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ZE ŽIVOTA OBCE
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V zateplené škole s novými venkovními vstupními dveřmi do všech budov kromě ŠD, ekonomickým vytápěním a novými okny čekají na žáky příjemně barevně vyma-
lované učebny vybavené vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací (výměnou vzduchu s jeho současným ohřevem).

Milé děti, žáci, studenti 
a pedagogové,

v minulých zářijových 
vydáních OZ jsme Vám 
přáli šťastné vykroče-
ní do nového školního 
roku. Letos začínáme 
stejně „divně“, jak jsme 

v červnu skončili, ale o to víc Vám (a nám 
všem!) přejeme zvládnout mimořádnou 
a nevítanou situaci s klidem, veselou myslí 
a nadějí, že všechny nesnáze a nepříjemná 
omezení brzy překonáme.

Pedagogům a jejich asistentkám v mateř-

ské i základní škole, na které čeká mnoho 
úkolů a starostí navíc, přejeme dostatek 
energie, pevné zdraví, „železné“ nervy 
a také náležité ocenění jejich stále nároč-
nější práce. Všem 367 žákům, mezi nimiž 
je letos 38 prvňáčků, a také žákům, studen-
tům a učitelům Sigmundovy školy přejeme 
úspěšný start a všem dohromady radost 
z úspěchů, naopak starostí a problémů jen 
„přiměřeně“.

Rodičům žáků přejeme nevyčerpatelnou 
trpělivost, pochopení pro jejich potomky 
a dobrou spolupráci se školou.

A závěrem pár školních „střípků“ (nejen) 
pro zasmání:

–  Pamatujte si, bando nevděčná, že ve ško-
le života nejsou prázdniny, ale školné je 
tam dražší.

–  Dnes je dobře, protože se může učit nejen 
ten, kdo chce, ale i ten, kdo 
nechce.

–  To je dobře, že ses tu básnič-
ku konečně naučil. Vidíš, 
jak ti to jde, když se ti pokazil mobil.

Tak hladký start a „šťastnou plavbu“!

Redakční rada OZ

* * * * *

Dokončení všech prací je plánováno na listopad letošního roku, chod školy ale není venkovními pracemi nijak omezen.        

Volby do zastupitelstev 
krajů a třetiny Senátu 
Parlamentu ČR

Prezident republiky stanovil termín ko-
nání voleb na 2. a 3. října 2020.

Starosta obce Lutín, podle § 27 zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

ČR a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 
2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a 3. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Případné druhé kolo voleb do Senátu 
Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 
9. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.                              
a 10. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb pro volební okrsky 

1, 2 a 3 (Lutín) je aula ZŠ Lutín – Školní 
ul. č. 80.

Voliči volebního okrsku 4 (Třebčín) 
s adresou trvalého bydliště v Třebčíně bu-
dou volit v Kulturně společenském zaří-
zení v Třebčíně.

Voliči bude umožněno hlasování po pro-
kázání své totožnosti a státního občanství 
ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním dokladem. Volič, kte-
rý se dostaví do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je povinen tento průkaz 

* * * * *
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odevzdat okrskové volební komisi. 
Hlasovací lístky budou každému vo-

liči dodány tři dny před dnem voleb. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat obecní úřad 
a ve dnech konání voleb volební okrskovou 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost do přenosné urny.

O případných hygienicko-protiepi-
demických opatřeních budou občané 
informováni prostřednictvím rozhlasu 
a oznámení ve vývěsních skříňkách.

Jakub Chrást, starosta

Cyklostezka Lutín – 
Hněvotín se stává realitou

Není tomu tak dávno, co se cyklostezka 
Lutín-Hněvotín zdála být nerealizova-
telnou sci-fi . Díky spolupráci obou obcí 
je však její realizace o notný kus blíže. 
V současné chvíli jsou obě obce domlu-
veny s majiteli na podmínkách odkupu 
všech pozemků potřebných pro cyklostez-
ku, která povede po pravé straně vedle sil-
nice směrem z Lutína do Hněvotína. 

Chci touto cestou velmi poděkovat všem 
majitelům pozemků za pochopení důleži-
tosti této akce. Krajská komunikace je stále 
víc zatěžována automobilovým a náklad-
ním provozem a pravidelně zde dochází 
ke střetům s cyklisty, v minulosti dokonce 
s tragickými následky. 

