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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k prů-

běhu pandemie v naší obci. I když se pří-
mo v obci ohnisko nákazy neobjevilo, i tak 
nás všechny pandemie výrazně ovlivnila. 
Základní i mateřská škola musely být uza-
vřeny, všechna sportoviště rovněž, obejít 
jsme se museli bez veškerých služeb s vý-
jimkou základních potřeb, upřeny nám byly 
veškeré kulturní akce, kde jsme byly zvyklí 
se potkávat. Úřady a pošta pracovaly v ome-
zeném režimu. Hrdiny těchto dní byli lékaři 
a sestřičky v první linii, rovněž hasiči či ar-
máda. 

I Lutín a Třebčín ale měly své hrdiny a hr-
dinky. Byly jimi zejména zručné občanky, 
které obecní úřad neúnavně zásobovaly 
rouškami, kterých byl až zoufalý nedostatek 
a které byly následně distribuovány všemi 
možnými způsoby mezi ostatní občany. Naše 
„děvčata“ v krátké době - bez nároku na od-

měnu - ušila 2129 roušek. Jsem hrdý, když 
vzpomenu, jaká vlna solidarity se zvedla. 
Kdo neuměl šít, alespoň nabízel tolik potřeb-
ný materiál. 

Mnoho našich spoluobčanů také nabízelo 
jakoukoliv pomoc, např. s nákupy pro ty nej-
ohroženější seniory. Těm všem patří obrov-
ské poděkování. Poděkovat bych chtěl také 
Vám všem za příkladné dodržování všech 
pravidel, která byla vládou ČR vydávána 
v souvislosti s epidemií.

Všem švadlenkám jsem veřejně poděko-
val na zasedání zastupitelstva obce dne 
20. května a rozhodnutím rady obce každá 
švadlenka obdržela písemné poděková-
ní starosty a symbolický nákupní poukaz 
v hodnotě 500Kč.

Na závěr mi dovolte, abych za nás všechny 
vyslovil přání, aby se v budoucnu již neopa-
kovalo to, co jsme prožili. Ať jsme všichni 
zdraví! Jakub Chrást, starosta obce

Milí čtenáři našeho Zpravodaje,
hlásíme se Vám opět po čtyřech měsících 

nucené přestávky. Vyzkoušeli jsme si, jak 
se žije s „náhubkem“, jak pevnou máme 
vůli a občanskou odpovědnost, co vydrží 
naše nervy, když je celá rodina odkázaná 
jen na čtyři stěny jinak milovaného domo-
va. Co si rodiče zapamatovali ze školy pro 

domácí výuku svých školáků a co je lepší 
– když učíTELKA, nebo živá paní učitel-
ka ve třídě? Co by asi řekl náš nedostižný 
„učitel národů“ na to, že jsme se tu konečně 
– ač nedobrovolně – pokusili o jeho vysně-
nou „školu hrou“?! (Tímto se omlouvám 
všem pedagogům, pro které uplynulé čty-
ři měsíce určitě hrou nebyly, a děkuji jim 

za opravdu náročnou práci hned na dvou 
„frontách“.)

Děti mají za sebou tři měsíce mimořád-
ných a před sebou další dva jindy toužebně 
očekávaných prázdnin. Těší nás, že jsme 
v prvním kole přežili a pro to další, kterým 
nás straší do konce roku, načerpali cenné 
poznatky a zkušenosti.

Rouškový strom u KSZ v Třebčíně byl k dispozici 
občanům. Foto: Dalibor Kolář

U nás doma je stejně krásně jako v daleké cizině.

Bohuslavické rybníky Vodáci na Vltavě v Českém Krumlově
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Bavili se všichni – v masce i v „civilu“. Foto: Petr Oslanec  Ostatkový průvod masek byl jako vždy veselý a rozpustilý. Foto: Zdeněk Vích

Teď, po rozvolnění všech koronavirových 
opatření, si užijte léta a dovolených, i když 
třeba skromnějších, než byly ty minulé. 
Važte si zdraví a krásných chvilek s rodi-
nou a kamarády, vyhněte se klíšťatům a ji-

ným nebezpečím, které by Vám pokazily 
Vaše plány nejen na léto.

Ceníme si toho, že všichni, kdo se podílejí 
na společenském, kulturním a sportovním 
životě naší obce, nezaháleli ani při omeze-

ných možnostech, pomáhali, kde bylo třeba 
a v současné době se snaží dohnat to, o co nás 
uplynulé měsíce připravily. Jim a všem našim 
dopisovatelům, kteří se zasloužili o náplň to-
hoto čísla, patří náš dík. Vaše RR OZ

Třebčín zachovává lidové 
tradice

Již několik desítek let ctí Třebčínští 
ostatkovou tradici. Stejně tomu bylo i le-
tos. V sobotu 22. února ovládl obec rej 
masek v čele s „právem“ od místostarosty 
a muzikanty. 

Necelých sedmdesát účastníků v tradič-
ních i netradičních kostýmech pohostili 

spoluobčané u svých domů různými dob-
rotami, ať už to byly koblížky či voňavé 
uzené. Samozřejmě nemohla chybět ani 
lahodná slivovička. 

Po pestrobarevném průvodu a chvilce 
odpočinku pokračovala zábava v prosto-
rách kulturně společenském zařízení. Zde 
si mohli návštěvníci zatančit a příjemně 
se občerstvit. Půlnoční čas zaplnil smutek 
nad „zesnulou“ basou, znakem konce ple-

sové sezóny, a začátkem půstu, který trvá 
až do Velikonoc. 

Smutečního pochovávání tohoto symbo-
lu se zúčastnily takzvané „obecní plačky“ 
v doprovodu dvou farářů. Ti pronesli pár 
vtipných modliteb, pochválili, ale i zaláte-
řili na celoroční dění v obci. 

Již nyní se všichni těší na příští rok, kdy 
masopust opět bujaře oslavíme.

Ivana Čeplová, kulturní komise

Co jsme st ihl i  před Covidem: 

*   *   *   *   *

Obdivovali jsme skvělé dílo 
restaurátorů

Kulturní komise obcí Lutín a Třebčín 
zorganizovala na úterý 10. března exkur-
zi do nově zpřístupněného zrekonstruo-
vaného freskového sálu ZŠ Komenium 
v Olomouci. Tento historický freskový 
sál sloužil v minulosti ke slavnostním 

účelům, v průběhu doby ale byl využíván 
dokonce jako tělocvična. Nyní se navrátil 
ke svému původnímu reprezentačnímu 
účelu. 

Této poutavé exkurze se zúčastnilo šedesát 
zájemců z našich obcí. Průvodcem nám byl 
ten nejpovolanější, a to hlavní restaurátor 
Mgr. Radomír Surma, který pochází ze sou-
sedních Lip. 

Výzdoba a malby na bočních stěnách. Foto: Antonín Bábek Pohled na stropní výzdobu. Foto: Dalibor Kolář



Knihovna je vám opět 
k službám

Po dlouhé přestávce se i v knihovně vra-
cí život do starých kolejí. Od konce dubna 
můžete navštěvovat lutínskou i třebčínskou 
knihovnu tak, jak jste byli zvyklí, a využívat 
všech jejich služeb.

Koronavirová epidemie postavila před 
knihovny výzvu, které ještě nikdy nemusely 
čelit. Jak hromadně a spolehlivě dezinfikovat 
knihy a přesvědčit veřejnost, že samotné půj-
čování věcí není nebezpečné?

