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Jak jsme volili nového prezidenta ČR?
První kolo (ve dnech 13. – 14. 1. 2023):
Okrsek č. 1 2 3 4 (Tř.) Σ

Zapsaných voličů 823 467 665 569 2524

Skutečně volilo 515 305 415 438 1673

Platných hlasů 513 301 411 437 1662

Účast v % 62,58 65,31 62,41 76,98 66,28

Výsledek po prvním kole:

KANDIDÁT
OKRSEK č. HLASŮ

CELKEM
%

1 2 3 4

1. Ing. Andrej Babiš 206 153 159 175 693 41,69

2. Ing. Petr Pavel, M.A. 146 76 127 125 474 28,52

3. Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 74 37 56 73 240 14,44

4. Jaroslav Bašta 28 13 29 21 91 5,48

5. Pavel Fischer 33 15 17 15 80 4,81

6. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 8 5 10 18 41 2,47

7. PhDr. Karel Diviš 13 2 8 7 30 1,81

8. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 5 0 5 3 13 0,78

Ve druhém kole (ve dnech 27. – 28. 1. 2023) jsme volili ze dvou kandidátů:
Okrsek č. 1 2 3 4 (Tř.) Σ

Zapsaných voličů 819 464 659 574 2516

Skutečně volilo 515 317 445 444 1721

Platných hlasů 513 317 444 444 1718

Účast v % 62,88 68,32 67,53 77,35 68,40

Konečný výsledek po druhém kole:

KANDIDÁT
OKRSEK č. HLASŮ

CELKEM
%

1 2 3 4

1. Ing. Andrej Babiš 239 191 219 211 860 50,06

2. Ing. Petr Pavel, M.A. 274 126 225 233 858 49,94

Eva Sedláčková, referentka OÚ
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Tříkrálová sbírka 2023 
proběhla opět tradičně

O první lednové sobotě dopoledne vy-
razili do ulic naši malí koledníci. V Lutíně 
i v Třebčíně koledovalo vždy pět skupinek, 
které byly v Lutíně doplněny ještě statický-
mi pokladničkami umístěnými v obchodech 
a také ve škole. Největšího charitativního 
díla v České republice, pořádaného tra-

dičně Charitou České republiky, se letos 
v Olomouckém děkanátu zúčastnilo 432 
skupinek, což je v přepočtu kolem 1450 dob-
rovolných koledníků a vedoucích skupinek.

Díky štědrosti dárců se podařilo ješ-
tě dále navýšit náš poslední  rekordní 
výtěžek z roku 2022 (72384 Kč) na letoš-
ních 77 095 korun (v Lutíně 55 750 korun,  
v Třebčíně 21345 korun). Tento výsledek 
je opravdu úctyhodný a všem dárcům pa-

tří obrovský dík za jejich ochotu pomáhat 
lidem v nouzi. Dík samozřejmě patří i ko-
ledníkům a všem spolupracovníkům, jež 
se na hladkém průběhu sbírky podílejí.

Letos bude výtěžek sbírky použit mimo 
jiné na rozvoj domácí hospicové péče a vy-
budování čtyř malometrážních bytů, chrá-
něných dílen a zázemí služeb pro lidi s du-
ševním onemocněním. 

Dalibor Kolář, místostarosta

*    *    *    *   *

Jak jsme hospodařili 
v loňském roce

Obec Lutín v roce 2022 hospodařila 
s celkovými příjmy ve výši 87,926 mil. Kč, 
což je o 24,326 mil. Kč více, než předpo-
kládal schválený rozpočet. Tento rozdíl je 
způsoben tím, že se podařilo obdržet dota-
ci 6,6 mil. Kč na cyklostezku do Luběnic, 
dotaci ve výši 4,5 mil. Kč na hasičskou 
zbrojnici od Ministerstva vnitra a dále 
vyššími daňovými příjmy, než předpoklá-
dal rozpočet. V bilanci příjmů ještě není 

promítnuta dotace 17,5 mil. Kč od MMR 
na kulturní sál v Třebčíně, kterou budeme 
čerpat v roce 2023. 

Celkové výdaje obce byly 107 673 000 Kč, 
původně plánovaných bylo 91 mil. Kč. 
Některé nedokončené a neuhrazené in-
vestiční akce ale přecházejí do roku 2023. 
I na běžných výdajích obce se oproti plá-
nu podařilo ušetřit více než 6 mil. Kč. 
Rozpočet byl schodkový, ale fi nancová-
ní (rozdíl mezi příjmy a výdaji) se oproti 
schválenému rozpočtu snížilo o zhruba 
10 mil. Kč. Pokud bychom započítali dotaci 

od MMR ve výši 17,5 mil. Kč, byl by scho-
dek pouze kolem 2 mil. Kč. K 31. 12. 2022 
byl celkový zůstatek na běžných bankov-
ních účtech obce 42 820 750,96 Kč.

