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Všem žákům, studentům a pedagogům přejeme klidný
 a ničím nerušený celý školní rok 2021/2022, 

„prvňáčkům“ šťastný start do nového prostředí a optimismus 
při zvládání nových úkolů a povinností, rodičům pevné nervy, 

trpělivost a dobrou spolupráci se školou.

STA RO STA OB C E 
I N F OR M UJ E:

Bude v Lutíně BILLA?

Jistě se k vám již donesly zvěsti, že 
v Lutíně se developer chystá stavět nový 
obchod. Protože jsem zaznamenal mno-
ho dohadů a nepravd v lutínském „éteru“, 
uvádím několik prozatím platných infor-
mací:
•  Společnost SIGMA jako majitel pozemků 

v průmyslovém areálu jedná s develope-
rem o prodeji části pozemků (pod pů-

vodním provozem č.2 a přilehlé plochy) 
za účelem výstavby prodejny potravin, 
několika dalších retailových obchodů 
(mimo jiné nová cukrárna a kavárna) 
a ruční myčky  aut.

-  Prodejnu potravin by měl provozovat ob-
chodní řetězec BILLA – výběr řetězce 
nemůže Obec Lutín ovlivnit, protože ma-
jiteli pozemků, kteří jednají s případnými 
investory, jsou společnosti z holdingu 
SIGMA.

•  Obec Lutín se projektu účastní jako po-
tenciální budoucí majitel pozemků pod 
dnešními sklady a prostoru za zdravot-
ním střediskem, kde je vážně uvažováno 

o nové části navazující na stávající cent-
rum obce, kde by mimo jiné vznikla par-
kovací stání pro pacienty a doktory, cyk-
lostezka, chodníky, zeleň se stromy a od-
počinkovou zónou nebo hřištěm pro děti.

•  Projektu jako celku by musela ustoupit 
budova stávající cukrárny (demolice), ta 
by však měla být nahrazena novou cuk-
rárnou v rámci obchodní zóny.

•  V současné chvíli není podepsána žád-
ná dohoda ani smlouva, vše je prozatím 
v rovině ústních jednání. Veškerá tato 
fakta jsou tedy jen předpokladem a mů-
žou se ještě změnit.
(retailový = maloobchodní, prodejní – pozn. red.)

Obyvatelé „Růžovky“ 
se těší na opravenou ulici

V minulém vydání Obecního zpravoda-
je jsme uvedli, že i přes neobdržení dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj bude zastu-
pitelstvo obce rozhodovat o zahájení realiza-
ce investiční akce „Lutín - místní komunika-
ce Růžová“, která se týká části ulice od křižo-
vatky k „rotundě“. 

V měsíci červnu proběhla veřejná soutěž, 
ve které ve velké konkurenci 11 účastníků zví-
tězila společnost Skanska a.s. s nabídkovou 
cenou 4,1 mil Kč bez DPH. Předpokládaný 
rozpočet dle projektu byl 5,9 mil. Kč bez 
DPH. A protože vysoutěžená cena je přízni-
vá, dalo zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 28. června realizaci „zelenou“.

Práce započaly hned v první polovi-
ně července a v době uzávěrky zpravo-
daje je již realizována přeložka vedení 

CETIN (z důvodu nových parkovacích 
zálivů) a probíhá sanace podloží pod vo-
zovkou a budoucími parkovacími zálivy. 

Práce na Růžové ulici pokračují. Foto: Jakub Chrást
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*    *    *    *   *

Obyvatelé ulice se mohou těšit na kom-
pletně nové chodníky a vjezdy, 34 nových 
podélných parkovacích stání a samozřej-
mě novou asfaltovou komunikaci o šířce 
4,5 metru.

Probíhajících výkopových prací bylo 
využito k výměně části vodovodu pod 

vozovkou.  Těsně před realizací akce se 
obci ozvala společnost T-Mobile, která 
plánuje v Lutíně v horizontu roku až 
dvou vybudovat optickou síť. Vedení 
obce se podařilo dohodnout umístění 
chrániček pro tyto kabely do stávajících 
výkopů, aby kompletně opravená ulice 

nemusela být za rok znovu rozkopána. 
Opravy by měly být dokončeny v mě-
síci říjnu. 

Děkujeme obyvatelům ulice Růžová 
i ulic okolních za součinnost, trpělivost 
a pochopení pro negativní vlivy způsobe-
né stavbou.

O nádoby pro „door-to-door“ 
třídění byl zájem

V průběhu měsíce června byly v několi-
ka etapách občanům bydlícím v rodinných 
domech distribuovány nádoby o objemu 
240 l na tříděný plast a papír. Před více 
než dvěma lety vyjádřilo v anketě zájem 
o nádoby asi 200 domácností. 

Jsem velmi mile překvapen, že bylo 
rozdáno téměř 400 sad nádob. To zna-
mená, že nádobami je vybaveno 80 pro-
cent všech domácností (rodinné domy 

a bytové do čtyř bytových jednotek). Je 
vidět, že občané naší obce jsou zodpověd-
ní a chtějí poctivě odpad třídit.  Za svou 
snahu zaslouží pochvalu a dík. Ti, kdo si 
nádoby nevyzvedli, se pořád mohou obrá-
tit na obecní úřad, kde bude individuálně 
domluveno předání. 

Ještě jednou bychom chtěli občany požá-
dat, aby si nádoby umístili, pokud je to jen 
trochu možné, na vlastní pozemek mimo 
veřejná prostranství tak, aby se obec žlu-
tě a modře „rozsvěcovala“ pouze jednou 
za měsíc, kdy jsou tyto odpady sváženy.

Pozor na změny v třídění 
odpadů!!!

