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Cestička do školy známě se vine …

A my všichni víme, co to po dvou měsících krásného lenošení znamená. Proto přejeme všem žá-
kům, studentům, pedagogům a provozním zaměstnancům výchovných a vzdělávacích zařízení 
v Lutíně a samozřejmě také rodičům zdraví, elán, pevné nervy, „svatou“ trpělivost, málo stresu 

a mnoho radosti z úspěchů.
Na dvaatřicet prvňáčků a dalších 332 žáků lutínské základní školy čekají nové povinnosti 

a úkoly, ale také spousta zajímavých a důležitých poznatků. Jim všem a jejich učitelům pře-
jeme, aby následujících deset měsíců prožili v klidu ve škole v kolektivu spolužáků a kolegů 

a doma v kruhu spokojené a milující rodiny.

Redakční rada OZ

Komunální volby 2022
Volby do zastupitelstva obce na příští 

čtyřleté volební období se tentokrát ko-
nají celostátně už v posledním týdnu mě-
síce září 

v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.
Po registraci kandidátních listin a stano-

veném pořadí se pro následující čtyřleté 
volební období ucházejí o hlasy voličů 
čtyři kandidátní uskupení (3 v Lutíně,  

1 v Třebčíně) se svými volebními progra-
my (viz příloha):

1.  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ LUTÍN

2.  Sdružení nezávislých kandidátů 
„Lutín sobě“

3.  Sdružení nezávislých kandidátů  
„Za lepší Lutín a Třebčín“

4.  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ TŘEBČÍN

Volby do zastupitelstva obce Lutín se 
konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 
do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022 
od 8.00 do 14.00 hod. v aule ZŠ v Lutíně 
a v KSZ v Třebčíně.

*   *   *   *   *
Volit může

a)  státní občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb, tj. 24.9.2022, dosáhl věku nejméně 
18 let a je v den voleb v obci Lutín nebo 
Třebčín přihlášen k trvalému pobytu;

Foto: Lenka Soušková
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b)  státní občan jiného státu EU, který
–  alespoň druhý den voleb (24.9.) dosá-

hl věku 18 let
–  je v den voleb v obci Lutín nebo 

Třebčín přihlášen k pobytu (má po-
volení k trvalému pobytu nebo potvr-
zení o přechodném pobytu).

Občané členských států EU splňující tyto 
podmínky mají právo hlasovat, pokud po-
žádali o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů.

Voličské průkazy se pro volby do za-
stupitelstva obce nevydávají.

Hlasovací lístek:
V záhlaví každého hlasovacího lístku je 

uveden název obce a počet volených členů 
zastupitelstva. Všechny hlasovací lístky 
budou voličům doručeny nejpozději tři 
dny před datem voleb. V případě, že dojde 
k poškození nebo ztrátě volebního lístku, 
může volič ve volební místnosti požádat 
okrskovou volební komisi o náhradní hla-
sovací lístek.

Zásady hlasování:
Po příchodu do volební místnosti pro-

káže volič svou totožnost a státní ob-
čanství ČR, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit 
na území ČR. Totožnost a státní občan-
ství prokáže volič občanským průkazem 
nebo cestovním pasem ČR. Jde-li o ci-
zince, prokáže se průkazem o povolení 
k pobytu nebo potvrzením o přechod-
ném pobytu.

Způsob hlasování:
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední 

obálky provede volič v prostoru určeném 
k úpravě hlasovacích lístků úpravu podle 
následujících pokynů:
1.  Voleno může být nejvýše tolik kandi-

dátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno (15).

2.  Na hlasovacím lístku může volič v rá-
mečku před jménem kandidáta označit 
křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, 
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednot-
livých volebních sdružení.

3.  Na hlasovacím lístku může volič ozna-
čit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce s kandidáty volebního sdru-
žení nejvýše jedno volební sdružení. 

Zároveň může označit křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v li-
bovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedena ostatní vo-
lební sdružení. Takto volí přednostně 
jednotlivě označené kandidáty a dále 
tolik kandidátů označeného volebního 
sdružení, kolik činí rozdíl počtu čle-
nů zastupitelstva, který má být zvolen 
(15), a označených jednotlivých kandi-
dátů, a to v pořadí, v němž jsou kan-
didáti označeného volebního sdružení 
uvedeni v jeho sloupci.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. Ze závažných (zejména 
zdravotních) důvodů může požádat, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky.

Volební právo má každý občan, kte-
rý splňuje dané podmínky. Věřím, že 
využijete možnosti vyjádřit svůj zájem 
o aktivní podíl na zdárném chodu naší 
obce.

Jakub Chrást
starosta obce

I N F O R M A C E     
S T A R O S T Y   O B C E

Územní plán obce Lutín  
je schválen

Na zasedání zastupitelstva obce dne 
29. června 2022 byl schválen nový územ-
ní plán obce. Patnáctým dnem po vyhlá-
šení, tj. 15.7.2022, pak nabyl územní 
plán platnosti. Součástí schválení bylo 
rovněž vypořádání námitek a připomí-
nek podaných v rámci veřejného projed-
nání. 

Tou největší námitkou byla lokalita 
Z51 b v Třebčíně, po levé straně směrem 
na Olšany u Prostějova. Zde byla rozhod-
nutím zastupitelstva zachována možnost 
výstavby rodinných domů. Z ploch pro 
výstavbu rodinných domů byl na výslovné 
přání jeho majitelky vyjmut pouze jeden 
menší pozemek. 

V územním plánu zůstala rovněž mož-
nost vybudovat urnový háj za kamenným 
křížem před mostem do Luběnic. Toto 
přání nelze realizovat bez souhlasu stá-
vajících majitelů, kteří umístění považují 
za nevhodné. Proto bychom chtěli v příš-
tím roce nechat vypracovat finančně ne-
náročnou studii, nad kterou bychom dis-

kutovali nejen s majiteli pozemků, ale také 
s širokou veřejností.

Hodně diskutované bylo také vyloučení 
možnosti budovat bytové domy v lokali-
tě U Kapličky, a to z důvodu nedostatku 
vhodných ploch k parkování. Zastupitelé 
se nakonec přiklonili k názoru místních 
občanů a bytové domy by se v dané lokali-
tě stavět neměly.

Územní plán si můžete v tištěné podobě 
prohlédnout v úředních hodinách v kan-
celáři starosty obce a elektronicky je do-
stupný na webové adrese: https://lutin.cz/
stavebni_urad_up_2022.php 

Vzhledem k tomu, že územní plán se 
tvořil od roku 2015, předpokládáme, že 
v příštím roce by obec začala od občanů 
sbírat podněty pro jeho první změnu.

Jakub Chrást
(zastupitel určený pro územní plán)

*   *   *   *

Množství směsného odpadu 
výrazně kleslo

V červenci uplynul rok od vybudová-
ní polopodzemních kontejnerů na síd-
lišti a zavedení „door-to-door“ třídění 
plastu a papíru v rodinných domech. 
Tento milník nám dává možnost se zno-

vu trochu podívat do statistik. Je jasné, 
že oba kroky, spolu s vypsáním soutěže 
na svoz a likvidaci odpadů v obci, měly 
na odpadové hospodářství značně pozi-
tivní vliv. 

Nejvíce to je patrné z ukazatele produk-
ce směsného komunálního odpadu. Před 
zavedením těchto změn ho bylo v naší 
obci vyprodukováno 700 tun za rok, nyní 
se dostáváme na číslo 470 tun, což je o 230 
tun, tedy o plnou třetinu méně. Vyjádřeno 
v penězích dle aktuálních cen je to za rok 
o 300 tis. korun méně. 

Množství vytříděných složek odpadu 
papíru a plastů naopak narostlo. U plastů 
je z původních 48 tun nárůst na 62 tun, 
což je o 30 % více, u papíru z původních 
52 tun je to také 62 tun, což je o 20 % více. 
Navýšením množství vytříděných složek 
odpadu se navyšuje finanční příspěvek, 
který obci poskytuje obalová společnost 
EKO-KOM. Je to za rok asi o 200 tis. ko-
run více. 

