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ZE ŽIVOTA OBCE
Vážení příznivci zdravého pohybu – chodci, běžci, cyklisté – nezapomeňte,
že letošní pochod (běh, jízda) Mánesovou stezkou se koná v sobotu 14. května.
Na tuto krásnou každoroční procházku jarní přírodou
srdečně zve pořadatel - oddíl turistiky TJ Sigma Lutín.

Chválíme a děkujeme
Pochval není nikdy dost. Proto jsme
rádi, že můžeme touto cestou vyjádřit
uznání a dík obyvatel lutínského komunitního domu za ochotu a vstřícné jednání starostovi a pracovnici místního
obecního úřadu.
Žádost o ﬁ nanční podporu v důsledku
zvýšení nájemného a nákladů na bydlení, kterou bylo nutné podat v určeném

Zastupitelé schválili rozpočet
obce
Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce
Lutín dne 7. března 2022.
Rozpočet obce počítá s příjmy 63,6
mil. Kč a výdaji 90,9 mil. Kč. Je tedy
schodkový, schodek je hrazen úsporami z minulých let. Tuto bilanci by mohla vylepšit případná dotace až 20 mil.
Kč z Ministerstva pro místní rozvoj,
o kterou jsme žádali na již probíhající
přestavbu školy v Třebčíně na hasičskou zbrojnici a kulturní sál.
Do rozpočtu obce jsou zahrnuty i další zásadní investiční akce. I když jde
prozatím pouze o zpracování projektových dokumentací, jedná se o důležité oblasti obou místních částí. Mezi
mnohými můžu jmenovat komplet-

termínu řádně vyplněnou na úřad práce
v Olomouci, vyřídila za žadatele ochotně a rychle (včetně správného vyplnění
formulářů) sama pracovnice obecního
úřadu. Ušetřila je tak nejen případných
chyb při vyplňování žádosti, ale hlavně
únavného cestování do města a čekání na úřadě, které nemá rád ani člověk
mladý a zdravý. A co je nejdůležitější: žádosti podané na začátku dubna
byly v krátké době vyřízeny.

Podle slov samotných úředníků
na úřadu práce projevují starostové
a pracovníci obecních úřadů podobnou vstřícnost k seniorům ve své obci
jen ve vzácných případech.
Proto obyvatelé komunitního domu
v Lutíně, kterých se záležitost týká,
oceňují tuto pomoc a jsou přesvědčeni, že poděkování a pochvala jsou
jen malá odměna za projev dobré
vůle.

ní rekonstrukci zbytku ulice Růžová
v Lutíně, chodník/cyklostezku v ulici
Olomoucká v Lutíně, chodník kolem
Hospody u Popelků, chodník v ulici
Třebčínská (kolem nové zástavby), studii cyklostezky od zdravotního střediska do Olšan, PD veřejného prostranství
za zdravotním střediskem, studii nové
budovy mateřské školky u základní
školy. V Třebčíně to pak jsou chodník
a cyklostezka mezi Třebčínem a Lipami
nebo pokračování chodníku v ulici na
Olšany.
Všechny tyto akce po ukončení projektové přípravy pak budou postupně
realizovány v nejbližších letech. Velmi
brzy budeme občany, kterých se tyto
akce přímo dotýkají, vyzývat k účasti
na veřejném projednání těchto projektů.
Do rozpočtu obce je rovněž zahr-

nuta výsadba stromů na sídlišti okolo
domů č.p. 207, 208 a mateřské školky,
v opravené části ulice Růžová nebo
také kolem polní cesty za nádražím
v Třebčíně. Celkem se jedná o téměř
100 stromů a 980 keřů.
Mimo rozpočet zůstala realizace
III. etapy regenerace sídliště v Lutíně
(dvůr), která čekala na schválení dotace. Na konci března jsme bohužel obdrželi informaci, že naše žádost je znovu
zařazena pouze mezi náhradníky, a tak
zastupitelstvo obce na svém zasedání
25. dubna (po uzávěrce Zpravodaje)
rozhodovalo o realizaci akce i bez dotace. O výsledku jednání vás budeme informovat. Na zprávu o dotaci čeká rovněž cyklostezka do Luběnic a rekonstrukce ulice „Kaplická“ v Třebčíně.
Jakub Chrást
starosta obce
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Co nového s lékárnou?

O provoz lékárny stáli dva vážní zájemci, u obou však zasáhly další okolnosti,
které jim nedovolily lékárnu v Lutíně
přijmout. U jednoho to byl kritický nedostatek pracovní síly v oboru a u druhého
aktuální vysoké úrokové sazby u úvěrů
a nejistá doba.
Důvodem krachu jednání nebyla výše
podpory ze strany obce. Zájemci naopak
oceňovali její přístup. Nic nevzdáváme

a bojujeme dál. V současné době máme
informace od developera, že lékárna by
mohla vzniknout v nové obchodní zóně
za zdravotním střediskem. Jejího nájemce
budeme chtít přesvědčit, aby novou lékárnu rozjel ihned v prostorách lékárny bývalé, ještě dřív, než bude obchodní zóna
postavena.

Vše se podařilo s minimálními náklady stihnout během čtrnácti dnů a nyní již
ukrajinská rodina byt využívá. Obecní
úřad by chtěl poděkovat všem, kdo se
na této „rychlé akci“ podíleli, zejména pak ﬁrmě Malířství Kubáč s Pavlem
Hradilem a kol., podlaháři Miloslavu
Řezáčovi z Těšetic, instalatéru Františku
Crhovi a elektrikáři Miroslavu Hufovi
z Třebčína, Stolařství Odstrčil z Lutína,
zaměstnancům ZŠ a MŠ Lutín, kteří
uspořádali sbírku nábytku, nádobí, oblečení a dalších nezbytných věcí, rodině

Sekaninových z Lutína, Sigmasoftu Lutín,
pracovníkům Technických služeb Lutín
a dalším zaměstnancům obce.
Lidé, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny,
našli možnost ubytování i u spoluobčanů v jejich rodinných domech v Lutíně
a Třebčíně a pomoc nabídla i Sigmundova
SŠS Lutín (ubytování ve školním domově
mládeže). Všem občanům a ﬁrmám, kteří těmto lidem v nouzi pomáhají, za naši
obec děkujeme.

Duben byl v Klásku
akcemi přímo nabitý.
Speciální tvořivou herničku pro rodiče a děti
na téma ,,Malý vědec“ si užili malí
i velcí. Čekalo nás několik pokusů, nafoukli jsme bez použití vlastního dechu
balónky a zjistili jsme třeba, jak fun-

guje lávová lampa. Od září bude probíhat v Klásku pravidelný kroužek „Malý
vědec“.
V jarní dílničce jsme se vyřádili při
tvoření. Stejně jako minulý rok jsme si
společně ozdobili v parku strom na téma
Velikonoce a někteří z milovníků pořádku se zapojili i do akce ,,Den Země“
a na procházce posbírali odpadky a pomohli tak přírodě.

Připravovaný tradiční ,,Dětský den“
se bude konat v pátek 27. května v areálu Rybníček. Tentokrát bude na téma
„Podmořský svět“ a máte se na co těšit. V červnu vás zveme do knihovny
na besedu s paní Martíškovou, autorkou
knížek pro děti.
Sledujte nás na FB a nic vám neunikne!

Medaile je „doma“!

Tvořivá dílnička „Malý vědec“.

Vedení obce Lutín dostalo od zastupitelstva obce mandát podpořit případného
zájemce o provoz lékárny v prostorách
zdravotního střediska, které není obecním majetkem, příspěvkem 100 000 Kč
na první rok provozu. Zastupitelstvo obce
tím chtělo jasně dát najevo, že lékárnu pro
své občany v Lutíně chce.

Pomáháme rodinám
z Ukrajiny
Členové zastupitelstva a rady obce rozhodli
v průběhu března o přidělení obecního bytu
nad poštou paní Tatianě, která uprchla se
třemi dětmi před válkou z Ukrajiny. Přijela
k nám s minimálními prostředky a požádala
obec o pomoc s ubytováním. Shodou okolností nebyl zmíněný byt obsazen, nicméně
bylo nutné jej kompletně vybavit včetně vymalování, montáže kuchyně, podlahových
krytin, nábytku a světel.

