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ZE ŽIVOTA OBCE

ZDARMA 8. listopadu 2018 Ročník 27/číslo 142

Na ustavujícím zasedání nového zastupi-
telstva 1. listopadu 2018 v Lutíně byla zvo-
lena Rada Obce Lutín v tomto složení:

starosta: Ing. Jakub Chrást
místostarosta: Mgr. Dalibor Kolář
členové rady: Mgr. Lenka Soušková
 Ing. Jiří Burda
 Ing. Radek Navrátil

* * *

Po volbě rady obce proběhla také volba 
předsedů a členů kontrolního a fi nančního 
výboru.

Předsedkyní kontrolního výboru byla 
zvolena Mgr. Eliška Mišáková, členy vý-
boru jsou Ing. Rostislav Pavlíček a Antonín 
Dozrál.

Finanční výbor bude pracovat ve složení 
Ing. Jaroslav Kubala (předseda), Gabriela 
Bábková a Dušan Sedláček (členové).

Odstupujícím zastupitelům a bývalému 
starostovi a členu redakční rady Antonínu 
Bábkovi děkujeme za jejich práci. 

Novému zastupitelstvu, jehož mandát 
je platný od vyhlášení výsledků voleb 
ústřední volební komisí dne 10. října 
2018, přejeme pevné zdraví, energii, 
moudré rozhodování, pochopení a spolu-
práci občanů.

Redakční rada OZ

Volby do Zastupitelstva Obce Lutín 5. – 6. října 2018

Nové zastupitelstvo obce:

Kandidátní listina Kandidát

Číslo název poř.
číslo jméno, příjmení, titul věk Hlasy

abs.

1 Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín 2 Jiří Burda, Ing. 45 363

1 Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín 3 Miroslav Smička, Ing. 45 317

1 Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín 1 Dalibor Kolář, Mgr. 45 275

1 Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín 6 Dušan Sedláček 34 272

2 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín 1 Radek Navrátil, Ing. 51 281

2 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín 2 Antonín Dozrál 51 274

2 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín 3 František Špunda 49 267

3 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín a politického hnutí Starostové a nezávislí 1 Jakub Chrást, Ing. 32 590

3 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín a politického hnutí Starostové a nezávislí 3 Petr Kovařík, Ing. 55 463

3 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín a politického hnutí Starostové a nezávislí 2 Lenka Soušková, Mgr. 46 453

3 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín a politického hnutí Starostové a nezávislí 4 Rostislav Pavlíček, Ing. 45 378

3 Sdružení nezávislých kandidátů Lutín a politického hnutí Starostové a nezávislí 5 Gabriela Bábková 38 270

4 Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Lutín a Třebčín“ 3 Eliška Mišáková, Mgr. 63 274

4 Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Lutín a Třebčín“ 1 Jaroslav Kubala, Ing. 63 240

4 Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Lutín a Třebčín“ 5 Jaroslav Krejčíř, Mgr. 37  239

Volební účast v okrsku 1. 2. 3. 4. Σ   

Počet voličů zapsaných do volebních seznamů 819 505 695 565 2584

Odvolilo voličů 334 220 268 299 1121

Odvolilo v % 40,8% 43,6% 38,6% 52,9% 43,4%
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Jak probíhají investiční akce 
v roce 2018?

Některé letošní významné investiční 
akce v naší obci se rozběhly zejména s ná-
stupem léta. 

Rekonstrukce místní komunikace 
v ulici Pohoršov odstartovala na začátku 
srpna. Předcházela jí přeložka vnějšího 
elektrického vedení do zemních kabelů, 
kterou realizoval ČEZ - majitel distribuč-
ní sítě. Komunikace v ulici Pohoršov bude 
kompletně nová včetně odpovídajícího 
podloží a obrub. Vybudována budou nová 
podélná parkovací místa. Součástí komuni-
kace budou tři zpomalovací prahy, které by 
měly zabezpečit zklidnění dopravy, nově 
zde bude zřízeno značení „Obytná zóna“.

V Třebčíně se na začátku září rozběhla 
oprava další místní komunikace, které 
se říká „ulička“. Opravována bude část 
od křižovatky nedaleko budovy bývalé 
školy až po novou komunikaci za nádra-
žím s odbočkou směrem k obchodu. Nově 
zde bude vyznačena „Zóna 30“, která 
bude propojena s již existující „Zónou 30“ 
u nádraží. V konstrukci vozovky budou 
vytvořeny podkladní vrstvy a vymeze-
na bude obrubou. Dlouhá rovinka bude 
zklidněna prahem.

Přes prázdniny nelenili ani v ZŠ a MŠ 
Lutín. Proběhla oprava dvora mateřské 

školy, který byl vzhledem k havarijnímu 
stavu kompletně vydlážděn. V obou pa-
trech staré budovy základní školy byla 
kompletně opravena sociální zařízení. 
Sociální zařízení včetně sprch bylo opra-
veno také ve školní jídelně. Tyto opravy 
včetně elektroinstalace „spolkly“ bezmála 
dva miliony korun. K zajištění bezpečnos-
ti žáků a ochraně majetku byl doplněn ka-
merový systém školy o osm kamer v ceně 
asi 70 tisíc korun. V současné době je při-
pravováno vybudování úplně nové jazyko-
vé a počítačové učebny v hodnotě jednoho 
milion korun. Převážná většina nákladů 
bude hrazena z dotačního titulu CLLD 
prostřednictvím MAS Region HANÁ.

V  říjnu vyvrcholila kolaudací i největší 
letošní investice, a to projekt „Zkvalitnění 
dodávky pitné vody“. Bez přerušení do-
dávky pitné vody byla provedena komplet-
ní rekonstrukce vodojemů a vybudována 
nová moderní úpravna vody. Náklady pro-
jektu činí téměř 17 milionů korun (z toho 
dotace z Operačního programu Životní 
prostředí činí 10 milionů korun).

V průběhu měsíce srpna byla vysoutěže-
na veřejná zakázka „Cyklostezka Lutín 
– Třebčín“. Trasa cyklostezky povede 
od supermarketu Anička kolem základ-
ní školy přes Rybníček až po dětské hři-
ště v „domkách“ v Třebčíně. Vzhledem 
k tomu, že obec Lutín neobdržela pro nedo-

statek prostředků v dotačním titulu IROP 
dotaci, bude cyklostezka budována z pro-
středků ušetřených z  rozpočtu obce. Práce 
budou zahájeny v závislosti na klima-
tických podmínkách ještě letos. V první 
fázi budou situovány hlavně do prostoru 
Rybníčku tak, aby v případě špatného po-
časí neomezovaly pohyb chodců v okolí zá-
kladní školy a obecního úřadu.  Dokončení 
je vzhledem k zimní technologické přestáv-
ce  plánováno na srpen 2019.

V Třebčíně byla dokončena oprava ka-
menného kříže před kaplí sv. Floriána. 
Stejně jako na opravu kamenného kříže 
u polní cesty za ulicí Kaplickou čerpala 
obec i na kříž u kapličky dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 

Na realizaci stále čeká přestavba uby-
tovny č.p. 111 na komunitní dům pro seni-
ory, kde jsme opakovaně neobdrželi dota-
ci z MMR. Žádost o dotaci bude opětovně 
podána v listopadu 2018. V režii TJ Sigma 
Lutín se v červnu rozjela rekonstrukce 
herny stolního tenisu na víceúčelovou tě-
locvičnu se sociálním zázemím v hodnotě 
asi šesti milionů korun. Rekonstrukce je 
fi nancována z dotací ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a obce Lutín. 
Předpokládaný termín dokončení je listo-
pad 2018.

