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„Růžovka“ kvete novotou
Po tříměsíčním úsilí byla v pátek 8. října 

dokončena realizace investiční akce „Lutín, 
místní komunikace Růžová“. Obyvatelé 
ulice tak dostali předčasný vánoční dárek 
v podobě nových chodníků, nových vjezdů, 
34 podélných parkovacích stání a nové as-
faltové komunikace o šířce 4,5 metru.

 Tak jak bylo sděleno v předchozích čís-
lech zpravodaje, součástí akce byla přelož-
ka komunikačního vedení CETIN, výměna 
části vodovodu a položení chrániček pro 
optický kabel společnosti T-Mobile. 

Celková cena za rekonstrukci (projekto-
vá dokumentace, přeložka, realizace stav-
by, inženýrská činnost) se blíží 7 milionům 
Kč včetně DPH. Cena byla kompletně 
hrazena z rozpočtu obce, žádost o dotaci 
z MMR nebyla akceptována. Stavbu reali-
zovala společnost Skanska a.s. Páska byla 
slavnostně přestřižena v pátek 15. října.

Velké poděkování patří všem, kteří se 
na stavbě podíleli. Rád bych vyzdvihl spo-
lečnost Skanska a.s., která odvedla oprav-
du bezchybnou práci, již ocenili i obyva-
telé ulice, kteří umění jejich zaměstnanců 
sledovali „v přímém přenosu“. I jim patří 
poděkování za to, že strpěli ztížené pod-

mínky, ale i za konstruktivní připomínky 
v průběhu stavby. Veškeré individuální 
požadavky obyvatel ulice byly akcepto-
vány. 

Do zimy nebo na jaře příštího roku ješ-
tě zahradník realizuje výsadbu stromů 
a keřů v „zelených“ plochách.

Páska je slavnostně přestřižena - dílo se podařilo. Foto: Michal Holásek

CO PŘ I N E SLY DVA U PLY N U L É M Ě SÍC E – I N F OR M AC E Z OÚ:

Červenec 2021 - tak to začalo. Říjen 2021 - „Růžovka“ celá v novém. Fota: Michal Holásek

Vrcholí příprava dalších 
cyklostezek

V pokročilém stadiu přípravy jsou 

obě plánované cyklostezky. Cyklostezka 
do Luběnic, která plynule naváže na cy-
klostezku do Slatinic a povede po stáva-
jící polní cestě, má hotovou projektovou 

dokumentaci, dokončena byla rovněž 
inženýrská činnost a na konci září bylo 
zahájeno společné územní a stavební ří-
zení. 
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Stavební povolení bude vydáno do konce 
listopadu a následně bude podána žádost 
o dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Předpokládané výdaje dle pro-
jektanta jsou více než 11 mil. Kč, dotace by 
mohla pokrýt až 85 % nákladů. V případě 
přiznání dotace se realizace předpokládá 
v průběhu léta a podzimu příštího roku.

Cyklostezka do Hněvotína má projekto-
vou dokumentaci rovněž hotovou, v sou-
časné chvíli probíhá inženýrská činnost. 
Věc je komplikovanější o ocelovou lávku, 
která musí být vybudována přes vodní 
tok Blata. Vykupovány jsou zbývající tři 
problémové pozemky. Jeden pozemek 
byl blokován bankovní zástavou, druhý 

předkupním právem státu a u třetího bylo 
v průběhu projekce zjištěno, že je nutné 
vykoupit širší část pozemku. U tohoto 
projektu předpokládáme využití dotační-
ho titulu IROP, který by měl být v blízké 
době vyhlášen. Realizace by v případě 
získání dotace připadala na přelom let 
2022 a 2023.

Jak to vypadá s novou 
hasičskou zbrojnicí?

Aktuálně nejvýznamnější plánovanou 
investicí je „Přístavba a přestavba bý-
valé ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí 
v Třebčíně“. 

Jak již samotný název vypovídá, ne-
využívaná a pozvolna chátrající budova 
bývalé základní školy bude v přízemí pře-
stavěna na hasičskou zbrojnici s garáží pro 
cisternu, v zadní části bude přistavěna věž 
na sušení hadic a garáž na dopravní auto-
mobil. 

První patro budovy by sloužilo jako vel-
ký kulturně sportovní sál s barem a soci-
álním zařízením. Sál bude plně bezbari-
érový, schodiště bude vybaveno plošinou 
pro imobilní návštěvníky, chybět nebude 
toaleta pro invalidy. Podkroví bude připra-
veno pro budoucí vybavení bytu, který by 
mohl sloužit pro nouzové ubytování osob, 
které přišly o bydlení např. při požáru. 

Bez přehánění se dá říct, že z původní 
budovy zůstanou pouze obvodové zdi. 
Vybudována musí být nová retenční ná-
drž pro zpomalení odtoku dešťových vod 
do kanalizace a nový sjezd do garáže 

z čela budovy. S novým vjezdem souvisí 
přeložka kabelu nízkého napětí, která stojí 
v cestě. Novou dlažbu dostane celý dvůr 
za budovou. Veškeré instalace, podlahy, 
omítky a stropy budou nové. Budova bude 
vybavena také zabezpečovacím systémem 
včetně kamerového. 

Podle aktuální situace na stavebním 
trhu předpokládaná cena bohužel roste. 
Poslední verze rozpočtu počítá s přibližně 
35 mil. Kč bez DPH. Již přislíbené dota-
ce jsou pouze ve výši celkem 6,5 mil. Kč. 
Vedení obce zjišťuje další dotační mož-
nosti.

A jak se vyvíjejí další 
chystané investice?

V listopadu by mělo proběhnout veřej-
né projednání již pět let rozpracovaného 
nového Územního plánu obce. 

O termínu veřejného projednání budete 
předem informováni. Obě odborné učebny 
základní školy, kuchyňka i keramická díl-
na, jsou hotové a už slouží našim žákům. 

Na III. etapu regenerace sídliště s plá-
novanou realizací v roce 2022 bude v mě-
síci říjnu podána další žádost o dotaci ze 
Státního fondu podpory investic. 

Žádost o dotaci na MMR bude podána 
také na akci „Rekonstrukce části komuni-
kace a úprava křižovatky“, která se týká 
ulice „Kaplická“ v Třebčíně. 

Na stavební povolení nadále čekají 
projekty „Rekonstrukce ulice Břízová“ 
a „Rekonstrukce mostu přes Deštnou 
v Třebčíně“. U těchto akcí bude termín re-
alizace záležet na stavu obecních fi nancí. 
A co chystáme dál? 

Na posledním zasedání zastupitelstva 
obce bylo rozhodnuto o přípravě demolice 
domu č.p. 1 vedle základní školy s tím, že 
na volném pozemku by mohla být vybu-

dována např. nová budova mateřské školy.
V ní by vznikla oddělení pro vyloženě 

předškolní děti, čímž by se uvolnila kapa-
cita pro menší děti ve stávající MŠ. 

Dále probíhá diskuze o novém urno-
vém háji, který je v rámci předvolebních 
kampaní zmiňován již několik volebních 
období. Nový územní plán s ním počítá 
na pozemcích za kamenným křížem před 
mostem na Luběnice. Majitelé pozem-
ků jsou prozatím proti,  místo považují 
za nevhodné. Rád si přečtu názory občanů 
na vhodnost umístění, klidně pište na sta-
rosta@lutin.cz .

Čipováním nádob obec ušetří
Očipování nádob na směsný komunál-

ní odpad, které jsou majetkem občanů, 
proběhlo od 20. do 22. října tohoto roku. 

Prvotním smyslem čipování je úspo-
ra nákladů na svoz popelnic, protože 
svozové společnosti budeme fakturovat 
pouze za ty nádoby, které byly sveze-
ny. Ne všichni majitelé popelnic ji totiž 
za 14 dní naplní a ke svozu ji vytahu-
jí třeba jen jednou za měsíc. Tím, že 
svoz každé nádoby bude evidovaný, 

obec ušetří. Očipování rovněž umož-
ní budoucí zavedení adresného třídění 
odpadu, kdy bude možné hradit popla-
tek za odpady v závislosti na produkci 
odpadu z domácností. Od 1. ledna 2022 
tedy nádoba, která nebude mít čip, nebu-
de svezena.

Aktuální kolo očipování bylo provede-
no zdarma na náklady obce. V případě, 
že očipovanou plechovou nádobu již ne-
půjde v budoucnu používat, např. z dů-
vodu stáří či poškození, lze čip přemístit 
na novou plechovou nádobu. V případě 

ztráty plechové popelnice a jejího opě-
tovného nahrazení plechovou popelnicí 
bude nutné si na obecním úřadě koupit 
čip nový, cena je aktuálně stanovena 
na 110Kč bez DPH. 