O tom, jak ošetřovat knihy, neexistovaly 
téměř žádné materiály, musely se vytvořit.  
Nabízela se celá řada možností, žádná bez 
vedlejších škod na knihách. Ozon, UV světlo 

i líh způsobují hnědnutí papíru a rozpad oba-
lů. Nejsnazší řešení se ukázalo jako nejlepší. 
Knihy stačí na pár dní odložit. Všechny vrá-
cené knihy tedy preventivně posíláme na tý-
den do větraného sklepa. Nemusíte se bát, že 
si s knihami přinesete domů nákazu. I když, 
pozor, čtení je návykové.

Pokud jste od znovuotevření zavítali 
do knihovny, jistě jste si všimli krásné nové 
výzdoby. Místní mladá umělkyně Zdeňka 
Řeháková nám zapůjčila řádku obrazů, které 
sklízejí samou chválu. Děkujeme.

Ač neradi, odložili jsme některé plánované 
akce na příznivější dobu. Pokud bude situa-
ce nadále příznivá, v září znovu začneme 
s pravidelnými projekcemi filmového klubu. 
Čekání na ně si můžete zpříjemnit s některou 

z našich nových knih, kterých je i tento rok 
habaděj. 

Jan Chabičovský, knihovník

 *   *   *   *   *
Nové místo pro odpočinek 
i četbu najdete přímo 
u knihovny. 

V minulém roce naše obec investovala jak 
do budovy stavebního úřadu a knihovny, tak 
i do nejbližšího okolí. Olomoucký kraj při-
spěl v rámci dotace naší obci významnou 
částkou do vybudování nového altánu, který 
byl v zahradě budovy knihovny a stavebního 
úřadu během loňského září postaven. Chtěli 
bychom na tomto místě vytvořit klidný pro-
stor pro odpočinek našich občanů, který 
se dá případně kombinovat i s návštěvou 
knihovny a možností půjčit si knihu, příp. ča-
sopis pro příjemně strávený čas odpočinku. 
Samozřejmě se to týká i maminek s malými 
dětmi, pro které bychom chtěli vytvořit další 
alternativu vedle návštěvy například dětské-
ho hřiště.

Pan knihovník jistě doporučí pro všechny 
věkové generace zajímavé čtení, které v na-
stávajících horkých dnech ve stínu jednoho 
z největších lutínských platanů přispěje k pří-
jemně stráveným chvílím. 

Zahrada s altánem je jak v pracovních 
dnech, tak i o víkendu otevřená. Hlavně 
s ohledem na malé děti vás žádáme, abyste 
nevstupovali do zahrady se psy.

Miroslav Brhel, tajemník OÚ

Hrátky s batolátky mini  
(10 měs. – jeden a půl roku)
Hrátky s batolátky (1,5 – 3 roky)
Tančírna

Výtvarka
AJ s prvky Montessori (1-3 roky)
Baby signs (8 – 18 měs.)
Masáže miminek

Přípravy jsou v plném proudu!
Organizační výbor RC
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Vyprávění o historii sálu bylo velmi za-
jímavé, tato malířská tvorba je v tuzemsku 
opravdovým unikátem. Z historie víme, 
že sám císař František Josef I. převzal nad 
tímto dílem patronát a osobně školu navští-
vil. Malířská výzdoba znázorňuje mnoho 
alegorických scén, mytologických výjevů 

a postav doplněných dekorativní výzdobou 
na všech bočních stěnách i na stropě sálu. 

Dvouhodinová přednáška nám poskytla 
hluboký zážitek a také mnoho informací 
o detailních technikách restaurátorských 
prací, které bychom se jinde nedozvěděli. 
Na závěr exkurze jsme se mohli podívat 

na celý sál z barokního balkonu a kochat se 
pohledem na překrásné ornamenty, které 
byly všude kolem nás. Za všechny zúčast-
něné děkuji za záchranu této velkolepé kul-
turní památky.

Vlaďka Kolářová  
kulturní komise Třebčín

Už jste slyšeli, co se chystá v Klásku?

Čerstvá zásilka knih dorazila také do Třebčína. Foto: Jan Chabičovský

Investiční akce běží bez 
omezení

Ani tolik obávaný koronavirus nedokázal 
zastavit „pekelné“ tempo investiční výstav-
by v naší obci. Práce na základní škole, kde 
probíhá realizace projektu „Energetické 
úspory na obj. ZŠ Lutín“, naopak ještě 

urychlil. Když žáci museli zůstat doma, 
vznikl prostor pro první etapu výměny 
otopné soustavy, rovněž byla kompletně 
vyměněna všechna okna a dveře. Práce 
na otopné soustavě pokračují i v těch-
to dnech a dokončeny musí být do konce 
prázdnin. 

Současně se pracuje na zateplení budovy 

a nové fasádě, minerální vlnou jsou izolo-
vány  stropy a střechy. Na svém zasedání 
rozhodli zastupitelé rovněž o výměně kry-
tiny střechy „nové“ školy a tělocvičny, kde 
bylo v průběhu stavby zjištěno značné po-
škození. Novou podlahu zaslouženě dosta-
ne aula ZŠ.

Dá se říct, že nám pomalu finišuje stavba 
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nového domu pro seniory. Fasáda domu je 
kompletně hotová, z větší části jsou hotové 
i vnitřní omítky a momentálně probíhá mon-
táž SDK podhledů a příček, zařizovacích 
předmětů a nového výtahu. Hotové je také 
nové parkoviště v ulici Břízová, které bylo 
podmínkou stavebního povolení. Smluvní 
termín dokončení je stanoven na konec září 
a zdá se, že by ho nic nemělo ohrozit.

Úplně hotovo je v ulici Za Rybníčkem, 
kde obec ve spolupráci se soukromými 
investory vybudovala novou komunikaci 

včetně inženýrských sítí. V rámci stávají-
cí zástavby rodinných domů byla investo-
rem komunikace obec, část komunikace 
pro novou zástavbu financovali soukromí 
investoři. Dle uzavřené budoucí smlouvy 
dojde následně po kolaudaci k převodu vy-
budované infrastruktury do majetku obce. 
V rámci akce byla zbudována komunika-
ce, parkovací stání, kanalizace, vodovod, 
LED veřejné osvětlení, ale také třeba pří-
prava pro optický kabel. V nové, prodlou-
žené části ulice Za Rybníčkem by mělo 

postupně vyrůst jedenáct rodinných domů.
Konečně hotová je také cyklostezka 

do Slatinic, její slavnostní otevření proběhlo 
18. června. Délka vybudované části je 1,3 km, 
když připočteme úseky účelových komuni-
kací, které v minulosti dostaly nový asfaltový 
kryt, máme pro cyklisty a chodce více než 
dva kilometry bezpečné trasy. Cyklostezku 
realizovala firma SWIETELSKI stavební 
s.r.o. za cenu 5,5 mil. Kč, z toho 4,5 mil. Kč 
zaplatila dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Jakub Chrást

Zadní část nové budovy školy – pohled ze dvora – zatím tají svůj nový vzhled.

Cyklostezka do Slatinic (vlevo ul. Pohoršov, vpravo polní cesta do Luběnic). Fota: Jakub Chrást Pohled do bezbariérové kuchyňky komunitního bytu.

