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ZE ŽIVOTA OBCE
Slovo starosty k volbám
Čtyři roky uplynuly jako voda a my
jsme se 23. a 24. září vydali k volebním urnám, abychom vybrali 15 zastupitelů naší obce pro další čtyři roky.
Děkuji všem občanům, kteří přišli
k volbám, a gratuluji všem zvoleným

členům zastupitelstva. Myslím, že
obsazení zastupitelstva je dobře vyvážené, nechybí zkušenost ani dravé
mládí.
Moc se těším na spolupráci a pevně
věřím, že bude minimálně tak dobrá
jako v předchozím volebním období. Tímto bych chtěl také poděkovat

za dobře odvedenou práci těm členům
zastupitelstva, kteří svůj mandát neobhájili.
Zvláště bych chtěl pogratulovat
Antonínu Dozrálovi, který byl do zastupitelstva obce zvolen již pro sedmé
volební období v řadě, což je dle mého
názoru obdivuhodný výkon.

Výsledky komunálních voleb 2022:
1.

2.

3.

4.

Σ

Počet voličů zapsaných do volebních seznamů

Volební účast v okrsku

812

481

668

574

2535

Odvolilo voličů

309

222

253

299

1083

38,05%

46,15%

37,87%

52,09%

42,72%

Odvolilo v %

Nové zastupitelstvo obce:
Kandidát
Poř.
číslo

Titul, jméno, příjmení

Kandidátní listina
Věk

Název

Poř.
číslo

Hlasy
abs.

1

Ing. Jakub Chrást

36

SNK „Lutín sobě“

1

749

2

Mgr. Lenka Soušková

50

SNK „Lutín sobě“

2

590

3

Ing. Petr Kovařík

59

SNK „Lutín sobě“

3

566

4

Ing. Radek Adler

60

SNK „Lutín sobě“

6

512

5

Ing. Rostislav Pavlíček

49

SNK „Lutín sobě“

4

497

6

Ing. Zdeněk Pavlík

36

SNK „Lutín sobě“

8

481

7

Gabriela Bábková

42

SNK „Lutín sobě“

5

474

8

Jiří Brhel, DiS.

29

SNK „Lutín sobě“

7

470

9

Mgr. Dalibor Kolář

49

SNK TŘEBČÍN

1

322

10

Ing. Jiří Burda

49

SNK TŘEBČÍN

2

322

11

Ing. Miroslav Smička

49

SNK TŘEBČÍN

3

279

12

Ing. Radek Navrátil

55

SNK LUTÍN

1

195

13

Antonín Dozrál

55

SNK LUTÍN

2

190

14

Bc. Jan Chabičovský

32

SNK „Za lepší Lutín a Třebčín“

4

184

15

RNDr. Dana Vrbová

60

SNK „Za lepší Lutín a Třebčín“

3

152
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Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, konaném v úterý 18. října 2022 v Lutíně, byla zvolena Rada
Obce Lutín v následujícím složení:
starosta:
Ing. Jakub Chrást
místostarosta: Mgr. Dalibor Kolář
členové rady: Mgr. Lenka Soušková
Ing. Radek Navrátil
Ing. Jiří Burda

Volby do zastupitelstva obce
– v podstatě nic nového
(Článek reaguje na výsledek ustavujícího
zasedání dne 18. října.)
Absolutním vítězem voleb do zastupitelstva obce dne 23. a 24. září se v Lutíně
stalo sdružení „Lutín sobě“, které získalo
majoritu 8 z 15 možných mandátů.
Naše sdružení „Za lepší Lutín a Třebčín“
skončilo na třetím místě s dvěma mandáty.
Bohužel se pro nás nenašlo místo v pětičlenné radě, která v podstatě rozhoduje

Předsedkyní kontrolního výboru
byla zvolena RNDr. Dana Vrbová, členy výboru jsou Ing. Rostislav Pavlíček
a Antonín Dozrál.
Finanční výbor bude pracovat ve složení Gabriela Bábková (předsedkyně),
Ing. Zdeněk Pavlík a Ing. Miroslav
Smička (členové).
o dění v obci. Rada obce bude pokračovat podle výsledků ustavujícího zasedání 18. října ve stejném složení jako před
čtyřmi roky. Starostou byl zvolen opět
Ing. Jakub Chrást, pro kterého i naši zastupitelé (RNDr. Dana Vrbová a Bc. Jan
Chabičovský) hlasovali.
Pro nadcházející čtyřleté období musíme
jen doufat, že některá zásadní rozhodnutí
budou předmětem podstatně širší diskuze pokud jde o akce, týkající se velkých
investic a nemající příliš podporu mezi
obyvateli (Požární zbrojnice v Třebčíně),
např. při očekávané rekonstrukci, prode-

Za všechny zvolené zastupitele, bez
ohledu na příslušnost ke kandidátkám, můžu slíbit, že budeme pracovat
tak, aby se naše obec dále rozvíjela
a kvetla.
Jakub Chrást
starosta

ji, resp. jiném využití obecní nemovitosti
DPS, výstavbě nového velkého parkoviště,
umístění sportovní haly apod.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
věrným voličům, kteří nám v září dali
hlas, a slíbit, že i naše dva hlasy určitě
nezapadnou. Bývalému a současnému
starostovi přeji hodně síly v současné
nelehké sociální i ekonomické situaci,
která se bohužel určitě odrazí i na obecní
úrovni.
Karel Mišák
na kandidátce SNK
„Za lepší Lutín a Třebčín“ č. 15

* * * * *

Co k tomu podotýká
starosta obce:
Projekt „Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín“
neřeší pouze požární zbrojnici, ale v jeho
rámci je vybudován moderní kulturní sál
s bezbariérovým přístupem o podlahové

„Hasičárna“, sídliště,
cyklostezka do Luběnic a co dál?
Všechny velké investiční akce prováděné v roce 2022 budou do konce roku dokončeny a my zastupitelé již pomalu přemýšlíme, do čeho se pustíme příští rok,
aby se naše obec posunula zase o kus dál.
Kompletně připraveny k realizaci, tedy
včetně stavebního povolení, jsou dvě
třebčínské akce, a to rekonstrukce ulice
„Kaplická“ a rekonstrukce mostu přes
potok Deštný. Lze předpokládat, že jedna
z těchto akcí bude realizována v příštím
roce, pravděpodobně podle výběru třebčínských zastupitelů. Stavební povolení
má rovněž cyklostezka do Hněvotína, zde
však na základě partnerské smlouvy bude
investorem i příjemcem potenciální dotace
Obec Hněvotín. Žádost o evropskou dotaci již byla podána, v případě její akceptace
stavba začne rovněž v příštím roce.

ploše 145 m2, s vlastním barem a bezbariérovým sociálním zázemím. V podkroví
budovy je připraven prostor o podlahové
ploše 152 m2, který bude sloužit jako rezerva pro budoucí využití, např. pro nouzové
ubytování, případně jako zázemí pro spolky
nebo jako malá tělocvična. Realizace tohoto
projektu byla veřejně projednávána na za-

sedáních zastupitelstva 20.9. a 11. 11. 2021
a 5. 1. 2022. Informace o záměru realizovat
tento projekt byla uveřejněna v Obecním
zpravodaji už v lednu , květnu, červenci
a listopadu 2021, v lednu 2022 i v dalších
vydáních OZ (včetně fotograﬁí o probíhajících pracích).
Jakub Chrást

Další připravenou akcí je kompletní výměna svítidel veřejného osvětlení v obou

částech obce, přesněji řečeno na těch
sloupech, kde ještě není úsporné svítidlo.

