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Poděkování
Začátkem července jsme obdrželi od ob-

čanského sdružení Diakonie Broumov, 
s nímž naše obec již několik let spolupracuje, 
děkovný dopis následujícího znění:

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co 

nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou 
práci.

Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od 
všech organizátorů při sběru textilního ma-
teriálu. Tímto chceme poděkovat také všem 
občanům, kteří ochotně poskytli materiální 
pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám 
dává prostor k tomu, abychom mohli plno-
hodnotně pokračovat v naší práci.

Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, 
kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, 
že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příš-
tích letech.

S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík

*  *  *

Občanské sdružení Dia-
konie Broumov patří už 15 
let k úspěšným poskytova-
telům sociálních služeb za-
měřených na občany v kri-

zových životních situacích na celorepubliko-
vé úrovni. V posledních letech nacházejí jeho 
projekty a programy podporu také v grantech 
EU. Kvalita činnosti a poskytovaných služeb 
byla ohodnocena také udělením certifi kace 

ISO 9001 a ISO 14001 pro oblasti „Příjem, 
třídění, úprava a prodej použitých oděvů 
a domácích potřeb“ a „Poskytování sociál-
ních služeb“.

V Lutíně a Třebčíně jsou organizátorkami 
sbírky členky Českého svazu žen, kterým za 
úspěšnou akci děkujeme.

Antonín Bábek
starosta obce

ZE ŽIVOTA OBCE

Velké výročí

Vážení občané,
v letošním roce si obec Třebčín připome-

ne 870. výročí první písemné zmínky o její 
existenci. Existenci obce Třebčín, ale také  
například obcí Hněvotín, Slavonín, Smržice, 
Rataje, Loučany, Hnojice a Náměšť na Hané 
stvrzuje jediná listina sepsaná v Olomouci 
roku 1141, tedy právě před zmíněnými 870 
lety. Listina vydaná biskupem Jindřichem 

Zdíkem je zachovaná dodnes v olomoucké 
pobočce Zemského archivu Opava. Je ne-
smírně cennou kulturní památkou, svědčící 
o vysoké úrovni středověkého úřadu sloužící-
ho biskupovi. Starší dochovanou listinu psa-
nou na území celého českého státu přitom ne-
najdeme. Na listině se nejvíc cení soupis 205 
lidských sídel nebo jejich částí v tehdejším 
majetku církve, tedy všeho – jak se v listině 
praví: „…co bylo získáno za našich časů i za 
dob našich předchůdců, aby to, co ve vsích 

a statcích patřících kostelům a je tu zazname-
náno, vlastnila boží církev bez ohrožení.“ 

K tomuto výročí připravujeme oslavy, kte-
ré proběhnou ve dnech 17. a 18. září 2011. 
Součástí oslav bude i výstava, na které bude 
možné zhlédnout historické listiny, mapy, 
plány, letecké snímky,  fotodokumentaci vě-
novanou historii obce Třebčín a vernisáž ob-
razů paní Zuzany Dvorské-Šípové.

Zdena Tomková
místostarostka

... a nyní  Foto: Zdena Tomková

Sběrná, výdejní a kontaktní místa

Kaple sv. Floriána dříve  Foto: soukromý archiv



Výzkum vědomostí 
a dovedností dospělých PIAAC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy nás požádalo o podporu mezinárodního 
výzkumu vědomostí a dovedností dospě-
lých PIAAC ( Programme for International 
Assessment of Adult Competencies ), který 
se uskuteční v období od září 2011 do března 
2012.  Spolu s Českou republikou se ho zú-
častní 23 zemí celého světa. Výzkum si klade 
za cíl zmapovat dovednosti, které obyvatelé 
České republiky potřebují, aby se plnohod-
notně zapojili do rychle se měnící společnosti 
a ekonomiky 21. století. 

Naše obec byla vybrána ke sběru dat to-
hoto projektu, který iniciovala Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). Realizace projektu bude probíhat 
v souladu s platnou legislativou.  V první 
řadě bude zajištěna ochrana dat, všechny 
údaje budou uchovány jako přísně důvěrné 
a využity pouze k účelu výzkumu.

Výběr občanů, kteří budou požádáni 
o účast ve výzkumu, probíhá náhodně. 
Je velmi důležité, aby se lidé, kteří budou 
osloveni, výzkumu zúčastnili, protože pod-
le mezinárodních pravidel výzkumu nemo-
hou být nikým nahrazeni. 

Podrobnější informace o tomto výzku-
mu najdete na stránkách www.piaac.cz,  
www.scac.cz nebo na Obecním úřadě. 

   Antonín Bábek

Vodovod „Lutín - propojení 
Lutín-Třebčín“

Největší investiční akcí letošního roku,  
která svou realizací přesáhne i do příštího 
roku, bude stavba „Vodovod Lutín – pro-
pojení Lutín-Třebčín“. Je to dílo v hodnotě 
17,7 mil. Kč včetně DPH.  V Lutíně zasíťu-
je vodovodním řadem ulice Za Rybníčkem, 
K Trati, ul. Třebčínskou a propojí vodo-
vodní řady v Lutíně a Třebčíně. 

