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ZE ŽIVOTA OBCE

Život v obci jde dál – i n f o r m a c e s t a r o s t y:
Polopodzemní kontejnery
pro sídliště
Již v lednovém vydání Obecního zpravodaje jsme upozorňovali, že v první polovině tohoto roku budou na sídliště instalovány nové polopodzemní kontejnery. Výstavba se rozběhne na konci května
a hotovo bude do konce června.
Po dobu výstavby budou stávající kontejnery na směsný i tříděný odpad umístěny na parkovacích stáních přiléhajících
ke garážím. Z důvodu bezpečnosti nebu-

de také možné v době výstavby parkovat
na parkovacích stáních těsně přiléhajících
ke stanovištím pro kontejnery. Náhradní
plocha pro parkování bude zřízena na hřišti č. 2 v areálu TJ Sigma Lutín, provizorní vjezd bude u mateřské školky.
Jak jsme už uvedli, budou víka polopodzemních kontejnerů opatřena zámkem
ovládaným čipem. Po jednom čipu dostane každá domácnost na sídlišti do poštovní schránky. Další si bude moci dokoupit.
Poslední měsíce ukazují, že stávající
kapacita kontejnerů na tříděný odpad je

Všíchni pevně věříme, že tento pohled bude brzy jen nenávratnou minulostí.

Nádoby na tříděný odpad
k rodinným domům
V lednovém čísle zpravodaje jsem informoval rovněž o nádobách na plasty
a papír ke každému rodinnému domu.
V době uzávěrky zpravodaje probíhá
výběrové řízení na dodavatele nádob.
Nádoby na tříděný odpad mohou dostat i ti, kdo se ankety v minulých letech nezúčastnili, protože budou na-



zejména na sídlišti nedostačující. Rovněž
se potvrdilo, že přespolní „návštěvníci“
si z lutínského sídliště a dalších stanovišť
v obci dělají skládku odpadu všeho druhu.
Půl auta i s SPZ vhozeného do kontejneru
nebo pytle netříděného odpadu navršené
v kontejnerech bezprostředně po úterním
odvozu lze označit jen za vrchol drzosti
a ignorace. Uzamčená víka spolu s kamerovým systémem by měla spolehlivě tomuto jednání zabránit.
Osobně se na „polopodzemáky“ těším
čím dál víc.

Fota: Jakub Chrást

* * * * *
koupeny s velkou rezervou. Distribuci
k žadatelům plánujeme na měsíc červen
a nádoby do jednotlivých částí obec dodají pracovníci Technických služeb podle daného harmonogramu nebo podle
individuální dohody.
Každá nádoba bude osazena identifikačním čipem snímaným při odvozu
odpadu (pro evidenci četnosti odvozů). Tyto informace poslouží jako podklad pro fakturaci svozové společnosti
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a do budoucna pro vedení adresného
třídění odpadů a stanovení výše poplatku pro danou domácnost. Do konce
roku chceme pořídit čipy i pro nádoby
na směsný komunální odpad.
Po současně připravovaném výběrovém řízení na svozovou společnost
dojde (možná od 1. 7. 2021) k úpravě
termínů a frekvence vývozu všech odpadů. O chystaných změnách budeme
včas informovat.

Rozpočet schválen, kolotoč
investic se opět rozjíždí
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 11.3.2021 schválilo Rozpočet obce
Lutín na rok 2021, který počítá s příjmy
ve výši 57,6 mil. Kč a výdaji ve výši 52,6
mil. Kč. Rozpočet byl tedy schválen mírně
přebytkový. Už dnes víme, že díky dodatečné dotaci na cyklostezku Lutín-Třebčín by
měl být přebytkový více. Je však otázkou,
jak se na příjmové stránce rozpočtu, zejména u sdílených daní, projeví stále ještě probíhající krize způsobená pandemií.

Schválením rozpočtu se mohl pomalu
rozběhnout kolotoč investic. Jak jste si jistě
všimli, v Třebčíně se už rodí slíbený park.
Polopodzemním kontejnerům na sídliště
a nákupu nádob na tříděný odpad se věnuje samostatný článek. Přípravy na realizaci přestavby staré školy v Třebčíně na hasičskou zbrojnici a kulturní sál vrcholí.
Realizační projektová dokumentace je
již dokončena, na přelomu srpna a září je
plánováno výběrové řízení na zhotovitele
a začátek realizace na konec roku.
Co se letos bohužel nepodaří, je III.
etapa regenerace panelového sídliště –

dvůr, kde jsme sice splnili veškeré podmínky dotačního titulu Státního fondu
pro podporu investic, avšak z důvodu
vyčerpání přidělené alokace byl náš
projekt zařazen pouze na seznam náhradních projektů.
Žádost o dotaci bude tedy podána znovu pro příští rok, kdy, pokud bychom
dotaci neobdrželi, bude zvážena realizace z vlastních zdrojů. V době uzávěrky zpravodaje dále čekáme na informaci o dotaci na rekonstrukci ulice
Růžová - k rotundě, kde by do konce
měsíce dubna mělo být jasno.

* * * * *

Cyklostezka do Třebčína
byla dodatečně podpořena
evropskými penězi
V roce 2018 byly konečně po doslova
desítkách let dokončeny projekční práce a vyřízena veškerá stavební povolení
pro cyklostezku z Lutína do Třebčína.
Jediným „zádrhelem“, a to dost podstatným, byly neúspěšné žádosti o dotaci
na tuto dlouho očekávanou akci. Peníze
na nás nezbyly ve Státním fondu dopravní infrastruktury a v Integrovaném
regionálním operačním programu ve výzvě CYKLODOPRAVA II, kde jsme byli
umístěni na seznam náhradních projektů s naprosto zanedbatelnou vyhlídkou
možnosti financování.

Jak je to se stromy
a zelení v obci?
Na Obecní úřad v Lutíně se z různých
důvodů pravidelně obracejí občané se
žádostí o pokácení stromů, které rostou
na jejich nebo na obecních pozemcích
u jejich domu. Se stejnou pravidelností
evidujeme dotazy, z jakého důvodu byl
zrovna tento strom pokácen a jestli to
bylo nutné. Chtěli bychom proto několik
věcí vysvětlit:
V roce 2019 a 2020 postihla hlavně
smrky kůrovcová kalamita, usychání
postihlo i břízy. Z tohoto důvodu jsme
museli hlavně v parku před Sigmou,
na Rybníčku v Lutíně i na několika místech v Třebčíně tyto napadené a usychající stromy pokácet. Celkem to bylo za tyto
dva roky asi 70 stromů. Samozřejmě je
nám jasné, že stromy potřebujeme k životu. Všechny tyto pokácené stromy už byly
nahrazeny novou výsadbou v lutínském
parku u Sigmy, na Rybníčku i v Ohradě
v Třebčíně.

