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Armaturní šachta vodního zdroje Trávníky.

*   *   *    *   *

Všem našim čtenářům (i nečtenářům), dětem a rodičům přejeme slunečné prázdniny 
a dovolené. Prožijte je ve zdraví a pohodě, ať už doma nebo v cizině, 

na horách nebo u vody.

Krásné, klidné a bezpečné léto!

D ů l e ž i t é    i n f o r m a c e    
z   OÚ :

Plánované investiční akce 
pokračují

Na  přelomu  května  a  června  byla  re-
alizována  dlouho  plánovaná  investiční 
akce „Čerpací stanice Trávníky – arma-
turní šachta Š1“. Byla provedena celko-
vá výměna armatur ve vodovodní šachtě 
u  vodního  zdroje  Trávníky  a  veškerého 
potrubí včetně průchodů přes monolitic-
ké obvodové zdivo šachty. 

K výměně potrubí a armatur došlo z dů-
vodu havarijního stavu stávajících mate-

riálů. Potrubí je nově provedeno v mo-
derních polyethylenových materiálech. 
Armatury jsou osazeny na hlavním přiva-
děči pitné vody ze zdroje Trávníky do vo-
dojemu, který je situován v hněvotínských 
skalách, a rovněž na potrubí pro opačný 
směr z vodojemů do obce. Cena díla byla 
více než jeden milion korun. 

Za vydatného fi nancování Obce Lutín 
jakožto vlastníka pokračuje postupná ob-
nova vodovodu. V letošním roce se usku-
teční ještě výměna přemostění hlavního 
přivaděče přes vodoteč a na příští rok je 
nachystána kompletní výměna vodovodu 
na sídlišti, která proběhne v rámci III. eta-
py regenerace sídliště.

Jakub Chrást, starosta

V odpadovém hospodářství 
dochází k výrazným změnám

Jak jsme informovali v minulém vydá-
ní Obecního zpravodaje, tak se také stalo 
a ve výběrovém řízení na svoz komunální-
ho odpadu v obci podala nejnižší nabídku 
svozová společnost FFC Prostějov, s.r.o., 
která vystřídá stávající Technické služby 
města Olomouce, a.s. Se změnou svozové 
společnosti nastává i několik poměrně zá-
sadních změn v odpadovém hospodářství. 

První výraznou změnou bude úprava 
svozového kalendáře, kdy některé odpa-
dy budou sváženy pouze v jiný den a ně-

které změní i frekvenci svozu. V sou-
vislosti s rapidním navýšením kapacit 
nádob pro tříděný odpad (polopodzemní 
kontejnery na sídlišti, nádoby k rodinným 
domům) byly např. pro papír a plast kapa-
city v rámci celé obce navýšeny více než 
trojnásobně. 

Podle nového harmonogramu bude 
směsný komunální odpad ze sídliště 
svážen nadále 1x týdně, papír a plas-
ty 1x za 14 dní, sklo 1x za 2 měsíce. 
Ve zbytku obce včetně místní části 
Třebčín bude směsný odpad svážen 1x 
za 14 dní. Nádoby na 240 litrů na papír 
a plast, které byly rozdány k rodinným 

domům, budou sváženy 1x měsíčně stej-
ně jako nádoby rozmístěné na veřej-
ných sběrných místech. V případě, že 
by frekvence nebyla dostačující, bude 
svoz okamžitě zintenzivněn. Sklo na ve-
řejných sběrných místech bude nadále 
sváženo 1x měsíčně.

V souvislosti se změnou svozové 
společnosti dochází také ke změnám 
v systému třídění. Nápojové obaly 
TeTRaPaCK (džusy, mléko atd.) ne-
budou tříděny zvlášť, ale budou se há-
zet do žlutých nádob (do plastů). Do žlu-
tých nádob můžete také házet konzervy, 
plechovky, hliníková víčka atd. (tedy 

 Foto: Zdeněk Dvořák
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*   *   *    *   *

*   *   *    *   *

plechové obaly). Ostatní kovy budou 
nadále vhazovány do černých popelnic 
označených nápisem KOVY.

Přestože je na nových polopodzemních 
kontejnerech osazena elektronika, která 
umí vést statistiku vhozů odpadu každé 
domácnosti, a nádoby 240 litrů na plast 
a papír k rodinným domům jsou očipo-
vány, nebude prozatím na základě takto 
získaných dat nijak individuálně upravo-

vána výše poplatku za odpady pro příští 
rok. Následující období bude bráno jako 
testovací a nový systém bude dolaďován. 

V souvislosti s intenzivním jednáním se 
svozovou společností je možné, že budou 
další změny. Finální verze svozového ka-
lendáře bude přiložena na zvláštním listu 
k Zpravodaji a rovněž uveřejněna na webo-
vých stránkách obce www.lutin.cz.

Vždy, když dojde k nějaké změně, trvá 

určitou dobu, než se „vychytají mouchy“. 
Předpokládáme, že než se svozová společ-
nost v obci zorientuje, může dojít napří-
klad k tomu, že někomu nebude vyveze-
na popelnice. Prosíme tedy o pochopení. 
V případě, že nastane nějaký problém, ob-
raťte se na obecní úřad (tel. 585 944 323) 
a my neprodleně zjednáme nápravu.

Jakub Chrást

Zavádíme „door-to-door“ 
třídění papíru a plastů

Jak jsme již v předchozím OZ informo-
vali, zavádí Obec Lutín tzv. „door-to-door“ 
třídění plastů a papírů. To znamená, že 
papír a plast budou občané bydlící v rodin-
ných domech a menších bytových domech 
(do 4 bytových jednotek) ukládat do nádob 
určených pouze pro jejich vlastní domác-
nost a nádoby bude svozová společnost 
svážet přímo od domu stejně jako směsný 
komunální odpad. Pro tento účel budou 
zapůjčeny nádoby o objemu 240 litrů, a to 
modrá na papír a žlutá na plast. Výpůjčka 
bude uzavřena do 31. 12. 2027, po uplynutí 
této lhůty budou nádoby automaticky ma-

jetkem občanů. Lhůta je nastavena z důvo-
du udržitelnosti obdržené dotace z EU. 

Nádoby jsou vybaveny RFID čipem, 
který má jednoznačný identifikátor, jenž 
je přiřazen popisnému číslu daného domu. 
Identifikátor bude sloužit pro fakturaci 
svozové společnosti, kdy obec bude platit 
pouze za svezené nádoby. V budoucnu pak 
bude očipování nádob sloužit jako podklad 
pro zjištění množství produkce odpadů 
dané domácnosti. Od toho se bude poté od-
víjet výše poplatku za odpady. 

Podle harmonogramu by v době, kdy dr-
žíte Zpravodaj v ruce, měly být nádoby už 
u vás doma. 

O adresném třídění ve středně velkých by-
tových domech (Růžová, Břízová atd.) bu-

deme jednat s předsedy bytových družstev 
nebo sdružení vlastníků o způsobu třídění 
plastů a papíru v těchto domech. Nabízí se 
možnost přidělení větších nádob o objemu 
1100 litrů, které by byly rovněž očipovány. 
Tím by se vyloučilo velké množství malých 
nádob rozesetých po obci.

Vedení obce žádá občany, aby poskytnu-
té nádoby umístili (tam, kde je to možné) 
na vlastních pozemcích (stejně jako nádoby 
na SKO).  Naše pěkná, udržovaná obec  tak 
nebude zbytečně hyzděna popelnicemi.  

(door-to-door = z angl. doslovně přelo-
ženo „od dveří ke dveřím“, tj. pro každou 
domácnost)

Jakub Chrást

 Fota: Jakub ChrástKulturní prostředí je i na sběrných místech vizitkou nás všech. 

