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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané,
život se žene jako voda v řece a opět 

musím s malým povzdechnutí konstato-
vat, že další kalendářní rok je za námi. 
A je na mně, abych se malinko ohlédl 
za právě ukončeným rokem 2022.  

Poslední dva roky jsem v lednovém 
vydání Zpravodaje hovořil o pandemii 
covidu a o tom, jak moc nám kompli-
kuje život.  Tato velká zkouška je zřejmě 
za námi, ale před námi je zkouška další. 

Hned na začátku roku 2022 vypuk-
la válka na Ukrajině, nikým nezvaná 
přišla po desetiletích klidu do Evropy. 
Zbytek světa, ve snaze pomoci bezdů-
vodně napadeným a zároveň zabránit 
další světové válce, je zatažen do války 
ekonomické. A my znovu stojíme před 
výzvou, kterou musíme zvládnout, pro-
tože všudypřítomné zdražování a nedo-
statek energií se týká nás všech. 

Já pevně věřím, že i v této těžké situa-
ci jako národ obstojíme, že budeme stát 
společně na té správné straně. Přejme 

si tedy, aby rozum, prav-
da a láska zvítězily nad 
hloupostí, lží a nenávistí, 
aby horké hlavy co nejdří-
ve vychladly a svět se tak 
vrátil k běžným starostem 
a radostem všedních dní.

A jaký byl rok 2022 
u nás v obci? Třebčínští 
hasiči mají novou zbroj-
nici, třebčínští občané 
pak zase nový kulturní 
sál. Sídliště v Lutíně se 
po letech konečně dočka-
lo regenerace dvora, no-
vého vodovodu i výsadby 
nových stromů. Bezpečně na kole či 
pěšky se dostaneme po cyklostez-
ce do Luběnic. Po nových cestách se 
díky Olomouckému kraji dostaneme 
do Slatinic i Hněvotína. Děkuji všem, 
kdo se na těchto investičních akcích 
podíleli, děkuji i Vám občanům za tr-
pělivost i pochopení v průběhu  jejich 
realizace.

Do nového roku si pro nás všechny, 
občany Lutína a Třebčína, přeju, aby 
byla naše obec a její okolí dál zvelebo-
vána a rozvíjena, abychom tady žili rádi 
a vše se nám dařilo.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pev-
né zdraví, optimismus a pochopení pro 
ostatní ať Vás neopouštějí.

Jakub Chrást, starosta obce
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Vážení občané, 
nesnáze, které v posledních letech 

sužují naše životy, stále více zkoušejí, 
co všechno jsme schopni ještě zvlád-
nout. Jako bychom se vraceli v čase 
do dob minulých, jen naše těla ne-
mládnou. Naopak obava z toho, co při-
jde, nám dělá starosti a přidává další 
vrásky a šediny. 

Svět už asi nebude takový, na jaký 
jsme byli zvyklí, ale tak, jak horší 
časy přišly, jistě zase také pominou. 

Střídání dobrého a zlého bylo vždy zá-
konitostí tohoto světa, a proto tomu tak 
musí být i nyní. 

Vedení našeho státu se snaží s růz-
nými výsledky vzniklou situaci řešit. 
Má životní zkušenost ale je nespolé-
hat se na pomoc druhých, nýbrž sám 
se dle svých možností snažit odolávat 
nástrahám, které přijdou. Popravdě 
ale ne všichni mají dost sil problémy 
překonat. V těchto nelehkých časech 
je tedy ještě více důležité, abychom ne-

zapomínali na své blízké a na ty, kteří 
na problémy dnešní doby zůstali sami. 
Vždyť pomáhat je tak krásné a člověku 
to dává skutečný smysl života.

Vážení občané, dovolte mi, abych 
Vám popřál v nadcházejících časech 
jen vše dobré. Do nového roku 2023 
štěstí, radost a pohodu, vždy jen pevné 
zdraví, mnoho sil, ale především ná-
vrat do klidnějších časů.

Marek Ošťádal 
Váš senátor za obvod 66
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Další etapa regenerace 
sídliště je hotová

 Na konci října byla dokončena a předá-
na stavba „III. etapa regenerace sídliště 
v Lutíně – dvůr“ včetně výměny vodovodu. 
V rámci této akce proběhla výměna hlav-
ního vodovodního řadu, armatur a hydran-
tů (umístěn byl jeden nadzemní hydrant) 
a přeložka teplovodu (reálně byla provede-
na výměna za nové potrubí). 

Vybudovány byly nové bezbariérové 
chodníky, dále 49 kolmých parkovacích 
stání (z toho tři pro invalidy) a samozřejmě 
nová asfaltová komunikace s obratištěm. 

Instalováno bylo nové moderní LED ve-
řejné osvětlení. Na žádost obce byly umís-
těny do výkopů chráničky optických sítí 
T-mobile a Sprintel. Vysázeny byly nové 
stromy a živé ploty. 

V přední části dvora v ostrůvcích ne-
mohly být stromy vysazeny z důvodu 

ochranného pásma teplovodu. Ty budou 
na jaře dodatečně osázeny keři. Na jaře 
budou rovněž doladěny a urovnány trav-
naté plochy. 

Náklady nakonec přesáhly 13 mil. ko-
run, které byly plně hrazeny z rozpočtu 
obce. Jako správné se ukázalo rozhodnutí 
realizovat akci i bez dotace, protože Státní 
fond podpory investic oznámil, že v příš-
tím období nebude vyhlašován dotační ti-
tul na podporu regenerace sídlišť.

*    *    *    *   *

Otevřeli jsme cyklostezku 
do Luběnic

Sedmnáctý listopad se stal po roce 1989 
celostátně uznávaným svátkem. Ten loň-
ský byl ale významný také pro dvě obce 
– Lutín a Luběnice. Ve Stromové kapli 
u Luběnic byla slavnostně otevřena cyk-
lostezka Luběnice – Lutín, investiční akce 
roku 2022, na které se podílely obě obce.

Slavnosti se zúčastnili členové vedení 
i zastupitelstev obou obcí, zástupci zhoto-
vitele společnosti Strabag a.s., stavební do-

zor Ing. Radek Sedláček, starostové okol-
ních obcí, ale hlavně řada občanů Lutína 
i Luběnic. 

Po nezbytných proslovech se slavnostní-
ho přestřižení pásky ujali oba starostové, 
vedoucí střediska společnosti STRABAG 
a.s. Ing. Viktor Superata, dále hlavní 
stavbyvedoucí Jan Rudorfer a mistr stav-
by Martin Stejskal. Poté už nic nebránilo 
pustit se v příjemné a uvolněné atmosféře  
do občerstvení, které připravily obě obce 
spolu se zhotovitelem. Příchozí si mohli 
„zobnout“ grilovaného selete nebo cigára 

a kabanosu z udírny.  Na zahřátí se naléval 
vánoční punč a ti otužilí si mohli dát toče-
né pivo nebo limonádu.

Náklady na vybudování cyklostezky či-
nily cca 8,5 mil. Kč,  z toho 6,6 mil. Kč 
pokryla dotace ze SFDI a o zbytek se po-
dělily obě obce.

Luběnicemi to nekončí, již v této chví-
li má Obec Hněvotín podanou žádost 
o dotaci z IROP na realizaci cyklostezky 
Hněvotín-Lutín a my doufáme, že se brzy 
všichni potkáme na dalším stříhání pásky.

Jakub Chrást

CO JSME DOKÁZALI V ROCE 2022:

Pohled do dvora těsně před předáním díla (dnes je obsazen do posledního stání).Večerní pohled ze dvora panelového sídliště. Fota: Jakub Chrást

...a pak už jen radost z hotového díla. Fota: Zdeněk VíchSlavnostní chvíle přestřižení pásky...
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Občané dostali vánoční dar
Rekonstruovaná budova bývalé třeb-

čínské školy byla slavnostně otevřena 
v sobotu 10. prosince. Zjednodušeně jí 
sice říkáme zbrojnice, ale budova bude 
sloužit všem občanům nejen Třebčína, 
protože v patře byl vybudován úplně 
nový kulturní sál.

Slavnosti se zúčastnili významní hosté 
v čele se senátorem Markem Ošťádalem 
a starostou obce Lutín Ing. Jakubem 
Chrástem. Krátkou zdravici přednesl 
také ředitel Hasičského záchranného sbo-
ru Olomouckého kraje generál Ing. Karel 
Kolářík, dále pak pan Jaroslav Vyroubal, 
majitel společnosti Provádění staveb, kte-
rá stavbu realizovala, a také naši přátelé 
ze slovenské obce Brehy. Nechyběl ani 
zástupce společnosti SIGMA GROUP 
pan Milan Stratil. Zdravici hejtmana 
Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka 
přečetl místostarosta obce.

Od slovenských bratrů hasičů obdržel 
Sbor dobrovolných hasičů Třebčín čest-
nou medaili Za spolupráci III. stupně, 
udělenou Dobrovolnou požární ochra-
nou Slovenské republiky

Poté co nově opravenou budovu po-
žehnal slatinický farář Mgr. Miroslaw 
Lukasiewicz, přestřihli čestní hosté 
pásku a spolu s několika desítkami ná-
vštěvníků z řad obyvatel obce a členů 
sousedních hasičských sborů se vy-
dali na prohlídku vnitřních prostor. 
Postupně si prošli prostory zbrojnice 
a přes dvůr se dostali až do nově vy-
budovaných společenských prostor, kde 
bylo připraveno občerstvení poskytnu-
té zhotovitelem a Sborem dobrovolných 
hasičů. V nabídce byla pečená kýta, 
vdolečky, zeleninový salát a také alko 
a nealko nápoje.