Na podzim budou obyvatelům, na které 
se nedostalo, poskytnuty nádoby o obje-
mu 240 litrů na papír a plast. O způsobu 
a času předání budeme informovat.  Pokud 
jste se u nás nezaevidovali a máte zájem, 
neváhejte se přihlásit. Nádoby budou za-
koupeny s rezervou. 

*   *   *   *
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Probíhá třetí etapa 
regenerace sídliště

Realizace investiční akce „III. etapa 
regenerace sídliště v Lutíně – dvůr“ 
včetně výměny vodovodu byla zaháje-
na 11. července 2022 protokolárním 
předáním staveniště. V první fázi bylo 
vybudováno provizorní potrubí, které 
je vedeno po povrchu, aby byla i během 
prací zajištěna dodávka vody domác-
nostem. Přepojení na provizorium si 
vyžádalo přerušení dodávky v průbě-
hu dvou dnů vždy asi od 8 do 16 ho-
din. Další krátkou odstávku si vyžádá 
přepojení z provizoria na nové potrubí. 
Od 25. července pak byl dvůr komplet-
ně uzavřen pro vozidla i chodce a zapo-
čaly výkopové práce. 

Komplikací byla skutečnost, že po za-
hájení výkopů bylo zjištěno, že teplovod 
kolidující s novými parkovacími stáními 
je moc vysoko a nakonec bude muset být 
ve spolupráci s jeho majitelem (Veolia 
energie, a.s.) přeložen. 

A co všechno regenerace obnáší? Kromě 
výměny vodovodu bude vybudována 
nová 4,5 metru široká komunikace, nově 
v zámkové dlažbě budou provedeny chod-
níky a zřízeno bude 49 kolmých parkova-
cích stání, z toho tři pro invalidy. 

(Před zahájením realizace ve dvoře při 
největší obsazenosti s využitím všech 
možných i nemožných ploch parkovalo 32 
aut.)

Instalováno bude nové LED veřejné 
osvětlení. I přes rozšíření zpevněných 
ploch bude zachován dostatek zelených 
ploch, vysázeno bude 13 stromů a v části 
dvora živé ploty. Skáceny byly pouze dře-

viny, které byly v kolizi s vodovodem či 
novými zpevněnými plochami. 

Na žádost obce dojde v rámci stavby 
k položení optických kabelů společností 
T-Mobile a SPRINTEL, které byly pláno-
vány až na příští tok. Nedojde tak k zne-
hodnocení již revitalizovaného území.

Na dokončení akce je podle smlouvy 
o dílo lhůta 5 měsíců,  celkové náklady 
dosáhnout přibližně 13 mil. korun a jsou 
hrazeny z rozpočtu obce, protože již dvě 
žádosti o dotaci ze SFPI nebyly akcepto-
vány. Občanům sídliště děkujeme za trpě-
livost a pochopení v průběhu stavebních 
prací. 

(SFPI – Státní fond podpory investic)

*   *   *   *

Cyklostezkou do Luběnic  
se projedeme už letos

Na Olomouckém kraji se na nás s dotací 
nedostalo, avšak na SFDI (Státní fond do-
pravní infrastruktury) jsme uspěli. Nic 
nám tak nebrání zahájit stavbu.  V srpnu 
byl  vysoutěžen zhotovitel a po uběhnutí 
lhůty pro podání námitek může být stav-
ba na začátku září zahájena. Hotovo bude 
do konce listopadu. Celková cena za rea-
lizaci je podle smlouvy o dílo přibližně 8,5 
mil. korun včetně DPH. Dotace pokryje až 
85% vynaložených výdajů.

Projekt cyklostezky do Luběnic dlouhou 
dobu vázl na neochotě některých majitelů 
prodat části svých pozemků podél hlav-
ní silnice. Ukázalo se tak, že vést trasu 
stávající polní cestou, která je majetkem 
obou obcí, bylo správné. Rozhodnutí 
o vypracování projektové dokumentace 

padlo na konci října 2020, hotovo tak bude 
do dvou let.

Mnozí z občanů si jistě položí otáz-
ku: „Proč nejprve nedělají cyklostezku 
do Hněvotína? Ta je přece důležitější.“ 
Ano je, nicméně zde bylo nutno vykoupit 
pozemky a situaci zkomplikovala i nut-
nost vybudování lávky přes Blatu. I zde 
však můžu přinést dobré zprávy. Na konci 
července bylo zahájeno společné územní 
a stavební řízení. Do dvou měsíců by mělo 
být vydáno povolení a v měsíci říjnu je 
avizováno vyhlášení dotační výzvy IROP, 
na kterou se již v této chvíli ve spoluprá-
ci s vedením Obce Hněvotín intenziv-
ně připravujeme. Výstavbu cyklostezky 
do Hněvotína pak chceme zahájit v příš-
tím roce. Předpokládaná cena je více než 
18 mil. korun, až 85 % by mohla pokrýt 
dotace.

Dvůr na sídlišti dostane zcela novou podobu. Foto: Jakub Chrást

Cyklostezka do Luběnic povede trasou polní cesty. 

Fota: Jakub Chrást
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Cvičný zásah v lutínské škole. Foto: Dalibor Kolář

Co bude s lékárnou? A bude 
v Lutíně slibovaná BILLA?

V předešlých vydáních OZ jsem  infor-
moval veřejnost o snaze obce a majitele 
zdravotního střediska přilákat nového pro-
vozovatele lutínské lékárny. I přes nabídku 
obce finančně podpořit provozovatele lé-
kárny se nepodařilo najít nového lékárníka. 
Dobrou zprávou je, že developerská spo-
lečnost s lékárnou nadále počítá v obchod-
ní zóně u marketu BILLA. Což nás přivádí 
k odpovědi na druhou otázku v nadpise 
článku. V minulých týdnech jsem zazna-
menal několik „zaručených zpráv“, že nový 
obchod v Lutíně nebude. Opak je prav-
dou. Schválením územního plánu se stav-
ba BILLY ještě víc přiblížila. V současné 
době již probíhají práce na územní studii, 
kterou požaduje územní plán. Rovněž je 
již zpracovávána projektová dokumentace 
obchodní zóny, inženýrských sítí a úpravy 
křižovatky u cukrárny. Obec Lutín souběž-

ně pracuje na podobě přilehlého veřejného 
prostranství. Předpokládáme, že stavební 
práce začnou v průběhu roku 2023.

*   *   *   *

Rekonstrukce silnice  
č. II/570 je v plném běhu

Jistě jste si všimli, že již před začátkem 
prázdnin vypukla rekonstrukce povr-
chu vozovky silnice č. II/570 od Nedvězí 
až do Slatinic (s výjimkou intravilánu 
obcí). Investorem akce je Olomoucký 
kraj. Rekonstrukce byla připravová-
na již od roku 2015. V době uzávěrky 
Zpravodaje je již hotový úsek Nedvězí 
– Hněvotín. Pomalu dokončován je úsek 
Lutín – Slatinice, kde rekonstrukci všich-
ni vítáme nejvíce, protože stav krajnic už 
bezpečnou jízdu neumožňoval. 

V období od 1.9. až do 18.12.2022 je na-
plánován úsek Hněvotín – Lutín, kde proběh-

ne nejen oprava asfaltového krytu vozovky, 
ale také kompletní rekonstrukce mostu přes 
Blatu. Informace o uzavírkách a změnách 
v jízdních řádech autobusů jsme průběžně 
uveřejňovali na webových stránkách obce 
a ve vývěsce u obchodu Hruška, případně 
prostřednictvím služby Hlášení rozhlasu.

Součástí celkového projektu je rovněž 
rekonstrukce průtahu této silnice přes 
Obec Lutín. Zde v současné době probíhá 
konečná fáze povolování stavby a její rea-
lizaci můžeme čekat v nejbližších letech 
(v závislosti na finančních možnostech 
Olomouckého kraje). 

Obec Lutín se podílela na tvorbě projek-
tu, do kterého byly zařazeny zpomalovací 
ostrůvky na obou vjezdech do obce, nová 
parkovací stání, přechodový ostrůvek 
před obecním úřadem nebo záliv pro au-
tobusovou zastávku před supermarketem 
„Anička“.

Jakub Chrást
starosta obce

Co dělali hasiči v horkém 
létě?