V případě, že plechovou popelnici si 
občan nahradí plastovou nebo si pořídí 
novou plastovou, obdrží čip na obec-
ním úřadě zdarma. Takto je to nastave-
no z toho důvodu, že čipy pro uchycení 
na plechovou popelnici jsou řádově čty-
řikrát dražší než čip ve formě nálepky 
na popelnici plastovou. 

Třídění odpadu stále něco 
chybí

Již v minulém vydání Obecního zpra-
vodaje jsem uváděl, že efekt polopod-

zemních kontejnerů je patrný na první 
pohled. Každý musí uznat, že prostře-
dí sídliště se velmi razantně zlepšilo. 
Smutné ale je, že některé spoluobčany 
ani kamery neodradí od ukládání věcí 

ke kontejnerům. A tak téměř každý tý-
den někoho upozorňuji,  aby to nedělal. 
Vím, že to není přestupek, za který se 
zavírá, a je mi vyloženě trapné pořád 
někoho upozorňovat, aby to nedělal, ale 
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Na objemný odpad čeká sběrný dvůr!

jak jinak si máme pořádek udržet? Je 
to přece jednoduché: co víkem kontej-
neru neprojde, nepatří vedle kontej-
neru ani na sídlišti ani jinde v obci. 
Patří do sběrného dvora. 

Téměř všichni máme auta a denně 
někam vyjíždíme, odvoz do sběrného 
dvora zabere deset minut. Kdo auto 
nemá nebo jde o opravdu rozměrnou 
věc, ať se na nás obrátí a určitě s odvo-
zem pomůžeme. 

To se netýká pouze „polopodzemáků“, 
platí to pro všechna stanoviště s ná-
dobami na tříděný odpad. Argument 

„platím poplatek za odpady, tak co 
bych to nešvihnul na zem“ je naprosto 
scestný. 

Poplatek se platí za systém odpado-
vého hospodářství obce, tento systém 
je nějak nastaven a my všichni jsme 
povinni se jím řídit. A není v něm 
o házení odpadu k popelnicím žádná 
zmínka. 

Pořádek v obci bude takový, jaký si 
ho uděláme, a je vizitkou nás všech.

Jakub Chrást
starosta

A ještě jednou k odpadům 
a pořádku v obci

V posledních několika měsících jsme 
v Lutíně zaznamenali řadu změn, o kte-
rých informovalo už minulé vydání OZ. 
Jednou z nich je i snaha o pořádek v obci, 
který určitě leží na srdci nejen našemu 
starostovi a pracovníkům TS, ale i všem 
spořádaným občanům.

Pravidelně procházím Lutínem, a za-
tímco jsem opravdu potěšena pořádkem 
na panelovém sídlišti (který jeho obyva-
telům ze srdce přeji, ale také závidím), 
přemáhám nechuť a vztek při pohledu 
na zbývající sběrná místa, kde byl počet 
kontejnerů sice víc než dvojnásobně na-
výšen (a mnoho domácností využívá na-
víc nádoby pro“door-to-door“ třídění), ale 
nepořádek v ukládání odpadů přetrvává 
dál a zaměstnává pracovníky TS víc, než 
je při jejich plném pracovním vytížení žá-
doucí.

Je opravdu tak složité kontejner ote-
vřít, řádně vytříděný odpad zpracova-
ný podle návodu (mimochodem názor-
ně uvedeného na kontejneru!) úsporně 
uložit a kontejner znovu zavřít? Zvlášť 
v létě je tento postup nezbytný, protože 
zápach ze zapatlaných plastů a papíru se 
zbytky jídla, ze skla a nevyprázdněných 
lahví je skutečně odpudivý a patrný už 
z dálky. Mračna much a vos kolem snad 
ani připomínat nemusím.

Kontejnery z ulice Jana Sigmunda, 
druhé nejfrekventovanější v Lutíně, byly 

na začátku září přestěhovány do Břízové 
ulice k bývalému DPS. Nehorázný ne-
pořádek a hromadu netříděného odpadu 
totiž odmítli zaměstnanci prostějovské 
odvozové společnosti převzít a okamžité 
řešení bylo nezbytné. Otázkou zůstává, 
zde se budeme na novém sběrném místě 
chovat spořádaněji a změna přinese zlep-
šení, nebo se nové stanoviště začne podo-
bat původnímu od chvíle, kdy je vezmeme 
na vědomí a budeme plně využívat. 

„Černé skládky“ z vyřazených a odlože-
ných věcí (dětské odrážečky, koloběžky, 
tříkolky, židličky, skluzavky, bazénky, 
plastové autodíly, stavební a instalatérský 
odpad aj.) se už nenacházejí na sídlišti, ale 
občas se objevují u kontejnerů v obci nebo 
přímo v nich – objemné a neskladné, často 
zabírající celý prostor.

Z vlastní zkušenosti vím, že nemalý 
podíl na tomto stavu stále mají přespolní 
„šlechetní dárci“, ale jsou mezi námi také 
místní pohodlní „hromádkáři“, líní vážit 
cestu do sběrného dvora, přestože jim ne-
chybí dopravní prostředek. I kdyby byli 
přistiženi „přímo při činu“ (což je skoro 
nemožné), co s nimi? Kamery po celé obci 
jsou nákladné a krajní řešení, protože tyto 
lidi veřejný pořádek nezajímá a těžko své 
chování změní. Přesto bych ráda zůstala 
optimistkou a věřila, že se ještě dočkám 
zlepšení. Dokážeme to, nebo si budeme 
udržovat pořádek jenom na vlastním „pí-
sečku“, stavět nebo pěstovat vysoké ploty 
a na nedostatky v obci budeme jenom na-
dávat?

Zbytečným problémem zůstávají kon-
tejnery na papír a nepošlapané láhve 
a jiné nádoby v kontejnerech na plast. 
Každá krabice, velká i malá, se dá 
v místě spoje znovu lehce rozložit. 
Nezavřené plastové láhve, malé ka-
nystry, nádoby od saponátů a ná-
pojové kartony je nutné sešlápnout! 
Nevyžaduje to žádnou námahu a vý-
sledek je zcela zjevný – úspora místa! 
Každopádně by měly být krabice i plas-
ty prázdné a papír suchý!!! Sklo a za-
vařovací sklenice patří do kontejneru 
rovněž prázdné, bez starých okurek, 
kompotů, kečupů a jiných pochutin. Víte 
o tom, že doma tříděný odpad se v ko-
nečné fázi před zpracováním znovu tří-
dí na linkách, a to ručně, v ochranném 
oblečení a rouškách? Představa takové 
práce sotva někoho nadchne!

A ještě si dovolím jednu připomín-
ku všem, kdo jsou přesvědčeni, že stačí 
na OÚ za odpady zaplatit a mají „vysta-
ráno“: Platíme všichni (a částka je zatím 
rozumná), a pokud se nebudeme chovat ci-
vilizovaně a do kontejnerů nebo spíš vedle 
nich budeme odkládat odpad, který pro 
svou objemnost patří do sběrného dvora 
dostupného všem, pořádek v obci nikdy 
nebude, i kdyby stály kontejnery na kaž-
dém rohu. A na nepořádníky budou do-
plácet ti, kterým na pořádku záleží a také 
ho udržují.

Za všechny občany,
kteří mají svou obec rádi, 

Ladislava Kučerová

Jak jsme volili 
do Poslanecké sněmovny 
PČR

K volbám konaným ve dnech 8. a 9. říj-
na 2021 se v Lutíně a Třebčíně dostavilo 

z celkového počtu 2532 zapsaných voličů 
1690 (66,55%).

První místo s 568 platnými hlasy získa-
lo politické hnutí ANO 2011.

Na druhém místě byla koalice SPOLU, 
kterou utvořily ODS, KDU-ČSL a TOP 09. 

Společně získaly 316 platných hlasů.
Třetí místo obsadila SPD (Svoboda 

a přímá demokracie) s 221 platnými hla-
sy.

Na čtvrtém místě se umístili PIRÁTI 
a STAROSTOVÉ, na pátém ČSSD.
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(Staro)nová Tatra je připravená k akci. Foto: Miroslav Brhel„Kotlíkový“ guláš neměl chybu. Foto: Libor Mlčoch

Hasiči pomáhají i baví
Třebčínští hasiči vyjížděli během září 

ke dvěma událostem. Jednalo se o do-
pravní nehodu ve Slatinicích a požár 
v místní části Čelechovic - Kapli, který se 
ukázal jako planý poplach. V mezidobí 
se připravili na velkou událost, kterou je 
obměna zásahové cisterny. 