Další vlny hostů postupně přicházely 
od 15. hodiny až do pozdního večera. 
Hasiči všechny hosty prováděli doslo-

va od sklepa po půdu. Vždyť mnozí 
návštěvníci budovou prošli jako žáčci, 
a tak byli zvědavi, jak se stará škola 
proměnila. Nutno dodat, že naprostá 
většina reakcí byla pozitivní. V perma-
nenci byla i plošina pro imobilní obča-
ny, kterou je pro usnadnění vstupu bu-
dova také vybavena.

Celkové náklady na rekonstrukci činí 
téměř 40 milionů korun - na dotacích 
od Ministerstva vnitra, Olomouckého 
kraje a Ministerstva pro místní rozvoj 
se podařilo získat částku dosahující 24 
milionů. Náklady obce jsou 16 milionů 
korun – tedy 40% z celkové částky.

Velmi děkuji všem, kdo se podíleli 
na zdaru sobotní akce, zvláště chlapům 
ze zásahové jednotky, kteří dokázali své 
nové zázemí v rekordním čase zabydlet 
a připravit pro výjezdy k zásahům.

Bohatá fotogalerie z akce je na webo-
vých stránkách obce.

Dalibor Kolář, místostarosta

Prostorný a světlý kulturní sál je v prvním patře. Fota: Jiří Látal a Zdeněk VíchCelý SDH Třebčín při slavnostním ceremoniálu.

Zástupci fi rem a čestní hosté při zdravicích a předání medaile a daru.
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Názor občanů nás zajímá
Dva pondělní podvečery na konci loň-

ského roku dostali obyvatelé naší obce 
prostor, aby vyjádřili svůj názor a při-
pomínky ke dvěma chystaným akcím – 
rekonstrukci druhé části Růžové ulice 
a novému centru obce s plánovanou pro-
dejnou obchodního řetězce BILLA.

28. listopadu proběhlo v aule základ-
ní školy veřejné projednání návrhu re-
konstrukce zbývající části ulice Růžová. 
Za účasti asi dvaceti obyvatel (včetně do-
datečně on-line diskutujících) odprezento-
val projektant Ing. Petr Doležel ze společ-
nosti DS GEO svůj návrh, jak by Růžová 
mohla nově vypadat.

Diskuse byla občas „emotivní a hlasitá“, 
nicméně férová.

Nejvíc se diskutovalo o parkovacích 
stáních, kdy jich jedna skupina žádala co 
nejvíc, na druhé straně je nikdo nechce 
pod okny. Bytové domy tu byly budovány 
v době, kdy vlastnictví automobilu nebyla 
běžná věc, proto v okolí není žádné parko-
viště. Jde pouze o provizoria a stání na ko-
munikaci, kde by se vůbec stát nemělo.

Jako vedení obce jsme trvali na počtu 
navržených stání, který představuje mi-
nimum. Kompromisně bylo nakonec do-
hodnuto vytvoření 114 parkovacích stá-

ní – v dané lokalitě je 114 bytů. Součástí 
rekonstrukce bude rovněž umístění dvou 
stanovišť polopodzemních kontejnerů 
na směsný i tříděný odpad.

Kompletně nové podloží i povrch dosta-
nou všechny komunikace a pro zpomalení 
dopravy budou vyvýšeny dvě křižovatky. 
Po konečném odsouhlasení bude projekto-
vá dokumentace rozpracována a s realiza-
cí je počítáno v horizontu dvou až tří let.

Druhým jednáním bylo 5. prosince 
veřejné projednání nového centra obce 

mezi zdravotním střediskem a budoucí 
obchodní zónou BILLA. I tohoto projed-
nání se účastnilo řádově dvacet obyvatel. 
Koncepci přednesl její autor Ing. arch. 
Vojtěch Rudorfer z kanceláře LNBK ar-
chitekti. 

Následná diskuze byla velmi kultivova-
ná a plodná. Tato akce bude v roce 2023 
pokračovat rozpracováním do projekto-
vé dokumentace s výhledem na realizaci 
v roce 2024.

Jakub Chrást

BILLA? Už aby tu byla! Foto: Miroslav Brhel

Taneční večer jsme si užili
Po dvou letech nucené přestávky uspo-

řádala lutínská kulturní komise ve spolu-
práci se Svazem žen taneční večer se sku-
pinou Modrá rosa. Oblíbená podzimní zá-
bava se konala v pátek 4. listopadu v aule 
základní školy.

Hned po 19. hodině se sál začal rychle pl-
nit a my jsme věděli, že to bude prima večer.

K výborné náladě přispělo i bohaté ob-
čerstvení, které jsme pro návštěvníky za-
jistili. Velmi dobře hrála i taneční skupi-
na, a tak jsme si mohli všichni zazpívat.

Celý večer se nesl ve skvělé náladě. 
Byli jsme rádi, že nás navštívil pan sta-

rosta, který byl s akcí také velmi spo-
kojen.

Snad mají i ostatní stejně jako já ze 
společenského večera příjemný zážitek. 
Věřím, že nás čeká ještě mnoho zdařilých 
kulturních akcí s ještě větším počtem ná-
vštěvníků.

Iva Lužná, předs. kulturní komise

Cestovali jsme krajinou asijských velehor
Pod záštitou naší obecní knihovny jsme v pátek 18. lis-

topadu v aule ZŠ Lutín uspořádali pro naše občany ces-
tovatelskou přednášku.

Paní Radka Tkáčiková z Liberce organizuje treky 
k osmitisícovkám v Himalájích a sama se jich účastní 
jako průvodkyně. Pro nás si připravila zážitky a krás-
né fotky z putování k základním táborům pod Mount 
Everestem a K2. 

Bylo zajímavé sdílet její zkušenosti s místními lidmi, 
kteří si ve své chudobě a s minimálními výdělky, zato 
v krásné přírodě dokážou svůj život užívat. Jejich výprav 
se účastní zájemci z celé naší republiky a stačí dle ní prů-
měrná sportovní příprava. 

Pokud by si někdo chtěl takový výlet vyzkoušet, kon-
takt na paní Tkáčikovou najdete na jejích webových 
stránkách.

Miroslav Brhel, tajemník Putování Himalájemi je zajímavý a krásný zážitek. Foto: soukromý archiv p. Tkáčikové
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P ODZ I M V TŘ EBČÍNĚ
Na poslední týdny před adventem při-

pravila třebčínská kulturní komise tři 
pěkné dárky pro malé i velké obyvatele 
obce – soutěž v pečení nejlepšího jableč-
ného závinu, adventní tvořivé odpoledne 
a mikulášskou nadílku s rozsvícením vá-
nočního stromu. Po „covidovém“ podzi-
mu 2021 se tak vrátila k tradičním a ob-
líbeným akcícm předcházejícím adventu 
a vánočnímu času. A co se vlastně dělo?

„Třebčinské štrudl“:  Vůně jablek,skoři-
ce a dalších přísad se linula v sobotu 29. října 
uličkami. V sedmi domácnostech (a nejen 
v Třebčíně) se totiž pekl „štrúdl“ na druhý 
ročník klání o nejlepší jablečný závin.

V KSZ Třebčín následně  proběhlo hod-
nocení, které nebylo jednoduché, neboť 
každý „vzorek“ byl výborný. Nakonec 
rozhodla porota, složená ze všech přítom-
ných návštěvníků. První místo obsadila 
paní Jarmila Koutná z Olomouce, dru-
hé místo si „vypekl“ Jan Čtvrtlík taktéž 
z Olomouce a třetí místo připadlo paní 
Stanislavě Smičkové z Třebčína.

Celý večer provázely tóny harmoniky, 
houslí a kytar, při kterých si všichni pří-
tomní mohli také společně zazpívat.

Už teď se těšíme na ročník další, určitě 
stejně voňavý a „vypečený“.

Ivana Čeplová, předs. KK
Vítězové druhého ročníku soutěže. 
(Recept na štrúdl paní Koutné najdete na str. 17)

*    *    *    *   *
Adventní workshop: Na nedělní odpoledne 20. listo-

padu připravila kulturní komise pro své občany advent-
ní workshop, který svou návštěvnosti předčil očekávání. 
Nechyběla předvánoční atmosféra, skvělá nálada, lahodný 
punč a také fotokoutek, z kterého si mohli rodiče odnést 
vánoční vzpomínku (nejen) svých dětí. 

Účastníci měli možnost vyrobit si svícny, náramky, ozdo-
bit perníčky, vytvořit vánoční dekorace (např. ze šišek 
v podobě andílků nebo vánočního stromečku) či pustit se 
do výroby adventního věnce. 

Potěšil nás nesmírný zájem o tuto akci a věříme, že se bu-
deme potkávat pravidelně a budeme tak moct naším dětem 
a dalším generacím přiblížit kouzlo adventu a Vánoc. 

Děkujeme všem návštěvníkům.
Marianna Szárazová, členka KK

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánoč-
ního stromu: Mikuláš se svou družinou 
navštívil naši obec o první adventní neděli 
27. listopadu. V KSZ Třebčín rozdal  dětem 
balíčky, za které byl odměněn básničkou či 
písničkou.

Adventní podvečer pokračoval u kaple sv. 
Floriána, kde se rozzářil vánoční stromeček.

Po krátkém proslovu místostarosty vy-
stoupily zdejší děti s pásmem vánočních 
básniček a koled. Všude kolem zavoněl la-
hodný punč, nechybělo drobné cukroví ani 
tradiční medové perníčky.

Celým večerem provázel občany líbivý 
hlas Vendy Pumprlové, členky souboru ope-
ry a operety Moravského divadla Olomouc. 

Společně jsme se tak mohli všichni naladit 
na předvánoční atmosféru.

Kulturní komise Třebčín děkuje spolkům 
SaK a SDH za výpomoc.

Všem občanům přejeme do roku 2023 
pevné zdraví, hodně pohody a kulturních 
zážitků.