Důsledné třídění odpadu 
musí být věcí nás všech

Od poloviny června vrcholí stavební 
práce na nových polopodzemních kontej-
nerech na sídlišti. Vnější části kontejnerů 
jsou stavebně usazeny a okolí je předláž-
děno. Čeká se pouze na dovoz vnitřních 
částí kontejnerů s víky, které (jak již bylo 
deklarováno) budou osazeny elektroni-
kou. Ta víko odemkne pouze po přilože-
ní RFID čipu. Elektronika rovněž dokáže 
evidovat počty vhozů dané domácnosti. 
Daný systém vyžaduje, aby uživatel 
po vhozu odpadu víko kontejneru uza-
vřel, protože jinak by ochrana proti cizím 
„dodavatelům odpadu“ nezafungovala. 

Elektronika podle identifikátoru čipu po-
zná, kdo nechal víko otevřené. 

Objem nádob na směsný odpad bude 
po instalaci polopodzemních kontejne-
rů zachován, tj. 45 m3 (svoz 1x týdně). 
Předpokládáme, že po uzamčení vík 
klesne množství odpadu, protože cizí 
se do kontejnerů nedostanou. V případě 
plastů a papíru bude kapacita navýšena na  
25 m3 (tj. více než dvojnásobně). Z počát-
ku bude svoz nastaven 1x za 14 dní, pokud 
by to nestačilo, bude zintenzivněn. 

Problémy by mohly vznikat zejména 
u papíru. Veškeré krabice je třeba dů-
sledně poskládat a sešlapat, ty hodně 
rozměrné bude třeba natrhat či naře-
zat, protože vhozy do kontejnerů jsou 

menší než u klasických kontejnerů 1100 
litrů a špatně poskládané krabice by se 
mohly v kontejneru vzpříčit. Všechny 
rozměrnější odpady by měly být vyvá-
ženy do sběrného dvora, který je obča-
nům k dispozici 5 dní v týdnu (úterý – so-
bota). Bez důsledného dodržování těchto 
pravidel ze sídliště a dalších sběrných míst 
v obci kulturní prostředí prostě neudělá-
me.

Všechna stanoviště polopodzemních 
kontejnerů budou pod dohledem kamer 
s vysokým rozlišením, aby byla zaručena 
bezpečnost samotných kontejnerů a odra-
zeni potenciální cizí „dodavatelé odpadů“, 
kteří by je odkládali vedle kontejnerů. 
Toto jednání se prakticky rovná založení 
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černé skládky a s viníkem bude vedeno 
přestupkové řízení. V mnoha městech se 
ukázalo, že je to jediné účinné řešení.

Zvolený systém elektronického přístupu 
je prakticky prototypem, nikde to takto 
zavedeno nebylo a je tedy přirozené, že jej 
bude třeba doladit. V čem a do jaké míry, 
to ukáže až každodenní užívání. V přípa-
dě jakýchkoliv problémů se na nás nevá-
hejte v klidu obrátit a my sjednáme nápra-

vu. Pro začátek vás žádám o trpělivost.
V této době by obyvatelé sídliště již měli 

disponovat čipem pro přístup do kontejne-
rů (nebo ho velmi brzy obdrží). O pomoc 
s distribucí jsme požádali předsedy jed-
notlivých samospráv. V případě, že jste je-
jich prostřednictvím požádali o další čipy, 
vaši žádost už řešíme.

Zprovoznění kontejnerů je dodava-
telskou firmou přislíbeno do 30.6.2021, 

v případě změny budete včas informováni 
všemi dostupnými prostředky.

Neradostná a dlouhá  „covidová“ situace 
způsobila mnoho zmatků a nepříjemnos-
tí, ale je v zájmu nás všech, abychom se 
s nimi vyrovnali i v této oblasti našeho 
společného občanského soužití. Naše obec 
za to rozhodně stojí.

Jakub Chrást

*   *   *    *   *

*   *   *    *   *

Běží i další investiční akce
O vrcholící výstavbě polopodzemních 

kontejnerů na sídlišti, armaturní šachtě a  
dokončení parku v Třebčíně informujeme 
v samostatných článcích. Z dalších investič-
ních akcí je to „ZŠ Lutín – cvičná kuchyňka“, 
kde práce již běží a dokončeny by měly být 
do konce měsíce června. V průběhu červen-
ce na ně naváže akce „ZŠ Lutín – keramická 
dílna“, kde probíhají poslední administrativní 
přípravy. Obě akce jsou z 90 procent finan-
covány z fondů EU prostřednictvím CLLD 
strategie Mas Region HANÁ z.s. 

Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
bohužel obec neobdrží na akci „Lutín, místní 
komunikace Růžová“, a to z důvodu vyčer-
pání alokace dotačního programu.Zde však, 
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, 

probíhá i přes neobdržení dotace výběrové 
řízení na zhotovitele. Podle výše vysoutěžené 
ceny rozhodne zastupitelstvo na svém veřej-
ném zasedání dne 28. června o realizaci či 
odložení této akce. 

Považuji za velmi reálné, že se do této re-
konstrukce pustíme. O rozhodnutí budeme 
s předstihem informovat především obyva-
tele dotčené ulice Růžová, části „k rotundě“. 
Akci je třeba letos realizovat z následujících 
důvodů: máme platné stavební povolení, ceny 
stavebních prací prudce rostou a v příštím 
roce je v plánu regenerace sídliště, kdy reali-
zovat obě akce současně by vzhledem k chy-
bějícím parkovacím plochám nebylo vhodné.

Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o rea-
lizaci opravy střechy na kapli sv. Floriána 
v Třebčíně. V nejbližší době proběhne vý-
běrové řízení. Přípravy vrcholí také na vel-

kou investiční akci „Přestavba a přístavba 
ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce 
Třebčín“. Na podzim proběhne výběro-
vé řízení a na přelomu roku začnou prá-
ce. Na akci je schválena dotace 4,5 mil. Kč 
od Ministerstva vnitra ČR, zažádáno je o do-
taci ve výši 3 mil. Kč z Operačního progra-
mu životního prostředí a Rada Olomouckého 
kraje navrhla obci individuální dotaci ve výši 
2 mil. Kč. Ta ještě musí být schválena 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje, které 
zasedá 21.6.2021, tedy po uzávěrce našeho 
zpravodaje. Předpokládané celkové výdaje 
převyšují částku 30 milionů korun.

(CLLD – z angl.. community – led local 
developement = komunitně vedený místní 
rozvoj)

Jakub Chrást

Kolem Třebčína se to zelená
„Komu se nelení, tomu se zelení“, říká 

staré známé přísloví. A protože nám se 
nelení a snažíme se, tak se nám již „zele-
ní“ na severovýchodním okraji Třebčína 
pěkný park s téměř sedmi desítkami ovoc-
ných a okrasných stromů, kolem nichž 
je v záhonech uprostřed půlhektarového 
trávníku rozprostřeno na sedm set dvacet 
trvalkových keřů. Díky příznivému počasí 
se stromy i tráva dobře ujaly, ale pro jisto-
tu jim pomáháme zálivkou z nové cisterny. 
(Ta usnadňuje od letošního června práci 
lutínským i třebčínským pracovníkům 

Technických služeb, kteří se o zeleň v obou 
částech obce průběžně starají.) Ing. Malík 
již provedl jedno sečení trávy a po dobu 
dvou let bude pečovat o své dílo. Jakmile 
tráva dostatečně zhoustne, aby vydržela 
zátěž, budou do prostoru parku umístěny 
lavičky k posezení.

Celková hodnota tohoto projektu spolu-
financovaného Ministerstvem životního 
prostředí ČR činí 1 019 435 korun. Získali 
jsme dotaci ve výši 611 661 korun.