Nová rozvodná vodovodní síť v Lu-
tíně bude sloužit k doplnění současné 
a napojení nové výstavby v okrajové 
části naší obce. Nový propojovací řad 
do Třebčína, včetně podzemní AT sta-
nice, nahradí současný nevyhovující 
místní zdroj.

Vzhledem k fi nanční náročnosti této 
stavby jsme byli nuceni požádat o dotaci 
z dotačního titulu Ministerstva zeměděl-
ství a naší žádosti bylo vyhověno. Byla 
vyhlášena veřejná zakázka a ve výběro-
vém řízení tuto zakázku získala fi rma 
Arko Technology, a.s., Brno. Práce na 
tomto díle budou započaty 1. září 2011 
a vzhledem k tomu, že realizace díla za-
počne v Lutíně , žádáme obyvatele,  jichž 
se stavba bude bezprostředně dotýkat, 
aby pochopili nutnost výstavby tohoto 
vodovodu a projevili shovívavost a trpě-
livost, přestože jim stavební práce na ur-
čitou dobu znepříjemní život. 

  
Antonín Bábek
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Škola v Třebčíně
Třebčínská škola byla založena před 

140 lety. 
Třebčín spadal školou pod faru ve 

Slatinicích a lze předpokládat, že od 
17. století se při zdejší faře občas některé 
z dětí z Třebčína skutečně učilo. Teprve 
císařovna Marie Terezie nařídila povin-
nou školní docházku a mimo ministrová-
ní a náboženství se vyučovalo tzv. trivi-
um: psaní, čtení a počítání. Díky soupisu 
ke školním platům pro slatinickou faru 
víme, že se v roce 1764 vyučovalo od 
7 do 10 a od 13 do 15 hodin, ale výuka 
probíhala převážně v zimě, kdy se děti 
nemusely účastnit polních prací. Vlastní 
škola ovšem byla velmi nákladná a zři-
zovatelsky složitá záležitost, takže tento 
stav trval až do roku 1871. Tehdy žádost 
Třebčína o zřízení školy uspěla a tehdejší 
politická správa svolila k postavení školy 
v Třebčíně. Zpočátku se ovšem vyučovalo 
ve výměně domu č. 13, ale již bylo zjiš-
ťováno, kde by bylo vhodné novou školu 
zřídit. Rozhodnutí nakonec padlo na volné 
místo nad potokem Deštná na jižním konci 
návsi. Stavět se začalo v roce 1872 a s roz-
počtem 5000 zlatých byla škola dokončena 
v roce 1873. Jako první řádný učitel zde 
působil rodák z Beňova Augustin Nesňal, 
a to až do roku 1906. Škola byla tehdy pro 
Třebčín a Henneberk, který zanikl v třeb-
čínské zástavbě jen o něco později. Stará 
škola byla nejprve odprodána, vznikl v ní 
hostinec, později byla obcí opět odkoupe-

na a v současné době je v budově Kulturní 
a společenské zařízení.

Rozvoj Třebčína ale způsobil, že stávají-
cí budova školy přestala stačit počtu žáků, 
a tak se obec rozhodla postavit školu no-
vou. Ta byla vystavěna na místě bývalého 
stavení pana Cyrila Pešáta v letech 1908-
1909 jako jednopatrová budova. Zároveň 
mohla být škola rozšířena na dvojtřídní, 
čímž zde také místo jednoho učitele vy-
učovali dva. Díky péči místního rodáka 
P. Jana Vychodila vznikla v Třebčíně v ro-
ce 1913 z jeho rodného domu na Zákantí 
také mateřská školka, o kterou pečovaly 
sestry III. řádu sv. Františka. 

Obecná dvoutřídní škola v Třebčíně 
fungovala až do roku 1946, kdy byla pro 
nízký počet žáků změněna na jednotříd-
ní. V roce 1948 se škola po transformaci 
stala tzv. národní a bylo zde vyučováno 
prvních pět ročníků pozdějšího tzv. niž-
šího stupně vzdělání. Tento stav vydržel 

víceméně až do roku 1976, kdy byla míst-
ní škola opět díky transformaci zrušena 
a děti začaly chodit do školy ve Slatinicích 
a později do školy v Lutíně. 

Zbývá ještě napravit jednu drobnost z pub-
likace „Dějiny obcí Lutín a Třebčín“ napsané 
docentem Papajíkem v roce 2005. Dochovaná 
kronika třebčínské školy z druhé světové 
války, vedená v té době učitelem Ludvíkem 
Palánkem, totiž podle něj ukazuje, že teh-
dejší třebčínští učitelé takřka sympatizovali 
s nacismem. Je zarážející, že pan docent do 
té doby nečetl jinou válečnou školní kroniku 
a že vůbec netušil, že struktura zápisů byla 
nařízená, takže v dané době by i on psal zá-
pisy úplně stejně. V žádném případě tak ani 
tehdejší učitel Palánek, ani Nejedlý nebyli 
sympatizanti nacismu, ale byli to řádní Češi, 
kteří jen museli tak jako jiní učitelé psát kro-
niku kontrolovanou úřady. 

 PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.