Jakub Chrást
starosta obce

Co je nového v Klásku?

Nový školní rok je v pl-
ném proudu, děti i rodiče 
si již jistě zvykli na nový 
režim a pomalu se připra-

vují na předvánoční čas.  Pro podzimní 
období jsme také v Klásku připravili ně-
kolik novinek. Jedná se o kroužky, kurzy 
a další aktivity, které mají podporovat 
všestranný rozvoj našich dětí. 

V září nám odstartoval pro děti od 
8 do 11 let zájmový kroužek SPORTUR 
pod vedením Mgr. Radky Chmelářové. 
Náplní kroužku jsou pohybové aktivity 
v přírodě, v tělocvičně či herně.  Děti se 
naučí základy orientačního běhu a pra-
covat s buzolou a mapou. Naplánováno 
máme také několik výletů do okolí. 

Druhou novinkou je kroužek mažo-
retek „KLASDANCE“ pod taktovkou 
Mgr. Moniky Pechové pro holčičky od 
5 do 7 let, kde se malé slečny učí vnímat 
rytmus hudby, správně držet a koordino-
vat své tělo a také si osvojí techniku po-
chodování a práce s hůlkou. 

Třetí naší podzimní novinkou je kurz 
„Hravá jóga“ pro děti ve věku 6 – 11 let. 

V dnešní uspěchané době je vhodné děti 
naučit správně dýchat, relaxovat, protáh-
nout tělíčka a vnímat své tělo v nesoutě-

živém prostředí při různých jógových po-
zicích. Kroužek vede zdravotní sestřička 
Marta Haderková, Dis. 

SPORTUR – první výlet na Rešovské vodopády. Foto: Radka Chmelářová
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V Třebčíně se starají 
o bezpečnost občanů
Omezení dopravy vozidel nad 12 tun

Pokud jezdíte silnicí z Třebčína směrem 
na Olšany, víte, že potkat na této uzouč-
ké komunikaci větší nákladní automobil 
znamená téměř zastavit. V loňském roce 
tudy navíc byla vedena objízdná trasa 
při opravě komunikace Lípy – Kaple – 
Smržice a výsledkem je velmi špatný stav 
okrajů a povrchu vozovky. 

Těžká vozidla jsou však ještě větším 
problémem uvnitř obcí, zvláště pokud 
nebyla provedena rekonstrukce podloží 
a povrchu.

Dálková nákladní doprava sjíždějící 
z dálnice na tento druh komunikací prostě 
nepatří. A proto bylo před více než rokem 
zahájeno jednání o omezení tranzitu vo-

zidel těžších než 12 tun  mezi Třebčínem 
a Olšanami.

K mému velkému překvapení s touto úpra-
vou nesouhlasil správce komunikace, a tak 
se jednání táhla více než rok. Nakonec se 
přece jen podařilo tuto úpravu vyjednat a in-
stalace značek byla provedena v měsíci září.

* * *

Nová „Zóna 30“ v Třebčíně. Od polo-
viny října je v Třebčíně dopravními znač-
kami „Zóna 30“ zklidněna oblast od bu-
dovy KSZ (kde se nachází dětské hřiště), 
Zákantí, Vévoz a dále kolem potoka až 
k mostu u vjezdu do areálu bývalého ze-
mědělského družstva.

Důvodů pro vytvoření této zklidněné 
oblasti je více. V první řadě je to absen-
ce chodníků a přítomnost již zmíněného 
dětského hřiště v blízkosti komunikace. 

Někoho možná překvapilo, že jako zklid-
něná zóna je označena i místní komunika-
ce kolem potoka. Zde je na místě připo-
menout, že tato komunikace je obecní vy-
hláškou určena pro venčení psů a je využí-
vána pro procházky. Má také sloužit jako 
„cyklostezka“ spojující Třebčín a Lípy, 
případně dál na Slatinky. Z těchto důvodů 
byl při jednání s pracovníky dopravního 
inspektorátu Policie ČR vysloven požada-
vek na zklidnění celé délky až po katastr 
Lip, kde je už vyznačena „Obytná zóna“.

Výsledkem jednání je úplné vyloučení 
motorové dopravy pomocí dopravní znač-
ky „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ 
s výjimkou dopravní obsluhy. Dochází tak 
ke zmenšení rizika střetu cyklistů a moto-
rové dopravy a komunikace se tak v pod-
statě mění na cyklostezku.

Jiří Burda

Na zimní období připravujeme také 
kroužek Dramaťáček pro děti. Povede 
ho Mgr. Iveta Ženožičková a děti se v něm 
seznámí hravou formou s divadelním zá-
kulisím, nacvičí pohádkové písničky, bás-
ničky a říkanky. Důraz bude také kladen 
na správnou výslovnost.

* * *

Z jednorázových akcí proběhlo v sobo-
tu 3. listopadu na Rybníčku již tradiční 
„Lutínské strašidlení“. V pondělí 5. lis-
topadu se konala přednáška pro rodiče 
na téma „Digitální domorodci a jak jim 
porozumět“.

Na první prosincový víkend plánujeme 
mikulášskou nadílku v aule ZŠ.

Lucie MigalováHravá jóga – cesta ke zdraví a pohodě. Foto: Lucie Migalová

Kulturní komise a ČSŽ 
informují

Drahá legrace v Těšeticích. Kulturní 
a školská komise ve spolupráci s Českým 
svazem žen Lutín uspořádaly v neděli 
14. října zájezd na divadelní představení 
těšetických ochotníků. Komedie Francise 
Vebera „Drahá legrace“ diváky pobavila, 
ochotníci z Těšetic jako vždy nezklamali 
a jejich celkem již sedmnáctá nastudovaná 
hra byla vyprodána do posledního místa. 
Děkujeme za příjemný a veselý nedělní 
podvečer.

* * *

V pátek 19. října pořádala kulturní 
a školská komise divadelní představení 
v aule ZŠ Lutín. Vystoupili ochotníci 
ze ZUŠ Plumlov s nazkoušenou komedií Herci z Plumlova pobavili plně obsazenou aulu. Foto: Vojtěch Šmída
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„Uděláte mi to znova?“ od francouzského 
autora Laurenta Ruquiera.

Představení přilákalo nebývalé množství 
diváků a pořadatelé děkují za návštěvu.

* * *

Příležitost pro milovníky hudby 
a tance. Český svaz žen pořádá v pátek 
23. listopadu v aule ZŠ tradiční „kate-

řinskou“ zábavu. Začátek je v 19 hodin, 
vstupné 50 korun, k tanci a poslechu hraje 
duo NONE. Srdečně zvou pořadatelé.

Vladana Tomášková

Šťastné přistání parašutistů. Fota: Michal HolásekNástup a poučení před „vzlétnutím“. 

Drakiádě přálo počasí
Kulturní a školská komise Obce Lutín 

pořádala v pátek 21. září na stadionu TJ 
v Lutíně tradiční drakiádu. 

Pořadatelé byli spokojeni s účastí. V do-

provodu dětí, rodičů i prarodičů „přiletě-
lo“ asi dvě stě draků a přálo i počasí – ne-
pršelo, svítilo sluníčko a vál příjemný vítr.

Pro děti byly připraveny balíčky 
s malým občerstvením. Opékaly si špe-
káčky, byly pro ně připraveny dětské 

hry, skákací hrad, hrála reprodukovaná 
hudba.

Celou akci oživilo vystoupení parašutis-
tů z Hanáckého paraklubu Olomouc.