A tak před lutínskými zastupiteli stálo
těžké rozhodnutí, zda cyklostezku budovat
kompletně z vlastních peněz, nebo čekat
rok nebo dva na dotace. Vědomi si trapnosti situace, kdy na cyklostezku občané čekali více než dvě desítky let, rozhodli lutínští
konšelé o realizaci z vlastního. Nutno říct,
že toto rozhodnutí mezi odborníky z oblasti CYKLODOPRAVY vyvolávalo skeptické úsměvy. I přesto jsme se do toho pustili
a v září 2019 bylo hotovo. Celkové náklady na obě etapy činily 14 milionů korun.
Psalo se září 2020, Evropa se vzpamatovávala z první vlny pandemie a obávala
se druhé. Vláda ČR rozhodla o přidělení mimořádných finančních prostředků
z fondů EU na snížení následků pandemie
do výzvy CYKLODPRAVA II, čímž jsou
pokryty veškeré náhradní projekty. Začal

tak kolotoč náročného papírování, který
skončil letos v březnu vyplacením dotace
ve výši 10,4 miliony korun, což odpovídá
75 procentům celkových nákladů. Jedná
se o příjemnou a nečekanou finanční injekci pro obecni rozpočet, protože v současné situaci se při našich velkých plánech
každá koruna hodí.
Téměř každý den vidím, jak je cyklostezka pro nás důležitá. V době, kdy je
nám umožněno jen chodit do práce a maximálně na procházku po obci, je doslova k nezaplacení. A proto neleníme a již
teď je zpracována projektová dokumentace na cyklostezku do Luběnic a probíhá
zpracování dokumentace na cyklostezku
do Hněvotína. Naším cílem je, aby obě cyklostezky, v závislosti na finanční situaci,
byly do tří let na světě.

* * * * *
V minulých týdnech začala výsadba nového parku kolem cyklostezky v Třebčíně.
V tomto parku bude 32 listnatých a jeh-

ličnatých stromů, 36 stromů ovocných
a stovky keříků a trvalek. Stejně jako
v lutínském parku je i výsadba v novém

U cyklostezky v Třebčíně už rostou první stromy budoucího parku. 
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Foto: Dalibor Kolář

parku v Třebčíně podporována státní
dotací.
Další výsadba listnatých stromů proběhne letos na jaře v Třebčíně kolem polní cesty za nádražím. Budeme doplňovat
i nové stromy na sídlišti v Lutíně. Pokud
bychom to tedy shrnuli, bylo v celé obci
vysázeno více než 170 stromů a dalších
téměř 1000 keřů. Tedy lze říci, že pokácené stromy z let 2019 a 2020 v Lutíně
a Třebčíně obec do konce letošního roku
nahradí v míře minimálně o 100% vyšší.
Nastane i situace, kdy musíme kácet zdravý strom. Naposled to byl smrk
na sídlišti, na jehož místo dosáhnou nové
polopodzemní kontejnery. Sídliště je pod
zemí protkané sítěmi vedení elektřiny,
plynu, kanalizace a vody. Při hledání

možností umístění nových polopodzemních kontejnerů jsme byli limitováni touto skutečností a bohužel jeden smrk jsme
museli obětovat.
Všechny stromy s výjimkou ovocných, které mají obvod kmene více než
80cm ve výšce 130 cm nad zemí, podléhají povolení ke kácení, které vystavuje
Obecní úřad v Lutíně. To se týká stromů
jak na pozemcích obecních, tak i soukromých. Souhlas ke kácení obec vydává jen
u stromů uschlých, případně svým stavem
a stářím, velikostí a umístěním nějakým
způsobem rizikových. V ostatních případech se vždy snažíme najít jiné řešení.
Stav zeleně průběžně konzultujeme a kácení a výsadbu navrhujeme ve spolupráci
s arboretistou a zahradníkem. Cílem je

množství a kvalitu zeleně v obci stále
rozvíjet a podporovat. Máme osobní zkušenosti, že lidmi neznajícími Lutín a projíždějícími od Olšan kolem Sigmy nebo přes
Třebčín směrem do Slatinic je naše obec
vnímána jako „příjemně zelená“. To je věc,
na které chceme dále pracovat.

Komunitní dům pro seniory
je plně v provozu

vybaveny moderním sociálním zařízením,
pračkou, kuchyňskou linkou s varnou deskou a troubou. Celý dům včetně všech bytů
je bezbariérový.
Nájemné je v těchto bytech regulované státem, v letošním roce činí nájem 64Kč/m 2/měsíc. Celková měsíční
výše nájemného včetně záloh na služby
(voda, elektřina apod.) činí dle velikosti
bytu od 5 000 Kč do 5 600 Kč.
Podmínkou přidělení bytu je věk žadatele - nejméně 60 let, měsíční příjmy
do výše průměrné měsíční mzdy a ža-

datel nesmí vlastnit byt, rodinný dům,
případně podíl v bytovém družstvu.
Nyní jsou všechny bytové jednotky
obsazené, je ale možné se do pořadníku stále hlásit, aby se při uvolnění bytu
mohl další zájemce co nejdříve nastěhovat.
Pokud by některého ze seniorů z Lutína
nebo Třebčína tato možnost bydlení zaujala, může se zastavit na Obecním úřadě v Lutíně, kde mu rádi poskytneme
všechny další informace.
Miroslav Brhel, tajemník

jednotky na místo mimořádné události.
Aby tomu tak vždy bylo, musí strojník
dbát na bezvadný technický stav vozidla
a také, a to možná s ještě větším důrazem,
na své umění zvládnout řízení hasičského
speciálu při cestách k zásahu. Proto mají
všichni strojníci povinnost konat tzv. kondiční jízdy, při nichž se cvičí v ovládání
cisterny. Mnoho strojníků sice vykonává
práci řidiče nákladního vozu i v civilu,

ale řízení cisterny s náplní vody při snaze
o dosažení co nejvyšší rychlosti je zcela
jiná situace, než na jakou jsou zvyklí.
Proto v letošním roce uvítali naši strojníci, díky dotaci z Olomouckého kraje,
možnost absolvovat kurz bezpečné jízdy
na speciálním polygonu v Ostravě u společnosti Libros. Zde si v sobotu 13. března
vyzkoušeli ovládání mnohatunového kolosu ve skutečně extrémních podmínkách