Hasiči jsou stále v pohotovosti

Ani v době mimořádných opatření třeb-
čínští hasiči rozhodně nezaháleli. Kromě 
výpomoci  při hlídkové činnosti v oblasti 
uzavřené karanténou se členové jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů podíleli 
v uplynulých měsících na likvidaci něko-
lika mimořádných událostí.  

Prvním zásahem byla likvidace požáru 
lesního porostu v lese nad Slatinkami, ná-
sledoval požár kuchyně v rodinném domě 
v Olšanech a také zásah u dopravní neho-
dy mezi Lipami a Kaplí.  

Poslední mimořádnou událostí, na je-
jíž likvidaci se členové JSDH podí-
leli, byly záchranné a úklidové prá-
ce po bleskové povodni v Šumvaldu. 

Hasiči pomáhali po dva dny s odstraňo-
váním naplavenin a při čištění studní 
v zasažené oblasti.

Čas, který netrávili u zásahů, vyplnili 
brigádnickou činností při úpravách pódia 
v Ohradě a dalšími úpravami ve dvoře ha-
sičské zbrojnice. Fotografie z práce hasičů 
jsou pravidelně publikovány na faceboo-
kových stránkách sboru.
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Střelba ze vzduchovky   Fota: Dušan SedláčekSjíždění po laně.

*   *   *   *   *

První červnové sobotní odpoledne 
se třebčínská Ohrada rozezněla vese-
lým dětským smíchem a družným sou-
sedským hovorem. Po období „půstu“ 
způsobeném bezpečnostními opatření-
mi v rámci boje se zákeřným korona-
virem zorganizovali třebčínští hasiči 
„Přátelské posezení v Ohradě“. 

Pro děti i jejich rodiče byla připravena 
hasičská štafeta, lanovka a šlapací au-
tíčka. K prohlédnutí široké veřejnosti 
hasiči vystavili také svou zásahovou 
cisternu. Samozřejmě vše za dodrže-
ní dosud platných opatření s použitím 
dezinfekce. 

Mlsné jazýčky jistě uspokojily výbor-
né makrely na roštu, cigáro z udírny 
a další dobroty. Proti žízni za teplého 
odpoledne pomohly kvalitně chlazené 
nealko nápoje a pivo.

Příjemné odpoledne bylo završeno 
večerním promítáním rodinné komedie 
„Špunti na vodě“. Těsně po skončení 

filmu pak došlo i na tu vodu, když se 
přehnala intenzivní bouřka, která na-
štěstí nezpůsobila žádné větší škody. 

Hasičům patří dík za perfektní organi-
zaci akce a svatému Petrovi za to, že po-
čkal s deštěm, až bude po promítání .

Úklidové práce v Šumvaldu.. Foto: Dušan Sedláček

*   *   *   *   *

V třebčínské Ohradě vyrostlo na konci 
května úplně nové dětské hřiště. Nové 
barevné herní prvky nahradily dosa-
vadní sestavu, která přestala vyhovovat 
současným přísným bezpečnostním nor-
mám. 

Navíc přibyl ještě jeden element – 
kondiční stroj Orbitrek. Ten mohou ro-
diče i prarodiče využít k aktivnímu od-
počinku v průběhu dozoru nad svými 
ratolestmi, hrajícími si na novém, krás-
ném a bezpečném hřišti. Přejeme všem 
dětem, aby si je do sytosti užily! 

Dalibor Kolář
místostarosta Nové hrací prvky v Ohradě. Foto: Dalibor Kolář
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Kroužek mladých hasičů 
už zase trénuje

O kroužku mladých hasičů a jejich pra-
covním programu jsme stručně informova-
li v březnovém vydání OZ. Po první sezna-
movací schůzce a dlouhé „koronavirové“ 
pauze se naši budoucí hasiči začali v polo-
vině května znovu scházet a trénovat.

Kroužek mladých hasičů zde již dlou-
há léta nebyl, tak jsme byli rádi, že jsme 
na první březnové schůzce uvítali 32 dětí. 
Z kapacitních důvodů ani nemohli být 
přijati všichni zájemci, kteří se chtěli stát 
mladými hasiči.

První trénink proběhl formou seznamo-
vání. Naši mladí členové začali poznávat 
hasičskou výzbroj, kterou budou používat 
při závodech. Dověděli se, co je v kroužku 
mladých hasičů vlastně čeká a co se naučí. 
Není toho málo, ale věříme, že jim to pů-
jde a hlavně je to bude bavit.

Bohužel další trénink se již nekonal 
z důvodu přicházející epidemie.

Po dlouhé nechtěné pauze jsme se opět 
začali scházet. Díky příznivému poča-
sí byly vnitřní prostory školy vyměněny 
za Ohradu v Třebčíně. Děti se mohly do-
statečně vyřádit a uvolnit nahromaděnou 
energii.

Středeční tréninky začínají proběh-
nutím, rozcvičkou a pak už následuje 
nácvik disciplin, které spadají do hry 
„Plamen“.

Děti rozhazují, zapojují a motají hadi-
ce. Přeskakují překážky, učí se uzly, to-
pografické značky a základy zdravovědy. 
Při odpočinku během tréninku se dovědí 
spoustu užitečných a praktických věcí – 
jak se chovat a co dělat při požáru a jiných 
nebezpečných událostech.

Děti jsou velice šikovné a doufáme, že 
jim nadšení vydrží a již brzy budou moci 
vystavit výherní pohár ve vitríně.

Lenka Báťková

Jedna z disciplin hry „Plamen“. Fota: Lenka BáťkováRozhazujeme, zapojujeme a motáme.

Ani letos jsme nezapomněli 
na nejlepší „deváťáky“

Také lutínský Sbor pro občanské zále-
žitosti musel v rámci hygienických opa- 
tření své aktivity omezit. Tradiční setkání 
úspěšných „deváťáků“ se starostou obce 
se ale přece konalo, a to v úterý 9. června 
v příjemném prostředí kulturního domu 
v Třebčíně.

Nechtěli jsme, aby nejlepší žáci devátých 
tříd lutínské základní školy o svůj „velký 
den“ přišli. Už tak se poprali s on-line pří-
pravou na přijímací zkoušky a určitě by 
jim chybělo slavnostní společné rozloučení 
se školou, kterou navštěvovali celých devět 
let. A rádi budou jistě vzpomínat i na slova 
uznání a chvály, která si za svou poctivou 
práci plně zasloužili. 

Setkání s vedením obce za přítomnosti 

rodičů a učitelů bylo jedním slovem dojem-
né. Starostovi obce se představili mladí lidé, 
kteří nejen dosahovali výborných studijních 
výsledků po dobu své školní docházky, ale 
ušli kus cesty i ve svém osobním životě. 
Dokázali na sobě zapracovat, posunout své 
možnosti a usměrnit pozitivně své myšlení 
a postoje nejen k sobě, ale i svému okolí. 

Před starostou naší obce stáli dívky 
a chlapci, plně připravení opustit brány své 

9.B s třídním učitelem Mgr. Petrem Jakobem. Fota: Patrik Vlach9.A s třídním učitelem Mgr. Janem Chmelářem
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„základky“ a pustit se do dalšího života 
a překonávání nových překážek a úkolů. 

Nejlepší ze třídy 9.A vedené třídním uči-
telem Mgr. Janem Chmelářem byli žáci 
Pavel Bábek, Nikola Fryblíková, Vojtěch 
Koutný, Veronika Nejedlá, David Střída, 
Anna Svobodová, Adam Tomášek a Šárka 
Zhébalová.