Pravidelný blok informací o práci třeb-
čínských hasičů v červnu a v době prázd-
nin a dovolených nebude chybět ani ten-
tokrát. Zásahová jednotka má za sebou  
5 ostrých výjezdů a jedno cvičení. 

Ve spolupráci s profesionálními hasiči 
z Olomouce proběhlo na závěr školního 
roku námětové cvičení v budově základní 
školy. Celé patro bylo zaplněno hustým 
kouřem, takže hasiči použili k postup-
né evakuaci žáků a pedagogů vyváděcí 
masky a také žebřík, kterým sestupovali 
na prostranství před aulou. Poslední „za-
chráněnou“ byla paní učitelka Mrázková, 
která „zabloudila ve spleti chodeb“, ale 
k úlevě všech účastníků byla nalezena 
v pořádku, a tak mohl velitel po dosta-
tečném odvětrání druhého patra zásah 
zdárně ukončit.

Hned na začátku července zasahovali 
hasiči v Olšanech u požáru kůlny na ná-
řadí. Následný zásah 13. července probí-
hal dokonce na půdě obecního úřadu. Pod 
střechou nad kanceláří starosty byla ob-
jevena aktivní vosí hnízda, jejichž oby-
vatelky ohrožovaly montéry instalující 
anténní rozvody  kamerového systému. 

Od dopoledních hodin 18. července 
zasahovali také naši hasiči u tragické-
ho výbuchu plynu v rodinném domě 
v Olšanech. Podíleli se na odstraňování 
sutin a vyhledání pohřešované osoby. 
Zásah trval do pozdních večerních ho-
din. 

V pravé poledne 20. července byl vy-
hlášen další poplach, tentokrát na hořící 
vozidlo na dálnici D35. Ten byl krátce 
po výjezdu jednotky odvolán. Dosud po-
slední poplach byl vyhlášen poslední čer-
vencový den na likvidaci nebezpečného 
roje včel v Lutíně u kapličky. 

Průběžně se členové jednotky věnují 
také údržbě svěřené techniky. Na naší 
zásahové tatře se veliteli Frantovi a stroj-
níku Dušanovi podařilo opravit vysoko-
tlaký okruh hašení, který tam doposud 
nefungoval.  Díky za to, na tomto „oříš-
ku“ si vylámali zuby i borci od profesio-
nálních hasičů. 

Členové spolku už připravují prv-
ní poprázdninovou akci - první ročník 
Hasičského kotlíku – soutěže ve vaření 
kotlíkového guláše. Uskuteční se v sobo-
tu 10. září, tak neváhejte a přijďte ochut-
nat nebo  si vyzkoušet své kuchařské 
umění. 

Pro děti účastníků i hostů sobotního 
gulášového klání připravuje kulturní 
komise druhý ročník koloběžkiády, kte-
rá proběhne také v Ohradě v Třebčíně. 
Bude připraven oblíbený skákací hrad 
a malování na obličej, stejně jako bohaté 
občerstvení.

Pomoc po výbuchu plynu v Olšanech.

Foto: Libor Mlčoch
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Bojovníci v plné zbroji. Zachraňovali jsme svět ve dne i v noci. Fota: Tomáš Pospíšil st.

*   *   *   *

Jak pokračuje největší investiční akce 
posledních let v Třebčíně? Jsem rád, že 
mohu napsat ZDÁRNĚ! Ostře sledova-
ná rekonstrukce bývalé školy v Třebčíně 
na multifunkční budovu s hasičskou zbroj-
nicí běží dle plánu. Demontované lešení 
už odkrylo budoucí vzhled stavby a nápis 
v průčelí budovy. Další práce, až na bu-
dování sjezdu do garáže, teď nebudou tak 
moc vidět, ale stále běží. Probíhá instalace 
vnitřních rozvodů včetně nové skříně roz-
vaděče, vybavené i pro případnou instala-
ci fotovoltaických panelů na střechu. 

Uvnitř budovy už jsou z velké části hoto-
vé omítky. Dvůr je připraven na výkopové 
práce pro osazení kanalizace a dešťové 
retenční jímky. Máme navrženou podobu 

kuchyňské linky do zázemí kulturního 
sálu a probíhá výběr nábytku do sálu sa-
motného. Díky výborné spolupráci s rea-

lizační firmou se daří plnit harmonogram 
stavby. 

Dalibor Kolář, místostarosta

Stavba zdárně pokračuje. Foto: Dalibor Kolář

Zvítězili a zachránili svět
Slíbená velká prázd-

ninová akce DUHY 
Křišťál – „opravdo-
vý tábor“ se spaním 
ve stanech, táboráky, 
nočními hrami, výlety 
a hlavně velkou celo-

táborovou hrou „Na přání bohů“ – pro-
běhla v termínu 23. července – 6. srpna.

Na přání bohů …jsme málem zničili 
a pak zachránili svět. Jo počkat! Vy vlast-
ně nevíte, o čem to mluvím. Tak tedy pěk-
ně od začátku.

V úterý 23. července začal tábor, kde 

se 37 dětí osobně seznámilo s několika 
„bohy“. Mezi ně například patří bůh Loki 
- severský bůh lsti, falše a jiných špat-
ností, bůh Hór - egyptský bůh nebes, či 
Athéna - řecká bohyně moudrosti a váleč-
né strategie. 

Ze začátku bylo úkolem dětí pouze se 
zúčastnit olympijských her mezi třemi 
panteony. Velmi rychle se ale jejich cesty 
zapletly s cestami tří bohů, kteří naše „po-
lobohy“ (děti) požádali o pomoc. Jak to 
tak ale bývá, byl to jeden velký „podraz“ 
a naši polobozi museli co nejrychleji po-
moci jiným bohům a společně tak zabránit 
oživení titána Krona, který měl v plánu 
ovládnout celý svět.

Když se podíváte z okna, uvidíte, že vše 
je v pořádku. K ovládnutí světa nakonec 
nedošlo a 6. srpna se děti vrátily v pořád-
ku domů. A tak – na pokyn bohů - jsme 
málem zničili a pak zachránili svět!

Chcete také něco takového zažít? 
Nemusíte čekat na další léto. Náš oddíl 
- Duha Křišťál Lutín - má celoroční čin-
nost. Každou středu se scházíme v 16:15 
na Břízové 147 v klubovně, kde máme 
schůzky. Také děláme víkendové akce, 
výlety a soutěže. Zaujali jsme vás? Přijďte 
za námi 7. září na naši první schůzku.  
Nebo nás vyhledejte v kteroukoliv další 
středu. Budeme se na vás těšit.

Tomáš Pospíšil ml.

Prázdniny v Klásku patřily 
táborům

Také letos se v Klásku 
konaly o prázdninách pří-
městské tábory. Rodiče si 
mohli vybrat ze dvou na-

bídek s bohatým programem.  
V červenci to byla ,,Farma zvířat“. 

Navštívili jsme Vlastivědné muzeum 
v Olomouci, kde si děti prohlédly interak-
tivní „zvířecí“ výstavu. Samozřejmě ne-
chyběla návštěva ,,kina“ v místní knihov-
ně. Během týdne děti čekalo všemožné 

tvoření a společně si tak vyzdobily Klásek. 
Zvládly i koupání na zahradě a poslední 
den jsme se vydali na prohlídku nedale-
ké farmy. Tam jsme si za odměnu opekli 
špekáčky a pak jsme se procházkou vrátili 
do Klásku.

V srpnu to byl tábor ,,Týden plný smy-
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Na výletě v Olomouci. Fota: Miloslav TotHerna se změnila v malířský ateliér. 

Foto: Marie Chabičovská

slů a nesmyslů“. Hravou formou si děti 
rozšiřovaly znalosti pěti základních smy-
slů. Každý den patřil jednomu z nich. 
Ochutnávali jsme různé chutě, vyráběli 
sluchové pexeso, zkoumali jsme optické 
iluze a „koupačku“ jsme si na zahradě uži-
li také. V knihovně na nás také čekala po-
hádka. Oba tábory jsme si parádně užili. 

Každý rok je o tábor velký zájem. 
Naplněné jsou vždy během pár dní. Rádi 
bychom vyšli vstříc rodičům a pořádali 

táborů víc, ovšem nemáme takový počet 
lektorů. Máte-li ve svém okolí někoho, 
nebo byste vy sami měli zájem nám s tá-
bory pomoci, neváhejte a ozvěte se nám!