Ivana Čeplová

*    *    *    *   *

Pro šikovné ruce se našla spousta práce. Foto: Jiří Látal

Advent v Třebčíně začal mikulášskou nadílkou a pokračoval vánočním programem třebčínských dětí. Fota: Jiří Látal

 Foto: Ivana Čeplová
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Konec roku přinesl 
stěhování do „nového“

Tradiční okénko do života třebčínských 
hasičů je tentokrát skromnější. O nejvý-
znamnější události – otevírání nově vy-
budované zbrojnice - píši v samostatném 
článku.

Hasičský podzim byl výjimečně klid-
ný. Naštěstí neproběhla žádná mimořád-

ná událost, takže se hasiči věnovali pou-
ze školením a údržbě svěřené techniky. 
Začátkem prosince pak v krátkém čase 
potřebné vybavení přestěhovali a uvedli 
do operační pohotovosti v nové budově 
zbrojnice, která skýtá daleko lepší pod-
mínky včetně sociálního zázemí, zejména 
výborný prostor pro výjezd zásahových 
vozidel díky širokým vjezdům na hlavní 
silnici.

Ve středu 7. prosince uctili naši hasiči 
už před novou zbrojnicí památku tragicky 
zesnulého dobrovolného hasiče z Nového 
Boru.

Děkuji všem členům SDH za jejich ne-
zištnou a odpovědnou práci pro občany 
na poli požární ochrany i na poli kultury 
v obci. Do nadcházejícího roku přeji všem 
hodně pohody a pevné zdraví.

Dalibor Kolář

Nové, praktické a moderní zázemí má také hasičská technika a výstroj. Foto: Zdeněk Vích a Jiří Látal

Podzimní akce 
se nám vydařily

Poslední říjnová sobota 
v Klásku patřila opět straši-
dlům. Strašidlení se konalo 
na Rybníčku už posedmé. 
Každý rok se je snažíme 

malinko vylepšit. Kdo má pro strach udělá-
no a trasu si prošel, jistě poznal, co na ní bylo 
nového. Nechyběl punč, strašidelná pohádka 
a nádherné perníčky, které nám připravuje 
neskutečně šikovná paní Marta Piterková. 

V listopadu se na zahradě Klásku konalo 
předvánoční focení s Katcha Photo. Kačka 
Stašková zachytila nádherné momentky 
protknuté vánoční náladou. Fotečky se 
opravdu velmi povedly.

Na začátku měsíce se udála jedna velká 
změna. Proběhla rekonstrukce kuchyňky 
Klásku,  máme novou kuchyňskou linku 
a máme z ní ohromnou radost! A na děti 
čekal v Klásku nový bazének s kuličkami. 
Spokojení jsme tedy všichni. 

 A nakonec v prosinci jsme se po dvoule-
té pauze dočkali opět mikulášské nadílky. 
Balíček dostalo osmdesát dětí! Nechyběly 
dílničky (zdobení perníčků a tvoření vánoč-
ních přáníček) a kdo chtěl, mohl na poslední 
chvíli poslat dopis Ježíškovi. Vánoční nála-
du jsme si pak ještě užili ve vánoční tvořivé 
herničce pro rodiče a děti, která se konala 
v polovině prosince. Maminky donesly 
i malou ochutnávku cukroví.

A nyní začínáme další rok. Zanedlouho 
začne nové pololetí a s ním i kroužky 

v Klásku. Novinkou je kroužek ,,Než pů-
jdu do školy“. Děti projdou takovou malou 
přípravou na školu s úžasnou paní učitel-
kou Evou Greplovou. 

V loňském roce se nám toho mnoho 
podařilo. Malé i velké akce jsme si užili 
a doufáme, že stejně tak i rodiče. Velké 
díky patří všem dobrovolníkům,  kteří 
nám na našich akcích všemožně pomáha-
jí, a samozřejmě obci, které jsme vděčni 
nejen za fi nanční pomoc. I na rok 2023 
máme velké plány. Tak nás nezapomeňte 
sledovat a nic vám neunikne.

Do nového roku přeji všem za celý tým 
Klásku jen to „nej“ a spoustu času stráve-
ného v klidu s rodinou!

Monika Janíková
 předs. spolku

Kdo se bojí, nesmí... na Rybníček!  A nebáli jsme se ani čertů! Fota: Monika Janíková
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Máme za sebou zajímavý rok

Lutínská knihovna není jen místo, 
kam si chodíme půjčit knihu nebo na-
jít informaci na internetu. Knihovník 
(kromě vlastní pracovní náplně) vymýš-
lí a připravuje besedy, výstavy, soutěže 
a promítání zajímavých fi lmů pro děti 
z MŠ a ZŠ i pro dospělé a vůbec se sta-
rá, aby knihovna opravdu „žila“ i mimo 
půjčovní dobu. Nejinak tomu bylo 
i v předvánočním čekání na „ježíška“.

Čtvrťáci zápolili ve vánočních vědo-
mostech. Možná jste slyšeli o hospod-
ských kvízech. Týmy hráčů se sejdou 
- překvapivě v hospodě - a za uvolněné 
atmosféry zápolí v tematických soutě-
žích. V prosinci jsme u nás v knihovně 
se zdejšími čtvrťáky vyzkoušeli něco po-
dobného, samozřejmě bez piva. Čekání 
na Vánoce jsme si krátili hraním sváteč-
ního kvízu. Hádali jsme pohádky podle 
emotikonů, tipovali vánoční rekordy 
a celé to zakončili tematickou pantomi-

mou. Na tu správnou atmosféru nás nala-
dily koledy. Čtveřice týmů prokázaly, že 
nic vánočního jim není cizí, ale zvítězit 
mohl jen jeden.

Bylo vidět, že všem nám takové roz-
ptýlení přišlo velice vhod, a taky dou-
fám, že jsme získali další nové zapálené 
čtenáře.

Klíčem k úspěchu byla týmová práce. Foto: Mgr. Hana Dopitová

Tento rok máme pro dětské čtenáře na-
chystanou zajímavou akci – Lovci perel. 

O co jde? Za každou přečtenou kni-
hu dostane čtenář při návštěvě perlu. 

Tu si může 
dát do sáčku 
na síti v před-
síni naší knihov-

ny. Takto budeme sbírat perly až do kon-
ce roku, kdy je spočítáme. Tři největší 
„knihomolové“ se můžou těšit 
na pěknou odměnu. 

*    *    *    *   *

*    *    *    *   *

A jak se loni dařilo 
knihovně?

Máme za sebou v mnoha směrech další 
rekordní rok. Čtenářů bylo víc než před 
pandemií a podařilo se uspořádat celou 
řádku akcí. V polovině roku jsme rozjeli 
půjčování elektronických knih. Tato služ-
ba se zatím do povědomí čtenářů dostává 
jen velmi pozvolna. 

Podstatně větší zájem je vidět u slu-

žeb „odložení z poličky“ a „rezervace 
knih“. Obě můžete využít z pohodlí do-
mova po přihlášení do čtenářského konta 
na stránkách obce. Nový systém má celou 
řadu funkcí, které vám zpříjemní a usnad-
ní návštěvy knihovny, a jeho „oťukání“ 
vám vřele doporučuji.

Nesmím také zapomenout zmínit se 
o třebčínské pobočce. Je to už rok, co 
máme sjednocený systém a půjčování 
knih přes počítač se stává výhodou, kni-

hy totiž nezapomíná. Zdejší výběr čtení 
je trochu skromnější, ale s pomocí vlast-
ních zdrojů, dotací a výměnných fondů 
Knihovny města Olomouce se nám daří 
získávat stovky nových knih ročně. Mějte 
prosím na paměti, že s průkazkou můžete 
využívat služby obou knihoven.

Čtenářů měla loni knihovna 278, ná-
vštěv 3285 a výpůjček 8239 (čísla k 13. 12. 
2022)!

Jan Chabičovský, knihovník

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne 
v našich obcích v termínu 7. a 8. ledna 
2023. V Lutíně koledníci projdou sídliš-
tě a starý Lutín. Na obvyklých místech 
v obchodech budou umístěny statické 
pokladničky. V Třebčíně vás koledníci 
navštíví v sobotu 7. ledna.

Kdy – kde – co v lednu 
a únoru

14. ledna - Turnaj ve stolním tenisu
(sobota)  sál nové hasičské zbrojnice
  Třebčín (10.00 hod.)

20. ledna - Společenský ples 
(pátek)  SRPŠ a ZŠ a MŠ Lutín
   sál Společenského domu 

Sigma Lutín  (20.00 hod.)
   vstupenky v ceně 180 Kč 

v kanceláři školy

3. února - 25. obecní ples
(pátek)   sál Společenského domu 

Sigma Lutín (20.00 hod.)
vstupenky v ceně 180 Kč 
u tajemníka OÚ

12. února  - Třebčínský košt
(neděle)   sál KSZ Třebčín (18.00 hod.)

18. února - Třebčínské ostatky
(sobota)   v 11.00 hod. průvod masek

ve 20.00 hod. taneční zábava
s pochováním basy
sál KSZ Třebčín

Kulturní komise
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Volba nového prezidenta České republiky se bude konat 13. a 14. ledna 2023 (první kolo), případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 
2023. Bližší informace najdete na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce.

PR E Z I DE N T SK É VOL BY

O čem jednala rada obce

dne 26. 10. 2022:

Schválila:
�  revizi kamenných sochařských děl kříže 

na křižovatce na Pohoršov v Lutíně a so-
chy sv. Jana Nepomuckého v Třebčíně. 
Práce provede BcA. Daniel Daubner. Cena 
prací je stanovena na částku 80 000 Kč. 
Bude objednáno v roce 2022, práce budou 
provedeny na jaře 2023;

�  vypracování studie přestavby býva-
lé DPS č.p. 127 na multifunkční dům. 
Studii vypracuje architektonická kancelář 
ARTERA ATELIER za cenu 89 000 Kč 
bez DPH.