Nejlepšími žáky 9.B vedené třídním 
učitelem Mgr. Petrem Jakobem byli 
Lukáš Dudek, Sára Endlicherová, 
Petr Gazda, Goman Ghouthim, Nela 
Hanzelová, Amálie Mikulková a Adéla 
Sedláková.

Poděkování patří rodičům a učitelům, 
kteří tyto děti přivedli společně a úspěš-

ně na práh dospělosti. Poslední zprávy 
po složení přijímacích zkoušek na střední 
školy hovoří o jejich velmi, velmi úspěš-
ném umístění a přijetí. 

Blahopřejeme – hodně zdraví a štěstí 
v dalším životě!

Leona Čotková 
předsedkyně SPOZ Lutín

Charita Olomouc  
rozšiřuje služby

Z v l á d á n í 
k a ž d o d e n -
ních činnos-
tí, které jsou 

pro běžného člověka samozřejmostí, 
může být pro mnohé seniory či tělesně 
nebo zdravotně postižené velmi nároč-
né. Pečovatelé, kteří se doma starají 
o své blízké, mnohdy netuší, že existují 
možnosti, jak lze díky správně zvolené 
kompenzační pomůcce péči usnadnit. 
Právě pro ně je určena nová Edukační 

místnost při půjčovně kompenzačních 
pomůcek v olomoucké městské části 
Řepčín, kde si lze potřebné pomůcky 
nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet. 

Edukační místnost, která simuluje do-
mácí prostředí, je vybavena elektrickým 
polohovacím lůžkem a pomůckami den-
ní potřeby, jichž lze při péči o člověka se 
sníženou soběstačností využít. Zájemci 
si mohou prakticky vyzkoušet pomůcky 
například pro přesun nemocného z vozí-
ku na postel a opačně, naučit se, co je 
dobré využít pro usnadnění pohybu či 
polohování nemocného. 

V Půjčovně kompenzačních pomůcek 

Charity Olomouc lze zapůjčit poloho-
vací elektrická lůžka s antidekubitní 
matrací, invalidní mechanické vozíky, 
různé druhy chodítek, jídelní stolky, 
„schodolezy“, sedačky do vany, toaletní 
židle či nástavce na WC. 
Půjčovna kompenzačních pomůcek:  
 tel.: 731 646 903, Řepčínská 2/39, Olomouc
Edukační místnost:
 tel.: 736 765 139, Řepčínská 2/39, Olomouc
https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/
pecovatelska-sluzba/

11. července - 3. rockový festival
(sobota)  Slavnosti piva  
  areál Rybníček v Lutíně
(Celý program najdete na straně 13.)

18. července - Taneční zábava
(sobota)  v Ohradě Třebčín
  (20.00 hod.)

24. – 28. srpna - Příměstský sportovní tábor
(pondělí - pátek)  stadion TJ v Lutíně 
(Podrobné informace najdete také na str. 13.)

*   *   *   *   *

Případné další, zatím neohlášené prázdni-
nové akce v Lutíně a Třebčíně nebo v okolí 
sledujte na vývěskách, obecní desce nebo na 
webových stránkách.

Kulturní komise 
SDH Třebčín 

TJ Sigma Lutín

Kdy – kde – co  
v červenci a srpnu

O čem jednala rada obce

dne 30. 12. 2019:
Schválila dětskému oddílu DUHA 
Křišťál Lutín na zajištění činnosti s dět-

mi finanční příspěvek z rozpočtu obce 
na rok 2020 ve výši 25 000Kč v rámci in-
dividuální dotace. Prostředky jsou zahr-
nuty v návrhu rozpočtu obce na rok 2020.

dne 25. 3. 2020:

Schválila vybudování nového dětského 
hřiště v Ohradě v Třebčíně. Realizaci 

provede společnost Monotrend s.r.o. 
za cenu 287 142,08Kč včetně DPH.

dne  15. 4. 2020:

Schválila uzavření smlouvy  o sdruže-
ných službách dodávky zemního plynu 
se společností Pražská plynárenská, a.s. 
na období 1.1.2021 až 31.12.2022. Cena 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Loňský rockový festival nabídl kromě hudby také pivo a další produkty z našich pivovarů. Foto: Zdeněk Vích
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za komoditní složku je stanovena ve výši 
430Kč za MWh bez DPH.

dne 6. 5. 2020:

Schválila:
v  formu odměny ženám, které v průběhu 

epidemie koronaviru šily roušky pro 
občany obce. Jednalo by se o písemné 
poděkování starosty za tuto práci plus 
poukázku do obchodu Hruška v hodno-
tě 500Kč;

v  podání žádosti na Olomoucký kraj 
v rámci výzev:

  1. Program podpory kultury v Olo- 
mouckém kraji v roce 2020 - žádost 
o dotaci (Přednáška Radka Jaroše o ho-
rolezectví „Koruna Himaláje“, výše do-
tace až 35 000Kč bez spoluúčasti).

  2. Program na podporu investičních 
projektů (drobný majetek)v oblasti kul-
tury v Olomouckém kraji v roce 2020 
- žádost o dotaci  (nové regály na knihy 
do knihovny, výše dotace až 35 000Kč, 
bez spoluúčasti).

  3. Program na podporu investičních pro-
jektů v oblasti kultury v Olomouckém 
kraji v roce 2020 - žádost o dotaci (nový 
dřevěný domek pro zázemí ke společen-
ským akcím v Ohradě v Třebčíně , spo-
luúčast min. 30% z celkových nákladů 
projektu).

dne 27. 5. 2020:

Schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 16 000Kč mezi Obcí 
Lutín a Olomouckým krajem. Účelem 
poskytnutí dotace je částečná úhrada vý-
dajů na zajištění akceschopnosti jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Třebčín.
Souhlasila s navrženou podobou Územní 
studie LUTÍN, k.ú. Třebčín, lokalita 2.07 
za předpokladu zařazení pozemku p.č. 
293/12 v k.ú. Třebčín jako pozemku pro 
rodinný dům.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 9. 3. 2020:

Schválilo:
v  plán investiční výstavby, významných 

oprav, rekonstrukcí a pořízení majetku 
v roce 2020;

v  rozpočet Obce Lutín na rok 2020;
v  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, 

kterou se mění Obecně závazná vy-
hláška obce Lutín č. 6/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů;

v  poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu Obce Lutín na rok 2020 spolku 
Rodinné centrum Klásek z.s. ve výši 
60 000 Kč. Dotace bude použita na čin-
nost spolku a pořádání kulturních akcí 
pro občany a bude poskytnuta na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy;

v  poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu Obce Lutín na rok 2020 spolku 
FBC Lutín z.s. ve výši 100 000 Kč. 
Dotace bude použita na úhradu pro-
vozních nákladů v roce 2020 a bude 
poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy.

dne 20. 5. 2020:

Schválilo:
v  Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2019 

včetně zprávy o přezkoumání hospo-
daření Obce Lutín za rok 2019 a sou-
hlasí s celoročním hospodařením bez 
výhrad;

v  přijetí úvěru poskytnutého Českoslo- 
venskou obchodní bankou, a.s., síd-
lem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
(IČ:00001350 zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka BXXXVI 
46) a to v podobě následující úvěrové 

smlouvy: č. 2020008264, částka 13 
mil. Kč, období čerpání do 30.06.2021, 
splatnost 10 let, účel financování inves-
tičních akcí Energetické úspory na obj. 
ZŠ Lutín a Přestavba a změna užívání 
objektu občanské vybavenosti č.p 111, 
Lutín (Komunitní dům pro seniory). 
Úvěr není zajištěn majetkem obce;

v  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 6.9.2019 mezi Obcí Lutín a kon-
sorciem „Konsorcium společností PSS 
a SULKO - Komunitní bytový dům 
Lutín“, kde společníky konsorcia jsou 
společnosti PSS Přerovská stavební a. 
s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov 
I – Město, IČ 277 69 585 a SULKO s. 
r. o., Československé armády 981/41, 
789 01 Zábřeh, IČ 479 76 969, na reali-
zaci stavby Přestavba a změna užívání 
objektu občanské vybavenosti č.p. 111, 
Lutín (Komunitní dům pro seniory). 
Dodatek č. 1 zohledňuje veškeré nut-
né změny projektu (vícepráce i méně-
práce), které v dosavadním průběhu 
stavby nastaly. Dodatkem č. 1 se cel-
ková cena za zhotovení díla navyšuje 
na 42 793 968,30Kč bez DPH.

v  uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 11. 11. 2019 na realizaci stavby 
„Energeticky úsporná opatření na ob-
jektu ZŠ Lutín“ mezi Obcí Lutín a spo-
lečností „HSM + MARHOLD – ZŠ 
Lutín“, kde společníky jsou společnosti 
Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 
955/4, 779 00 Olomouc, IČ 285 97 460 
a MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 
Pardubice, IČ 150 50 050. Dodatek č.1 
zohledňuje navržené změny projektu 
(vícepráce i méněpráce). Dodatkem č. 
1 se celková cena za zhotovení díla na-
vyšuje na 35 897 044,84Kč bez DPH.

Vzalo na vědomí informace o předpo-
kládaném poklesu daňových příjmů obce 
v roce 2020.
 /jch/

Prožili jsme „divný“  
školní rok

Když 1. září školní rok 2019/2020 začí-
nal, všichni jsme věděli, že bude jiný než 
ty předešlé, že bude organizačně nároč-
nější a že nás čeká hodně práce.  Kromě 
té tradiční školní práce jsme se chystali 
na rozsáhlou rekonstrukci školních bu-
dov – staré i nové školy. Mnohamilionová 
oprava se týká v podstatě všech prostor 

školy, takže jsme věděli, že v rámci zajiš-
tění výuky a provozu školy budeme muset 
třídy stěhovat, uvolnit tělocvičnu, vyklí-
zet a zakrývat zařízení, provádět náročný 
úklid i přípravu opravou dotčených pro-
stor a v důsledku toho také ukončit školní 
rok dříve. 

Po Vánocích se postupně opravy rozjely. 
V únoru už opravdu zasáhly do provozu 
školy. Žáci 1. a 2. ročníku byli přestěhová-
ni do budovy školní družiny, kde v upra-
vených třídách s „drobnou“ přestávkou 
tráví čas doposud. Žáci vyšších ročníků se 
postupně stěhovali podle harmonogramu 

oprav tak, aby mohla být v obou budovách 
školy postupně vyměněna okna. 

Musím podotknout, že to, co jsme si 
nedovedli ještě v lednu představit, jsme 
zvládli skvěle. Každé stěhování proběhlo 
ve spolupráci nepedagogických i pedago-
gických pracovníků školy a za vydatné 
pomoci nejstarších žáků. Takže si žáci 
i učitelé několikrát balili pomůcky, počí-
tače, vystěhovali třídy a kabinety, aby se 
do jiných mohli provizorně nastěhovat. 
Práce byly koordinované tak, že jsme 
postupně dokázali přestěhovat celá pa-
tra za pár hodin. Potom  nastupoval pan 

ŠKOLY INFORMUJÍ
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školník a jeho tým, aby vše řádně přikryli 
a připravili prostory pro předání stavební 
firmě.

K pátému stěhování nedošlo. Byl 10. 
březen 2020, kdy jsme se z tiskové konfe-
rence za účasti premiéra a ministra zdra-
votnictví dozvěděli, že se školy v rámci 
zabránění šíření nemoci Covid-19 zavírají. 
Stalo se něco, co jsme nikdy nezažili. Ani 
jako žáci, ani jako učitelé. A že se klasic-
ká výuka zastaví na celý zbytek školního 
roku, nás nenapadlo ani ve snu.

Všechno je jednou poprvé. Společnými 
silami - s větším  či menším zájmem - 
jsme zvládli distanční výuku, přípravu 
na přijímací zkoušky, samotné přijímačky, 
třídnické hodiny, konference pedagogů, 
konzultace s rodiči…. Ale bylo to fakt div-
né. Ve škole byl klid, žádný křik a povyk 
žáků, žádný pohyb a pobíhání dětí.

Od konce května se žáci začali postupně 
dobrovolně do škol vracet, a to za mimo-
řádných hygienických opatření. Společně 
s Obcí Lutín jsme zajistili dostatečné 
množství dezinfekce, byly zakoupeny dva 
generátory ozónu, aby žáci, děti i dospělí 
pracovníci přicházeli vždy do čistého pro-
středí.

Částečně jsme dokázali využít nepří-
tomnosti žáků ve škole a některé práce 
v interiéru jsme přesunuli z prázdnino-
vých měsíců na měsíce jarní. 

Celá situace byla velice náročná pro pe-
dagogy, žáky i jejich rodiče. Chyběly nám 
informace, z MŠMT jsme neměli téměř 
žádnou podporu. Snažili jsme se pokra-
čovat ve výuce, spolupracovat jak s žáky, 
tak s jejich rodiči. To se nám až na výjimky 
velmi dobře dařilo. Děkuji za velké pracov-
ní nasazení pedagogům i žákům, rodičům 
za trpělivost a obrovskou podporu. Za to, 
že pomohli svým dětem vytvořit v práci 
systém a pomáhali s výukou, i když to pro 
mnohé z nich byla naprosto nová role. 

A děkuji také nepedagogickým pracov-
níkům, kteří v náročných podmínkách 
chystali a uklízeli prostory školy nebo při-
pravovali dobré obědy.

Školní rok jsme ukončili 26. června. 
Vysvědčení jsme předali, ale příliš slav-
nostní den to nebyl. Chybělo nám společ-
né setkání v tělocvičně, bilancování a roz-
loučení před prázdninami. Letos jsme se 
vůbec nějak nestihli loučit, a tak doufám, 
že se aspoň 1. září nejen slavnostně přiví-
táme, ale že budeme mít téměř opravenou 

školu, že budeme mít chuť a elán praco-
vat, a hlavně že školní rok proběhne zase 
normálně.

*   *   *   *   *

Letošní zápisy do ZŠ i MŠ proběhly 
v rámci mimořádných opatření ve zvlášt-
ním režimu. Rodiče posílali přihlášky 
elektronicky, v rámci agendy jsem se po-
tom v ředitelně školy se zákonným zástup-
cem dítěte či budoucího žáka setkala.

Ale děti letos do školy ani do školky ne-
přišly. Řada předškoláků tak nezažila svůj 
slavnostní den – zápis do 1. třídy.  A tak 
jim malou slavnost uspořádali někteří ro-
diče aspoň v rámci rodiny. Fotografování 
v šatičkách, recitace připravených bás-
niček, nějaká sladkost… Ale letos to vše 
doma jen s mámou a tátou.

1. září přivítáme ve škole 39 prvňáč-
ků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. 