*   *   *   *
Během prázdnin si Klásek neužívaly jen 

děti na táboře, ale byla otevřena i hernička 
a maminky si protáhly tělo při józe na za-
hradě. Navíc jsme si v srpnu vyzkoušeli 
,,retro“ hry. Skákali jsme přes gumu, pa-

náka, cvrnkali kuličky… Nejvíc děti za-
jímala hra „krvavé koleno“ a úspěch měla 
i klasická „cukr, káva, limonáda“. 

Kroužky se už pomalu rozjíždějí a my 
chystáme další akce. Těšit se můžete 
na kurz první pomoci, závody odráže-
del, podzimní bazárek a mnoho dalších. 
Stačí nás sledovat na FB a nic vám ne-
unikne. 

Monika Janíková, předsedkyně RC

V knihovně si teď půjčíte 
také e-knihy

S pomocí dotačního programu VISK 3 je 
naše knihovna zase o trochu modernější. 
V srpnu jsme totiž spustili půjčování elek-
tronických knih. K dosavadnímu počtu 
fyzických knih, zhruba 10 tisíc svazků, 
tak přibylo více než jednou tolik digitál-
ních. Tyto knížky najdete v našem on-line 
katalogu, odkud si je můžete na měsíc 
bezplatně stáhnout. Abyste tento typ vý-
půjček mohli využívat, budete potřebovat 
následující:
-  zařízení s androidem (tablet, mobil, 

čtečku)
-  platnou registraci v naší knihovně 

s vyplněným mailem (můžete doplnit 

sami v nastavení svého účtu v on-line 
katalogu)

-  staženou aplikaci Palmknihy se 
stejným registračním mailem jako 
v knihovně.

Po přihlášení do svého konta v katalogu 
(kolonka vpravo nahoře) si takto můžete 
půjčit až tři knihy. Budou vám k dispozi-
ci ve vaší aplikaci, po 31 dnech se samy 
smažou. 

Pokud máte k nové službě dotazy nebo 
vám nefunguje tak, jak by měla, volejte 
na 585 944 099, pište na knihovna@lutin.
cz nebo se zastavte v knihovně. 

*   *   *   *   *
A už zase chodíme do školy/školky. Co 

takhle začít chodit i do knihovny? V září 
mají u nás všichni noví čtenáři do 15 let re-
gistraci zdarma. Přijďte se k nám podívat.

Jan Chabičovský
knihovník

Tablet, čtečka nebo mobil? E-knihy zvládnou všechny.

Kdy – kde – co v září a říjnu
2. září - Taneční zábava 
(pátek)  se skupinou SAX ROCK
  areál Rybníček v Lutíně  
  (20.00  hod.)
10. září - Hasičský kotlík (10.30 hod.)
(sobota)  Třebčínská koloběžkiáda 
  (15.00 hod.)
  Taneční zábava
  se skupinou VIA PABĚDA
  (20.00 hod.)
  areál Ohrada v Třebčíně

16. září - Drakiáda
(pátek)  stadion TJ Sigma Lutín
  (15.00 hod.)

23. a 24. září - Komunální volby
(pátek, sobota) aula ZŠ Lutín
  KSZ Třebčín
  (Pá 14.00 – 22.00 hod.
  So 8.00 – 14.00 hod.)

1. října - Dýňohraní
(sobota)  zahrada u Litovelské pivnice
  Třebčín (15.00 hod.) 

22. října - „Třebčínské štrudl“
(sobota)  KSZ Třebčín (16.00 hod.)

27. října - Oslavy 28. října
(čtvrtek) - průvod Třebčínem
 - položení věnce u pomníku
 - vatra v Ohradě (18.00 hod.)

Případné změny nebo další akce bu-
dou včas oznámeny obecním rozhlasem, 
na webových stránkách obce a ve vývěs-
ních skříňkách.

Kulturní komise
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O čem jednala rada obce

dne 3. 6. 2022:

Souhlasila s konáním tradičního Setkání se-
niorů Lutína a Třebčína v sále Společenského 
domu dne 14. června.

dne 20. 6. 2022:

Schválila uzavření Rámcové smlouvy o spo-
lupráci a Smlouvy o zpracování osobních 
údajů se spol. Palmknihy s.r.o. na dodávku 
e-knih pro Obecní knihovnu Lutín.

Vzala na vědomí informaci o úspěšné žá-
dosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva 
pro místní rozvoj DT 117D8220E – rekon-
strukce a přestavba veřejných budov. Obci je 
alokována dotace ve výši 20 mil. Kč na akci 
„Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou 
zbrojnici a zázemí obce Třebčín“, konkrétně 
na výdaje týkající se kulturního sálu a záze-
mí.

dne 11. 7. 2022:

Schválila uzavření smlouvy mezi Obcí 
Lutín a společností EFG Rapotín BPS (IČ: 
282588904), která bude zajišťovat sběr a svoz 
gastroodpadu. Cena za vývoz jedné nádoby 
bude 56 Kč bez DPH a 950 Kč bez DPH za li-
kvidaci 1 tuny gastroodpadu. Obci bude za-
půjčeno 15 nádob o objemu 120 litrů.

Pověřila starostu obce, aby vyzval Obec 
Slatinice k doplnění finanční bilance hřbitova 
o příjmy z pronájmu hrobových míst a návrh 
transparentního systému přidělování hrobo-
vých míst.

Souhlasila - vzhledem k přiznání dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury - s re-
alizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
na veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka 
Luběnice – Lutín“.

dne 1. 8. 2022:

Schválila:
v  rozšíření počtu zaměstnanců obce 

(v Technických službách Lutín) o jednoho 
pracovníka od 1. 9. 2022;

v  uzavření smluvní dokumentace dle pří-
lohy k zápisu se zprostředkovatelem (do-
hodcem) – společností FIN-servis, a.s. (IČ: 
26439573) – k účasti v elektronické dražbě 

(aukci) na dodávky plynu a elektřiny pro 
roky 2023 a 2024 na Českomoravské ko-
moditní burze Kladno.

Vzala na vědomí návrh řešení nového chod-
níku okolo hospody U Popelků a od pře-
chodu před obecním úřadem a souhlasila 
s prodloužením chodníku ke vstupu do domu  
č.p. 29 a s položením dlažby o tloušťce 80 mm 
před hospodou U Popelků. 

Pověřila starostu obce projednáním návrhu 
chodníku před hospodou U Popelků s maji-
teli přilehlých nemovitostí.

Souhlasila:

v  s podáním žádosti o dotaci z Programu 
EFEKT na vypracování dokumentu 
Místní energetická koncepce. Žádost 
o dotaci vypracuje RNDr. David Brtna 
(IČ: 87443392) za cenu 8 500 Kč bez 
DPH;

v  s vypracováním analýz možnosti umístění 
solárních panelů na budovu Komunitního 
domu pro seniory č.p. 111 a na budovu 
základní školy. Analýzy vypracuje společ-
nost Asitis s.r.o. (IČ: 078 366 86), v případě 
komunitního domu za cenu 17 000 Kč bez 
DPH a v případě základní školy za cenu 
23 000 Kč bez DPH;

v  s účastí Obce Lutín včetně příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Lutín v elektronické 
dražbě (aukci) na dodávky plynu a elektři-
ny pro roky 2023 a 2024 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno, realizované 
zprostředkovatelem (dohodcem) – společ-
ností FIN-servis, a.s. (IČ: 26439573);

v  s pořízením 50 kusů nádob 240 litrů 
na papír a 50 kusů nádob 240 litrů na plast 
za cenu 890 Kč bez DPH. Nádoby dodá 
společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. (IČ: 
253 47 942) za celkovou cenu 89 000 Kč 
bez DPH;

v  s vypracováním studie nové budovy ma-
teřské školy o dvou třídách na místě domu 
č.p. 1 v areálu základní školy. Součástí 
studie bude rovněž parkoviště a prostor 
dvora školy. Studii vypracuje společnost 
COHAB Projekt (IČ: 05455618) za cenu 
148 tis. Kč bez DPH;

v  s pronájmem části pozemku p.č. 280/3  
v k. ú. Třebčín a pověřuje místostarostu 
vyhlášením záměru na pronájem za plat-
ných podmínek.

dne 4. 8. 2022:

Rozhodla o výběru dodavatele STRABAG 
a.s. (se sídlem tř. Kačírkova 982/4, 158 00  
Praha 5, Jinonice, IČ: 608 38 744) na realiza-

ci veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka 
Luběnice – Lutín“, zadávané v podlimitním 
režimu ve zjednodušeném podlimitním říze-
ní. 