Práce ve dvoře spějí k závěru.
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Foto: Jakub Chrást

Předpokládané náklady jsou 4,4 mil. Kč,
z toho 2,6 mil Kč pokryje schválená dotace z Národního plánu obnovy. Výměnou
svítidel dojde ke snížení spotřeby elektrické energie až o 50 procent, což by při
dnešních cenách mělo přinést úsporu jeden až dva mil. Kč (podle ceny elektřiny).
O stavební povolení je zažádáno na kompletní rekonstrukci ulice Břízová, kde se
stavební řízení táhne téměř rok, nicméně
pevně věřím, že na rok 2023 bude povoleno.
Rozpracována je celá řada projektových dokumentací. Ať už jde o chodník
kolem hostince „U Popelků“, smíšenou
stezku pro cyklisty a chodce na ulici
Olomoucká, rekonstrukci zbývající části
ulice Růžová, stezku pro cyklisty a chodce mezi Třebčínem a Lipami, výměnu
střechy nad starou budovou základní školy

nebo chodník na ulici Třebčínská (kolem
nové zástavby). Všechny akce budou před
dokončením PD projednány s obyvateli
těchto lokalit. V případě, že bude na tyto
akce v brzké době vydáno stavební povolení, budeme se snažit o realizaci v co nejkratším termínu.
S ohledem na aktuální energetickou krizi rovněž připravujeme instalaci fotovoltaiky na vodní zdroj a do areálu čistírny
odpadních vod. Tato akce bude mít prioritu, a jakmile bude připravena, bude ihned
realizována. Cílem je co nejvíce utlumit
následky několikanásobného zdražení
dodávky elektrické energie a zajistit tak
rozumnou cenu za vodné a stočné pro nejbližší roky. Fotovoltaiku chystáme rovněž
na budovy základní školy a komunitní
dům pro seniory.

S budováním cyklostezky do Luběnic jsme začali na začátku září, práce už výrazně pokročily. Foto: J. Chrást

* * * * *

Obec zpracuje Místní
energetickou koncepci

Jako jeden z podkladů pro tvorbu dokumentu byl vytvořen formulář dotazníku pro obyvatele obce, který je dostupný na odkazu https://forms.office.
com/r/iqGW0f RGah, nebo se k němu
dostanete přes webové stránky obce.
Na odkaz se lze dostat rovněž přes načtení QR kódu. Chtěl bych obyvatele
obce požádat o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku tak, aby výsledný dokument byl vypovídající v co
největší míře.

Obec Lutín zpracuje v závěru roku
dokument s názvem Místní energetická
koncepce obce Lutín. Jedná se o dokument, který by měl být obci návodem,
jak optimalizovat dodávku energie vůči
energii spotřebované v její lokalitě.
Zjednodušeně řečeno, dokument prozkoumá možnosti výroby energie a její
využití na území obce. Lze předpokládat, že v našich podmínkách se bude
jednat zejména o využití fotovoltaiky.

Upravený „Vévoz“ bude
sloužit k potěšení i užitku
Další zpříjemnění života v Třebčíně by
měla přinést občanům započatá akce s pracovním názvem „Revitalizace Vévozu“.
Lokalita za železničním podjezdem směrem
ke „Kaplické“ je po léta poněkud vyloučena
z pozornosti občanů s výjimkou pejskařů.
V minulosti schválila rada obce návrh třebčínských zastupitelů, který počítá s úpravou

Jakub Chrást
pláně a vybudováním ohniště pro veřejnost.
Zavezením úvozu navíc vznikne i suchý poldr, který by měl zdržet případný příval vody
z polí nad obcí. Díky možnosti vyrovnat terén úvozu skrývkou ze stavby cyklostezky
proběhla začátkem října první etapa prací.
Následovala stavba zábradlí na hraně navezené zeminy. Dále bude vybudováno ohniště,
posezení a celá pláň bude zatravněna.
Za minimálních nákladů tak Třebčín získává do budoucna pěkné místo, kde bude mož-

Po dokončení všech úprav přibude občanům pěkné místo pro odpočinek v přírodě.

nost si opéct špekáček nad ohněm nebo jen
tak posedět v chladném stínu stromů a třeba
pozorovat zvěř, která pobývá nahoře v úvozu.
Děkuji za příkladnou úpravu pláně ﬁrmě
Strabag, která ochotně poskytla šikovného
technika a techniku k rozhrnutí navezené
zeminy. Zaměstnancům Technických služeb
Třebčín patří dík za provedení všech dalších
prací.
Dalibor Kolář, místostarosta

Fota: Dalibor Kolář
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Absolvovali jsme školení
první pomoci
Vedení obce dohodlo s lektorkou Lenkou
Černochovou školení první pomoci pro dvacet zaměstnanců obecního úřadu. Proběhlo
v polovině října a pro nedostatek jiných
vhodných prostor jsme využili společenskou
místnost v komunitním domě pro seniory.
S kolegy se po obci často pohybujeme a cílem školení bylo seznámení se základními
praktikami první pomoci při ztrátě vědomí,
úrazech, krvácení, popáleninách apod., abychom byli schopni jak na obci, tak i v soukromí a ve svém okolí při těchto nepříjemných
věcech postiženému pomoci.
Jednotlivé druhy úrazů včetně krvácení,
popálenin, tržných ran byly na ﬁgurantce
věrně nalíčeny a první pomoc tedy probíhala
podobně jako v reálu. Věříme, že tyto formy
první pomoci nebudeme muset v praxi využít, ale „kdo je připraven, není překvapen“.
* * * *

POZOR na podvodná jednání
„šmejdů“, ještě to nevzdali!
Na Obecním úřadě v Lutíně jsme během
tohoto roku řešili „návštěvy“ několika skupin tzv. šmejdů, kteří se snažili naše občany
- většinou v seniorském věku - podvést a vylákat od nich větší množství peněz. Týkalo se
to nabídky nákupu energií, bezpečnostních
dveří a zámků, teď v poslední době nabídky
zednických prací v domácnostech. Na tyto
podvody se snažíme občany rychle upozorňovat a snad se nám tím podařilo větším škodám zabránit.

Ani na podzim hasiči
nezaháleli
Pravidelné „okénko“ do života třebčínských hasičů nebude chybět ani v posled-

V posledních dnech máme i zprávy o tom,
že byl ze zaparkovaného auta v obci vypuštěn
benzín, nebo bylo auto jinak poškozeno.
Jsou také vidět neznámé skupiny lidí pohybující se po obci. Proto žádáme občany:
Dávejte si na tyto jevy pozor, buďte obezřetní, a pokud vás osloví cizí lidé s „výhodnou nabídkou“ čehokoli, obraťte se
na obecní úřad nebo přímo na Policii ČR!
Občany budeme rychle informovat.
Děkujeme vám za spolupráci.
* * * *

Řidiči – obyvatelé sídliště,
mějte trpělivost a ohled!
Společnost FCC Prostějov nám na sídlišti
odváží odpad z polopodzemních kontejnerů.
Frekvence odvozů je poměrně častá, protože
každý druh tříděného odpadu se odváží jiný
den. Velmi často se stává, že kolem kontejnerů parkují auta a odvoz odpadů buď znemožňují, nebo silně komplikují s tím, že je
nejen ohrožena bezpečnost provozu v daném
místě, ale hrozí i riziko poškození zaparkovaného auta.
Doba vytažení a vysypání kontejnerů se
prodlužuje, často ve spolupráci s Policií ČR
hledáme majitele auta a ve výsledku se celá
věc i ﬁnančně pro všechny prodražuje.
Je nám jasné, že parkovací místa na sídlišti
nestačí. Rekonstrukce dvora sídliště s výstavbou nových parkovacích míst této věci částečně pomůže.
Provizorní parkoviště na tréninkovém hřišti u mateřské školy zdaleka zaplněné nebývá. Proto vás žádáme, abyste tato par-

kovací místa využívali. Kolem kontejnerů
jsou vyznačeny žluté čáry, které parkování
na těchto místech zakazují. Dodržování
tohoto zákazu bude zvýšeně kontrolovat
i policie.
Všichni, kdo bydlíme na sídlišti, se pravděpodobně shodneme na tom, že mít možnost
vyhazovat odpadky civilizovaně a umožnit
vývoz kontejnerů musíme zajistit.
Miroslav Brhel, tajemník

ním letošním čísle Obecního zpravodaje.
Zásahová jednotka zachraňovala, zdokonalovala své dovednosti a zúčastnila se oslav
výročí založení SDH v blízkém okolí. Další
členové se podíleli na organizaci společen-

ského života a všichni společně už netrpělivě
očekávají dokončení své nové „zbrojnice“.
V letních měsících bývají četnější výjezdy na likvidaci nebezpečného hmyzu
a ani letos tomu nebylo jinak. První výjezd

Ukázka zásahu při dopravní kolizi auta s cyklistou.