Do mateřské školy nastoupí celkem 
17 nově přijatých dětí – deset tříletých 
a sedm dvouletých. Postupně budou přijí-
mány děti další.

Lenka Soušková
ředitelka školy

Sigmundova SŠS, Lutín

Čenda Šopek absolvoval 
stáž v Americe!

Student třídy MS 4. B Čenda Šopek ab-
solvoval studijní pobyt v USA. Koncem 
února odletěl do Huntsville v Alabamě. 
Na stáž ho vyslala firma Honeywell, 
kam chodí na školní praxi. Byl vybrán 
z mnoha uchazečů na základě svých 
studijních výsledků, znalosti angličtiny 
a především zájmu o obor. Přečtěte si 
jeho vyprávění. 

„Hned první den pobytu jsme se roz-
dělili do 14 skupin, naše se jmenova-
la Inspiration. Byli jsme v areálu U. S. 
Space and Rocket Center v Huntsville 
v Alabamě, kde americká vláda ukryla 
nacistické raketové vědce po druhé světo-
vé válce. Ti zde potom pracovali na prv-
ních raketách a vesmírných programech 
(Redstone, Gemini a Apollo). 

Trávili jsme hodně času v muzeu, kde 
je uložená poslední funkční Saturn V ra-
keta, která dostala lidi na Měsíc (tahle ne, 
je jen testovací, ale kdyby se do ní dalo 
palivo, tak poletí). Vystaveny zde byly 
i různé motory ze starých raket i z V-2. 
V muzeu provázeli Apollo inženýři, kte-
ří přímo na Saturn V pracovali. Viděli 

jsme zde také použitou kapsli z Apollo 16 
a měsíční kámen z Apolla. 

Během pobytu jsme chodili na přednáš-
ky astronauta Roberta „Hoot“ Gibsona 
a pana Sama Ortegy z NASA. Dále jsme 
simulovali misi raketoplánu, kde každý 
měl svou roli. Byli jsme jedni z mála, 
kterým se misi úspěšně povedlo dokon-
čit. Poslední den jsme „maturovali“ a do-
stali certifikát za dokončení programu 
(a zmrzlinu zdarma).“

*   *   *   *   *

Čenda se stihl vrátit den před uza-
vřením hranic kvůli Covid 19 a musel 
na čtrnáct dní do karantény. Ale na své 
zážitky z cesty jistě dlouho nezapome-
ne. A my doufáme, že až tuto reportáž 
budete číst, bude z Čendy hrdý absolvent 
naší školy.

Jitka Bušinová
učitelka

Čenda Šopek, student MS 4. B, při plnění programu. vlastní foto



Fotbal v „době koronavirové“ 
a po ní stále žije

V březnovém vydání zpravodaje jsme in-
formovali, že vrcholí zimní příprava a brzy 
vypuknou jarní fotbalové boje. Koronavirus 
však tzv. „hodil vidle“ do všech sportovních 
soutěží. 

Rozhodnutím fotbalových orgánů byly 
veškeré soutěže ukončeny, konečné 
pořadí v tabulce bylo zachováno dle 
odehraných zápasů, avšak bez postu-
pů a sestupů.  Muži tak v Krajském 
přeboru Olomouckého kraje obsadili 
konečné 9. místo. 

Nejlepším střelcem týmu se stal již tradičně 
Tomáš Los s 8 zásahy. Z 16 odehraných zápa-
sů získali muži 26 bodů za 9 výher a 7 proher 
při skóre 35:27. 

Soutěž by se měla rozběhnout od 9. srpna 
ve stejném složení i rozlosování jako v ne-
dohrané sezoně, začínat bychom měli tedy 9. 
srpna s FC Dolany. Příprava startuje 1. čer-

vence, soupeře a termíny přípravných utkání 
se průběžně dozvíte na webových stránkách 
klubu www.fotballutin.cz nebo na facebooku 
TJ Sigma Lutín z.s.

I když soutěže byly ukončeny, fotbalis-
té nezaháleli a hned, jak to pravidla dovo-
lila, se pustili do tréninku. Mládežníci se 

scházeli dvakrát týdně, rovněž muži, kteří 
také odehráli sérii přípravných utkání, a to: 
Slatinice – Lutín 9:1, Lutín – Černovír 3:2, 
Konice – Lutín 0:1, Lutín – Přerov 1:1, Lutín 
– Morkovice 3:5.

Jakub Chrást, člen A-týmu

Hraje se dál! Foto: Zdeněk Vích
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On-line výuka 
má své klady i zápory
(Zamyšlení pedagoga)

Tak máme za sebou několik týdnů výuky 
z domova. Rozhodně to má své výhody, ne-
musíme vstávat „na šestou“, můžeme se učit 
v pyžamu, můžeme jíst během hodiny a kafe 
si vypijeme čerstvě uvařené. Má to i své ne-
výhody, nahnat žáky do hodiny je daleko 
těžší, ve škole zazvoní, zařveme na chodbě 
a je to. Dnes je taháme z postelí daleko složi-
těji. A taky to chce víc osobní odpovědnosti 
v přístupu k výuce. To platí pro obě strany 
katedry. Ale zase jsme se naučili spous-
tu nových věcí, zjistili jsme, že nejsme tak 
technicky zaostalí, jak to mnohdy vypadá. 
A zase to platí pro obě strany. A i když se 
zdá, že jsme si už zvykli, tak to není tak 
úplně pravda. Protože škola bez kontaktů se 
studenty je prostě divná. Studenti učitelům 
chybí. Doufám, že i toto tvrzení platí pro obě 
strany katedry, pardon, počítače. 

Výuka on-line je v plném proudu. Většina 
pedagogů pracuje v TEAMS, používá-
me také aplikaci Bakalář. Učitelé zadávají 

úkoly, píší testy a hlavně učí. Studenti mají 
předem hlášené hodiny, ve kterých se pro-
bírá látka stejně jako ve škole. Přes aplikaci 
Teams probíhá i ústní zkoušení. Kdo pracuje 
poctivě, nebude mít (a snad neměl) s ukon-
čením školního roku potíže. No a ti ostat-

ní? Ti se musí připravit na opravné zkoušky 
v srpnu. 

Doufám, že až se v září vrátíme do ško-
ly, své nově získané zkušenosti zúročíme 
a obohatíme jimi tradiční výuku.  

Jitka Bušinová

Výuka matematiky v TEAMS Home Offi  ce (vyučující odborných předmětů)
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SPORT V OBCI

Rozhodnutím fotbalových orgánů byly 

přeboru Olomouckého kraje obsadili 

FBC Lutín se představuje
Již více než deset let v Lutíně působí fl or-

balový klub (FBC) Tornáda. Zpočátku se 
v rámci fl orbalového kroužku, který vedl 
Mgr. Jan Chmelář v  ZŠ Lutín, našlo pár 

nadšených hráčů a zapálených rodičů, kteří 
měli chuť do hry. Hlavní podporovatelkou 
byla také  ředitelka ZŠ Lutín Mgr. Lenka 
Soušková. Od té doby vyrostl klub na dnešní 
počet 106 dětí a 14 trenérů a asistentů, navíc 
máme i družstvo mužů. 