Stará škola - dnešní KSZ       Foto: archiv     Nová škola krátce po založení  Foto: archiv   
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Upozornění pro majitele psů 
Není týdne, aby televize nevysílala záběry 

dětí pokousaných volně pobíhajícími psy. Že 
se u nás podobný případ dosud nestal, není 
zásluhou majitelů psů, ale věcí štěstí a náho-
dy. Každou chvíli někomu pes „uteče“, a to 
zejména psi větších plemen. Žádáme proto 
majitele psů, aby své miláčky lépe střežili, při 
procházce je měli na vodítku a využívali pro 
volný pohyb psů pouze vyhrazená místa. 

A připomínáme: úklid psích exkrementů 
se musí stát nedílnou a samozřejmou sou-
částí každé procházky se psem! Povinnost 

odstraňovat psí exkrementy ukládá fyzické 
osobě, která má psa na veřejném prostranství 
pod kontrolou či dohledem (dále jen „drži-
tel“), přímo zákon (§ 415 občanského zákoní-
ku), který říká, že každý je povinen si počínat 
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 
majetku,  přírodě a životním prostředí. 

Znečištění veřejného prostranství psími 
exkrementy a zanedbání povinnosti jejich 
úklidu je považováno za přestupek (dle §47 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v plat-
ném znění) a držiteli psa může být uložena 
pokuta.

Zdena Tomková

Podzimní sběrová sobota
Úvodem si vypůjčím populární otázku 

„Kam s ním?“  ze všem dobře známého 
fejetonu Jana Nerudy o tom, jak se zbavit 
nepotřebného slamníku. Někteří obča-
né se domnívají, že našli na tuto otázku 
řešení. Zbavují se svých „slamníků“ ne-
vhodným umístěním v příkopech podél 
cest a na polích, která jsou takříkajíc za 
humny. S tímto nešvarem se setkáváme 
i v našich obcích Lutín a Třebčín. Od doby 
Jana Nerudy uteklo hodně vody, ale pro-
blém likvidace odpadů, i když prošel růz-
nými etapami, nezmizel. Na druhé straně 
si spousta našich občanů  zvykla na tzv. 
„sběrové soboty“. Letos v říjnu proběhne 
„podzimní sběrová sobota“, proto věřím, 
že jí využije co nejvíc domácností. 

Jediným nešvarem, který  lze vytknout 
při sběrových sobotách, jsou nepovolené 
skládky vytvářené před příjezdem pra-
covníků Technických služeb Olomouc. 
Proto žádám občany, aby odpad ze svých 

domácností určený do sběru dodali na 
sběrová místa výhradně v určený den 
a hodinu a předali jej přímo pracovníkům 
sběrové fi rmy. 

Sběr nebezpečného a objemného od-
padu v Lutíně a Třebčíně je naplánován 
na sobotu 22. října 2011.

Časový harmonogram svozu bude násle-
dující:
  8,00– 8,30 hod. – Třebčín (u kaple)
  8,30– 9,00 hod. –  Třebčín (u bývalé 

mlékárny)
  9,30–10,30 hod. – Lutín (u herny)
10,30–11,00 hod. –  Lutín (ul. J. Sigmunda 

– u kontejnerů)
11,00–12,00 hod. –  Lutin (před budovou 

obecního úřadu)
Odevzdávat můžete: dezinfekční pro-

středky, kosmetické přípravky, absorpční 
činidla, fi ltry nasycené olejem, ojeté pne-
umatiky (pouze z osobních aut), vyjeté 
oleje, mazací tuky, staré barvy, plechovky 
od barev, ředidla, mořidla a rozpouštědla, 

chemické látky nepoužitelné nebo s pro-
šlou lhůtou exp., pesticidy, herbicidy, in-
sekticidy, postřiky, jedlé oleje, ledničky, 
elektrotechnický odpad (např. televizory, 
PC monitory, rádia, domácí elektrospo-
třebiče – tiskárny, videa, DVD, hobby ná-
řadí – vrtačky, brusky, el. motory). Dále 
zářivky, výbojky, baterie, monočlánky, 
olověné akumulátory, nikl-kadmiové aku-
mulátory, objemný odpad (např. matrace, 
koberce, linolea, křesla, gauče, nábytek, 
kufry apod.). 

POZOR: Elektrotechnický odpad pro  
zpětný odběr zdarma musí být komplet-
ní. Žádáme občany, aby odpad ze svých 
domácností určený do sběru dodali na 
sběrová místa výhradně v určený den 
a hodinu a předali přímo pracovníkům 
sběrové fi rmy.

Je zakázáno dělat nepovolené skládky 
odpadu předem nebo po odvozu sběru.

Zdena Tomková

O čem jednala rada obce 

dne 4. 7. 2011:

Schválila:

�  zadávací dokumentaci veřejné zakáz-
ky „Vodovod Lutín – propojení Lutín 
– Třebčín“;

�  výběrovou komisi a zároveň komisi 
pro otvírání obálek včetně náhradníků 
pro výběr zhotovitele veřejné zakáz-
ky „Vodovod Lutín – propojení Lutín 
– Třebčín“. Komise bude pětičlenná;

�  koupi vodovodního řadu od společnosti 
STING Development, s.r.o., potřebného 

pro  propojení vodovodu akce „Vodovod 
Lutín – propojení Lutín – Třebčín“ za 
cenu 420 000 Kč bez DPH.

dne 20. 7. 2011:

�  Schválila Smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Lutín a společností 
SMP Net,  s.r.o., ve věci uložení plyno-
vých rozvodů na obecních pozemcích 
p. č. 268/27 a p. č. 268/28 v k. ú. Lutín, 
a to za předpokladu, že úplata za zříze-
ní věcného břemene bude 30 000 Kč vč. 
DPH.