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne  4. 8. 2022:

Schválilo:
v  uzavření dohody o změně katastrálního 

území dle návrhu Obce Slatinice v příloze 
k zápisu;

v  na, základě výsledků zadávacího řízení 
uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Lutín 
a společností STRABAG a.s. (se sídlem tř. 
Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5, Jinonice, 
IČ: 608 38 744) na realizaci stavby „III. 
etapa regenerace sídliště v Lutíně – dvůr“ 
včetně výměny vodovodu. Cena za zho-
tovení díla je 9 532 159,03 Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo zároveň pověřilo starostu 
obce podpisem této smlouvy dle přílohy 
k zápisu;

v  poskytnutí dotace ve výši 26 400 Kč spol-
ku FBC Lutín z.s. Dotace bude použita 
na zajištění účasti družstva mladších žá-
kyň na florbalovém turnaji Czech Floorball 
Champ – Praha. Dotace bude poskytnuta 
na základě veřejnoprávní smlouvy;

v  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o převzetí a likvidaci odpadu mezi Obcí 
Lutín a společností Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje, a.s. (IČ: 
07686501) dle přílohy k zápisu;

v  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 14.1.2022 uzavřené mezi Obcí 
Lutín a společností Provádění staveb 
Olomouc, a.s. (Kosmonautů 989/8, 772 11  
Olomouc, IČ: 253 85 551) na realizaci 
stavby „Přístavba a přestavba ZŠ na ha-
sičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín“. 
Dodatkem č. 1 se navyšuje cena za dílo 
o 332 243,31 Kč bez DPH a lhůta pro do-
končení se prodlužuje na 311 dní;

v  odkup pozemků od společnosti SIGMA 
GROUP a.s. (IČ: 6070201) a SUBYT spol. 
s r.o. (IČ: 26848830) ze cenu 3 mil. Kč. 
Předmětem odkupu jsou následující po-
zemky:
-  p.č. 206/4 v k. ú. Lutín, druh pozem-

ku ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 163 m2 dle geometrického 
plánu č. 744-28/2022, který vypracoval 
Ing. Václav Janák (IČ: 45237425);

-  p.č. 231/220 v k. ú. Lutín, druh pozem-
ku ostatní plocha, jiná plocha o výměře  
14 m2;

-  p.č. 222/7 v k. ú. Lutín, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře  
890 m2, 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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-  p.č. 222/8 v k. ú. Lutín, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře  
122 m2;

-  p.č. 222/9 v k. ú. Lutín, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře  
52 m2,

-  p.č. 222/10 v k. ú. Lutín, druh pozem-
ku ostatní plocha, jiná plocha o výměře  
197 m2;

-  p.č. 234/9 v k. ú. Lutín, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1063 m2 dle geometrického plánu č. 745-
30/2022, který vypracoval Ing. Václav 
Janák (IČ: 45237425);

-  p.č. 231/11 v k.ú. Lutín, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
5387 m2, 

-  p.č. 225/5 v k. ú. Lutín, druh pozemku 

ostatní plocha, manipulační plocha o vý-
měře 366 m2, 

-  p.č. 225/8 v k. ú. Lutín, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
226 m2 dle geometrického plánu č. 746-
288/2021, který vypracoval Ing. Václav 
Janák (IČ: 45237425).

Zastupitelstvo obce zároveň pověřilo starostu 
podpisem kupní smlouvy dle přílohy k zápi-
su;
v  Obecně závaznou vyhlášku, kterou se re-

guluje používání zábavní pyrotechniky 
na veřejných prostranstvích v obci.

Vzalo na vědomí:

v  informace o výsledku soutěže na pronájem 
parkovacích stání na sídlišti v Lutíně;

v  informace o vývoji a výsledku jednání se 
spol. VEMEX Energie a.s., týkající se cen 
dodávek elektřiny pro rok 2022 pro Obec 
Lutín a její příspěvkovou organizaci ZŠ 
a MŠ Lutín.

Vydalo v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona, za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7  vyhláš-
ky č. 500/2006 Sb., o územně  analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací čin-
nosti, Územní plán Lutín formou opatření 
obecné povahy, které je přílohou usnesení.

 /jch/

Co přinesly „projektové dny“ 
v červnu

V posledním měsíci školního roku 
2021/2022 proběhlo na naší škole několik 
akcí. Pro žáky pátého ročníku jsme uspořá-
dali projektové dopoledne na téma „Vesmír“. 
Žáci mohli zúročit získané znalosti z toho-
to tématu a projít „testem na kosmonauta“. 
Skupinám, které úspěšně složily test, pak byl 
umožněn start rakety s jejich jménem do ves-
míru. Za přípravu raket je nutno podělovat 
žákům 8.A, kteří je v chemii nejen vyrobili, 
ale i řádně otestovali.

*   *   *   *   *
Začátkem měsíce také započal projekt 

„Ve vejci“. Na školní chodbu jsme umístili 
líheň a během celého měsíce jsme průběžně 
pozorovali, zda se ve vejcích vyvíjejí zárod-
ky. Celý projekt vrcholil v posledním škol-
ním týdnu, kdy se nám ve škole začala líh-
nout malá kuřátka. 

Z celkového počtu patnácti vajec v líhni 

(1 kačeního a 14 kuřecích) se nám nakonec 
vylíhlo 10 kuřátek, u zbývajících vajec se 
vývoj zárodku ve vejcích zastavil. Bylo pří-
jemné pozorovat, že projekt zaujal nejen děti 
z prvního stupně, ale i žáky vyšších ročníků 
a zaměstnance školy.

*   *   *   *   *
Poslední akcí pak byl projektový den 6.A 

– „Disco den“, kdy jsme, myslím úspěšně, 
na Rybníčku oslavili tancem konec školní-
ho roku. Za přípravu musím velmi pochválit 
žáky třídy 6.A, kteří připravili nejen báječ-
né taneční představení, ale vybrali i skvělou 
hudbu a zařídili perfektní venkovní bar. Ještě 
jednou díky všem.

Lucie Navrátilová
učitelka

ŠKOLY INFORMUJÍ

 Fota: Kateřina MrázkováOdměnou byla radost z krásných kuřátek.

Čekání na „zázrak“ trvalo měsíc. Foto: Kateřina Mrázková
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 Fota: Marcela LněníčkováKostýmy, výběr hudby a samotné dialogy byly dílem celé třídy.

Jsi zodpovědný za svou růži!
(Setkání „šesťáků“ s Malým princem)

I když se dnes všeobecně říká, že 
nejlepším přítelem člověka je pes, bý-
valy doby, kdy tuto úlohu plnila dob-
rá kniha, se kterou jsme se setkávali 
už od předškolních let. Stále je – ať 
už v jakékoliv podobě – nejdůležitěj-
ším prostředkem našeho vzdělávání 
a ušlechtilé zábavy.

Práce s uměleckým textem v hodi-
nách literatury může být pro někoho 
pěkná nuda, když se však podaří za-
ujmout žáky nejen výběrem ukázky, 
ale také její nápaditou interpretací 
a zpracováním, může to být zábava 
i pro „chronické“ nečtenáře a vést 
k zamyšlení nad závažnými otázkami, 
jak se to podařilo nejen Malému prin-
ci, ale také žákům 6.C.

V průběhu života získá každý člověk 
řadu známých a opatří si mnoho věcí. 

Vzpomínám si, že když jsem si zařizo-
vala byt, velmi jsem se divila, k čemu 
máme tolik skříní. Celkem do nich totiž 
nebylo co dát. A dnes? Stěží se v nich 
najde volné místečko. Otázka se sama 
nabízí. Je to dobře? Je život s mnoha 
věcmi (a také mnoha známými) snazší, 
je bohatší? Odpovědi budou jistě různé, 
každopádně však – máme-li moc věcí, 
přibude nám i mnoho starostí, musíme 
totiž o tyto věci pečovat.