Další pěkné zelené zákoutí v Třebčíně 
vzniklo výsadbou stromořadí třiceti habrů 
podél polní cesty ke zrušenému železnič-
nímu přejezdu za nádražím. Tento budoucí 

elegantní větrolam pomáhali vysadit i pra-
covníci Technických služeb v rámci dotač-
ního titulu Národního programu Životní 
prostředí s názvem „Sázíme budoucnost“. 
Celková cena tohoto díla činila 219 100 ko-
run a z 80 procent byla dotována.

Pevně věřím, že se všechny rostliny bu-
dou mít čile k světu, aby nám svým svě-
žím vzhledem dělaly radost a příjemnější 
prostředí. Na obecním úřadě rádi uvítáme 
jakékoliv inspirativní návrhy, které by se 
týkaly další možné výsadby.  Vítány jsou 
samozřejmě všechny dobré nápady. 

Dalibor Kolář, místostarosta

Nová cisterna usnadní pracovníkům TS údržbu veřejné zeleně. Foto: Miroslav Brhel  Foto: Dalibor Kolář
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Reflexní nálepky mají 
pomáhat chodcům

Nedávno jsme podnikli další kroky 
ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců 
mimo naše obce. Ve vybraných okra-
jových částech (v Třebčíně na označe-
ní začátku obce u továrny MB Tool, 
v Lutíně ještě řešíme, kde to bude nej-
lepší) byly pracovníky Technických 
služeb nainstalovány speciální výdejní 
boxy, z nichž je možno si vzít ref lexní 
nálepku na oděv v případě, že chodec 
není těmito prvky vybaven. Rozmístění 
bylo provedeno s ohledem na osazení 

veřejného osvětlení a intenzitu dopra-
vy v daném místě. Výdejní boxy doda-
lo obci Sdružení místních samospráv 
ve spolupráci s nositelem projektu - fir-
mou Jukej ref lex. 

Doufám, že tento krok přinese po-
žadovaný bezpečnostní efekt a pod-
poří mezi občany oblíbené procházky 
na čerstvém vzduchu. Pevně také vě-
řím, že nálepky budou sloužit svému 
účelu a neskončí vyplýtvány a rozhá-
zeny po okolí, aniž by někomu pomo- 
hly. To by určitě byla velká škoda.

Dalibor Kolář Reflexní nálepky nejsou na hraní! Foto: Dalibor Kolář

Hasiči „jedou na plný plyn“
V  minulém  čísle  Zpravodaje  byly 

zveřejněny  fotografie  z  výcviku  hasičů 
v práci  s motorovými pilami. Speciální 
kurz  absolvovali  v  prostorách Ústřední 
hasičské  školy  v  Janských  Koupelích 
další  dva  členové  zásahové  jednotky. 
Po  úvodních  hodinách  teorie  obslu-
hy  pily  a  kácení  a  seznámení  se  s  bez-
pečnostmi  předpisy  následoval  nácvik 
praktických  postupů.  Nakonec  absol-
vovali  všichni  frekventanti  závěrečný 
test a praktickou zkoušku. Poté obdrželi 
certifikát  opravňující  hasiče  k  činnos-
ti  s  motorovou  pilou  v  rámci  zásahové 
činnosti. 

Hasiči cvičili nejen s klasickou pilou 
na řezání dřeva, ale také s motorovou roz-
brušovací pilou, jakou má naše jednotka 
od jara ve vybavení. O tom, jak je důle-
žité používat při práci kvalitní ochranné 
pomůcky, se jeden z našich hasičů pře-
svědčil doslova na vlastní kůži (viz foto). 
Naštěstí  „neprořezné“ kalhoty jsou sku-
tečně nezničitelné.   

Další výcvik absolvovali také nositelé 
dýchací techniky. Tentokrát opět na půdě 
a ve sklepě bývalé školy v Třebčíně. Měli 

připravenou kvalitní „opičí dráhu“ a také 
zadýmování. Aby byly podmínky co 
nejpodobnější reálnému zásahu, museli 
z prostoru vynést asi osmdesátikilovou 
figurínu. Pořádně se u toho zapotili, ale 
u skutečného zásahu by to nebylo o nic 
lehčí. Minimální viditelnost, horko, hluk 
a navíc vědomí, že jde skutečně o život.

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla potě-
šila hasiče velká novinka. Díky velkory-

sému daru sponzora mohla naše jednotka 
pořídit do vybavení automatický exter-
ní defibrilátor. Toto vysoce sofistikova-
né zdravotnické zařízení dokáže v přípa-
dě potřeby zachránit elektrickým výbo-
jem život pacienta se srdeční zástavou. 
Po odborném zaškolení členů jednotky 
bude defibrilátor doplněn ve výčtu vyba-
vení na Krajském operačním středisku 
a jednotka evidována k zásahům s tím-
to přístrojem. Nezbývá než si přát, aby 
i přes kvalitní přípravu nebylo nasazení 
přístroje v ostrém provozu nutné. 

Na závěr něco málo o posledním, tro-
chu kuriózním zásahu našich hasičů. Při 
poslední větrné smršti, která se prohnala 
našimi obcemi 7. května, byla nahlášena 
trampolína pohybující se ve větru u že-
lezniční vlečky ze Sigmy. Hasiči trampo-
línu „polapili“ a přenesli na silnici u malé 
vrátnice, kde se šťastně setkala se svým 
majitelem. Podobné případy, byť vypa-
dají úsměvně, mohou skončit i nehezky. 
Pokud by se letícím předmětům postavil 
do cesty třeba autobus, asi by to nebyl 
příjemný zážitek.  Je proto třeba dávat 
pozor na upozornění meteorologů a volně 
stojící předměty řádně zabezpečit.

S vidinou blížícího se rozvolnění protie-

Budování základové desky pro nový domek v Ohradě. Foto: Dalibor KolářVynášení „zachráněné“ figuríny ze zadýmeného prostředí. Foto: Miloš Sychra

„Veleřez“ přežila noha i její majitel.

 Foto: Michal Hornischer
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pidemických opatření finišují členové SDH 
také při úpravách v třebčínské Ohradě, aby 
bylo vše připraveno na první akci. Byla 
vybudována opěrná zeď a základová des-
ka pro umístění nového dřevěného domku, 
který byl zakoupen v loňském roce. Hasiči 
připravili do nového domku odpady a pří-

vod elektřiny. Byly také obnoveny elektric-
ké přívody do stávající boudy a na sociální 
zařízení, které již byly za horizontem své 
trvanlivosti. 

V sobotu 22. května se konal po letech 
opět sběr starého železa. Pěkné počasí se 
sice naplánovat nepodařilo, ale výtěžek, 

více než 3500 kilogramů, přinesl do hasič-
ské pokladny nezanedbatelné prostředky. 
Díky všem, kteří se zapojují do zásahové 
činnosti a do práce na brigádách. 

Za vaši píli a snahu, CHLAPI, DĚKUJEME.

Dalibor Kolář

Vracíme se k normálnímu 
životu! 

Po  necelých  osmi 
měsících  se  konečně 
znovu  otevřely  dve-
ře  Klásku!  Rozjely  se 
kroužky  a  hernička. 
Sice  v  omezeném  po-

čtu, ale „jedeme“!
První akce, která se zde konala, byla ,,První 

pomoc u dětí“. Přednášku vedla úžasná lek-
torka z kurzů „První pomoc živě“. Osvěžila 
nám znalosti a vyvrátila zažité chyby. Po teo-
rii následovala i praxe. Lektorka nám připra-
vila modelovou situaci a účastníci kurzu se 
s ní poprali na výbornou. V červnu nás čeká 
,,Dětský den“ a společně s knihovnou chys-
táme ,,Turnaj v pexesu“. Sledujte nás na FB 
a dozvíte se víc (FB: RcKlasek)!