Pořadatelé děkují za účast a těší se 
na další ročník. Vladana Tomášková

... byly dýňové pochoutky. Fota: Roman GieselOdměnou za nápaditá díla ...

Dýně jsme zdobili 
i ochutnávali

Sobotní slunečné odpoledne 6. říj-
na bylo v Třebčíně ve znamení dýní. 
Spolek S&K Třebčín pořádal již tradiční 
„Dýňohraní“, kterého se zúčastnilo ko-
lem padesáti dětí s rodiči. 

Rodiče a děti mohli uplatnit svoji fanta-
zii, zručnost při vyřezávání originálního  
výtvoru a zapojit se do soutěže o nejkrás-
nější dýni. A protože se po takové námaze 
museli všichni účastníci posilnit, ani le-
tos nechyběly výborné dýňové speciality, 
které v místní pivnici připravili manželé 
Benešovi s kolektivem zaměstnanců.   

Všichni soutěžící a návštěvníci společ-
ně vybrali ty nejkrásnější dýně,  jejichž 
autoři byli odměněni malým dárkem. 
Poděkování patří všem, kdo se podíleli 
na přípravě celé akce.

Olga Gieselová

Kde letos zůstali milovníci 
vína?

V sobotu 13. října uspořádala kulturní ko-
mise v Třebčíně již tradiční posezení u vína. 
Organizátoři se snaží každý rok zpestřit 

program něčím novým. Letos nabídli ochut-
návku vín z vinařství Jan Polehňa z Blatnice 
pod sv. Antonínkem. 

Všichni, kdo „koštovali“, velmi si víno po-
chvalovali, vždyť některá z nich se pyšnila 
vinařskými oceněními. Atmosféru doladila 

živá hudba v podání Pavly Asheny, která za-
hrála k poslechu i tanci. 

Pořadatelé ale byli zklamáni velmi níz-
kou účastí. Příprava takové akce je stojí dost 
času a úsilí, tak snad se někdy příště sejdeme 
v hojnějším počtu! Jana Chvátalová
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Od listopadu se z knihovny 
stane také „minigalerie“

Podzimní klid v lutínské knihovně je je-
nom zdánlivý. Brzy budou její návštěvy 
pro velké i malé čtenáře zas o něco vese-
lejší. Po zavedení on-line katalogu, který 
značně zjednodušuje práci knihovníko-
vi i čtenářům, budou mít od listopadu 
všichni návštěvníci možnost zhlédnout 
fotografi e a malby na pravidelných vý-
stavách, pořádaných v pěkném prostředí 
naší knihovny.

Dali jsme sbohem prázdným zdem 
a osadili je rámy. Díky tomu se u nás bu-
dou pořádat pravidelné výstavy fotografi í 
a maleb. Začínáme už tento měsíc výsta-
vou světové soutěže „Comedy Wildlife“ 
(volně přeloženo Vtipné fotky z divočiny), 
takže o legraci nouze nebude.  

Nápadů na další výstavy máme dost, ale 
pokud máte nějaký tip nebo chcete vysta-
vit něco z vlastní tvorby, určitě se ozvěte. 
Tahle knihovna je vaše.

Jan Chabičovský
lutínský knihovník Philip Marazzi – „Ahoj“ – fotografi e z výstavy.

Lutínští modeláři pořádají 
výstavu

Klub železničních modelářů a tvůrců 
papírových a plastikových modelů obce 
Lutín a místní sběratelé zvou občany 
na tradiční výstavu svých prací,

která se koná v aule ZŠ Lutín ve dnech 
16. až 18. listopadu 2018.

V pátek 16. listopadu dopoledne je vý-
stava určena pro děti z mateřské a žáky 
základní školy. V sobotu a v neděli pak 
rádi uvítáme širokou veřejnost, vždy 
v době od 9 do 17 hodin.

Na výstavě bude možno vidět modelo-
vou železnici ve více variantách a veli-
kostech. Jako hosté přijedou olomoučtí 
modeláři se svými nádhernými modely 
historických plachetnic a motorových 
člunů.

To ale zdaleka není vše. Na výstavě uvi-
díte i velmi zajímavé plastikové modely 
skutečných letadel a bojové techniky, dále 
přesné papírové modely zemědělských 
strojů, motocyklů a lokomotiv. Svými 
sbírkami se také pochlubí místní sběrate-
lé. Další informace najdete na zveřejně-
ných letácích.

Rodiče, vezměte své děti a přijďte se po-
dívat na výstavu!

Srdečně zvou pořadatelé.

Loňskou výstavu obdivovali malí i velcí návštěvníci. Fota: Michal HolásekModeláři mají chytré hlavy a šikovné ruce.

Na sté výročí naší 
samostatnosti vzpomněli 
v Anglii

Srdečný dopis k významnému datu 
v našich novodobých dějinách zaslala 
Ing. Burdovi  paní Helen Sherlock z anglic-
kého Newcastlu. Hodnotí změny v naší obci 
a připojuje vzpomínku svého otce Miroslava 
Sigmunda na jeho osobní zážitek z 28. října 
roku 1918.

„Myslím na Vás všechny, kteří jste se se-
šli v tento památný den, a posílám Vám sr-
dečné pozdravy ke stému výročí vzniku 
Československa.

Uplynulá léta Vám přinesla mnoho výzev, 
se kterými  jste se vyrovnali se ctí. Od doby, 
co jsme mohli navštěvovat Lutín a Třebčín,  

jsme  velmi  obdivovali, jak jste reagovali 
na všechny změny kolem Vás a jak jste praco-
vali na tom, abyste zlepšili život ve Vaší obci.  
Přitom nás vždy hřála u srdce  šlechetnost, se 
kterou jste nás přijímali.

Můj muž Nigel se připojuje k mým pozdra-
vům s přáním míru  a pokroku pro budouc-
nost Vaší země a dalších úspěchů ve Vašem 
společném  úsilí o blaho obce.

Toto výročí bylo vždy významným dnem 
pro mého otce, jak můžete vidět v přiloženém 
dopise, který napsal svému příteli v r. 1999. 
Zde se dovíte, co zrovna dělal před sto lety.“

Helen Sherlock (dcera Miroslava 
Sigmunda), Newcastle, Anglie 

(Anglický originál dopisu paní Helen přeložil 
pro nás všechny rodinný přítel Sherlockových 
Ing. Pavel Lerch, žijící v Olomouci.)
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O čem jednala rada obce

dne 28. 8. 2018:

Schválila: 
�  provedení opravy vodovodních přípo-

jek v ulici „U školy“ v Třebčíně. Opravu 
provede společnost Kaleta Jiří – Voda – 
Topení – Plyn (cena 230 777 Kč bez DPH);

�  nabídku společnosti SEKNE spol. s r.o. 
na osazení dopravního značení k omeze-
ní průjezdu vozidel nad 12 tun po komu-
nikaci Třebčín – Olšany (cena za značky 
+ montáž 31163 Kč bez DPH);

�  smlouvu se společností Správa železniční 
dopravní cesty, st. org., o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě (na obecních po-
zemcích parc.č. 223 a 472/2 byla položena 
kabelová trasa zabezpečovacího zařízení 
– cena 20 tis. Kč bez DPH).

Doporučila zastupitelstvu obce ke schválení:
�  Smlouvu o provozování vodovodů a ka-

nalizací mezi Obcí Lutín a společností 
ARKO Technology, a.s.;

�  výzvu Sdružení místních samospráv ČR 
k spoluúčasti na celostátní veřejné sbírce 
pro zadluženou obec Prameny částkou
5 tis. Kč;

�  žádost TJ Sigma Lutín o převod poskytnu-
té dotace 100 tis. Kč z neinvestiční na in-
vestiční.