Již v minulém vydání Obecního zpra-
vodaje jsme informovali o změnách v tří-
dění odpadů, které proběhly v návaznosti 
na změnu svozové společnosti. Znovu 
připomínám, že obaly TETRAPACK se 
již netřídí zvlášť do červených nádob, ale 
vhazují se do žlutých nádob na plasty. Tam, 
kde červené nádoby zůstaly, lze do nich 
házet i plasty a kovové obaly. Do žlutých 
nádob na plasty lze nově také vhazovat 

kovové obaly, plechovky, konzervy nebo 
hliníková víčka. Ostatní kovové předměty 
budou nadále vhazovány do černých po-
pelnic s nápisem KOVY. Od 1.7. také již 
netřídíme sklo na barevné a bílé, ale obojí 
házíme do stejných zelených nádob. A ne-
zapomeňte – důkladným sešlápnutím plas-
tů a plechovek a trháním kartonů a krabic 
šetříme místo a udržujeme pořádek.

Dále znovu upozorňujeme na nové ter-
míny svozu odpadů. Komunální odpad 
je svážen ve středu. Zvláště v Třebčíně 
je třeba nádoby připravit na brzké ranní 

hodiny. Svozový automobil jezdí už ko-
lem půl sedmé ráno. Naopak svoz třídě-
ného odpadu (papíru a plastů) probíhá 
až v odpoledních hodinách. Stanovení 
času svozů je výhradně v pravomoci svo-
zové společnosti, obec na ně nemá žádný 
vliv. 

Velkoobjemový odpad nepatří na zem 
vedle kontejnerů, ale – jak už bylo zdů-
razněno – do sběrného dvora. Postih 
za černé skládky kdekoliv u kontejnerů 
i mimo ně bude fi nanční a je myšlen zce-
la vážně!

V Olomoucké ulici. Foto: Jakub Chrást

*    *    *    *   *

Polopodzemní kontejnery 
plní svůj účel

Jak jsme slíbili, byly 30. června předány 
do užívání nové polopodzemní kontejnery 
na směsný a tříděný odpad na sídlišti. Podle 
mého předpokladu docházelo na začátku 
k problémům s uzamykáním vík - některá 
šla špatně zavírat, někdy kontejner neode-
mknul vůbec. Tyto problémy však doda-
vatel poměrně pružně řešil a víka seřídil. 
Nikdy však nebylo odložení odpadu zne-
možněno, museli jsme se jen obrnit trochou 
trpělivosti. Dodavatel kontejnerů se mým 
prostřednictvím omlouvá za komplikace 
a já vám děkuji za trpělivost a pochopení. 
Obrovské díky také patří předsedům sdru-
žení vlastníků, kteří velmi ochotně pomoh-
li s distribucí první várky přístupových 
čipů.

Už po krátké době, kdy jsou kontejnery 
v provozu, můžeme konstatovat, že kýžený 
efekt se dostavil. Na první pohled je jasné, 

že estetický vzhled sídliště „polopodzemá-
ky“ výrazně zvedly. A nepořádek okolo 
kontejnerů? Ten zmizel, čemuž jistě na-
pomáhá také nově instalovaný kamerový 
systém. 

A co uzamčení kontejnerů udělalo 
s množstvím odpadu? Jistě si vzpomenete, 
jak každý týden před svozem eurokontej-
nery na směsný odpad přetékaly. Nyní při 
zachování stejného objemu nádob (celkem 
45 m3) lze říci, že před svozem je zaplněno 
maximálně pět z celkového počtu devíti 
kontejnerů na směsný odpad, což znamená, 
že téměř polovina odpadu byla na sídliště 
dovážena z širokého okolí. 

Nedávno mi byl jedním obyvatelem po-
měrně razantním způsobem sdělen názor, 
že nové kontejnery byly budovány z obec-
ních peněz, které jsou pro všechny obyva-
tele a že by měli mít možnost odpad vha-
zovat všichni. Asi ano, ale ty kontejnery 
mají nějakou kapacitu, která je nastavena 
pro určitou oblast obce a určitý počet oby-

vatel.  Proč by sídliště mělo být skládkou, 
kam si kdokoliv, kdykoliv a cokoliv vyveze 
bez ohledu na to, zda v kontejnerech je ješ-
tě místo? Nehledě na to, že všichni máme 
možnost využít pět dní v týdnu sběrný 
dvůr, kde lze odevzdat bezplatně praktic-
ky cokoliv. 

U tříděných odpadů se zdá, že při čtr-
náctidenním svozu je kapacita kontejnerů 
na hraně ( přestože byla více než dvojná-
sobně navýšena), a proto zvažujeme, že 
dva kontejnery na směsný odpad budou 
předělány na papír a plast. Tomu, abychom 
nemuseli takto často vyvážet a šetřili tak 
náklady obce, pomůžete i vy zejména u pa-
píru, kde je nutné opravdu důsledně skládat 
a trhat krabice. Nesložená krabice zabere 
v kontejneru opravdu dost místa. Plasty,  
plechovky a nápojové kartony je pak samo-
zřejmě nutné pořádně sešlápnout.

Velmi často jsem dotazován na vede-
ní statistiky vhozů do polopodzemních 
kontejnerů a jejího vlivu na výši poplatku 
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za odpady. Znovu uvádím, že kontejnery 
statistiku vést dokážou, v současné době 
však není nijak sledována a počet pípnutí 
čipem nemá vliv na výši poplatku za odpa-
dy. 

O možnosti zakoupení dalších přístu-
pových čipů, které jste si objednali pro-

střednictvím předsedů sdružení vlastníků, 
budete informováni obecním rozhlasem 
hned, jak budou k dispozici.

Na závěr tři rady:  Když jdete s odpadem, 
nechoďte hned k prvnímu kontejneru při 
cestě, protože je velká pravděpodobnost, 
že bude plný. Rada č. 2: Po pípnutí čipem 

využijte ihned víko na opačné straně, pro-
tože kontejner bude na straně čtecího zaří-
zení vždy plnější než na straně bez čtečky. 
A rada č. 3: Když budou kontejnery plné 
u velkého parkoviště, využijte další u domu 
č.p. 208.

Jakub Chrást, starosta obce

Pěnová koupel – „zlatý hřeb“ rodinného odpoledne.

Kontejnery u domu č.p. 208. Fota: Jakub Chrást

Vyvážení polopodzemních kontejnerů.

V srpnu uklízeli hasiči u nádraží ořešák zlomený větrem. Fota: Libor Mlčoch

Co dělají hasiči 
v horkém létě?