* * * * *

V současné době jsou postupně vykupo-
vány pozemky, probíhá tvorba projektové 
dokumentace a máme naději na podání 
žádosti o stavební povolení do konce roku 
2020. 

Cyklostezka bude mít šířku 2,5 metru 
a po její realizaci počítáme s umístěním 
tabulky „Pohyb chodců povolen“, stej-
ně jak to má být v případě cyklostezky 
do Slatinic. Dle předběžné dohody mezi 

oběma obcemi bude Obec Lutín investo-
rem úseku od Lutína po vodní tok Blata, 
Obec Hněvotín od Blaty po Hněvotín a láv-
ka přes Blatu by byla investována společně.

V příštím roce předpokládáme podání 
žádosti o dotaci ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury (SFDI), případně o ev-
ropské dotace, pokud budou vyhlášeny. 
Předpokládá se také podání žádosti o dota-
ci od Olomouckého kraje. 

Osobně udělám vše pro to, aby dílo bylo 
hotové nejpozději v roce 2022. Po cyklo-

stezce do Třebčína a Slatinic bychom se tak 
bezpečně na kole dostali do další obce. 

Tím naše snahy nekončí. Již nyní probíha-
jí jednání s Obcí Luběnice, krajským cyk-
lo-koordinátorem a projektantem o mož-
nosti vybudování cyklostezky na polní 
cestě vedoucí z Pohoršova do Luběnic, kde 
by navazovala na cyklostezku do Slatinic. 
Odpadly by tak problémy s výkupy pozem-
ků, protože polní cesta je v majetku obou 
obcí.

Jakub Chrást

Pohled od Lutína k Hněvotínu – modrou barvou je označena komunikace k sídlišti a vykoupené pozemky.

Foto: zdroj Katastr nemovitostí

Léto v Klásku patřilo 
příměstským táborům

Červencový i srpnový 
příměstský tábor v lutín-
ském Klásku se vyved-
ly na jedničku. Přálo 

jim počasí, o děti bylo vzorně postará-
no a bohatý program si všichni krásně 
užili. Na červencovém táboře pečovaly 
o děti Mgr. Lucie Charvátová a Nicol 
Pospíšilová, na srpnovém Mgr. Iveta 
Ženožičková a Hana Smičková.

„Superhrdinové“ v Klásku
V červenci nás na táboře navštívili členové 

SDH Třebčín spolu se zástupci HZS Olomouc 
a předvedli dětem vyproštění osoby z vozidla 
po nehodě. Dalším překvapením pro děti byl 
pan policista z místního obvodního oddělení, 

Návštěva profesionálních hasičů z Olomouce nás potěšila. Fota: Monika JaníkováSe svými „superhrdiny“ se děti rychle spřátelily.
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který ochotně odpovídal na všechny zvídavé 
dotazy. Děti si mohly osahat pomůcky, které 
používá policie při práci, a v policejním autě 
si vyzkoušely houkačky. 

Dorazili také známí komiksoví hrdinové - 
Spiderman, Ironman a Superžena. Zpočátku 
se někteří trošku báli, ale zjistili jsme, že su-
perhrdinové jsou docela vtipálci a vykouzlili 
úsměv na nejednom obličeji. 

V knihovně pro nás pan knihovník připra-
vil pohádku ,,Úžasňákovi“ a pak si děti užily 
„superhrdinskou párty“ v kostýmech, které 
si během týdne vyrobily. Parádní týden plný 
Superhrdinů!

* * * * *

Prázdninová angličtina v Klásku
V druhém srpnovém týdnu proběhl 

v RC Klásek příměstský tábor na téma 
„Prázdninová angličtina“. Každý den jsme 
zpívali, tančili, hráli hry, soutěžili, tvořili 
a sami si „ukuchtili“ odpolední svačinku. To 
byste nevěřili, jaké dobroty naše děti zvlád-
nou připravit. Vynikající vajíčkovou poma-
zánku, voňavou oříškovou a dvojbarevnou 
bábovku, obložené chlebíčky a poslední den 
metrový tvarohový dort! Rodiče by taky rádi 
ochutnali, ale my jsme jim moc nenechali.  

Výborné obědy nám připravily paní ku-
chařky ze ZŠ Lutín a my jim za ně moc 

děkujeme. Poděkování patří také panu 
knihovníkovi, který nás pozval na ná-
vštěvu do místní knihovny, kde jsme 
zhlédli anglickou pohádku „Paddington“. 

