarůžkovou mísu“
Tradiční tenisový turnaj ve čtyřhře
o „Tvarůžkovou mísu“ se uskutečnil v sobotu 19. září na třebčínském

Fota: Miroslav Mašláň

osmém místě tabulky, ale také odehráli
o dva zápasy méně než ostatní.
Mladší žáci v Lutíně pro malý počet
hráčů momentálně nejsou, nicméně jsme
„zapůjčili“ čtyři naše kluky do Slatinic,
kterým se zjevně daří. V šestičlenné tabulce okresního přeboru skupiny C drží
Slatinice druhou příčku.
Starší přípravka (ročník narození 2010
a 2011) pod vedením Tomáše Losa pilně trénuje a před přerušením ročníku si
vedla slibně, když na posledním turnaji
vyhrála všechny tři své zápasy. Rozšiřují
se i řady mladších fotbalistů - od příš-

Před novým omezením „uhráli“ deset kol.

tenisovém kurtu už po sedmnácté.
Organizačně i materiálně zabezpečuje
akci Sbor dobrovolných hasičů s podporou Obce Lutín.
Do turnaje se přihlásilo osm týmů.
Hráči místní i přespolní se mezi sebou
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tího ročníku bude přihlášeno družstvo
přípravky (ročník 2013 a mladší). Nábor
malých fotbalistů probíhá nepřetržitě,
aktuálně u nás rádi přivítáme kluky
a holky narozené v roce 2016 a starší.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. 776 778 138.
Jakub Chrást – hráč A-mužstva
Lutín – Dolany
Kralice – Lutín
Lutín – Bohuňovice
Medlov – Lutín
Lutín – Šternberk

1:0
1 : 2 np
1:2
1 : 0 np
2:1

Zábřeh – Lutín
Lutín – Želatovice
Jeseník – Lutín
Lutín – Rapotín
Mohelnice – Lutín

0:1
2 : 1 np
2:1
2:1
0:2

Foto: Miroslav Brhel

rozlosovali do dvou skupin turnajového
„pavouka“, kde se spolu utkali „každý
s každým“. Celý turnaj se hrál na jeden
vítězný set a za stavu 6:6 se hrál tie-break.
První a druhý tým z každé skupiny

si zahrály semifinále, ze kterého vzešly finálové dvojice Jiří Michalčík, Jan
Veselý – Petr Giesel, Marek Palánek
a ti se pak utkali o celkové vítězství
v turnaji. Za mohutného povzbuzování všech přítomných nakonec turnaj
po tuhém boji vyhrála v tie-breaku dvojice Jan Veselý, Jiří Michalčík. Odnesla
si nejen pěknou cenu pro vítěze, ale stala se na další rok také držitelem cenné
putovní trofeje – „Tvarůžkové mísy“.
Děkujeme všem, kdo se podíleli
na organizaci a přípravě občerstvení.
Všem účastníkům přejeme do dalšího
sportování SPORTU ZDAR!
Marek Palánek
/tie-break (tajbrejk – viz Slovník cizích slov)
= zkrácený způsob počítání v tenise před koncem setu – pozn. redakce/

V Kapcziho poháru
si vedeme úspěšně
Kapcziho pohár je amatérská tenisová
liga družstev, kterou hrají lutínští tenisté
již několik roků. Hrají se vždy dvě dvouhry a jedna čtyřhra. Po postupu z první
ligy do extraligy v roce 2016 postupně
tvořili v Lutíně nový tým a získali mladé hráče, kteří se stále herně a takticky
zlepšovali.
Každým rokem se nám dařilo udržet
v extralize. V roce 2017 na osmém, 2018
na šestém, 2019 na pátém a v letošním
roce na velmi pěkném čtvrtém místě z deseti družstev. Nejlepším naším hráčem,
který získal nejvíce bodů, byl Miroslav
Nejezchleb. Ale ani bez dalších hráčů P. Brázdila, P. Vybírala, T. Dostála, M.
Kolouška, R. Šnejdara a L. Vybírala - bychom se tak dobře neumístili.
Pro příští rok budeme posilovat tým
o další hráče. Je škoda, že dříve postavený „B“ tým nevydržel pokračovat v dobře
nastartované první sezoně, kdy se umístil v první lize na třetím místě, a soutěž
opustil. Dalších hráčů v oddíle máme dost

FBC Lutín neztrácí elán
a bojovnost
V září jsme jeli na historicky první turnaj ligy mladších žákyň do Kopřivnice.
Pro nedostatek dívek v tomto sportu
je liga mladších žákyň spojená se dvěma kraji dohromady - Olomouckým
a Moravskoslezským. Je mi ctí, že mohu
společně s děvčaty náš klub reprezentovat a soupeřit s takovými kluby, jako
jsou Vítkovice, Ostrava, Olomouc,

Putovní „Tvarůžková mísa“ má držitele na další rok.