Rozhodně nezahálejí. Zásahová jednot-
ka zaznamenala za poslední měsíc něko-
lik výjezdů: k havárii na vedení vysokého 
napětí a také k vážné dopravní nehodě 

na silnici z Třebčína do Olšan. Ostražitost 
hasičů prověřily také poplachy elektronic-
kého zabezpečení jednoho z průmyslo-
vých objektů (naštěstí plané). 

V mezidobí proběhlo i proškolení všech 
členů výjezdové jednotky v práci s auto-
matickým externím defi brilátorem. 

Od 9. srpna byla jednotka zařazena mezi 
jednotky předurčené k záchraně osob 
s využitím AED.

Členové Sboru dobrovolných hasičů 
dokončili v rámci svých brigád instala-
ci nového dřevěného domku v Ohradě 
a na začátek prázdnin připravili pro děti 
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a rodiče „Rodinné odpoledne“. Spousta 
her a soutěží, populární lanovka, šašek 
Viki, šlapací autíčka, skákací hrad a vel-
ká hromada voňavé pěny na závěr přilá-
kaly do Ohrady početné zástupy rodičů 
a dětí. Na stovku soutěžících se zapojilo 
do klání o sladké ceny. Nezbytnou sa-
mozřejmostí byly dobroty z udírny a vý-

čepu. Večer vyvrcholil po setmění pro-
mítáním animovaného fi lmu „Sněžný 
kluk“. Ještě jednou díky všem, kdo se 
jakkoliv podíleli na uspořádání této 
pěkné akce.

Společně s olšanskými hasiči se třebčín-
ští hasiči předvedli i na dětském dnu RC 
Klásek 27. června.

Mladí hasiči se s příchodem prázdnin 
se svým kroužkem dočasně rozloučili. 
Vedoucí pro ně uspořádali rozlučkový tré-
nink, zpestřený o závěrečné opékání špe-
káčků. Už teď se všichni těší na poprázd-
ninové setkání s kamarády a trenéry.

Dalibor Kolář, místostarosta

„Čarování“ v Pevnosti poznání. Fota: Monika JaníkováMalí kouzelníci v čarodějnických hábitech.

Prázdniny v Klásku patřily 
malým „táborníkům“

Letní slunné prázdni-
nové měsíce v lutínském 
Rodinném centru Klá-
sek patří už několik let 
příměstským táborům, 

vedeným zkušenými a obětavými pracovni-
cemi RC, které svým svěřencům připravují 
zajímavý a bohatý program. Letos to byly 
od 19. července do 13. srpna tři táborové 
turnusy, na kterých se jako vedoucí vystří-
daly Mgr. Lucie Charvátová, Mgr. Zdeňka 
Luňáková a Ing. Zuzana Smičková. 
Program sliboval, že se účastníci nebudou 
nudit a týdenní pobyt v Klásku si pořádně 

užijí. Děti dováděly a kouzlily s Harrym 
Potterem, cvičily, tančily a cestovaly z po-
hádky do pohádky a kolem světa.

O hladová „bříška“ se v prvním 
a druhém turnusu starala slatinická 
restaurace „U Minářů“, která dodá-
vala dětem jídlo přímo do Klásku, od 
9. srpna se třetí turnus stravoval 
ve školní jídelně ZŠ.

�  Tábor  ,,Harry Potter“ 
(19. – 23. 7.)

„Expelliarmus“ či „Lumos“ - známá 
kouzla z příběhu Harryho Pottera - jste 
mohli poznat na našem prvním táboře. 
Každý den malí kouzelníci protáhli svá 
těla s koštětem, kdy museli překoná-
vat různé překážky a běhali po opičích 
drahách, nebo soustředili svou mysl při 

relaxačním cvičení. A jako správní ča-
rodějové jsme vyráběli hůlky, klobouky, 
sovičky a dokonce vlastní „kámen mu-
drců“. 

Odvážili jsme se vydat i na několik vý-
prav. Ta první byla do Obecní knihovny 
Lutín, kde byl promítnut fi lm plný kouzel 
a magie „Frčíme“. Vaření lektvarů jsme si 
zajeli vyzkoušet do Olomouce do Pevnosti 

poznání. Ve skutečné laboratoři jsme pra-
covali se zkumavkami, tyčinkami, pipet-
kami a vykouzlili jsme nádherné cukrové 
duhy. Asi největším zážitkem bylo setkání 
s pravým kouzelníkem, který si připravil 
neuvěřitelnou podívanou plnou nečeka-
ných překvapení a malí kouzelníci byli 
do všeho zapojeni.

Lucie Charvátová

Všichni společně v zahradě Klásku. Fota: Monika Janíková„Pohádkové“ malování.
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�  Tábor ,,Z pohádky do pohádky“ 
(26. – 30. 7.)

jsme letos měli poprvé zaměřený 
na tanec a předškolní jógu. Jógu děti 
cvičily při vyprávění nejrůznějších po-
hádek. Ale vyzkoušely si i tanec podle 
obrázků. Během tábora jsme každý den 
nejen cvičili, ale také vytvářeli. Každé 
z dětí si odneslo z tábora svého Nema, 
někteří i Bezzubku nebo Bílou Běsku. 
Věřím, že jsme si všichni náš „pro-

tancovaný“ tábor užili, a už se těším 
na příští rok. Zdeňka Luňáková

*   *   *   *   *
�  Tábor ,,Cesta kolem světa“

(9. – 13. 8.)
Tentokrát jsme navštívili čtyři kontinenty. 

Všude jsme ochutnali místní kuchyni a od-
vezli si suvenýry. Vše jsme si poctivě zazna-
menali do deníku. Nechyběla ani návštěva 
knihovny, kde pro nás pan knihovník připra-

vil pohádku ,,Odvážná Vaiana“. Všichni malí 
„cestovníčci“ se osvědčili jako správní do-
brodruzi. Zuzana Smičková

Za fi nanční příspěvek děkujeme fi r-
mám Květiny Lutín (p. Petra Provazová) 
a CYKLOSPORT POPELKA – Lutín 
(p. Jaroslav Popelka). Nádherné kouzelnic-
ké hábity pro nás ušila p. Petra Kubáčová 
a velké díky patří také kouzelníkovi 
p. Karlu Pomahačovi z Olomouce.