Vzhledem ke stáří a časté porucho-
vosti dosavadního vozidla ŠKODA 706 
RTHP CAS 25 podala obec Lutín žá-
dost k Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje o zapůjčení náhrad-
ního vozidla. Naší žádosti bylo vyhově-
no a od pondělí 11. října stojí ve zbrojni-

ci v Třebčíně sice ne nová, ale o několik 
generací mladší, výkonnější, prostorněj-
ší a bezpečnější TATRA 815 CAS 40. 
Strojníci se s novým vozidlem intenzivně 
seznamují a ihned po převozu z Olomouce 
začali pracovat na jeho vybavení k zása-
hové činnosti. Tak ať jim TATRA dobře 
slouží!

V sobotu 11. září se od časného rána 
ozýval ruch a posléze se i linula vůně gu-
láše z třebčínské Ohrady. Konal se zde 
první ročník „Hasičského kotlíku“. 

Soutěže ve vaření kotlíkového guláše 
se zúčastnilo šestnáct nadšených týmů 
amatérských kuchařů. Nad výsledky ku-
chařského klání i vložených soutěží bděla 

„přísná“ porota. Všechny guláše byly vý-
borné a v 17 hodin byl vyhlášen ten podle 
poroty nejlepší. „Palma vítězství“ pro ten-
to rok putuje do Slatinek. 

O pobavení dětí se postarala kulturní ko-
mise taktéž prvním ročníkem „Třebčínské 
koloběžkiády“, o které si můžete přečíst 
v samostatném článku. Večer pak proběh-
la poslední letošní taneční zábava s kape-
lou VIA PABĚDA. 

Odměnou pořadatelům byla velmi pěk-
ná návštěva diváků, kteří nešetřili chválou 
na jejich adresu, a také krásné počasí, kte-
ré panovalo po celou sobotu.

Děkujeme a těšíme se na příští ročník.
Dalibor Kolář, místostarosta

Třebčínská koloběžkiáda 
měla premiéru

V duchu celodenního rodinného vy-
žití se nesla prosluněná sobota 11. září 
v Ohradě. Od rána probíhal „Hasičský 

kotlík“, odpoledne se k němu přidal pre-
miérový ročník „koloběžkiády“ pro děti 
– závodu na koloběžkách, probíhajícího 
v podobě paralelního slalomu.

V prvním soutěžním kole probíhala 
„časovka“, poté už se jelo vyřazovacím 

způsobem. Děti byly rozděleny do tří vě-
kových kategorií. V kategorii nejmenších 
(4-6 let) se na prvním místě umístila Eliška 
Pospíšilová, na druhém Lukáš Sedláček 
a na třetím Ema Vyhlídalová. V kategorii 
7-8 let zvítězila Anička Nováková, druhý 
se umístil Martin Crha a třetí byl Šimon 
Bátěk. 

Po soutěžním slalomu následovala... Foto: Libor Mlčoch ... odměna pro vítěze. Foto: Jiří Weidinger
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Všichni v novém dresu. Fota: Lenka BáťkováDobrá „fyzička“ je zárukou budoucích úspěchů. 

V kategorii nejstarších (9-11 let) vy-
hrála Dominika Palánková, druhý do-
jel Daniel Crha a bronz si odnesl Matěj 
Orban. V každé kategorii byly děti od-

měněny poháry, diplomem a sladkou 
odměnou. Celkem se prvního ročníku 
zúčastnilo 34 dětí. 

Velké poděkování patří všem organi-

zátorům a kulturní komisi. Už teď se 
těšíme na příští ročník.

Milena Weidingerová, členka KK

Mladí hasiči stále pilně 
trénují

Po prázdninách opět začal pracovat 
kroužek mladých hasičů. Děti čekal úpl-
ně jiný trénink v podobě vázání uzlů, 
střelby ze vzduchovky, poskytování prv-
ní pomoci, znalosti hasebních přístrojů, 
topografi ckých značek, orientace podle 
buzoly, překonání překážky po vodorov-
ném laně. To všechno se musely rychle 
naučit, aby se mohly zúčastnit závodu 

požárnické všestrannosti ve hře Plamen. 
Tato soutěž je mezi dětmi velice oblíbená 

a soutěží v ní několik stovek mladých ha-
sičů z celého okresu Olomouc. Tentokrát 
se konala 26. září v Kožušanech. 

Na soutěž jsme připravili celkem čtyři 
družstva. Každé družstvo je složeno z pěti 
dětí. Naše děti před startem čekalo ještě jedno 
velké překvapení v podobě předání nových 
dresů, které jsme pořídili z dotace od obce 
Lutín. Děti byly z dresů nadšené a pro nás 
kvůli barevné kombinaci nepřehlédnutelné. 

Po ukončení závodu došlo k vyhlášení 
výsledků. Naše děti zatím na poháry ne-
dosáhly, ale s touhle soutěží začínají a vě-
říme, že z dalších ročníků již nějakou cenu 
přivezou. Pro začátek všechny „vyhrály“ 
ceny v podobě upomínkových předmětů 
a sladkostí. 

Podle nás trenérů si mladí hasiči vedli 
výborně. Zaslouží si velikou pochvalu 
a věříme, že za SDH Třebčín budou ještě 
dlouho soutěžit.

Lenka Báťková, trenérka

Podzim v Klásku je plný 
aktivit

Stejně jako každý rok 
patří září v Klásku za-
čátku nových kroužků. 
Maminky si mohly vy-
bírat  z nabídky Hrátky 

s batolátky, Výtvarka, Jógahrátky, Tančírna 

a Cvičení a masáže miminek. Kromě pravi-
delných aktivit se v Klásku konají i jednorá-
zové akce. 

Na začátek září jsme připravili „den ote-
vřených dveří“ - maminky a děti mohly vol-
ně navštívit naši herničku a ,,seznámit“ se 
s Kláskem. 

V sobotu 11. září maminky prodávaly 
a nakupovaly na již tradičním ,,Podzimním 
bazárku“ a  na druhou půlku září jsme plá-

novali oblíbený výlet na Sluňákov. Počasí 
nám nepřálo a výlet jsme museli zrušit. Chuť 
bavit se nám to ale nepokazilo. Udělali jsme 
si v herničce náhradní program ,,Cesta za po-
kladem“ a moc jsme si to užili. 

V říjnu jsme se naučili v rámci speciál-
ní tvořivé herny pro rodiče s dětmi skládat 
origami. Všichni byli moc šikovní a někteří 
„tvůrci“ překvapili sami sebe.  

Monika Janíková, předsedkyně spolku

 Fota: Monika JaníkováV herně Klásku není místo pro nudu. 
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Kdy – kde – co v listopadu 
a prosinci

Všichni doufáme, že to tentokrát vyjde 
a konec roku prožijeme v klidu. Pokud ano, 
čekají nás

21. listopadu - Adventní tvořivé odpoledne
(neděle)  v Třebčíně (workshop)
  sál KSZ (15 hod.)
23. listopadu - Rozsvícení vánočního 
(úterý)  stromu
  v Lutíně (17 hod.) 
28. listopadu - Mikulášská nadílka
(neděle)   a rozsvícení vánočního 

stromu
  v Třebčíně  (17 hod.)

19. prosince - Vánoční koncert 
(neděle)  v kapli sv. Floriána
  v Třebčíně (17 hod.)

A potom se těšme na klidné Vánoce 
a závěr neklidného roku 2021. Přejme si, 
aby se neopakoval.

P.S. Pro jistotu sledujte webové strán-
ky, vývěsní skříňky a sociální sítě, kde 
najdete v případě změny aktuální infor-
mace.

Kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne  25. 8. 2021:

Schválila uzavření Smlouvy o dílo (dle 
přílohy č.9) k zápisu se společností Tritius 
Solutions a.s.(příloha) na dodávku knihov-
nického systému Tritius. Cena za implemen-
taci systému včetně upgradu je 22 300 Kč 
(bez DPH). Tato cena je hrazena z dotace 
Ministerstva kultury ČR. Obec platí roční 
udržovací poplatek ve výši 8 100 Kč (bez 
DPH).
[upgrade = výměna systému za novější ver-
zi]

Souhlasila:
�  s nákupem RFID čipu pro označení 

zbývajících nádob na odpady v obci (ná-

doby na veřejných stanovištích, nádo-
by na směsný komunální odpad (SKO) 
u rodinných domů, u podnikatelů zapo-
jených do systému obce), tj. 450 ks čipů 
na plechové nádoby a 670 ks na plasto-
vé nádoby. RFID čipy dodá společnost 
FCC Prostějov, s.r.o., za celkovou cenu 
66 250 Kč bez DPH;

�  s doplněním personálního složení Kul-
turní komise Třebčín. Kulturní komise 
Třebčín bude pracovat ve složení: před-
sedkyně Ivana Čeplová, členové Lenka 
Podhorná, Marianna Szárazová, Pavel 
Novák, Jan Škurek a dosavadní členka 
Mgr. Milena Weidingerová.

dne 15. 9. 2021:

Schválila uzavření smluv o dílo na 
akce „Revize památníku obětem světo-
vých válek“ a „Revize kříže u č.p. 121 
v Třebčíně“ mezi Obcí Lutín a restaurátorem 
BcA. Danielem Daubnerem (IČ: 68181515). 