Foto: Miroslav Brhel
Stačí pár kroků navíc a problém je vyřešený.

Rozhlednu „zachránili“ před sršni také naši stateční hasiči.
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Fota: Libor Mlčoch

proběhl 11. srpna. Zásah z 22. srpna byl
o to složitější, že hnízdo sršňů bylo ukryto v dutině schodů rozhledny na Velkém
Kosíři. Proto přišla ke slovu i lezecká výbava a znalosti Vaška Stejskala, který je
v naší jednotce nejzkušenějším lezcem.
Ve čtvrtek 8. září zasahovala jednotka
u dopravní nehody, při které nezabrzděné
nákladní auto narazilo do zídky rodinného domu v Třebčíně a poškodilo plynovou
přípojku. Vše se naštěstí odehrálo bez zranění osob a materiální škody byly rychle
napraveny. V průběhu září se členové jednotky zúčastnili lezeckého výcviku na polygonu HZS Olomouc.

Jako uniformovaná jednotka jsme měli
tu čest být v srpnu a začátkem září pozváni na oslavy výročí sborů dobrovolných
hasičů ve Slatinkách a ve Slatinicích. Tam
také spolu s HZS Olomouc a posádkou
ZZS Olomouc předvedli hoši ze zásahové
jednotky ukázku zásahu u dopravní kolize
osobního auta s cyklistou.
Druhá zářijová sobota opět patřila
„Hasičskému kotlíku“ v areálu Ohrada.
Soutěžního klání ve vaření kotlíkového guláše se zúčastnilo šestnáct týmů.
V průběhu vaření připravili organizátoři
doplňkové soutěže. Pětice porotců na závěr vyhodnotila a ocenila nejlepšího „va-

řiče“, jímž se stal tým Michala Hofírka.
Souběžně s kuchařskou soutěží probíhala
odpoledne v Ohradě i „koloběžkiáda“,
o níž píšeme v samostatném článku.
Dokončení nové multifunkční budovy,
kde získá jednotka i spolek nové zázemí,
nedočkavě vyhlížejí všichni hasiči i obyvatelé Třebčína. Termín předání stavby je
již „za rohem“, tak doufejme, že všechno
proběhne zdárně až do konce.
Omlouváme se všem občanům za dočasné omezení v místě stavby a doufáme,
že nová dominanta obce jim svou krásou
a užitečností vše vynahradí.
Dalibor Kolář

Klásek „běží“ naplno

Maminky zde nakupovaly a prodávaly
dětské a těhotenské oblečení, vybavení
ke kočárkům, hračky atd.
Začátek školního roku patřil v Klásku
dopravě. Kdo chtěl, osvěžil si své znalosti
na kurzu první pomoci, který pro nás opět
vedl skvělý lektor z První pomoci živě.
A děti si v říjnu užily „Závody odrážedel“.
Na malé závodníky čekal kvíz, trasa se
značkami zakončená na ,,parkovišti“ a samozřejmě několik kol závodů.
Spolu s fotografkou Katcha photo jsme
připravili „Podzimní mini focení“ v areálu knihovny. A pro velký úspěch bude letošní „Vánoční focení v Klásku“ také s ní.
Na zahradě Klásku proběhne v přírodním

stylu (prskavky, perníčky, oheň, dřevo).
Svůj čas si můžete rezervovat na e-mailu
rcklasek@seznam.cz.
Říjen byl akcemi přímo nabitý. Zavítala
k nám paní Adéla Hanáková alias ,,Máma
na víně“ a v knihovně nás čekal výjimečný degustační zážitek - ochutnávka
moravských vín z různých podoblastí.
Dovolím si říct, že jsme byli všichni nadmíru spokojeni .
Na listopad a prosinec plánujeme, kromě jiných akcí, speciální tvořivé herničky.
Sledujte náš fb nebo web a nic vám neunikne.

S novým školním rokem začaly v Klásku
opět kroužky. Každým
rokem se naše nabídka
kroužků rozrůstá a nás
moc těší velký zájem o ně. Vybírat jste
mohli ze „stálic“ (Hrátky s batolátky,
Výtvarka, Tančírna), ale i z novějších
(Hravá angličtina, Písmenka a počítání
a Malý vědec).
Měsíc září jsme v Klásku zahájili
kroužky a Dnem otevřených dveří v herně. V půlce měsíce se konal již tradiční
„Podzimní bazárek dětského oblečení“.

Závody odrážedel proběhly nedaleko Klásku.

Na stadionu v Lutíně opět
létali „draci“
Lutínská drakiáda se konala v pátek 16. září odpoledne na stadionu TJ
Sigma Lutín letos už po patnácté.
Tradičně ji pořádala kulturní komise

Monika Janíková, předsedkyně RC

Podzimní bazárek se koná tradičně v herně Klásku.

Lutín a kromě pouštění všemožných pestrobarevných draků a „létadel“ si děti mohly opéct špekáček, nechat si namalovat obličej, zaskákat si na skákacím hradu nebo
se dobře pobavit při show „Rej zvířátek“,
kterou pro děti uspořádal místní občan
pan Opletal se svými dvěma asistentkami.
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Fota: Monika Janíková

Děti – ty menší v doprovodu rodičů – si
po druhém týdnu nového školního roku
užily příjemné odpoledne plné atrakcí
a zábavy.
Jakub Chrást
zastupující předseda
kulturní komise

Po „letecké“ přehlídce se děti věnovaly připraveným atrakcím a hrám.

Fota: Jakub Chrást

Říjen začal „dýňohraním“

čení práce si mohl každý „výtvarník“
smlsnout na něčem z dýňových dobrot,
které připravil personál místní pivnice.
A co by to bylo za klání bez vyhlášení
výsledků?
Porota složená z pěti nezávislých
hostů vybrala celkem šest řezbářů.
Poslední dva se podělili o páté místo.
Každý z nich obdržel krásnou cenu
a ani ostatní, jak je u nás zvykem, neodešli s prázdnou.
Celý den zakončil podzimní déšť, radost a těšení se na příští rok nám však
vůbec nezkazil.

První říjnová sobota za Třebčínskou
pivnicí přímo zářila oranžovou barvou.
Od vyřezávacích pomůcek létaly jiskry
a obyčejné zahradní plody různých velikostí se měnily nejen ve strašidelné
a milé příšerky, ale například i na lodě
a další výtvory podle vlastní fantazie.
O čem je asi řeč? Ano, máte pravdu,
je to dýně! Dýně, která líně leží v hlíně a čeká na „Třebčínské dýňohraní“.
To letošní, premiérově v režii kulturní
komise, si nenechalo ujít třiatřicet soutěžících, a vyřezávali děti i dospělí.
Pro dobrý start obdrželo každé zapsané dítko malou pozornost a po ukon-

Ivana Čeplová
kulturní komise Třebčín

Řezbáři řezali, dlabali a zdobili podle vlastní zručnosti a fantazie.

Třebčínské děti závodily
na koloběžkách
Druhý zářijový víkend byl oblačný,
ale teplý. Třebčínské děti si v areálu Ohrada užily sobotní odpoledne,
na které připravili členové kulturní

Fota: Lenka Podhorná

komise druhý ročník Třebčínské koloběžkiády.
V prvním soutěžním kole se dětem měřil
čas, potom už se jelo vyřazovacím způsobem.
Foto: Marie Chabičovská
Závodilo se ve třech věkových kategoriích.
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V kategorii těch nejmenších (4-6 let) se
na prvním místě umístil Štěpán Šuťák,
na druhém Lukáš Sedláček a na třetím Jan
Pospíšil.
V kategorii 7-9 let zvítězil Štěpán Orban,
druhý dojel Šimon Bátěk a třetí projel cílem Ondřej Vláčil.