Vzala na vědomí:
�  informace o výsledku nákupu energií 

(elektřiny a plynu) pro obec a přísp. orga-
nizaci ZŠ a MŠ Lutín na Komoditní burze 
Kladno;

�  informaci o nominaci projektu „Polo-
podzemní kontejnery na sídlišti v Lutíně“ 
na cenu Olomouckého kraje za význam-
ný počin v ochraně životního prostředí – 
OBEC;

�  informaci, že žádost o dotaci na realizaci 
projektu „Cyklostezka Hněvotín – Lutín“ 
z dotačního titulu IROP byla podána 
20.10.2022.

dne 7. 11. 2022:

Schválila:
�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na rok 2022 ve výši 20 000 Kč na zajištění 
akce „Rozsvěcování vánočního stromu“ 
dne 24. 11. 2022. Prostředky budou po-
užity na zajištění hudby, ozvučení, čaj, 
odměny, kelímky, občerstvení pro účin-
kující, fotografi e. Žádost podává ZŠ a MŠ 
Lutín;

�  zajištění ohňostroje v ceně 7 000 Kč pro 
akci „Rozsvěcování vánočního stromu“  
dne 24. 11. 2022 v Lutíně;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na rok 2022 ve výši 8 000 Kč na zajištění 
akce „Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Lutín 
p.o.“ Prostředky budou použity na zakou-

pení sladkostí (550 ks). Žádost podává ZŠ 
a MŠ Lutín p.o.;

�  uzavření smlouvy č. 1774/C1/2022 o po-
skytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2022 dle přílohy k zápisu;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na rok 2022 ve výši 20 000 Kč na akce 
„Mikulášská nadílka“ a „Rozsvícení vá-
nočního stromečku“, které se konají v ne-
děli 27. 11. od 15:00 hod. v sále KSZ a před 
kaplí sv. Floriána v Třebčíně. Prostředky 
budou využity na úhradu hudby, ozvučení, 
drobných dárků pro děti a odměny účinku-
jícím.

dne 21. 11. 2022:

Schválila:
�  nákup 12 kusů venkovních odpadkových 

košů do veřejných prostor obce včetně are-
álu ZŠ Lutín od spol. Kovofi t s.r.o. za cenu 
66 455 Kč (včetně DPH);

�  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 23. 8. 2022 mezi Obcí Lutín 
a společností STRABAG a.s., (se síd-
lem tř. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 
5, Jinonice, IČ: 608 38 744) na realizaci 
stavby „Cyklostezka Luběnice – Lutín“. 
Dodatek č. 1 zohledňuje nutné víceprá-
ce a méněpráce provedené v průběhu 
stavby. Dodatkem č. 1 se cena navyšuje 
o 12 454 Kč bez DPH;

�  vypracování projektové dokumentace 
na umístění modulární venkovní učeb-
ny v areálu základní školy. Dokumentaci 
vypracuje společnost COHAB Cosy 
Habitation s.r.o. (IČ: 02188830) za cenu 
137 000 Kč bez DPH;

�  zadávací dokumentaci pro veřejnou za-
kázku „Renovace veřejného osvětlení 
obce Lutín“ včetně technických standardů. 
Pověřuje starostu obce realizací zadávací-
ho řízení.

Vzala na vědomí:
�  poslední verzi návrhu „Územní studie lo-

kality X05“ dle územního plánu a pověřuje 
starostu, aby požádal architekta o spe-
cifi kaci transformace stávajícího skeletu 
na bydlení pro seniory;

�  Zápis z dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce za období 1.1.2022 – 1.11.2022, 
které bylo provedeno Krajským úřadem 
Olomouckého kraje.

Nesouhlasila s předloženou kalkulací vodné-
ho a stočného pro rok 2023, tj. 87,90 Kč bez 
DPH za 1 m3 spotřebované vody. Pověřuje 
starostu obce dalším jednáním s provozova-
telem VHZ.

Dne 7. 12. 2022:

Schválila:
�  podání žádosti o dotaci v rámci programu 

VISK 3 na pořízení venkovního knižního 
boxu pro možnost vracení knih mimo ote-
vírací hodiny obecní knihovny;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 17 000 Kč na zajištění tradičního 
Vánočního koncertu, který se uskuteční 
18. 12. od 17:00 hod. v kapli sv. Floriána 
v Třebčíně. Prostředky budou použity 
na odměny vystupujícím, občerstvení 
a květiny pro umělce;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 5 000 Kč na zajištění akce 
„Silvestrovský večer“, která se bude konat 
31. 12. 2022 v aule ZŠ Lutín. Prostředky 
budou použity na zaplacení kapely;

�  kalkulaci vodného a stočného na rok 2023, 
kterou předložil provozovatel vodohospo-
dářské infrastruktury společnost ARKO 
TECHNOLOGY, a.s. Výše vodného bude 
39,81 Kč bez DPH, stočného 44,89 Kč bez 
DPH za 1m3;

�  zapojení obce do dotační výzvy OPŽP – 
(prevence vzniku odpadů z jednorázového 
nádobí) prostřednictvím Mikroregionu 
KOSÍŘSKO;

�  nabídku od společnosti MM Solution s.r.o. 
na zhotovení projektové dokumentace 
včetně vizualizace na vybudování dvou 
učeben (interaktivní a kreativní) z jedné 
stávající učebny a kabinetu v ZŠ Lutín. 
Cena za vyhotovení projektové dokumen-
tace včetně vizualizace je 142 780 Kč (do-
davatel není plátce DPH).

Vzala na vědomí:
�  změnu Rozhodnutí o poskytnutí dota-

ce od MMR na realizaci akce „Přístavba 
a přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici 
a zázemí obce Třebčín“ (část týkající se 
kulturního sálu), kdy dotace byla navýšena 
na 17 586 405 Kč;

�  první návrh vedení smíšené stezky pro 
cyklisty a chodce po ulici Olomoucká a po-
věřuje starostu projednáním návrhu s míst-
ními obyvateli. Zároveň pověřuje starostu 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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jednáním s projektantem ve smyslu niveli-
ty stezky tak, aby nedocházelo k „vlnění“ 
ve sjezdech k nemovitostem.

Souhlasila:
�  s vedením cyklostezky dle studie „Cyklo-

stezka Lutín – Olšany u Prostějova“. 
V rámci vypracování projektové doku-
mentace budou znovu zváženy možnosti 
napojení stezky z ulice Růžová na ulici 
Jana Sigmunda;

�  s upraveným návrhem rekonstrukce ulice 
Růžová po projednání s občany a pověřu-
je starostu obce jednáním s projektantem 
ve smyslu změny chodníku kolem areálu 
TJ na smíšenou stezku pro cyklisty a chod-
ce;

�  s podáním žádosti o dotaci na nákup elek-
tromobilu s komunální nástavbou.

Neschválila poskytnutí fi nančního příspěv-
ku na dopravu pro pojízdnou prodejnu pečiva 
společnosti PAULLA, s.r.o. (IČ: 25866761).

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne  9. 11. 2022:

Schválilo:
�  předsedům komisí rady obce odměnu 

ve výši 2 200 Kč/měsíc a členům komisí 
rady obce odměnu ve výši 1 800 Kč/půlrok 
s účinností od 9. 11. 2022. Složení komisí 
rady je dle přílohy k zápisu;

�  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 1. 7. 2022 uzavřené 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. Předmětem 
dodatku jsou nutné méněpráce a víceprá-

ce provedené v průběhu realizace stavby. 
Dodatkem č. 1 se celková cena navyšuje 
o 525 599,81 Kčš bez DPH;

�  uzavření dodatku č. 3 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. 3 se navyšuje cena za dílo 
o 393 802,45 Kč bez DPH.

Souhlasilo s ponecháním místního poplat-
ku za obecní systém odpadového hospodář-
ství ve výši dle Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2021, o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství.

Dne 12. 12. 2022:

Schválilo:
�  Rozpočtové provizorium na rok 2023. 

Podle pravidel se v rozpočtovém provizo-
riu do schválení rozpočtu 2023 budou hra-
dit činnosti spojené s výkonem státní sprá-
vy, akce schválené kompetentními orgány 
(včetně zapojení případných dotačních 
zdrojů), závazky vyplývající z uzavřených 
smluv (včetně plnění povinností z pracov-
něprávních vztahů obce), výdaje vyplýva-
jící z právních předpisů, investiční i nein-

vestiční výdaje v případech pokračování 
započaté akce včetně dotačních zdrojů, 
pravidelně se opakující výdaje obce, výdaje 
na zabezpečení chodu úřadu a samotného 
fungování obce včetně výdajů spojených 
s řešením výjimečných a havarijních situa-
cí. Příspěvek na provoz zřízené příspěvko-
vé organizace se poskytne měsíčně ve výši 
1/12 schváleného rozpočtu předchozího 
roku. Rozpočtové příjmy a výdaje usku-
tečněné v době rozpočtového provizoria 
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení;

�  Obecně závaznou vyhlášku o nočním kli-
du v roce 2023;

�  podání žádosti o bezúplatný převod po-
zemků p.č. 228/10, k. ú. Lutín a p.č. 293/17, 
k. ú. Třebčín od státu do majetku Obce 
Lutín;

�  podání žádosti o bezúplatný převod po-
zemku p.č. 111/11 v k. ú. Lutín (jiná plo-
cha, ostatní plocha o výměře 1359 m2) 
od České republiky zastoupené Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových do majetku Obce Lutín. Jedná se 
o veřejné prostranství udržované Obcí 
Lutín, a to travnatou plochu, chodník 
a místní komunikaci v majetku obce, kte-
rá slouží jako přístupová cesta k okolním 
pozemkům. Na pozemku je rovněž umís-
těna kanalizace v majetku Obce Lutín.