Revize budou provedeny do konce kalen-
dářního roku 2021. Cena za každou z oprav 
je 30 000 Kč. Pan Daubner není plátce DPH.

Pověřila tajemníka a stavebního technika 
obce přípravou možností stavebních úprav 
v obecním bytě nad poštou,  Olomoucká 
124, Lutín ( podlahy, soc. zařízení) včetně 
ceny a termínů případné realizace.

Souhlasila: 
�  s provedením sčítání intenzity dopravy 

dle TP189 na silnici č. III/44814 mezi 
obcemi Lutín a Luběnice. Sčítání prove-
de společnost Road control system a.s. 
(IČ:27796558, DIČ: CZ27796558) za cenu 
19 800 Kč bez DPH. Sčítání bude prove-
deno jako podklad pro podání žádosti 
o dotaci na akci „Cyklostezka Luběnice 
– Lutín“;

�  s provedením sčítání intenzity dopravy 
dle TP189 na silnici č. II/570 mezi ob-
cemi Lutín a Hněvotín. Sčítání prove-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Knihovna zavádí nový 
systém

Knihovnický systém je mozkem každé 
knihovny. Nacházejí se v něm veškerá data 
o přítomných i vyřazených knihách, výpůjč-
kách, rezervacích, čtenářích a řadě dalších 
věcí. V roce 2016 jsme s pomocí dotačního 
programu VISK zavedli do Lutína knihov-
nický systém Clavius, který v té době měl 
za sebou řadu let vývoje. Jeho tvůrci si po-
radili s nástupem mobilních prohlížečů, 
GDPR i elektronických knih. Zároveň ale 
vyvíjeli program Tritius, který by byl připra-
vený na budoucí vývoj knihoven. Právě ten 

jsme v září zavedli u obou našich knihoven. 
I teď nám k tomu výrazně pomohly dotace.

Jako uživatelé si jistě všimnete velké změny 
v online katalogu. Pokud ho ještě nepoužívá-
te, vyzkoušet ho můžete na obecních strán-
kách v záložce „služby – knihovna Lutín“. 
Jistě uznáte, že vypadá mnohem lépe než sta-
rá verze. Má také daleko víc funkcí. Můžete 
si udělat seznam knih, které jste přečetli, ko-
mentovat jednotlivé knihy, upravit si váš čte-
nářský profi l a spoustu dalšího. 

V budoucnu zprovozníme také službu „od-
ložení z poličky“, abyste si mohli nechat na-
chystat knihy, které chcete číst. Až se zastaví-
te v knihovně, jen si vyzvednete objednávku. 

Konečně se také můžete podívat, které 

knížky jsou v Třebčíně. I tam se pravidelně 
pořizují nejnovější bestsellery. Pokud tedy 
kniha není v Lutíně, můžete si ji objednat 
z Třebčína a naopak.

Nový systém je také daleko samostatnější 
než ten starý, takže rozesílá sám rezervace 
i upomínky. Každý čtenář vždy při výpůjčce 
dostává papírek, dokdy má knihy vrátit nebo 
si prodloužit výpůjčku. Po tomhle termínu už 
se upomínky rozesílají. Neděste se, když vám 
náhodou nějaká přijde. I když až na výjim-
ky upomínky z pozdního vracení promíjím, 
snažte se, prosím, dané termíny dodržovat.

Jan Chabičovský
knihovník



„Deváťáci“ navštívili Dlouhé 
stráně

Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé 
stráně navštívili žáci 9. ročníku spolu s učiteli 
v pondělí 27. září. O zajímavé exkurzi a dal-
ších zážitcích informují sami účastníci:

„… Po hodině jízdy autobusem jsme nejdřív 
vyzvedli u infocentra našeho průvodce, kte-
rý nám během cesty k dolní nádrži vyprávěl 
o vzniku celé elektrárny. Potom jsme se podí-

vali do strojovny, abychom zjistili, jak elektrár-
na funguje.

Horní nádrž jsme si všichni obešli a obdivo-
vali krásný výhled na celé Jeseníky, především 
na Praděd. Exkurzi jsme si užili a moc se nám 
líbila.“

Markéta Zezulová, Karolína Králová, 9. A

„… V elektrárně jsme zhlédli také fi lmy 
o práci a fungování turbín a dalších složitých 
zařízení. U horní nádrže jsme se hlavně kocha-
li krásnou krajinou a výhledem do okolí.

Nakonec jsme si udělali společnou fotku 

a vydali se do Muzea olomouckých tvarůžků  
v Lošticích, které jsme si se zájmem prohlédli. 
Na závěr jsme zhlédli fi lm o historii a výrobě 
této unikátní pochoutky.

Náš zajímavý výlet skončil zase v Lutíně.“
Radek Kappel, Tereza Hrabcová, 9. A

Veronika Mrázková,  9. B
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de společnost Road control system a.s. 
(IČ:27796558, DIČ: CZ27796558) za cenu 
33 000 Kč bez DPH. Sčítání bude pro-
vedeno jako podklad pro podání žádosti 
o dotaci na akci „Cyklostezka Hněvotín – 
Lutín“;

�  s napojením obecních nemovitostí Lutín 
č.p. 127, 111, 194, 51, 124, 131, 80, 203 
(pozemek p.č. st. 54 v k. ú. Lutín) k op-
tické síti společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. Přípojky budou provedeny 
zdarma a bez nutnosti odběru jakékoliv 
služby.

dne  6. 10. 2021:

Schválila uzavření smlouvy o výpůjč-
ce mezi Obcí Lutín a Českou republi-
kou - Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje (IČ: 70885940). Před-
mětem smlouvy je bezplatná výpůjčka spe-
ciálního automobilu Tatra T 815, RZ PRK 
84-09 a elektrocentrály Honda ECT 6500 
na dobu určitou do 31.10.2024.
Souhlasila s vypracováním projektové 
dokumentace pro demolici domu č.p. 1 
v Lutíně. Projektovou dokumentaci pro de-
molici včetně zaměření, inženýrské činnos-
ti a rozpočtu provede společnost COHAB 
Project s.r.o. (IČ:054 55 618) za cenu 
44 000 Kč bez DPH.

Pověřila:
�  starostu obce zařazením projektové do-

kumentace na vybudování chodníku nebo 
smíšené stezky pro cyklisty a chodce 
v Olomoucké ulici do seznamu návrhů in-
vestičních akcí pro rok 2022;

�  vedení obce vytipováním lokalit pro vý-
sadbu listnatých stromů dle podmínek 
dotačního titulu NPŽP č. 4/2021: Výsadba 
stromů;

�  místostarostu zjištěním cenové nabídky 
na administrativní povolení a realiza-
ci umístění zpomalovacích prvků typu 
„terč“ na vozovku na pozemku p.č. 413/1 
v k.ú. Třebčín.

Vzala na vědomí:
�  informaci o vydání dokumentu Registrace 

akce k dotaci na investiční akci „Přístavba 
a přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici 
a zázemí obce Třebčín“, (v evidenci MV 
je vedena jako „Lutín – Rekonstrukce ha-
sičské zbrojnice JSDH Třebčín“);

�  informace o pravděpodobném neúspěchu 
žádosti o dotaci, která byla obcí podána 
ve 146. výzvě OPŽP na energetické úspo-
ry v rámci projektu „Přístavba a přestavba 
ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce 
Třebčín“. Pověřila starostu obce zjištěním 
podmínek dotačních titulů Národního 
plánu obnovy.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne  20. 9. 2021:

Schválilo:
�  poskytnutí bezúročné investiční návrat-

né fi nanční výpomoci ve výši 226 512 Kč 
spolku S&K Třebčín, z.s. ,IČ: 22768050. 
Prostředky budou sloužit na předfi nan-
cování nákupu zastřešeného přenosného 
pódia. Prostředky budou Obci Lutín vrá-
ceny ihned po vyplacení dotace z čl. 20 
dotačního titulu Regionu HANÁ z.s.;

�  poskytnutí individuální investiční dota-
ce z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 
56 628 Kč spolku S&K Třebčín, z.s. ,IČ: 
22768050. Dotace bude použita na dofi -
nancování projektu nákupu zastřešeného 
přenosného pódia, které bude pořízeno 
z dotace z čl. 20 dotačního titulu Regionu 
HANÁ z.s. Dotace bude poskytnuta 
na základě veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace. V případě, že projekt ne-
bude realizován v roce 2021, budou pro-
středky zahrnuty do rozpočtu obce na rok 
2022 a bude možné je poskytnout i v době 
rozpočtového provizoria;