V nejstarší kategorii (10-12 let) zvítězil Daniel Crha, pro stříbro si dojela
Dominika Palánková a bronz vybojovala
Kateřina Koutná.
Všichni „medailoví“ účastníci si odnes-

li poháry, diplomy a sladké odměny. Ani
ostatní závodníci však nepřišli zkrátka.
Ceny útěchy ve formě občerstvení a cukrovinkového balíčku obdrželi všichni
z celkového počtu 31 závodníků.

Letošní ročník se obzvláště vydařil
a pevně věříme, že stejně úspěšný bude
i ten příští.
Milena Weidingerová
kulturní komise Třebčín

Foto: Milena Weidingerová
Spokojení medailisté nejmladší kategorie (4–6 let).

Závodníci na startovní „čáře“.

Podzim v knihovně patřil
hlavně dětem

Ohlasy na ni byly výborné a moc mě potěšilo, že přilákala i řadu čtenářů z okolních
obcí. Pokud jste výstavu nestihli, nezoufejte,
veškeré fotograﬁe budou v knihovně stále
k nahlédnutí.

S tím, jak pokročil podzim, nastal čas ukončit naši výstavu historických fotek Lutína.

Pohádky nás bavily, ta o Koblížkovi „chutnala“ nejvíc.

Kdy – kde – co
v listopadu a prosinci
4. listopadu - Taneční večer
(pátek)
se skupinou Modrá rosa
aula ZŠ Lutín (19.00 hod.)
18. listopadu - Cestovatelská přednáška
(pátek)
na téma Himaláje
aula ZŠ Lutín (18.00 hod.)
19. listopadu - Adventní tvořivé odpoledne
(sobota)
sál KSZ v Třebčíně
(15.00 hod.)
24. listopadu - Rozsvícení vánočního
(čtvrtek)
stromu v Lutíně (17.00 hod.)

Foto: Martina Sedláčková

27. listopadu - Rozsvícení vánočního
(neděle)
stromu v Třebčíně
(17.00 hod.)
18. prosince - Vánoční koncert
(neděle)
v kapli sv. Floriána
program zajišťuje soubor
ROVINA
Třebčín (17.00 hod.)
Případné změny nebo další akce budou včas oznámeny obecním rozhlasem,
na webových stránkách obce a ve vývěsních skříňkách.
Kulturní komise
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Foto: Jan Škurek

Se začátkem září nepřišly zkrátka ani děti.
První měsíc školního roku jsme zakončili
promítáním animovaného ﬁlmu „Encanto“.
O týden později se s knihovnou přišli seznámit zdejší „páťáci“. Dozvěděli se, k čemu je
vlastně knihovna dobrá a jak jim může pomoci při škole i krácení volného času. Nesměla
chybět ani volná zábava a trocha výbušné legrace s hrou Tik, Tak, bum.
O další milou návštěvu v říjnu se postaraly děti z MŠ Lutín, které si přišly poslechnout besedu o pohádkách. Taková pohádka
totiž není jen tak ledajaké povídání a musí
mít pravidla. O druzích kouzelných bytostí,
o tom, že dobro vždy zvítězí nad zlem a ponaučeních, která si z pohádek můžeme odnést, jsme hloubali nad celou řádkou pohádek. Třešničkou na dortu pak byla pohádka
o Koblížkovi. Ta naše „babička“ totiž usmažila tolik koblížků, že zbylo i pro všechny
malé návštěvníky.
Jan Chabičovský
knihovník

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 22. 8. 2022:
Schválila na základě výsledku zadávacího řízení uzavření smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Cyklostezka
Luběnice – Lutín“ mezi Obcí Lutín
a společností STRABAG a.s., (se sídlem tř. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
5, Jinonice, IČ: 608 38 744). Smlouva
bude uzavřena po uplynutí zákonné
patnáctidenní lhůty pro podání námitek za předpokladu, že nebudou podány
žádné námitky proti výběru dodavatele. Cena za zhotovení díla je
7 075 931,68 Kč bez DPH.
Souhlasila:
 s realizací přeložky části teplovodu
na sídlišti v Lutíně. Přeložku provede majitel teplovodu společnost
Veolia Energie ČR, a.s. na náklady
obce Lutín. Cena za přeložku bude
727 825 Kč bez DPH. Přeložka je
vyvolána realizací stavby „III. etapa
regenerace sídliště v Lutíně – dvůr“.
 s vypracováním studie pro vybudování vodní nádrže v lokalitě
„Na Slatince“ v k. ú. Lutín na parcelách č. 121/1 a 121/9.
Studii vypracuje Ing. Petr Kuda (IČ:
15515931) za cenu 16 000 Kč bez
DPH.
dne 7. 9. 2022:
Schválila uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2022
ve výši 29 000 Kč na zabezpečení tradiční „Drakiády“, která se uskuteční
dne 16. 9. 2022.
Prostředky budou použity na soutěže
pro děti, zábavný program (skákací
hrad, ozvučení a dětskou show včetně soutěží, tanečků, cvičení, malování
na obličej atd.), špekáčky pro děti, občerstvení pro účinkující a pořadatele.
Souhlasila:
 s vypracováním projektové dokumentace pro fotovoltaickou elektrárnu v areálu vodního zdroje Trávníky.
Dokumentaci vypracuje společnost
Statika – projekce Herman s.r.o. (IČ:
08042012) za cenu 295 000 Kč bez
DPH.
 s návrhem ředitelky Základní školy

a Mateřské školy Lutín, příspěvkové organizace, nenavyšovat školné
v mateřské škole a školní družině pro
rok 2022/2023.
Pověřila starostu obce projednáním návrhu rekonstrukce ulice Růžová s obyvateli ulice dle přílohy k zápisu.
Vzala na vědomí informace o podání žádosti o dotaci na výměnu svítidel
veřejného osvětlení z Národního plánu
obnovy.
dne 3. 10. 2022:
Schválila:
 opravu lávky v lokalitě „Na Zákantí“
firmou Tretech s.r.o. (IČ: 04337875)
v částce 35 695 Kč vč. DPH dle přiložené nabídky.
 uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Lutín a společností ASITIS s.r.o.
(IČ: 07836686) na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby
s názvem „MÍSTNÍ ENERGETICKÁ
KONCEPCE OBCE LUTÍN“. Cena
za realizaci je 369 500 Kč bez DPH.
Vzala na vědomí předloženou analýzu umístění fotovoltaických panelů
na střechy komunitního domu pro seniory a budovy základní školy.
Souhlasila:
 s podepsáním příkazu k poptávce dodávek elektřiny a plynu na příští rok
2023 na Komoditní burze Kladno
v co nejkratším termínu.
 s uspořádáním cestovatelské přednášky s paní Radkou Tkáčikovou
na téma jejích výprav a zážitků
z Himalájí. Cena za přednášku je
16 500 Kč + 500 Kč na občerstvení (není plátce DPH). Přednáška se
uskuteční v pátek 18. 11. 2022 v 18
hod. v aule ZŠ Lutín. Na tuto přednášku je vstup zdarma.