Vzala na vědomí závěrečnou restaurátor-
skou zprávu Mgr. Werkmanna (včetně doku-
mentace) k opravě sochy Anděla v Lutíně.

dne 20. 9. 2018:

Schválila uvolnění prostředků z rozpoč-
tu obce ve výši 15 500 Kč na zajištění akce 
„Drakiáda“ (21. 9. – nákup cen pro soutěžící, 
občerstvení, vystoupení parašutistů).

dne 25. 9. 2018:

Schválila: 
�  další část rekonstrukce vodojemu 

v Hněvotíně a zdroje pitné vody (není 
zahrnuta v projektu „Zkvalitnění do-
dávky pitné vody“). Obě nemovitosti 
jsou v majetku Obce Lutín, rekonstruk-
ci provede spol. ARKO Technology, 
a.s. za cenu 289 735 Kč (bez DPH);

�  Dodatek č. 20 ke smlouvě o pronájmu 
a provozování vodohospodářského 
zařízení ve vlastnictví Obce Lutín se 
spol. ARKO Technology, a.s.;

�  realizaci umístění dopravního značení 
„Zóna 30“ v Třebčíně, kterou prove-
de spol. Dopravní značení Svoboda, 
Olomouc s.r.o. (cena 42 440 Kč vč. 
DPH);

�  uzavření smlouvy o dílo na vybudová-
ní cyklostezky Lutín – Třebčín se spo-
lečností STRABAG a.s.;

�  smlouvu o dílo se společností GAR-
PEMMA, s.r.o. na změnu stavební-
ho povolení před dokončením stavby 

v rámci cyklostezky Lutín – Třebčín 
(legální pohyb chodců na cyklostezce 
mimo obec, inženýrské práce v rámci 
vybudování přejezdů přes cyklostezku 
na cizí pozemky – cena 177 tis. Kč bez 
DPH);

�  příkazní smlouvu se spol. SafetyPro 
na technický dozor realizace projektu 
„Cyklostezka Lutín – Třebčín“ (před-
pokládaná doba realizace je 6 měsíců, 
cena 129 600 Kč bez DPH).

dne 18. 10. 2018:

Schválila: 
�  program ustavujícího zasedání zastu-

pitelstva obce (1. 11. 2018 v aule ZŠ 
Lutín);

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na rok 2018 ve výši 12 tis. Kč na akce 
kulturní komise:

  - divadelní představení ZUŠ Plumlov 
(19. 10. – 1 500 Kč na občerstvení)

  - cestovatelské besedy s Márovými (29. 
a 30. 11. – dvakrát 5 tis. Kč + 500 Kč na 

  přednášky a občerstvení);
�  opravu větracích šachet na budově DPS 

v Lutíně (cena 12 tis. Kč bez DPH);
�  opravu plynového rozvodu v budově 

bývalé školy v Třebčíně (cena za pro-
jekt + práci 69 065 Kč bez DPH);

�  pořízení dřevěného domku do areálu 
na Rybníčku (na uskladnění materiálu 
a prodej občerstvení při akcích) za cel-
kovou cenu 60 210 Kč bez DPH (dotace 
40 tis. Kč z KÚ);

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Kdy – kde – co
v listopadu a prosinci

3. listopadu -  Lutínské strašidlení 
(sobota)  s Kláskem
   areál Rybníček v Lutíně
  (17 hod.)

15. listopadu - Setkání seniorů
(čtvrtek)  Lutína a Třebčína
   sál Společenského domu 

v Lutíně
  (14,30 hod.)

16. - 18. listopadu -  Výstava modelů
(pátek - neděle)   Klubu železničních 

modelářů v aule
ZŠ Lutín 

   - v pátek dopoledne pro 
děti; v sobotu a v neděli 
pro veřejnost

  (9 – 17 hod.) 

18. listopadu -  Výroba adventních 
(neděle)   ozdob
  sál KSZ v Třebčíně
  (15 hod.)  

25. listopadu -  Rozsvícení vánočního
(neděle)  stromu
   u kaple sv. Floriána 

v Třebčíně
  (17 hod.)

27. listopadu -  Rozsvícení vánočního 
(úterý)  stromu
  před OÚ v Lutíně
  (17 hod.)

2. prosince - Mikulášská besídka
(neděle)  v sále KSZ v Třebčíně
  (15 hod.)

16. prosince -  Vánoční koncert 
(neděle)  v Třebčíně
  kaple sv. Floriána
  (17 hod.)

31. prosince - Silvestrovská zábava
(pondělí)  aula ZŠ Lutín
  (20 hod.)

Kulturní komise
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�  změnu Organizačního řádu OÚ Lutín 
s platností od 1. 1. 2019 a zrušení pra-
covního místa správce hřiště ZŠ ke dni 
31. 12. 2018.

Souhlasila s vypsáním záměru na proná-
jem nebytových prostor v majetku obce 
(prodejna smíšeného zboží v domě č.p. 109 
v Třebčíně, výměra 94 m2).

Vzala na vědomí:
�  výroční zprávu ZŠ a MŠ Lutín za škol-

ní rok 2017/2018;
�  informaci Ing. Chrásta o stavu projek-

tu „Cyklostezka Lutín – Třebčín“;
�  informaci ředitelky ZŠ a MŠ Lutín 

Mgr. L. Souškové o sběru papíru – 1. 11. 
na parkovišti před OÚ Lutín.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 6. 9. 2018:

Schválilo:
�  předložený návrh Plánu fi nancování obno-

vy vodovodů nebo kanalizací obce Lutín 
– aktualizace č. 1 pro období 2019 – 2028;

�  uzavření Smlouvy o provozování vodo-
vodů a kanalizací se společností ARKO 
Technology (vítězným uchazečem) na ob-
dobí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023;

�  kupní smlouvu o převodu pozemků v k. 
ú. Třebčín (parc.č. 293/4 o výměře 970 m2 
a parc. č. 293/56 o výměře 27 m2) včetně 
inženýrských sítí v pozemcích uložených 
(vodovod, kanalizace) za celkovou cenu 19 
tis. Kč;

�  poskytnutí fi nančního příspěvku 5 tis. Kč 
do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny, 
kterou pořádá Sdružení místních samo-
správ ČR.

Souhlasilo:
�  se zahájením výstavby obou etap cyk-

lostezky Lutín – Třebčín (celková cena 
9 920 415 Kč bez DPH);

�  s návrhem na umístění polopodzemních 
kontejnerů v ulici Na Sídlišti v Lutíně;

�  s navrženou variantou „A“ třetí etapy pro-
jektu „Regenerace panelového sídliště“ 
(dvůr).

Vzalo na vědomí:
�  aktuální informace o sportovní hale Lutín;
�  studii parku v Třebčíně. /ba/

„Deváťáci“ získávali nové 
poznatky

V úterý 18. září se třídy 9.A a 9.B vy-
daly v doprovodu svých učitelů na spo-
lečnou fyzikální a zeměpisnou exkurzi. 
První zastávkou byly Loštice, kde se 
v Muzeu Olomouckých tvarůžků se-
známili s historií výroby této pochout-
ky. Z Loštic pokračovali k elektrárně 
Dlouhé stráně.

Dozvěděli jsme se spoustu zajíma-
vých informací o výrobě tvarůžků a také 
jsme měli možnost prohlédnout si stroje 
a pomůcky, které se k výrobě používa-
jí.  Během prohlídky muzea jsme zhléd-
li krátký fi lm, ve kterém byly zachyceny 
úplné počátky výroby. 