První nájemníci se stěhovali do nového Komunitního domu pro seniory
(KODUS) v Lutíně na konci roku 2020.
Věříme, že už mají za sebou první poznávání nového domova a nyní už oceňují
přednosti nového, moderního bydlení,
které pro ně obec připravila.
Ještě jednou se pokusíme shrnout základní parametry tohoto bydlení. V KODUS je
22 bytů o výměře 40 – 50 m2. Byty jsou

Hasiči pilně cvičili
i zasahovali
Také v tomto čísle Obecního zpravodaje přináším malou sondu do života třebčínských hasičů. Jak jsem psal již dříve,
jednou z důležitých hasičských profesí je
strojník - řidič. Ten má na starosti (mimo
péči o svěřenou techniku) zejména bezpečnou a rychlou dopravu zasahující

Kurz bezpečné jízdy za extrémních podmínek je velkou školou pro řidiče.
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A co dodat závěrem?
Důrazně se ohrazuji proti nařčením, že
Obec Lutín z rozmaru nebo snad z touhy jejích pracovníků po palivovém dříví
úmyslně kácí zdravé stromy. Dřevo z pokácených stromů je občanům nabízeno
k prodeji dle ceníku schváleného radou obce.
Do pořadníku na odprodej dříví se může zapsat kdokoliv z občanů Lutína a Třebčína.
Jakub Chrást, starosta

Fota: Jiří Hanulík, Libros

na uzavřené trati bez rizika střetu s ostatními účastníky provozu. Celý den se učili
překonávat následky smyku díky speciálnímu povrchu komunikace, panické brzdění nebo rychlou reakci na nenadálou
překážku na vozovce. Hasiči, kteří zrovna nejezdili zapůjčenou tatrou, kroužili

Klásek běžel!

O jednom březnovém víkendu jste
měli šanci potkat
okolo Lutína pěknou řádku závodníků. Byli to účastníci akce ,,Klásek

po polygonu naším dopravním automobilem VW Crafter. I to pro ně byla velká
škola, protože za normálního provozu si
takové věci prostě dovolit nemůžou.
Záhy po absolvování kurzu, konkrétně
hned 15. března, byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru v Náměšti na Hané.

Naštěstí se nejednalo o avizovaný požár
v domě, hořel jen odpad na dvoře. Naši hasiči pomohli s organizací dopravy a vrátili
se zpět do Třebčína na základnu. Doufám,
že další zásahy budou mít stejně optimistické zakončení.
Dalibor Kolář, místostarosta

běží!“, na kterou jsme zvali v březnovém vydání OZ.
Do závodu se zapojilo třicet zájemců
a během tří dnů jsme společně nachodili
a naběhali přes 147 kilometrů! Odměnou
byla medaile a dobrý pocit z výkonu.
První tři v každé kategorii obdrželi navíc

malé překvapení. Všem zúčastněným moc
děkujeme!
Na květen chystá Klásek ,,Dětský den“
a na červen akci ,,Sportuje celá rodina“.
Věříme, že se situace konečně zlepší
a na akcích se společně setkáme.
Monika Janíková

Pro radost a zdraví běželi a chodili malí i velcí.

Knihovna v Třebčíně prošla
renovací
Provoz obecních knihoven byl v rámci
opatření proti šíření pandemie sice omezen, ale knihovníci rozhodně nezaháleli.
V třebčínské knihovně došlo k několika
změnám. Tu zásadní z hlediska administrativního je skutečnost, že knihovna
se po letech stala pobočkou knihovny
v Lutíně. Doposud byla metodicky vedena
knihovnou v Náměšti na Hané. Sloučení
obou knihoven by mělo přinést lepší
využití knižního fondu v obou částech
obce, bezproblémovou rotaci knih v obou
knihovnách podle zájmu o knihy, možnost
využívání elektronického katalogu knih
i v Třebčíně nebo efektivnější čerpání dotačních titulů.
Došlo i na změny fyzické. Byly kompletně nahrazeny dosavadní regály, prostory knihovny včetně sociálního zařízení ve vestibulu kanceláře OÚ byly nově
vymalovány. Došlo též ke změně dispozičního rozdělení regálů, čímž se prostor knihovny otevřel a provzdušnil. Teď

knihovna jen září. V rámci metodického
vedení a spolupráce s knihovnou města
Olomouce došlo k částečné redukci knižního fondu.



Doposud mohou knihovny fungovat jen
přes výdejní okénko, ale ta třebčínská i tak
už láká nové čtenáře a zájem o dobrou knihu určitě poroste. 
Dalibor Kolář

Jednu malou čtenářku zachytil při nové registraci Jiří Burda.
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Fota: Monika Janíková

Kdy – kde – co
aneb – Bylo nebylo

na veřejných místech a přinesla nezanedbatelný výtěžek 34 941 korun, za který
dárcům ještě jednou děkujeme.
Další společné radosti jsme zatím museli oželet a bude tak i v květnu a červnu.
Z oblíbeného lutínského a třebčínského „hodování“ nám zůstaly jen „budíčky“ s kapelou pana Pavlíčka a dál už jen
otazníky, které ale v posledních dnech
– vzhledem k optimistickým „pandemickým“ údajům – přece jen vypadají veseleji.

Nezbývá než doufat a věřit, protože
– jak řekl kdysi někdo velmi moudrý –
naděje umírá poslední. A není pochyb
o tom, že po dlouhé době obav a omezení
situaci zvládáme a víru a humor neztrácíme.
Tak se dál snažme přispět k překonání krize svou trpělivostí a ohleduplným
a odpovědným chováním, abychom si
mohli konečně s ulehčením říct, že už
opravdu brzy BUDE LÉPE!
Dalibor Kolář

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

v	nové předběžné informace o záměru nové
obchodní zóny v části stávajícího průmyslového areálu SIGMA.

příspěvek z úřadu práce ve výši 15 000 Kč/
měsíc/zaměstnanec.

O čem jednala rada obce

Pověřila starostu obce zajištěním vypracování znaleckého posudku na odhad ceny
obvyklé u pozemků nabízených Obci Lutín
v části stávajícího průmyslového areálu
SIGMA (za cukrárnou).
Jedná se o pozemky p. č. st. 117, 231/11, 225/1
a 231/212, všechny v k. ú. Lutín.