Také přátelství je třeba udržovat 
a starat se o ně. Francouzský prozaik 
a básník Antoine de Saint-Exupéry to 
kdysi vyjádřil několika málo slovy: „Jsi 
zodpovědný za svou růži.“ A přesně tu 
ukázku z jeho „Malého prince“ jsme 
četli v minulém školním roce se žáky 
třídy 6.C. Pak jsme samozřejmě o tom-
to tématu hovořili. A protože se nám 
zalíbil rozhovor malého prince s liškou, 
kde se tyto otázky probírají, rozhod-
li jsme se téma zpracovat jako takové 

drobounké divadelní představení.
Ke spolupráci jsem přemluvila ta- 

ké Mgr. Valáškovou, která ve výtvarné 
výchově vyrobila s dětmi masky obou 
aktérů. A „šesťáci“ si mohli ještě něco 
přidat – vyrobit kostým, namalovat ku-
lisy. Někteří splnili samozřejmě jen to, 
co nutně museli, ale většina bezstarost-
ně popustila uzdu fantazii a nápady byly 
úžasné. Model planety či růže, o které 
malý princ s liškou hovoří, nápadité kos-
týmy, dobře zvolená hudba, která podma-
lovávala text.

Měla jsem z této práce dobrý pocit. 
Ještě teď, když se probírám fotogra-
fiemi, za jejichž vyhotovení děkujeme 
paní asistentce Lněničkové, mám ra-
dost. Doufám, že potěší i čtenáře. Snad 
se nám v novém školním roce, který 
právě začal, podaří zase něco podobné-
ho uskutečnit.

V. Voňková
učitelka

Své síly změřili atleti z pěti škol

Atletická soutěž, nazvaná na počest 
bývalého ředitele ZŠ Lutín „Memoriál 
Mgr. Jana Spurného“, se konala  
13. června na školním sportovním are-
álu v Lutíně. Kromě pořádající školy 
přijeli změřit své síly také žáci ze zá-
kladních škol v Hněvotíně, Slatinicích, 
Těšeticích a Náměšti na Hané.

Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, sko-
ku do dálky, vrhu koulí a dalších dis-
ciplinách.

Naší škole se letos obzvlášť daři-
lo a dosáhli jsme krásných výkonů. 
V kategorii mladších dívek obsadily 

Eliška Nováková (7.B) druhé, Kristýna 
Ščudlová (6.B) třetí a Nikol Lexmaulová 
(7.A) čtvrté místo.

Kristýna a Nikol se umístily i ve sko-
ku do dálky – Kristýna byla třetí 
a Nikol druhá. Adéla Sedláčková ze 
7.A obsadila třetí místo ve vrhu koulí. 
Filip Chmelář ze 7.A zaslouženě ob-
sadil první místo v běhu na 1000 met-
rů výkonem 3 min. 24 sek. To je pouze 
několik příkladů dobrých výkonů, aby 
si čtenáři mohli učinit lepší představu. 
V mezičase mohli přihlížející povzbu-
zovat ty, co zrovna soutěžili, nebo hrát 
různé hry.

Čas tak rychle ubíhal. A už tu byla 

štafeta mezi školami. Bylo to velmi na-
pínavé, ale nakonec jsme my – Lutínští 
– s náskokem vyhráli.

Já jsem ze začátku vůbec soutěžit ne-
chtěla. Pak jsem se dozvěděla, že běžím 
nejdelší trať. Byla jsem ve velkem stre-
su. Ale když jsem se rozběhla, všechen 
strach ze mě spadl. Nakonec jsem vy-
hrála.

Kromě sportovního štěstí nám v den 
soutěže přálo i počasí. Všechno jsme 
si pořádně užili, máme plno krásných 
zážitků a získali jsme i mnoho cenných 
zkušeností.

Adéla Brostíková, 8.B
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Pojedeme na republikové finále!

Po úspěšném školním kole OVOV 
(Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů) jsme se v pondělí 2. května vy-
pravili s 23 žáky do Olomouce na okres-
ní kolo. Bylo to skvělé! Naši sportovci 
ukázali, že umí zabojovat. 

Některá disciplina se podařila hod-
ně, některá třeba méně, nicméně naše 
družstvo ve složení Kristýna Ščudlová, 
Eliška Nováková, Kateřina Prokopová, 
Tereza Koukalová, Filip Chmelář, Matyáš 
Opletal, David Skopal a Vašek Svoboda 
obsadilo celkem 3. místo, což byl velký 
úspěch. V jednotlivcích jsme získali tři 

zlaté (Filip Chmelář, Iveta Čihalíková 
a Viktorie Krejčířová), jednu stříbrnou 
(Benjamin Balga) a jednu bronzovou 
(Vašek Svoboda), ale i ostatní sportovci se 
snažili a dosáhli výborných výsledků. 

Byli jsme trochu napnutí, jestli to sta-
čí na postup do kraje, ale nakonec body 
získané pro družstvo stačily, a proto jsme 
mohli zabojovat i 26. května v krajském 
kole v Hranicích na Moravě. Tam tedy pu-
tovalo družstvo pouze s mírnou obměnou 
(Ben Balga a Filip Ehrmann místo Davida 
Skopala a Matyáše Opletala) a z jed-
notlivců to byly navíc Iveta Čihalíková 
a Viktorie Krejčířová.  

Tato výprava byla opět velmi úspěš-

ná! Kromě toho, že si děti zasportovaly 
a získaly další zkušenosti,  opravdu jsme 
neudělali ostudu ani ve výsledcích. Naše 
družstvo obsadilo opět třetí místo a díky 
tomu jsme si zajistili další postup. V jed-
notlivcích zazářili Filip Chmelář na prv-
ním místě, Vašek Svoboda a Iveta 
Čihalíková na druhém.

Na republikové finále do Brna se vydá-
me v nejbližších dnech.

Všem závodníkům moc gratulujeme 
a přejeme, aby je štěstí neopustilo.

Radka Chmelářová, Jan Chmelář, 
Kateřina Krejčířová

učitelé TV

Radost z výsledku po soutěži. Fota: Radka ChmelářováNástup družstev před soutěží.

Sigmundova SŠS, Lutín
K závěru školního roku patří 
také výlety a exkurze

Květnové a červnové výlety, exkurze, 
kulturní a sportovní akce si každá třída 
užila podle vlastní volby.

Na závěr školního roku jsme využili slu-

nečného počasí a vyrazili na výlety a od-
borné exkurze. Každá třída dle své vlastní 
chuti.

Začátkem května se prváci a druhá-
ci vydali do Dolních Vítkovic. Exkurze 
byla po technické stránce velmi zajímavá 
a rozhled z vysoké pece nezapomenutelný. 

V červnu se podívali  do několika stro-
jírenských firem. V Honeywell Aerospace 

Olomouc, s.r.o., se blíže seznámili s vý-
robou leteckých motorů. V lutínské firmě 
PLANIČKA TOOLS s.r.o. se dovědě-
li něco o výrobě, ostření a povlakování 
speciálních rotačních nástrojů pro letec-
ký a automobilový průmysl a viděli i 3D 
konstrukční návrh obráběcího nástroje, 
jeho měření a popisování laserem. Celou 
exkurzí provázel pan Miroslav Planička, 

Loučení s „Albertem“ (první vlevo). Fota: archiv školyNa exkurzi v Dolních Vítkovicích.
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jednatel společnosti. 
Ve firmě JOHN CRANE a.s. v Lutíně 

seznámil Ing. Martin Grepl naše žáky 
s konstrukcí mechanických ucpávek a pan 
René Navrátil s jejich výrobou na nejmo-
dernějších CNC strojích značek Mazak, 
Mori Seiki, Hermle a DMG. Firmy se na-
šim žákům zároveň představily jako místa 
pro výrobní praxi při studiu s možností 
získat trvalé zaměstnání po ukončení stu-
dia.                                                         

*   *   *   *   *
Kromě strojařiny žijeme také kulturou. 