�  poskytnutí bezúročné investiční návrat-
né fi nanční výpomoci ve výši 64 000 Kč 
a bezúročné neinvestiční návratné fi -
nanční výpomoci ve výši 111 216 Kč spol-

ku Rodinné centrum Klásek z.s. (IČ: 
22760849). Prostředky budou sloužit na 
předfi nancování projektu „Vybavení ro-
dinného centra Klásek Lutín“. Prostředky 
budou Obci Lutín vráceny ihned po vy-
placení dotace z čl. 20 dotačního titulu 
Regionu HANÁ z.s.;

�  poskytnutí individuální investiční dotace 
ve výši 16 000 Kč a individuální neinves-
tiční dotace ve výši 57 804 Kč z rozpočtu 
obce na rok 2021 spolku Rodinné cent-
rum Klásek z.s., IČ: 22760849. Dotace 
budou použity na dofi nancování projek-
tu „Vybavení rodinného centra Klásek“, 
který je podpořen dotací z článku 20 PRV 
MAS Region HANÁ. Dotace bude po-
skytnuta na základě veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace. V případě, že pro-
jekt nebude realizován v roce 2021, budou 
prostředky zahrnuty do rozpočtu obce 
na rok 2022 a bude možné je poskytnout 
i v době rozpočtového provizoria;

�  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, 
o stanovení místního koefi cientu pro vý-
počet daně z nemovitých věcí;

�  uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 8.7.2021 na realizaci investiční akce 
„Lutín, místní komunikace Růžová“, uza-
vřené mezi společností Skanska a.s., (IČ: 
26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 
Karlín, 186 00 Praha 8) a Obcí Lutín. 
Dodatek č. 1 zohledňuje nutné víceprá-
ce, které vyvstaly v dosavadním průběhu 
realizace. Dodatkem č. 1 se celková cena 
za dílo zvyšuje o 103 921,78 Kč bez DPH.

Pověřilo radu obce realizací výběrové-
ho řízení na zhotovitele veřejné zakázky 
„Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou 
zbrojnici a zázemí obce Třebčín“. Výběrové 
řízení bude realizováno po registraci akce 
poskytovatelem dotace Ministerstvem vni-
tra ČR. Do zadávacích podmínek bude za-
neseno, že nabídková cena nesmí překročit 
předpokládanou cenu dle projektanta o více 
než pět procent.

/jch/

ŠKOLY INFORMUJÍ
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Keramická dílna ZŠ
je v provozu

V posledních letech se nám podaři-
lo změnit nejen vzhled školní budovy 
a způsob vytápění. Také některé odborné 
učebny se nám daří postupně modernizo-
vat. Již dříve jsem se chlubila jazykovo-

-počítačovou učebnou,  nedávno novou 
kuchyňkou.

V říjnu jsme zahájili provoz v úplně 
nové, krásné, moderní keramické dílně. 

Celá učebna znovu vznikla ve spoluprá-
ci s Obcí Lutín, za velké fi nanční podpory 
dotačního programu IROP. Dotace byla 
ve výši téměř 90 procent.

Naši žáci se již s provozem keramické díl-
ny seznámili, v těchto dnech tvoří své první 
výrobky.

Poděkování patří panu starostovi, zhotovi-
telům a samozřejmě také pedagogům, kteří 
se v dílně již zabydleli a vymýšlejí, jaké dá-
rečky si žáci pro své blízké v dílně vyrobí.
 Lenka Soušková, ředitelka školy

Interiér dílny je prostorný a světlý. Foto: Katarína Křížková Dárky z dílničky určitě všechny potěší. Foto: Lenka Součková

Bílá pastelka“ podporuje služby 
slabozrakým

Také letos jsme se 
zapojili do charita-
tivní sbírky pro ne-
vidomé a slabozraké 
s názvem „Bílá pas-

telka“. Ve dnech 11. – 13. října proběhl 

již 22. ročník této akce také na naší škole. 
Symbolická bílá pastelka připomíná bí-

lou hůl, která není jen znakem slepoty, ale 
je hlavně symbolem aktivního a důstoj-
ného života nevidomých. Sbírka podpoří 
služby, díky nimž mohou nevidomí a těž-
ce zrakově postižení vést plnohodnotný 
život. 

Naši žáci a zaměstnanci si zakoupili cel-

kem 151 pastelek (minimální cena za jed-
nu pastelku byla 30 Kč). Jakou částkou 
jsme přispěli celkem, to se dozvíme od or-
ganizátorů po sečtení výtěžku v průběhu 
měsíce listopadu. Určitě to bude částka 
vyšší než 4 530 Kč (= 151 x 30) a bude po-
užita na dobrou věc.

Kateřina Mrázková
zástupkyně ředitelky

OVOV – republikové fi nále 
se pomalu stává tradicí

Po loňské pauze se naše škola 3. – 5. září 
opět zúčastnila již 12. republikového fi nále 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV) v Brně. V letošním roce neproběhly 

okresní ani krajské soutěže. Lutínská škola 
však dostala ve fi nále své čestné místo, ne-
boť je pravidelným účastníkem několika 
posledních ročníků. 

Sestavování družstva nebylo jednodu-
ché. Děti aktivně necvičily skoro půl-
druhého roku. S výběrem jsme si však 

poradili a s vybranými žáky jsme stihli 
potrénovat i o prázdninách. Kdo se nemo-
hl aktivně účastnit tréninků, dostal cenné 
rady a vezl si švihadlo či kriketový míček 
třeba na rodinnou dovolenou, aby i tam 
mohl trénovat. 

Píle se vyplatila. Družstvo, které jelo více-

Sedy - lehy jsou náročná disciplina. Lutínská „reprezentace“. Fota: archiv školy



9

Sigmundova SŠS, Lutín
Vodáci bojovali „o přežití“

Expedice AVAROM, kterou podnikli stu-
denti čtvrtých ročníků, je za námi. Ne vždy 
to bylo snadné. Vyjeli jsme z Postřelmova 
a večer jsme už byli v „Háji“ (máme na mysli 

samozřejmě penzion Vila Háj). Tam nás za-
stihl krutý hlad, zima a déšť. 

Druhý den nás řeka zavedla do „Stodoly“, 
což je vodácká hospoda (celým názvem 
Stodola Nové Mlýny). Tam už o nás bylo dob-
ře postaráno a hlavně vytoužené teplo. 

Čtvrtý den jsme dopádlovali až do „Mlýna“ 
(další vodácká hospoda na trase) a cestou nás 

konečně zahřálo sluníčko. Řeka Morava byla 
úžasně tajemná, proudící, meandrující a plná 
popadaných stromů. Všichni „cvaknutí“ (vo-
dácký výraz pro převrácení do vody i s lodí) 
se naštěstí zachránili a z „plaváčků“ se stali 
šikovní vodáci. Tak zase na jaře AHÓÓÓJ!

Hana Grundová, učitelka

„Olympijský diplom“ testoval fyzické schopnosti a vytrvalost dětí.

Vytrvali, přežili a všichni dojeli do cíle.

 Fota: archiv školy

 Fota: Hana Grundová

méně „na zkušenou“, se umístilo ve veliké 
konkurenci škol z celé republiky na krásném 
30. místě z celkového počtu 74 družstev. 
Velkou radost jsme měli ze zisku stříbrné 
medaile mezi jednotlivci. Filip Chmelář vy-
bojoval ve své kategorii stříbrnou medaili 
a „spravil si tak chuť“ z minulého ročníku, 
kdy mu o pár bodů „bedna“ unikla. Ostatní 
závodníci si odvezli bohaté zkušenosti, 

spoustu osobních rekordů a hlavně krásné zá-
žitky z této nevšední akce.

Discipliny prvního dne byly běh na 60 met-
rů, skok daleký, hod medicinbalem, přeskoky 
přes švihadlo a kliky. Druhý den trojskok, 
hod míčkem, sedy-lehy, shyby a volitelná dis-
ciplina – 1000 m běh/ dribling/ plavání.

Naši školu reprezentovali letos tito žáci: 
Vojtěch Mádr, Adéla Brostíková, Kateři-

na Prokopová, Filip Chmelář, Kristýna 
Ščudlová, Václav Svoboda, Benjamín Balga 
a Viktorie Krejčířová.

Náš tým patřil k těm nejmladším ve star-
tovním poli a věříme, že v dalších letech se 
můžeme ještě těšit na další pěkné výsledky.

Za tým OVOV Kateřina Krejčířová, 
Radka Chmelářová, Jan Chmelář

Jaký sport si vyberou?
V rámci projektu Sazka olympijský 

víceboj již v červnu celá škola soutě-
žila v Odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů – OVOV. Tentokrát jsme 
se vydali cestou Olympijského diplomu. 
Žáci prvního stupně absolvovali v pátek 
24. září osm disciplin, které testovaly 
různé schopnosti - rychlost, hbitost, vytr-
valost, sílu, rovnováhu a další. 