Těšíme se na děti i rodiče!
Monika Janíková Praktická ukázka první pomoci při poranění dítěte. Foto: Monika Janíková

Znovu každou středu 
na Břízové!

Hlásíme, že náš oddíl 
Duha Křišťál zase ob-
novil činnost.

Skoro celý rok jsme 
nemohli nic dělat - 
žádné schůzky, žádné 
víkendové akce, pad-

ly podzimní prázdniny, pak zimní tábor. 
Nedařilo se nám rozjet nějakou aktivitu 
on-line...

 Až v červnu jsme mohli prohlásit:
„Konečně!!! ... Nemohli jsme se do-

čkat….Je to jako včera….Všichni máme 
malá oddílová trika…. Nestačilo nám to… 
Příští středu musíme přijít zas.“ 

A protože léto se rychle prosadilo a my 

jsme v „době temna“ dokázali připravit tá-
bor, zveme na něj ještě několik dětí školní-
ho věku, aby náš tým posílily. 

Pokud vaše dítě nemá o prázdninách co 
dělat, vezmeme ho sebou, tentokrát na tá-
bor v nové lokalitě. Neváhejte se ozvat 
na http://tabor.lutin.cz.

Lenka Pospíšilová
(Lenočka)

Oddílové „zvadlo“ – pozvánka na letní tábor 2021.Na tuhle chvíli jsme se všichni těšili! Foto: archiv oddílu
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 Fota: Lenka BáťkováHry a soutěže patří k oblíbené náplni schůzek. 

Také budoucí hasiči jsou zase 
„v akci“
Pandemie  ustupuje,  a  tak  odstar-

toval  i  náš  kroužek  mladých  hasičů. 
Na  dětech  bylo  vidět,  že  se  těšily  jak 
do kroužku  samotného,  tak na kama-
rády. Během covidové doby náš kolek-
tiv nikdo neopustil a převážně jsme se 
scházeli  v  plném  počtu.  Počasí  nám 
zatím pokaždé přálo, takže jsme mohli 
začít pořádně „útočit“.

Hned na první trénink jsme nachysta-
li džberové stříkačky, které jsme nově 
pořídili díky dotacím z Obce Lutín. 
Smyslem této discipliny je rychle na-
pumpovat vodu z přenosné stříkačky 
a shodit kužely. 

Děti si zasoutěžily a rovněž se v par-
ném dni ovlažily. Následovala štafeta 
požárních dvojic a pak tolik oblíbený 
požární útok.

Průběžně děti získávaly zpět již po-
zapomenuté informace a dovednosti. 

Proběhlo opakování uzlů, názvů požár-
ních technických prostředků a základ-
ních znalostí ze zdravovědy. Vše for-
mou her a soutěží. Na žádném tréninku 
nechybí pohoda a legrace.

Z mého pohledu musím říct, že děti 
si již vybudovaly přátelství, díky kte-
rému budou sportovní cíle snadněji  
zdolávat.

Lenka Báťková 
vedoucí kroužku

Nejlepší „deváťáky“ ocenil 
starosta
K ocenění sedmi vybraných žáků de-

vátého  ročníku  starostou  obce  došlo 
na  malé  slavnosti  v  úterý  15.  června 
v aule ZŠ.

Po úvodní řeči paní matrikářky a při-
vítání všech žáků i hostů přednesla 
třídní učitelka Mgr. Jana Vyhnánková 
řeč o každém z nás – jakými jsme byli 
žáky a jaké jsou naše záliby. Tato řeč 
byla velmi výstižná a dojemná, zvlášť 
pro některé rodiče. A po ní jsme se 
všichni podepsali do Pamětní knihy 
obce Lutína a Třebčína. 

Starosta obce nám všem pogratulo-
val k našemu prospěchu a úspěchům 
ve škole a odměnil nás malými dár-
ky. Tento rok se akce konala jen s ro-
diči a bohužel s nutnou ochranou úst. 
Nemohli se účastnit prarodiče nebo 
sourozenci. Podpořit nás však přišli 
alespoň někteří naši spolužáci. 

Ocenění jsme si opravdu moc užili. 
Byl to pro nás výjimečný den, jeden 
z posledních v lutínské škole. 

Spolu se mnou prožili tuto chvíli spolu-

žáci Nikola Piterková, Zdeňka Řeháková, 
Kristýna Spurná, Sára Svobodová, Štěpán 
Popelka a Pavel Šmída.
 Veronika Petrželová, 9.A

Spolu s učiteli a vedením obce blahopře-
jeme všem vyznamenaným k úspěšnému 
ukončení školní docházky a přejeme šťast-
ný start do dalšího studia.

Slavnostní setkání a odměna za práci patřily těm nějlepším. Foto: Patrik Vlach
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Knihovna pořádá novou 
výstavu

Mnozí z nás se na dovolenou nevydají ani 
tento rok. Naštěstí tu máme knihovnu a její 
novou výstavu – Divy světa.

Vzhledem k tomu, že staré divy světa (s vý-
jimkou pyramid) už nestojí, vznikla na za-
čátku nového milénia mezinárodní soutěž 
na výběr nových. Do hlasování se zapojilo 
přes sto milionů lidí a o místa vítězů soutěži-
lo dvě stě památek. Do fi nále se probojovalo 
devatenáct z nich, a vy je můžete vidět v naší 
knihovně. Zdalipak uhádnete, které patří 
do nové „velké sedmičky“?

 * * *
Prázdninový provoz knihovny:
Půjčovní doba zůstává nezměněná. 
Zavřeno z důvodu dovolené bude v těchto 

dnech:
22. 7. – 23. 7.
16. 8. – 20. 8.
Užijte si prázdniny.

Jan Chabičovský, knihovník Pyramida v Chichen Itzá, památka po civilizaci starých Mayů na území dnešního Mexika. 

O čem jednala rada obce

dne  28. 4. 2021:

Schválila podání žádosti o individuální dota-
ci ve výši 5 200 000 Kč z Olomouckého kraje 
(v oblasti krizového řízení) na realizaci pro-
jektu „Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou 
zbrojnici a zázemí obce Třebčín“. 

dne 5. 5. 2021:

Schválila:
v  nákup kamerového systému pro stanoviš-

tě budoucích polopodzemních kontejnerů 
na sídlišti (dle cenové nabídky v příloze 
č. 4 k zápisu). Kamerový systém dodá 
pan Roman Kosek (IČ: 65167376, DIČ 
CZ7112131037) ze cenu 120 372,60 Kč bez 
DPH;

v  na základě výběrového řízení uzavření 

kupní smlouvy se společností Schonweitz 
spol. s r.o. (IČ: 26871416) na dodávky 
v rámci veřejné zakázky „ZŠ Lutín – cvič-
ná kuchyňka – dodávka vybavení a interi-
éru“. Cena za dodávky je 625 165,29 Kč bez 
DPH.

Vzala na vědomí:
v  nové informace o průběhu jednání o vy-

budování nové obchodní zóny a centra 
obce v části průmyslového areálu SIGMA 
za zdravotním střediskem;

v  informace z Ministerstva životního pro-
středí ČR o povinnosti využívat od 1. 9. 
2022 pouze kotle na pevná paliva splňující 
3. nebo vyšší třídu dle ČSN EN 303-5.