(část druhá a doufejme, že poslední)
První část „pohádky“ z lednového OZ
jsem zakončil optimisticky slovy „ …
a snad zase bude“. Měli jsme se na co
těšit. Kulturní kalendář sliboval řadu
akcí, ale první čtvrtletí roku a následující duben nám veselejší tvář neukázaly. Jen Tříkrálová sbírka si prožila svou
„distanční“ premiéru v podobě kasiček

dne 24. 3. 2021:
Schválila:
v	uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí
Lutín a společností Alza.cz s.r.o. (IČ:
27082440, DIČ: CZ27082440), jejímž
předmětem je pronájem části pozemku
p.č. st. 144 v k. ú. Lutín o velikosti 5 m2.
Cena pronájmu činí 10 228 Kč bez DPH.
Nájemné bude první měsíc navýšeno
o celkovou částku 9 930 Kč bez DPH jako
kompenzace nákladů spojených s přípravou elektrické přípojky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou;
v	zadávací podmínky pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Nádoby na tříděný odpad
pro Obec Lutín“;
v	vypracování odborného posudku stavu
střechy „staré“ budovy ZŠ. Odborný posudek vypracuje Ing. Pavel Pospíšil (IČ:
45443815, DIČ: CZ530211094) za cenu
14 500 Kč bez DPH.

Vzala na vědomí informaci o zařazení žádosti o dotaci na projekt „Regenerace panelového sídliště v Lutíně – III. etapa“ do seznamu náhradních projektů pro financování
z programu Státního fondu pro podporu investic Regenerace sídlišť.

Vzala na vědomí:
v	informaci o akceptování žádosti o dotaci
z výzvy č. 9/2019 Ministerstva životního
prostředí na realizaci projektu „Výsadba
stromořadí v Třebčíně“;

Schválila navýšení počtu zaměstnanců obce
v obecním úřadu o dva pracovníky v období 1.5. – 31.10.2021. Bude se jednat o dva
pracovníky na sezonní práce (úklid obce).
Na tyto dva pracovníky obec obdrží finanční

ŠKOLY INFORMUJÍ

ve škole, ale on-line. Organizátorům patří velký dík, protože v době, kdy se většina podobných soutěží ruší, připravili
tuto soutěž novou formou, což vyžadovalo značné úsilí.
Přihlášení žáci absolvovali teoretický test
a poznávání organismů na počítači a třetí
část, laboratorní práci, udělali v domácím
prostředí. Výsledky praktické části poslali
e-mailem k vyhodnocení. Letos soutěžící

Biologickou olympiádu jsme
zvládli on-line
Na konci března proběhla na naší škole
biologická olympiáda. Tato věta zní celkem všedně, nicméně letos v sobě skrývá
něco, co nás v letech minulých nenapadlo. Soutěž se totiž neuskutečnila přímo

Souhlasila s navýšením ceny za jeden vývoz
(včetně likvidace odpadu) ekvivalentu popelnice o objemu 110 l směsného komunálního
odpadu na 150 Kč bez DPH pro podnikatele
zapojené do odpadového hospodářství obce
a pověřuje starostu uzavřením dohod o navýšení od 1. 7. 2021.
dne 14. 4. 2021:

5

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 11. 3. 2021:
Schválilo:
v	Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2020
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Obce Lutín za rok 2020 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad;
v	Plán investic, významných oprav a pořízení majetku na rok 2021;
v	poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 312 000 Kč spolku
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Třebčín (IČ: 69210683). Prostředky budou sloužit na předfinancování nákupu
velkoprostorového stanu a přívěsného
vozíku k přepravě stanu. Prostředky
budou Obci Lutín vráceny ihned po vyplacení dotace z čl. 20 dotačního titulu
Regionu HANÁ z.s.;
v	Rozpočet Obce Lutín na rok 2021 včetně
přílohy č. 1 rozpočtu.
Vzalo na vědomí informace o záměru
nové obchodní zóny a veřejného prostranství v části stávajícího průmyslového areálu
SIGMA (za budovou cukrárny).
Souhlasilo s předloženým návrhem odměňování členů JSDH.
/jch/
zkoumali rozdíly mezi destilovanou vodou,
minerální vodou a vodou z kohoutku. Všem
zúčastněným žákům náleží velká pochvala, protože se nezalekli velkého množství
informací, které při přípravě museli procházet a naučit se. Není vůbec jednoduché
v současné situaci přinutit se k práci navíc.
Soutěžící dosáhli velmi pěkných výsledků a rozdíly mezi nimi byly velmi
malé. V kategorii C (žáci 8.a 9.ročníků)

zvítězila Veronika Mrázková, druhá
byla Kamila Čepičková a třetí Kateřina
Korcová. V kategorii D (žáci 6. a 7.ročníků) zvítězil Prokop Navrátil, na druhém místě se umístila Eliška Nguyen
a třetí byla Alžběta Hrubá.
Vítězové automaticky postoupili do krajského kola a vzhledem k dobrému výsledku

pozvali organizátoři do tohoto kola i děvčata z druhých míst. Účastníci krajského kola
musí ještě vytvořit tzv. vstupní úkol, bez
kterého by se účastnit nemohli. Jedná se
o další práci navíc, ale žáci ji většinou dělají
rádi, protože se jedná o praktické sledování
nějakého jevu a oni vyzkoumají a dovědí se
něco nového.

I krajské kolo proběhne on-line, ale
doufám, že už naposledy a příští rok
už se budeme moci setkat při této soutěži osobně. Všem postupujícím přeji
v krajském kole hodně úspěchů a všem
ještě jednou děkuji za účast a za aktivní
přístup.
Jan Chmelář, učitel

Matematický klokan se covidu
nezalekl

minulého století pořádána v Austrálii. V ČR
se Matematický klokan konal poprvé v roce
1995. Také žáci naší školy se této soutěže
pravidelně účastní.
V tomto školním roce proběhlo on-line
školní kolo 19. března. Celkem se zapojilo

136 žáků 5. – 9. ročníku, kteří byli rozděleni
do tří kategorií podle věku.
Všem zúčastněným žákům děkuji za účast
a přeji mnoho dalších studijních úspěchů
Za vyučující matematiky Kateřina
Mrázková

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech
Vítězové školního kola:
Kategorie Klokánek: žáci 4. – 5. ročníku
1. Anna Baleková
2. Benjamín Balga
3. Šimon Zhébal

Škola „na placato“
nebo „naživo“ ?
…Tomy a Anika chodili samozřejmě
do školy. Každý den ráno vyrazili z domova ruku v ruce a s učebnicemi v podpaží. Cestou se toužebně ohlíželi na vilu
Vilekulu. Škoda, že Pipi nechodí s nimi!
…Nakonec se rozhodli, že ji přemluví.
…„Ani si nedovedeš představit, jaká je
ve škole legrace,“ujišťovala Pipi Anika.
„Já bych se snad zbláznila, kdybych tam
nemohla chodit.“
…“S tím se musí něco udělat,“ prohlásila Pipi. „Zítra jdu do školy!“
(A.Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha
jde do školy)
Po takovémto rozhodnutí jsme v poslední době jistě toužili mnozí – učitelé, děti