Naši malí táborníci se nyní nemusí bát 
vycestovat do světa, protože jsme se spo-
lečně naučili, jak se anglicky pozdravit, 
objednat si jídlo v restauraci, pojmeno-
vat části těla, barvy, zvířátka a napočítat 
do deseti. 

Parádní týden jsme ukončili „mejda-
nem“ a hledáním pokladů. Jsme rádi, že 
jsme si prázdniny v Klásku všichni krás-
ně užili.

Iveta Ženožičková, Monika Janíková

K odměně po práci patřil také pořádný „dlabanec“. Fota: Monika JaníkováChvilky „táborového vzdělávání“ probíhaly v hravém duchu.

Obecní knihovna Lutín 
vyhlašuje akci
„Podzim v knížkách“

Podzimní průvan nafoukal 
do dětského oddělení spoustu 
listí, které zapadalo do knížek 
a schovalo se mezi stránkami.

Prosíme děti a rodiče, aby nám je 
pomohli sesbírat.

Půjčte si jakoukoli dětskou 
knihu v období od 1. září 
do 31. října 2020 a zjistěte, 
zda se listy neskryly právě v ní.

Nalezený list můžete podepsat a připev-
nit na náš strom v předsíni knihovny. 

Zatím je holý, zdalipak bude mít velkou 
korunu? 

* * * * * 

Nová výstava potrvá 
do konce září

O prázdninách si mnoho lidí dává od čte-
ní pauzu a věnují se zahrádkám a cesto-
vání. Možná vám proto unikla jedna za-
jímavá novinka v lutínské knihovně - už 
začátkem července jsme uspořádali další 
výstavu obrazů. Tentokrát nám knihov-
nu zdobí díla místního mladého umělce 
Jana Malého. Většina z nich je malovaná 
temperami a znalcům umění budou některá 
jistě povědomá. Pokud máte rádi výtvarné 
umění, dlouho neotálejte, výstava potrvá 
do konce září.

Jan Chabičovský
knihovník

Jan Malý: Dáma s hranostajem v roce 2020. (Co by řekl 
slavný mistr Leonardo?)

Nezahálejí ani o prázdninách
Co dělají hasiči, když nehoří, nebo 

o prázdninách? Cvičí, aby byli lépe 
připraveni. Jak se  připravují, to moh-

ly zblízka vidět děti, které se účastnily 
příměstského tábora RC Klásek. 

Po dohodě se členy zásahové jednot-
ky SDH Třebčín se 21. července do-
poledne  přišly děti podívat na ukáz-

ku vyprošťování osoby po dopravní 
nehodě. Na dvoře restaurace Neptun 
leželo na boku převrácené auto urče-
né k nácviku zásahu. Z řad dospělého 
doprovodu dětí se přihlásila odvážná 
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dobrovolnice, která se na chvíli stala 
zachraňovanou řidičkou „havarované-
ho“ vozidla. 

Než vše začalo, přijelo ještě jedno 
překvapení. Do dvora restaurace do-
razila další hasičská cisterna. Přijeli 
za námi profesionální hasiči z HZS 
Olomouc, kteří třebčínským hasičům 
ochotně zapůjčili na výcvik své vy-
prošťovací vybavení. 

Následovalo samotné „vyproštění“ 
zraněné osoby z havarovaného vozidla, 
které bylo provedeno pomocí hydrau-
lického zařízení na stříhání a roztaho-
vání deformovaných karoserií. Za vy-
proštění řidičky sklidili hasiči od dětí 

zasloužený potlesk. I paní řidička - fi-
gurantka si jistě z celé akce odnáší hlu-
boký zážitek. Po celou dobu ukázky 
byla samozřejmě pod dohledem jedno-
ho z hasičů, jak by to bylo při skutečné 
nehodě, kdy je velmi důležitá komuni-
kace se zachraňovanými osobami.

Všichni hasiči v průběhu celé ukázky 
odpovídali na otázky dětí i jejich do-
provodu. Děti se na závěr mohly posa-
dit a kousek svézt i zásahovým autem 
profesionálních hasičů. 

Děkujeme za pěkné a užitečné zpest-
ření táborového programu.