DUHA-Křišťál Lutín
si užívala nový letní tábor

V sobotu 24. července 
odjelo 26 dětí na tábor 
do Naloučan, kde pro-
cestovaly čas za účelem 
nalezení „Kompasu, kte-
rý zachrání svět“. 

V průběhu dvou týdnů jsme se setkali 
s Caesarem, Kleopatrou, Leonardem Da 
Vinci a dalšími historickými osobnostmi, 
kteří nám pomohli porazit zápornou orga-
nizaci Kermit. 

Děti si užily stavění lázní, olympijské 
hry, skoro každodenní déšť, ale také 
například „únik z gulagu“ či „policejní 
zátah v roce 1924“. V sobotu 7. srpna 

už byly zase doma, zpátky v „našem“ 
čase. 

Podobné věci ale děláme celoročně a bu-
deme rádi, když se k nám lutínské děti 
školního věku přidají opět od 1.září, kaž-
dou středu od 16:15 do 18:00 v klubovně 
Duhy Křišťál Lutín. Budou se tam nejen 
bavit hrami, ale také se můžou něco naučit 
pro život. Tomáš „Ťuja“ Pospíšil (jr.)

Náladu nám nezkazily ani rozmary počasí. Foto: Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

... dobrý oběd ve školní jídelně. Fota: Monika JaníkováPo „cestě kolem světa“ ... 
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Knihovna má novou rampu

Každou zimu nás v knihovně trápi-
la jedna věc – dlažba rampy u vchodu 
do knihovny byla příliš hladká. Stačila 
pak trocha sněhu a bylo „vymalováno“. 
Nepomáhalo ani vydatné solení. Po le-
tech používání byla navíc rampa ve velmi 
špatném stavu. Proto jsme se rozhodli, že 
je čas na rekonstrukci.

V průběhu července a části srpna, kdy 
trvaly opravy, museli návštěvníci využí-
vat vchodu pro stavební úřad a občas se 
to neobešlo bez trochy bloudění. Nová 
rampa už ale stojí a já doufám, že nám 
dobře poslouží spoustu let. Obzvlášť 
zvědavý jsem ale na to, jak obstojí během 
této zimy. 

Jan Chabičovský, knihovník

Kniha je tichý přítel,
kterého musíme chránit

Od chvíle, kdy 
jsem se naučila číst 
a začala si půjčo-
vat knihy z veřejné 
knihovny, vedli mě 

rodiče k tomu, abych se ke každé knize 
chovala s největší opatrností a vracela ji 
do knihovny nepoškozenou. A také od nás 
po celé roky odcházely knihy čisté, v no-
vém obalu a často po předchozích neše-
trných čtenářích opravené (slepené hřbety 
a potrhané stránky a další drobné opravy).

Z vlastní zkušenosti vím, že některé 
hodně čtené tituly se dostanou našemu 
svědomitému a pečlivému knihovníkovi 
zpět ke kontrole po delší době, protože si 

je čtenáři vyberou z vrácených knih hned 
na stole dřív, než se dostanou na své místo 
v regále.

Koupit si knihu do vlastní knihovny dnes 
rozhodně není levná záležitost. Bohatě zá-
sobená lutínská knihovna je hojně navště-
vovaná malými i velkými čtenáři z Lutína 
i Třebčína a občas mě zarazí, že pro některé 
z nich není dobré zacházení s půjčenou kni-
hou samozřejmostí. Proto mě zaujalo velmi 
výstižné „Desatero inteligentního čtená-
ře“, které se mi nedávno dostalo do rukou. 
Myslím, že každé z „přikázání“ by si měli 
všichni čtenáři době zapamatovat.

Tady jsou:

Inteligentní a pečlivý čtenář
1. má při čtení čisté ruce,
2. nečte při jídle,

3.  neotvírá knihu násilně, neláme její 
hřbet a nepřehýbá stránky,

4. šetří také obal knihy,
5.  nepůjčuje knihu dalším lidem a malým 

dětem, které by ji mohly poškodit,
6.  nečmárá a nevpisuje do knihy, nepod-

trhává ani ty nejzajímavější pasáže,
7.  nečte při práci u stroje s učerněnýma 

rukama ani doma ve vaně,
8.  nepoužívá knihu jako podložku pod 

cokoliv,
9.  je si vědom toho, že knihu chtějí číst 

i další čtenáři,
10.  ví, že půjčená kniha je společný ma-

jetek a on sám na něj přispívá z vlast-
ní kapsy.

Krásné chvíle s dobrou knihou přeje
Ladislava Kučerová

Takhle teď vypadá nový vchod do knihovny.  Foto: Jan Chabičovský

Kdy – kde – co v září a říjnu
V dobré víře, že po návratu všech rekre-

antů z dovolené v blízkých i dalekých kra-
jích znovu „nespadne klec“, jsou na násle-
dující dva měsíce pro velké i malé občany 
Lutína a Třebčína připraveny tyto akce:

3. září - Taneční zábava
(pátek)  se skupinou SAX ROCK
  na Rybníčku v Lutíně (20 hod.)

11. září - Hasičský kotlík (11 hod.)
(sobota)  a po něm koloběžkiáda (14 hod.)
  večer taneční zábava
  Ohrada v Třebčíně (19 hod.)

17. září - Lutínská drakiáda
(pátek)   na stadionu TJ Sigma Lutín
  (15 hod.)

*   *   *   *   *
Kulturní komise

2. října - Třebčínské „dýňohraní“
(sobota)  v zahradě Litovelské pivnice
  (15 hod.)

27. října - Oslavy 28. října
(pondělí)  s průvodem Třebčínem
  a vatrou v Ohradě
  (18 hod.)

Případné změny nebo zrušení akce budou 
včas oznámeny.