Kategorie Benjamín: žáci 6. – 7. ročníku
1. Tomáš Kaprál
2. Filip Chmelář
3. Lucie Gazdová

i rodiče. Není to totiž tak dávno, co se děti
těšívaly na víkendy, na prázdniny, až budou mít školní práci za sebou.
Nyní je to právě naopak: většina dětí se
těšila, až se posadí do svých lavic, uvidí své kamarády, spolužáky, své učitele,
zkrátka ze setkávání „na placato“ chtějí
konečně realitu 3D „naživo“!
V naší škole se tohle přání vyplnilo žákům prvního stupně v pondělí 12. dubna.
A jak celý týden po návratu zvládli?
Po ranním testování se mohli konečně vítat ve svých třídách. Pondělní vyučování
jsme začínali vyprávěním dětí, jak se měly
v době distanční výuky, co jim na ní vyhovovalo a co naopak vadilo nebo bylo obtížné. Připomněli jsme si třídní i hygienická pravidla a rituály, dokonce jsme oslavili
narozeniny dětí, které je měly v době dis-

Testování je nutné, ale nebude trvat navěky.

Kategorie Kadet: žáci 8. – 9.ročníku
1. Štěpán Popelka
2. Zdeňka Řeháková
3. Kateřina Lolková

tanční výuky. Také jsme umístili některé
pomůcky zpět do lavic a do skříněk.
O přestávkách se děti chtěly vypovídat,
kamarádit se, pohrát si a užívat přítomnosti spolužáků. Těšily se i na obědy ve školní jídelně. Během týdne jsme se snažili
udělat hodně práce. Věřte nebo nevěřte,
v pátek se mnohým z nás „ÁČEK“ opravdu nechtělo odejít ze školy domů. Věděli
jsme však, že se tu v dalším týdnu chtějí
společně vítat a učit děti z „BÉČEK“ a my
musíme zvládnout týdenní učení „na dálku“.
A tak pevně věříme, že se on-line výuka brzy stane minulostí, do svých tříd
nastoupí i starší spolužáci a všichni se budeme radovat ze společně prožitého času
v naší škole.
Milena Vychodilová, učitelka

S nezbytnou rouškou, ale konečně ve třídě mezi kamarády! Fota: Mgr. Jana Paličková
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Beseda s hasičem děti zaujala
On-line hodina prvouky ve třídě 3.B probíhala
ve čtvrtek 25. března jako
obvykle. Učivo „Povolání
a řemesla“ jim chtěla paní
učitelka zpestřit, a tak si
bez vědomí dětí pozvala
do výuky profesionálního hasiče Tomáše
Chytila, působícího v HZS Šternberk
a v SDH Náměšť na Hané, který pozvání
s radostí přijal.
Před samotnou výukou děti hádaly,
o jaké povolání se jedná. Tomášovu profesi poznaly podle hasičské uniformy, kterou měl na sobě. Poté nás Tom seznámil
s tím, co vše profese hasiče obnáší, jaký

Nejraději mám…
Zkuste se zamyslet – co byste asi odpověděli? Své děti, svou práci, svou zahrádku, své křeslo? Odpovědí může být mnoho
a paradoxně – všechny jsou správné. Přesně
tuto otázku jsem nedávno položila dětem ze
své třídy. Samozřejmě jejím zodpovězením
to nekončilo. Dostaly za úkol napsat líčení
o tom, co tedy mají nejraději. Vždycky se
těším na slohové práce, jejichž námětem
je líčení oblíbených míst a věcí. O tom, co
máme rádi, totiž jaksi samozřejmě umíme
také hovořit a psát.
Moje celoživotní zkušenost se potvrdila i tentokrát. I když ještě nemám všechny
práce, je to opět příjemný čtenářský zážitek. Protože v dnešní „koronavirové“ době
potřebujeme všichni potěšit duši, rozhodla
jsem se, že se o tento krásný zážitek s vámi
podělím. Z prací, které mám, jsem zatím
vybrala dvě – práci Radka Mlčocha a práci
Adély Brostíkové. Radkova práce je nejenom krásným „počtením“, ale navíc se váže
k období, které právě prožíváme – je o začínajícím jaru. Adélina práce se dívá do budoucnosti – mohla by se jmenovat třeba
Léto budiž pochváleno. Tak prosím – čtěte,
třeba se vám při tom podaří aspoň na chvíli
zapomenout na starosti, které nám přináší
současný svět.
* * * * *
„Nejradši mám brzkou ranní procházku,
když ve vzduchu začíná vonět počínající jaro.
Nedávno jsme si proto s mým tátou přivstali

Sigmundova SŠS, Lutín
Jak „distančně“ sportujeme?
Jak vyučovat tělocvik během on-line
výuky? Jak rozpohybovat studenty sedící celý den u počítače? Naši tělocvi-