Na začátku června se část třeťáků vypra-
vila letos už po několikáté do Moravského 

divadla v Olomouci na představení s ná-
zvem „Nedotknutelní“. Od začátku se nes-
lo v humorném, ale zároveň napínavém 
duchu. Hlavní hrdina je ochrnutý a zcela 
odkázaný na invalidní vozík, ale přesto 
neztrácí smysl pro humor a se svým asi-
stentem si užívá každý den svého života. 
Určitě doporučujeme zhlédnout. 

*   *   *   *   *
Prváci a třeťáci, kteří holdují sportu 

a chtěli si vyzkoušet, jaké to je být snipe-
rem, se sešli na paintballu v olomoucké 
pevnosti. I přes úmorné vedro probíhaly 
tvrdé boje. Druháci dali tento rok před-
nost klimatizované hale Bowland Centra 

v Šantovce. U pěti drah si vyzkoušeli muš-
ku a zjistili, že STRIKE není tak jedno-
duchý výkon, jak se na první pohled zdá. 
Také jsme mezi sebou objevili skryté ta-
lenty. „Bowlingovým králem“ celého dne 
se stal Jakub Janík.                                                                                           

*   *   *   *   *
A výlet třídy PT 1. (nástavbové studium) 

proběhl ve zcela zvláštním duchu, protože 
studenti se loučili s Albertem. (Albertem 
je zde míněn sám velký myslitel Albert 
Einstein alias Mgr. Jiří Zdražil.)

Jitka Kratochvilová
učitelka

Vyřazení absolventů bylo 
důstojnou „tečkou“ za roky 
přípravy na povolání 

Slavnostní vyřazení absolventů závě-
rečných ročníků Sigmundovy SŠ stro-
jírenské v učebních oborech Obráběč 
kovů CNC, Nástrojař a Strojní mecha-
nik a v maturitním oboru Mechanik 
seřizovač CNC proběhlo 22. června 
v sále Společenského domu v Lutíně. 

Úvodní slovo ke všem zúčastněným pro-
nesl ředitel školy Mgr. Pavel Michalík, 
po něm oslovil absolventy místostarosta 
obce Lutín Mgr. Dalibor Kolář, následně 
třídní učitelé řekli několik slov ke svým 
třídám a na závěr zástupci z řad absol-
ventů jednotlivých tříd celkově zhodnotili 
studium a poděkovali učitelům za předané 
vědomosti a zkušenosti. 

Všichni absolventi obdrželi výroční 
vysvědčení, europas v české i anglické 
či německé verzi. Absolventi učebních 
oborů dále dostali vysvědčení o závěreč-
né zkoušce a výuční list a absolventi ma-
turitních oborů vysvědčení o maturitní 
zkoušce. Mimo to ještě drobné dárky jak 
od školy, tak od zástupců strojírenských 
firem, kde vykonávali odbornou praxi. 

Firmu John Crane a.s. zastoupili pánové 
Richard Velacký a René Navrátil, kteří již 
dlouhodobě pečují o naše studenty, z fir-

my Sigma Group a.s. to byl Ing. Roman 
Hynek a dále zástupci firem Flowserve 
a Weba. 

Někteří absolventi rovněž získali me-
zinárodní certifikát Autodesk Academia, 
který jim umožňuje lepší uplatnění 
na trhu práce. Ten jim předala Ing. Lenka 
Pomykalová, která je též garantem a záro-
veň administrátorem tohoto programu. 

Vážený host za Hospodářskou komoru 
ČR Ing. Miroslav Mačák oznámil jména 

nejlepších absolventů, jimž se podařilo 
získat ocenění Hospodářské komory, kte-
ré jim bude předáno v září v Praze.  

Díky téměř profesionálnímu moderátor-
skému výkonu Mgr. Jitky Bušinové, sta-
tutární zástupkyně školy, a příjemnému 
prostředí společenského sálu firmy Sigma 
Group a.s. proběhla celá akce v klidné 
a pohodové atmosféře. 

Tomáš Vaněk
Jitka Kratochvilová, učitelé

Máme to za sebou – vzhůru do světa! Foto: Hana Grundová

Fotbalisté už zase „čutají“
Kratičká letní přestáv-
ka je pryč a zase se 
roztáčí kolotoč fotba-
lových soutěží. Ještě 

před startem absolvovali 
muži „A“ týmu přípravu, 

která obnášela čtyři zápasy, a to doma 

s Kostelcem na Hané 1:1 a v silně oslabe-
né sestavě s Bělotínem prohru 2:8, remízu 
3:3 v Bystřici p. Hostýnem a v generálce 
prohru 3:2 v Rapotíně. Novinkou je, že 
A-muži budou své domácí zápasy hrá-
vat v sobotu v 10:00 hodin. Jde o zkouš-
ku, kterou v zimě vyhodnotíme a zváží-
me případně jiný hrací čas. Zvolený čas 
by mohli ocenit fanoušci, kteří sledují 

i jiné týmy z okolí, kdy nebude docházet 
ke kolizi zápasů. Do uzávěrky zpravodaje  
A-muži odehráli první dvě kola venku, 
a to v Dolanech, kde prohráli i přes velmi 
dobrý výkon 3:1, a v Bohuňovicích, kde 
jsme rovněž prohráli 1:2.

O fotbal v nedělní podvečer „Lutíňáci“ 
nepřijdou, protože v tu dobu bude svo-
je zápasy hrát nově založené B-mužstvo 
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mužů složené z kombinace starých „par-
dů“ a mladých hráčů vyšlých z dorostu. 
Trenéry „béčka“ jsou Ladislav Jahoda 
a Martin Malý. „B“ mužstvo bude nastu-
povat ve IV. třídě OFS Olomouc. Jejich 
soutěž měla startovat 21. srpna v Lutíně, 
ale utkání s Jiříkovem bylo z důvodu pod-
máčeného hřiště odloženo.

Družstvo dorostu sdružené s Hněvotínem 
pod taktovkou trenéra Pavla Zbožínka ab-
solvovalo rovněž poctivou přípravu, tréno-
valo třikrát týdně a odehrálo čtyři příprav-
ná utkání – dvě s Čechovicemi, po jednom 

s Olšanami a Slatinicemi. Dorost bude nově 
hrát krajskou soutěž, která odstartovala  
20. srpna. Dorostenci budou hrát domácí 
zápasy v sobotu po mužích „A“ týmu.

Mladší žáci a obě přípravky startují své 
soutěže až po prázdninách. V případě, že 
by vaše ratolest chtěla hrát fotbal s další-
mi kamarády, nebojte se přijít mezi nás. 
Na hřišti vždy někdo je a odkážeme vás 
na konkrétního trenéra.

Jakub Chrást
hráč „A“ týmu

Rozpis utkání - podzim 2022/2023:
Ne 07. 08. 17:00 FC Dolany :  TJ Sigma Lutín
Ne 14. 08. 17:00 TJ Sokol Bohuňovice : TJ Sigma Lutín
So 20. 08. 10:00 TJ Sigma Lutín : Velké Losiny
Ne 28. 08. 16:30 SULKO – Zábřeh : TJ Sigma Lutín
So 03. 09. 10:00 TJ Sigma Lutín : TJ Jiskra Rapotín
So 10. 09. 16:00 TATRAN LITOVEL: TJ Sigma Lutín
So  17. 09. 10:00 TJ Sigma Lutín: SK Lipová
So 24..09. 15:30 FC Kostelec na Hané: TJ Sigma Lutín
St 28. 09. 16:00 TJ Sigma Lutín : FK Medlov
So 01. 10. 10:00 TJ Sigma Lutín: Sokol Konice
So 08. 10. 15:00 FC Želatovice: TJ Sigma Lutín
So 15. 10. 10:00 TJ Sigma Lutín: FK Jeseník
So 22. 10. 14:30 FK MOHELNICE: TJ Sigma Lutín
So 29. 10. 10:00 TJ Sigma Lutín: Sokol Čechovice
Ne 06. 11. 14:00 Brodek u Přerova: TJ Sigma Lutín

ZAJÍMAVOSTI

Třebčín choval plemenné 
býky

Do obecního zastupitelstva Třebčína byli 
po volbách 15.6.1919 zvoleni: „...starostou 
Stanislav Zapletal, náměstkem Ant. Špunda, 
druhým radním Hynek Štencl a první Josef 
Popelka.“ Byl zřízen „odbor býkařský. 
Sestavili ho Ant. Spurný, Hynek Ondrouch, 
Augustin Smyčka, Leonard Unzeitig. Pro 
odběr dobytka zvolen Ant. Špunda,“  zapsal 
tehdejší obecní písař Jan Lužný. 