O čem jednala rada obce
dne  16. 6. 2021:
Schválila přijetí dotace ve výši 634 775,75 Kč 

od Ministerstva pro místní rozvoj na rea-
lizaci projektu ZŠ Lutín – keramická díl-
na. Dotace byla přiznána dokumentem 
REGISTRACE ACE A ROZHODNUTÍ 
O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 49704/2021-
55/1 ze dne 28.5.2021.
Vzala na vědomí informaci o neobdržení  

dotace z dotačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj „Podpora obcí s 3001 až 
10 000 obyvateli, podprogramu Podpora 
obnovy místních komunikací“, kde Obec 
Lutín měla zažádáno o dotaci na realizaci 
investiční akce „Lutín, místní komunikace 
Růžová“.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA



Léto ve škole bylo pracovní
Po rozsáhlé loňské rekonstrukci pláště 

budov školy, výměně oken a rozvodů tepla 
se ani v letošním roce nezahálelo. Pokud 
jste se na svých procházkách pohybovali 
kolem mateřské školy, jistě jste si všimli, 
že vrcholí oprava plotu. Ten v rámci letní 
brigády natřeli lutínští studenti. Rovněž 
plot před školou prochází opravou. Zde 
jsme čerpali z návrhu projektanta, který 
doporučil zachování kamenné podezdív-
ky a použití výplní z tahokovu. Tato opra-
va právě probíhá.

Největšími změnami a nejrozsáhlejšími 
rekonstrukcemi, které však bez návště-
vy interiéru základní školy vidět nejsou, 
procházejí dvě učebny. Obec Lutín získa-
la prostřednictvím MAP Regionu Haná 
téměř devadesátiprocentní dotaci z pro-
středků IROP, a tak jsme mohli zmoder-
nizovat dvě učebny. V rámci polytechnic-
kého vzdělávání máme naprosto novou 
cvičnou kuchyňku pro 24 až 27 žáků. 
Prostory jsou zmodernizovány a velmi 
kvalitně vybaveny kuchyňskou technikou 
tak, aby ve dvouhodinovém vyučovacím 
bloku žáci nejen uvařili, ale dokázali 
po sobě také řádně uklidit. Nechybí zde 
profesionální myčka nádobí, pračka se su-

šičkou, elektrické varné desky, mikrovln-
né a elektrické trouby. Doufám, že brzy 
ve škole ochutnáme dobroty, které nám 
žáci ve výuce či kroužku připraví.

Druhá dotace se týkala volnočasového 
vzdělávání, konkrétně je právě v rekon-
strukci učebna keramiky. O keramiku 
bývá každoročně velký zájem, proto jsem 
velmi ráda, že i tato učebna mohla být 
zmodernizována. O výsledku opravy vás 
budu informovat v příštím zpravodaji.

Poděkování za odvedenou práci patří ve-
dení obce, všem zhotovitelům, ale také panu 
školníku Dozrálovi za aktivní pomoc s rea-
lizací, a to i v době jeho osobního volna. 

Lenka Soušková, ředitelka školy
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Souhlasila:
�  s provedením opravy vstupní bezbariérové 

rampy do knihovny v Lutíně. Opravu pro-
vede pan Vladimír Bartek (IČ: 11531495) 
za cenu 66 630 Kč (není plátce DPH);

�  s dočasným umístěním hřiště pro psy 
na obecním pozemku p.č. 212/51 v k. ú. 
Lutín v areálu TJ Sigma Lutín.

dne 14. 7. 2021:

Pověřila starostu obce přípravou rozšíření 
kamerového systému na Rybníček v Lutíně 
a do Ohrady v Třebčíně.
Souhlasila s návrhem řešení napojení nové 
obchodní zóny na krajskou silnici č. II/570 
(příloha č. 3 zápisu).

dne  4. 8. 2021:

Schválila uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace č. 1190901251 mezi Obcí Lutín 
a Státním fondem životního prostředí 
České republiky. Obci Lutín bude na zá-
kladě této smlouvy poskytnuta dotace 
ve výši 182 920 Kč na pokrytí části výdajů 
pro akci „Výsadba stromořadí v Třebčíně“.

Souhlasila:
�  s nákupem 500 ks RFID čipů pro přístup 

do polopodzemních kontejnerů na sídlišti. 
Čipy dodá společnost ELKOPLAST CZ, 
s.r.o. (IČ: 253 47 942) za cenu 82,60 Kč bez 
DPH za 1 ks. Čipy budou následně prodány 
zájemcům z řad obyvatel sídliště za cenu 
100 Kč za jeden kus;

�  s výměnou vík na dvou polopodzemních 
kontejnerech pro směsný odpad na sídlišti. 
Jeden kontejner bude určen na plast a dru-
hý na papír. Výměnu provede společnost 
ELKOPLAST CZ, s.r.o. (IČ: 253 47 942) 
za cenu 11 100 Kč bez DPH.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne  28. 6. 2021:

Schválilo:
�  uzavření smlouvy o dílo na realizaci in-

vestiční akce „Lutín, místní komunikace 
Růžová“ mezi vybraným dodavatelem, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku (tj. společnost Skanska a.s., IČ: 
26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 
Karlín, 186 00  Praha 8) a Obcí Lutín. 

Cena za realizaci činí 4 158 590,66 Kč bez 
DPH. V případě neposkytnutí součinnos-
ti pro uzavření smlouvy o dílo vybraným 
dodavatelem schvaluje Zastupitelstvo obce 
Lutín uzavření smlouvy o dílo s dodavate-
lem dalším v pořadí dle hodnocení nabí-
dek. Smlouva bude uzavřena po uplynutí 
zákonné lhůty pro podání námitek proti 
výběru dodavatele za předpokladu, že ne-
bude žádná námitka podána;

�  výši fi nančního daru na pomoc ob-
cím zasaženým tornádem, a to ve výši 
200 000 Kč. Tato částka bude poukázá-
na ve prospěch transparentního účtu č.- 
123-3116420297/0100;

�  přijetí dotace ve výši 2 000 000 Kč od 
Olomouckého kraje. Účelem dotace je 
částečná úhrada výdajů na přístavbu a pře-
stavbu základní školy na hasičskou zbrojni-
ci a zázemí obce Třebčín, která bude slou-
žit zásahové jednotce sboru dobrovolných 
hasičů.