/jch/

POPLATKY NA ROK 2023 (viz Kalendář 2023 pro občany)
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zůstává pro rok 2023 
ve stejné výši jako v loňském roce, a to 540 Kč na osobu za rok, pro občany starší 70 let  
440 Kč na osobu za rok. Místní poplatek za psa zůstává rovněž nezměněn, a to 100Kč 
v rodinném domě a 600Kč v domě s více než třemi bytovými jednotkami.
Cena vodného a stočného byla provozovatelem  ARKO Technology a.s. zvýšena:
vodné na  39,81 Kč/m3 bez DPH, stočné na 44,89 Kč/m3 bez DPH.
Celkově spotřebitel zaplatí 93,17 Kč/m3 včetně DPH.

O pythagoriádu 2022 byl velký zájem
Jednou z matematických soutěží, do kterých se zapojuje kaž-
dým rokem ZŠ v Lutíně, je pythagoriáda. Tato soutěž spočí-
vá ve vyřešení 15 příkladů, které vyžadují více popřemýšlet 

a logicky uvažovat. Ne každý si na ni pro-
to troufne. Úspěšným řešitelem se stává 
ten, kdo správně vyřeší ve školním kole 
9 příkladů a v okresním kole 10 příkladů. 
Soutěže se účastní žáci 6.-9. ročníku.

Školní kolo se nebálo zdolat 54 žáků - z 6. ročníku 13 a ze 
7. ročníku dokonce 22 řešitelů, 12 osmáků a 7 deváťáků. Školní 
kolo proběhlo 19. října. 

Sešli jsme se v prostorách školní jídelny, kam jsme se všichni 

ŠKOLY INFORMUJÍ

Školní jídelna „hostila“ počtáře. Foto: Jana Vyhnánková
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Rozsvítili jsme vánoční strom
Vánoční strom na lutínské návsi před 

obecním úřadem jsme tentokrát roz-
svítili ve čtvrtek 24. listopadu už zase 
s celou „parádou“ – programem žáků, 
zpěvem učitelů, punčem, trdelníky, jar-
markem, ohňostrojem a bohatou účastí 
občanů.

„Na přípravách jsme se podíleli i my 
deváťáci. Sešli jsme se dvě hodiny pře-

dem, abychom stihli vše připravit a na-
zdobit. Novinkou letos byl stánek s dár-
ky a ozdobami, které vyráběli žáci ZŠ 
Lutín i jejich rodiče. Sedmáky totiž na-
padlo, že takové věci by se mohly prodat 
a získané peníze použít na něco užiteč-
ného. 

A pak najednou bylo všechno připra-
vené. Hotovo. Objevili se první návštěv-
níci a po nich přicházelo pořád víc a víc 

lidí, kteří si přišli dát dobrý punč nebo 
něco k snědku. 

Vánoční atmosféra byla všude, kam jen 
oko dohlédlo. Odevšad se linula nejen 
vůně trdelníku a uzeného masa, ale i zpěv 
vánočních koled. Zničehonic se ozvalo 
„bum“! Všichni jsme se podívali na oblo-
hu. Zářily tam spousty barev ohňostroje 
a my cítili, že Vánoce jsou tady.“

Adéla Brostíková, 9.B

krásně vešli, a šedesát minut pilně počí-
tali. Výsledky byly výborné, pět žáků se 
stalo úspěšnými řešiteli. Některým chy-
běl pouze bod do postupu.

Do okresního kola postoupili z 6. roč-
níku Eliška Malá, Marek Přidal 
a Jakub Kovář, ze 7. ročníku Anna 

Baleková a osmáky zastupoval Filip 
Chmelář.

O měsíc později, 22. listopadu, se konalo 
v ZŠ Mozartova v Olomouci okresní kolo. 
Konkurence byla opravdu veliká. Soutěžili 
žáci nejen ze základních škol, ale i z gymná-
zií. Naši žáci se ale nezalekli a dosáhli velmi 

pěkných výsledků. Úspěšným řešitelem se 
stal Filip Chmelář z osmého ročníku. 

Jsem moc ráda, že se žáci matematiky 
nebojí a důstojně reprezentují naši školu. 
Budeme se dál pilně připravovat a učit, aby-
chom příští rok vypočítali ještě víc.

 Jana Vyhnánková, učitelka matematiky

Práce speleologa 
je pořádná „fuška“

Na dlouho očekávanou exkurzi 
do Moravského krasu jsme se konečně 
vydali v úterý 1. listopadu. Během cesty 
přistoupili do našeho autobusu čtyři prů-
vodci, kteří nás doprovázeli k jeskyním. 
Rozdělili jsme se na skupinky po třech 
lidech a každá skupina dostala jednu 
otázku, na kterou musela během exkur-
ze odpovědět. Otázky byly už na první 
pohled zajímavé, například co je to slepé 
údolí či opilý les nebo kdo či co je meta. 
Překvapivě je to pavouk, jak jsme se nako-
nec dozvěděli. 

Jeskyně byly neskutečně velké a taky 
pořádně kluzké, jelikož pršelo. Skoro 
všechny nás to zaskočilo a brzy jsme se 
ocitli na zemi. 

Prolézali jsme i jeskyně, do kterých jsme 
se sotva vešli. Mohli jsme si tak trochu 

vyzkoušet práci jeskyňáře – museli jsme 
šplhat po kamenech i seskakovat z dost 
značné výšky. Pak bylo třeba protáhnout 
se úzkým průchodem. 

Pan učitel Jakob napjatě očekával, jak to 
zvládneme. Každého „lezce“ upřímně při-
vítal, sotva se objevil u vchodu. Pak přišel 
na řadu nejvyšší z nás. A postup se zasta-
vil. Bylo jasné, že dotyčný se v průchodu 
zasekl. Každá vteřina teď trvala nejméně 
půl minuty. 

Všichni jsme přemýšleli, co se děje. 
Pak se však spolužák objevil u východu. 
Naštěstí se dostal ven. Venku jsme na sebe 
překvapeně hleděli. Zaujatí prohlídkou 
jsme si nevšimli, jak strašně jsme se ušpi-
nili. Nezbylo než se umýt, převléknout 
a vydat se na zpáteční cestu domů. 

Exkurzi jsme si velmi užili a byli by-
chom rádi, kdyby pan učitel Chmelář brzy 
zase připravil nějakou další, stejně dobro-
družnou. Monika Galásková, 9. B

V kouzelné přírodě Moravského krasu jsme si vy-
zkoušeli práci jeskyňářů. Foto: Adéla Brostíková

Vystoupení žáků a učitelů, voňavé trdelníky a punč vyvolaly vánoční náladu.   Fota: Zdeněk Vích
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Děti viděly „Betlémskou hvězdu“
V adventním čase jsme mysleli nejen 

na charitu, ale také na křesťanský výklad 
Vánoc a tradice. Necelý měsíc před Štědrým 
dnem jsme se i my ve škole rozhodli vyrazit 
za kulturou a „nasát“ vánoční atmosféru. 

Společně se žáky prvního stupně jsme 
se v úterý 29. listopadu vydali autobusem 
do kina Metropol v Olomouci, kde jsme měli 
možnost zhlédnout krásné představení s ná-
zvem „Betlémská hvězda“, které seznamuje 
diváky s legendou o narození Ježíška a s pís-
němi, které byly na jeho počest složeny 
po celém světě.  Děti si mohly s herci zazpí-
vat známé koledy a představení se jim moc 
líbilo.  Děkujeme a těšíme se zase příště.

Petra Jiříčková , učitelka

Vánoční dárek z naší školy dostávají pejskové z útulku Voříšek už několik let. Fota: Jana Vyhnánková

Betlém s živými herci se dětem líbil. Foto: archiv kina

Přispěli jsme 
na charitativní 
akce

D ě k u j e m e 
všem rodičům, 
žákům a učitelům naší 
školy, kteří podpořili humanitární akci 
„Vánoční hvězda“ na podporu těžce ne-
mocných dětí, které jsme se zúčastnili. 
Celkem jsme prodali 354 květin (182 
malých a 172 velkých) a nadaci Šance 
předali 31 560 korun.

Už sedmý ročník předvánoční Sbírky 
pro opuštěné pejsky z útulku Voříšek 
v Čechách pod Kosířem byl opět velmi 
úspěšný. Materiální sbírce předcházel 
vánoční jarmark, který byl součástí 
rozsvěcení vánočního stromu v Lutíně. 

Děkujeme všem žákům, vychovatel-
kám a rodičům za výrobky, které vytvo-
řili a donesli. Jejich prodejem jsme zís-
kali částku 7 041 Kč, která byla odeslána 
na transparentní účet útulku Voříšek.

Do materiální sbírky se zapojilo 80 žáků 
a 8 zaměstnanců naší školy. Pro pejsky jsme 

vybrali a do útulku odvezli 110 kg granulí, 
35 kg a 28 balíčků těstovin, 92 kusů kap-
siček, 117 balení pamlsků, 1 lososový olej, 
1 hřeben, 2 oblečky, 11 hraček, 5 pelíšků, 
1 polštář, 7 ručníků, 7 dek, 2 antiparazitní 
obojky, 12 podložek, 1 desinfekci, 6 po-
strojků, 1 vodítko, 1 náhubek a 3 misky.

Děkujeme za veškeré příspěvky a věří-
me, že pomohou na správném místě.

Jana Vyhnánková
 Leona Čotková

Marcela Lněničková 
učitelky

Za historií 
jsme jeli do Brna

Co by byla výuka dějepisu bez pořádné 
historické exkurze? Ve středu 7. prosince 
se žáci 6. a 8. ročníku vydali do Brna – 
„šesťáci“ za Tutanchamonem a do Muzea 
Anthropos, „osmáci“ za historickými pa-
mátkami města. Den nabitý zážitky si užili 

všichni, a jak svědčí hodno-
cení samotných žáků, „expe-
dice Brno“ se vydařila.