�  Pověřila starostu obce podpisem kupní 
smlouvy na převod obecní nemovitosti 
č.p. 182 – 185 v Růžové ulici Bytovému 
družstvu Růžová 182 – 185 za podmí-
nek už dříve schválených zastupitel-
stvem obce.

�  Pověřila starostu obce podpisem kupní 
smlouvy na převod vodovodního řadu 
od společnosti STING Development, 
s.r.o., do majetku obce. Podpis je pod-
míněn akceptováním připomínek ke 
znění kupní smlouvy, které byly pro-
jednány a schváleny radou.

�  Souhlasila s udělením licence společ-
nosti Veolia Transport Morava, a.s., 
k provozování veřejné linkové osob-
ní dopravy linky č. 890709 Olomouc 
– Lutín – Slatinice. Linka je v současné 
době provozována a licence končí dnem 
31. 12. 2011. Rada nemá k udělení li-
cence žádné připomínky.

�  Vzala na vědomí rozpočtové opatře-
ní na základě usnesení Zastupitelstva 
Olomouckého kraje. Jedná se o nein-
vestiční účelovou dotaci na částečné 
uhrazení výdajů na zajištění akce-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Upozornění občanům
Poplatky za pronajaté plantážky 

odevzdávejte od 1. do 31. října 2011 
v kanceláři na OÚ Lutín paní Ivetě 
Vlachové.

* * * 
V týdnu od 5. do 9. září bude Obecní 

úřad Lutín uzavřen z důvodu výměny 
oken a malování v celé budově. 

Od 12. září bude OÚ opět v plném 
provozu.

Antonín Bábek
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schopnosti JSDH Třebčín, a to ve výši 
18 000 Kč.

�  Vzala na vědomí dopis od Diakonie Brou-
mov – poděkování organizátorům a obča-
nům obce za sběr textilního materiálu.

      
dne 10. 8. 2011:

      
�  Souhlasila se změnou rozhodnutí 

o udělení licence společnosti Veolia 

Transport Morava, a.s., k provozová-
ní veřejné autobusové linky č. 890741 
Olomouc – Laškov – Konice. Změna 
licence spočívá v rozšíření trasy linky 
a bude platit od 4. 9. 2011. Rada nemá  
k udělení licence žádné připomínky.

�  Souhlasila s uzavřením smlouvy na 
dobu určitou (od 20. 8. do 20. 12. 2011) 
se společností Profi  Bike, s.r.o., na pro-
nájem nebytových prostor v objektu 

č.p. 13 (bývalá ZŠ v Třebčíně) dle stan-
dardních podmínek.

�  Vzala na vědomí zadání souboru změn 
č. 2 územního plánu obce Lutín, které bude 
předloženo Zastupitelstvu obce Lutín.

�  Vzala na vědomí informaci starosty 
o výběrovém řízení na zhotovitele ve-
řejné zakázky „Vodovod Lutín – pro-
pojení Lutín - Třebčín“, které proběhlo 
dne 27. 7. 2011. /ba/

Praha 2011
Absenci příspěvků od našeho největšího 

„dodavatele“, způsobenou jako každý rok 
prázdninami, nahrazujeme zajímavým 
vyprávěním o jedné z nejoblíbenějších 
červnových exkurzí nejstarších žáků lu-
tínské ZŠ.

Svou školní docházku uzavírají žáci 
9. ročníku několikadenní návštěvou naší 
„stověžaté“ metropole. Je to odměna za 
dobrou práci a její organizátorky připra-
vují náročný program velmi pečlivě, aby 
žáky zaujal, pobavil a poučil a stal se pro 
ně jedním z nezapomenutelných zážitků.

Letošní čtyřdenní exkurze byla fyzikál-
ně-historická. Žáci poznali nejen historic-
ké památky a místa spojená s naší součas-
ností, ale také zajímavá vědecká pracoviš-
tě, kde se jim dostalo odborného poučení 
o důležitých novinkách vědy a techniky, 
a další významné instituce.

Proto byly na programu kromě pro-
hlídky Pražského hradu a jeho paláců, 
Svatovítského chrámu, baziliky sv. Jiří, 
Zlaté uličky, Jeleního příkopu, Karlova 
mostu a Obecního domu také návštěva letiš-
tě v Ruzyni, Poslanecké sněmovny, České 
národní banky a jednoho z vědeckých pra-
covišť Fakulty jaderné fyziky ČVUT, kde 
se žáci dověděli mnoho zajímavého o no-
vých možnostech výroby energie.

Nechyběly ani procházka noční Prahou, 
divadelní představení ve Stavovském di-
vadle a v Semaforu nebo projížďka parní-
kem po Vltavě.