Poté jsme se přesunuli do Koutů nad 
Desnou a tam jsme se občerstvili. Odtud 
jsme vyrazili do přečerpávací vodní elektrár-
ny Dlouhé stráně. V informačním středisku 

nám promítli fi lmy o výstavbě a typech vod-
ních elektráren. Prohlédli jsme si dolní i horní 
nádrž. Mě osobně zaujala více horní nádrž, 
a to zejména svou velikostí a nádherným vý-
hledem do okolí. Protože nám počasí přálo, 
ukázaly se nám celé Jeseníky „jako na dlani“. 

Návštěva elektrárny stála opravdu za to, 
neboť celý objekt je velice zajímavý. 
Navíc se jedná o nejvýkonnější přečerpá-
vací vodní elektrárnu v Evropě. 

Julie Chudobová, 9.A

Naše škola je zas o něco 
krásnější

Školní rok 2018/2019 odstartoval. 3. září 
usedlo v základní škole do lavic celkem 364 
žáků z Lutína, Třebčína a okolí,  školní 
družinu navštěvuje 172 žáků a mateřskou 
školu 107 dětí. V současné době má orga-
nizace 66 zaměstnanců. Pro všechny žáky, 
děti, zaměstnance a další (cizí) strávníky 
připravují stravu dvě školní jídelny,  které 
denně připraví asi 570 obědů.

V minulých letech se nám podařilo 
opravit a zvelebit prostory školní druži-
ny a mateřské školy. Nyní je připravová-
na projektová dokumentace na zateplení 
a opravu pláště budovy základní školy 
a na celkovou revitalizaci prostranství 
vstupu do areálu školy. 

Doba prázdnin je vždy dobou oprav 
a úprav. Ve školních budovách bylo i letos 
poměrně rušno. V budově základní školy 
proběhla rozsáhlá oprava sociálního zaří-
zení v obou podlažích 1. stupně. Náklady 
se vyšplhaly téměř ke dvěma milionům 
korun. 

Ve spolupráci s Obcí Lutín byla v rámci 
projektu Regionu Haná „Modernizace ZŠ 
Lutín“ nově vybavena počítačová a jazy-
ková učebna v hodnotě asi jednoho mili-
onu korun.

Sociální zařízení se nám povedlo zmo-
dernizovat také ve školní jídelně při zá-
kladní škole.

Obec Lutín zajistila opravu příjezdové 
cesty a dvora mateřské školy.

Děkuji panu školníkovi a provozním za-
městnancům za odvedenou práci při opra-
vách, úklidu a přípravě prostor na nový 
školní rok.

Mým přáním je, aby se ve všech prosto-
rách žáci i zaměstnanci cítili dobře a aby 
toto prostředí přispělo k příjemné pracov-
ní atmosféře. 

Lenka Soušková
ředitelka školy

ŠKOLY INFORMUJÍ

Nově vybavená jazyková a počítačová učebna. Foto: Lenka Soušková
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David K. a David L. na hrázi horní nádrže. Fota: Vojtěch Šmída

 Fota: Kateřina Krejčířová

Míša a Anežka v Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

Závodníci bojovali s nasazením všech sil.

Přírodovědný klokan 
prověřoval 
matematické vlohy

Ve středu 10. října se jedenadvacet 
žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo 
soutěže, která je zaměřená na znalosti 
z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, 
přírodopisu a chemie.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta 
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci řešili 24 úkolů různé obtížnosti 
za 3, 4 a 5 bodů. Nejlepším řešitelem je 
žák 9. A David Logr, za ním se umís-
tili Vojtěch Smička z 8. B a Veronika 
Nejedlá z 8. A.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Na ukázku vybírám příklad za 5 bodů:
„V myším městečku je 25% myší bílých 

a 75% myší šedých. 50% bílých myší má 
modré oči a 20% šedých myší má modré 
oči. Kolik myší žije v městečku, jestliže 
celkem 99 myší má modré oči?“ Povedlo 
se, nebo jste se v informacích ztratili? Máte 
na výběr tyto možnosti: 360, 340, 280, 240, 
jiná odpověď. Dana Vrbová, učitelka

Republikové fi nále OVOV 
2018 se nám povedlo

Republikové fi nále Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů (OVOV) se 
konalo v Brně ve dnech 5. až 7. září. 
Účastnilo se ho šest set dětí z celé re-
publiky. Podporu dětem přijelo vyjádřit 
čtyřicet současných i minulých olympi-
oniků. Soutěžící měli možnost potkat se 
s vynikajícími sportovci, kteří se mezi 
nimi pohybovali a povzbuzovali je v je-
jich snažení.

Již potřetí se podařilo našemu družstvu 
postoupit přes kola okresní a krajská až 
do republikového fi nále. Kromě osmi čle-
nů družstva postoupil ještě v nejstarší ka-
tegorii jednotlivců Pavel Chmelář.

Naše družstvo soutěžilo ve složení Alice 
Holcová, Veronika Mrázková, Lucie Šebe-
lová, Šárka Zhébalová, Adam Tomášek, 
Alexandr Dutka, David Střída a Pavel Bábek. 
V konkurenci čtyřiceti nejlepších družstev 
v republice obsadili nakonec 16. místo a do-
sáhli tak zatím nejlepšího výsledku z našich 
tří účastí v republikovém fi nále. 

Byla radost dívat se na naše žáky, jak bo-
jují a snaží se ze sebe „vydolovat“ posled-
ní zbytky sil. Podali opravdu vynikající 
výkony a umístili se velmi pěkně i v sou-
těžích jednotlivců. 

Nejvíc se soutěž podařila Davidu 
Střídovi, který vystoupal až na 2. mí-
sto stupňů vítězů a odvezl si stříbrnou 
medaili. K úspěchu mu ještě jednou 
moc blahopřejeme, celému družstvu dě-
kujeme za dobrou reprezentaci naší ško-
ly i obce. 

Kateřina Krejčířová, učitelka Tv
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Kluci vyhráli okresní kolo 
atletického čtyřboje

V září jsme se zúčastnili okresního kola 
atletického čtyřboje základních škol. 
Chlapci a děvčata soutěžili v běhu na 60  
a 1000 metrů, ve skoku do dálky a po-
slední disciplinou byl hod míčkem nebo 
vrh koulí. Dívky vrhají koulí o váze 3 kg 
a kluci 4 kg. Alespoň dva členové druž-
stva musí vždy vrhat a dva házet. 

Družstvu našich kluků se velmi daři-
lo a po vynikajícím výkonu především 
v běhu na 1000 metrů celou soutěž vyhrá-
li a postoupili do krajského kola spolu se 
ZŠ Holečkova, která obsadila druhé místo. 
Mezi jednotlivci dosáhl nejlepšího výko-
nu ze všech soutěžících David Koudelka. 
Dále ZŠ Lutín reprezentovali David Střída, 
František Špunda a Adam Tomášek. 

Družstvo dívek ve složení Alice Holcová, 
Elen Ditrichová, Šárka Zhébalová, Lucie 
Šebelová a Sára Endlicherová skončilo těs-
ně pod stupni vítězů na 4. místě. V kategorii 
dívek postoupily do kraje ZŠ Heyrovského 
a ZŠ Holečkova.