Jednotlivé discipliny byly v průběhu pá-
tečního dopoledne koncipovány tak, aby je 
mohli absolvovat všichni žáci  prvního stup-
ně. Na stanovištích jim pomáhali vybraní 
žáci 8. a 9. ročníku, kteří zodpovědně měřili 
všechny výkony. Poděkování patří kromě 
nich také třídním učitelkám a asistentkám.

Děti běhaly 60 metrů, dělaly postoj čápa, 
zkrácené lehy-sedy, přesah, házely vsedě 
basketbalovým míčem a skákaly z místa, 
hbitost prověřovaly v T- běhu a vytrvalost 

v běhu na 500 metrů. Když zrovna čekaly 
na volnou disciplinu, mohly si zahrát pře-
hazovanou či fotbálek.

Počasí nám opět vyšlo, všichni jsme 
si tento sportovní den náramně užili. Ti 
nejlepší dostali sladkou odměnu, každý 
z účastníků obdrží také diplom a s ním 
sportovní analýzu svých předpokladů pro 
dané sporty a doporučení sportovních klu-
bů v okolí, což je vlastně cílem projektu.

Radka Chmelářová, učitelka
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Pěkné počasí přálo k seznamování, hrám i turistice. Foto: Hana Grundová

Fotbalový podzim zřejmě 
bude dokončen

Po dvou „covido-
vých“ letech už to za-
číná vypadat, že fot-
balový podzim bude 
na třetí pokus dokon-
čen. Fotbalový kolo-
toč se točí dál a my 

přinášíme výsledkový servis lutínských 
mužstev. 

Muži v krajském přeboru bohužel vý-
sledkově ani herně neoslňují. Důvodem 

může být častá rotace v sestavě způsobe-
ná zraněními, pracovními či osobními dů-
vody. Po 11. kole jim v tabulce patří 11. 
místo s 15 body za dvě výhry, tři výhry 
po penaltách, tři prohry po penaltách 
a tři porážky. V pátém kole jsme favorito-
vi soutěže FK Šternberk doma podlehli 0:2, 
v kole šestém jsme přivítali Sulko Zábřeh 
a po bezbrankovém průběhu jsme ovládli 
penaltový rozstřel. Sedmé kolo na naše hři-
ště „přiválo“ Želatovice a přineslo další re-
mízu 1:1 a opět úspěšný penaltový rozstřel. 
Jedinou naši branku vstřelil Jiří Vymazal. 

V osmém kole v Jeseníku jsme se koneč-
ně dočkali tříbodové výhry, když jsme zví-
tězili 2:6. Branky stříleli Tomáš Konečný 

2, Richard Zrník, Jiří Vymazal 2 a Zdenek 
Pavlík. Deváté kolo přineslo domácí souboj 
s Rapotínem a znovu remízu 1:1, branku 
vstřelil Richard Zrník. 

V desátém kole přišla v Mohelnici nej-
těžší porážka, kdy nás domácí „přejeli“ 
4:0. Kolo jedenácté znamenalo pro naše 
barvy znovu radost z tříbodového zisku. 
Litovel jsme porazili 3:1,  branky stříle-
li Tomáš Konečný, Jakub Chrást a Jiří 
Vymazal. 

Zatím poslední střetnutí před uzávěr-
kou Obecního zpravodaje bylo utkání 
ve Velkých Losinách, kde jsme v oslabe-
né sestavě prohráli 3:2. Branky vstřelili 
Matěj Kvapil a Tomáš Konečný.

SPORT V OBCI

Prváci“ absolvovali 
adaptační kurz

V druhém týdnu tohoto školního roku za-
vítali žáci prvních ročníků na turistickou 
základnu v Pohořanech, aby se lépe poznali 
a utužili nový třídní kolektiv. 

V pondělí zde přivítala vedoucí kurzu 
Mgr. Hana Grundová třídu MS1. a ve středu 
ji vystřídala třída KNS1./OK1. Žáci obou tříd 
zde tedy prožili tři dny plné společenských 
a sportovních her, poznali okolní přírodu při 
turistických výpravách a večer si zazpívali 
u táborového ohně. 

Počasí se vydařilo, a proto budou všichni 
určitě rádi vzpomínat na příjemný začátek 
v nové škole.

Hana Pospíšilová, učitelka

Ukliďme Lutín!
„Ukliďme svět“ je dobrovolná úkli-

dová akce, která probíhá na území celé 
České republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a ne-
pořádek. V České republice zaštiťu-
je kampaň „Ukliďme svět“ od počátku 
r. 1993 velmi aktivní Český svaz ochrán-
ců přírody. 

Do kampaně se každoročně zapojuje 
téměř dvacet tisíc dobrovolníků, děti 
a studenti přitom tvoří většinu. V le-
tech 2017 – 2020 se konala ve spoluprá-
ci s kampaní „Ukliďme Česko“, od roku 
2021 pokračuje opět samostatně.

A u takové akce nemůžeme chybět. 
Do školy dorazily úklidové pytle a ru-
kavice, učitelé si rozdělili studenty, lo-
kality a během týdne vyrazili do okolí 
Lutína. 

Jako první uklízeli žáci tříd OK 3.A, 
OK 3.C a KNS 3. se svými třídními 

učiteli. Vybrali si silnici mezi Lutínem 
a Olšanami. Za dvě hodinky naplnili 
několik pytlů a okolí silnice hned vypa-

dá lépe. Proč by tak nemohlo vypadat 
napořád?!

Jitka Bušinová, ZŘTV

Okolí našich silnic a cest jsme mnoho dlužni. Foto: Tomáš Vaněk
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 Fota: archiv autora článkuOba příměstské tábory proběhly v pohodě a přátelském duchu.

Dorosteneckému družstvu sdruženému 
se Slatinicemi a Hněvotínem se velmi 
daří. V sedmičlenné tabulce drží 2. mís-
to se ztrátou pouhého bodu na vedoucí 
Olešnici/Hvozd, která dokonce odehrála 
o jeden zápas víc. 

Starší žáci, kteří jsou sdružení s Hněvotínem 
a v Hněvotíně hrají domácí zápasy, si rovněž 
nevedou špatně, v pětičlenné tabulce drží třetí 

příčku s devíti body. Na mužstva před sebou 
ztrácejí šest bodů, ale mají zápas k dobru.

Mladší žáci, kteří jsou rovněž sdru-
žení s Hněvotínem, ale své zápasy hrají 
v Lutíně, trochu doplácejí na nezkušenost, 
protože většina z nich hraje na větším 
hřišti první sezonu. I tak ale drží pěkné 
7. místo v devítičlenné tabulce, kdy tři 
body získali za vítězství 3:0 v Pňovicích. 

A do „kulatého nesmyslu“ už kopou 
i kluci z přípravky, kteří doposud jen pilně 
trénovali a zápasy hrají až od letošní sezo-
ny, na což trochu doplácejí. Jejich výkony 
i výsledky mají ale vzestupnou tendenci 
a určitě svým soupeřům ukážou, že se jen 
tak nedají.  

Jakub Chrást
hráč A-týmu

Děti sportovaly 
na příměstském táboře

Letní příměstské tábory začínají neod-
myslitelně patřit k pravidelným aktivitám 
během letních prázdnin a Lutín není vý-
jimkou.  Po loňském úspěšném sportovním 
příměstském táboře se letos konal i tábor 
fotbalový pro mladé fotbalisty a brankáře. 

Díky podpoře TJ Sigma Lutín mohly 
děti ze širokého okolí využívat opravenou 
halu stolního tenisu („pingpongárnu“), ale 
většinu času trávily ve venkovním areálu. 
K uskutečnění táborů přispěla i podpora 
v podobě dotace z grantu MPSV (operač-
ní program Zaměstnanost), kterou zajistil 
Region HANÁ z.s. Díky této fi nanční pod-
poře se podařilo udržet nízké účastnické 
poplatky a tábory se tak staly dostupné 
prakticky pro všechny zájemce. 

Největší kus organizace celé akce si vzal 
na starost Ing. Petr Zdřálek Ph.D., předseda 
a trenér brankařského klubu Golmánci z.s. 

Jako první se v posledním červencovém 
týdnu uskutečnil fotbalový tábor, který 
nebyl jen „o fotbalu“, ale obohacením pro 
všechny byly sportovní kolektivní hry.  
Celý týden panovalo krásné slunečné poča-
sí. A protože sluníčko občas pálilo opravdu 
hodně, byla narychlo do programu zařaze-
na i „vodní bitva“ a děti se tak v tomto par-
ném počasí mohly příjemně osvěžit. 