Foto: Marek Palánek

a po rekonstrukci šaten, opravě a natažení nového plotu a při dobré kvalitě kurtů
jim nabízíme dobré podmínky. S novým
předsedou P. Vrbou jsme vysadili šedesát
tújí jako zelenou stěnu od silnice, provedli
nátěr tenisové chaty a pergoly a pravidelně sečeme trávu v okolí kurtů. Bohužel
musíme provádět i některé činnosti spoje-

né s údržbou a čistotou okolí kurtů, kde
uklízíme odpadky a sklo a opravujeme
vytrhané „lajny“ po některých nevítaných
„návštěvnících“ areálu TJ.
Do další činnosti a sportovních úspěchů
přejeme jen to dobré, aby nás současná
„covidová doba“ nelimitovala ve sportování a zdraví.
Ladislav Vybíral

Hráčům „bílého“ sportu nabízíme v Lutíně dobré podmínky.

Přerov, Šumperk a Kopřivnice. Ano,
čtete dobře, FBC Lutín hraje proti těmto
klubům z velkých měst. A vůbec si nevede špatně.
První zápas proti Vítkovicím byl pro
mě i pro dívky velkým překvapením.
Skončil remízou 4:4, ale všichni jsme se
radovali, jako bychom vyhráli.
V druhém zápase nás čekal klub FBS
Olomouc. Už od pohledu bylo vidět, že
jejich hráčky jsou větší, některé i starší a herně někde jinde. Přesto výsledek,
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Foto: Ladislav Vybíral

prohru 11:0, hodnotím kladně. Holkám
se nedalo nic vytknout, snad jen to, že
nedaly gól.
Třetí zápas proti domácí Kopřivnici
skončil výhrou 20:1 a byl pro nás historicky prvním vítězstvím v kategorii mladších žákyň.
Poslední zápas proti Ostravě patřil opět
k těm tvrdším. Dopředu jsme věděli, že
Ostrava je na tomto turnaji nejlepší tým.
Motivace byla jasná - nedostat víc než
dvacet branek a za odměnu bude trenér

dělat deset kliků. Děvčata bojovala, co to
šlo, opravdu na hřišti nechaly úplně vše,
co ještě měly, ale prohře 8:0 nezabránily.
Celý turnaj hodnotím kladně, opravdu
jsem takové výsledky nečekal, a hlavně
tak krásnou hru, bojovnost a nasazení.
Musím připomenout, že příprava na zápasy probíhala, vzhledem k rekonstrukci školy, nestandardně na venkovním

hřišti. O to větší dík patří děvčatům
a rodičům.
Luděk Ščudla
trenér mladších žákyň a elévů
*****
V září jsme také historicky poprvé odehráli turnaj v nejmladší kategorii (přípravka). Zde jsme z pěti družstev (Olomouc

Děvčata i chlapci hrají stále s velkou chutí a nadšením.

ZAJÍMAVOSTI
Lutín po 48 letech
Dnešní stará fotograﬁe opět dokumentuje
jednu ze stodol, které patřívaly ke gruntům

2 týmy, Přerov, Uničov a Lutín) obsadili
s benjamínky krásné třetí místo a odvezli si skvělý pocit, že má cenu se dětem
nadále věnovat a podporovat jejich chuť
do hry. Bohužel koronavirová krize nám
všem sportovcům momentálně kazí plány,
ale věříme, že se situace opět uklidní a my
zase budeme moci sportovat.
Luděk Ščudla a Vendula Číhalíková

Fota: Luděk Ščudla a Vendula Číhalíková

na lutínské návsi, v tomto případě ke gruntu č. 10. Už podle fotograﬁe je vidět, že její
dny byly už tehdy sečteny – prasklé zdivo,
děravý štít. Zajímavostí ale je, že na zdi této
stodoly byla jedna z pamětních desek připomínajících povodeň 1. srpna 1887.