Kluci se neztratili ani v krajském kole, 
kde v konkurenci družstev složených 
často z velkého počtu atletů obsadili 
6. místo. V krajském kole soutěžili dopl-
něni o Jakuba Smičku a museli se navíc 

poprat s další disciplinou – skokem vyso-
kým. Za sebe musím říct, že jak okresní, 
tak krajské kolo byly díky bezvadnému 
přístupu našich dětí velmi příjemným zá-
žitkem i pro mě. Jan Chmelář, učitel 

Dobrá nálada je půl zdraví a úspěchu. Foto: Jan Chmelář

Sigmundova SŠS, Lutín

Konečně máme nové dílny
Ve středu 10. října jsme slavnostně otevře-

li naše nově zrekonstruované dílny. Objekt 
školních dílen se nachází v areálu fi rmy 
Sigma Lutín. Náklady na modernizaci pů-
vodních prostor a nákup nových strojů pře-
sáhly sto milionů korun. Téměř polovinu 
hradil Olomoucký kraj, většinu peněz jsme 
čerpali z Evropských strukturálních fondů 
– ITI. 

V rámci rekonstrukce byla provedena 
kompletní modernizace stávajícího objektu 
školních dílen včetně střechy, oken, zateple-
ní, z původní budovy vlastně zůstaly pouze 
obvodové zdi. Rekonstrukce již byla nutná, 

protože stávající budova nevyhovovala sou-
časným nárokům na výuku ani hygienickým 
a provozním požadavkům. 

Nově byly ve druhém patře přístavby vy-
budovány sprchy, WC, umývárny a šatny 
odpovídající kapacitě žáků. V prvním patře 
je také vybudováno sociální zázemí a šatna 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Byly zakoupeny nové stroje pro praktickou 
výuku. Těmi byly vybaveny soustružnická, 
frézařská, vrtařská, nástrojářská a zámeč-
nická dílna. Nově byla vybavena i učebna 
CNC. Součástí oprav byla také rekonstrukce 
počítačové sítě. Budovy školy byly propojeny 
optickým kabelem a pokryty wi-fi  signálem.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástup-
ci spolupracujících fi rem, zástupci spolupra-
cujících ZŠ a SŠ a také představitelé obce 

Lutín. Za KÚ Olomouckého kraje přijali 
naše pozvání Mgr. D. Horák, třetí náměstek 
hejtmana, L. Hynek, náměstek hejtmana 
a Mgr. M. Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru 
školství a kultury. Všichni pozvaní se ráno 
sešli v budově školy, po její prohlídce se pře-
sunuli do areálu dílen, kde byla slavnostně 
přestřižena páska. 

Modernizací strojního vybavení dojde 
ke zmenšení kvalitativního rozdílu mezi 
vybavením školy a strojírenských fi rem (po-
tenciálních zaměstnavatelů) a zlepšení připra-
venosti absolventů nastupujících na provozní 
pracoviště fi rem. Doufáme, že nově zrekon-
struované dílny budou chloubou naší školy 
a že naši studenti se do praxe vydají ještě lépe 
připraveni než dosud.

Jitka Bušinová, učitelka

Prohlídka nového interiéru dílen. Fota: Mgr. Marcel MáčalaSlavnostní chvíle přestřižení pásky.



Den na Dlouhých stráních 
byl plný slunce

V úterý 9. října se mělo podle meteo-
rologů naplno projevit babí léto. Byla 
by tedy velká škoda zůstat ve škole 
a nevyužít tuto příležitost k návštěvě 
Jeseníků. 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
stráně je oblíbenou destinací pro exkurze, 
které navazují na učivo o zodpovědném 
využívání elektrické energie.

Prezentace o stavbě samotné a o celé 
její historii proběhla přímo v areálu pře-
čerpávací elektrárny. Poté jsme autobu-
sem vyjeli až k horní nádrži, která se 

nachází v nadmořské výšce 1 350 metrů. 
Zde jsme měli možnost projít se kolem 
celého díla a pokochat se nádhernými 
výhledy do okolí. Teplé počasí, proslu-
něná krajina a podzimní nálada hor tak 
ve všech účastnících zanechaly nezapo-
menutelné dojmy.

Eva Horecká, učitelka

Z hráze nádrže je krásný výhled do okolí. Fota: Tadeáš KadlecHorní nádrž je velkolepé dílo.

Lutín oslavil 150 let pumpařské 
tradice sportem

V sobotu 6. října se v areálu TJ SIGMA 
uskutečnila velká oslava 150 let od zahájení 
výroby pump v obci Lutín. Oslavu  pořádala 
společnost SIGMA GROUP a.s. společně 
s obcí Lutín a oddílem kopané TJ Sigma 
Lutín z.s. 

V areálu bylo pro návštěvníky připrave-
no bohaté občerstvení. Pro děti byl zdarma 
k dispozici skákací hrad, aquazorbing nebo 
malování na obličej. V rámci oslav odehráli 
lutínští muži mistrovský zápas krajského pře-
boru s FK Šternberk. Radost téměř šesti stům 
návštěvníků ale neudělali, silnému soupeři 
podlehli jednoznačně 0:3. 

Hlavním „tahákem“ odpoledne byl sou-
boj mezi Klubem fotbalových internacioná-
lů ČR a týmem bývalých hráčů SK Sigma 
Olomouc, doplněným bývalými hráči domá-
cí TJ. S týmem internacionálů sice nedorazi-
ly slíbené osobnosti jako Šilhavý, Bittengel, 
Drulák nebo Dostálek, i tak se ale po našem 
hřišti proháněla zajímavá „jména“. Na stra-

ně internacionálů to byli např. bývalí ligoví 
hráči Kuchař, Hunal, Hromádko, Mlejnek. 
Na straně Sigmy to byli Fiala, Machala, Vít 
nebo Janošťák. Zápas moderoval bývalý li-
gový trenér, lutínský odchovanec Vlastimil 
Palička. „Šuteři“ z klubu fotbalových interna-
cionálů Sigmě nic nedarovali a zvítězili 4:0.

I přes nepříznivé výsledky splnilo odpole-

dne svůj účel, krásné počasí přilákalo stovky 
diváků, kteří viděli dobrý fotbal. Důstojně tak 
bylo oslaveno významné jubileum založe-
ní „pumpařiny“ v obci. Nezbývá než popřát 
SIGMĚ dalších úspěšných sto let. 

Za uspořádání této pěkné akce patří po-
děkování společnosti SIGMA GROUP a.s. 
a obci Lutín. Jakub Chrást

SPORT V OBCI

Všichni společně po „velké bitvě“. Foto: Zdeněk Vích

Podzimní fotbalové boje 
vrcholí

S blížící se zimou se nám 
ke konci chýlí podzimní část 
fotbalové sezony. Našim mu-
žům se v krajském přeboru 

opět daří. Po třinácti odehraných kolech 
ovládají se ziskem 30 bodů první příčku. 
Pouze o skóre je druhý Medlov, o pouhý 
bod méně mají Všechovice, čtvrtý Jeseník 
ztrácí na Lutínské pouze tři body. 

To dokazuje, že letošní tabulka krajské-
ho přeboru je velmi vyrovnaná a cesta 

za obhajobou titulu nebude jednoduchá. 
To naši hoši pocítili v domácích utkáních 
s Opatovicemi a se Šternberkem, kdy 
s oběma soupeři „utrpěli lekci“ a prohráli 
0:3. 

Třetí a zatím poslední prohra čekala 
Lutín v ekonomicky silných Všechovicích, 
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kde naše nemocemi oslabená sestava pro-
hrála 1:3. V ostatních zápasech naopak 
Lutín dominoval, za zmínku stojí jedno-
značná domácí výhra 3:0 nad do té doby 
neporaženým Medlovem  nebo 4:1 nad 
Zábřehem. Celkový dosavadní účet činí 
deset výher a tři porážky. 