Jak vypadá jaro v Klásku?

2

Jakub Chrást

Miroslav Brhel, tajemník

Monika Janíková

Fota: Monika Janíková

DUHA Křišťál Lutín
Jedeme naplno!
Lutínský dětský turistický oddíl je od začátku
tohoto školního roku
konečně, po koronavirové hodně omezené
době, v plném provozu.
A to včetně pravidelných středečních schůzek, jednodenních
výletů i víkendovek!
Přivítali jsme mezi námi nové šikovné členy, sportujeme, hrajeme hry venku
i v klubovně, učíme se uzly, mapy i malinko morseovku. A mimo to všechno máme
nová oddílová trička a naši instruktoři
a mladí vedoucí připravují od září náš
další tábor! Ale ne nějaký „příměšťák“,
kde děti spí doma a chodí „jako do družiny“ - myslím tím opravdový tábor se spaním
ve stanech, táboráky, nočními hrami, výlety
a pro nejlepší a nejodvážnější i s přespáním
„pod širákem“ v přírodě! Celé to bude navíc
propojené velkou celotáborovou hrou - letos
na zajímavé „božské“ motivy. 
Dokonce máme nové oddílové webové
stránky (www.duha-kristal.cz)!
Nechcete se přijít za námi podívat? V klu-

bovně jsme každou středu od 16:15... Nebo
můžete jet s námi na tábor, který pořádáme
již po sedmadvacáté! Letos se nějak rychle
plní, takže pokud byste měli zájem o náš
„božský nepříměšťák“, srdečně vás zveme! Koná se klasicky na přelomu prázdninových měsíců v termínu 23. července

Říjnový víkend u Dolan.

Jaro u hasičů je plné aktivit
Pravidelné okénko do života třebčínských
dobrovolných hasičů začneme nahlédnutím
na činnost zásahové jednotky. Od posledního vydání Zpravodaje byl jednotce vyhlášen
poplach celkem třikrát. Poprvé se jednalo
o výjezd na základě naměřené vyšší koncentrace nebezpečných látek při zásahu ZZS
Olomouc na zdravotním středisku v Lutíně.
Jednalo se o planý poplach, způsobený vysokou citlivostí měřicího přístroje. Další dva
výjezdy v posledních dvou únorových dnech
byly k požárům ve Slatinicích a na fotbalovém hřišti v Lutíně.

- 6. srpna a přihlášku a veškeré další informace kolem najdete na webu https://tabor.lutin.cz. Můžete také zavolat Lenočce
(ráda vám vše řekne). Nebo raději ve středu
na schůzce?
Těšíme se na nová setkání!
Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

Potáborový víkend na Dolní Bečvě.

Doposud poslední výjezd byl záhy po vyhlášení odvolán, protože se jednalo o neohlášené pálení klestí v Lutíně. Mimo zásahy
se každé dva týdny v pátek potkávají hasiči
v rámci předepsaných školení a při údržbě
techniky.
Do vybavení jednotky přibyly na jaře
díky štědrosti sponzorů resuscitační přístroj
a stabilizační tyče pro zásahy u dopravních
nehod. Ještě jednou tedy děkuji společnosti
MB TOOL a Nadaci ČEZ za jejich příspěvky.
Na konci března se hasiči zúčastnili jako
uniformovaná jednotka také malé slavnosti
u kaple v Lutíně. V rámci zahájení turistické
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Fota: Tomáš Pospíšil

a lázeňské sezony zde mohli občané sledovat průjezd kočáru s pasažéry – „arcibiskupem“, panem Václavem Obrem, restaurátorem, zakladatelem a ředitelem Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, a dalšími aktéry
této už několikaleté jarní akce. Členové
SDH rovněž pilně pracují na organizaci nadcházejících květnových hodových slavností
v Třebčíně.
Velkou radost nejen hasičům dělají zdárně pokračující práce na rekonstrukci bývalé
školy v Třebčíně. Po fázi bourání již začalo
budování. Sestavené a betonem vylité jsou
nové stropy, proběhla zpevňující injektáž základů v budoucí garáži pro cisternu.

Postupně probíhá konstrukce střechy na přístavbě ve dvorním traktu. A proč bude garáž
tak velká? Norma pro stavbu nebo rekonstrukci stanoví, že garáž musí mít takovou

šířku, aby na každé straně auta zůstal prostor minimálně 1,5 metru, výška nad autem
musí být minimálně o 1,5 metru větší než
vozidlo, aby se dalo manipulovat s výbavou

Dárek sponzorů: resuscitační přístroj od společnosti MB TOOL,

Mladí hasiči pilně trénují….
Mladí hasiči pokračovali přípravou
i v zimním období, kdy se trénink přemístil
z venkovních prostor Ohrady do sokolovny
ve Slatinicích.
Obec Slatinice nám nabídla bezplatně sokolovnu, a to v obvyklém středečním čase.
Děti tak vystřídaly „hasičinu“ za pohybové
aktivity, které bylo možné provádět v so-

stabilizační tyče od Nadace ČEZ.

kolovně. Kromě běžných her a různých
překážkových drah také cvičily na nářadí
a náčiní, které se běžně nepoužívá při tělesné výchově (např. hrazda, kruhy a lano
na šplhání). Jedním z hlavních úkolů trenérů
bylo utužování celého kolektivu dětí a jejich
fyzické zdatnosti.
Zima rychle utekla a od března se trénink
opět přesunul do Ohrady v Třebčíně. Děti
čekal nácvik úplně nových disciplin - po-

Jako úplní nováčci obsadili mladí hasiči z Třebčína v neděli 24.dubna krásné osmé místo z 21 soutěžních družstev.

Třebčín je věrný
tradicím
Třebčínské „ostatky“. Po roční pauze
jsme mohli v sobotu 26. února konečně
oprášit maškarní kostýmy a vypravit se
do „ostatkového“ průvodu obcí. Obavy
z neúčasti „masek“ se naštěstí nenaplnily,
bylo jich krásných třicet pět.
Spoluobčané připravili bohaté pohoš-

uloženou na střeše zásahového auta.
O činnosti kroužku mladých hasičů píšeme v samostatném článku.
Dalibor Kolář, místostarosta

tění. Dům od domu se linula vůně smažených koblížků, uzeného masa a jiných
lákavých dobrot. Počasí nám v ten den
moc nepřálo, ale i tak si všichni tento čas
náramně užili.
Letošní „ostatky“ se však kvůli doznívajícím protiepidemickým opatřením nemohly uskutečnit s večerním pochováním
basy. S naší „zesnulou“ jsme se tedy rozloučili „v kruhu rodinném“.
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Foto: Dalibor Kolář

žárního útoku CTIF a štafety CTIF. Jsou
to mezinárodní discipliny a úplně jiné, než
které zatím trénovaly. Velice se ale snažily,
pravidla pochopily a naučily se velice brzo.
Proto mohlo být přihlášeno jedno starší
družstvo mladých hasičů na dubnové závody v Olomouci.
Za celý kolektiv trenérů a hasičů přejeme
dětem, aby jejich účast byla úspěšná.
Lenka Báťková, vedoucí kroužku

Fota: Lenka Báťková

Už teď se těšíme na příští rok a pevně
věříme, že tato oblíbená obecní tradice
proběhne tak, jak jsme z minulých let
zvyklí.
* * *
Třebčínský košt. Snem každého sadaře
je sklidit krásné plody své úrody. Někdo
sklizeň zkonzumuje čerstvou, jiný zkompotuje či zamrazí a další přemění v lahodný mok. Těchto (nejen čirých) tekutin

Veselý ostatkový průvod masek se konal navzdory nepřízni počasí. Foto: Petr Oslanec

se nám na Josefa 19. března sešlo v KSZ
Třebčín krásných osmadvacet vzorků.
Degustační komise mohla ochutnat pálenky z meruněk, švestek, hrušek, třešní
a taky likér z ořechů a višní. Ocenění se
za zvuků příjemné hudby dostalo hned
desítce soutěžících. Za svou skvělou práci
byli odměněni krásnými cenami v zahradnickém duchu, aby mohli dále pokračovat
v oblíbené činnosti a dopřávat potěšení
našim chuťovým pohárkům.
* * *

Ocenění soutěžící z „koštu“.