Dalibor Kolář 
místostarosta

Zásahová jednotka „zachraňuje“ řidičku havarovaného 
auta. Foto: Libor Mlčoch

4. září - Taneční zábava
(pátek)  se skupinou SAX 
  areál Rybníček
  Lutín (20.00 hod.)  

12. září - Taneční zábava
(sobota)  se skupinou SAX
  areál Ohrada 
  Třebčín (20.00 hod.)        
                                                                                    
17. září - Promítání fi lmu „Na nože“
(čtvrtek)  lutínská knihovna (19.00 hod.)

18. září - 13. ročník drakiády
(pátek)  stadion TJ Sigma Lutín
  (15.00 hod.)

30. září - Humanitární akce
(středa)  „Den proti rakovině“
    - prodej symbolických kvítků 

měsíčku lékařského
   realizovaný členkami 

Svazu žen

3. října - Dýňohraní v Třebčíně
(sobota)  Litovelská pivnice
  Třebčín (15.00 hod.)

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

31. října - Lutínské „strašidlení“
(sobota)  areál Rybníček                                                                                                           
  Lutín (16.00 hod.)        
                    

Všechny plánované akce se uskuteční 
v případě příznivé situace. Pokud dojde 
k jejich odkladu nebo zrušení, budou ob-
čané o změně informováni obvyklým způ-
sobem – obecním rozhlasem, oznámením 
ve vývěskách a na webových stránkách 
obce.

Kulturní komise, SDH Třebčín

Kdy – kde – co 
v září a říjnu

O čem jednala rada obce

dne 17. 6. 2020:

Schválila:
�  výměnu krytiny podlahy v aule ZŠ. 

Realizaci provede společnost Hroší stav-
by Morava a.s. za cenu 289 800,95 Kč bez 
DPH.

�  uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce ve výši 37 300 Kč mezi Obcí Lutín 
a Olomouckým krajem. Účelem poskytnu-
tí dotace je částečná úhrada výdajů na po-
řízení, technické zhodnocení a opravu 
požární techniky a nákup věcného vyba-
vení jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Třebčín;

�  poskytnutí fi nančního daru 5 000 Kč Obci 
Šumvald, která byla fatálně postižena po-
vodní.

dne 8. 7. 2020:

Vzala na vědomí nové informace o průběhu 
jednání s majiteli pozemků potřebných pro 
akci „Cyklostezka Lutín – Hněvotín“.

Schválila formulář žádosti o přidělení bytu 
v novém Komunitním domě pro seniory 
č.p. 111. Formulář vychází z podmínek dotační-
ho titulu Ministerstva pro místní rozvoj, z kte-
rého byla stavba bytového domu podpořena. 

dne 29. 7. 2020:

Vzala na vědomí informace o jednání se sta-
rostou Obce Luběnice Mgr. Janem Blahem 
o možnosti vybudování cyklostezky mezi 
obcemi v trase polní cesty vedoucí z ulice 
Pohoršov v Lutíně do Luběnic, kde potřebné 
pozemky jsou v majetku obou obcí.

Souhlasila s pořízením měřícího zařízení 
rychlosti a jeho umístěním na posledním slou-
pu VO nad areálem Ohrada v Třebčíně. Měřič 
dodá společnost BÁRTEK ROZHLASY, 
s.r.o. za cenu 48 585 Kč bez DPH.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 29. 6. 2020:

Schválilo:
�  konečnou budoucí podobu místní komu-

nikace v ulici Růžová, část „k rotundě“, 
která vzešla z veřejného projednání s oby-
vateli ulice a bude realizována v rámci in-
vestiční akce Lutín, místní komunikace 
Růžová;

�  uzavření smlouvy mezi Obcí Lutín 
a společností CETIN a.s. o realizaci pře-
kládky sítě elektronických komunikací
č. VPIC/MS/2020/00101. 
Předmětem je realizace překládky sítě 
v majetku společnosti CETIN a.s., která 
musí být provedena v rámci realizace in-
vestiční akce „Lutín, místní komunikace 
Růžová“. Předpokládaná cena překládky 
je 400 666 Kč bez DPH;

�  uzavření kupní smlouvy mezi kupu-
jícím Obcí Lutín, *** společně jako 
prodávajícím 1 a *** jako prodáva-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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U pergoly nechybí ani správně zabezpečené ohniště. Fota: Mgr. Hana GrundováPřípravy na stavbu a vybavení pergoly.

jícím 2. Předmětem prodeje je nově 
vybudovaná infrastruktura (obslužná 
komunikace, splašková kanalizace, 
vodovod, veřejné osvětlení) na po-

zemcích p.č. 258/65 v k. ú. Lutín 
a 258/66 v k. ú. Lutín včetně po-
zemků samotných. Kupní cena činí 
20 318 Kč.