Vzalo na vědomí informace o záměru reali-
zace optické sítě v místní části Lutín, kterou 
plánuje budovat společnost T-Mobile ve spo-
lupráci se společností CETIN. /jch/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Cvičná kuchyňka je plně vybavená, nechybí ani jídelní čast. Fota: Mgr. Lenka Součková
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Čtyři dny v Jeseníkách byly 
plné zážitků

Turistický výlet žáků 7. ročníku trval 
od úterý 15. do pátku 18. června a byl plný 
turistiky, poznávání krásné přírody a no-
vých míst, sportu a her.

Posuďte sami:
�  Úterý 15.6.: Ráno na nádraží jsme si 

spletli vagon, ale chybu napravili a šťast-
ně dojeli. Po ubytování v Ostružné násle-

dovala dvanáctikilometrová túra k chatě 
Paprsek, zpestřená hodinou zeměpisu, 
abychom zjistili, kde jsme; po návratu  
volné hry u chatek a vytoužený spánek.

�  Středa 16.6.: Krátká jízda vlakem 
do Ramzové a lanovkou na Čerňavu, 
pěšky na Keprník, z Keprníku na Šerák 
a ze Šeráku k Obřím skalám a zpět 
do Ramzové (asi 15 km). Z Ramzové šli 
někteří pěšky a někdo jel vlakem zpět 
do Ostružné.

�  Čtvrtek 17.6.: Jeli jsme vlakem 
do České Vsi. Na ranči Orel jsme si 
vyzkoušeli střelbu z luku a vodní hři-
ště. Pěšky jsme se vydali do Jeseníku 
a zastavili se v Balneoparku s léčivý-
mi koupelemi (celkem asi 12 kilomet-
rů). Večer u chatek hry, stezka odvahy 
a „opékačka“.

�  Pátek 18.6.: Program u chatek, menší 
orientační běh a návrat domů.

Text a fota žáci 7. ročníku

(Bohatou fotogalerií se účastníci výletu určitě pochlubili na školních panelech.)

Putování krásnou krajinou Jeseníků

bylo plné překvapení, setkání, her a sportu.

„Deváťáci“ se rozloučili 
návštěvou Prahy

Ani letos, navzdory všem omezením 
a opatřením (která svědomitě respektova-
li) si žáci devátého ročníku nenechali ujít 
návštěvu Prahy. Touto exkurzí se absol-
venti lutínské ZŠ každoročně rozloučili se 
školou, učiteli a spolužáky.

Tentokrát jim musel stačit jeden den 
místo dřívějších tří až čtyř, ale přesto 
nabitý program vyčerpali a den v našem 
hlavním městě si pořádně užili.

Na jednodenní výlet do Prahy jsme se 
vydali v posledním týdnu před prázd-
ninami – v pátek 25. června. Odjezd 
z Olomouce byl časně ráno a do cíle jsme 
dorazili po půl deváté. A pak už začalo 
naše putování Prahou.

Z Karlova mostu, který byl nezvykle 
poloprázdný, jsme se vydali na petřínskou 
rozhlednu a potom do zrcadlového bludi-
ště. Po prohlídce staré židovské obce jsme 
navštívili Staroměstskou radnici a potěšili 
se nádherným výhledem z věže.

Hlad jsme zahnali v obchodním centru 

Palladium a posledním bodem programu 
byla návštěva fi lmového muzea, kde jsme 
si dokonce zkusili natočit svůj vlastní 
fi lm!

Výlet jsme si moc užili, i když nám po-
časí chvilkami nepřálo. Ve zdraví a una-
veni jsme se všichni vrátili vlakem zpět 
do Olomouce a shodli se na tom, že po-
slední společný výlet se rozhodně i přes 
nedostatek času vydařil a našim učitelům 
– průvodcům patří vřelý dík.

Sára Svobodová
žákyně 9.A
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Záchrana škodovky se 
podařila

Studentům naší školy se do rukou 
dostala Škoda Garde z roku 1982, nad 
kterou by mnozí automobiloví fanoušci 

„zlomili hůl“. Karosérie byla značně zre-
zivělá, čalounění poškozené, některé díly 
chyběly. My jsme se však nadšeně pustili 
do její záchrany. 

Během výuky, a především v odpoled-
ním kroužku, žáci několik měsíců („díky“ 

covidu můžeme říci i několik let) praco-
vali na obnově tohoto vzácného typu ško-
dovky. Karosáři odstrojovali, vyvařovali, 
tvarovali plechy a tmelili. Mechanici vy-
robili nerezové pístky, nástrojaři provedli 
generálku hlavy. Nadšenci ze všech oborů 

Cesta za krásami Prahy. Společné foto pro chvíle vzpomínání. Fota: Adéla Vláčilová

Sigmundova SŠS, Lutín
Školní rok jsme zvládli 
navzdory covidu

Závěr letošního školního roku byl opět 
ve znamení covidu. Termíny maturitních 
i závěrečných zkoušek se několikrát měni-
ly, do poslední chvíle nebylo jasné, zda vše 
stihneme během června. Hlavně praktic-
ké zkoušky nám způsobily několik vrásek 
na čele. Studenti se teorii doma během di-
stanční výuky zvládli naučit, ale obráběcí 
stroj má doma málokdo. 

Nakonec po návratu do školy žáci i učitelé 
přípravu na praktické zkoušky společným 
úsilím zvládli. Maturity i závěrečné zkouš-
ky proběhly vzhledem k dlouhodobé dis-
tanční výuce velice dobře, Několik studentů 
získalo Osvědčení Hospodářské komory.

V horkém letním počasí jsme se 
29. června se studenty končících ročníků 
rozloučili. Slavnostní předávání maturit-
ních vysvědčení a výučních listů proběhlo 
ve Společenském domě Sigma v Lutíně. 
Kromě vedení školy a pedagogů byli pří-
tomni i starosta obce Lutín Ing. Jakub 
Chrást, zástupci spolupracujících fi rem, 
rodinní příslušníci a přítelkyně našich čer-
stvých absolventů.