Velikonoční workshop v sále KSZ
v Třebčíně navštívilo v neděli 3. dubna
několik desítek dětí se svými rodiči i prarodiči, aby si mohly vlastnoručně vyrobit
velikonoční dekorace. Šikulové různých
věkových kategorií pracovali např. se
dřevem a jinými přírodními materiály,
látkou, korálky, tvořili zajíčky ze špalíků,
slepičky z plat na vejce, kraslice ubrouskovou technikou, látkové a hliněné zápichy do osení. Sely řeřichu do skořápek,
zdobily perníčky a pletly pomlázky. Spolu

Nedělní tvořivé odpoledne mělo bohatou účast dětí i dospělých.

Foto: Lenka Podhorná

s našimi dětmi se tohoto výtvarného dne
zúčastnily i děti ukrajinské. Společně s jejich maminkami jsme je za pomoci SDH
Třebčín přivezli do naší obce z Prostějova,
kde našly dočasný azyl.
Všichni zúčastnění si toto víkendové
odpoledne krásně užili a už se těší na další výtvarnou dílnu, která nás čeká před
Vánocemi.
Za kulturní komisi
Ivana Čeplová

Fota: členové KK

Knihovna na jaře přivítala
předškoláky

Pod novými knihami se prohýbají stoly.
Foto: Jan Chabičovský

Na jaře jsme si mohli všichni oddechnout,
a to doslova. Uvolnila se covidová pravidla
a knihovna opět mohla pořádat akce jako
dříve. V březnu jsme tak přivítali skupinu
předškoláků z mateřské školy v Lutíně.
S dětmi jsme si pověděli, co se v takové
knihovně dělá a jak se chovat ke knížkám.
Nabyté zkušenosti pak děti předvedly při
nadšeném prohlížení zdejších knih. Závěr
návštěvy jsme si zpestřili hraním her a promítáním pohádky Josefa Čapka „Jak Pejsek
a Kočička psali dopis“. Bylo to parádní dopoledne.
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Malí předškoláci si se zájmem prohlédli knihy v dětském oddělení.
Foto: Lenka Kulatá

Koncem března jsme taky konečně oprášili projektor a zahájili novou sezonu našeho
ﬁlmového klubu, a to milým rodinným ﬁlmem „Luca“, který se odehrává v prosluněné
prázdninové Itálii. Škoda, že nemáme větší

knihovnu, protože zájemců bylo víc než volných míst. Pevně doufám, že tento rok stihneme promítnout spoustu dalších ﬁlmů.
Závěrem svého článku bych vás rád pozval
na některou z novinek na poličkách lutínské

i třebčínské knihovny. Jarní nadílka knih
byla jako obvykle „mamutích“ rozměrů.
Užijte si jaro!
Jan Chabičovský
knihovník

Sbor pro občanské záležitosti
se podílí na životě obce

li ve své práci pokračovat a v rámci možností
naše aktivity neomezovat.
V roce 2021 jsme absolvovali 164 osobních
návštěv u našich starších spoluobčanů, kdy
jsme jim předali blahopřání a malou pozornost k životním výročím. Blahopřáli jsme
také manželům, kteří oslavili „zlatou“ svatbu. Přivítali jsme do svazku obce čtyřicet
nových občánků, zorganizovali jsme přijetí
nejlepších žáků devátých tříd u starosty obce,
účastnili jsme se přivítání žáků do první
třídy naší školy. Předali jsme pamětní listy
absolventům maturitních i učebních oborů
Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín.

Mrzí nás, že již dvakrát bylo z důvodu
epidemiologické situace zrušeno tradiční
Setkání seniorů. Proto jsme se letos raději
rozhodli tuto akci uskutečnit netradičně již
v červnu. Naši senioři budou brzy osobně
pozváni a 14. června je rádi přivítáme v příjemných prostorách Společenského domu
Sigmy Lutín.
Všem členům SPOZ Lutín moc děkuji
za práci, panu starostovi, zastupitelům a pracovníkům obce i naší školy za podporu.
Všem přeji pěkné jarní dny.
Leona Čotková
předsedkyně SPOZ

Jménem Sboru pro občanské záležitosti
zdravím občany Lutína a Třebčína a ráda
bych je informovala o tom, co je náplní naší
činnosti.
Naším cílem je podílet se na významných
životních meznících našich občanů a podporovat sounáležitost obyvatel s obcí, která je
jejich domovem.
Bohužel i naše činnost byla poslední dva
roky ovlivněna nepříjemnými restrikcemi
v pandemickém období. Přesto jsme se snaži-

Kdy – kde – co v květnu a červnu

15. května - Hodová mše (10.00 hod)
(neděle)
a hodový koncert (15.00 hod.)
v kapli sv. Floriána v Třebčíně

7. května - Hody a oslavy osvobození v Lutíně:
(sobota) - odpoledne na Rybníčku - občerstvení
a program pro děti (14.00 – 19.30 hod.)
- položení věnce k pomníku padlým,
průvod na Rybníček, vatra (16.00 hod.)
- ohňostroj a hodová taneční zábava (20.00 hod.)

21. května - Volejbalový turnaj (Memoriál Ing. Květ. Křížka)
(sobota)
areál Ohrada (9.30 hod.)
28. května - Taneční zábava v Třebčíně
(sobota)
areál Ohrada (20.00 hod.)

8. května - Hodový budíček
(neděle)
s hudbou J. Pavlíčka (7.00 hod.)
fotbalové utkání mužů
stadion TJ v Lutíně (16.30 hod.)

4. června - Kácení máje
(sobota)
s taneční zábavou v areálu Rybníček (20.00 hod.)

13. května - Oslavy osvobození
(pátek)
s průvodem v Třebčíně (19.00 hod.)
hodová taneční zábava v areálu Ohrada (20.00 hod.)

14. června - Setkání seniorů Lutína a Třebčína
(úterý)
v sále Společ. domu v Lutíně
(bližší údaje na pozvánkách)

14. května - Pochod Mánesovou stezkou
(sobota)
start a cíl na stadionu TJ Lutín (od 7.30 hod.)

18. června - Rodinné odpoledne
(sobota)
v areálu Ohrada (14.00 hod.)

14. května - Rodinný program (14.00 hod.)
(sobota
hodová taneční zábava v areálu Ohrada
odpol.)
(20.00 hod.)

Celý týden od 2. (pondělí) do 8. (neděle) května lunapark „pod
lipami“ v Lutíně.
Kulturní komise
* * * * *

Koncertem oslavíme
významné výročí
Hodové slavnosti v Třebčíně budou mít
ještě slavnostnější ráz. Letos je tomu přesně 160 let, co byla vysvěcena kaple sv.
Floriána. Historické prameny dokládají,
že třebčínští občané byli velmi smutní,
že na území obce nemají vlastní církevní
svatostánek. Proto se rozhodli vystavět si
kapli.
Na místě dnešní kaple dříve stávala dřevěná zvonice a kamenný kříž z roku 1792.
Rozhodnutí o stavbě kaple padlo v roce

1857 a 3. srpna toho roku byl sepsán úřední protokol. Za občany Třebčína jej podepsali starosta František Smička a člen
výboru Tomáš Lének.
Prací na stavbě se ujal zednický mistr
Tomáš Blaha z Drahanovic, který veškeré práce provedl velmi důkladně. Kaple
byla vystavěna „značným nákladem, důkladná a obrovská“, jak se uvádí v žádosti o vysvěcení, podané 15. května 1862
na arcibiskupskou konzistoř v Olomouci.
Slavnostní akt vysvěcení proběhl 6. října 1862.
V rámci oslav třebčínských hodů letos
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zazní k oslavě výročí vysvěcení kaple hodový koncert vokálního uskupení
Proměny pod vedením sbormistryně

Lenky Dohnalové Mlynářové. Hudební
tóny se rozezní v kapli sv. Floriána v neděli 15. května od 15 hodin. Všechny

občany srdečně zveme k návštěvě koncertu.
Dalibor Kolář

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

festivalu a slavností piva v termínu 9. 7.
2022 a pověřuje kulturní komisi přípravou programu.