* * *

Prohlídka  TOKAMAKU 
(Jiří Radvanský)

„...První zastávku jsme udělali na FJFI 
(fak. jaderné fyziky a inženýrská).  Mladý 
doktorand nám vysvětloval podstatu fúzní 
energie.“

(pozn.: tokamak (z ruš.) - zařízení vytvá-
řející toridální magnetické pole používané 
jako magnetická nádoba pro uchovávání 

vysokoteplotního plazmatu; dnes se pova-
žuje za jednu z nejnadějnějších cest k rea-
lizaci kontrolované jaderné fúze)

   
Ruzyně  
(Tomáš Drímaj)

„...Autobusem jsme procestovali hangá-
ry, které byly obrovské jako tři paneláky 
postavené vedle sebe. Potom jsme se jeli 
podívat k přistávací dráze, ke které se prá-
vě blížilo turecké letadlo. Sledovali jsme 
ho až do okamžiku zastavení a obdivovali, 
jak zastavilo na centimetr přesně...“

Starý královský palác  
(Mgr. Věra Voňková)

„...Pražský hrad. Je symbolem české 
státnosti. Podle jeho siluety poznají naše 
hlavní město lidé na celém světě. Je nej-
rozsáhlejším a nejdéle bez přestávek 
obývaným komplexem mezi paláci evrop-
ských vládců. A starý královský palác je 
jedním z jeho klenotů.... Po tvrdých bojích, 
které jsme zde loni svedli, abychom se vů-
bec dostali dovnitř, jsme byli letos velmi 
příjemně překvapeni. Poprvé v životě se 
nám stalo, že jsme se ve Vladislavském 
sále ocitli úplně sami. Byl to překrásný 
zážitek, jehož příčinou zřejmě bylo znovu-
otevření Zlaté uličky - všichni návštěvníci 
totiž směřovali právě tam...“

Bazilika sv. Jiří 
(Petra Švarcová)

„...Při  návštěvě  se nám přihodila zvlášt-
ní věc - měli jsme baziliku, tak jako předtím 

Vladislavský sál, jen sami pro sebe...́ mohli 
jsme si prohlédnout, jak je postavená a co 
vše se v ní nachází. Zjistili jsme, že byla 
založena roku 920 jako druhý křesťanský 
kostel v tehdejší Praze...“

Katedrála  sv.  Víta  
(Adriana Čotková)

„...Pravda je, že katedrála svatého Víta 
je zatím to nejhezčí, co jsem viděla. A když 
jsem si nasadila své brýle na dálku, po-
chopila jsem, že  najít něco lepšího se mi 
snad nikdy ani nepodaří...“ 

Pan prezident 
(Robin Bátěk)

„...Když jsme v úterý jeli na školní exkur-
zi, ani jsme nečekali, že na Hradě potká-
me tak vysoce postaveného člověka, jako 
je pan prezident Václav Klaus....  Nejvíc 
odvahy projevil Patrik Piňos, který se ze-
ptal jednoho z bodyguardů, jestli bychom 
se nemohli s panem prezidentem vyfoto-
grafovat. „Běžte se zeptat pana preziden-

ŠKOLY INFORMUJÍ

foto: RNDr. Dana Vrbová

foto: Petr Voňka

foto: Patrik Piňos
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ta,“ řekl. Byli jsme dost napjatí. Zároveň 
jsme ale byli i zvědaví, co Václav Klaus 
odpoví. „Ano, můžete, ale rychle, pro-
sím,“ řekl. Patrik začal chystat „foťák“. 
Pan prezident začal mezitím s námi ho-
vořit. Zeptal se, odkud jsme. „Z Lutína,“ 
odpověděli jsme. Prezident řekl, že tam to 
zná, že v Lutíně už byl...“ 

 
Zlatá ulička 
(Mgr. Věra Voňková)

„...Byl tam opravdu dost nával, ale ne-
bylo to nesnesitelné. Stupeň čtyři, řekli by 
dopraváci. V uličce se nám líbilo. Domky 
jsou pěkně upravené, líbila se nám stře-
dověká hospoda i domek věštkyně. Brnění 
umístěná na parkánové hradbě jsou kou-
zelná a nesmírně rozmanitá...  Prohlédly 
jsme si s kolegyní Vrbovou ženský i muž-
ský pás cudnosti, zauvažovaly nad kou-
pí nového hrníčku na kávu (pouhých 
600 Kč), zalitovaly, že už nestojí domek, 
v němž kdysi žil Jaroslav Seifert...“ 

Jelení příkop  
(Dominika Zourková)

„... Když jsme sešli na dno příkopu, který 
býval kdysi součástí obranného systému 
Hradu, ocitli jsme se jakoby v jiném svě-
tě. Obklopilo nás ticho, naprosto nezvyklé 
v centru tak velkého a rušného města, jako 
je Praha. Šli jsme cestou kolem potoka 

Brusnice a kolem nás se zvedaly zalesně-
né stráně protkané pěšinkami. Když jsme 
se blížili ke konci příkopu, překvapil nás 
hlasitý smích. Provázel sportovní výkon 
Jirky Radvanského a Tomáše Drímaje, 
kteří se neočekávaně rozběhli do svahu, 
jako by chtěli Hrad dobývat. Skutečnost 
byla však daleko prozaičtější - chtěli pou-
ze na záchod...“ 