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 14. 9. 2022:
Schválilo:
 uzavření dodatku č. 1 k memorandu 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) uzavřeného dne 18.3.2022
dle přílohy k zápisu.
Na základě dodatku č. 1 přistupuje
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k memorandu společnost MSF OC
LUTÍN (IČ: 17516692);
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.1.2022 uzavřené mezi Obcí Lutín a společností Provádění staveb Olomouc,
a.s. (Kosmonautů 989/8, 772 11
Olomouc, IČ: 253 85 551) na realizaci stavby „Přístavba a přestavba ZŠ
na hasičskou zbrojnici a zázemí obce
Třebčín“.
Dodatkem č. 2 se navyšuje cena
za dílo o 1 847 018,35 Kč bez DPH;
 uzavření
smlouvy
o
budoucí
smlouvě o převodu nové infrastruktury v rámci projektu výstavby do vlastnictví obce mezi Obcí
Lutín a Ing. Františkem Sekaninou
(Žerůvky 1, 779 00 Olomouc) dle
přílohy k zápisu;
 Obecně závaznou vyhlášku, kterou
se od 1.1.2023 zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ze dne
20.9.2021.
Vzalo na vědomí informaci o akceptaci žádosti o dotaci ze strany poskytovatele Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci investiční akce
„Cyklostezka Luběnice – Lutín“ a o zahájení realizace stavby společností
STRABAG a.s. (se sídlem tř. Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČ:
608 38 744) za cenu 7 075 931,68 Kč
bez DPH.
Souhlasilo s rozpracováním návrhu
na řešení veřejného prostranství dle
studie LBNK architektů do projektové
dokumentace. Do projektové dokumentace budou promítnuty tyto závěry:
1) do centra bychom neumísťovali sportoviště, na zvážení je dětské hřiště;
2) umístění parkoviště je vhodné;
3) multifunkční podium o výšce 1 m
(z důvodu omezení výšky staveb, což
je podmínka BILLY) bude umístěno;
4) ideální umístění chodníku a cyklostezky je na hranici s obchodní zónou BILLA;
5) s ponecháním zelené plochy (může
být bráno jako rezerva pro budoucí
obecní výstavbu) zastupitelstvo souhlasí;
6) zpevněné plochy budou realizovány
v „zeleném“ řešení, tzn. propustné
(např. zatravňovací dlažba);
7) na zvážení je menší krytá tržnice;
8) na zvážení je umístění vodního prvku.
/jch/

ŠKOLY INFORMUJÍ
Ve velkém ﬁnále naše družstvo
nezklamalo
Za dobu pořádání soutěže
OVOV se Brno
stalo už po několikáté místem
konání jejího
republikového
finále. Jedná se o sportovní soutěž, kterou
pro žáky základních škol založili olympijští
vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle.
Žáci soupeří v deseti disciplinách: sprint
na 60 metrů, skok daleký, hod míčkem, hod
medicinbalem, běh na 1000 metrů, přeskoky přes švihadlo, trojskok snožmo z místa,
kliky, shyby a lehy-sedy. Všechny discipliny
absolvují soutěžící během dvou dnů po vzoru atletického desetiboje.
Republikové ﬁnále se skládá ze soutěže
osmičlenných družstev, ale také ze soutěže
jednotlivců, přičemž členové družstva sou-

těží i v jednotlivcích. Letos 7. - 9. září soutěžilo 650 dětí, což činí z Republikového
ﬁnále OVOV největší školní sportovní akci.
Probojovat se až do ﬁnále není vůbec
jednoduché a stojí to hodně úsilí, potu,
sebezapření a někdy to i hodně bolí. Naši
žáci to už dokázali poněkolikáté a vždy to
považujeme za velký úspěch. Letos tvořili
naše družstvo Tereza Koukalová, Kristýna
Ščudlová, Kateřina Prokopová, Veronika
Fialová, Filip Ehrmann, Filip Chmelář,
Václav Svoboda a Veronika Fialová.
Konkurence ve ﬁnále je značná a naším
cílem bylo skončit v první polovině 45 startujících družstev. To se nám povedlo a dovezli jsme diplom s 20. místem.
Za vedoucí musím říct, že je úžasné sledovat, co už některé děti v tomto věku dokážou. Například skoky přes šest metrů,
hod míčkem k devadesáti metrům, 400
přeskoků přes švihadlo za dvě minuty nebo
třeba 110 shybů na šikmé lavičce a 129
lehů-sedů taktéž za dvě minuty. Poslední
dva výkony jsou výkony našich závodníků - se 110 shyby porazil Filip Chmelář

Naše družstvo „v klidu“...

... a „v akci“.

všech 650 závodníků a Benjamín Balga
byl v lehách-sedech třetí. Tito naši dva
závodníci se zároveň umístili nejlépe v jednotlivcích. Filip získal bronzovou medaili
za třetí místo a Benjamín skončil těsně
pod stupni vítězů na čtvrtém místě.
Kromě soutěžení si děti vyzkoušely spoustu netradičních disciplin v tzv.
BeActive vesničce, setkali se se spoustou
bývalých i současných sportovců a mohli
si odnést jejich fotky s autogramy nebo se
s nimi třeba vyfotit. Letošní ﬁnále zahajoval kanoista Lukáš Rohan, stříbrný medailista z LOH v Tokiu.
Všem našim soutěžícím děkuji za výbornou reprezentaci školy i obce a věřím, že to
není poslední úspěch našich žáků. Určitě se
můžeme těšit na další jejich úspěchy nebo
úspěchy jejich následovníků.
(OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů)
Jan Chmelář, učitel

Fota: Stanislav Henych

Děti trénovaly s olympionikem

Zábavný trénink s olympioniky.

Foto: Radka Chmelářová
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V rámci projektu Sazka olympijského víceboje plní děti discipliny diplomu
i discipliny odznaku všestrannosti. Díky
tomu byla v letošním roce naše škola vylosována v soutěži o Trénink s olympionikem.
V úterý 4. října se tedy žáci 4.-6.
ročníku zúčastnili besedy s Adélou
Hanzlíčkovou, vícemistryní Evropy 2019,
zápasnicí ve volném stylu a také účastnicí
olympijských her 2016 v Riu.
Přijel celý tým v čele s naší milou Šárkou
Kašpárkovou a po skončení besedy uspořádali jeho členové v tělocvičně zábavný
trénink s Adélou pro vybrané žáky. V interaktivní učebně probíhalo současně

olympijské vzdělávání s Šárkou pro žáky
5. ročníku.
Děti si to náramně užily a „nastartovaly
se“ tak na plnění disciplin v novém školním roce.
* * * *

Sportovní den prověřil
zdatnost malých sportovců
Na Den s olympionikem navázala další
akce v pátek 14. října. Na Sportovním

Vítězství patří těm nejlepším
Piškvorky zná snad každý příslušník
mladší a střední generace. Současná mladá generace školního věku si je oblíbila
také a s poněkud změněnými pravidly
vesele soutěží o toho „nejlepšího z nejlepších“, jak se stalo i v lutínské škole.

Navštívili jsme Dlouhé Stráně
V rámci exkurzí navštívili žáci 9. ročníku v úterý 4. října vodní elektrárny
Třeština a Dlouhé Stráně, kde se díky
zkušeným průvodcům dověděli mnoho zajímavostí.
Nejprve jsme navštívili malou vodní
elektrárnu Třeština, kde jsme se dozvědě-

Foto: Radka Chmelářová
Sportovní den žáků 1.–4. ročníku.

Jistě se mnou budete souhlasit, řeknu-li, že žijeme v nesnadné době. Zvyšující
se ceny, neklesající inﬂace, válka téměř
„za humny“. Někdy se věci prostě sejdou.
Člověk proto dnes víc než kdy jindy potřebuje něco, co ho přivede na jiné myšlenky,

Radka Chmelářová, učitelka

Školní kolo soutěže v piškvorkách proběhlo v pátek 14. října a zúčastnilo se ho
šedesát žáků. V napínavé atmosféře plné
soutěživosti se každý soustředil na své
vítězství, ale zároveň se snažil být férový
vůči ostatním.
Na konci soutěžního času zůstalo z šedesáti účastníků dvanáct nejlepších, kteří

postupují do okresního kola v Olomouci.
I když bylo rozhodnuto, kdo postupuje, soutěžilo se dál, aby se zjistilo, kdo je
„nejlepší z nejlepších“.
Jsou to „deváťáci“ Adéla Gothová a Filip
Mazur a Simona Holubiková z 6.A.

li spoustu zajímavých a poučných informací. Po svačinové přestávce v Koutech
nad Desnou jsme šli s panem průvodcem
na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.
Průvodce nám vysvětlil, jak vlastně celá
elektrárna funguje, a ukázal nám, jak pracují vodní turbíny. Bylo to velmi zajímavé.
Pak nás autobus odvezl k dolní vodní ná-

drži a poté i ke vzdálenější nádrži horní.
Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme se
nemuseli bát, že by nás vítr nahoře odfoukl.
Myslím, že jsme si tento výlet všichni užili, a doufám, že se ještě podíváme
na další zajímavá místa.