V našem klubu najdou uplatnění děti 
od 5 do 15 let, tedy v kategoriích mini-
přípravky až starších žáků. Téměř každý 
víkend vyráží jedno z družstev na zá-
pasy s výběrem velkých měst, jako jsou 
Olomouc, Prostějov a Přerov. Pravda, ne 
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vždy vyhráváme, ale zachováváme si 
dobrou náladu, žijeme z nadšení a rados-
ti z pohybu. Většina dětí jsou spolužáci 
a znají se ze školy. I proto u nás panuje 
skvělá atmosféra.

Ale rozhodně nepatříme k outsiderům! 
Šest let po sobě bojují děvčata lutínské 
školy v celorepublikovém finále základ-
ních škol ČEPS CUP, dokonce čtyřikrát 
už vyhrála zlatou medaili. Minimálně 
do krajského finále se vždy podaří probo-
jovat v přece jen větší konkurenci i druž-
stvu chlapců. Díky těmto úspěchům zvidi-
telňujeme Lutín na mapě republiky.

V letošním roce opouští vedení klubu  jeho 
guru a zakladatel Mgr. Jan Chmelář, jehož 
vystřídá Martin Přidal. Spolu s novým čle-
nem vedení Luďkem Ščudlou mají v plánu 
klub rozšířit o soutěžní družstvo mladších 
žákyň a zápasy si poprvé vyzkoušejí i děti 
z přípravky.  Stále ale zůstáváme klubem 
s neformální atmosférou a bez přehnaných 
ambicí. Vzhledem k velké atraktivitě florba-
lu a tedy velké konkurenci není lehké se pro-
sadit. Ovšem ti, kdo chtějí, získají od klubu 
podporu a mohou se realizovat ve vrcholo-
vých soutěžích.  Což dokazuje i jedna z na-
šich trenérek, Anička Křížková, která hraje 

v ženské extralize za FBS Olomouc. S ním 
náš klub úzce spolupracuje již od svých za-
čátků.

Co nás ale trápí, je chybějící zázemí vel-
ké haly na tréninky. Momentálně trénujeme 
v tělocvičně ZŠ Lutín, která svou velikos-
tí nesplňuje parametry soutěžního hřiště, 
a v hale v Senici (především díky obětavosti 
rodičů, kteří děti na trénink vozí). 

Nábor nových florbalistů proběhne v září, 
hned na začátku školního roku 2020/2021. 
Aktuální informace naleznete na stránkách 
https://fbc.lutin.cz/

Za FBC Lutín Vendula Číhalíková

Trénujeme, kde se dá. Fota: Vendula ČíhalíkováZájem o florbal je stále velký.

Třebčínská Národní jednota 
pečovala o kulturu

Historik Antonín Přichystal ve svých 
Pohledech do minulosti napsal:

„Základem kulturního a společenské-
ho života všech obyvatel Třebčína byla 
však půda domovské obce. Velkou zásluhu 
na jeho organizování a rozvoji měla zdejší 
škola, její učitelé. První učitel zdejší obec-
né školy Augustin Nesňal byl jedním z nej-
aktivnějších a nejobětavějších občanů, 
kteří stáli u počátku každé kulturní a spo-
lečenské akce. Roku 1876 byl v Třebčíně 
založen čtenářský a pěvecký spolek, který 
se roku 1911 změnil v odbor Národní jed-
noty. Odbočky Národní jednoty zakládaly 
a vydržovaly knihovny, pořádaly přednáš-
ky, hrály divadla atd. A ochotnickému di-
vadlu se poměrně hodně věnoval také uve-
dený spolek a později odbor v Třebčíně. 
Vedle veseloher, kritizujících nedostatky 
současného života (např. 23.9.1883 hráno 
Posvícení v Malčicích aneb Pane dokto-
re, vy se mýlíte a Študenti v nesnázích; 
20.11.1884 byl dáván Hrabě v šatlavě 

a strašný hrdelní soud v Kocourkově) tě-
šily se velké oblibě hry vlasteneckého ob-
sahu a hry historické (např J. Vrchlického 
Noc na Karlštejně, na jejímž představení 
si Třebčínští velice zakládali).“

A právě v roce 1911 se v olomouckých 
novinách Pozor (konkrétně 4.3.1911, stra-
na 7) objevilo hodnocení divadelního 
představení v Třebčíně:

„Třebčín. V neděli dne 19. m. m. byla 
sehrána zdejšími ochotníky Šamberkova 
národní hra „Karel Havlíček Borovský“. 
Provedení tohoto kusu bylo vzdor svým 
povahovým přeměnám přímo skvělé. 
Zvláště vynikli svým bezvadným po-
dáním p. Navrátil v úloze Havlíčka, 
p. Palatý v úloze Žaluda a p. Kasal 
v úloze Zelenky, rovněž provedení po-
družnějších rolí bylo na nejvýš dokona-
lé. V úlohách ženských zvlášť vynikla 
sl. Růžena Grecmanova svoji Julií, za je-
jíž provedení by se nemusela stydět žád-
ná herečka z povolání; též sl. Kasalova 
v úloze Mařenky, sl. Lončeková v úlo-
ze pí. Horské, sl. Svozilová v úloze 
Voršily a sl. Navrátilová Am. v úloze pí 
Folgnerové se svých rolí čestně zhostily. 
Dojemným bylo loučení se oněch dvou 

ZAJÍMAVOSTI

* Pan Přikryl knihy Národní jednoty půjčoval.



Hraniční kámen byl nalezen 
při stavbě cyklostezky

V minulých číslech Zpravodaje jsme 
informovali o hraničních kamenech, 
které vymezovaly vnější hranice Lutína 
a Třebčína. Jak bylo u Lutína řečeno, 
nejzajímavější byly ty, které se nachá-
zely na severní hranici se Slatinicemi. 
Podle map jich bylo osm, popis hra-
nice uvádí deset, všechny z roku 1731 
a se zkratkou IIAFvL a snad na nich 
i mělo být číslování, které se ale na vy-
kopaném kameni nenalézá. Zkratka 
z němčiny znamená Josef Jan Adam 
kníže z Lichtenštejna (*1690 - +1732), 
což byl tehdejší majitel Slatinic, re-
spektive celého panství Plumlov. 

K zasazení těchto kamenů se docho-
val i popis hranic ze 4. září 1732, kde 
je uvedeno, že kameny byly obsypány 
dřevěným uhlím. Pokud by byl totiž 
kámen přemístěn, zůstala by po něm 
hromádka zčernalé hlíny a stále by bylo 

jasné, kde se nacházel. Šlo tedy o opat-
ření proti změně hranic mezi oběma ob-
cemi, což se v minulosti skutečně často 
stávalo. 

V popisu je ještě jedna zajímavost, 
která se pojila k osazování hraničních 
kamenů. Existuje rčení „dostat na pa-
mětnou“, což samozřejmě souvisí s tím, 
aby si po výprasku dotyčný pamatoval, 
proč ho dostal. V minulosti ovšem ta-
kové „výprasky na pamětnou“ máme 
doloženy právě u osazovaní hraničních 
kamenů. Zpravidla jej dostali mladí 
chlapci, kteří si pak několik desítek let 
pamatovali, kde se hranice nacházela, 
a byli zváni právě k obnovám hranic, 
pokud došlo k poškození nebo ztrá-
tě hraničních znamení. V tomto pří-
padě to byli chlapci ze Slatinic Vávra 
Dočkal, Matouš Vyškovský, Matěj 
Pospíšil a Štěpán Přikryl.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky 

Zemského archivu v Opavě

12

Brixenských sirotků s Havlíčkem, kterýž 
úkol dítky Jaroslav Kopecký a Boženka 
Spurná vhodně provedly. Hlavní záslu-
hu o provedení této hry dlužno přičísti 
p. Ant. Přikrylovi, který z ochoty převzal 
dosti obtížnou úlohu režisera. Těší nás, že 
provedením této hry byl dosažen výsledek 
mravní, který zvýšen i dobrým výsledkem 

hmotným. Přáli bychom si od srdce, by hry 
tohoto druhu byly častěji hrávány, neboť 
tím se dociluje nejen slušné zábavy, ale též 
národně se posluchačstvo jaksi zoceluje.“

K mému překvapení jsem objevil též ob-
rázek zaníceného režiséra a na předsádce 
jedné z knih tehdejší Národní jednoty* ra-
zítko jeho obchodu v Třebčíně čp.22.