Souhlasila:
v  s provedením odborných udržovacích pra-

cí na vybraných kamenných památkách 
– pomník padlým Lutín a kříž před č.p. 
121 Třebčín (dle cenové nabídky v příloze 
č. 3 k zápisu). Údržbu provede BcA. Daniel 
Daubner (IČ 68181515) za celkovou cenu 
60 000 Kč (není plátcem DPH);

v  se zpracováním studie nového chodníku 
od Ohrady ke křižovatce „Větřák“ a po-
dél chodníku do Ohrady v Třebčíně a po-
věřuje starostu obce výběrem projekční 
kanceláře.

dne  26. 5. 2021:

Schválila:
v  přijetí fi nančního daru v částce 

56 568 Kč od společnosti Novrat engi-
neering Slatinice (IČ: 02540410) za úče-
lem nákupu AED defi brilátoru PHYSIO 
CONTROL  LIFEPAK 1000 pro vyba-
vení Jednotky Sboru dobrovolných ha-
sičů Třebčín a pověřuje starostu obce 
podpisem darovací smlouvy;

v  uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce ve výši 25 000 Kč mezi Obcí Lutín 
a Olomouckým krajem. Účelem po-
skytnutí dotace je částečná úhrada vý-
dajů na pořízení, technické zhodnocení 
a opravu požární techniky a nákup věc-
ného vybavení JSDH Třebčín;

v  podání žádosti o dotaci z Olomouckého 

Z RaDY
a ZaSTUPITeLSTVa

Kdy – kde – co v červenci
Velmi opatrně, ale s velkou nadějí 

na úspěch jsou na červenec naplánovány 

2. července - Taneční zábava s kapelou
(pátek)  OLD SCHOOL 
  areál Rybníček v Lutíně    
   (20 hod.)

10. července - 4. rockový festival
(sobota)  SLAVNOSTI PIVA

  s bohatým programem
  a občerstvením
  (viz přiložená pozvánka)
  areál Rybníček v Lutíně
  (14 hod.)

17. července - Taneční zábava            
(sobota)  s kapelou SAX
  areál Ohrada v Třebčíně       
  (20 hod.)

    
Pevně věříme, že jejich realizaci neza-

brání žádná nečekaná překážka (počasí 
je bez záruky!).

Kulturní komise
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kraje v rámci dotačního titulu Podpora 
pořízení drobného majetku v oblasti 
kultury ve výši 35 000 Kč. Dotace by 
byla použita pro nákup videoprojekto-
ru, který by byl využíván v rámci kul-
turních akcí v sále KSZ v Třebčíně.

Vzala na vědomí informace o stavu zá-
měru hřiště pro psy v areálu Sigmundovy 
střední školy strojírenské a pověřuje sta-
rostu dojednáním konkrétních podmínek 
pronájmu plochy s vedením Sigmundovy 
střední školy strojírenské.

dne  3. 6. 2021:

Schválila uzavření smlouvy o dílo 
na veřejnou zakázku Svoz komunální-
ho odpadu v obci Lutín mezi Obcí Lutín 
a společností FCC Prostějov, s.r.o. se 
sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, 
IČ: 26224178. Smlouva bude uzavřena 
po uplynutí zákonné patnáctidenní lhů-
ty pro podání námitek za předpokladu, 
že žádné námitky proti výběru dodava-
tele nebudou podány. Smlouva se uzaví-
rá na dobu určitou od 1. 7. 2021 na dva  
roky za celkovou cenu 3 692 070 Kč bez 
DPH.

O čem jednalo zastupitelstvo 
obce
dne  17. 5. 2021:

Schválilo:
v  poskytnutí individuální investiční dota-

ce z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 
1 233 160 Kč spolku TJ Sigma Lutín z.s. 
(IČ: 14615070). Dotace je určena k dofi-
nancování realizace projektu „14615070 
+ TJ Sigma Lutín z.s. – šatny a zázemí 
– technické zhodnocení“. Dotace bude 
poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a bude vy-
placena za předpokladu poskytnutí dotace 
od Národní sportovní agentury.

Vzalo na vědomí:
v  nové informace o záměru nové obchod-

ní zóny a veřejného prostranství v části 
stávajícího průmyslového areálu SIGMA 
(za budovou cukrárny);

v  informaci o zařazení žádosti o dotaci 
na projekt „Regenerace panelového sídliště 
v Lutíně – III. etapa“ do seznamu náhrad-
ních projektů pro financování z progra-
mu Státního fondu pro podporu investic 
Regenerace sídlišť;

v  informace o povodňové prohlídce, která 
proběhla dne 25.3.2021, a pověřuje mís-
tostarostu obce administrativní přípravou 
odtěžení usazenin ze zatrubnění vodního 
toku Deštná na pozemku p.č. 112/14 v k. 
ú. Lutín, které je majetkem Obce Lutín. 
Zároveň pověřilo vedení obce, aby urgo-
valo odtěžení usazenin a probírku dřevin 
vodních toků Deštná a Slatinka tam, kde se 
nejedná o přirozený vodní tok.

Pověřilo radu obce realizací výběrového ří-
zení na zhotovitele investiční akce „Lutín, 
místní komunikace Růžová“ i v případě ne-
obdržení dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj. O realizaci rozhodne zastupitelstvo 
obce dle výše vysoutěžené ceny.
Souhlasilo s realizací investiční akce 
„Oprava krovu a udržovací práce na zastřeše-
ní kaple sv. Floriána v Třebčíně“ v roce 2021.
Požaduje, aby do plánované trojstranné do-
hody (majitelé pozemků, developer, Obec 
Lutín) o spolupráci na vybudování nové ob-
chodní zóny a veřejného prostranství byly 
zahrnuty následující podmínky: odkup po-
zemku 206/2 v k. ú. Lutín do majetku obce, 
podpora spolkových činností v obci a bez-
pečné napojení obchodní zóny ke komunika-
ci II/570. /jch/

Zápis do prvního ročníku 
máme za sebou

Také v tomto školním roce probě-
hl zápis dětí do prvního ročníku ZŠ 
elektronicky, a to v termínu od  1.4. 
do 30.4.2021. Celkem se k zápisu „do-
stavilo“ 36 dětí. 27  dětí  bylo  přijato, 
devíti byl udělen odklad povinné škol-
ní docházky. Od 1.září  2021  budou 
děti pracovat v jedné třídě - v I.A. 

Aby předškoláci měli možnost vy-
zkoušet si „školní úkoly“, připravily 
pro ně paní učitelky sadu pracovních 
listů na téma „Perníková chaloup-
ka“. Krásné fotky dětí plnících zada-
né úkoly, které nám do školy poslali 
rodiče, a odevzdané pracovní listy 
svědčí o tom, že se budoucí prvňáčci 
zadané práce zhostili velmi zodpo-
vědně a pečlivě a že z nich jistě budou 
v příštím roce vzorní školáci.

Lenka Soušková
ředitelka školy

ŠKOLY INFORMUJÍ

Návrat ke sportu jsme oslavili 
s elánem

V pátek 11. června se na školním hřišti 
konala sportovní akce pro žáky celé školy 
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Děti 3.-8. roč-
níků  soutěžily  ve  čtyřech  disciplinách: 
trojskok, běh na 60m, lehy-sedy za 2 mi-
nuty a hod medicinbalem vzad.

V tento den k nám také přijela vzácná ná-
vštěva, ale i velká pomoc při organizaci - 
Šárka Kašpárková, mistryně světa ve troj-
skoku, olympionička, ale také jedna z orga-
nizátorek celorepublikového projektu Sazka 

olympijského víceboje, který již několik let 
probíhá i na naší škole.

Po uvítání, pozdravu a krátké hudební roz-
cvičce pod vedením Petry Jiříčkové, učitel-
ky 3. ročníku, se již děti vrhly na discipliny 
a bojovaly ze všech sil, aby vytvořily rekordy 
nebo se alespoň snažily o co nejlepší výkon. 
Ve volných chvílích mohly využít také ně-
které z nesoutěžních atrakcí jako chůdy, hod 
do plechovek a balanční podložky. Také si 
mohly „pinknout“ míčem přes síť.