Deska byla bohužel odstraněna při likvidaci stodoly, ale zásahem tehdy místního
národního výboru byla místo ní osazena
deska nová, dokonce mramorová.
Karel Mišák

Foto: Karel Mišák
Foto: archiv Pavla Zlámala

Obec Lutín bude mít
Digitální povodňový plán
V rámci preventivních opatření proti
povodním nechá Obec Lutín na základě doporučení kontroly HZS zpracovat
tzv. Digitální povodňový plán. Autorkou
dokumentu bude zkušená hydroložka
ing. Eva Nečesánková, která se podílí
i na protipovodňových opatřeních realizovaných v současné době v Olomouci.

Na místě staré stodoly se dnes nachází areál přepravní společnosti HUDY TRANS s.r.o.

Digitální povodňový plán je program,
jenž soustřeďuje na jednom místě všechny
dostupné informace související s povodňovým plánem a ochranou před povodněmi. Plán informačně propojuje všechny
úrovně povodňové komise a je určitým
propojením i mezi povodňovou komisí
a složkami IZS.
Součástí přípravy Digitálního povodňového plánu je i detailní prohlídka řečiště místních vodotečí, kterou jsem
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s Ing. Nečesánkovou absolvoval na začátku října. Prošli jsme společně celý tok
potoka Deštný i Slatinky až k Blatě na katastru Obce Lutín a Třebčín. Paní inženýrka si všechna kritická místa důkladně
zaznamenala.
Vznik Digitálního povodňového plánu pomůže obci Lutín i v jednáních se
správcem toku o tolik potřebném vykácení přerostlých náletových dřevin
a vyčištění koryta. Přestože si vedení

obce uvědomuje závažnost potenciálního
nebezpečí a pravidelně vyzývá Povodí
Moravy k vyčištění vodotečí, doposud
jsme v tomto směru přes veškerou snahu
zaznamenali pouze malé úspěchy.
S nově vznikajícím dokumentem získáváme i silný argumentační nástroj k působení na Povodí Moravy i prostřednictvím krajské samosprávy.
Hodnota celého díla je 260 000 Kč a je
z 85% pokryta dotací z OPŽP. V ceně díla
je zahrnut i nákup nové elektrocentrály
za téměř 100 000 Kč, která bude sloužit
pro potřeby obce při mimořádných událostech.
Dalibor Kolář
(OPŽP – Operační program Životní prostředí, IZS – Integrační záchranný systém)

Kdo byl Jan Lužný?
Ve svém minulém příspěvku jsem použil výpisky ze dvou třebčínských kronik.
Určitou raritou přitom je, že obě psal jeden a tentýž kronikář! Jak k tomu došlo?
Vítězem konkurzu vypsaného v listopadu 1906, kterým získal uprázdněné
místo správce školy v Třebčíně, byl učitel z Brodku u Nezamyslic Jan Lužný.
Rodák z Březovic (Vřesovic) u Prostějova
se narodil 25. září 1863. Studoval na české reálce v Prostějově a učitelském ústavu
v Příboru. V roce 1886 se stal prozatímním učitelem v Libhošti, odkud po dvou
letech přešel do Závěšic (obě obce leží
v okrese Nový Jičín). Stálé místo získal
od roku 1890 v Brodku a odtud se dostal
do Třebčína. Učit přišel ještě do staré školy, bydlel ve školním bytě a jeho manželka se starala o úklid a topení ve třídách.
Převzal zde veškeré povinnosti – mimo
jiné i psaní školní kroniky. Žáci si jej pamatovali jako přísného, ale spravedlivého
kantora.
Nadučitelem v nové škole se stal 6. prosince 1909. Po několika klidných letech přišla válka, učitelé rukovali, střídali se, odcházeli a správce školy ve škole učil téměř
sám, jak jen to šlo, a tím pochopitelně trpělo
vyučování. To bývalo přerušováno i z důvodů oslav při úspěších císařského vojska
nebo oslav císařského domu. Správce školy
byl pověřován soupisy potřeb pro armádu,
konaly se vlastenecké sbírky ve prospěch
Červeného kříže. Od února 1915 byl důvěrníkem pro zabezpečení zásobování obilím a moukou. Okresní hejtman Dr.Wierer
jej k 11. 6. 1917 jmenoval komisařem pro
zjištění oseté a osázené plochy v Třebčíně
a Studenci. Kurs na funkci proběhl 14. června v Národním domě v Prostějově. Také