V domácím prostředí nás ještě čeká 
zápas s Mohelnicí, který bude odehrán 
po uzávěrce našeho zpravodaje. V neděli 
4. listopadu pojedeme do Dolan. V pří-
padě příznivých klimatických podmínek  

budeme v sobotu 10. listopadu od 14 hodin 
doma předehrávat první jarní kolo v derby 
s Hněvotínem.

Podzim vrcholí i dorostencům, kteří 
své domácí zápasy v letošním roce hrají 
na půdě partnerských Slatinic. Klukům se 
na rozdíl od předchozích sezon daří a v ta-
bulce drží pěknou čtvrtou příčku s pěti 
výhrami a třemi porážkami. 

Srdnatě se v okresním přeboru perou 
naši starší žáci. Doplácejí však na to, že 
polovina z nich věkem patří ještě do ka-

tegorie žáků mladších. Radost nám dělají 
také naše přípravky - na každém tréninku 
běhá po hřišti početný houf mladých na-
dějí lutínské kopané. 

Přiveďte vaši ratolest mezi kamarády. 
Tréninky probíhají v pondělí a ve středu 
od 16 hodin na stadionu TJ. Po změně 
času budou přesunuty do tělocvičny ZŠ 
a nově zrekonstruované tělocvičny v are-
álu TJ. V případě zájmu kontaktujte  Petra 
Zdřálka na tel. 608 178 654.

Jakub Chrást, člen „A“ mužstva

Letošní CULEK CUP 
byl opět úspěšný

Také letos se konal tradiční a populární 
tenisový CULEK CUP, letos již 12. roč-
ník, jako vždy obsazený špičkovými lutín-
skými deblisty (hráči čtyřhry). I když se 
turnaje za příznivého podzimního počasí 
zúčastnilo méně párů, zápasy měly velmi 
dobrou úroveň. Spokojené tváře účastníků 
dokazují, že z „bílého“ sportu mohou mít 
jeho milovníci radost, i když je na konci 
turnaje nečekají medaile a poháry vítězů.

Závěrečné hodnocení proběhlo jako 
vždy při kvalitním občerstvení v hostinci 
U Popelků. A kdo vyhrál?

No přece my všichni!
Vladěna Koloťuková„Skalní“ hráči CULEK CUPU. Foto: Vladěna Koloťuková
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Ukrajinský Zborov 
je legionářská legenda
(dokončení)

V minulém čísle nastínil autor článku 
události první světové války, které souvi-
sejí s legendárním vystoupením česko – 
slovenské jednotky u Zborova. Fotografi e 
třebčínských rodáků Jaroslava Koutného 
a Františka Chupíka, kteří tady zahynuli, 
se zachovaly ve sborníku „Pod praporem 
Masarykovým“. Oba dva původně naru-
kovali k 54. pěšímu pluku rakousko-uher-
ské armády do Olomouce. Vojáci tohoto 
pluku měli tehdy na čepici stužku s nápi-
sem „Hanáci, držte se!“  

Starší z naší dvojice, Jaroslav Koutný, 
syn podruha Tomáše Koutného z Antlerky 
a Josefy Vychodilové z Třebčína, se naro-
dil 12. ledna 1893. Byl vyučeným obuv-
níkem. Rodina bydlela v Třebčíně č.23 
(čp. 104). Jaroslav byl zajat 18. listopadu 
1914 u Krakova, který patřil k rakousko-
-uherskému Předlitavsku. Do legií se při-

hlásil 9. dubna 1916 v Solikamsku. Padl 
2. července 1917 u Zborova a leží zasypán 
v druhé rakouské linii rovněž u Zborova. 
Tato linie byla podle tisku dobyta před je-
denáctou hodinou. V té době tedy Jaroslav 
zemřel. Do armády rukovali i Jaroslavovi 
bratři Josef a František. Mladší František 
padl v roce 1916, bratr Josef se po válce 
vrátil domů.

Jen o něco málo mladší 
František Chupík, narozený 
24. prosince 1893, byl synem 
domkaře Ignáta Chupíka 
a jeho ženy Františky, ro-

zené Pešátové z Přečkovic. V Třebčíně by-
dleli s rodiči v domě č.59 (dnes čp.25). 
Přestěhovali se pak do Slatinek, kde 
František navštěvoval školu. 

Vyučený zámečník František byl nad-
šeným sokolem a zúčastnil se v roce 
1912 sokolského sletu v Praze. Byl zajat 
3. března 1915 v Karpatech a zařazen do le-

Jaroslav Koutný
František Chupík (sedící vpravo, označen křížkem na okraji pláště) 
 Foto: sborník „Pod praporem Masarykovým“
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gií 21. června 1916. Padl také 2. července 
1917 u Zborova a je pochován pod společ-
nou mohylou nad tehdejší vsí Cecovou, 
od roku 1964 nazývanou Kalynivka. *

Jaroslavovo jméno je zvěčněno na pa-
mátníku padlým v Třebčíně a Františkovo 
na památníku ve Slatinkách. 

(* Z mohyly byla v roce 1922 přivezena 
do Prahy prsť a uložena ve Staroměstské 
radnici. Také odtud byly dovezeny ostat-
ky Neznámého vojína a uloženy v pa-
mátníku na Vítkově. Ves a památník 
v Kalynivce navštívili v roce 1997 pre-
zident Václav Havel a náčelník generál-

ního štábu AČR I. Nekvasil, v červenci 
2017 pak delegace našich poslanců v čele 
s předsedou Sněmovny Parlamentu ČR 
Janem Hamáčkem. V rámci připomín-
kových akcí byla do mohyly v Kalynivce 
vložena bronzová schránka.)

Josef Nejedlý

Před dvěma měsíci jsem v č. 141 uveřej-
nil „nekrolog“ nad prvními smrky, které 
padly k zemi 4. srpna. 

Letošní suché léto bylo ale neúprosné. 
Během pár týdnů uschly všechny ostatní 
smrky na jihovýchodním svahu Rybníčka 

–  a tak je na mých dvou fotografi ích vidět 
změna směrem k současnosti. 

Karel Mišák

Kůrovec, sucho, stáří aneb Konec smrků na Rybníčku? (2.část)

 Fota: Karel MišákAni lutínská zeleň není ušetřena zkázy.

Lutín ještě jednou po více 
než 120 letech

V tomto čísle se ještě jednou vrátíme 
ke 150. výročí založení čerpadlářské tra-
dice v Lutíně.

Historická fotografi e z prostoru před do-
mem č. 68, kterou dnes přikládám, musí 
být opět starší než 129 let, protože na ní 
vidíme již hotovou dřevěnou pumpu, ale 
především zásobu borových kmenů včet-
ně již předvrtaných polotovarů pro výrobu 

dalších pump. Kovové pumpy se totiž za-
čaly u Sigmundů vyrábět až po roce 1889.

Na současné fotografi i vidíme také jed-
nu z posledních zachovaných lutínských 
stodol za gruntem č. 11.

Karel Mišák

Stodola za statkem č. 11 na křižovatce „pod lipami“. Foto: Karel MišákDřevěná pumpa ze Sigmundovy dílny. 

Foto: archiv autora
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Co víme o zvonech 
a zvonících v Třebčíně?