Nejdříve přišly na řadu učební obo-
ry. Absolventi oborů Obráběč kovů, 
Nástrojař, Strojní mechanik a Karosář 
převzali výuční listy z rukou třídních uči-
telů, ředitele školy a učitelů odborného 
výcviku.

Také jsme se rozloučili se studenty dvou 
tříd maturitního oboru Mechanik seři-
zovač a jedné třídy nástavbového studia 
Provozní technika. Maturitní vysvědčení 

předali třídní učitelé společně s ředitelem 
školy.

Kromě vysvědčení byly několika úspěš-
ným absolventům předány Autodesk 
Certifi cate of Completion, což je celo-
světově platný certifi kát za zpracování 
kvalitního projektu v softwaru Autodesk.

Slavnostního vyřazení se již tradičně zú-
častnili zástupci fi rem, ve kterých naši ab-
solventi působili v rámci odborné praxe. Šlo 
o fi rmy SIGMA GROUP a. s., Honeywell 
Aerospace Olomouc, John Crane, KOYO 
BEARINGS a Flowserve. Od svých fi rem 
dostali studenti pěkné dárky.

Další „podivný“ školní rok je za námi. 
Všem absolventům přejeme hodně úspě-
chů v soukromém i pracovním životě. 
Doufáme, že na školní léta u nás v Lutíně 
budou rádi vzpomínat.

Jitka Bušinová, zástupkyně ředitele

Covid necovid – zkoušky nás neminuly. A to nejlepší na závěr. Fota: Mgr. Hana Grundová 
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rozebírali nápravy, čistili části karosérie, 
brousili a natírali. Při obnově jsme se nau-
čili hodně praktických dovedností.

Dočkali jsme se v dubnu tohoto roku - 
karosérie po laku. Pak bylo potřeba vše 
ještě poskládat, dobře spasovat jednotlivé 
části, sehnat chybějící díly, vyladit motor, 
vdechnout autu jeho jedinečné kouzlo. 

První „výlet“ byl ke Společenskému 
domu Sigma v Lutíně. Auto zde bylo jeden 
den vystaveno při příležitosti slavnostního 
vyřazení našich žáků. Bylo možné zhléd-
nout také fotografi e, které dokumentovaly 
průběh rekonstrukce. 

Malá výstavka zaujala a „fandové“ 
škody ocenili práci, kterou naši studenti 

pod vedením svých učitelů, především 
Michala Radiměřského, odvedli. A star-
ší ročníky zavzpomínaly a vyprávěly 
příběhy svých vozidel z osmdesátých 
let. My neleníme, další auto se opravuje, 
tentokrát Renault Megane.

Marcel Máčala
učitel

Místo „lámání hole“ generální oprava ... ... a škodovka září v plné kráse. Fota: Marcel Máčala

Lutínský fotbal běží dál
O prvním srpno-

vém víkendu odstar-
toval našim mužům 
po téměř roční co-
vidové pauze fotba-
lový krajský přebor 
Olomouckého kraje. 

V jeho prvním kole přijely už potřetí 
za sebou Dolany (rozlosování z minulých 
dvou sezon, které nebyly dohrány, zůstalo 
stejné). Naši chlapci v zápase dominova-
li, dokonce se i gólově prosadili, nicméně 
špatná muška je o další branky připravila. 
O jasnou herní převahu nás připravil hlav-
ní sudí přísným vyloučením, a tak hosté 
udeřili v poslední minutě utkání. Výsledek 
1:1 pak znamenal penaltový rozstřel, 
ve kterém zvítězili naši borci a připsali si 
tak do tabulky druhý bonusový bod. 

Druhé kolo přineslo malé derby, kdy 
jsme zajížděli na horkou půdu do Kralic 

na Hané. Tam se nám střídavě daří a neda-
ří. Tentokrát platila druhá možnost, herně 
se nedařilo, ale i tak jsme se na soupeře 
dvakrát dotáhli a po konečném výsledku 
2:2 následovaly opět penalty. Druhý bonu-
sový bod si tentokrát připsali domácí. 

V třetím kole přeboru přijely do Lutína 
Bohuňovice, které nás dvakrát porazily 
nejtěsnějším výsledkem 0:1. Tentokrát 
utkání došlo k remize 3:3 a v penaltách 
si lépe počínali hosté. Poslední zápas 
na půdě Medlova jsme sehráli v neděli 
22. srpna a štěstí při nás nestálo – prohráli 
jsme 0:2.

Naše mládež startuje své soutěže až 
v září, nicméně kluci nelení a třeba do-
rost (společný projekt Lutína, Slatinic 
a Hněvotína) sehrál o prázdninách čty-
ři přípravná utkání, ve kterých dokázal 
porazit třeba i dorost Čechovic, který 
hraje o dvě soutěže výše. Znovu obno-
vené družstvo mladších žáků, které je 
spojeno s Hněvotínem, bude pod trené-
rem Tomášem Losem působit v okres-
ním přeboru a hrávat domácí zápasy 

v Lutíně. U starších žáků bude v sezoně 
2021/2022 pokračovat také spolupráce 
s Hněvotínem, trénovat i hrát zápasy bu-
deme v Hněvotíně.

Soutěžních zápasů se dočkají i nejmenší 
kluci (ročník 2012 a mladší), kteří vstou-
pí do okresního přeboru pod vedením 
Vladimíra Baleky a Matyáše Dohnala. 
Vaše ratolest se k nim může přidat!

Jakub Chrást, hráč A-týmu

Rozpis zbývajících 11 zápasů pro podzim 2021:
Ne 29.08. 16:30 Lutín – Šternberk
Ne 05.09. 16:00 Lutín – Zábřeh
Ne 12.09. 16:00 Lutín – Želatovice
So 18.09 15:30 Jeseník – Lutín
Ne 26.09. 15:30 Lutín – Rapotín
So 02.10. 10:30 Mohelnice – Lutín
Ne 10.10. 15:00 Lutín – Litovel
Ne 17.10. 14:30 Velké Losiny – Lutín
Ne 24.10. 14:30 Lutín – Brodek u Př.
Ne 31.10. 14:30 Lutín – Ústí
Ne 07.11. 14:00 Lipová - Lutín

SPORT V OBCI

Co předcházelo nákupnímu 
středisku Neptun?