O čem jednala rada obce

Vzala na vědomí informace o včasném
převodu částky ve výši 30 000 000 Kč
z účtu u Sberbank CZ, a.s. na účet
u Československé obchodní banky, a.s.
a zůstatku ve výši cca 4 mil. Kč u banky
Sberbank CZ, a.s..

O návrh Nařízení obce č. 1/2022, kterým
se zakazují některé formy prodeje zboží
a poskytování služeb v energetických
odvětvích. Místostarostu obce pověřuje
jeho projednáním s Krajským úřadem
Olomouckého kraje.

dne 23. 2. 2022:
Souhlasila s převodem ﬁnančních prostředků ve výši 30 000 000 Kč uložených
v bance Sberbank CZ, a.s. na bankovní účet
u Československé obchodní banky, a.s.
dne 2. 3. 2022:
Schválila uvolnění ﬁnančních prostředků
z rozpočtu Obce Lutín na rok 2022 v celkové výši 16 000 Kč. Prostředky budou použity na zajištění atletického závodu škol
(Memoriál Jana Spurného – 2500 Kč), mikulášskou nadílku v ZŠ a MŠ Lutín, p.o.
(6 000 Kč), oslavu Mezinárodního dne dětí
v MŠ Lutín (3 500 Kč) a ukončení docházky předškoláků do MŠ Lutín (4 000 Kč).
Rozhodla o pomoci válkou zasažené
Ukrajině takto:
- ve spolupráci se Základní a Mateřskou
školou Lutín p.o. bude uspořádána sbírka
potřebného vybavení a jídla, která bude
k odvozu na Ukrajinu předána obyvateli
naší obce, pocházejícímu z Ukrajiny;
- po dohodě s členy JSDH bude do registru nabídek pro bezplatnou dopravu z ukrajinských hranic se Slovenskem do ČR zaregistrován dopravní automobil Crafter;
- základní škola ve spolupráci s obcí zorganizuje sbírku nepotřebného nábytku
za účelem vybavení obecního bytu nad
poštou, který bude nachystán pro případné rodinné příslušníky obyvatel Lutína
pocházející z Ukrajiny;
- bude prověřena možnost využití bytů
v bývalé DPS č.p. 127 (zejména stav rozvodů, možnost připojení na elektrickou
a plynovou síť), aby v případě eskalace
situace s válečnými uprchlíky bylo možné
nemovitost využít, pokud to její stav dovolí;
- rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce rozhodnout o ﬁnančním daru ve výši
100 000 Kč prostřednictvím organizace
Člověk v tísni.
Souhlasila:
O se snížením ceny za pronájem prostor
v KSZ Třebčín o 500 Kč po dobu nedostupnosti kuchyňky;
O s uspořádáním tradičního Rockového

dne 30. 3. 2022:
Souhlasila:
O s vypracováním studie budoucího veřejného prostranství za zdravotním
střediskem v Lutíně. Studii vypracuje
sdružení architektů LBNK – Rudorfer,
Schwab, Schwarz (IČ: 9390308) ze cenu
25 000 Kč (nejsou plátci DPH);
O s vypracováním projektové dokumentace pro společné povolení a pro provedení stavby na akci „Silnice III/44925,
Třebčín – Lípy (chodník + cyklo směrem na Lípy)“. Projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a inženýrské činnosti realizuje společnost DS
GEO projekt Ing. Petra Doležela (IČ:
45186677, DIČ: CZ6008091309) za cenu
187 000 Kč bez DPH;
O s vypracováním projektové dokumentace na chodník v Třebčíně v lokalitě
„Olšanská“. Projektovou dokumentaci
včetně inženýrské činnosti a rozpočtu
s výkazem výměr zpracuje společnost
COHAB Projekt (IČ: 05455618) za cenu
88 000 Kč bez DPH.
Doporučila zastupitelstvu obce schválit
Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně v navrženém znění dle přílohy č. 19 k zápisu.
Vzala na vědomí:
O informace o jednání s vedením Obce
Slatinice ve věci přidělování hrobových
míst na hřbitově ve Slatinicích občanům
Lutína a Třebčína;
O informaci o nevhodnosti budovy bývalé
DPS č.p. 127 v Lutíně pro ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny;
O návrh Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky, a pověřuje místostarostu
obce jeho projednáním s Ministerstvem
vnitra ČR;
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dne 13. 4. 2022:
Schválila výjimku pro nejvyšší počet dětí
ve třídě mateřské školy v Lutíně na školní rok 2022/2023 – zvýšení na 28 dětí.
Důvodem je velký zájem o umístění dětí
do MŠ na tento školní rok.
Souhlasila:
O s uvolněním prostředků z rozpočtu obce
na rok 2022 ve výši 27 000 Kč na zabezpečení kulturní akce Stavění máje
a slet čarodějnic, která se uskuteční
30. 4. 2022 v Lutíně na Rybníčku.
Finanční prostředky budou použity
na úhradu skákacího hradu, malování
na obličej a vlasového studia pro děti,
hudbu, odměny pro čarodějnice, nákup
rekvizit pro čarodějnice a občerstvení
pro pořadatele a účinkující;
O s vypracováním studie cyklostezky od zdravotního střediska v Lutíně
po hranici katastru s obcí Olšany
u Prostějova. Studii včetně geodetického zaměření a inženýrské činnosti realizuje Ing. Linda Smítalová, IČ:
74276361) za cenu 136 000 Kč bez DPH.
Rada obce zároveň pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo;
O s vypracováním projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice
Růžová v Lutíně včetně umístění polopodzemních kontejnerů na odpady.
Projektovou dokumentaci včetně geodetického zaměření, zkoušek únosnosti
podloží, inženýrské činnosti a rozpočtu
s výkazem výměr dodá Ing. Petr Doležel
(IČ: 45186677) za cenu 550 400 Kč bez
DPH. Žádost o stavební povolení bude
podána do 31. 12. 2022. Rada obce zároveň pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo;
O s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu chodníku/smíšené
stezky pro cyklisty a chodce v ulici
Olomoucká v Lutíně. Projektovou dokumentaci včetně geodetického zaměření,
zkoušek únosnosti podloží, inženýrské
činnosti a rozpočtu s výkazem výměr
dodá Ing. Petr Doležel (IČ: 45186677)
za cenu 262 700 Kč bez DPH. Žádost

o stavební povolení bude podána do
31. 12. 2022. Rada obce zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo;
O s realizací výsadby zeleně (17 ks buků,
980 ks keřů) v ulici Růžová (části „k rotundě“). Realizaci výsadby provede
Ing. Pavel Malík (IČ: 75080770) za cenu
251 720 Kč bez DPH.
Doporučila zastupitelstvu obce souhlasit s realizací zadávacího řízení na výběr
zhotovitele na investiční akci „III. etapa
regenerace sídliště v Lutíně – dvůr“ včetně přeložky vodovodu a výměny vodovodu i přes neobdržení dotace. O konečné
realizaci rozhodne zastupitelstvo obce
v závislosti na vysoutěžené ceně.
Vzala na vědomí:
O Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021, které bylo provedeno Krajským úřadem
Olomouckého kraje. Závěrem zprávy je

ŠKOLY INFORMUJÍ
Škola v přírodě zase „žije“
Letos po dvouleté pauze „šesťáci“
opět absolvovali klasickou školu v přírodě na Sluňákově. Vrátili se plni zážitků a vyprávěli a vyprávěli. Chcete
vědět co? Tak prosím:
Stavění plavidla a napínavou plavbu
po rybníku barvitě líčí Honza (Jan Havlík)
a Maty (Matyáš Vrána) z 6.C:
„… Věci potřebné ke stavbě plavidla
jsme nanosili k rybníku. Pak jsme pumpičkou nafoukli obrovské duše, naskládali
jsme je do tvaru trojúhelníku, na ně položili prkna a vše svázali provazem. Plavidlo
jsme dali na vodu. „A můžeme vyrazit!“

konstatování, že nebyly zjištěny chyby
ani nedostatky;
O informace o výsledcích analýzy možnosti umístění fotovoltaiky na ČOV
a vodní zdroj a pověřuje starostu obce
poptáním projektové dokumentace pro
fotovoltaiku na vodním zdroji.