 
Stavovské divadlo  
(Petra Pavlasová)

„... Světla zhasínala, představení mohlo 
začít. Naslouchali jsme Mozartově opeře 
Cosi fan tutte. I když se zpívalo italsky, 
dalo se to lehce pochopit. (Pro ty, kteří 
nerozuměli, běžel český překlad.) Herci 
nám předváděli, jak to vlastně je s žen-
skou věrností...“ 

Obecní  dům  
(Vendula Zbořilová)

„...Při výkladu o zvláštnosti Primátorského 
sálu nám průvodce řekl, že když si někdo 
stoupne na jeho střed a zatleská, zadupe 
nebo třeba zapíská, vydávaný zvuk se sálem 
krásně nese a rozezní. Paní učitelka  požá-
dala  Peťu Pavlasovou o zazpívání nějaké 
písničky. Sálem zazněl Stín katedrál. Petřin 
hlas stoupal a klesal, houpal se v rytmu táh-
lé melodie. Bylo to krásné a odvážné...“

Poslanecká sněmovna  
(Hana Chudobová)

„...Sídlo Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky je umístěno ve 
třech blocích domů a paláců na Malé 
Straně. Po příchodu jsme zhlédli in-
formativní fi lm o činnosti Poslanecké 

sněmovny. Uvnitř budovy jsme museli 
z důvodu bezpečnosti projít rámem na 
kontrolu kovových předmětů . Cestou do 
historické Sněmovní síně jsme bohužel 
nepotkali žádného poslance ani člena 
vlády...“

Česká národní banka 
(Patrik Piňos)

„...Je to velmi zvláštní banka, neboť ne-
provádí běžné bankovní operace, ale zato 
hlídá kurz měny a opatruje státní rezervy...  
Po prohlídce expozice jsme absolvovali 
vědomostní test, týkající se ražení mincí 
a bankovnictví v českém státě. Odměna 
pro vítěze byla vysoká - dvě stě tisíc korun! 
Bankovky byly však bohužel „rozšmelcova-
né“ na malé kousíčky. Škoda! ...“

Parníkem po Vltavě  
(Lucie Mikulková)

„... Z lodní paluby jsme viděli mno-
ho pražských památek - Karlův most,  
Pražský hrad, Národní divadlo, kostel sv. 
Mikuláše nebo nejmenší domek v Praze... 
Projížďka po Vltavě byla krásnou tečkou 
na závěr našeho pobytu v Praze...“

* * *

Nelehký úkol pedagogického doprovodu 
na sebe vzaly třídní učitelka Mgr. Věra 
Voňková a její kolegyně Mgr. Dana Vrbová 
a Mgr. Leona Čotková.

Z bohatých zážitků jsem vybrala jen 
některé, protože celá exkurze zpracovaná 
jako žákovský projekt (foto + komentáře) 
by byla námětem pro samostatné číslo 
Zpravodaje.

Vybrala a zpracovala 
Mgr. Ladislava Kučerováfoto: Petr Voňka

foto: Petr Voňka

foto: Petr Voňka

Do nového školního roku přejeme všem žákům, studentům, pedagogům a personálu MŠ a ZŠ 

mnoho úspěchů, elánu a pevné zdraví, rodičům trpělivost, pochopení a „ocelové“ nervy.
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ZAJÍMAVOSTI

Lutín po 70 letech
V poslední době je velmi populární porov-

návat staré, historické fotografi e se stejně 
orientovanými pohledy ze současnosti. Tato 

srovnání se stala například motivem pro 
tvorbu řady stolních kalendářů Olomouce, 
které hodně fi rem používá jako dárky pro 
své obchodní partnery.

Na základě svého osobního archivu bych 
čtenářům Obecního zpravodaje postupně 
nabídl srovnání několika míst současného 

Lutína s fotografi emi, které jsou asi 70 let 
staré.

Řada míst zcela změnila svou podobu, 
u některých jisté srovnání určitě najdete, 
a to nemusíte pamatovat ony tři proběhlé 
generace.  

Ing. Karel Mišák     

Kamenný kříž z roku 1832
Mimo kříž u kapličky se v případě 

dnes popisovaného kříže dá usuzovat na 
tradiční starší umístění. Kříž je v tom-
to místě směrem na Slatinice (současný 
stav), naproti staré škole na začátku cesty 
na Pohoršov, zachycen již na prvním vo-
jenském mapování v polovině 18. století 
- tehdy byl bezpochyby dřevěný. Dnešní 
kříž byl zhotoven v letech 1831-1832 a svo-
lení ke svěcení kříže obdržel slatinický 
farář P. Antonín Schmidt na konci květ-
na 1832. Posvěcen byl stejným knězem 
nejspíše v červnu téhož roku. Zajímavou 
položku k němu nacházíme v účtech lutín-
ské obce z roku 1832, kdy při jeho svěcení 
obec zaplatila jeden rýnský 18 denárů za 
tvarůžky. S velkou pravděpodobností byl 
postaven nákladem obce, ale zajímavé 
je, že revers k jeho udržování nezmiňuje 
ani farář P. Schmidt, který kříž dokonce 
ani nezanesl v roce 1840 do soupisu křížů 
v celé farnosti. 