Plnění rozpočtu a výdaje obce mů-
žete průběžně sledovat na webu státní 
pokladna na odkaze: https://monitor.
statn ipok ladna.cz /ucetn i -jednot-
ka/00299189/prehled?rad=t&obdo-
bi=2211. „Proklikat“ se k němu můžete 
přes webové stránky obce www.lutin.cz, 
potom Obecní úřad a rozklikávací rozpo-
čet.

Třebčínští koledníci před zahájením sbírky. Tři „králové“ při koledě. Fota: Dalibor Kolář

STA ROSTA OBCE I N FOR M UJ E:

Odpadové hospodářství 
obce v roce 2022

Naposledy v zářijovém vydání Obecního 
zpravodaje jsme  informovali o tom, jak 
si obec průběžně vede v produkci odpa-
dů a jejich třídění. A jak to tedy dopad-
lo za celý rok? V rámci obce bylo v roce 
2022 vyprodukováno celkem 471 tun 
směsného komunálního odpadu (občané, 
zapojení podnikatelé, veřejné odpadkové 
koše), což potvrzuje příznivý vývoj. Jak 
je vidět z grafu, oproti roku 2020 (před 
vybudováním polopodzemních kontejne-
rů a zavedením door-to-door třídění) dělá 

pokles více než 30 procent. Naopak u pa-
píru a plastů vytříděné množství vzrostlo 
o 40 procent. Množství vytříděného skla 
je dlouhodobě ustálené. Vyjádřeno v pe-
nězích se jedná opravdu o velké částky. 
Na směsném odpadu obec, tedy občané 
ušetřili 300 tis. Kč. Za tříděné odpady 
dostaneme rovněž přibližně o 200 tisíc 
korun víc. 

Další snížení množství směsného ko-
munálního odpadu očekáváme od zave-
dení třídění bioodpadu přímo v domác-
nostech - nádoby o objemu 240 litrů by 
měly do konce roku 2023 obdržet všech-
ny domácnosti v rodinných domech. 

V současné době čekáme na vyřízení 
dotace, o způsobu výdeje nádob budeme 
občany informovat.

I přes dobré výsledky máme v třídění 
ještě rezervy. Při řešení občasných pro-
blémů s polodpozemními kontejnery 
vídáme ve směsném odpadu PET lahve, 
sklenice, krabice i plechovky. Při správ-
ném třídění by ve směsném odpadu z do-
mácnosti obyvatele sídliště, který má 
k dispozici nádobu na bioodpad i gast-
roodpad, nemělo zůstat prakticky nic, 
pouze např. znečištěný papír, kapesníky, 
případně dětské pleny. Vše ostatní lze 
snadno vytřídit.  
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Výsledky třídění jsou příznivé, ale stále ještě máme rezervy.

*    *    *    *   *

Aktuálně k cyklostezce 
do Hněvotína

V lednovém OZ jsem uvedl, že Obec 
Hněvotín ve spolupráci s Obcí Lutín již 
podala žádost o dotaci z evropských pe-
něz na realizaci cyklostezky Hněvotín – 
Lutín. S radostí nyní můžu říct, že žádost 

o dotaci z 35. výzvy Integrovaného regio-
nálního operačního programu prošla přís-
nou kontrolou formálních náležitostí a při-
jatelnosti projektu, rovněž analýzou rizik 
a v současné době se pouze čeká na vydá-
ní Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

S penězi tak fakticky můžeme počítat, 
během března proběhne zadávací řízení 

na zhotovitele a v dalších měsících by se 
měla rozběhnout stavba. Předpokládané 
náklady jsou kolem 20 mil. Kč., 85 procent 
z uznatelných nákladů by měla pokrýt do-
tace z IROP. Pro dofi nancování byla ješ-
tě podána žádost o dotaci na Olomoucký 
kraj, který by mohl poskytnout až 2,3 mil. 
Kč. Zbytek by hradily obě obce.

*    *    *    *   *

Venčení pejsků 
má svá pravidla

V průběhu zimních měsíců jsem byl ně-
kolikrát upozorněn na nedodržování povin-
ností a zvyklostí  ze strany majitelů venčí-
cích své pejsky v obou katastrálních úze-
mích (Lutín i Třebčín) naší obce. Základním 
pravidlem podle poměrně staré, ale stále 
platné Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 
je, že všichni psi musí být při pohybu 
na veřejných prostranstvích na vodítku 
nebo s náhubkem, a to bezpodmínečně. 
Výjimkou jsou veřejná prostranství určená 
pro volný pohyb psů, a tím je v Lutíně polní 
cesta z ulice U Mlýnku po most na silnici 
do Luběnic a v Třebčíně pak okolí cesty 
mezí Třebčínem a Lipami (kolem areálu 
bývalého ZD). 