je jeho pracovní den, popsal vybavení hasičského
auta nebo způsob zásahu
například při vykolejení
vlaku. Vysvětlil nám, jak
se správně zachovat při
dopravní nehodě nebo při
požáru.
Dále si děti s Tomem
mohly popovídat o všem,
co je zajímá. Často se ob- Besedy nás baví, ale příště raději „z očí do očí“.
Ilustrační foto
jevovaly otázky typu Co
děláš, když nehasíš? Nebojíš se výšek?
Beseda byla pro děti velmi přínosná a inKdo jde první do hořícího objektu? Jak spirující. Věřím, že se můžeme těšit na řadu
často cvičíš? Zajímalo je, jaké zkoušky nadějných budoucích hasičů a hasiček.
musí splnit, aby se staly profesionálním
Děkujeme za zajímavou hodinu.
hasičem nebo hasičkou.
Petra Jiříčková, třídní učitelka 3.B
a vyrazili jsme na krátkou vycházku do okolí.
Za oknem se sice rýsovalo slunečné ráno,
ale jakmile jsme vyšli z našich vrat, objal
nás závan stále ještě mrazivého vzduchu.
Vkročili jsme do naší zahrady a já si náhle
připadal jako ve stříbrném království. Vše
kolem nás bylo zahaleno do závojů z jinovatky protkaných slunečními paprsky. Zůstali
jsme s údivem stát a sledovali jsme, jak mráz
na nic v zahradě nezapomněl. Nebylo nic, co
by svými dlaněmi nepohladil.
Vydali jsme se cestou vedoucí středem zahrady. Po obou stranách nás míjely vzrostlé
stromy a svými větvemi se k nám skláněly,
jako by nás chtěly v chladivém jitru pozdravit. Kůru větví ještě měly pokrytou bílými
ledovými krystalky, ale jejich pupeny nám
prozrazovaly, že tato zima už ztrácí na své
síle. Tuto skutečnost potvrzovali svým prozpěvováním i ptáčkové, kteří se choulili v jejich holých korunách.
Jakmile jsme vyšli ven ze zahrady, zamířili
jsme k blízké cestě mezi poli. Ocitli jsme se
v otevřené krajině. Její vzhled připomínal paletu hnědých odstínů, kde se tu a tam mísily
nevýrazné tóny zeleně. Na obzoru se zvedaly červené střechy domků z blízké vesnice,
která asi stále tiše spala. Za nimi se vyvyšovala bílá věž tamního kostela a rozhlížela se
po krajině. Náš pohled vystoupal až k jejímu
vrcholu a upřel se na kovový kříž. Všude kolem se rozléval jasně modrý oceán březnové
oblohy. Pluly po ní načechrané mráčky, jež se
podobaly stádu putujících oveček.
Po celou dobu nás doprovázel potůček, bubkáři přišli s nápadem namotivovat žáky
ke sportovním aktivitám pomocí bodového systému, díky kterému mohou získat na vysvědčení jedničku místo fádního „prospěl“.
Jedná se o desetistupňovou škálu, kdy
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lající při pravém okraji cesty. Na jeho hladině
se blýskalo sluníčko a pohrávalo si se svými
paprsky. S tátou jsme měli dojem, že příroda
kolem nás rozjímá stejně jako my. Jen voda
v potoce stále někam spěchala. Její tok jsme
sledovali z kamenného mostu. Voda přeskakovala kameny a potůček se ztrácel v dálce.
S plynoucí vodou ale uplynul i náš čas. A my
si s tátou po chvilce uvědomili, že nás čeká
návrat domů.“
Radek Mlčoch, 7. B
* * * * *
„Nejraději mám léto. Je to podle mého
názoru nejkrásnější roční období. Je spousta věcí, které se v létě dají dělat, navíc je to
období, kdy člověk nemusí přemýšlet o škole.
Léto je kouzelné. Je plné nových věcí a nových přátel. Na létě také miluji to, že dlouho do večera mohu být venku s kamarády.
Užívám si teplých dní.
Snad by se léto dalo i zosobnit. Představuji
si kouzelnou a tajemnou ženu, která se stále
jen usmívá. A překrásně voní. Jak? No přece po jahodách. Mám ráda vedro, které mi
pálí do očí. Zahřívá i zrající ovoce a zeleninu
na zahrádce. I to mám ráda. Ach, mám takovou chuť na jahody! Léto, přijď už konečně
mezi nás!“
Adéla Brostíková, 7. B
* * * * *
A co vy? Nezahřála krásná slova mých
žáků vaše srdce zkřehlá dlouhou a neradostnou zimou? Už máte vymyšleno, kam
letos v létě vyrazíte na dovolenou?
Věra Voňková, učitelka
žáci získávají body za discipliny jako chůze, běh, jízda na kole, tabata, posilování
či kruhový trénink. Svou aktivitu doloží
natočeným videem, případně snímkem
obrazovky, kde je zachycená pohybová
aktivita pomocí aplikace.

Žáci, kteří získají deset bodů během
dvou týdnů, dostávají velikou jedničku.
Výzva se uchytila, sportu ZDAR!!
Hana Grundová, učitelka

(tabata = nejefektivnější, nejtěžší a nejnáročnější metoda intervalového tréninku, účinné hubnoucí cvičení)

Videozáznamy pořízené žáky jsou důkazem jejich pohybové aktivity.

Jak investovat
na kapitálovém trhu
V úterý 6. dubna proběhla pro naše studenty on-line přednáška Ing. Borovičky z VŠE. Zájemci z řad studentů se mohli
dozvědět o současných možnostech investování.
Tématem byl investiční rozhodovací proces – specifikace investiční politiky, výběr vhodných investičních instrumentů (akcie,
dluhopisy, podílové fondy, kryptoměny, P2P půjčky, …), sestavení investičního portfolia, vyhodnocení výkonnosti portfolia.
Povídání bylo osvěženo komentáři k aktuálnímu dění na kapitálových trzích.
Přednášku si vyslechlo více než sedmdesát studentů a několik
pedagogů. Rozhodně zajímavé téma a zase něco nového pro život.
Daniela Wernerová, učitelka

Máte volné finanční prostředky? Investujte na kapitálovém trhu.

sport v obci
Tribuna už září novotou
Jak bylo uvedeno v lednovém čísle
zpravodaje, tak se také stalo. Hlavní
tribuna pro diváky v areálu TJ Sigma
Lutín už září novotou. Členové oddílu
kopané a jeho příznivci v „lockdownu“
nelenili, a tak se diváci navštěvující fotbalová utkání dočkali opravdu kulturního posezení.
Železná konstrukce tribuny byla
obroušena a opatřena novým nátěrem,
kompletně vyměněny byly dřevěné prvky zadní stěny a podlahy, instalovány
byly nové plastové podsedáky. Pro lepší
pohodlí budou na pokladně před utká-

Opravená a nově vybavená tribuna čeká na diváky.
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Foto: Jakub Chrást

ními prodávány na zakázku vyrobené
podsedáky s logem našeho klubu.
Jak bylo řečeno výše, veškeré práce
provedli zdarma členové oddílu a jeho

příznivci, materiál byl částečně pořízen z každoroční individuální dotace
od Obce Lutín, určené na činnost oddílu, opravy a údržbu areálu. Velké podě-

kování patří všem, kdo se na opravách
podíleli.
Petr Kovařík
předseda TJ

Bude další fotbalová sezona
ztracená?

dvě a nakonec dvanáct) jsme mohli začít
trénovat od 12. dubna, i když v omezeném počtu a rozděleni do šesti dvojic.
Ten den to bylo přesně půl roku, kdy
nám pandemie tuto možnost odepřela.
Nezbývá než doufat, že další vlny epidemie již nedorazí a my se budeme moci věnovat tomu, co máme tolik rádi.
A jak bude naloženo s rozehranou fotbalovou sezonou? To v době uzávěrky
zpravodaje není jisté. Jisté je pouze to,