Exkurze se vydařila a přinesla mnoho zajímavých informací.

Ani „deváťáci“ nepohrdnou
pohádkou aneb
„Pohádková čeština“ v 9.B

dnu, který je opět součástí Sazka olympijského víceboje, si žáci 1. - 4. ročníku
mohli otestovat, jak je kdo rychlý, silný,
hbitý nebo třeba vytrvalý. Vystřídalo se
celkem osm disciplin, které děti výborně plnily.
Na konci dne nás čekala tombola
a hurá na oběd. Na olympijský diplom
si sice počkáme až do konce školního
roku, ale do té doby si mohou děti aspoň
některé discipliny zlepšit.

Tereza Koukalová, 9.A

Adéla Brostíková, 9. B

Fota: Ivona Hanzelová, 9. B

co ho pohladí po duši. A takovéto pohlazení jsme si nedávno dopřáli i v hodinách
českého jazyka v 9. B. Vyprávěli jsme si
pohádky. V pohádkách věci totiž (na rozdíl od skutečného života) většinou opravdu dobře dopadnou. Všem žákům se podle
mého mínění pohádkové příběhy opravdu
vydařily. Zde jako ukázka jeden z nich.
Jeho autorkou je Monika Galásková:
„Za devatero horami a devatero řekami
stála uprostřed louky maličká chaloupka.
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A v té chaloupce žila „ponožková“ rodina. Táta Evžen Ponožka, maminka Laura
Ponožková, ponožka Julča a také malinký ponožáček Jindra. Jednoho dne – když
se Julča s Jindříškem koupali – napadla
Julču zajímavá myšlenka. Co kdybych se
vydala do světa? A hned to sdělila mamince.
„To teda určitě ne,“ řekla maminka. „Víš
ty vůbec, co se na tom světě děje? Kolik je
tam nevídaných věcí a jací lidé tam žijí?

A co je vůbec nejhorší, někde tam bydlí
i strašlivá jehla Klára, která páře ponožky zaživa. Ale jestli chceš,“ pokračovala
maminka, „můžu ti místo toho vyprávět,
jak šel do světa tvůj prastrýc Ota. Vrátil
se tenkrát se třemi dírami.“ „Jé, mami,
povídej, honem!“ Julča na to.
„To bylo tak,“ řekla maminka. „Když se
strýc Ota rozhodl, že půjde do světa, zrovna nebyl nikdo doma, tak si vzal svých pět
švestek a šel. Pak narazil na les. „Hm, les,
zkusím se do něj podívat,“ řekl si, „třeba
tam bude něco zajímavého.“

A opravdu. Čím hlouběji se nořil do lesa,
tím zajímavější to bylo. Potkal modrého
koně Safíra, taky bezhlavou kočku, havrana, co měl místo křídel dva zobáky, dokonce potkal i starou nůši, co nesla bábu
na zádech, a ovšem narazil i na strašlivou
jehlu Kláru. „Čichám, čichám ponožku,“
vykřikla, když mezi stromy zahlédla Otu,
a vrhla se na něj. Škub, pích! Štíp, bum,
bác! Ozývalo se to na celý les. No – s Otou
to vypadalo velice špatně!
Naštěstí byl Ota pěkně mazaný. V nestřeženém okamžiku se mu podařilo jehle

Kláře vyklouznout. Odnesl to jen třemi
malými dírami. Domů pelášil jako o život.
Tam na něj naštěstí čekala jeho babička
Boženka a díry mu zašila. A jestli neumřeli, tak tam šťastně žijí dodnes.“
Julča spokojená, že všechno dobře dopadlo, zavřela očka a usnula. Na touhu
po cestování si pro tu chvíli nechala zajít
chuť.

Adaptační kurz připravuje
nováčky na novou školu

V úterý 6. září jsme nastupovali na adaptační kurz v Ostružné. Po příjezdu, ubytování v chatě „Anežka“ a docela dobrém
obědě jsme měli hodinku pauzu a odpočívali. Já jsem pouštěl hudbu a všichni byli
spokojeni. Po pauze jsme hráli zajímavé
seznamovací hry a díky tomu jsme brzy
věděli, jak se kdo jmenuje. Po fotbálku
a po večeři byl prima turnaj v catballu,
který naše třída (KNS) vyhrála.
Druhý den po bohaté snídani (párky, salámy, zelenina, pečivo, „kuličky“ a mnoho dalšího) jsme stříleli ze vzduchovky,
běhali biatlon a po obědě hráli týmové
hry. Otužilci neodolali koupeli v bazé-

nu (teplota vody asi 10°C) a pak jsme se
zahřáli fotbalem – třída OK proti KNS.
Večer jsme si u táboráku opékali buřty.
Poslední den po rychlé snídani následoval vydatný úklid a po něm osmikilometrový pochod lesem do Branné, kdy jsme
měli možnost vidět bunkry.
Byl to skvělý „adapťák“ a děkujeme
za něj hlavně učitelům, kteří měli všechno
pevně v rukou.
Tomáš Sehrig, žák tř. KNS 1.
(Použité zkratky oborů: OK – obráběč
kovů, K- karosář, N – nástrojař, S- strojní
mechanik)

Trefím cíl - nebo minu?

Fota: Hana Grundová

české kořeny, připomněl, co mají naše země
společného a také osobnosti, které budovaly
i budují lepší česko-americké vztahy. Dále
žákům nastínil, v čem spočívá jeho práce
a práce amerického velvyslanectví u nás.
Na závěr pozval pan Jurkowski všechny žáky i učitele do nově otevřeného
Amerického centra v Olomouci. Vysvětlil,
jak si tam mohou zdokonalovat angličtinu,
a rovněž pohovořil o nabídce studijních
a pracovních programů v USA pro studenty, což naše žáky zaujalo nejvíce. Jelikož čas
neúprosně kvapil, v prostoru vymezeném
na dotazy se bohužel dostalo jen na některé

žáky. Jestli panu Jurkowskému chutná naše
pivo, se tedy dozvíme snad příště.
Po přednášce si žáci zahráli on-line hru
Harmony Square na odhalování dezinformací, v níž vyhráli žetony, které posléze
směnili za různé aktivity v herním centru.
Přednášky se zúčastnil výběr žáků napříč
všemi obory a všemi třídami, přednostně ti,
kteří dobře rozumějí anglicky. Celá akce se
nesla v pohodovém duchu, žáci byli spokojeni a pro většinu z nich to bylo úplně první
setkání s Američanem „naživo“.

Několikadenním
adaptačním kurzem na začátku
září začíná život
nových žáků naší
školy. Náplní toho
letošního byly sport, seznamovací hry,
soutěže, a protože přálo počasí, také
koupání a posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Většina „prvňáků“ se tak
pozná dřív, než začne opravdová práce
ve škole a v dílnách.

Všichni se znají jménem - tak proč se oslovovat „vole“?

Naši školu navštívil
americký diplomat
Se svým pracovním týmem zavítal ve středu 21. září do naší školy pan
Todd Jurkowski, americký kulturní atašé pro Českou republiku, který působí
na Americké ambasádě v Praze. Navšívil
nás při příležitosti otevření Amerického
centra v Olomouci.
Pan Jurkowski pohovořil se studenty
o několika tématech. Nejprve se téměř dokonalou češtinou krátce představil, poté už
pokračoval anglicky. Přiblížil žákům své
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Tak co vy na to? Dáte si ještě druhý
chod?
Věra Voňková, učitelka

Jitka Kratochvilová, učitelka

Besedu s americkým hostem i „návštěvu“ herního centra si účastníci užili.