Vzalo na vědomí kalkulaci předpokládané-
ho vývoje rozpočtu obce na rok 2020 s ohle-
dem na dopady na příjmy obce vlivem epi-
demie. /jch/

Sigmundova SŠS, Lutín

Máme „zelenou učebnu“
aneb Koronavirová krize 
„po našem“

Krytou pergolu, aby se naši žáci mohli 
učit i venku, postavil údržbář naší školy 

pan Bubeníček s přispěním žáků už loni 
na podzim, kdy jsme neměli ani tušení 
o „radostech“, které nám příští rok při-
nese.

Pergola stojí na oploceném pozemku 
za budovou školy, s výhledem na lutínské 
panelové sídliště a na nedaleké Olšany.

Přišla zima a na samém jejím konci 
v březnu se ohlásil neznámý a nevítaný host 
Covid – 19, který nám zavřel školy. Rozjela 
se výuka on-line, ale také práce na dokonče-
ní pergoly a jejího vybavení a úprava okolí. 
Vyrovnali jsme terén, zaseli trávu a vysadili 

okrasné keře. S pomocí učitele odborného 
výcviku Michala Radiměřského, který sva-
řoval „jako divý“, jsme vybudovali ohniště. 
Připraveny byly konstrukce pro stoly, zbylo 
natřít dřevo a nakonec jsme v naší přírodní 
„zelené“ učebně zakončili „koronavirový“ 
školní rok.

Velké poděkování patří Mgr. Marcelu 
Máčalovi, který vše vymyslel a připravil, 
a Mgr. Tomáši Kantorovi, který pomáhal, 
jak se dalo.

Mgr. Hana Grundová
učitelka

ŠKOLY INFORMUJÍ

Maturita měla vůni 
dezinfekce

Letošní školní rok byl prostě jiný. A ob-
zvlášť se uzavření škol dotklo letošních 
maturantů. Chvíli se řešilo, zda maturity 
vůbec budou, pak se řešilo, v jaké podo-
bě proběhnou,  a nakonec se musel najít 
termín, kdy vlastně můžou proběhnout.

Státní část maturitní zkoušky proběh-
la nakonec pouze ve formě didaktických 
testů. Školní maturita měla již tradičně 
části dvě: praktickou zkoušku, kterou stu-
denti vykonali na odborných pracovištích 
v prostorách dílen školy nebo na provoz-
ních pracovištích, kam docházeli během 
posledních dvou let na praxi, a teoretickou 
ve škole.

I termíny byly letos jiné. V minulých 
letech začínaly maturity v dubnu a kon-
cem května jsme již měli své absolventy. 
Letošní maturanti začali svůj maraton až 

1. června. Také způsob ukončení čtvrtého 
ročníku byl nestandardní - k maturitám 
byli puštěni všichni studenti bez ohledu 
na znalosti. A ty u mnohých, díky ně-

kolikaměsíční pauze, lehce pokulhávaly.
Nakonec jsme zorganizovali i slavnost-

ní vyřazení. Letos se konalo v prostorách 
Společenského domu Sigma za účasti ab-

. Fota: Mgr. Jitka BušinováTakhle jsme letos maturovali.
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solventů, rodičů, starosty obce Lutín a zá-
stupců spolupracujících fi rem.

Můžeme konstatovat, že jsme úkol 
zvládli. Čtyři roky se snažíme do našich 
žáků „narvat“ vědomosti, čtyři roky se 

snažíme najít společnou řeč, čtyři roky si 
je vychováváme „k obrazu svému“. Pak 
stačí jeden týden plný stresu, nervů a eu-
forie a všechno je pryč. Vlastně ne tak 
docela - zůstanou nám vzpomínky na bá-

ječnou partu mladých lidí, kteří „prošli“ 
naší školou. Tak ať se jim v životě splní 
všechny plány.

Mgr. Jitka Bušinová
učitelka

Fotbalová sezona 2020/2021 
zahájena

Jak jsme upozornili v pře-
dešlém čísle Zpravodaje, 
v neděli 9. srpna se rozjely 
mužské fotbalové soutěže. 