V roce 1922 měla organizace 63 členů. 
Pamětní kniha pro toto období uvádí slo-
žení výboru: předseda Ondrouch Hynek, 
jednatel Dvořák Josef,  pokladník Přikryl 
Jaroslav, členové výboru Opletal Antonín, 
Špunda Jaroslav, Zapletal Stanislav ml., 
Novák Alois, Přichystal František č.55.

Josef Nejedlý

Lutínský „hraničník“ nalezený při stavbě cyklostezky 
z Lutína do Slatinic. Foto: Jakub Chrást

Lutín ještě jednou 
po 48 letech

Dnešní stará fotografie není opět příliš 
historická, ale ve srovnání se současnou fo-

tografií je k nepoznání. Situace na Školní 
ulici se zcela změnila. Téměř všechny sto-
doly už dávno zmizely, i ta patřící ke statku 
č. 6. Z doby před 48 lety zbyl jen kousek 
vepřovicové zídky a původní socha sv. 

Anny, která ovšem na dnešní fotografii 
není za vzrostlými stromy vidět. A dál už 
je jen předzahrádka před současnou pro-
dejnou „Anička“.

Karel Mišák

Dnešní podoba ulice. Foto: Karel MišákŠkolní ulice před 48 lety. Foto: archiv Pavla Zlámala
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Region HANÁ z.s.  
& 

TJ Sigma Lutín, pořádá 

pro zaměstnané rodiče z programu OPZ  

 
jednotná cena 950,- Kč (strava – 2x svačina, oběd a celodenní pití) 

Ahoj mladí sportovci! Zveme vás na pět dní plných sportovní a jiné zábavy. Tábor je určen dětem od 6 – 12 
let. Zasportujeme zejména ve fotbale, ale jako správní sportovci si vyzkoušíme i jiné sporty (florbal, fotbal, 
tenis, stolní tenis, kickbox). Týden plný sportovní zábavy doplníme různými akcemi jako je výšlap na Kosíř. 
V případě špatného počasí budou součástí tábora realizovány náhradní akce (motokáry, lasergame, bazén). 
Vstupné na tyto akce nejsou součástí ceny tábora a vstupné bude vybíráno během konání tábora. Na 
všechny se těší Petr Zdřálek, Petr Brázdil, Jakub Chrást a další trenéři. 

Kdy:   pondělí 24. 8. 2020 – pátek 28. 8. 2020, od 7.30 – 16.30 hod. (tj. 9 hodin)  
Uzavírka přihlášek 15.5.2020 

Kde:   Sportovní areál TJ Sigma Lutín, Růžová 298, 78349 Lutín     

Kdo:   přihlášky na email: zdralekp@gmail.com (kontakt: 608 178 654)                       

Příměstské tábory – Region Haná CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956

Region HANÁ z.s.
&

TJ Sigma Lutí n pořádají
pro zaměstnané rodiče z programu OPZ

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
jednotná cena 950 Kč (strava – 2x svačina, oběd a celodenní pití )

Ahoj mladí sportovci! Zveme vás na pět dní plných sportovní a jiné zábavy. Tábor je určen dětem 
od 6 do 12 let. Zasportujeme zejména ve fotbale, ale jako správní sportovci si vyzkoušíme i jiné 
sporty (fl orbal, fotbal, tenis, stolní tenis, kickbox). Týden plný sportovní zábavy doplníme různými 
akcemi (např. výšlapem na Kosíř).
V případě špatného počasí budou realizovány náhradní akce (motokáry, lasergame, bazén). 
Vstupné na tyto akce není součástí  ceny tábora a bude vybíráno během konání tábora. 
Na všechny se těší Petr Zdřálek, Petr Brázdil, Jakub Chrást a další trenéři.

Kdy: pondělí 24. 8. 2020 – pátek 28. 8. 2020, (od 7.30 do 16.30 hod.)
Kde: Sportovní areál TJ Sigma Lutí n, Růžová 298, 783 49 Lutí n
Kdo:  přihlášky na email: zdralekp@gmail.com 

(kontakt: 608 178 654)
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Naši jubilanti:  

v březnu:
Vítězslav Synek 96
Maria Dragounová 88
Svatopluk Ševčík 86 
Marie Duchoňová 85
Jaromil Křížek 84
Zděněk Bombík 83
Růžena Spurná 82
Jaroslav Reif 81
Helena Večeřová 80
Jaroslav Servus 75
Čeněk Beran 75
František Špunda 75
Marie Kadlčíková 75

v dubnu: 
Marie Švecová 90
Marie Drápalová  90
Ida Kucková  89
Jarmila Dostálová 89
Anna Smékalová  87
Libuše Dvořáková 84
Anežka Přichystalová 82
Julius Složil 82
Božena Mílková 81
Jiří Kurfürst 80

v květnu:
František Zejda 91
Kamil Palička 88
Milada Minářová  88
Libuše Hořínková 87
Anna Bednářová 86
Bohumila Janošíková 85
Blanka Přikrylová 83
Jana Čmeláková 80
Josef Kolomazník 80
Lubomír Grézl 80
Václav Dostálík 80
Božena Janečková 75
Marie Vybíralová  75

v červnu:
Hedvika Brumovská 96
Josef Spurný 87
Jan Spurný 87
František Lisický 82
František Dlabaja 81
Hynek Večeřa 80
Helga Müllerová 75

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 9. 2020.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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Narozené děti: 

v lednu:  
Amelie Frýdlová

v březnu:
Anna Hejtmanová
Nina Chabičovská
Adam Michalec
Ondřej Trajer 

v dubnu: 
Jaromír Chromek
Vítězslav Luňák 
Jan Neubauer
Jakub Ošťádal
Ondřej Pospíšil

v květnu:
Robin Sekanina
Tobias Sekanina

Opustili nás ve věku …

90 let Jiřina Ševčíková Lutín
87 let Anežka Hrubá Lutín
87 let Irena Opletalová Lutín
86 let Jaroslava Karhánková Lutín
81 let Anna Pavelková Třebčín

75 let Josef Janeček Lutín
69 let Karel Řehůlka Lutín
57 let Jiří Večeřa Lutín
16 let Anežka Chlupová Třebčín

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

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

„Diamantová“ svatba
 Šedesát let společného života

 oslavili v dubnu manželé 

Růžena a Josef Spurní
 z Třebčína.

„Platinová“ svatba 
Obdivuhodných sedmdesát let 

společného života oslavili v červnu manželé 

Alena a Ladislav Crhovi
 z Lutína.

Přejeme zdraví, spokojenost, veselou mysl a hodně lásky 
v kruhu rodiny a přátel.