Stav potoka před soutokem Deštného a Slatinky je kritický.

proto byl v této době zástupcem starosty
Floriána Přikryla. Strohé zápisy kronik
jen okrajově zachytily rodinnou tragedii.
Dcerku řídícího učitele Adélu si za manželku vzal učitel Antonín Borovec. Padl však
na italské frontě.
Krátce po vzniku republiky i na zdejší
škole řádila španělská chřipka a zarděnky.
V březnu a dubnu 1919 chybělo až 60 procent žáků. Jan Lužný byl tehdy obecním
tajemníkem. Stres a přepracování způsobily, že od 10.8.1922 se po prodělaném infarktu léčil v Karlových Varech. V obecní
kronice se zamýšlí nad školstvím: „V naší
republice máme 43.000 hospod mimo
kořalny, takže na 7 hospod a 5 kořalen
připadne teprv jedna škola. Kdybychom
peněz, které se u nás prokouří a propijí,
užili na zvelebení zemědělství a průmyslu, měl by každý z nás zajištěný ne je-

Foto: Dalibor Kolář

den krajíc, ale několik. Ubylo by starostí
a nemoci, přibylo by zdraví a radosti.“
Filozof Lužný dokončil školní rok
1922/23 a 28. června odešel do penze. Na rozloučenou mu žáci a pan učitel
Mokroš připravili ve vyzdobené druhé třídě rozloučení a poděkování za čtyřicetiletou službu ve školství. Jejich dlouholetý
řídící učitel „tak byl dojat, že začal slzet
a s ním všichni přítomní“.
Zemřel 21. ledna 1928 v Pacově v Čechách.
Jeho posledními zápisy ve školní kronice
jsou podrobné informace o počasí v roce
1921 i úvahy o úrodě a vysokých cenách
životních potřeb, petrolejem počínaje, přes
ošacení až k ceně uhlí. Upozorňuje na skutečnost, že rolníci za své produkty mají minimum, ceny zvyšují překupníci.
Josef Nejedlý

Nadučitel Jan Lužný a Antonín Borovec se svými žáky na dvoře nové školy. Mladý učitel Borovec učil
v Třebčíně od 1.3.1911 do konce šk. roku 1911/12; poté přešel na chlapeckou obecnou školu v Prostějově.
Foto: archiv Antonína Spurného
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti:
v září:
Marie Tunková
Marie Křížková
Jarmila Muzikantová
Blanka Gruntová
Marie Pospíšilová
Božena Černá
Bohumila Spurná
Marie Nepožitková
Jiří Hlavizna
Marie Dostálíková
Stanislava Horsáková

87
83
87
83
85
83
84
81
84
80
75

v říjnu:
Marie Václavíková
Zdenka Dokládalová
Marie Kratochvílová
Karel Přidal
Vratislav Muzikant
Anna Vychodilová
Vlasta Tunková
Vladimír Tesař
Jana Šenková
Marta Vybíralová

96
84
95
83
91
82
90
81
87
75

„Diamantovou“ svatbu
– šedesát let společného života –
oslavili v říjnu manželé

Ivana a Josef
Vysloužilovi
z Lutína.

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

Vítání občánků
V neděli 13. září bylo v Třebčíně slavnostně přijato do svazku obce 7 dětí.
V sobotu 19. září bylo v Lutíně slavnostně
přijato do svazku obce 8 dětí.
Pěkný kulturní program připravili žáci ZŠ
Lutín.

Narozené děti:
v srpnu:
Michael Babiánek
Anna Rebeka Olšanská
Laura Ševčíková

Foto: Jiří Látal

v září:
Jan Gallik
Terezie Kubíčková
Marek Přecechtěl
Agáta Zouharová
v říjnu:
Adéla Chrástová
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští dny
a cesty byly plné slunce a pohody.
Fota: Zdeněk Vích

Opustili nás ve věku …
90 let
88 let
67 let
67 let
57 let
49 let

Marie Drápalová
Ján Dučák
Lenka Rulfová
Josef Michalčík
Milan Krumpl
Anna Fichtnerová Skácelová

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti
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