
Vážení spoluob ané, milí 
„Lutí áci a T eb í áci“,

ani jsme se nenadáli a už je minulostí 
další kalendá ní rok. 

Na konci každého roku si p ejeme, 
aby ten následující byl lepší než ten 
p edchozí. Když se ohlédnu zp t, m žu 
íct, že b žný život lepší byl, i když ne 

o mnoho. V lét  jsme sice fungovali té-

m  bez omezení, a dokonce jsme stihli 
uspo ádat náš již tradi ní Rockový fes-
tival, s nástupem podzimu se však op t 
za aly plnit jednotky intenzivní pé e 
všech nemocnic lidmi s onemocn ním 
COVID-19. 

Díky vakcinaci v tší ásti obyvatel, 
která evidentn  ú inkuje, našt stí ne-
jsou omezení tak p ísná jako loni, ale 
t eba o rozsv cení váno ních  strom  
nebo o setkání senior  jsme už podruhé 
bohužel p išli. 

Každého z nás se dotýká také všudy-
p ítomné zdražování, které komplikuje 
život Vám i nám na ú ad , protože každá 
investice, každé vylepšení naší obce, ba 
i samotný její provoz se neúm rn  pro-
dražují. Nezbývá než si pro nás všechny 
do toho nového roku 2022 zase p át, aby 
byl lepší než ten p edchozí. 

Je tradicí, že starosta na za átku  roku 
také zhodnotí, co se v obci zastupitel m 
povedlo v  roce p edchozím, a já tuto 
tradici neporuším. Objem investic nebyl 
v roce 2021 tak rekordní jako v p edcho-
zích letech, ale i tak se myslím ud la-
lo kus práce. Naši senio i mají krásn  
za ízenou kulturní místnost v novém  
komunitním dom ,  základní škola má 
pro žáky novou kuchy ku a keramickou 
dílnu, lutínské sídlišt  má nové moder-
ní polopodzemní kontejnery a rodinné 

domy obdržely zdarma popelnice na t í-
d ný odpad. 

Dalším krokem k lepší pitné vod  byla 
rekonstrukce armaturní šachty na vod-
ním zdroji, nový park a stromo adí 
dostal T eb ín. Obyvatelé ásti  ulice 
R žová mají kompletn  novou silnici, 
chodníky a parkovací stání.

A co si p át do nového roku?
Základem je jist  pevné zdraví a zvláš  

pro dnešní dobu také vzájemný respekt, 
jednota a soudržnost nás všech. 

Jakub Chrást, starosta obce

ZDARMA 



Ve ejné projednání nového územního 
plánu obce, se kterým jsme p vodn  po í-
tali v listopadu 2021, se uskute ní ve st edu 
19.ledna 2022 od 16 hodin v aule ZŠ Lutín. 

Jak jste už ur it  zjistili, spole nost T-
Mobile ve spolupráci s CETIN  (pat í pod 
O  )se chystá po místní ásti Lutína rozvést 
optickou sí  FTTH (z anglického  ber-to-
-the-home, tedy optika až do domu). Mnohé 
z vás již spole nost COM PLUS, která pro-
jekt p ipravuje, kontaktovala, další teprve 
kontaktuje.

Druhá polovina roku 2021 se v Lutín  
nesla v duchu dosti podstatných zm n 
v odpadovém hospodá ství obce. Sídlišt  

dostalo polopodzemní kontejnery s p í-
stupem pouze na ip, rodinným dom m 
byly rozdány o ipované nádoby na papír 
a plasty a všechny popelnice na sm s-
ný komunální odpad (SKO) byly rovn ž 
opat eny RFID ipy. 



Za obecní samosprávu Dalibor Kolá ,
Jakub Chrást

Fota: Libor Ml och

V RC Klásek neprobíhají 
pouze kroužky a akce pro 
d ti. Koncem íjna si ma-
minky mohly prov it kon-

dici na „Latina  tness“, které se tentokrát 
neslo v rytmu  tance „ a- a“. Kdo ekal jen 

tane ek a lehké nat ásání, ten byl velmi p e-
kvapen. 