Součástí pořadatelského týmu byli, 
kromě učitelů nebo asistentů, také žáci  
9. třídy, kteří pomáhali na stanovištích. 

Pro nejmenší – žáčky 1. a 2. ročníku 
- byla připravena překážková dráha 
a skok z místa.

Soutěžilo se v kategoriích jednotlivců 
a v kategoriích družstev, ale odměnu do-
stala také třída s největší účastí.  

Nejlepší závodníci byli vyhlášeni, od-
měněni drobnými cenami, sladkostmi 
a vítězové také novinkou: plastovou me-
dailí z 3D tiskárny, kterou pod vedením 
pana učitele Žáka navrhli sami deváťáci. 

Děti si tak po dlouhé pauze způsobené di-
stanční výukou mohly zasportovat a zjistit, 
jak jsou na tom se svou „fyzičkou“.

„Přijímací zkouška“ budoucích prvňáčků.
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Těšíme se na další sportovní akce a po-
dobné sportovní činnosti, protože děti po-
třebují sportovat a pohybově se rozvíjet, ať 
už máme období koronaviru, nebo koneč-
ně naději na normální život.

Radka Chmelářová
Kateřina Krejčířová

učitelky

Výsledky jednotlivců (první tři místa):

3. ročník 1. Viktorie Krejčířová 2. Adéla Doleželová 3. Iveta Čihalíková
1. Petr Lněnička 2. Adam Zdřálek 3. Jiří Šustr

4. ročník 1. Aneta Procházková 2. Julie Hacarová 3. Simona Vrzalová
1. Matěj Orban 2. Petr Pospíšil 3. Teodor Pechanec

5. ročník 1. Kristýna Ščudlová 2. Dominika Palánková 3. Lucie Dopitová
1. Benjamin Balga 2. Václav Svoboda 3. Jan Zezula

6. ročník 1. Eliška Nováková 2. Lucie Nejedlá 3. Eliška Kubíčková
1. Filip Chmelář 2. Tomáš Chudoba 3. Jan Polzer

7. ročník 1. Anna Dohnalová 2. Adéla Brostíková 3. Tereza Koukalová
1. Filip Ehrmann 2. Dominik Steiner 3. Ondřej Bastl

8. ročník 1. Veronika Mrázková 2. Lada Hana Logrová 3. Adéla Bednářová
1. Michal Lakomý 2. Radek Kappel 3. Adam Giesel 

Výsledky družstev: 
MLADŠÍ STARŠÍ JUNIOR

1. 4.A 1. 6.B 1. 8.B
2. 3.B 2. 5.B 2. 7.A
3. 3.A 3. 5.A 3. 8.A

Třída s nejlepší účastí (vyjádřeno v procentech):
1. stupeň 5.B…96% 2. stupeň 7.B…83%

Vybírali jsme „nejšílenější“ 
účes
Poslední květnový pátek byl v naší ško-

le  dnem  „šílených  účesů“.  Účelem  této 
akce bylo vnést mezi žáky pozitivní nála-
du a zpříjemnit jim návrat do školy.

Do soutěže se zapojila skoro celá škola 
i s učiteli. Žáci přišli s různě nabarvenými 
a zapletenými vlasy a čtvrtou vyučovací 
hodinu se celá škola sešla na Rybníčku. 
Tam jsme z každé třídy vybrali nejšíle-
nější účesy a jejich nositelé byli odměněni 
sladkostmi.

Bylo opravdu těžké vybrat ty „nejlepší“ 
modely, protože všechny byly velmi ori-
ginální. 

Tento den jsme si užili jak my žáci, tak 
i naši učitelé.

Lada Logrová, 8.B

I malý výlet  
přinesl velkou radost

Po návratu z distanční výuky zpět 
do školy jsme měli potřebu něco pěkného 
spolu zase prožít. Ani bych nevěřila, jak si 
takový obyčejný výlet do Slatinic užijeme. 

Krásné jarní počasí, příroda, vlnící se 
lány ještě zeleného obilí, parádní piknik 
a „lítačka“ na hřišti u rybníka, procházka 
v okolí romantického slatinického kostela, 
voňavá bylinková zahrada u fary, zmrzli-
na a dobroty v cukrárně… nic nechybělo. 
Po návratu do školy jsme měli pocit, že 

jsme právě prožili „mega“ výlet a ne jen 
obyčejnou cestu do sousední vesnice. 

A pokud bych pro náš výlet měla hledat 
název, tak to bude asi „Óda na cyklostez-
ku“. Dvě nové cyklostezky neskutečně 
pozvedly život v Lutíně i okolních ves-
nicích. A jejich poloha kousek od školy 

Závodníci neskrývali radost z pohybu a snahu být co nejlepší. Fota: Adéla Vláčilová

Vítězky kategorie JUNIOR 
s Šárkou Kašpárkovou a starostou obce.
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nám rozšiřuje možnosti, jak s dětmi po-
hodlně a bezpečně vyrazit během výuky 
ven do přírody, sportovat, poznávat okolí 

a vůbec… jsou prostě jedny z nejlepších 
investic pro občany. 

Takže první letošní výlet 2.A a 2.B byl 

opravdu vydařený a cyklostezky - ty jsou 
BÁJEČNÉ.

Leona Čotková, učitelka

„Mega“ výlet po nové cyklostezce.Chvíle odpočinku „za humny“ Slatinic. Fota: Leona Čotková

Sigmundova SŠS, Lutín
Finanční negramotnost může 
mít nedozírné následky
„Pepa  z Litvínova a následky fi nanč-

ní negramotnosti“ byl název velmi zají-
mavé přednášky profesora  Ing. Jakuba 
Fischera, Ph.D., děkana Fakulty infor-
matiky a statistiky VŠE v Praze. V pátek 
14. května si ji on-line v Teams vyslechlo 
víc než osmdesát studentů naší školy.

Pomocí poutavého a vtipného příběhu 
modelové postavy Pepy z Litvínova byly 
zdůrazněny chyby, které negramotný Pepa 
dělal: nehledal si práci, nevýhodně si půj-
čil na televizor, televizor přestal splácet…

Při přednášce jsme mohli vidět, jak lze 

využít důležitá data z webových stránek 
Informačního systému o průměrném vý-
dělku či jaké jsou možnosti využití růz-
ných kalkulaček na webu www.vyplata.
cz. Studenti se dozvěděli, jaké jsou sociální 

dávky, v jaké výši lze čerpat podporu v ne-
zaměstnanosti, jak fungují RPSN (roční 
procentní sazba nákladů), čistá současná 
hodnota nebo úročení dluhu. Na příběhu 
Pepy jsme zjistili, že i malá půjčka může 
způsobit velké problémy. Je potřeba pozor-
ně číst podmínky, zejména ty psané ma-
lým písmem. Finanční negramotnost může 
způsobit škody sociální (nezaměstnanost, 
nucené ukončení studia…) i hospodářské 
(nezaměstnanost, snížený výběr daní, nižší 
HDP). A hlavně jsme zjistili, že studujeme 
nejen za účelem uplatnění na trhu práce, ale 
i kvůli kvalitnějšímu životu ve společnosti.

Děkujeme panu profesoru J. Fischerovi 
za skvělou přednášku!

Daniela Wernerová, učitelka

Čtyři poučení pro „klidný spánek“.

absolvovali jsme zajímavý 
seminář
Ve  středu  26.  května  se  uskutečnil 

seminář  „3D  technologie  v  technické 
praxi“  pro  učitele  odborných  předmě-
tů, učitele odborného výcviku a zájemce 
z řad kolegů, kteří se zabývají problema-
tikou 3D technologií.   