Tomu předcházela měsíční 
příprava, kdy se hráči scházeli 

k tréninkům třikrát týdně a stihli odehrát 
tři přípravné zápasy: Kostelec n. H.– Lutín 
1:6, Lutín – Přerov 4:2 a Kojetín - Lutín 
2:5. Tak jako v každé přestávce, i tento-
krát došlo k několika změnám v mužstvu. 
Skončit s fotbalem defi nitivně se už v zimě 
rozhodl náš odchovanec a dlouholetá opo-
ra Tomáš Körner. V celé své kariéře nehrál 
za jiný klub než za Lutín, a proto se sluší 
mu za vše poděkovat. 

Na hostování do Hraničních Petrovic 
odešel Ondra Pavelka, který se pomalu 
zotavuje z vážného zranění kolena. Do ká-
dru se po zranění vracejí Zdena Pavlík 
a Ondra Gallik, z Černovíru přišel obrán-
ce Petr Láner. Ze Sigmy Olomouc přestou-
pil „Lutíňák“ Radek Kubáč a z Bělkovic 
se vrací útočný matador Zdena Volf. Roli 

brankářské dvojky za Mirou Nejezchlebem 
bude plnit Ondřej Čuka, který přichází 
z Hněvotína. Poslední posilou je mladý 
Petr Morong, který naposledy působil 
ve Velkých Losinách. Trenérem bude na-
dále Pavel Zbožínek z Prostějova.

V prvním mistrovském kole se potvr-
dily zvěsti, že Dolany, které se poslední 
roky pohybovaly blíže „chvostu“ tabul-
ky, notně posílily. Zápas tak nebyl vů-
bec jednoduchý. 
Lutínští o svém 
vítězství 1:0 roz-
hodli až dvě mi-
nuty před kon-
cem, kdy skóroval 
Michal Skopalík. 
Že v letošní sezo-
ně nebudeme mít 
snadné soupeře, 
o tom se Lutín 
přesvědčil v dru-
hém kole na půdě 
Kralic na Hané, 
když i přes územ-
ní převahu i vý-
razně vyšší počet 
našich vyložených 
šancí svítil na ta-
buli po závěreč-

ném hvizdu stav 1:1. Naši branku vstřelil 
Tomáš Konečný. Bonusový bod za penal-
tový rozstřel „urvali“ Lutínští, a tak zisk 
do tabulky po dvou kolech činí 5 bodů.

Mládež startuje své soutěže až v září. 
V letošním roce budou pod hlavičkou 
TJ Sigma Lutín působit dorost sdružený 
se Slatinicemi a Hněvotínem, starší žáci 
sdružení s Hněvotínem a družstvo pří-
pravky. Jakub Chrást, člen A-týmu

SPORT V OBCI

Rozpis zápasů - podzim 2020:
1. Ne 09.08. 17:00 Lutín - Dolany

2. So 15.08. 17:00 Kralice - Lutín

3. Ne 23.08. 16:30 Lutín - Bohuňovice

4. Ne 30.08. 16:30 Medlov - Lutín

5. Ne 06.09. 16:00 Lutín - Šternberk

6. Ne 13.09. 16:00 Zábřeh - Lutín

7. Ne 20.09. 15:30 Lutín - Želatovice

8. So 26.09. 15:30 Jeseník - Lutín

9. Ne 04.10. 15:00 Lutín - Rapotín

10. So 10.10. 14:30 Mohelnice - Lutín

11. Ne 18.10. 14:30 Lutín - Litovel

12. Ne 25.10 14:30 Velké Losiny - Litovel

13. Ne 01.11. 14:00 Lutín - Brodek u Př.

14. Ne 08.11. 14:00 Lutín - Ústí

15. St 28.10. 16:00 Lipová - Lutín

Lutínské hřiště má novou 
závlahu

Vedení oddílu kopané TJ Sigma Lutín 
využilo zrušení fotbalového jara z dů-
vodu pandemie a nechalo vybudovat 
na hlavním hřišti a tréninkových plo-
chách novou moderní automatickou zá-
vlahu. Důvodem byl nejen havarijní stav 
a velmi pracný systém stávající závlahy, 
ale hlavně její nehospodárnost, protože 
musela být ručně obsluhována. Zalévalo 
se tedy obden, docházelo k velkým odpa-
rům a růstu spotřeby vody. 