Fota: Monika Janíková

Váš Klásek

Jan Chabi ovský, knihovník

Návšt vník Registrovaných 
tená

Výp j ek Nových knih Po et akcí

2512 215 7310 541 16

Za všechny organizátory 
spole enského života v obci RR OZ
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„Op t, znovu po roce, p ivítáme Vánoce.  
Známe krásné symboly ze školky i ze školy. 
Stromek, který lesem voní, hv zda, rybi ka,
jmelí, co nám št stí nese, v nec, váno ka.  
Zvone ek, co jemn  cinká, pro d átko bílá 
plínka. 
P jdem za ním k Betlému? K Ježíškovi ma-
lému?“  

„Betlém“

„Rodina je nejvíc.“

Dana Ostianová, vedoucí u itelka MŠ

Foto: Dana Ostianová

(Karel apek)

„…Tu se šourala cestou n jaká babi ka, 
a když vid la princeznu na schodech plakat, 
klekla si k ní a povídá p kn : „Ale nepla te, 
princezno. Kdybych vám p inesla zví e, kte-
ré má o i smaragdové, a p ece mu je nikdo 
neukradne, vousy takovéhle, a p ece to není 
mužský, kožich jiskrný, a p ece mu nesho í, Fota: Marcela Ln ní ková



Navzdory epidemiologické situaci probíha-
jí sout že podle plánu a žáci lutínské školy 
se jich mohou ú astnit. V úterý 2.listopadu 
prob hlo školní kolo matematické sout že 
zvané PYTHAGORIÁDA pro žáky 6.-9. 
ro níku. 

Jana Vyhnánková, u itelka matematiky

noži ky hedvábné, a p ece si je nikdy nepro-
chodí, a v kapsi kách šestnáct nož , a p ece 
si masa nenakrájí, že byste už ani nezaplaka-
la?“

Princezna se podívala na babi ku, z jedno-
ho modrého oka ješt  jí tekly slzy, ale druhé se 
už smálo radostí. „Vždy , babi ko,“ povídá, 
„takové zví e na sv t  není…“ V ra Vo ková, u itelka

Foto: Jana Vyhnánková

  Jana Pali ková, u itelka

Foto: Kate ina MrázkováFoto: Jana Pali ková



Ema Baleková, Tomáš Hrazdil, 9.B

Anežka Kucha ová, 9.B Leona otková, u itelka

Fota: Jan Chmelá

Fota: Lenka Pomykalová



Jan Chmelá , u itel

S partnerskou školou Werner von Siemens 
Schule v n meckém Wetzlaru spolupracuje-
me v rámci projektu Erasmus+ nep etržit  
od roku 1999. Za b žných podmínek p ijíž-
d jí na podzim n me tí studenti k nám, aby-
chom pracovali na spole ném projektu, ale 
tentokrát bylo vše jinak.

Adam Rubá ek, MS 3.A

Fota: Marcel Má ala

Tém  v „nelidských“ podmínkách 
(dva centimetry sn hu a teplota -1°C) 
jsme vyrazili na nejvyšší vrchol Hané. 
N kte í mrzli již ve vestibulu školy, tak-
že to vypadalo na velké dobrodružství.

Foto: Hana Grundová



Jakub Chrást, hrá  „A“ týmu

Hana Grundová, u itelka

B hem podzimních prázdnin, konkrét-
n  27. íjna, se v areálu TJ Sigma Lutín 
konal první ro ník akce nazvané „Den 
s fotbalem“, které se zú astnilo šest-
náct zapálených fotbalist  a branká  
z Lutína a okolí.

Foto: archiv branká ského klubu

Fota: Hana Grundová



Petr Zd álek, p edseda branká ského 
klubu Golmánci z.s.

Radek Zbo il, p edseda oddílu
Martin Za al, vedoucí týmu „A“

Lutínský ob an a fotograf Michal 
Holásek sestavil kalendá  na rok 2022 
s fotogra  emi, které srovnávají lutínské 
domy, ulice a další místa p ed n koli-
ka desetiletími se sou asným stavem.  
Pro ob any jsou kalendá e v omezeném 
množství k dispozici na Obecním ú adu 
v Lutín . 