„… Moc jsem si to užila. 
Získala jsem spoustu informací 
do dějepisu, ale byla tam i leg-
race. Trošku jsme si „utahovali“ 
z Tutanchamona, ale výstava 
byla vážně okouzlující.

… V Muzeu Anthropos jsme 
se zase dozvěděli, jak se dřív 
žilo … Kdybych byla kritik, 
dala bych dvě jedničky …“   

(Theodora Špičková, 6.A)

„… Naším hlavním cílem 
byl Špilberk – zajímavé pro-
hlídky bastionu a kasemat. 
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Po dobrém obědě ( jeptišky vaří vskut-
ku výborně), kde jsme se i zahřáli, jsme 
vyšli ke katedrále sv. Petra a Pavla. 
Prohlédli jsme si interiér katedrály 
a potom město z vyhlídky na věži. 

Nakonec jsme prošli brněnské vánoč-

ní trhy a pak už jen čekali na autobus 
domů.“    (Adéla Šnajderová, 8.B)

*    *    *    *   *

Je třeba jen dodat, že obě výstavy byly 
pozoruhodné, jak Tutanchamon, jeho 

hrob a poklady, tak i výstava pravěkých 
šperků v Muzeu Anthropos. Kromě nich 
jsme zde mohli vidět i originál Věstonické 
venuše, jehož cena se podle slov průvodců 
pohybuje kolem jedné miliardy korun.

Věra Voňková, učitelka

Hlavně mít nápad!

Hlavně mít nápad - o to šlo. Jeden 
z dalších workshopů mezi ZŠ Lutín 
a Sigmundovou školou, tentokrát v sobotu 
5. listopadu, byl zaměřen na výrobu trič-
ka či mikiny s vlastním návrhem. A jak to 
probíhalo? 

Deváťáci z Lutína dorazili 
do školy a přinesli si vlastní 
tričko. První byly nápady 
a myšlenky, co na tričko. 
Obrázky či kresby pak žáci 
upravili v „cutstudiu“, aby 
následně návrh do fólie vy-
řezal řezací plotr. Zručnost přišla na řadu 

při vyloupáni návrhu z fólie. 
A pak už jen tepelný lis, pat-
náct vteřin a je to. Výsledek  - 
krásná originální trička či mi-
kiny, které nemá nikdo na svě-
tě, a spokojení kluci a holky ze 
základky.

Marcel Máčala

Nápadité hlavy vymýšlely, jak vyzdobit tričko - a dílo se povedlo! Fota: Hana Grundová

Nejlepší žáci zamířili
na sever Moravy

Již tradičně vyrážejí naši nejlepší žáci 
do různých koutů naší vlasti, aby poznali 
zajímavá a inspirativní místa. Tentokrát 
se v pátek 11. listopadu autobus rozjel 
na sever. 

Prvním cílem bylo soukromé muze-
um „neskutečně skutečných“ veterá-
nů v Kopřivnici. Omrkli jsme histo-
rii a vydali se vstříc modernímu světu 
do Nošovic. Ve vstupní hale stála auta 
značky Hyundai a my se ocitli v auto-
mobilce s nejmodernější technologií. 
V autech se super sedělo, pak krátký 

fi lm a hurá do vláčku, který nás zavezl 
do různých výrobních hal. 

Všude, kam oko dohlédlo, samí roboti… 
a neúnavně „makali“. V montážní hale jsme 
zase konečně spatřili lidi, takže roboti ještě 
nezvítězili. To bylo na závěr příjemné zjiště-
ní - šikovné české ručičky jsou stále potřeba!

Hana Grundová, učitelka

Veteráni sklidili zasloužený obdiv. Krásný zážitek zpečetila společná fotka. Fota: Hana Grundová



Fotbalový podzim 2022
 je za námi

Na začátku listopadu se uzavřel fotba-
lový podzim 2022 a nutno říct, zejména 
z pohledu „A“ týmu mužů, „zaplať pán-
bůh za to“. V druhé polovině podzimu se 
totiž nezastavil kolotoč zranění a indispo-
zic, kdy se v sestavě „áčka“ v krajském 
přeboru „protočilo“ 36 hráčů. Poděkování 
patří hráčům z „béčka“ a z dorostu, díky 
kterým jsme zvládli odehrát všechny zá-
pasy v plném počtu. Výsledkově to však 
bohužel bylo špatné, postupně jsme pro-
hráli 0:5 doma s Jeseníkem, remizova-
li 1:1 v Mohelnici, prohráli 0:6 doma 
s Čechovicemi, smolně prohráli 2:0 
v Brodku u Přerova. 

Teprve v posledním zápase, který vlast-
ně už byl předehrávkou jara, jsme zvítězili 
doma nad Dolany jasně 3:0. Tato výhra už 
bohužel nezměnila nic na tom, že „přezi-
mujeme“ s pouhými 9 body na posledním, 
16. místě tabulky. Pozitivní zprávou bu-
diž to, že předposlední Rapotín má pou-
ze o bod více a na jaře je tedy o co bo-
jovat. Stačí, abychom se hlavně uzdravili 
a v zimě dobře potrénovali. 

Nejvíce minut odehrál Tomáš 
Los, nejlepším střelcem je i přes 
zranění a malou herní minutáž 
kapitán Jirka Vymazal, který dal 
pět branek. „Béčko“ mužů pod 
vedením Vládi Jahody pokračova-
lo v úspěšném tažení IV. třídou, ve kte-
ré po podzimu obsadilo 2. příčku pouze 
o skóre za vedoucími Mladějovicemi. 
Získalo 24 bodů za 8 výher a 3 prohry. 
Nejlepšími střelci jsou Radek Šnejdar se 
šesti a Tomáš Körner s pěti góly.

Dorost nově hrající krajskou 
soutěž se v ní dokázal adapto-
vat a po podzimu mu tak pat-
ří 8. příčka se ziskem 15 bodů 
za 3 výhry, 3 výhry po penal-

tách a 6 proher. Nejlepšími střelci 
mužstva jsou Vojta Koutný a Vašek 

Sova z Hněvotína, oba mají čtyři zása-
hy. Na konci roku skončil jako trenér 
dorostu Pavel Zbožínek, který v našem 
klubu působil více než tři roky a  vrací 
se na Prostějovsko k mužskému fotbalu. 

Mužstvo lutínského a hněvotínského dorostu. Foto: archiv TJ

Vánoční dárek pomůže 
Elence a dětem v Klokánku
Čas adventu je časem zklidnění, očeká-

vání a radosti. Největší radost je z daru, 
který sami darujete. A protože ani stu-
denti Sigmundovy SŠS nejsou ke svému 
okolí lhostejní, rozhodli se rozdat radost 
tam, kde je to potřeba.

Na zasedání studentského parlamentu se 
zástupci tříd domluvili, že prostřednictvím 
nadačního fondu „Krásná srdce pomáhají“  
i naše škola pomůže malé Elence. Ve čtvr-

tek 1. prosince proběhl na Václavském 
náměstí u Dómu v Olomouci charitativní 
jarmark „Elenčiny vánoce“. V krásném 
prostředí se hrálo, zpívalo, popíjel punč 
a naši studenti prodávali vánoční ozdoby, 
které sami vytiskli na 3D tiskárně a vypá-
lili na CNC laseru. Za prodané výrobky 
jsme utržili téměř 4 000 korun, které jsme 
věnovali Elence Vojtkové.

Další aktivitou, která se studentům 
zalíbila, bylo zakoupení charitativní-
ho kalendáře pro olomoucký Klokánek. 
Na účet Klokánku jsme poslali téměř 

6 000 korun. Naši školu bude zdobit pat-
náct krásných kalendářů, které nám přije-
la osobně předat paní Šárka Kupčáková, 
ředitelka Klokánku Olomouc. Studentům 
poděkovala, v krátkosti jim představila 
Fond ohrožených dětí a vysvětlila jim, jak 
Klokánek funguje. Kromě peněz si odvez-
la také vánoční vesničku, kterou naši stu-
denti vyrobili ve školních dílnách.

Myslím si, že i takové akce patří ke škole 
a dělají radost nejen nám pedagogům, ale 
především studentům.

Jitka Bušinová, zástupkyně ředitele

Výtěžek z prodeje vánočních ozdob a zakoupených kalendářů podpoří činnost nadačních fondů. Fota: Marcel Máčala
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Vedení oddílu mu děkuje za odvedenou 
práci pro lutínský fotbal a přeje mnoho 
úspěchů v novém působišti.

Mladší žáci spojení stejně jako dorost 
s Hněvotínem se pod vedením Romana 
Mikulášika a Libora Sedláčka po podzi-

mu umístili na 5. místě se ziskem 11 bodů 
za 3 výhry, 2 prohry po penaltách a 9 
proher. Nejlepšími střelci jsou Matěj Šulc 
s devíti zásahy a lutínský Vojta Sedláček 
s osmi zásahy. Na jaře budou mladší žáci 
hrát své domácí zápasy v Lutíně.

Už 24. října byla dohrána druhá část 
soutěží přípravek. Mladší přípravka ob-
sadila 3. místo se ziskem 13 bodů a starší 
přípravka 5. místo se ziskem čtyř bodů.

Jakub Chrást
hráč A-týmu

Odbor turistiky bilancuje
Odbor turistiky se hlásí po téměř dvou 

letech nutných omezení, kdy mohl svou 
činnost rozvíjet pouze individuálně 
a všechny velké tradiční akce musely 
„k ledu“. Situace se zlepšila až na konci 
jara loňského roku, kdy se mohli členové 
oddílu a další příznivci turistiky aspoň 
částečně vrátit ke své oblíbené činnosti. 
Následující článek je tedy výroční zpráva 
za uplynulé dva roky.

Kromě novoročního výstupu na Velký 
Kosíř se odboru v roce 2020 podařilo 
uskutečnit pouze podzimní jednodenní 
zájezd turistů na Pustevny, ale po klid-
nějším létě už zase s covidem „za zády“. 
A pak nastalo dlouhé období opakovaných 
nouzových stavů, zákazů a rušení společ-
ných akcí.