Během srpna se pak konal tábor sportov-
ní, kde rovněž proběhlo několik fotbalo-
vých tréninků, ale děti si vyzkoušely i jiné 
sporty jako tenis, stolní tenis, fl orbal, pe-
tang či kroket. U obou akcí se sešla nejen 
parta malých sportovních nadšenců, ale 
i mladých, energických a pozitivně nala-
děných trenérů. Jmenovitě Petr Brázdil, 
Tomáš Brázdil, Radovan Grepl, Ondřej 
Čuka, Richard Zrník, David Vykydal. 
Týmová spolupráce trenérského kolekti-
vu byla úžasná a všichni si hravě poradili 
s přípravou programu pro celkem 65 dětí 
ve věku 6 až 15 let. 

Obě akce se nesly v podobném duchu, 
týden utíkal jako voda a mezi dětmi vlád-
lo sportovní nadšení, neskutečná energie, 
smích a radost. Rovněž začala vznikat 
i nová přátelství. To bylo možné pozoro-
vat zejména při návštěvě fotografa pana 
Filipa Gronicha, který dětem vytvořil 
moc pěkné památeční fotografi e. 

Je na místě poděkovat Restauraci 
u George z Luběnic, kde nám připravova-
li vynikající obědy a dováželi je až přímo 
do areálu TJ. Samozřejmostí byly také 
dopolední a odpolední svačiny a pitný 
režim. 

Dovolím si konstatovat, že oba tábory 
se vydařily na výbornou. Až na polá-
maný stan během noční bouřky a malé 
odřeniny či puchýře jsme neřešili žádný 
zdravotní problém. Všechny děti byly 
spokojené, a to je pro organizátory nej-
větší poděkování a také obrovská motiva-
ce do dalšího roku. 

Petr Zdřálek, garant projektu

Tornáda jedou naplno
FBC Tornáda Lutín opět zahájil další fl or-

balovou sezonu 2021–2022, do které jdeme 
s kategoriemi minipřípravka (nesoutěžní), 
přípravka, elévové, mladší žákyně, mladší 
žáci, starší žáci a muži. Všem přejeme hod-
ně úspěchů a hlavně žádná zranění.

Na konci letních prázdnin proběhlo fl or-
balové soustředění v areálu Jonas parku 

v Ostružné. Bylo zaměřeno nejen na fl orbal, 
ale také na stmelení kolektivu, turistiku a sa-
mozřejmě zábavu. Na fl orbalové tréninky 
jsme využívali krásnou sportovní halu v ne-
dalekém Jeseníku. Ta nám v Lutíně stále chy-
bí coby zázemí pro sportovce. V nové sezoně 
už za sebou máme první turnaj mladších 
žákyň v Senici na Hané. Naše dívky před-
vedly krásný výkon a „cinkla“ z toho stříbr-
ná medaile.

První zápas proti Olomouci byl hodně ná-
ročný. Předem bylo jasné, že hrajeme s nej-
lepším soupeřem celé ligy. I přes prohru pa-
tří dívkám pochvala za velmi dobrý výkon. 
Druhý zápas proti Kopřivnici byl jiný. 
Soupeř přijel s mladším družstvem a naše 
holky začaly dávat branky až moc jednodu-
še. Proto přišel příkaz dávat góly z pěkných 
přihrávek a neodradit soupeře. Třetí zápas 
proti Ostravě byl ten nejlepší. Dívky věděly, 
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Putovní „tvarůžková mísa“ patřila vítězné dvojici. Fota: Tomáš JanečkaMalou odměnu si odnesli všichni hráči.

Keramické sluchátko jsme 
získali podruhé

Soutěž O keramické sluchátko  vyhlašuje 

nezisková společnost ASEKOL ve spolu-
práci s Olomouckým krajem. Letos už po-
třinácté v historii byla hodnocena výtěžnost 
odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů 
v přepočtu na jednoho obyvatele.

Jedná se o počítače, televizory, radiopřijí-
mače, fotoaparáty, videokamery nebo mobily. 

ZAJÍMAVOSTI

Nejlepší obce v Olomouckém kraji získaly odměny za třídění starého elektra 

 

Plumlov

O keramické sluchátko O Elektrooskara

O keramické sluchátko

O Elektrooskara

 

K soustředění patřily také výlety a turistika. Foto: Pavel SteinerDěvčata hrají s radostí a elánem. Foto: Marek Látal

V Třebčíně se hrálo 
o „tvarůžkovou mísu“

Poslední zářijovou sobotu se v Třebčíně 
na tenisovém kurtu za bývalou školou 
opět sešli vyznavači „bílého“ sportu. Již 
po osmnácté se utkaly tenisové dvojice 
v turnaji pořádaném členy Sboru dobro-

volných hasičů a za podpory kulturní ko-
mise obce. 

Celkem osm párů bylo rozlosováno do tur-
najového pavouka, z nějž vyšla na závěr nej-
úspěšnější dvojice. Vítězem a dočasným 
držitelem putovní „tvarůžkové mísy“ 
se letos stal pár ve složení Petr Giesel 
a Marek Palánek. 

Po celou dobu turnaje měli hráči i divá-
ci k dispozici bohaté občerstvení, o které se 
vzorně postarali organizátoři. Všichni účast-
níci sportovního klání po skončení turnaje 
odcházeli s malou odměnou. Velkou odmě-
nou jim byla příjemná únava po dni stráve-
ném aktivním pohybem. A tak to má být.
 Za organizační tým  Marek Palánek

že hrají o medaili, a do utkání šly s maximál-
ním nasazením. Po velmi krásném výkonu 
se  mohly radovat z cenného „skalpu“ týmu 
z Ostravy.

Poslední zápas s Hranicemi měl rozhodnout 
o tom, kdo bude mít medaile. Od začátku to 
bylo opravdu vyrovnané utkání plné osob-
ních soubojů. Rozhodla fyzická připravenost 
a kvalita ve střelbě. I když jsme poslední zá-
pas prohráli, na skóre jsme obsadili krásné 
druhé místo. Turnaj se povedl, děkuji všem 

za pomoc při jeho pořádání. Děvčatům bla-
hopřeji a děkuji za krásný zážitek.

Do turnaje vstoupily také děti v kategorii 
elévové. Nutno dodat, že některé začaly hrát 
fl orbal loni a pak téměř rok nedržely hokejku 
v ruce. Přesto se po prvních rozpacích poved-
lo překonat ostych a strach a v posledním zá-
pase porazily soupeře z Prostějova. Nakonec  
obsadily krásné 4. místo a my trenéři máme 
zase motivaci posouvat své svěřence o kou-
sek dál. 

Stále si uvědomujeme, že není snadné se 
prosadit ve sportu, v němž je obrovská kon-
kurence a jehož týmy se skládají z výběru dětí 
z velkých měst, zatímco my se formujeme 
z okruhu žáků ZŠ Lutín. Ale i tak děkujeme 
všem za podporu. Zároveň stále přijímáme 
děti do kategorie přípravka a minipřípravka. 
Více informací naleznete na našich webo-
vých stránkách fbc.lutin.cz.

Vendula Číhalíková, Luděk Ščudla 
- trenéři
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Jak a proč probíhalo 
„městské“ číslování 
třebčínských domů

Nový československý stát potřeboval ak-
tualizovat údaje převzaté od bývalého ra-
kousko-uherského mocnářství, týkající se 
majetkových poměrů. V roce 1935 proto pro 
Zemský fi nanční úřad v Brně dokončil měřící 
komisař Ladislav Pochylý 14 listů Polních ná-
črtů obce Třebčína v měřítku 1:500. Pamětní 
kniha o této akci informuje: 

„První domovní číslo na hospodář-
ské usedlosti p.Ant. a Anny Opletalových 
v Třebčíně, od kterého čísla vždy všechny 
občanské povinnosti zaváděny byly, tím-
to dnem zanikla a usedlost tato přebrala 
čís.17 jsouc pojata do ulice Slatinické. Střed 
obce pod názvem ,Náves‛ zabírá do sebe 8 
ulic; pod těmito názvy: Olšanská, Lutínská, 
Slatinická, Chudobská, u Dráhy, ve Dvoře, 
Úvoz a u Plesu.“ 

Komisař Pochylý za „náves“ pokládal 
nejen prostor kolem kaple sv.Floriána, ale 
též zástavbu tzv. „Zákantí“. Dům Františka 
a Aloisie Dudkových obdržel proto označe-
ní „Náves čp.1“, školka Matice cyrilo-me-
todějské „Náves čp.14“ a budova původní 
školy, tehdy již hospoda Anežky Bartlíkové, 
„Náves čp.24“ (dnešní popisná čísla čp.77, 81, 
109). Jak dlouho se tohle číslování udrželo, 
nevím. Možná ale, že ještě někdo doma má 
dopis nebo pohlednici s obdobným údajem 
jako na následujícím výřezu:

Snad proto, že zmíněné ulice působily ne-
snáze při orientaci, neboť zde bylo prakticky 
devět „čp.1“, se číslování neujalo a Třebčín 

s jeho 152 domy byl očíslován znovu do dneš-
ní podoby. Čp.1 dostala novostavba u silni-
ce od Slatinic, postavená Hynkem a Cecílií 
Bokůvkovými. Další čísla byla přidělena 
ve směru hodinových ručiček.