Ani si snad neuvědomujeme, že nedělní 
poledne u svátečního oběda nám zpříjem-
ňuje vyzvánění zvonu. Oznamuje také 
čas bohuslužby, zní na poslední cestě ze-
snulým, bije na poplach při blížícím se 
nebezpečí. Bereme to jako přirozenou 
součást veřejného života. Kdo ví, kdy se 
i v Třebčíně poprvé ozval tento zvuk? 
A kdo ve zvonici rozhoupává zvon, aby 
jeho srdce správně znělo?

V dnešní době již mnohde mají mecha-
nické zvonění. U nás v kapli tuto namáha-
vou službu více než dvacet let zajišťoval 
náš spoluobčan pan Vojtěch Spurný. Letos 
na jaře předal pomyslné „veslo“ dalšímu 
zvoníkovi - panu Josefu Bílému.

Zvonění je obětavá práce. Každou nedě-
li v poledne vystoupat za každého počasí, 
v létě i v mrazu, těch devětatřicet příkrých 
schodů na věž kaple vysoké 17 metrů. 
Ještě předtím, než se v roce 1859 začala 
kaple stavět, byl na jejím místě kříž z roku 
1791 a zvonice, jejíž zvon také někdo roz-
houpával. 

Kolik rukou už tahalo za provazy třeb-
čínských zvonů? A kolik zvonů zde bylo? 
Na věži jsou nyní dva, umíráček a zvon 

instalovaný od 4. května 1997. Má průměr 
57,8 centimetrů a váží 121 kilogramů. Byl 
vyroben ve známé Zvonařské dílně Marie 
Tomáškové-Dytrychové. Seznam obyva-
telů obce, kteří na něj přispěli, je zveřej-
něn v kapli.

Pátral jsem ve své paměti i paměti ji-
ných, zda si pamatují, kdo a kdy na věži 
zvonil? Vzpomněli jsme si zatím jen 
na několik předchůdců pana Spurného: 
Několik let tu zvonil pan Jan Šmehlík 
bydlící poblíž kaple. Předtím otec do-
savadního zvoníka pan Hynek Spurný. 
A dříve František Dudek ze „Zákantí“ 
a před ním Augustin Čundrle. Mně 
utkvěl v paměti pan František Dudek. 
Byl to on, kdo mimo zvonění vedl 
v květnu v šedesátých letech i  „májo-
vé“ pobožnosti a celému shromáždění 
v kapli nejen předříkával modlitby, ale 
naučil se hrát i na harmonium. Najde se 
v obci ještě někdo, kdo si pamatuje ně-
koho dalšího? Bylo by dobré na ně vzpo-
menout.

Tak ať nám náš zvon stále zní jen v míru 
a pokoji.

Josef Nejedlý
Třebčínští zvoníci Vojtěch Spurný (vpravo) a Josef Bílý 
(vlevo). Foto: archiv autora

Rozhledna na Velkém 
Kosíři opět žije

Velký Kosíř, „Hanácký Montblank“ s výš-
kou 4419 decimetrů (!) a vrcholem nazýva-
ným někdy „Paramuta“, dostal po letech 

vyjednávání, plánová-
ní a shromažďování 
fi nančních prostřed-
ků novou rozhlednu. 
S velikou slávou byla 

pro veřejnost otevřena v červnu 2013. Již 
po dvou letech provozu se však začaly proje-
vovat závady v konstrukci stavby a ty vyústi-
ly v úplné uzavření rozhledny hned po novo-
ročním výstupu v roce 2017.

Co předcházelo této události? Nestalo se 
to ze dne na den. Dni „D“, kdy bylo roz-
hodnuto o uzavření, předcházela složitá 
jednání s projektantem stavby a prováděcí 
fi rmou o problémech stavby, vždy s vý-
sledkem „reklamace se neuznává“. Byly 
udělány odborné posudky stavby, před-
loženy projektantovi i prováděcí fi rmě 
- a opět nic. Zástupci obcí Mikroregionu 
Kosířsko se proto rozhodli podat žalobu 
k soudu, přizvali novináře a teprve tehdy 
se „pohnuly ledy“, viníci začali pozitivně 
komunikovat a hlavně jednat.

Po roce promarněném tahanicemi se 
začala rozhledna opravovat, aby mohla 
být opět dána do provozu. Stalo se tak 
1. června 2018. 

Téměř rok a půl nemohli turisté obdivo-
vat krásný výhled na naši rodnou Hanou. 
Nyní je rozhledna zase v pořádku a hlav-
ně bezpečná, jak konstatoval statik po dů-
kladné kontrole provedených oprav.

My, kdo jsme se pod tímto kopcem 
narodili, celý život zde žijeme, máme 
vřelý vztah k tomuto místu a snaží-
me se je zvelebovat a propagovat doma 
i ve světě, jsme tuto patovou situaci nes-

li těžce. Vždyť mikroregiony Kosířsko, 
Kostelecko a Litovelsko se nacházejí blíz-
ko Olomouce a Prostějova. Obě tato města 
jsou velkými turistickými cíli a my, malé 
obce v okolí, máme také co nabídnout - 
zámky v Náměšti na Hané, Čechách pod 
Kosířem, Černou věž v Drahanovicích, 
lázně ve Slatinicích nebo vápencové lomy 
se vzácným a chráněným koniklecem luč-
ním jihovýchodně od Slatinek.

Opravená rozhledna znovu nabízí výhled do krajiny. Foto: Jaromír Crha
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Naši jubilanti
v září: 
Marie Tu n ková 85 
Jarmila Mu zikantová 85 
Marie Pospíši lová 83
Jiří H lav iz na 82
Bohumila Spu r ná 82
Blanka G r u ntová 81
Božena Čer ná 81
Marie K ř í žková 81
Marie Škopíková 75

v říjnu: 
Marie Václav íková 94
Marie K ratochv í lová 93
Vratislav Mu zikant  89
Vlasta Tu n ková 88
Jana Šen ková 85
Květoslava Hamplová 82
Zdenka Dok ládalová 82
Karel P ř ida l  81
Anna Vychod i lová 80
Jana Ty it y išová 75
Stanislava Libán ková 75
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

Narozené děti: 
v srpnu
Ladislav Pagáč
Ella Skopal í ková
Ellen Vychod i lová 
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 9. 1. 2019.
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Rozhledna na Kosíři je taková „třešnička 
na dortu“ pro návštěvníky Hané. Od jejího 
otevření v červnu 2013 do uzavření v lednu 
2017 ji navštívilo asi osmdesát tisíc lidí a le-

tos od června přišlo za tři měsíce obnove-
ného provozu již osm tisíc turistů. Stala se 
cílem školních výletů a poznávacích zájezdů 
ze všech koutů naší vlasti. Výletní vláček 

k ní vozí každou první neděli v měsíci naše 
méně pohyblivé spoluobčany, aby se také 
mohli potěšit pohledem na širou Hanou.

Jaromír Crha, starosta obce Slatinky 

�   �   �   Vítání občánků   �   �   �

V sobotu 13. října 2018 bylo do svazku obce slavnostně přijato deset dětí.
Pěkný kulturní program připravila Mgr. Leona Čotková s žákyněmi ZŠ Lutín.

„Zlatou svatbu“
- padesát let společného života -

oslavili v září manželé

Ludmila a Jaroslav 
Zapletalovi

 z Lutína.

Přejeme zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

„Diamantovou svatbu“
- šedesát společných let -

oslavili v srpnu manželé
 Libuše a František Mrakavovi

a v září manželé 
Jitka a František Zejdovi 

z Lutína.

Opustili nás ve věku... 
v srpnu
90 let Růžena Moskalíková  Lutín
84 let František Hampl Lutín
78 let Emil Chrást Lutín
68 let Libuše Černochová Třebčín
60 let Ivo Vlach Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti