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 7. 3. 2022:
Schválilo:
O uzavření memoranda o spolupráci se
společnostmi SIGMA GROUP a.s. (IČ:
60702001), SUBYT spol. s r.o. (IČ:
26848830) a DIVIDEND PLUS spol.
s r.o. (IČ: 48203980) dle přílohy k zápisu. Memorandum se týká spolupráce
na vybudování maloobchodní prodejny
BILLA a nové části centra obce;
O Plán investic, významných oprav a pořízení majetku na rok 2022;
O alokaci ﬁnančních prostředků pro
účely poskytnutí individuálních dozvolal kdosi. Naším úkolem bylo zachránit
z vody balonek, který jsme si pojmenovali
„pan Melounek“ …
… Věděl jsem, že jsem jednotlivé části
k sobě nesvázal moc dobře, ale zatím se
nic nedělo. Spustili jsme „loď“ na vodu,
vzali pádla a hrdinsky se plavili pro „pana
Melounka“. A pak se to stalo.
Provazy povolily a plavidlo se začalo
rozpadat. Všichni jsme skončili ve vodě.
„Brrr, ta je studená,“ drkotali jsme zuby.
„Tak v březnu jsem se opravdu ještě nikdy nekoupal,“ konstatoval Honza.
… Nakonec jsme šťastně doplavali
ke břehu, vytáhli trosky plavidla a rychle se běželi osprchovat a usušit. Nikomu
z nás se ale nic vážného nestalo, a tak jsme
se tomu všichni zasmáli …“
O večerní zábavě a hře s názvem „roz-

Nejen učení, ale hlavně pobyt a dobrodružství na čerstvém vzduchu...

tací do rozpočtu obce na rok 2022 dle
Návrhu dotací do rozpočtu;
O ﬁnanční dar na pomoc Ukrajině zasažené válkou prostřednictvím organizace
Člověk v tísni, a to ve výši 100 000 Kč.
Tato částka bude poukázána ve prospěch
transparentního účtu SOS UKRAJINA
č. 0093209320/0300;
O Rozpočet Obce Lutín na rok 2022 včetně přílohy č. 1 rozpočtu s následujícími
úpravami:
1) ve výdajích se nově doplňuje bod
46.6221/ Humanitární zahraniční pomoc přímá, ve výši 100 tis. Kč,
2) ve FINANCOVÁNÍ se v bodě 1 výše
položky 8115 upravuje o 100 tis. Kč
na 29,952 tis. Kč.
Vzalo na vědomí informace o včasném
převodu částky ve výši 30 000 000 Kč
z účtu u Sberbank CZ, a.s., na účet
u Československé obchodní banky, a.s.,
a zůstatku ve výši cca 4 mil. Kč u banky
Sberbank CZ, a.s.
/jch/

sedávaná“ vypravuje Katka (Kateřina
Smičková z 6.C):
„Tuto hru se už hrozně dlouho snažím
vyhrát,“ řekl pan učitel a vydal pokyny:
„Postavte židle do kruhu, posaďte se vedle sebe a já rozdám čísla od jedné do pěti.
Pak budeme házet kostkou. Ten, kdo bude
mít číslo, jaké padne na kostce, sedne si
o jednu židli doleva. Vítězí ten, kdo se nejdřív dostane na svou původní židli.“
Pak hra začala. Na kostce se objevilo číslo dva. Já měla trojku. Dvojka byl Tonda.
Musel si na mě sednout. Pak jsme se chvíli
střídali – jednou já na něm, pak on na mně.
Nejzajímavější bylo, když kostka určila
panu učiteli, že si musí sednout na Denču.
Drobounká Denča téměř umírala, ale pan
učitel to neřešil. Jen mávl rukou a prohlásil: „Nezdržujme se a hrajme!“ Pak mě

Fota: Jan Chmelář
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čísla na kostce vysvobodila od Tondy.
Ale zase na mě vyšel Šimon. A pak ještě
Dominik a Jolča. Ani jsem nestačila vykřiknout. A už mi sedí na noze všichni

tři! Ó jé! Další hod naštěstí hru ukončil.
A já konečně mohla ty tři vyhnat ze své
nohy. Přesto – byla to pěkná hra a pěkný
večer…“

Tak taková byla ta škola v přírodě, víte?

Den otevřených dveří
si návštěvníci užili

povrchové napětí kapalin, provést zkoušku hustoty či magnetické síly nebo zkusit použít hydraulický zvedák. Bylo také
možné přesvědčit se, jak se chová podtlak
a k čemu je možné ho využít. V přírodopisné učebně mohli všichni zhlédnout
výstavu přírodopisných pomůcek včetně
pověstného „kostlivce“ a modelů částí
lidského těla. V učebně informatiky „pracovali“ naši chytří roboti a bylo možno
vyzkoušet si 3D tisk. Návštěvníci si mohli
vytisknout ﬂexi zvířátko v podobě ještěrky či rybičky.

V prvních třídách byly vystaveny práce
našich současných prvňáčků. V naší třídě
8. B děti vyráběly papírové dráčky s ocasem z bonbónů. Všechny výrobky si mohly odnést domů. Doufáme, že rodičům
i dětem se u nás ve škole líbilo a že odcházeli spokojeni. Třeba budeme mít možnost
se s některými z dětí znovu setkat v příštím školním roce jako s novými lutínskými prvňáčky. Už se na to moc těšíme.

Po dlouhé době se 24. března konal
v naší ZŠ zase den „otevřených dveří“.
Hosty provázeli žáci a žákyně sedmých,
osmých a devátých ročníků. Pro všechny návštěvníky byly připraveny různé
aktivity – hry, pokusy, tvořivé činnosti.
Obrovský zájem byl třeba o fyzikální
pokusy. Mohli jste si zkusit sopečnou explozi, spustit barevný déšť, vyzkoušet, co
všechno vydrží zapálená svíčka, otestovat

Den otevřených dveří byl ve znamení zkoumání, pokusů a tvoření.

Kdo miluje LEGO, ten se nikdy
nenudí!
V duchu této myšlenky jsme připravili letošní zápis do 1. ročníku. Doufali jsme, že
úkoly s legem budou pro děti zábavné a nebudou je vnímat jako „zkoušení“.
Děti tedy stavěly z lega most, hledaly rozdíly mezi postavenými domečky, vázaly

Věra Voňková
učitelka českého jazyka v 6. C

Monika Galásková, Andrea Řezníčková
a Nikola Vychodilová, žákyně 8. B

Fota: Kateřina Mrázková

mašličku na dárek pro kamaráda, „opisovaly“
větu, kreslily postavu, počítaly a vyprávěly.
Většina dětí se s úkoly „popasovala“ na výbornou. S některými jsme uzavřeli dohodu,
že na sobě ještě zapracují (nejvíce na správné
výslovnosti).
Zápis proběhl 4. dubna, náhradní termín byl 12. dubna.
K zápisu se dostavilo 43 předškolních dětí.

Na předškoláky čekala řada úkolů - kreslení, počítání a hlavně správné mluvení.

Z tohoto počtu bylo 32 dětí přijato k základnímu vzdělávání, rodiče 11 dětí požádali
o odklad povinné školní docházky nebo již
obdrželi o odkladu rozhodnutí.
1. září 2022 znovu otevřeme dvě první
třídy. Na nové žáčky se budeme těšit a doufáme, že i oni budou začátek září netrpělivě
vyhlížet.
Kolektiv učitelů ZŠ

Fota: Petra Jiříčková
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Hledali (a našli) jsme
velikonočního zajíčka
Ve středu před Zeleným čtvrtkem se
žáci prvního stupně vypravili hledat
„velikonočního zajíčka“. Podle získaných informací se měl pohybovat v okolí
Luběnic.
Děti se tedy vydaly do polí a cestou plnily úkoly – luštily křížovku a obrázkovou
šifru, skákaly v pytlích, poznávaly květiny.
„Počasí nám přálo,
sluníčko se smálo.
Už na kraji vesnice
zahlédli jsme zajíce!“
Zajíček byl nejen „běhavý“, ale také
štědrý. Všechny obdaroval čokoládovými vajíčky. S pusou od čokolády jsme se
společně spokojeně vraceli do školy vstříc
velikonočním prázdninám.
Jana Paličková, učitelka

Olympijský festival byl
velkým zážitkem
V pondělí 14. února měli žáci šestých
ročníků a 4.B velký zážitek. Jeli totiž
do Brna na Olympijský festival, který se
konal v areálu Nové Zbrojovky po dobu
zimních olympijských her v Pekingu.
Pro žáky byl připravený program, na kterém si mohli po skupinkách vyzkoušet
různé olympijské sporty a také se dozvědět
něco o olympijských hodnotách a o olympismu vůbec. Na festival se v tento den také
přijeli podívat manželé Paulovi, olympionici soutěžící v curlingu. Nakonec všechny
děti dostaly medaile při závěrečném ceremoniálu u „olympijského ohně“.
Bylo moc příjemné s žáky prožívat jejich zážitky, zvláště když některé sporty
zkoušeli poprvé v životě (například běh

Odměna za „ulovení“ zajíčka byla sladká.

na lyžích) nebo si zkoušeli, jaké to je sedět
ve dvojbobu či skeletonu. Také měli možnost vyfotografovat se a dokonce si zatancovat s maskotem Pandou Dwen Dwen
nebo si nakoupit třeba olympijské čepice.
Krásné slunečné počasí ještě skvělou atmosféru pěkně dokreslilo.
Výpovědi o tomto dni jsou přímo od dětí:
„Nejvíce se mi líbily sporty, maskot a to,
že jsme všichni dostali medaile …
Poprvé jsem si vyzkoušela orientační běh
a běžky.“ (Anna Baleková)
„Poprvé jsem si vyzkoušel bruslení.“
(Ben Balga)
„Poprvé jsem vyzkoušel běžkování.
Líbilo se mi vše.“ (Jan Zezula)
„Nejvíce se mi líbila panda, vyzkoušel
jsem si snowboard a nejvíce mě bavila
střelba.“ (Jirka Ryšavý)
„Nejvíc mě pobavilo to, že jsem byla

Všechno je jednou „poprvé“,

ale nic není nemožné.
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Foto: Jana Paličková

poprvé na lyžích a hned jsem narazila
do mantinelu.“ (Barbora Štefková)
„Po pěti letech jsem stála na bruslích, takže to bylo skvělé, poprvé jsem
byla na běžkách, trochu jsem se obávala, ale nakonec to bylo úžasné.“ (Adéla
Povýšilová)
„Nejvíce mě bavilo běžkování, zimní přehazovaná a také jízda autobusem. Proč?
Protože jsem trávila čas s kamarády.“
(Dominika Palánková)
„Líbilo se mi vše – cesta autobusem,
sporty, prostředí a atmosféra.“ (Zuzana
Látalová)
(Olympismus – pojem odvozený ze starořecké tradice pořádání sportovních soutěží
ve městě Olympia.)
Mgr. Radka Chmelářová, učitelka

Fota: Radka Chmelářová

Obhajoba republikového
ﬂorbalového prvenství se
nekonala
Na podzim jsem s radostí informoval, že
se opět rozběhly školní ﬂorbalové soutěže
a z šesti našich družstev se podařilo čtyřem vyhrát okresní kolo a postoupit do kol
krajských.
Družstva druhého stupně mívají svá
krajská kola v Jeseníku, a tak jsme museli
vyrážet vždy velmi brzy na dalekou cestu.
Covidové cestování není nikdy moc příjemné, ale vyplatilo se to. Kluci nakonec
v kraji v trochu oslabené sestavě skončili na čtvrtém místě. Obě družstva dívek
v krajských kolech vyhrála všechny zápasy a postoupila do bojů o republikové
prvenství.
Když před čtyřmi lety v úžasné atmosfé-

ře ve sportovní hale ve Vítkovicích vybojovala naše děvčata první místo na republikovém ﬁnále družstev prvního stupně, těšili
jsme se, že to třeba dokážou i na druhém
stupni. Stejně jako letos vyhrála krajské
kolo i před dvěma lety, ale všechny soutěže
byly nakonec zrušeny. Letos nezabránil
pokračování soutěží žádný virus, ale nedodané peníze z ministerstva. Je to smutné,
špatně se to dětem vysvětluje, ale nemůžeme s tím nic dělat. Můžeme jen doufat, že
dívky 6. a 7. tříd, které také krajské kolo
vyhrály, budou mít v dalších letech víc
štěstí a vše se vrátí do normálního stavu.
Celkově můžeme říct, že jsme v kategorii
dívek druhého stupně nenašli v posledních
třech letech v našem kraji přemožitele.
Poslední letošní krajské kolo hrály dívky prvního stupně v Lipníku a i tam jsme
měli ambice na vítězství. Bohužel testy

Naše ﬁnalistky v „bojové“ sestavě i v civilu - stále plné pohody.

Sigmundova SŠS, Lutín
Spolupráce s lutínskou ZŠ
se úspěšně rozvíjí
Další z řady workshopů pořádaných
naší školou pro žáky místní základní školy proběhl ve středu 6. dubna v dílnách
Sigmundovy školy. Vzájemná spolupráce

před odjezdem zastavily jednu z našich
nejlepších hráček. Holky ale statečně bojovaly, získaly nakonec druhé místo a chuť
do ﬂorbalu rozhodně neztratily. To prokázaly na zatím posledním letošním turnaji.
Jednalo se o okresní soutěž ZŠ ve ﬂorbalu, kdy v okresním ﬁnále po skvělých výkonech dovezly do školy ten největší pohár
a na svých tvářích spokojenost a radostné
úsměvy.
Radost, úsměv, spokojenost, hrdost z reprezentace naší školy a obce – to vše jsem
u žáků naší školy letos viděl. Vnímám, že
je to důležité nejen pro děti, ale i pro nás
– učitele, rodiče i náhodné kolemjdoucí. Je
potřeba získávat sílu a energii z pozitivních
věcí, abychom mohli všichni zvládnout
i překážky, které nám život přináší.
Jan Chmelář, učitel

Fota: Jan Chmelář

mezi našimi školami je podporována z programu Implementace krajského akčního
plánu Olomouckého kraje II, jehož jsou
obě školy součástí.
Tentokrát jsme přivítali žáky třídy 7. A.
Kluci i děvčata přišli v dobré náladě, a to se
pak dobře pracuje. Žáci se rozdělili na dvě
skupinky. První skupina se seznámila s laserovou technologií. Žáci slepovali z vy-

Při pracovních setkáních si žáci prověří svou zručnost a možná vyberou budoucí povolání.
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řezaných dílů domeček včetně stromečků,
plotů a dalších částí. Druhá skupina si vyzkoušela práci s plechem. Po orýsování, stříhání, ohýbání, vrtání a nýtování bylo hotové
krmítko pro ptáčky. Ale teprve nalakování
dodalo hotovému výrobku tu pravou krásu.
Celá akce proběhla v příjemné atmosféře
a my se těšíme na příští setkání.
Marcel Máčala, učitel

Fota: Marcel Máčala

Česko-německá spolupráce
pokračuje
Další etapa již víc než dvacetileté
mezinárodní spolupráce s německou
školou Werner von Siemens Schule
ve Wetzlaru proběhla od 25. března
do 1. dubna.
Žáci maturitního oboru třídy MS 3.A
s německými studenty spolupracovali

on-line stejně jako minulý rok. Spojili
se pomocí videohovoru a chatu. Celá
komunikace probíhala samozřejmě
v angličtině. Úkol byl jasný: vymyslet
a vyrobit způsob pohonu longboardu
pomocí akumulátorové vrtačky. Tohoto
zajímavého zadání se naši žáci zhostili
úspěšně a hlavně funkčně, takže longboard je plně použitelný.
Netradiční zpestření výuky, i přes

Ani nepříznivá situace nám nezabránila úspěšně splnit zadaný projekt.

velké změny a neuskutečněné vedlejší aktivity kvůli nepříznivé situaci
ve světě, se nám líbilo a určitě na ně
nikdy nezapomeneme. Rádi bychom
se do mezinárodního projektu zapojili
i příští rok, avšak to už se budeme pilně připravovat na závěrečnou maturitní
zkoušku.
Filip Peřina, MS 3.A

Fota: Filip Peřina

Naši „školní“ Ukrajinci
Ani nám není osud běženců z Ukrajiny
lhostejný. Naše škola ihned nabídla volné
kapacity svého internátu pro ubytování
ukrajinských uprchlíků z oblastí ohrožených válkou. Bylo pro ně vyčleněno jedno
patro, kde dostali k dispozici pět pokojů.
Musíme pochválit naše ubytované žáky,
že se bez řečí přestěhovali z původních
pokojů a pomohli s přípravami. Nyní
máme tedy na internátě dvanáct občanů
Ukrajiny - jedna paní je v důchodu, všichni dospělí pracují a děti chodí do lutínské
základní školy.
Ve škole jsme uspořádali sbírku pro
ukrajinské ženy a děti. Kromě množství
věcí (nábytek, vybavení domácnosti, oblečení, hračky, sportovní potřeby…) jsme
vybrali 15 890 Kč v hotovosti. Peníze
budou použity na pomoc konkrétním rodinám, které jsou ubytované ve školním
domově mládeže a v našem blízkém okolí.
Prvními ubytovanými byla paní M.
s maminkou, těžkou diabetičkou. Utíkaly
z okolí Černobylu, kde jejich městečko
bylo ostřelováno. Byl problém získat potřebný inzulin, maminka by bez jeho podání umřela.
Jako další přišly maminka se třemi dcerami (jedna z nich je již dospělá), další
rodina s jednou dcerou a nakonec maminka s tetou a dcerou. Teta odjela a na její

Sbírka vynesla kromě věcí i slušnou ﬁnanční částku.

Foto: Alena Mašláňová

místo přijel manžel - povoláním právník.
Většina ostatních běženců je z Charkova
a okolí.
Od čtvrtého dne pobytu mají zájemci
možnost navštěvovat kurzy češtiny, které
se konají téměř každý pracovní den večer.
Za necelých čtrnáct dní už někteří ovlá-

dají poměrně hodně slov, dokáží číst v latince a tvořit krátké věty. Učí se latinkou
také psát. Nedávná hodina byla věnována
i českým velikonočním tradicím, aby si
účastníci dokázali vysvětlit, jak se u nás
dodržují.
Alena Mašláňová, učitelka
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SPORT V OBCI
Fotbalové soutěže se rozběhly,
rekonstrukce šaten spěje
ke zdárnému konci
Už na začátku března
se rozběhl Krajský přebor Olomouckého kraje
v mužské kopané. Jeho
start našim barvám však
mnoho
m
radosti nepřinesl.
Hned v prvním jarním utkání
jsme hostili Lipovou, které jsme po vyrovnaném průběhu podlehli 1:2, branku vstřelil
Martin Skoumal. Body nepřineslo ani utkání
u tabulkově horšího soupeře z Dolan - po nemastném výkonu jsme podlehli 1:0.
Body přineslo až utkání s posledním celkem
tabulky z Kralic na Hané. Po základní hrací

Běhu mládeže letos přálo
počasí
Už po devětadvacáté proběhl na sportovním areálu ZŠ Lutín Běh mládeže – Velká
cena obce Lutín. Pořadatele (BraDoSka)
reprezentoval pan Václav Dostálík z Lutína,
úspěšný účastník atletického mistrovství
Evropy veteránů v chůzi, letos pořádaného
v Protugalsku.
Krásné jarní počasí vylákalo v úterý

době skončilo bez branek a bonusový bod
za penalty jsme ukořistili my. Tříbodového
zisku jsme se dočkali v 18. kole, když po dobrém výkonu jsme v Bohuňovicích zvítězili 3:1
(branky vstřelili Prucek, Vymazal a Brázdil).
Cenný „skalp“ jsme získali od Medlova
- čtvrté mužstvo soutěže podlehlo na našem trávníku 0:1 brankou Michala Prucka.
Posledním odehraným zápasem před uzávěrkou Zpravodaje byl souboj na trávníku
suverénního lídra soutěže ze Šternberku, kde
jsme ve výrazně oslabené sestavě prohráli
3:0. Po tomto utkání patří našemu mužstvu
10. místo tabulky.
Start soutěže mají za sebou také dorostenci
v okresním přeboru, kteří v prvním jarním
kole podlehli 1. OMK Šternberk na lutínském pažitu až v penaltovém rozstřelu 1:2.
V dalším týdnu pak dorostenci zajížděli
do Velkého Týnce/Grygova, kde podlehli
soupeři 5:1.

Žáci a přípravka své soutěže odstartovali až 23.dubna, tedy po uzávěrce
Zpravodaje. S pěkným jarním počasím děti konečně znovu nacházejí cestu
i na naše hřiště, a proto pokud chcete,
aby vaše ratolest uměla „fungovat“ v kolektivu a byla stále na čerstvém vzduchu, neváhejte a přiveďte ji do fotbalu.
Omladina trénuje každé úterý a čtvrtek
od 15:45 hod.
* * * * *
Jak jsme informovali v minulém vydání, tak se také stalo. Rekonstrukce šaten
je v běhu, budova má nové podlahy, podhledy, izolace stropu, veškeré rozvody
i omítky. V současné době probíhá realizace keramických obkladů a oprava
vnějších omítek. Hotovo bude do konce
června.
Jakub Chrást
hráč A-týmu

12. dubna na start 61 závodníků. Závodilo se
v deseti disciplinách:
- nejmenší dívky a chlapci na odrážedlech
na trati 60 m,
- dívky a chlapci v kategorii do 4 let na trati
60 m,
- dívky a chlapci 5 – 7 let na 200 m,
- dívky a chlapci 8 – 12 let na 400 m,
- dívky a chlapci v chůzi na 1000 m.
Putovní pohár za nejlepší výkon si odnesli Kateřina Koutná a Radek Michalec

z Lutína (oba kat. 8 – 12 let).
Nejmladšímu účastníkovi (v kočárku) byly
dva měsíce, nejstaršímu 80 let.
Za celou dobu konání (29 ročníků) bylo
3190 závodníkům rozdáno 572 kilogramů
čokolády.

Pochodoval a běžel každý, kdo měl zdravé nohy (případně kolečka).

Fota: Jakub Chrást

Další medaile do sbírky

„Dvojnásobně stříbrný“ Václav Dostálík po veteránském mistrovství Evropy.

Pořadatel BraDoSka děkuje všem závodníkům za účast, těší se na příští, už třicátý
ročník a věří, že tato krásná atletická disciplina si získá další, hlavně mladé zájemce.

Dvaaosmdesátiletý lutínský občan pan
Václav Dostálík je nejen hlavním organizátorem jarního, letos už devětadvacátého Běhu mládeže – Velké ceny obce
Lutín, ale také zdatným aktivním sportovcem a reprezentantem olomoucké veteránské atletiky. O jeho úspěšném startu v chodeckých závodech na světovém
šampionátu 2019 v polské Toruni jsme
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informovali před třemi lety (OZ č. 145,
květen 2019).
Letos v únoru se konalo atletické mistrovství Evropy veteránů v portugalské
Braze, kde se sešlo 2300 závodníků z celé
Evropy. Z České republiky jich bylo 43
a vybojovali 40 medailí.
Václav Dostálík se v Braze zúčastnil
dvou závodů v chůzi a svou, jistě úctyhodnou sbírku medailí obohatil o dvě další –
stříbrnou ze závodu na 3 kilometry v hale

(21. února) a vzápětí nato další stříbrnou
ze závodu na 5 kilometrů v městském
okruhu (22. února v kopcích nad Bragou).

Lutínskému atletovi k jeho úspěchům
gratulujeme, děkujeme za jeho reprezentaci a přejeme hodně zdraví, energie

Radostná chvíle na stupni vítězů.

a úspěchů do dalšího osobního i sportovního života.
Miroslav Brhel

Po závodech na břehu Atlantiku (za obzorem Amerika).

Fota: Jaroslav Polák

ZAJÍMAVOSTI
Poslední režisérka
třebčínských ochotníků
Březnové představení slatinických ochotníků mi připomnělo, že i v Třebčíně hrávali
zdejší ochotníci svá představení v sále hostince U Grecmanů, po roce 1941 známého
jako hostinec U Šenkapounů. Zejména to
byli ochotníci občanského sdružení Národní
jednota. Jejich adaptaci hry „Karel Havlíček
Borovský“ kladně hodnotily i olomoucké noviny Pozor (4. března 1911). Mimo Národní
jednotu vystupovali v sále žáci školy při vánočních besídkách, ale i oni několikrát secvičili divadelní představení. Mezi válkami se
o to zasloužili učitelé Cyril Mokroš, Richard
Freudl, Vladimír Bleša, Josef Bureš nebo
Veleslav Dostálek. Ten s dětmi nastudoval
pohádku Zahrada sudiček. 25.ledna 1925 ji
žáci místní školy předvedli hned dvakrát, dokonce za účasti žáků okolních obcí.

Estrádní vystoupení v Třebčíně.

Beatová skupina Signál na oslavách v Luběnicích.

Činnost ochotníků pokračovala i po válce. Několikrát tu též na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století sehráli svá představení loutkáři.
Jinak sál hostil vesnické zábavy a v šedesátých letech došlo na promítání ﬁlmů
pod patronací Osvětové besedy. Program
s živými účinkujícími však diváci zhlédli
již před více než padesáti lety. Zasloužila
se o to tehdejší předsedkyně ČSM Marta
Palánková.
Marta byla výbornou organizátorkou.
Využila toho, že v Třebčíně v rámci
zdejšího Svazu mládeže působila beatová skupina Signál, sestavila pásmo
písniček, monologů, scének a skečů
a hlavně přesvědčila tehdejší svazáky,
že jsou schopni na scéně zahrát potřebné
postavy.
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Fota: Milan Lakomý

Nacvičování trvalo pár týdnů, než se
režisérka rozhodla estrádní program
předvést veřejnosti. Třebčínskou mládež tehdy doplnili hoši z Drahanovic,
Slatinic a Lip. Estráda byla uvedena nejdříve v Třebčíně a pak předvedena též
na parketu v Luběnicích 24. června 1967
při oslavách 75.výročí založení tamního
hasičského sboru. Namátkou vzpomínám na scénku Rozhovor na hřbitově,
monolog Nuda od Vladimíra Vališky
nebo na Agitku proti kouření, kdy já nekuřák jsem si na jevišti zapálil cigaretu!
Režisérka Marta Palánková byla ředitelkou mateřské školy ve Slatinicích.
Narodila se 3. října 1943, předčasně zemřela ve svých 51 letech 18. července
1995.
Josef Nejedlý

Jak se Chema v roce 1938
připravovala na válku
Když bylo před druhou světovou válkou jasné, že v ní s největší pravděpodobností budou použity chemické
zbraně, získala Chema Lutín zakázky
na asanační vozidla a další pomůcky.
Pro tento účel si nechala vytvořit několik sad fotografických alb, která ukazují možnosti Chemy ve výrobě asanač-

ních automobilů, sloužících k chemické
očistě po případném chemickém útoku.
Asanační vozidla byla kompletována
v Chemě na podvozcích vozidel Tatra,
Wikov a Praga a v továrně se na šasi
montovala čerpadla, cisterny a další doplňkové asanační pomůcky. Fotografie
jsou samozřejmě určeny pro případné
zákazníky, takže jde o „připravenou“
řadu automobilů a cisternových přívěsů. Přesto je to na tu dobu poměrně

Různé asanační pomůcky (ruční a kolové sypače), v pozadí koňský potah, který má
na voze nápis Sigmund Pumpy 13. Fota: Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

Kompletní vůz CHZA vz. 38 s cisternou.

Lutín po 67 letech
V minulém čísle jsem uveřejnil fotograﬁi ze staré části Lutína. Dnes se přesuneme na ulici, která se dnes jmenuje
Růžová, do roku 1955. Osamělý dvoupatrový cihlový dům má číslo 167. Při
pohledu doprava tam ale ještě nejsou
„staré“ obchody a samozřejmě ani dům

impozantní pohled. Automobily měly
na kabině cedulku „vlečný vůz“. Chema
tato vozidla měla ve vývoji již od roku
1937 a od těch válečných z roku 1938 se
liší nátěrem. Automobily RA (rozstřikovací auto) vz. 38 či CHZA (chemický
zásobovací automobil) vz. 38 již měly
maskovací nátěry.
Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky
Zemského archivu v Opavě

č. 192 (jak se říkalo U Čepů), který byl
z těchto „cihláků“ postaven poslední. Co
je ale zajímavé - před domem č.p. 167
stojí další z „lágrů“, postavených během
druhé světové války pro ubytování dělníků v továrně. A je tady také vidět zahradnictví – jedno ze tří, která v té době
v Lutíně byla. Další bylo za garážemi
(v místě dnešních polopodzemních kon-

tejnerů). A třetí zahradnictví bylo ještě
v areálu podniku. Navíc musíme připočítat zahradnictví (i sadařství) u Blaty
směrem na Luběnice. V padesátých letech se podnik Sigma snažil být ve své
závodní jídelně potravinově soběstačný –
na návsi měl v jednom z gruntů dokonce
výkrmnu prasat.
Karel Mišák

Foto: Karel Mišák
Dům č.p. 167, dokončený v roce 1950.

Dnešní parčík před domem č.p. 192 (U Čepů), vlevo dům č.p. 167 v Růžové ulici.

Foto: archiv Michala Holáska
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti:
v březnu:
Vítězslav Synek
Maria Dragounová
Svatopluk Ševčík
Marie Duchoňová
Růžena Spurná
Jaroslav Reif
Helena Večeřová
Vojtěch Solovský
Květoslava Drimajová

98
90
88
87
84
83
82
81
81

Jaroslav Hejdušek
Ludvík Witt
Jana Šošolíková
Jaroslav Srneček

81
80
80
75

v dubnu:
Jarmila Dostálová
Anna Smékalová
Libuše Dvořáková
Anežka Přichystalová
Božena Mílková
Vladimír Kos

91
89
86
84
83
81

Narozené děti:

Jiří Kolář
Jan Fryš
Alois Hrubý
Bohumil Chudoba
Zdena Filgasová
Anežka Čeplová
František Filípek
Josef Jurenka
Marie Skopalová

81
80
80
80
75
75
75
75
75

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

„Diamantovou“ svatbu

v únoru:
Štěpán Bundil

- šedesát let společného života oslavili na konci dubna

manželé

A

v březnu:
Jáchym Chrást
Jakub Stančík

J

P
z Lutína.

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

Přejeme pevné zdraví, lásku a spokojenost.

Vítání občánků

Opustili nás ve věku …

V sobotu 23. dubna bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 8 dětí.

90 let
87 let
82 let
80 let
75 let
71 let
71 let
70 let
65 let
20 let

Jaroslava Látalová
Anna Bednářová
Marie Nepožitková
Jana Přidalová
Milan Lakomý
Jiří Svoboda
Marie Gieselová
Libuše Grdinová
Zuzana Pavlíková
Michal Kargeradov

Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.

* * * * *
Sbor pro občanské záležitosti
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