SPORT V OBCI
Fotbalové soutěže běží dál
Kolo fotbalových soutěží se točí dál a i v posledním letošním vydání Obecního zpravodaje přinášíme výsledkový
k
servis lutínských
družstev.
Mnoho radosti nám zatím nedělá Amužstvo mužů, které v Krajském přeboru
Olomouckého kraje po dvanácti odehraných
kolech „okupuje“ poslední, 16. příčku tabulky. Po prohrách v úvodních kolech soutěže
přišla tříbodová vzpruha v domácím utkání s Rapotínem (2:1), pak ale následovala
série proher: doma s Litovlí 1:2, s Lipovou
2:3, s Medlovem 0:4, v Kostelci na Hané
2:1. Chabou náplastí byl jednobodový zisk
za domácí remízu 3:3 s Konicí, po které přišla další porážka 4:2 v Želatovicích.

Fota: Hana Grundová

S výjimkou utkání s Medlovem měli téměř všechny zápasy společné rysy, a to dobře rozjetý začátek, katastrofální závěr a lacino obdržené branky. Příčin je víc, mimo
jiné nedostatečná kondiční příprava spojená se špatnou tréninkovou morálkou, ale
také velké množství zraněných hráčů, a to
zejména z řad letitých opor. Ve snaze dát
družstvu nový impuls sáhlo vedení po utkání s Medlovem k výměně hlavního trenéra. Pavla Kubíčka vystřídal Petr Mrázek,
dlouholetý ligový hráč SK Sigma Olomouc.
V následujících zápasech byla patrné zvýšení bojovnosti a vůle hráčů, nicméně výsledkový efekt se zatím nedostavil. Hrstka
zdravých hráčů se ve zbytku podzimu bude
snažit, co jí síly budou stačit, zachránit pro
Lutín krajský přebor.
Premiérovou sezonu „kroutí“ v poslední
IV. třídě OFS Olomouc mužské „Béčko“
složené z většiny zkušených pardů a doplněné místními dorostenci. Béčko je po osmi
odehraných kolech na 5. místě, pouze s tříbodovou ztrátou na Mladějovice. Nejlepšími

střelci B - mužstva jsou Radek Šnejdar se
6 zásahy a Tomáš Körner se 4 zásahy.
V Krajské soutěži sk. A se naši dorostenci
spojení s Hněvotínem statečně perou s vyšší
soutěží (předchozí roky hráli okresní přebor), po osmi odehraných kolech jsou v tabulce na 7. místě za čtyři výhry (z toho dvě
po penaltách) a čtyři prohry.
Mladší žáci rovněž spojení s Hněvotínem
drží v okresním přeboru prozatím 4. místo
(ze 7 celkových). Za tři výhry a pět proher
obdrželi 9 bodů.
Probíhají rovněž soutěže obou přípravek
(mladší a starší), v současné době se hraje
už jejich druhá část. Naše drobotina se statečně pere se svými soupeři. V první části
starší přípravka obsadila dělené 4. až 5. místo v tabulce v konkurenci Slatinic, Náměště,
Nových sadů a Horky n. M. Mladší chlapci pak v první části obsadili 3. místo před
Drahanovicemi, za Náměští a Novými
Sady A.
Jakub Chrást
hráč A-týmu (toho času dlouhodobě zraněný)

ZAJÍMAVOSTI
Stavitel Čeněk Venclík
zanechal „stopu“ i v Třebčíně
Při prohlížení plánků budov v archivu
Obecního úřadu v Třebčíně mě upoutal jeden z nich. „Nákres na postavení
dvou domů na parc.čís.587 patřící velecť.
pp.manželům Cyrillu a Julii Látalovým
v Třebčíně“. Projekt vypracoval v srpnu
1913 městský stavitel z Prostějova Cyril
Venclík. Protože jeho jméno je rovněž
uvedeno na pamětní desce ve vestibulu
budovy prostějovské radnice, zajímal jsem
se, kdo Cyril Venclík byl.
V Prostějovských radničních listech
z 25.3.2021 jsem objevil krátký objasňu-

Nákres domu č. 142 a 143 v Třebčíně.
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Foto: Josef Nejedlý

jící článek paní Hany Bartkové, který začíná: „V tomto měsíci si připomínáme sto
let od úmrtí významné osobnosti našeho
města – stavitele, veřejného a spolkového
činitele Čeňka Venclíka.“
Čeněk Venclík se narodil 30.června 1856
v Mlýnské ulici v Prostějově. Významný
stavitel studoval architekturu ve Vídni
a poté se vrátil do rodného města. Jeho
stavební kancelář od roku 1885 sídlila
v domě U Zlaté studny na dnešním náměstí T.G.Masaryka. Založil stavební
ﬁrmu, která zakrátko patřila k největším

v Prostějově. V roce 1915 měla kolem stovky zaměstnanců. Od konce 19. století k ﬁrmě přibyla cihelna.
Firma prováděla stavební práce při stavbách gymnázia, sokolovny, Masarykovy
školy nebo rolnické sladovny. Realizovala
interiéry záložny a zastavárny v prostějovském zámku. Měla významný podíl
na stavbě Národního domu.
Čeněk Venclík se mimo jiné podílel
na projektech pošty na Poděbradově náměstí, Obchodní akademie v Palackého ulici
nebo kaple Andělů strážných v Mánesově

ulici. Stal se v roce 1886 prvním předsedou
„Společenstva stavitelů, zedníků, tesařů,
kamenických a studnařských mistrů, dlaždičů, štukatérů, kameníků a kominíků“.
Jako člen městského zastupitelstva nedoporučil přestavbu staré radnice (dnes muzea)
a podal návrh na výstavbu nové, monumentální budovy. Zemřel 2.dubna 1921 a je pohřben na městském hřbitově.
Třebčínské domy č.143 a č.142, stavěné
podle jeho projektu, dnes pochopitelně vyhlížejí jinak.
Josef Nejedlý

Vzpomenete si na bývalou
třebčínskou školu?
Blíží se termín otevření nové hasičské
zbrojnice v Třebčíně. Téměř denně chodím kolem přestavované budovy, a tak se
mi vzpomínky na dětství, kdy jsme ve škole
bydleli, samy vynořují z paměti. Dovolte,
abychom si my dříve narození ještě jednou zavzpomínali na školu, ve které jsme
se učili číst, psát a počítat. Až z budovy
budou vyjíždět houkající hasičská auta,
bude to již jiná kapitola dějin, ale stejně
potřebná.
Patrová škola byla otevřena v roce 1909.
Jak je patrné z fotograﬁe, v patře vlevo
i vpravo byly třídy, dole vlevo kancelář národního výboru s knihovnou, u hlavního
vchodu šatna. Vpravo od vstupních dveří
byl byt řídícího učitele, nad vchodem plastický nápis „Mnohého to v stáří bolí, že
zanedbal v mládí školy“. Na školáky dohlížela ze střechy velká socha anděla.
Po druhé světové válce bylo více dětí,
škola už nedostačovala, a tak obec přemístila kancelář a knihovnu do opuštěné
mlékárny. Z dolní místnosti vznikla třetí
učebna a děti se přezouvaly na chodbě.
Širokým schodištěm se vystoupilo do patra, kde byly už zmíněné původní třídy,
kabinet a sociální zařízení.
Postupem času se škola modernizovala,

Tak vypadala třebčínská škola v roce 1959.

dostala nová okna, dveře, ústřední topení,
školní lavice a novou venkovní omítku.
Zmizel nápis a anděl byl odstraněn.
Žáků postupně ubývalo. Škola proto byla
od 1. září 1976 začleněna do Základní devítileté školy ve Slatinicích a využívána
pro výuku některých ročníků slatinické
školy. Z dolní třídy v té době vznikla družina a jídelna. Vyučování bylo ukončeno
v roce 1994, což vzalo obecní zastupitelstvo v Třebčíně na vědomí na schůzi
12. září 1994.