Náš seriál (přesněji řečeno seriál 
Ing. Mišáka) „Lutín po … letech“ je 
evidentně pozorně sledován a probouzí 

vzpomínky starousedlíků, kteří už také 
„dost pamatují“ a zaměřili svou pozor-
nost na starší část poválečného Lutína 
a její změny od padesátých let dvacátého 
století.

Podoba této lokality z fotografi e vlevo 
připomíná pamětníkům mladá léta a zá-
žitky s nimi spojené.

Historickou fotografi i vlevo asi většina 

mladších občanů Lutína nezná, ale to mís-
to bylo v šedesátých a sedmdesátých le-
tech často využíváno ke sportovním a kul-
turním činnostem jak v létě, tak v zimním 
období. Za příznivého počasí sloužilo 
jako hřiště učňům tehdejšího Odborného 
učiliště n. p. Sigma Lutín, jehož budova 
je na snímku úplně vlevo (dnešní Domov 
mládeže Sigmundovy SŠS).

ZAJÍMAVOSTI



Vedle „červeného“ hřiště byl prostor 
pro lehkoatletické discipliny (skok dale-
ký a vysoký, šplh) a nářadí pro hodiny 
tělocviku učňů. Hřiště užívala i lutínská 
základní škola.

V létě využívali hřiště také lutínští vo-
lejbalisté – naše mužstvo tu hrálo kraj-
ský přebor! Hrál se tady tenis a od první 
celostátní spartakiády v roce 1955 zde 
učni pilně nacvičovali své skladby, kte-
ré sklízely při vystoupeních velký obdiv 
diváků.

Když přišla zima, hřiště se proměnilo 
na zimní stadion s mantinely a osvětle-
ním pro hokejové zápasy. Hokejové bit-
vy se hrály i večer a to bylo něco pro nás 
kluky. O zlomené hokejky hráčů jsme se 
i prali! A stejně jako volejbalisté hráli 
i hokejisté krajský přebor!

Jinak led využívali občané k rekre-
ačnímu bruslení a učni na tělocvik, 
což mohu jako tehdejší učeň potvrdit. 
Bruslit se tu tehdy naučily všechny 
lutínské děti.

Je to už jen nostalgické vzpomínání, jak 
mi připomenul jeden žijící pamětník – ho-
kejista. Jisté ale je, že když přišla „paní 
Zima“, mrzlo, až praštělo, a padal sníh. To 
bylo něco – mokré tepláky, tváře červené 
od mrazu, ale ta radost z pohybu!

Kdy vznikla ta stará černobílá fotogra-
fi e? Jistě v padesátých letech – hřiště ještě 
nemá mantinely, ale osvětlení a sídliště 
(cihlové) v pozadí už stojí. Současnou po-
dobu této lokality známe všichni.

 Michal Holásek
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50. léta: zleva bývalá škola OU, bytové domy v Břízové a Růžové ulici, vpravo 
vzadu dům č.p. 192 (tehdy ubytovna „u Čepů“). Foto: soukromý archiv Stejné místo s restaurací a nákupním střediskem dnes. Foto: Michal Holásek

Lutín po 27 letech
Dnešní „stará“ fotografie není příliš 

stará. Ale byla by stejná, kdyby ji ně-
kdo pořídil třeba před sto lety. Potok 
Slatinka zde ústil u pošty do Deštného 
potoka (nebo naopak – ani staré mapy 
se neshodují), který protékal celou ves-
nicí od Třebčína. 

V devadesátých letech minulého 
století bylo rozhodnuto, že se koryto 
Deštného potoka využije pro položení 
páteřní kanalizace obcí a potok se od-
kloní před Lutínem do koryta Slatinky 
a u „plaviska“ odvede až za Lutín nej-
kratší trasou k Blatě. 

Celá náročná akce byla dokonče-
na v roce 2001, takže od té doby není 

po potoku v Lutíně ani památky. Ironií 
ale je, že koryta potoků, včetně zatrub-
nění na Slatině, nejsou v dobrém stavu, 
jsou plné náplav a náletových dřevin 
a představa opravdu velké vody nutí 
k zamyšlení, jestli si potok nakonec ne-
najde svou starou cestu, tak jak se stalo 
v řadě dalších podobných případů.

Karel Mišák

Dnes je místo potoka ulička za domy na Záhumení. Foto: Karel MišákPotok Slatinka před vyústěním u pošty do konce 20. století. Foto: archiv Pavla Zlámala
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Narozené děti: 
v červnu:
Mikuláš Kříž

v červenci:
Jan Březina
Eliška Kawuloková
Václav Malý
Vít Přecechtěl
Ema Vychodilová
Antonín Zatloukal

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

Naši jubilanti:
v červenci:
Ladislav Crha 92
Anna Soldánová 91
Ludmila Nováková 83
Jana Vašíčková 82
Alena Dostálová 81
Zdenka Hrudníková 75
Libuše Kaprálová Putnová 75

v srpnu:
Marie Staňková 94
Alena Crhová 90
Marie Lezowská 89
Irena Vlachová 89
Libuše Stodolová 88
Ludmila Schulmeisterová 87
Božena Siváková 87
Zdeňka Dorazilová 84
Leo Dostál 83
Bohuslav Maděrka 82
Jitka Kolomazníková 81
Věra Portešová 81
Josef Šnejdar 80
Milan Novotný 75

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.
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Sbor pro občanské záležitosti.

Opustili nás ve věku …
86 let Jan Pospíšil Třebčín

Pozůstalým projevujeme 
upřímnou soustrast.

V sobotu 26. června bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 7 dětí.
Kulturní program připravili žáci ZŠ.

Vítání občánků

V neděli 11. července byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce 4 děti.

Foto: Patrik Vlach

Foto: Jiří Látal

Foto: Patrik Vlach