Kříž stojí na stupňovitém hranolovitém 
podstavci s nedochovaným nápisem, kte-
rý byl na zadní straně. Přední a obě boční 
strany zdobí reliéfy – na přední straně je 
to Utrpení Krista v zahradě Getsemanské 
na hoře Olivetské, které je velmi podobné 
reliéfu na kříži v Třebčíně z roku 1833. 

Na pravé straně se nachází reliéf Piety 
při snímání z kříže a na levé zbičovaný 

a posmívaný Kristus či tzv. Ecce homo . 
V horní části nástavce kříže se nachází 
tzv. arma Christi neboli nástroje umučení 
Krista (kopí a tyč s houbou), dále révový 
hrozen a kalich. Plastika Ježíše Krista se 
nachází na jetelovém kříži a nad jeho hla-
vou je vytesána cedulka s nápisem INRI. 
Celkově jde opět o typické motivy veli-
konočních svátostí, zmiňované již u před-
chozích křížů.

Autor sochy je neznámý, ale velmi po-
dobné rysy má např. kříž v Třebčíně z ro-
ku 1832, který je ze shodného pískovce, 
má podobný doplňující reliéf, tvar cedulky 
s nápisem INRI,  ale možná také nedocho-
vaný nápis. Určité shodné rysy má také 
kříž z roku 1843 v Olšanech, ale zde by šlo 
spíše o pokračovatele téže dílny. Možná 
tedy zmiňované kříže pocházely ze stejné 
sochařské dílny. Kříž je po restaurování, 
výměně poškozených prvků a opravě zá-
kladů ve velmi dobrém stavu. 

Závěrem se obracím na čtenáře s násle-
dující prosbou:  Pokud někdo má  k dispo-
zici fotografi i nápisu na zadní straně kří-
že nebo fotografi i kříže před  budovou 
bývalého JZD a je ochoten zapůjčit je  
na obecní úřad, pomozte nám, abychom 
mohli tyto neznámé údaje doplnit. 

PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.

Historie    Současnost

fota: Karel Mišák - osobní archiv

Kříž z roku 1832

foto: Jan Štěpán
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Z Regionu HANÁ                 
                   

V regionu HANÁ 
probíhá v současné 
době aktivizace 
výrobců a dodava-

telů služeb pro získání certifi kátu  HANÁ 
- regionální produkt. Je to jedna z cest, 
jak zviditelnit venkovské regiony a podpo-
řit rozvoj sociálně, kulturně a enviromen-
tálně orientované ekonomiky v oblastech, 
které jsou zajímavé svým přírodním a kul-
turním bohatstvím. Hlavní podporovanou 
skupinou jsou zdejší podnikatelé ( řeme-
slníci, zemědělci, malé a střední fi rmy ), 
jejichž schopnosti a dovednosti pomáhají 
šířit dobré jméno regionu, a naopak pro ně 
znamená identifi kace s regionem jedineč-
nou marketingovou příležitost.

Značení místních produktů je zaměřeno na 
tři základní cílové skupiny - zákazníky, vý-
robce, instituce místní správy a samosprávy 
a další organizace působící přímo v regionu.

* * *
Z našeho nejbližšího okolí byly vybrá-

ny výrobky s těmito názvy: Tvarůžkové 
moučníky z Loštic – skupina výrobků,  
Výroba Hanáckých krojů, Dřevěné 
hračky, dřevěné dekorace, kuchyňské 
potřeby,  Oděvní a bytové textilní do-
plňky z modrotisku a kanafasu, Bíle 
zdobený dekorativní perník, Přírodní 
ovocné mošty, Užitková keramika-ka-
menina, Originální šperky ze dřeva 
a přírodních materiálů.

Na jednání certifi kační komise 21. čer-
vna 2011 byly projednány další výrob-
ky: Bronzové šperky, Tkané výrobky, 
Bylinné tinktury a tinktury z pupenů, 
Staročeský perník, Výrobky ze slá-
my a lýka, Kartáče z přírodních žíní,  
Hanácké kraslice, Zdobení svící ma-
lováním a drátkováním, Umělecká ke-
ramika, Svatební koláče – tvarohové, 
ořechové.

Spotřebitelé, kteří budou takto značené 
výrobky kupovat, přímo ovlivní úspěšnost 
značky v regionu. Ať už se jedná o turisty 

a návštěvníky regionu, kteří chtějí  „vy-
chutnat“region ve všech jeho podobách, 
nebo o místní obyvatele, kteří jsou hrdi na 
výrobky pocházející z jejich domova a ná-
kupem chtějí podpořit své místní výrobce.

* * *
Výše uvedené výrobky bylo možno 

koupit nebo vidět na jarmarku v neděli 
3. července 2011 v Doloplazech, kde také 
proběhlo předávání dalších certifi kátů 
„HANÁ - regionální výrobek“.

Ing. Miroslav Mačák

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 
Smékal.)

Rok 1989 byl rokem boje za zlepšení ži-
votního prostředí ve světě. 