Hlavní téma semináře, který se usku-
tečnil v prostorách Sigmundovy střední 
školy strojírenské, bylo zaměřeno na 3D 
digitální technologie a 3D měřicí systémy, 
to znamená racionální řešení daného pro-
blému pomocí 3D tisku i skenování a také 
dokonalé proměření obráběných součástí 
včetně volby optimálních řezných podmí-
nek v rámci CAD/CAM systému. Seminář přinesl řadu cenných informací. Foto: Ing. Daniela Wernerová



Společenská místnost pro 
seniory je kompletní

Již  několikrát  jsme  informovali,  že 
v  novém Komunitním  domě  pro  seni-
ory  č.p.111  je  zřízena mimo  jiné  také 
velká  společenská místnost,  která má 
obyvatelům domu poskytnout možnost 
společně strávit čas u kávy, karet nebo 

při sledování oblíbeného seriálu. 
Společenská místnost byla samozřejmě 

vybudována již v rámci stavby, nicméně 
vybavení interiéru jí do konce května 
chybělo. Návrhu designu i samé realiza-
ce se ujala interiérová designérka paní 
Katarína Křížková z Třebčína. A jak se 
to povedlo? Posuďte sami z fotografi í. 

My pracovníci OÚ hodnotíme reali-
zaci jako velmi zdařilou. Místnost má 
celkem 44 míst k sezení u osmi stolů, 
samozřejmostí je velká televize a deko-

rační předměty pro příjemnou atmosfé-
ru. Z výsledku celého díla máme všichni 
radost. 

Místnost budou moci senioři využít 
rovněž pro setkání s rodinnými přísluš-
níky třeba při společném obědě nebo 
menší oslavě. V budoucnu bychom zde 
pořádali pro naše seniory promítání 
fi lmů, různé besedy nebo přednášky. 
Příležitostně zde může zasedat také rada 
obce.

Jakub Chrást
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Seminář probíhal v klidné a pohodové at-
mosféře pod vedením lektora Josefa Štencla, 
zástupce fi rmy MCAE Systems s.r.o..  

V závěru proběhla diskuze mezi lekto-
rem a posluchači, při níž došlo na spoustu 
podnětných dotazů, týkajících se vlastní 

pracovní činnosti a uplatnitelnosti výše 
uvedených technologií v technické praxi.   

Tomáš Vaněk, učitel

Nová fotbalová sezona 
je na dohled

V minulém vydání 
Obecního zpravodaje 
jsme informovali, že 
čas pro dohrání soutě-
ží se krátí. Naše obavy 
se bohužel vyplnily 

a veškeré soutěže byly 4. května ukončeny 
s tím, že aktuální umístění v tabulce jsou 
platná, nicméně k postupům a sestupům 
mezi soutěžemi nedojde, tedy stejně jako 
v sezoně minulé. 

Muži tedy obsadili po deseti odehraných 
zápasech velmi solidní třetí místo v ta-
bulce, a to jen o skóre za vítězným Ústím 
u Hranic. V těchto deseti zápasech obdr-
želi pouhých 8 branek, ale bohužel také 
jenom 12 vstřelili. 

Dorost obsadil v okresním přeboru sed-
mé místo z 8 účastníků, nicméně odehráno 
má o dva zápasy méně než ostatní. Rovněž 
starší žáci hrající v Hněvotíně obsadili před-
poslední příčku, avšak také oni doplatili 
na menší počet odehraných utkání. 

Naši mladší žáci hostují ve Slatinicích 
a tam se jim dařilo, protože obsadili dru-
hou příčku v tabulce okresního přeboru. 
Lutínská přípravka ve své druhé části sou-
těže stihla dva turnaje a po těch obsadila 
krásné druhé místo. Gratulujeme!

Hned jak to pravidla dovolila, odehráli 
naši muži aspoň tři přátelská utkání. Notně 
omlazené mužstvo prohrálo v Dolanech 2:1 
(branka Rostislav Pavlíček ml.), poté doma 
s divizními 1. HFK Olomouc jsme zvítězili 
2:0 (obě branky Tomáš Los). Posledním byl 
domácí zápas s Konicí, účastníkem 1. A třídy, 
ten chlapi vyhráli 3:1 (Brázdil 2, Los). 

Dorost změřil síly s nově vzniklým druž-
stvem z Libavé a zvítězili 4:1. 

S novým mužstvem do Lutína přijela také 
Olešnice a prohrála 0:4.  Třetí zápas sehráli 
naši dorostenci v Bělkovicích, kde zvítězili 
2:0. 

Tréninkové zápasy odehráli také nej-
menší fotbalisté, kteří dvakrát změřili síly 
s Hněvotínem. Stále probíhá nábor dětí (roč-
níky narození 2010 až 2017). Rádi mezi se-
bou přivítáme dívky i chlapce. 

Nová sezona mužům odstartuje už o prv-
ním srpnovém víkendu, kdy na našem hřiš-
ti přivítáme Dolany. Podrobné rozlosování 
očekávejte na webových stránkách www.fot-
ballutin.cz a na facebooku, kde najdete rov-
něž plán přípravy na červenec. Mládežnické 
soutěže odstartují ihned po prázdninách.

Jakub Chrást
hráč A-mužstva

ZaJÍMaVOSTI

Kdo byl 
Dr. Ing. Jaroslav Skála?
V  minulém  čísle,  v  souvislosti  s  pí-

sečníkem,  kamenolomem  a  cihelnou 

jsem  upozornil  na  jeho  provozovatele 
Dr.Ing. Jaroslava Skálu. Díky našemu 
bývalému  spoluobčanovi  PhDr.  Janu 
Štěpánovi,  Ph.D.  jsem  mohl  nahléd-
nout  do  výpisu  udělených  živnosten-

ských listů pro Třebčín. Tím lze upřes-
nit dobu provozu písečníku v Třebčíně 
na roky 1928 až 1941.

Jaroslav Skála se narodil 24. dubna 
1876 v Chropyni v rodině významné-

 Foto: Katarína KřížkováEstetické a útulné prostředí zpříjemní život seniorům, jejich přátelům a rodinným návštěvám. 
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ho politického a hospodářského činite-
le Eduarda Skály. Otec Eduard (1842-
1918) se věnoval cukrovarnictví a pů-
sobil jako ředitel v řadě cukrovarů: 
Bedihošť, Přerov, Kroměříž, Chropyně, 
Břeclav, Háj u Opavy. Od roku 1884 žil 
v Prostějově a jako zástupce národní 
strany byl v letech 1897-1907 poslancem 
Říšské rady. Prostějov mu udělil čestné 
občanství a u příležitosti jeho sedmde-
sátých narozenin po něm pojmenoval 
náměstí mezi sokolovnou a zámkem. 

Jaroslav se oženil s Marií Kulpovou 
z Kroměříže. Tam byli oddáni 16. dub-
na 1904. Postupně se jim narodily děti 
Marie (*1905), Jaroslav (*1907), Vojtěch 
(*1909) a Anna (*1925). Místy jejich 
narození byly Přívoz-Místek, Vídeň, 
Olomouc a dokumentují pestrý život ro-
diny. V době, kdy začal Jaroslav půso-
bit v Třebčíně, byl totiž „radou státních 
drah v.v.“. 

Pro „provozování kamenolomu i pís-
koviště a výrobu cihel“ získal koncesi 
13. 3. 1928 a pro „výrobu cementové-
ho zboží“ 23. 3. 1928. Svoji činnost 
v Třebčíně ukončil 11. ledna 1941. 
Bydlel v Prostějově v rohovém domě 
na Svatoplukově ulici č.10, naproti kos-
telu Milosrdných bratří. Zemřel 16. led-
na 1948. Rodina Skálova má významný 
náhrobek v severních arkádách na měst-
ském hřbitově.