Novoroční výstup na Kosíř v roce 
2021 mohl být pouze neorganizovaný, 
„Máneska“ byla zrušena a několikadenní 
turistický zájezd do Českého ráje s bo-
hatým a zajímavým programem (v roce 
2020 zrušený, ale prozíravě zarezervova-
ný na příhodnější dobu) jsme stihli díky 

uvolnění proticovidových zákazů na konci 
května.

V létě jsme si od covidu trochu oddech-
li, ale po jednodenním podzimním zájezdu 
na chatu Paprsek s turistickým pochodem 
do Starého Města pod Králickým Sněžníkem 
už se situace zase zhoršovala. Na obou zájez-
dech nám přálo alespoň počasí.

Účast na novoročním výstupu na Kosíř 
2022 byla ovlivněna stálou hrozbou ná-
kazy, a proto se u rozhledny zaregistrova-
lo jen 1584 turistů. Slabá byla také účast 
na „Mánesce“ – 43 turistů na 15 a 16 na 25 
kilometrů, 21 cyklistů a 52 běžců. Příprava 
letošního, odloženého 48. ročníku a všech 
předchozích byla poměrně náročná a vyža-
duje spolupráci minimálně deseti pořadate-
lů. Účast v tomto roce proto rozhodne, zda 
bude akce dál pokračovat alespoň pro běž-
ce, jejichž účast je poměrně slušná a stálá.

Cílem pětidenního květnového zájezdu 
byly Brdy – okolí Spáleného Poříčí, Starý 
Plzenec a zámek Kozel, zřícenina hradu 
Radyně a Plzeň. A výborná dudácká ka-
pela, která nám zpříjemnila jeden večer.

Podzimní jednodenní zájezd mířil 
na Horňácko. Startem a cílem byla Velká 
nad Veličkou a na trase kolem větrného 
mlýna v Kuželově si mohli houbaři nasbí-
rat bedly a žampiony.

Účast byla bohužel slabá a ukazuje se, 
že rostoucí zdražování potravin, dopravy 
a ubytování a také časté zdravotní  potíže 
stárnoucích členů odboru se mohou stát 
překážkou v pořádání vícedenních zájez-
dů. O tom, co bude dál, rozhodne nadchá-
zející rok 2023, do kterého přejeme všem 
občanům pevné zdraví a hodně sil.

Vladimír Grézl
předseda odboru

Velkou akcí odboru turistiky TJ Sigma Lutín,

která je už připravena, je

JARNÍ TURISTICKÝ ZÁJEZDJARNÍ TURISTICKÝ ZÁJEZD
Cíl:  Orlické hory – Deštné, horský hotel ALBI

Termín:  21. – 25. května 2023

Cena zájezdu:  členové .............. 5000 Kč

 nečlenové.......... 5300 Kč

Přihlášky včetně platby:

p. Hoff mannová a p. Grézl.

Podzimní zájezd na Vysočinu přál také houbařům. Foto: Antonín Bábek

Co chystáme v Mikroregionu 
KOSÍŘSKO

Změny nastalé po komunálních vol-
bách v říjnu roku 2022 přinesly i změ-
ny ve vedení dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion KOSÍŘSKO. Předsedou zů-
stává místostarosta Lutína Mgr. Dalibor 
Kolář, který převzal vedení svazku obcí 
v červenci 2022. Post místopředsedy 

MK bude zastávat nový 
místostarosta Slatinic 
Michal Kryl. Členkou 
rady Mikroregionu zůstává  starostka 
Slatinek Monika Prokopová. V návaz-
nosti na změnu předsedy došlo k přestě-
hování kanceláře Mikroregionu z Těšetic 
do Třebčína do kanceláře obecního úřa-
du v budově Kulturního a společenského 
zařízení.

A co nového v Mikroregionu? V uply-
nulém roce byl úspěšně dokončen nákup 
vybavení rozhledny pro pořádání akcí 

v rámci článku 20 dotač-
ního titulu, vyhlášeného 
MAS Region HANÁ. 

Byly zakoupeny čtyři nůžkové stany 
(po dvou v rozměru 3x6 a 3x3 metry) a 40 
kusů pivních setů. Celá zakázka měla 
hodnotu téměř 280 tisíc korun, přičemž 
dotace pokryla náklady ve výši bezmála 
250 tisíc korun. 

V loňském roce jsme také začali s ad-
ministrací dotace na nákup nádob pro 
tříděný odpad, která zapojeným obcím 
dále zlepší situaci v nakládání s odpady. 

ZAJÍMAVOSTI
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Celkem bude zakoupeno více než 4000 
nádob na separovaný odpad a bioodpad 
o objemu 240 litrů, 54 nádob o objemu 
1100 litrů na separovaný odpad, 17 ná-
dob o objemu 700 litrů na bioodpad a víc 
než 30 velkoobjemových automobilových 
kontejnerů na sběr separovaného, velko-
objemového a bioodpadu. Celková hod-
nota zakázky je odhadována na víc než 
11 milionů korun, z čehož 85 % pokryje 
dotace z OPŽP. 

Odpadové hospodářství je stále vel-
kým tématem na všech úrovních, proto se 
i v Mikroregionu zabýváme řešením preven-
ce vzniku odpadů z jednorázového nádobí. 
Budeme se podílet na dotačním titulu, jehož 
prostřednictvím mohou obce zakoupit opa-
kovaně použitelné kelímky i myčky a další 
příslušenství k jejich používání. Do obou in-
vestičních akcí je naše obec zapojena.

Nedílnou součástí činnosti Mikroregionu 
je tradičně provoz rozhledny na „Hanáckém 

Mont Blancu“. V roce 2022 proběhla čás-
tečná oprava vyhlídkové plošiny a doplnění 
vzpěrných prvků na prstenci vyhlídkového 
ochozu. Také bylo provedeno utěsnění trh-
lin mezi základovým prstencem a stropem 
zázemí rozhledny. V letošním roce plánuje-
me kompletní výměnu podlahových desek 
vyhlídkové plošiny a celoplošnou revitali-
zaci stropu zázemí rozhledny. 

Dalibor Kolář
předseda MK

Co měly společného
elektrárna v Šanghaji 
a lutínská Sigma?

Jak jistě všichni víte, věhlas lutínské 
Sigmy šířily její výrobky do celého svě-
ta. Přiložené obrázky z časopisu „My 
z Lutína“ z roku 1957 informují o čínské 
elektrárně v Šanghaji, kam o rok dříve 
Sigma dodala potřebné vybavení. Jako 
poděkování poslali tehdejší pracovníci 
elektrárny do Lutína vlajku s poděková-
ním v čínštině. 

Podle zprávy z ledna roku 1957 šlo o za-
kázky na strojní vybavení pro cukrovar 

v Kantonu a elektrárny v Nandingu, Tong-
Schangu, Kunmingu, Nankingu, Tsing-
Tao a Wang-Ting. Tehdejší Čínská lidová 
republika se měla rozhodnout pro dodáv-
ku zařízení z Československé republiky 
proto, že nevěřila dodávkám strojového 
vybavení z kapitalistických zemí. 

V článku bylo také zmíněno, že reakční 
západní novináři pochybovali o tom, že 
Sigma zvládne zakázky v pořádku zajis-
tit. Několikrát tedy bylo zdůrazněno, že 
je věcí cti každého zaměstnance, aby byly 
zakázky splněny a právě snímek děkov-
né vlajky byl uveřejněn jako připomínka 
k naplnění závazku.

Jen pro informaci k obrázku č. 1: Tradiční 

čínština píše znaky shora dolů a v době 
vzniku pamětní vlajky by měly být psány 
tak, jak jsme zvyklí - zleva doprava. Sigma 
Lutín by foneticky měla být přepsána 
„Xīgémǎ lú tīng“,ve znakové podobě by to 
dnes bylo přibližně takto: 

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky

Zemského archivu v Opavě

(My z Lutína, roč. IX, č. 5, s. 2) Fota: archiv Vlajka z Číny (My z Lutína, roč. IX, č. 6, s. 1)

Kdo byl Veleslav Dostálek?
Počátkem ledna roku 1925 byli 

obyvatelé Třebčína informováni no-
vým správcem školy, že žáci zdejší 
dvojtřídky nacvičili divadelní před-

stavení Zahrada sudiček. Představení 
se uskutečnilo v hostinci Františka 
Grecmana* v neděli 25.ledna hned 
dvakrát. Divadlo zhlédli mimo domá-
cího obecenstva i žáci z okolních škol 
- Slatinic, Slatinek, Lutína, Olšan. Též 

fi nančně bylo úspěšné, na učební po-
můcky se vybralo 640 korun.

Tehdy byl, po Janu Lužném a Cyrilu 
Mokrošovi, správcem nové školy 
v Třebčíně Veleslav Dostálek. Jak se 
ve školní kronice zmínil jeho předchůdce, 
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„z konkurzu konaného 31. března 1923 byl 
z šesti přihlášených vybrán ten nejstarší“! 

Učitel Dostálek, narozený 16.července 
1879 v Hulíně, pocházel z učitelské rodi-
ny. Jeho otec působil na škole v Hulíně 48 
let a žil tam i v důchodu. On sám po ab-
solvování učitelského ústavu v Kroměříži 
20.července 1900 začal učit v Brodku 
u Nezamyslic. Následně v Plumlově zís-
kal statut defi nitivního učitele pro obecné 
školy. Od 1.9.1907 působil v Dětkovicích 
a nedlouho učil v Dubanech, než za-
kotvil jako správce školy v Biskupicích 
u Prostějova. Odtud v srpnu 1924 přešel 
do Třebčína, kde spolu s Marií Šenkovou 
učili 49 dětí.