13. ledna 1921 se konala valná hromada cho-
vatelů dobytka a bylo utvořeno „Dobytkářské 
družstvo“. Pamětní kniha nezaznamenala 
jeho sídlo. Lze ho najít až v zápisech hasič-
ského sboru. Dochovaly se také obecní účty 
z té doby.

Pro odbor byla 11. srpna 1919 obcí zakoupe-
na kniha za 12 Kč a koupen obecní býk. Jeho 
ošetřovatelem se stal obecní sluha Antonín 
Navrátil. 

Činnost zahájilo Dobytkářské družstvo ofi-
ciálně  k 1. lednu 1921. Pan Antonín Opletal 
nechal u stáje pro býky pojistit střechu, 
její „shořavou spodní část“ a zdivo 60cm 
od střechy za 44,82 korun. V pojistné knize je 
uvedeno čp.25b - stáj byla tedy částí budovy 
hasičské zbrojnice*. 

V roce 1921 bylo v obci 142 krav a 11 ja-
lovic. Jejich majitelé zaplatili po 20 korunách 
za krávu, nejvíce Florián Přikryl a Antonín 
Špunda. Spolek se pak od 1. února 1921 ne-
chal pojistit u Zemské dobytčí pojišťovny 
markrabství Moravského v Brně.

Plemenní býci byli kupováni nejen od cho-
vatelů z Třebčína, ale i z okolí. Účty uvádějí 
koupi z Biskupic k 12. únoru 1922 a později 
z Kyniček. Převoz býků zajišťovali hospodáři 
Florián Navrátil, Hynek Ondrouch, Bedřich 
Slíva nebo Antonín Hubáček. Ceny se pohy-
bovaly v rozmezí 4200 až 6020 korun. Z účtů 
se dozvíme dokonce jména některých býků 
– v roce 1921 tu byl ustájen býk Miloš, poz-
ději se další jmenoval Bulina. Toho v červnu 
1926 ošetřil obvodní zvěrolékař Fr. Baďura 
z Náměště.

 Také slámu bylo třeba zajistit. Někdy 

až z Prostějova, tehdy od Vincence Pírka 
z Anenské ulice. V únoru 1926 byly u „be-
kárny“ opraveny střecha a okna a v dubnu 
družstvo objednalo u elektrotechnického zá-
vodu O. Vysloužila ve Vrahovicích zavedení 
elektřiny.

Hasičská zbrojnice bývala tudíž víceúčelo-
vou stavbou.

(* býk a obecní kozel tu byli ustájeni v levé 
části dnešní budovy)

Josef Nejedlý

Dokumenty z Pamětní knihy Třebčína. Foto: Josef Nejedlý

Kdy vznikla a k čemu sloužila 
„magacína“?

Vozatajské skladiště, tzv. „magacína“ 
na cestě z Olšan do Lutína, vzniklo prav-
děpodobně někdy kolem roku 1757 a prošlo 

za svou existenci řadou změn. Snad se ně-
kde ve Vídni ve vojenském archivu dochova-
ly i původní plány, ale bohužel doposud ne-
byly objeveny. Naštěstí se u nás dochovalo 
několik starších katastrálních map, na kte-
rých je „magacína“ zachycena a které nám 
ukazují její přibližnou podobu v prvním 

století existence. Podle dochovaných map 
měla čtvercový půdorys s bočními stavbami 
po stranách, které se právě nejčastěji měni-
ly, hlavně přibývaly. 

Zřejmě nejstarší mapou, na které je 
„magacína“ krátce po svém vzniku za-
kreslena, je mapa zhotovená v roce 1757 
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v souvislosti s úpravou pozemků obcí, 
které vedly spory o pastviny Blata. Je 
zde vidět čtvercový půdorys a dvě drob-
né stavby před „magacínou“. Orientace 
obrázku je přibližně severovýchodně 
na horní straně. 

Následující mapy již byly pečlivě vy-
měřeny, první pochází z roku 1833 a jde 
o katastrální mapu, tzv. indikační skicu. 
Zde kolem „magacíny“ vidíme řadu men-
ších a větších budov, přičemž parc. čísla 
197, 200 a 201 byly dřevěné, 196, 198, 199 
a 202 kamenné či cihlové stavby. Je zde 
také kaple sv. Floriána, v té době zřejmě 
ještě jako kaple sv. Jana Nepomuckého, 
postavená v roce 1809 tehdejším velite-
lem Achbauerem. Poslední mapa zachy-
cuje přeměření pozemků na jihozápadě 

Hněvotína v roce 1862, a ta již ukazuje 
v podstatě stav, který pak vydržel dlouhá 
léta a řada z nás si jej ještě pamatuje. 

Samotná „magacína“ je dnes již zčás-
ti zbourána, ale stále zůstaly některé 
budovy. Pokud by si někdo chtěl oži-
vit podobu půdorysu i jak byla stavba 
postupně bourána, lze si na interne-
tu na webové stránce mapy.cz v sekci 
„změnit mapu“ dohledat letecké sním-
kování od roku 2003. A pro skutečné 
„fajnšmekry“ lze na této stránce https://
ags.cuzk.cz/archiv/?start=lms dohledat 
i letecké snímkování z let 1938, 1953 
a 1960. To poslední je skutečně velmi 
detailní.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě

Výřez z indikační skici Hněvotína z roku 1833.

Výřez z indikační skici Hněvotína z roku 1833.
Výřez mapy zachycující úpravu pozemků na západě 
hněvotínské hranice z roku 1862.

Lutín po 73 letech
Dnešní stará fotografie se poněkud vy-

myká. Snažím se, abych uveřejňoval fo-
tografie částí Lutína pokud možno bez 
lidí. Dnes ale udělám výraznou výjimku. 
Snímek z roku 1949 představuje lutínský 
Požární sbor, nastoupený kolem pravděpo-

dobně nové hasičské stříkačky. Pamětníci 
na ní určitě poznají některého ze svých 
předků. Velitelem v roce 1949 byl pan Jan 
Řehulka.

Zajímavostí bylo, že požární sbor tehdy 
neměl hasičskou zbrojnici. Ta, která stá-
la naproti budovy obecního úřadu (dříve 
místního národního výboru), byla zřízena 

později. Dnes už ale také neexistuje (na je-
jím místě je parčík).

Hasiči stojí před vilkou č.p. 133, po-
stavenou v roce 1939 pro pana Františka 
Přidala, vedoucího prodeje firmy Sigmund. 
Nachází se na svahu nad Rybníčkem, kde 
hasiči pravidelně cvičili.

Karel Mišák

Lutínský hasičský sbor v roce 1949. Foto: archiv Karla Mišáka Vilka č.p. 133 v ulici Za Rybníčkem.  Foto: Karel Mišák



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti:

v červenci:

Ladislav Crha 93
Anna Soldánová 92        
Josefa Benešová 87        
Ludmila Nováková 84 
Jana Vašíčková 83
Alena Dostálová 82
Jiří Papoušek 80
Eduard Müller 80

Janka Kaštylová 75
František Brázdil 75
Magda Hejtmanová 75

v srpnu:
 
Marie Staňková 95
Alena Crhová 91
Marie Lezowská 90
Irena Vlachová 90
Libuše Stodolová 89
Ludmila Schulmeisterová 88

Božena Siváková 88
Zdeňka Dorazilová 85
Leo Dostál 84
Bohuslav Maděrka 83
Jitka Kolomazníková 82
Věra Portešová 82
Miloslav Richter 80
Alena Srnečková 75
Marie Lepařová 75
Miroslav Mačák 75

Všem jubilantům přejeme zdraví  
a spokojenost.

Vítání občánků

V neděli 10. července byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce 2 děti.

Opustili nás ve věku …

86 let Rudolf Rec Třebčín
78 let Miroslav Dočkal Lutín
44 let Petr Fiala Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti: 

v květnu: 
Alla Švubová  
Adéla Michálková 

v červnu:
Václav Prucek 
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.
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