Jaroslav Skála nebyl ovšem jediným 
provozovatelem pískoven v Třebčíně. 
V záznamech živnostenských listů zís-
kal koncesi na „provoz kamenolomu 
a pískoviště“ 8. 4. 1927 ještě František 
Novotný (*1903) a na „provozování pís-
koviště“ byl udělen živnostenský list 

27. 8. 1929 Antonínu Smičkovi (*1902). 
Znamená to jedno: v této době bylo 
potřeba mnoho stavebního materiálu. 
Budovaly se nejen veřejné budovy, ale 
i rodinné domy.

Josef Nejedlý

Náhrobek Skálovy rodiny na hřbitově v Prostějově. Foto: ilustrační foto

Od nejstarší písemné 
zmínky o Třebčínu 
uplynulo 880 let

Nejstarší zmínka o Třebčínu se nachází 
v listině olomouckého biskupa Jindřicha 
Zdíka  s  nejasnou  datací,  kladenou  nej-
pravděpodobněji do roku 1141. 
Jindřich  Zdík  byl  nejspíše  synem 

pražského  děkana  a  kronikáře  Kosmy. 
Biskupem se stal v roce 1126 a byl jím až 
do smrti v roce 1150, pohřben je ve stra-
hovském  klášteře.  Z  listiny  vyplývá,  že 
v  Třebčíně  mělo  olomoucké  biskupství 
jedno  popluží.  To  byla  sice  jen  jedna 
usedlost s pozemkem určité výměry, ale 
přesto  připsání  k  majetku  olomoucké-
ho  biskupského  kostela  svědčí  o  stáří 
Třebčína. A svědčí o tom i to, že toto po-
pluží  patřilo  původnímu  biskupskému 
kostelu  sv.  Petra  a  Pavla  v  Olomouci, 
sloužícímu  nejméně  od  obnovení  bis-
kupství  v  roce  1063.  Zbytek  vesnice 
pravděpodobně stále patřil panovníkovi 
či moravským  údělníkům,  kteří  ho  ně-
kdy poté darovali pánům ze Šternberka. 

V době vzniku listiny došlo v tehdej-
ším českém knížectví a na tzv. morav-
ských údělech (olomoucký, brněnský 
a znojemský) ke změnám. Předně kní-
žete Soběslava I. (1125-1140) vystřídal 
na českém stolci kníže Vladislav II. 
(1140-1172). Ten je ale znám spíše jako 
druhý český král Vladislav I., kterým 
se stal v roce 1158. V Olomouci se zase 

vystřídali olomoučtí údělníci Vladislav 
Olomoucký (1137-1140) a Ota III. Dětleb 
(1140-1160). 

Ota III. Dětleb byl jako sirotek vycho-
váván na Kyjevské Rusi a tak nepřekva-
pí, že se jeho manželkou stala Durancie, 
dcera kyjevského knížete Mstislava 
Vladimiroviče. Ota i jeho manželka byli 
pohřbeni v klášteře Hradisko, stejně 
jako jeho děd – zakladatel tohoto kláš-
tera. Změny to sice nebyly nečekané, ale 
měly v následujících letech za následek 
několik válečných konfliktů. Je mož-
né, že právě v nich byl zbytek Třebčína 
darován některému členu panovníkovy 
družiny.

Nedostatek písemných pramenů nane-
štěstí znamená, že mimo zmínku z roku 
1141 nemáme o Třebčínu další zprávy až 
do roku 1281. Tehdy měl olomoucký pur-
krabí, komorník zemského práva a za-
kladatel moravské větve rodu Albert ze 
Šternberka, splatit olomouckému kostelu 
a hradišťskému klášteru pokutu za pleně-
ní církevních statků. A aby ji skutečně 
splatil, musel dát do zástavy některé své 
vesnice, mezi kterými byl i Třebčín. 

Pečeť olomoucké kapituly s vyobrazením biskupa 
Jindřicha Zdíka.
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Lutín ještě jednou 
po 81 letech

Dnešní stará fotografi e opět není pří-
liš kvalitní. Jde o jeden z mnoha snímků 
z roku 1940, které vznikly v souvislosti 
s plánem přestavby Lutína v duchu tehdy 

Baťova Zlína (na zadání bratrů Sigmundů). 
Tyto fotografi e, buď z mého archivu nebo 
z archivu Pavla Zlámala, jsou doplněny ná-
črty budoucích přestaveb jednotlivých ulic, 
které je potřeba odstranit, což na kvalitě 
výsledných fotografi í opět moc nepřidá. 

Na dnešní staré fotce je řada stodol v dneš-

ní ulici Na Záhumení při vjezdu do Lutína 
od Luběnic (od bývalého „plaviska“), které 
stávaly za grunty č.16 až č.11. Na konci jsou 
vidět lípy, ze kterých už zůstala jenom jed-
na – místo zvané „Pod lipami“.

Karel Mišák

Ulice Na Záhumení dnes. Foto: Karel MišákZáhumení v roce 1940. Foto: Archiv Pavla Zlámala

Jen o něco později – roku 1296 – týž 
Albert ze Šternberka odkázal vý-
nos z několika vesnic kostelu sv. Jiří 
ve Šternberku. Třebčín ale později patřil 
klášteru klarisek v Olomouci. Klášter ho 
získal pravděpodobně tak, že do něj páni 

ze Šternberka posílali své dcery. Stejně 
tak získal i některé další vesnice pánů ze 
Šternberka - Dubany, Křelov, Štarnov, 
Lazce, Vrbátky a Skrbeň, které po-
tom společně tvořily panství olomouc-
kých klarisek až do roku 1782. Právě 

díky tomu, že Třebčín, ať již celý, nebo 
po částech, patřil církevním majitelům, 
dochovala se i nejstarší písemná zmínka 
o této lokalitě.

Jan Štěpán

Snadné – a zcela zdarma!
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Narozené děti: 

v dubnu:  
Táňa Abrahamová
Natálie Blahová
Lukáš Dřevojánek
Timea Tesaříková

v květnu:
Nela Burešová
Timea Kornel
Timothy Patricio Krestýn
Sára Popelková
Karolína Rohlová
Melissa Skopalíková
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Naši jubilanti:

v květnu:
František Zejda 92
Kamil Palička 89
Libuše Hořínková 88
Anna Bednářová 87
Bohumila Janošíková 86
Blanka Přikrylová 84
Jana Čmeláková 81
Josef Kolomazník 81
Lubomír Grézl 81
Václav Dostálík 81
Vladimír Peša 80
Františka Popelková 80
Jiří Šíp 75
Dobromila Novotná 75

    
                                                                             
v červnu:
Hedvika Brumovská 97
Josef Spurný 88
Jan Spurný 88
František Lisický 83
Hynek Večeřa 81
Antonín Navrátil 80
Josef Grepl 75
Leopold Páleník 75 

Všem jubilantům přejeme zdraví  
a spokojenost.

* * * *

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 9. 2021.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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Sbor pro občanské záležitosti.

V sobotu 19. června bylo 

v Lutíně slavnostně přijato 

do svazku obce 15 dětí.

V důsledku protiepidemických 
omezení nám vítané děti (všechny 

narozené v roce 2020) poněkud 
„odrostly“.

Kulturní program připravili žáci ZŠ.

foto: Patrik Vlach

Opustili nás ve věku …

84 let Zděněk Bombík Třebčín
76 let Jan Rozsíval Lutín

70 let Otomar Růžek Lutín
65 let Ladislav Švub Třebčín
59 let Jaroslav Špunda Lutín

46 let   Lukáš Růžička Lutín
Pozůstalým projevujeme  

upřímnou soustrast.

Vítání občánků