že kompletní sezonu se dohrát nepodaří.
Dohrát by se mohla polovina soutěže, což
by umožnilo dle schválených pravidel realizovat postupy a sestupy mezi soutěžemi.
V případě mužů v krajském přeboru by se
jednalo o šest zápasů.
Informaci o konečném rozhodnutí najdete na našich webových stránkách www.
lutin.cz a facebooku TJ Sigma Lutín z.s.
Jakub Chrást
hráč A-týmu

spravedlnosti ČR. Její centrála sídlí v Praze, poradenská centra téměř
ve všech krajských městech ČR. Pomoc
obětem kriminality a domácího násilí, svědkům a pozůstalým po obětech
poskytují odborně způsobilí poradci,
především právníci, psychologové a sociální pracovníci.
Své služby poskytuje BKB klientům
zdarma již třicet let. V Olomouci je
možné vyhledat osobně pomoc pracovníků pobočky na Palachově ná-

městí 1 (tel. pro objednání 732 700 533),
nebo využít bezplatnou nonstop linku
116 006.
Lidé v těžkých životních situacích by
neměli zapomínat na to, že na řešení
závažných problémů nemusí být sami
a skoro na každou svěřenou bolest lez
najít lék.
Více o BKB najdete na www.bkb.cz
a na www. domacinasili.cz.
Ze zprávy manažerky pobočky
Mgr. Dany Kumpánové

to bylo? Pomohla náhoda! Přibližně před deseti lety jsem získal od dvou pamětnic zajímavé informace.
Tu první věděla paní Marie Doleželová
(+2014), která byla svědkem jednání majitele „písečníku“ Dr. Ing. Jaroslava Skály
z Prostějova s jejím dědečkem o rozšíření areálu dále podél trati k zákrutě kolejí. A druhá

pamětnice, paní Marie Hrubá, se v nemocnici v Piešťanech(!) v roce 1989 setkala s pacientkou, jejíž muž vozil cihly z Třebčína
na stavbu hodolanského divadla.
Areál firmy se nacházel jihozápadně
od vesnice hned za železniční tratí. Na katastrální mapě z období mezi válkami jsou zde
na parcele 375/2 zachyceny dvě stavbičky

Tak jak se epidemiologická situace postupně lepšila, i my
fotbalisté jsme stále
netrpělivěji čekali, až
nám budou umožněny
alespoň tréninky. Po velkých zmatcích
(nejdřív povoleno dvacet osob, vzápětí

zajímavosti
BKB pomáhá už třicet let
Bílý kruh bezpečí
je organizace zapsaná
v Registru poskytovatelů sociálních služeb
MPSV a v Registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva

Hodolanské divadlo stavěli
z třebčínských cihel
Když jsem na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století čas od času
navštívil olomoucké divadlo v Hodolanech,
ani ve snu by mě nenapadlo, že může mít
něco (a hodně!) společného s Třebčínem.
Tenkrát v Hodolanech hostovávaly skupiny
jako Olympik nebo Rangers (Plavci). A přece...
Původně Lidový dům v Hodolanech byl
stavěn v roce 1929 k připomenutí tisíce let
od mučednické smrti českého knížete sv.
Václava. Stavba měla sloužit jako společenský dům, divadelní sál a orelská tělocvična
a slavnostně byla vysvěcena 6.7.1930. Orel
byl za okupace rozpuštěn a německá správa
města dala objekt k dispozici českému divadlu, když historickou budovu na náměstí
obsadili Němci. Budova sloužila divadlu
do požáru v roce 1953, o čtyři roky později
ji nahradila novostavba Hudebního divadla.
Vrátím se k Třebčínu. Vojtěch Janoušek
ve svém místopisu z roku 1938 uvádí
u Třebčína, že zde má být „cihelna, kamenolom, písečník a výroba cem. zboží“. Kdepak

Areál lomu Ing.Skály doplněný o poznatky p.Milana Lakomého.
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Foto:

s parcelními čísly 157 a 158. Parcela o rozměrech asi 150 x 50 metrů je od obce oddělena
železniční tratí. Nalezneme ji, když polní cestou od potoka odbočíme za tratí vpravo.
Pískovna skončila svůj provoz nedlouho
po roce 1948, ale ještě v šedesátých letech tu
byla rozsáhlá jáma po těžbě písku, který si
místní lidé chodili kopat. Cestu k lomu uzavírala závora, jíž se obec bránila svážení odpadků a slévárenského písku do lomu. Převis
jámy hrozil sesuvem a obec se rozhodla jámu

rekultivovat. Dnes na pozemku není téměř
nic, co by areál připomínalo, snad s výjimkou vyvýšeniny asi osm metrů od tratě před
kilometrovníkem 29,3. Zde stávala dřevěná
patrová kancelář, užívaná i pro chov holubů.
Soudí se, že v patře Ing.Skála přespával.
Na dohled je zřetelný, částečně zahloubený
stěnový lom po těžbě žuly, o výšce stěny 4-5
metrů. Lom je veden v databázi České geologické služby (ID:3950) jako zajímavá geologická lokalita z důvodu odkrytí nejstarších

hornin Hornomoravského úvalu.
Pamětníci by si ještě dokázali vybavit čtyři
až pět rozpadávajících se kanálů pro pálení cihel u „sušárny“ (k.č.158) i přístřešek se „strojem“ k výrobě betonu.
Poblíž byly zbytky dvou kolejí dráhy s ručními vozíky. Tam, kde dnes končí svah zasypané jámy, byl důl na vápno se studnou.
Objektem k.č.157 byla cihelna? Kdo dnes ví?

Živnosti v Lutíně a Třebčíně
v roce 1939

Před časem byly v našem zpravodaji postupně uveřejněny informace o živnostech v Lutíně a Třebčíně podle Chytilova
a Mosseho adresáře. Dnešní kovidová doba
sice mnoha činnostem nepřeje a doufejme,
že již skutečně brzy skončí, na druhou stranu
některé instituce jsou v tuto dobu vstřícnější. Například knihovny, které poskytují své
knihy i naskenované, některé kousky umožnily studovat i přesto, že běžně je takto prohlížet není možné. Jednou z takových knih
je i Mosseho adresář z roku 1939, tedy již
z období protektorátu. Fakticky je to vlastně
také smutné čtení, protože v adresáři chybí
města a vesnice zabrané Německem v rámci
obsazení Sudet, ale přesto je to stále zajímavý
pohled do minulosti.
V Třebčíně bylo v uvedeném roce 560
obyvatel, obec měla vlakovou zastávku,