V Československé republice došlo 
k zásadnímu přelomu v jejím pová-

lečném vývoji – k sametové revoluci. 
V obci v tomto roce nenastaly zatím zá-
sadní politické změny. 

Rok 1989 byl velmi příznivý pro ze-
mědělskou výrobu, bohatá byla hlavně 
sklizeň obilovin na plochách výrobního 
střediska Lutín. Urodilo se nejvíce pše-
nice, a to takové množství, jaké druž-
stvo nikdy předtím nesklidilo.

V Lutíně se narodilo  48 dětí a zemře-
lo 20 občanů.

Ke konci roku se politické změny 
projevily i v podniku  Sigma Lutín. 
Občanské fórum prosadilo zrušení 
Lidových milicí a  vedoucí úlohy KSČ 
v podniku.

Začátkem roku 1990  vznikla řada 
politických stran a uskupení. Jejich 
činnost vyvrcholila parlamentními vol-
bami. V červnu před volbami navští-
vil naši obec tehdejší ministr financí 
Václav Klaus.

Na celoobecním zasedání v Luběni-
cích bylo rozhodnuto, že obec Luběnice 
bude vyjmuta z integračního svazku 

pod MNV Lutín a bude osamostatněna. 
To se 24. listopadu také stalo.

Během roku 1990 se konalo několik 
plenárních zasedání MNV, a to značně 
bouřlivých.

Listopadových voleb do zastupitelstva 
obce  se zúčastnilo 74% občanů a zvole-
no bylo 20 členů zastupitelstva, z toho 
7 členů občanského fóra, 2 členové stra-
ny lidové, 7 členů strany nezávislých, 
3 členové KSČ a 1 člen hnutí za samo-
statnost Moravy. Starostou byl zvolen 
Ing. Miloslav Hübner.

V Lutíně se v roce 1990 narodilo 
63 dětí a zemřelo 16 občanů.

Požár v Lutíně poškodil budovu č. 27 
a včasný zásah hasičů zabránil rozšíření 
požáru na sousední budovy.

Jak v základní škole,  tak i v odbor-
ném učilišti nastaly změny - výměna 
ředitelů, učitelů i změna vyučovacích 
předmětů.

V závodě Sigma byla provedena ná-
stavba budovy u provozu 5 a zahájena 
stavba administrativní budovy.

Předání certifi kátů v Olomouci 1.května 2011

foto dodal: Ing. Miroslav Mačák

Informace až do domu

Na základě stížností občanů na 
špatnou slyšitelnost a srozumitel-
nost hlášení místního rozhlasu na-
bízí Obecní úřad Lutín zájemcům 
možnost zasílání zpráv rozhlasu na 
e-mailové adresy.

K odběru zpráv se mohou občané 
přihlásit na webových stránkách obce 
www.lutin.cz v rubrice „Informace 
z rozhlasu“.

Antonín Bábek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti

V červenci oslavili:
88 let Růžena Látalová Třebčín
88 let Miroslav Tylšar Lutín
87 let Libuše Přehnálková Lutín
87 let Anna Freudlová Třebčín
86 let Ladislav Začal Lutín
84 let Jozef Vozňak Lutín
84 let Josef Horák Lutín
84 let Vlasta Kadlčíková Lutín
82 let Marie Vitásková Lutín
82 let Ladislav Crha Lutín
81 let Anna Soldánová Lutín
81 let Anna Turzová Třebčín

V srpnu oslavili:
92 let Adolf Birek Lutín
89 let Josef Šperka Lutín
88 let Miroslav Smička Třebčín
87 let Vlasta Recová Lutín
85 let Květoslava Stratilová Lutín
85 let Ludmila Kučeříková Lutín
84 let Marie Staňková Lutín
80 let Alena Crhová Lutín
80 let Marie Koldasová Lutín
75 let Alois Vychodil Lutín
75 let Jitka Zejdová Lutín
75 let František Skřivánek Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

Narozené děti: 

červen:
Karolína Bernátová Lutín
Barbora Brillová Lutín
Adéla Brožová Lutín
Anna Neradová Lutín
Michael Polách Lutín

červenec:
Hana Greplová Třebčín
Jakub Konečný Lutín
Barbora Krahulcová Lutín
Nicol Krejčí Třebčín
Samuel Stratil Třebčín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

44 let Petr Danyi Lutín
74 let František Doseděl Třebčín
74 let Ing. Marcela Kaufmanová Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 

 Sbor pro občanské záležitosti

„Diamantovou“ svatbu
– 60 společných let –

oslavili koncem června 
manželé

Ludmila a Miroslav 
Tylšarovi
z Lutína. 

Vítání občánků

Dne 3. července 2011 proběhlo slavnostní přijetí 3 dětí do svazku obce v Třebčíně. 
Krásným programem je přivítaly „hanačky“ Žanetka Mlčochová  a Lenka Čeplová 
z Třebčína.

foto: Jana Jašková
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foto: Antonín Bábek

„Zlatou“ svatbu

– 50 společných let – 

oslavili začátkem

 července manželé 

Marta a Jiří Hlaviznovi 

z Lutína.foto: Antonín Bábek

Přejeme mnoho dalších spokojených společných let.