Pane Holásku, jste lutínský rodák?

V jakém v ku jste za al fotit a jaký byl 
váš první fotoaparát?

Které akce v rámci Lutína jste fotogra-
foval a co fotíte nejrad ji?

Fota: Renata Holásková



Jak jste p išel na myšlenku sestavit 
kalendá  s historickými fotkami Lutína 
a kolik asu jste tomu v noval? 

Rozhovor p ipravil a otázky kladl 
Miroslav Brhel.

„Dne 8.9.1948 zapo ala p íprava pro 
stavbu nového nádraží Lutín – T eb ín. 
Budova starého nádraží byla p ipravena 
na rodinný domek. Tento rodinný domek 
má základy p vodní budovy starého ná-
draží. Mezi starým a novým nádražím byl 
rybník, který byl p i stavb  nového nádra-
ží zasypán odpadovým kamenem. Asi 250 
vagon  kamene bylo t eba k tomuto ú e-
lu…Za zrušený rybník za nádražím byla 
vybudována nová sb rná nádrž za koleje-
mi, což je spojeno pod tratí zd ným kaná-
lem sv tlosti 150cm x80 cm, který vyús u-
je do nové nádrže. Tato nádrž má sloužit 
k zadržení vody v p ípad  p ívalu vody.“

„Nové nádraží Lutín-T eb ín, které bylo 
postaveno v roku 1948-1949, bylo dáno 
do provozu 26. íjna 1949. P i p edává-
ní vyhrávala dechová hudba z místních 
hudebník , p evážn  zam stnanc  z nár. 
podniku Sigma Lutín. Toto nové nádraží 
moderního slohu je chloubou celého okolí. 
Dnes již nemusí zam stnanci z nár. podni-
ku Sigma Lutín, kte í se dopravují vlakem 
do svých domov , tísnit se v malé ekárn  
aneb venku za zdí starého nádraží ve sn -
hové vánici i v dešti a mají možnost v pro-
storné ekárn  neb na krytém nástupišti 
vy kat p íjezd vlaku. Nádraží je vybaveno 
též ekárnou pro matky s kojenci, dále pak 
splachovacími záchody, zde je vše oblože-
no a v naprosté istot . Je nutné zhodnotit 

i to, že se nedosp lo d íve tohoto úsp chu, 
i když ministr železnic byl za první republi-
ky rodák z T eb ína“.

Zápisy z Pam tní knihy použil 
Josef Nejedlý

Oprava chybného údaje v lánku o íslování t eb ínských dom  ( . 159, str. 13): Novostavbu p. 1 u silnice ke Slatinicím posta-
vil František Bok vka s manželkou Cecílií. Zem el 13.8.34. Hynek (Ignác) Bok vka byl jejich syn.

Foto: archiv OÚ T eb ín



Jan Št pán
pracovník olomoucké pobo ky 

Zemského archivu v Opav

Foto: Zemský archiv v Opav

Karel Mišák

Foto: Karel MišákFoto: archiv Michala Holáska



v listopadu:

v prosinci:

V sobotu 13. listopadu bylo v Lutín  slavnostn  p ijato do svazku obce 6 d tí.
Kulturní program p ipravili žáci ZŠ.

Foto: Patrik Vlach
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Redak ní rada OZ p eje svým tená mRedak ní rada OZ p eje svým tená m

 a všem ob an m Lutína a T eb ína do roku 2022  a všem ob an m Lutína a T eb ína do roku 2022 
pevné zdraví, „ocelové“ nervy , nezdolný optimismuspevné zdraví, „ocelové“ nervy , nezdolný optimismus

 a víru v „lepší zít ky“. a víru v „lepší zít ky“.

v zá í:

v íjnu:

Narozeným d tem p ejeme, aby jejich p íští 
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Poz stalým projevujeme 
up ímnou soustrast.

Sbor pro ob anské záležitosti
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Všem jubilant m p ejeme zdraví a spokojenost.
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