Foto: soukromý archiv

Krátký čas byla v budově šicí dílna, poté
sloužila jako sklad.
Tak jsme si my pamětníci zavzpomínali. Život jde dál, bývalá škola má novou
funkci, a tak nezbývá než popřát hasičům
úspěchy v jejich záslužné činnosti.
Navíc se těšíme na to, že v kulturním
sále budovaném nad zbrojnicí zažijeme
pěkné chvilky při akcích, které příjemně
obohacují náš společenský život.
Josef Nejedlý

Popularita rozhledny
na Kosíři roste

Nominace mezi pět nejatraktivnějších rozhleden v regionu nás těší a zavazuje.

Foto: Daniel Berka
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V našem okolí
známá, oblíbená
a často navštěvovaná rozhledna na Velkém
Kosíři se v letošním roce dostala do užšího
výběru v anketě Ceny cestovního ruchu,
vyhlašované Olomouckým krajem, hledajícím zajímavosti v oblasti cestovního ruchu. Pomyslný vavřín nám sice o vlásek
unikl, ale i samotná nominace mezi pět
nejatraktivnějších míst ve své kategorii

je velkým úspěchem a zároveň závazkem
pro další zkvalitňování služeb, nabízených
návštěvníkům našeho krásného kraje.
Anketu Ceny cestovního ruchu vyhlašuje Olomoucký kraj od roku 2017.
Odborná komise navrhuje nominaci

v pěti kategoriích: Novinka v cestovním
ruchu, Technická památka, Rozhledna regionu, Kouzelné svatební místo a Netradiční
zážitek. V každé kategorii jsou poté vyhlášeni vítězové na základě výsledků internetového hlasování.

Vítězkou v kategorii rozhleden se v letošním roce stala Nadhledna Háječek
u Svébohova na Šumpersku.
Za Mikroregion KOSÍŘSKO
Dalibor Kolář, předseda

Potíže s ČSAD před 65 lety
trápily zaměstnance Sigmy
Kdo to z nás kdy nezažil – přijdu na zastávku a autobus nikde. V dnešním „malém koutku zajímavostí z minulosti“ se
podívejme na dva příspěvky s ilustracemi
z časopisu Sigmy „My z Lutína“, který si
někteří z nás ještě pamatují.
První příspěvek z 23. června 1956 v rubrice „Lutínská televize“ si stěžuje na pozdní, ale také předčasné příjezdy autobusů,
kterými do Sigmy přijížděli zaměstnanci
z širokého okolí. Druhý vyšel o rok později, 14. prosince 1957, a zase ukazuje, že při
velkém množství zaměstnanců docházelo
k situacím, kdy se zaměstnanci do přecpaného autobusu prostě nedostali.
Karikatura zachycuje nejen přecpaný
autobus a vpravo osamělou vlečku, o které se mluví v textu, ale také řidiče či průvodčího, který posledního cestujícího cpe
do autobusu. Jak řidiči, tak průvodčí tehdy
nosili podobné uniformy jako příslušníci
Veřejné bezpečnosti, a to včetně čepice.

Lutín po 77 letech
V červencovém čísle OZ jsem uveřejnil fotografii mostu přes Blatu z doby,
kdy se kolem něho dělala regulace
toku.
Dnešní starý snímek je z květnových

Provizorní most v květnu 1945.

Nářky na autobusovou dopravu (My z Lutína, roč. IX. č. 45, s. 4).

Foto: Jan Štěpán

Jak je tedy vidět, pravidelná autobusová
doprava byla oříškem i v dobách socialismu.

Jan Štěpán
pracovník olomoucké pobočky
Zemského archivu v Opavě

dnů roku 1945, kdy byl tento most vyhozen ustupujícími německými vojsky
do vzduchu. Mělo to zabránit postupu Rudé armády od Olomouce. Velmi
rychle ale byl postaven provizorní most
kousek proti proudu Blaty, jak o tom
svědčí dnešní starý obrázek.

Nyní není žádné výročí, ale protože
se v současné době rekonstruuje silnice z Hněvotína do Lutína, opravy se
dočkal i betonový most, který byl přes
Blatu brzy po válce postaven.

Foto: archiv v KD Třebčín

Most přes Blatu dnes prochází důkladnou rekonstrukcí.
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Karel Mišák

Foto: Karel Mišák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti:
v září:
Marie Tunková
Marie Pospíšilová
Bohumila Spurná
Jiří Hlavizna
Marie Křížková
Blanka Gruntová
Božena Černá
Marie Dostálíková
Jaromír Zacpálek
Marie Hrubá

89
87
86
86
85
85
85
82
81
81

Jindřich Janeček
Jaroslav Konečný
Štěpánka Riedingerová
Alena Vitásková
Drahomíra Kubíčková
Věra Hradilová
Marie Stratilová
Jaroslava Vyroubalová

80
80
75
75
75
75
75
75

v říjnu:
Marie Václavíková
Vratislav Muzikant
Vlasta Tunková

98
93
92

Jana Šenková
Květoslava Hamplová
Zdenka Dokládalová
Karel Přidal
Anna Vychodilová
Vladimír Tesař
Pavel Janošík
Eva Halířová
Marie Grézlová
Miluše Kočí

89
86
86
85
84
83
81
75
75
75

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

„Zlatou svatbu“
– padesát let společného života – oslavili v září manželé

V

J

P

aJ

J

M

z Třebčína.

Oběma manželským párům přejeme do dalších let zdraví, pohodu a spokojenost.

Vítání občánků
V sobotu 10. září bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 8 dětí.

Narozené děti:

říjen:

Opustili nás ve věku …

září:

Karel Kvapil
Jakub Švihálek
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

83 let Anna Bílá
Třebčín
73 let Marie Dočkalová
Lutín
71 let Lubomír Keluc
Lutín
68 let Štefan Gorda
Lutín
64 let Radomír Kupa
Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Adam Brhel
Zuzana Čapková
Vít Očenášek
Alex Zámečník

Sbor pro občanské záležitosti

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 6. 1. 2023.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.
Obecní zpravodaj • Periodický tisk územně samosprávného celku Obec Lutín.
Vydává Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, www.lutin.cz, IČ 002999189 ve spolupráci s Book’s print Olomouc, s.r.o. a KartoTISK s.r.o., Šumperk.
Registrován pod číslem MK ČR E 12640. Řídí redakční rada, vychází 6x ročně nákladem 1400 ks.
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C O S E V R O C E 2022 V N A Š Í O B C I Z M Ě N I L O
Rok 2022 pomalu končí, a protože příštím Obecním zpravodajem už vstoupíme do roku 2023, připomeňme si malou fotogalerií pracovně i finančně nejnáročnější investiční akce letošního roku:

Po téměř čtyřiceti letech dostává dvůr panelového sídliště v Lutíně novou, důstojnější podobu – nové chodníky, okrasné keře a stromy, víc (i když stále ne dost) parkovacích míst. (Náklady na realizaci: cca 13,5 mil. Kč s DPH z našetřených prostředků, bez dotace.)
Foto: Jakub Chrást

Nové, moderní zázemí pro hasiče a prostorný sál pro konání všech kulturních akcí si třebčínští občané i hasiči určitě zaslouží. Na fotograﬁích zachytil dron průčelí a budovu
z „ptačí“ perspektivy. Novým interiérem se necháme překvapit. (Předpokládané náklady: 39 mil. Kč s DPH, z toho cca 25 mil.Kč dotace.)
Foto: Libor Mlčoch

Místo rušné a frekventované silnice, která už také volá po důkladné opravě, budou moci cyklisté i chodci využívat pro cestu z Lutína do Luběnic klidnou a bezpečnou cyklostezku, vedoucí po celé trase od Pohoršova v Lutíně zelenou krajinou mezi poli. (Náklady celkem: cca 8,5 mil. Kč s DPH z rozpočtu obce Lutín, dotace cca 7 mil. Kč.)
Foto: Miroslav Brhel
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