poštou a telegrafem spadala pod Slatinice.
Soudy spadal Třebčín stále pod Prostějov.
Živnosti zde byly následující: hostince
Anežka Bartlíková a František Grecman,
řezníci Josef Rybniček a František Grecman,
trafika Alois Smička, pekař Jan Scholler,
kovář Alois Novák, krejčí Jan Vítek, obchody se smíšeným zbožím František Svozil,
Antonín Přikryl, Anna Přikrylová a Alžběta
Veselá, obuvníci Bohumil Hradil, Josef
Látal a František Vyhlídal, Mlékařské družstvo v Třebčíně a Moravské družstvo pro
výrobu kaseinu, cihelna a lom Dr. Jaroslav
Skála, holič Josef Poledna, malíř pokojů Josef
Nevrlý, pumpaři Rudolf Čepl a Alois Přikryl,
ovocná školka Jan Indra, švadleny Filomena
Šmichová, Anna Přikrylová a Filomena
Unzeitigová. V roce 1937 byl v Třebčíně uveden mlýn Františka Hřivy, zde je jako majitel
jmenován Rudolf Kavan, ale jak bylo u roku
1937 uvedeno, šlo nejspíše o nájemce mlýna
v okolí.
Podle stejného adresáře bylo v Lutíně
v roce 1939 celkem 605 obyvatel, obec měla poštu, telegraf a telefon ve Slatinicích,
železniční zastávku v Třebčíně a autobu-

sové spojení bylo na trase Lutín-Olomouc.
Okresní úřad i soud byly v Olomouci.
Živnosti zde byly následující: hostince Josef
Škůrek a Anna Křupalová, řezníci Vítězslav
Smutný, Antonín Popelka a Antonín
Vysloužil, pekař Alois Rec, kovář František
Hrazdil, obchod se smíšeným zbožím Alois
Rec a Vilém Zářecký, trafika Jan Řehulka,
stavitel Svatopluk Tabara.
Dále zde byli rolníci, kteří prodávali přebytky z úrody: Jaroslav Bernát, František
Bukva, Ladislav Bukva, František Dočkal,
Josef Grunta, František Navrátil, Jan
Nevrlý, Augustýn Nevrlý, František Nevrlý,
František Pospíšil, Jan Smyčka, František
Špunda, Raimund Špunda, vikářské kolegium v Olomouci. Z hospodářských družstev
zde byly Nákupní a spotřební družstvo zaměstnanců firem „Sigmund Pumpy“ Bratři
Sigmundové v Lutíně a Chema s.r.o. a Vodní
družstvo pro regulaci středního toku Blaty.
A samozřejmě továrny Sigmund-Pumpy, bratři Sigmundové Lutín-Olomouc (František,
Jan, Miroslav a Vladimír Sigmundové,
Miroslava Šánová a Marie Gruntová)
a Chema akciová společnost.
Jan Štěpán

Nová technika pro hasiče
a TS Třebčín

šího množství posekané zeleně. Vzhledem
k tomu, že se snažíme plochy obecní zeleně
neustále rozšiřovat, stane se vlečka jistě pro-

středkem pro zefektivnění činnosti pracovníků údržby.

Dalibor Kolář

(Zdroj: Adresář Protektorátu Čechy
a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, Rudolf Mosse Praha 1939.)

Ruku v ruce s průběžným zdokonalováním schopností hasičů jde i postupné rozšiřování výbavy zásahové jednotky. Proto
byla zakoupena speciální sada na otevírání
plastových oken a v rámci vytvoření digitálního povodňového plánu byla pořízena
silná elektrocentrála. Díky přispění sponzora se výbava jednotky rozšířila i o výkonnou rozbrušovací pilu. Nově pořízené
prvky výbavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii spolu s fotografiemi z výcviku hasičů s motorovými pilami. O tom až příště.
Pracovníci Technických služeb v Třebčíně
mohou v nové sezoně také využívat přírůstek ve svém technickém vybavení. Žlutě
zářící vlečka za sekací traktor STIGA bude
sloužit pro převoz příslušenství sekačky
a nářadí. Pomůže také s transportem men-

Josef Nejedlý

Vlečka za sekací traktor má sloužit pro převoz příslušenství sekačky a nářadí.
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Foto: Dalibor Kolář

Moderní technika a vybavení, které pořízuje pro JSDH Obec Lutín z vlastních finančních
prostředků, dotací, případně sponzorských darů, náročnou praci usnadňuje a zlepšuje.

Speciální sada nářadí je určena k otevírání plastových oken.

Výcvik s rozbrušovací pilou.

Foto: Michal Hornischer

Poražený strom je třeba zbavit větví.

Foto: Michal Hornischer

Foto: Dalibor Kolář

Silná elektrocentrála poslouží jako náhradní zdroj.

Foto: Dalibor Kolář

Rozbrušovací pila pro dělení materiálů při vyprošťování osob.

Foto: Dalibor Kolář

Zkouška skončila – strom padl na správné místo.
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Foto: Michal Kryl

Lutín po 81 letech
Dnešní stará fotografie není příliš kvalitní. Ale je první z ulice Pohoršov, kte-

Pohoršov „shora dolů“.

rou jsem zatím uveřejnil. Je na ní vidět, že
na levé straně směrem od školy byly vlastně v polích jen dva domy, proluka byla zastavěna až mnohem později. V pozadí je

patrná stará škola (č.p. 1) a vila s plochou
střechou nad Rybníčkem (tehdy ještě skutečným rybníčkem).
Karel Mišák

Dnešní Pohoršov po předloňské „revitalizaci“.

Foto: Archiv Pavla Zlámala

Foto: Karel Mišák

Společenská kronika
Naši jubilanti:
v březnu:
Vítězslav Synek
Maria Dragounová 
Svatopluk Ševčík
Marie Duchoňová
Jaromil Křížek
Zdeněk Bombík
Růžena Spurná
Jaroslav Reif
Helena Večeřová
Vojtěch Solovský
Květoslava Drimajová
Jaroslav Hejdušek
Eduard Michalík

97
89
87
86
85
84
83
82
81
80
80
80
75

Narozené děti:

v dubnu:
Marie Švecová
Ida Kucková
Jarmila Dostálová
Anna Smékalová
Libuše Dvořáková
Anežka Přichystalová
Julius Složil
Božena Mílková
Vladimír Kos
Jiří Kolář
Jana Vrbová
Marie Složilová
Milan Lakomý
Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

92
90
90
88
85
83
83
82
80
80
75
75
75

Opustili nás ve věku …
84 let
82 let
69 let
67 let
66 let
60 let
56 let
36 let

František Skřivánek
Antonín Malecký
Jindřich Hořava
Roman Kocourek
Josef Rojka
Valentin Gallik
Jaroslav Pravda
Zuzana Svozilová

Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti.

Duben byl významný pro manželský pár z Lutína:

v únoru:
Kristýna Holečková
Stela Velacká

„Smaragdovou“ svatbu
– 55 let společného života – oslavili manželé

v březnu:
Anežka Pluskalová
Daniel Novák
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Růžena a Milan Crhovi.
Do dalších let přejeme zdraví, lásku a spokojenost.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 7. 2021.

Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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