Jak sám napsal ve školní kronice: „při-
stěhoval se do nového působiště 12.srpna 
t.r., kde byl upřímně občanstvem do je-
jich kruhu přijat a předsedou p.Slezákem 
do školy uveden.“ A když už mluvíme 
o kronice, on sám byl snad nejlepším kro-
nikářem ze všech učitelů píšících kroniku. 
Jeho zásluhou máme podrobný přehled 
jak o činnosti školy, tak i o tom, kteří žáci 
na akcích školu prezentovali. U uvede-
ného představení snad pamětníkům něco 
řeknou jména Kasal, Veselá, Navrátil, 
Skopalová, Ringl, Veselý, Slivová, sestry 

Slezákovy, Vítková, Unzeitig, R.Nevrlý. 
Hlavní roli krále odehrál jeho syn Oskar 
a v úloze dvořenína vystoupil budoucí 

řídící učitel Ludvík Palánek. S nácvikem 
pomáhala panu řídícímu manželka Olga. 

Kroniku za rok obohatil o zápis v rozsa-
hu osmi stran, přičemž běžný průměr je 
tak tři až čtyři stránky ročně. Odtud též 
mimo jiné víme, že školní rada opatřila 
pro letní cvičiště nářadí - hrazdu, bradla, 
šplhadla, žebř, kruhy, kladinu, můstek pro 
skoky, dlouhé švihadlo i velký a malý míč.

  Nový řídící učitel bohužel v Třebčíně 
neučil dlouho. O prázdninách 2.srpna 
1925 zemřel ve věku 46 let na mozkovou 
mrtvici. Manželka Olga ztratila muže, 
synové Oskar a Miroslav otce. Pan řídící 
byl pohřben ve středu 5. srpna na hřbito-
vě ve Slatinicích. Při deštivém počasí ho 
od školy na hřbitov doprovodilo mnoho 
učitelů a občanů z vesnice i z okolí. 

Na hřbitově promluvil ředitel měšťanské 
školy v Bedihošti A. Střítecký, za žáky 
se s ním loučila učitelka Marie Šenková. 
U školy i u hrobu zazněly smuteční písně 
v provedení Pěveckého sboru učitelů, říze-
ného Richardem Freudlem. Ten v té době 
působil v Olšanech.

 Josef Nejedlý

*  později hostinec „U Šenkapounů“ a ješ-
tě později obchod p. Kaprálové

Školní představení třebčínských žáků. Foto: archiv

Lutín po 70 letech
Cyklostezka Lutín – Luběnice byla 

slavnostě otevřena  ve čtvrtek 17. listo-
padu. Teď sice není vhodná doba na cy-
klovýlety, ale s jarem se určitě tato tra-
sa stane stejně frekventovanou jako ta 
na Slatinice. A to víc se budou kolemje-

doucí ptát na poničený pískovcový kříž 
na konci ulice Pohoršov před potokem 
Slatinka. 

Současné torzo je již v tomto stavu 
pravděpodobně od sedmdesátých let mi-
nulého století, kdy se na něm „podepsal“ 
některý nešikovný traktorista. Na staré 
fotografi i z počátku padesátých let jsou 

v pozadí vidět pouze pole a v dálce za-
hrady v Lutíně. Není tam ani bývalý 
kravín ZD Senice na Hané (dříve JZD 
Mírová cesta), ani později postavená po-
sklizňová linka.

Nezbývá tedy doufat, že se na opravu 
kříže najdou co nejdříve potřebné pro-
středky. Karel Mišák

Původní kříž v polích za Pohoršovem.
Foto: Jan Štěpán (Zemský archiv Olomouc) Dnešní žalostný stav – snad už jen dočasný. Foto:  Karel Mišák
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti:
v listopadu:
Jaroslava Koubková 91
Marie Milarová 88
Ludmila Tomášková 85
Antonín Spurný 84
Ludvík Nezhyba 82
Ludmila Hammerová 80
Olga Skládalová 75

v prosinci:
Vojtěch Spurný 90
Jarmila Krejčí 86
Anna Pospíšilová 82
Jiřinka Kosinová 82
Oldřich Pospíšil 82
Stanislav Kadlčík 80
Antonín Bábek 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Narozené děti: 
říjen:
Šimon Rohla
Václav Štrajt

listopad: 
Matěj Novák

prosinec:
Vincent Santino Horna
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …
93 let František Zejda Lutín
89 let Josef Spurný Třebčín
88 let František Mrakava Lutín
85 let Zdeňka Dorazilová Lutín
82 let Miroslav Škopík Třebčín
81 let Zdenka Dolínková Třebčín
79 let Estera Dobrá Lutín
76 let Jaroslav Jiříček Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Voňavý jablečný štrúdl 
s karamelem
„Vítězný“ štrúdl  paní Jarmily Koutné 
z Olomouce, kterým si na třebčínské sou-
těži „vypekla“ všeobecné uznání všech 
ochutnávačů:

Potřebujeme:
2 kg jablek
330 ml cideru (frisco-jablko-citron)
10 dkg cukru krupice (podle chuti jablek)
1 lžička mleté skořice
½ lžičky mletého nového koření
½ lžičky mletého hřebíčku
2 balení listového těsta
2 hrsti mandlových hranolků
2 vejce
rozinky podle chuti
strouhanka

Postup:
- troubu zapněte na 180°C
-  jablka oloupejte a nakrájejte na malé kos-

tičky
-  v hluboké pánvi smíchejte jablka, cider, 

cukr a koření a přiveďte k varu
-  duste nezakryté na mírném ohni asi 15 mi-

nut, odstavte a nechte vychladnout
- přidejte rozinky
-  listové těsto (na jeden závin 20 dkg) roz-

válejte na tenký plát, posypejte strou-
hankou a na 2/3 šířky naneste jablečnou 
náplň

-  pokapejte karamelovou polevou a posy-
pejte mandlovými hranolky

-  zaviňte jako roládu a konce zamáčkněte, 
aby náplň nevytekla

-  povrch potřete rozšlehaným vejcem 
a posypejte druhou hrstí mandlových 
hranolků

- pečte 25 minut dozlatova

Karamelová poleva:
½ hrnku třtinového cukru
2 lžíce másla
6 lžic 30% smetany ke šlehání
3 lžíce studené vody

Do pánve nasypeme cukr, přidáme máslo 
a vodu. Za častého míchání necháme cukr 
rozpustit a zkaramelizovat. Když začne cukr 
v pánvi hnědnout, přilijeme za stálého mí-
chání smetanu (pozor – prská to!). 

Hotová karamelová poleva se „táhne“ 
za vařečkou a má zlatohnědou barvu.

Velký Kosíř přivítal turisty
Po dvou letech plných nejistoty a obav 

letos – 1. ledna 2023 – došlo na Velký 
Kosíř k rozhledně 3499 účastníků tra-
dičních novoročních „výšlapů“, aby se tu 

pozdravili s přáteli a společně přivítali 
nový rok.

Počasí bylo slunečné, guláš slatinkov-
ských hasičů jako vždy výborný, nálada 
optimistická, sníh žádný.

Odbor turistiky TJ

DOBROU CHUŤ!
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Vánoční koncert 2022
Poslední adventní neděli loňského roku 

v Třebčíně obohatil tradiční vánoční kon-
cert, tentokrát s podtitulem „Hanácky 
zpěve adventni“.  Půl hodiny před započe-
tím koncertu se od kaple ozvaly hlasy tru-
bek, zvoucí na krásný hudební program, 
o který se postaral hanácký mužský sou-
bor ROVINA doplněný dudáckým duem, 
které si říká Dudáci Tryhuci. 

U kapličky si také zájemci mohli přenést 
do svých lucerniček „Betlémské světlo“, 
které v průběhu koncertu trubači obětavě 
roznášeli po obci. 

Tradice rozvozu světýlka z palestinské-
ho Betléma trvá v České republice už víc 
než třicet let. Stejně jako v ostatních čás-
tech světa se jí ujali skauti, kteří v sobotu 
před poslední adventní nedělí putují vlaky 
po celé republice a rozdávají světlo sym-
bolizující mír, lásku a přátelství.

*    *    *    *   *
Svátečně vyzdobenou kaplí, zaplněnou 

do posledního místečka, se nesly lidové 
melodie a vládla i přes třeskutý mráz vel-
mi příjemná atmosféra. Mezi skladbami 
zazněly i vánočně laděné básně našeho 
občana Pavla Janošíka, jenž je i autorem 

krásného vyřezávaného betlému, po léta 
zdobícího třebčínskou kapli sv. Floriána.  
Na závěr nechybělo ani společné tradiční 
zpívání koled. 

Děkuji všem, kdo se na přípravě a orga-
nizaci koncertu podíleli. Děkuji všem ná-
vštěvníkům, kteří nás svou hojnou účastí 
podporují v našem díle a dodávají nám tak 
energii k přípravě dalších kulturních akcí. 

Rád se také připojuji k přání pana sta-
rosty a přeji všem občanům do nadcháze-
jícího roku hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody.

Dalibor Kolář
 místostarosta

VÁ NOČN Í ČAS, JA K HO M Á M E R Á DI

O krásný hudební program se postarali mužský soubor ROVINA a DUDÁCI TRYHUCI. Fota: Jiří Látal

Chvíle pro naplnění lucerničky „Betlémským světlem“.

Pevné zdraví fyzické i duševní, Pevné zdraví fyzické i duševní, 
lásku, trpělivost, toleranci lásku, trpělivost, toleranci 

a mnoho energie a mnoho energie 
ke zvládnutí všech překážek,ke zvládnutí všech překážek,

které nám přinese nadcházející rok,které nám přinese nadcházející rok,

přeje všem občanůmpřeje všem občanům
OÚ Lutín, SPOZ a redakční rada OZ.OÚ Lutín, SPOZ a redakční rada OZ.
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