Nová závlaha má více než 30 do země 
zapuštěných postřikovačů. Položeno bylo 
téměř 900 metrů plastového potrubí. Voda 
je čerpána z původní vrtané studny v are-
álu a čerpání i zalévání je řízeno digitální 
jednotkou, která umožňuje automatic-
ké spouštění v daný čas, tedy i v průbě-
hu noci, kdy je odpar vody minimální. 
Napevno rozmístěné postřikovače zaruču-

jí, že dochází k minimálním překryvům. 
Trávník není tedy přeléván, čímž opět do-
chází k úsporám vody.

Celková cena nové závlahy byla asi 
550 000 Kč včetně DPH. Většinu nákla-
dů ve výši 400 000 Kč pokryla investič-

ní dotace od Olomouckého kraje, zbytek 
ve výši 150 000 Kč dotovala Obec Lutín. 
Oběma patří velký dík, protože stávající 
závlaha už byla opravdu dále neudržitelná, 
výrazně neekonomická i neekologická.

Petr Kovařík, předseda TJ

Nová automatická závlaha šetří vodu i trávník. Foto: Jakub Chrást
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Třebčín měl „dvojtřídku“ 
od roku 1909

Ve školním roce 1907-08 nastoupil 
v Třebčíně nový správce školy, učitel prv-
ní třídy v Brodku u Nezamyslic Jan Lužný. 
Do školní kroniky po úvodních informacích 
napsal:

„V tomto školním roku se konečně obec roz-
hodla, že postaví novou školu. Místo koupila 
od Cyrila Pešáta v Heneberku za 10.000K. 
Náčrtky zhotovili pánové Skoupil, stavitel 
v Prostějově, a Brach, stavitel v Příkazích.“  
Příští zápis zmiňuje výsledek výběrového ří-
zení: „V září t.r. započato se stavbou dvojtříd-
ní školy, kterou provádí p. Josef Brach, stavi-
tel z Příkaz....“ 

Jan Lužný navíc v souběžně psané Pamětní 
knize obce popsal důvody stavby:

„Jelikož počet školních dětí stále vzrůstal 
a místnost školní zdála se úřadům školním 
nevyhovovati, byl činěn nátlak na obec, by 
postavila školu novou. Asi 10 roků trvalo, než 
ku stavbě došlo.

Místo na stavbu školy bylo koupeno 
od Cyrila Pešáta v Heneberku za 10.000K. 
Školu na témž místě nákladem asi 38.000K 
postavil stavitel p. Josef Brach z Příkaz. 
Dozor při stavbě měli vésti pp. Florián 
Přikryl, rolník, Novotný Frant., famili-
ant a Spurný Ant., familiant. Škola svému 
účelu byla odevzdána 11.října 1909 a 17. 
téhož měsíce byla vysvěcena. Školu světil 
rodák třebčínský dp. farář, děkan, assesor 
at.d. Jan Vychodil, nyní v Cholině, za asi-

stence dp. Faráře Ondřeje Látala a dp. 
Josefa Hofera, kooperatora oba toho času 
ve Slatěnicích.

V představenstvu a výboře téhož času byli 
pánové: Ant. Špunda, starosta, Flor. Přikryl, 
radní, Ig. Zapletal, č.17, radní. Ve výboře byli 
pánové: Jos. Mlčoch, Jan Špunda, Svozil 
František, Zapletal František, Přichystal 
František, č.55., Novotný František, Dvořák 
František, Spurný Antonín, Zapletal Ignác, 
č.11.

V místní školní radě byli pánové: Spurný 
Frant., předseda, Zapletal Ignác, č.17., mís-
topředseda, Dvořák Frant., Jos. Hofer a Jan 
Lužný – členové místní školní rady. Ještě 
tuto dlužno podotknouti, že výnosem ze dne 
22. března 1909. č.5949. povolila zemská 
škol.rada rozšíření jednotřídní školy obecné 
v Třebčíně na dvojtřídní počátkem školního 

roku 1909/10 a zřídila při ní místo nadučitele 
a místo učitele 2.třídy. 