Na nepřehledné číslování v Třebčíně jsem 
nejednou narazil. V Třebčíně totiž během 
času měly nejstarší domy postupně čtyři i pět 
popisných čísel. Proč? 

Při prvním číslování domů v roce 1771 do-
stal číslo 1 první dům tehdejší vesnice (dnes 
čp.123), další čísla následovala proti směru 
hodinových ručiček. Bylo tu 28 domů, včetně 

panského dvora patřícího klášteru Sv.Kláry 
v Olomouci. Ten byl veden pod číslem 22. 
To se změnilo roku 1782, kdy byl klášter zru-
šen císařem Josefem II. Budovy dvora byly 
prodány a sedm domů přestavěno na domky 
obytné. Tyhle domky zprvu dostaly provizor-
ní čísla (např. 22 6/7), po roce 1796 byly očís-
lovány pořadově v rámci Třebčína. 

Na polnostech panského dvora si v té 
době noví vlastníci postavili malou osadu 

Heneberk. Jejich 12 domů mělo vlastní sa-
mosprávu  i vlastní číslování domků směrem 
ke Slatinicím. Číslo 1 tu měl domek s dneš-
ním čp.15! A domů přibývalo, přibývalo 
i čísel, zejména po roce 1848. Hranici mezi 
Třebčínem a Heneberkem tvořila polní cesta, 
dnešní ulička k fi rmě Lukrom. Domy vpra-
vo včetně hospody patřily Heneberku, vlevo 
Třebčínu.

Když v roce 1879 došlo na druhé číslo-
vání Třebčína, číslo 1 tu měl dům Františka 
Opletala (dnes čp.129)*. Heneberk sice již 
právně patřil k Třebčínu, jeho číslování ale 

zůstalo samostatné a i zde došlo ke změně čí-
sel – číslo 1 obdrželo dnešní čp.4! Až koneč-
ně zmíněné poslední, čtvrté číslování, kdy 
došlo ke spojení obou číselných řad, přineslo 
nápravu. Čísel domů dále přibývá, je dobře, 
že „pošťáci“ mají k dispozici internet!

Josef Nejedlý

(* Mramorová tabulka z druhého číslování se za-
chovala nad vraty domu čp.117 !)

Výřez textu z pohlednice. 

Mapka zachycující historii číslování domů. 

Keramické sluchátko putuje do Lutína ke svému staršímu „bratříčkovi“. Foto: archiv spol. ASEKOL

Za rok 2020 jich bylo v kraji vytříděno víc 
než v roce 2019 a v celorepublikovém srov-
nání se Olomoucký kraj řadí na čtvrté místo.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
letos na konci září na zámku Plumlov a v ka-
tegorii obcí nad dva tisíce obyvatel získala 
KERAMICKÉ SLUCHÁTKO už podruhé 
obec Lutín. Její obyvatelé vytřídili v loň-
ském roce 7,96 kilogramů elektrospotřebičů 
na osobu.

Děkujeme za toto pěkné vítězství všem ob-
čanům, kteří své vysloužilé elektrospotřebiče 
odevzdávají tam, kam patří.

Jakub Chrást 
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„kamennou svatbu“
– 65 let společného života – manželé 

Marie a Josef Tunkovi.
Do dalších let přejeme zdraví, lásku a spokojenost.

„zlatou svatbu“
– 50 let společného života – manželé 

Libuše a Antonín Bábkovi.
Do dalších let přejeme zdraví, lásku a spokojenost.

Lutín po 55 letech
Dnešní dvě fotografi e jsou tak trochu rébus. 

55 let stará fotografi e vypadá, jako by snad 
ani nebyla z Lutína. Ale je to opravdu Deštný 
potok na začátku Lutína, právě zahýbající do-
prava kolem cesty na Slatinice původním ko-
rytem středem obce. Co je ale zajímavé, teče 
tam voda (a hodně vody). A navíc – koryto je 
příkladně čisté!

Druhá fotografi e je z podobného místa 
– nejedná se o cestu pralesem k neobjeve-
nému prameni Amazonky – je vyfotogra-
fována v současnosti jen o pár metrů dále 
„po proudu“, kam byl Deštný potok pře-
veden kolem Stavodu (dnes Spro) v deva-
desátých letech minulého století. Vysoká 
hromada odpadů, desek a větví tady vy-
tvořila přehradu, patrně v době vydatných 
jarních dešťů. 

Od jara (stejně jako v předcházejících 
letech) se potok ztrácí někde v zemi mezi 
Lutínem a Třebčínem, protože koryto není 
dlouhodobě čištěno a voda se má možnost 
vsakovat nad betonovými prefabrikáty. 
Není potřeba vypouštět poplašnou zprá-
vu, ale v případě opravdu velkých dešťů 
si Deštný potok určitě najde svou cestu – 
samozřejmě přes obec.

Karel Mišák

Deštný „potok“ dnes. Foto: Karel MišákDeštný potok před Lutínem před 55 lety. Foto: archiv Jany Ambrozové

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti:
v září:
Marie Tunková 88        
Marie Pospíšilová 86        
Bohumila Spurná 85        
Jiří Hlavizna 85 
Marie Křížková 84
Blanka Gruntová 84
Božena Černá 84          
Marie Nepožitková 82
Marie Dostálíková 81
Jaromír Zacpálek 80
Marie Hrubá 80
Lubomír Hejtman 75
Marie Planičková 75
v říjnu: 
Marie Václavíková 97
Vratislav Muzikant  92 
Vlasta Tunková 91        
Jana Šenková 88        
Květoslava Hamplová 85
Zdenka Dokládalová 85
Karel Přidal 84
Anna Vychodilová 83
Vladimír Tesař 82
Pavel Janošík 80
Marta Moudrá 75  
Jaromíra Spurná 75
Jaromír Soušek 75

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

Narozené děti: 
v srpnu:
Anna Dokoupilová
Sára Fialová
Roman Josefčuk

v září:
Martin Jorda
Petr Neubauer
Natálie Recová
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

V září oslavili v Lutíně



Opustili nás ve věku …
97 let Hedvika Brumovská Lutín
92 let Marie Švecová Lutín
90 let Mária Krajčovičová Lutín
88 let Jan Spurný Lutín
85 let Josef Vysloužil Lutín
85 let Jaromil Křížek Třebčín
79 let Marie Richterová Lutín
75 let Miluše Čermáková Lutín
69 let Marie Járová Lutín
60 let Pavel Chrást Lutín
47 let Jana Houbová Lutín
47 let Jaromír Planička Třebčín

Pozůstalým projevujeme 
upřímnou soustrast.

V sobotu 18. září bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 8 dětí. Kulturní program připravili žáci ZŠ.

Vítání občánků

V neděli 5. září byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce 2 děti.

Foto: Patrik Vlach Foto: Patrik Vlach

Sbor pro občanské záležitosti.Foto: Jiří Látal
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N O V Á R Ů Ž O V Á U L I C E J E D Í L O T Ř Í M Ě S Í Č N Í U S I L O V N É P R Á C E

Růžová ulice od křižovatky s ulicí K Sídlišti až k „rotundě“ 
opravdu září zdaleka. Její dnešní podoba je výsledkem skvělé 
práce projektanta, zaměstnanců stavební společnosti Skanska 
a.s., ale také trpělivosti, tolerantnosti a podnětných nápadů oby-
vatel ulice, kteří si „užili“ tři měsíce prachu, hluku a přeskaková-
ní výkopů při cestě do obce a zpět ke svým domovům. 

Vydrželi a odměnou je pro všechny krásná ulice se širokými
a bezpečnými chodníky ze zámkové dlažby, dlážděnými parko-
vacími stáními a rovnou asfaltovou vozovkou. K pěknému vzhle-
du přispívají i vkusně u pravené zahrady a nové ploty u většiny 
domů. Mezi parkovacími plochami nechybí ani prostor pro zeleň.

Celé dílo bylo dokončeno bez skluzu a prodlev 8. října, páska 
slavnostně přestřižena 15. října za přítomnosti zástupců stavební 
fi rmy, představitelů obce a obyvatel ulice, kteří nové dílo také 
pořádně oslavili.

Po osázení připravených „ostrůvků“ okrasnou zelení se všichni 
budeme těšit na jaro, kdy se celá ulice zazelená a rozkvete. Začátek rekonstrukce. Fotogalerie: Michal Holásek
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Práce pokračují - pohled od „rotundy“. Těžká technika ve vrcholné fázi.

Pohled od křižovatky - levá strana ulice před rekonstrukcí... .. a po ní.

Stejný pohled na pravou stranu „Růžovky“.