Nadučitelem byl ustanoven dosavadní 
učitel v Třebčíně Jan Lužný a učitelem Jan 
Janďourek, zatímní učitel ve Vícově – rodem 
z Dřevěnic (Čechy).“

Školní rada tak určila termín dokončení. 
Bylo zřejmé, že učit šedesát dětí různých vě-
kových kategorií v jedné třídě je neúnosné. 
Ovšem zda ke konečnému rozhodnutí stavět 
přispěly záplavy potoka Deštná nebo soutěži-
vost mezi obcemi v okolí, již asi nezjistíme*. 
Ale i popis slavnosti svěcení školy je zajíma-
vý. Ten snad příště.

Josef Nejedlý

(* Nová škola ve Slatinkách byla dokonče-
na roku 1901, podobná v Třebčíně po osmi 
letech.)

ZAJÍMAVOSTI

Lutín po 60 letech

Dnešní fotografi e by se spíš měly jme-
novat „Rybníček po 60 letech“. Stará foto-
grafi e je z roku 1960, kdy se nacvičovalo 
na celostátní spartakiádu. Ale proto jsem 
ji nevybral. Kolem Rybníčka byla spous-
ta ještě vlastně mladých smrků, které, jak 

jsem už několikrát psal, vysázely školní 
děti s panem ředitelem v roce 1932. 

Na současné fotce už zbyl „poslední mo-
hykán“, a který z těch původních to je, to 
se s určitostí nedá odhadnout. Na tomto 
severovýchodním svahu „odešly“ smrky 
ještě dávno před kůrovcovou kalamitou. 
Částečně byly nahrazeny výsadbou boro-

vic, částečně pouhým náletem všeho mož-
ného. 

Za stromy je vidět řada rodinných dom-
ků v ulici Za Rybníčkem, před šedesáti 
lety tam byl ještě školní pozemek, kde se 
pěstovaly především léčivé byliny.

Karel Mišák

Foto třebčínské školy z třicátých let je z publikace Československý sborník a almanach, Politický okres Prostějov 1932.

Sportovní a rekreační areál Rybníček dnes. Fota: Karel MišákNácvik spartakiády v roce 1960. Foto: archiv autora



Naši jubilanti:  
v červenci:   
Miroslav Tylšar 97        
Ladislav Crha  91        
Anna Soldánová 90        
Ludmila Nováková   82        
Antonín Malecký  82
Jana Vašíčková 81
Alena Dostálová 80
Anna Žemlová 75

Jindřiška Purová 75  
Marta Hradilová 75

v srpnu: 
Marie Staňková 93
Alena Crhová 89       
Marie Lezowská 88        
Irena Vlachová 88        
Libuše Stodolová  87      
Ludmila Schulmeisterová 86
Božena Siváková 86

František Skřivánek 84
Zdeňka Dorazilová 83
Leo Dostál 82
Bohuslav Maděrka 81
Danuše Množilová 81  
Jitka Kolomazníková 80
Věra Portešová 80
Helena Jurenková 75

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokoje-
nost.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 11. 2020.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
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Narozené děti: 
v červnu:  
Matěj Zapletal

v červenci:
Beata Burdová
Marie Genčurová
Nikolas Čejka

Opustili nás ve věku …
94 let Anna Sokolová Lutín
80 let Jiří Kurfürst Lutín
76 let Vlastislava Navrátilová Lutín
65 let Josef Dlouhý Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Připravujeme na konec září:
Slavnostní vysvěcení loni obnovené kapličky svatého Floriána u bý-

valé „magacíny“, původně plánované na hodovou soboru 2. května, 
jsme museli kvůli koronavirové krizi odložit na neurčito. Po téměř 
půlroční přestávce snad konečně nastal čas splnit slib a slavnostní akt 
spolu s umístěním nového zvonu a kapsle s artefakty pro budoucí ge-
nerace uskutečnit.    

Tuto akci plánujeme na konec měsíce září a bude spojena s prohlíd-
kou interiéru nového komunitního domu pro seniory (ještě před kolau-
dací a nastěhováním nájemníků) a přátelským posezením s účastníky 
a hosty. Doufejme, že nám plány nepokazí ani počasí, ani případná 
nová vládní hygienická opatření, která se (bohužel) mění ze dne 
na den.

Termín a doba konání budou upřesněny a spolu s dalšími informace-
mi občanům včas oznámeny. Jakub Chrást, starosta Exteriér komunitního domu - pohled z Olomoucké ulice. 

Kompletně vybavená kuchyně jednoho z bytů. 

Společenská místnost v přízemí. Fota: Jakub Chrást