V nedávné době bylo v části areálu TJ 
Sigma Lutín za velké pomoci pejskařů zří-
zeno psí hřiště, kde je možné nechat psy 
volně pobíhat, nicméně za ně si  majitel 
i zde samozřejmě zodpovídá. Je nutné říci, 
že za veřejné prostranství jsou považovány 
i cyklostezky. Sám jsem byl svědkem inci-
dentu, kdy se pes ohnal dost nebezpečně 
za projíždějícím in-line bruslařem. Rychle 
se pohybující běžci a cyklisté jsou pro ně-
které psy bohužel jasným cílem. Tomu je 
třeba předcházet!

Druhým problémem je sběr exkrementů 
po venčených psech. Tato povinnost zatím 
ve vyhlášce není, ale předpokládám, že to 
je pro všechny pejskaře absolutní samo-
zřejmost, a to nejenom na chodnících nebo 
cyklostezkách, ale i v jejich okolí a na trav-
natých plochách. Nemluvě o sportovních 

areálech nebo dětských hřištích, kde psi 
vlastně vůbec nemají co dělat.

V průběhu roku 2023 bude upravena 
Obecně závazná vyhláška týkající se pravi-
del pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
Do ní bude jasně zanesena i povinnost sbí-
rat po psech exkrementy. Současně v okolí 
sídliště a na dalších exponovaných místech 
instalujeme nové koše na psí exkrementy 
se zásobníky na sáčky. Následovně bude-
me dodržování těchto základních pej-
skařských pravidel důsledně vymáhat. 

V žádném případě ale neházím všechny 
pejskaře „do jednoho pytle“. Vím, že drtivá 
většina z nich pravidla důsledně dodržuje, 
jde jen o to naučit pořádku i těch pár jedin-
ců, kteří k němu ještě nedospěli.

Jakub Chrást
starosta obce 

Hasiči se „zabydlují“
Třebštínští hasiči zahájili rok 2023 

v nové zbrojnici. Poté, co se těsně před 
koncem roku v rychlém tempu přesunu-
li ze staré budovy do nové, slavnostně 
otevřené 10. prosince, teprve začalo „za-
bydlování“. Však to znáte, po každém 
stěhování se ještě dlouho přerovnává, 
urovnává, hledá a třídí, co kde bude le-
žet, aby to bylo po ruce a zároveň nepře-
káželo. A teď si představte, že se v no-
vém prostředí musí přesně orientovat ne 

tři nebo čtyři členové domácnosti, ale 
patnáct členů jednotky. 

V nové zbrojnici využívají hasiči i nový 
svolávací systém, který jim při vyhlášení 
poplachu v mobilní aplikaci hned ukáže, 
kolik členů jednotky na výzvu odpovídá, 
a velitel si tak může přesněji rozplánovat 
rozložení sil při zásahu.

Teď už ale mají všechno urovnané 
a zvládli úspěšně i první výjezd. Jednalo 
se o vyproštění zraněného řidiče po do-
pravní nehodě. Zásah proběhl na silnici 
mezi Lutínem a Luběnicemi 23. ledna 

dopoledne a naše jednotka byla na místě 
devět minut od vyhlášení poplachu. 

Členové Sboru dobrovolných hasičů 
mohli po covidových letech uspořádat 
výroční valnou hromadu, kde bilancovali 
činnost spolku i jednotky za uplynulé roky 
a naplánovali práce na rok nadcházející. 
Určitě se máme na co těšit, plán činnosti 
je vskutku bohatý.

Přeji všem hasičům a jejich rodinným 
příslušníkům hodně zdaru a entusiasmu 
v jejich náročné a užitečné činnosti.

Dalibor Kolář 
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Opravují, uklízejí, šetří čas i peníze
Pracovníci Technických služeb našich obou místních 

částí pracují během zimy na úklidu obcí, kácí a ořezávají 
stromy, řeší různé technické potřeby a závady na majet-
ku obce, ale intenzivně se věnují i údržbě obecních vozi-
del a strojů. Pro svou práci během roku na obci využívají 
nákladní automobil Iveco, nakladač HON, traktor New 
Holland, malotraktory VEGA a Honda, multikáru, čistící 
vůz Nilfi sk, sekačky Kubota, Stiga, Starjet, motorové pily 
a křovinořezy. 

Všechna tato technika se musí přes zimu kompletně „dát 
dohromady“ a připravit na další sezonu. Tyto práce kole-
gové zvládají v našich skromných podmínkách vlastními 
silami včetně oprav. Jen v případě zásadních závad spo-
lupracujeme se servisními fi rmami. Šikovnost a zručnost 
kolegů z Technických služeb nám kromě úspory fi nancí 
přináší i velkou úsporu času při řešení závad na obecní 
technice. Miroslav Brhel, tajemník Nakladač HON a jeho obsluha jsou po celý rok plně vytíženy. Foto: Miroslav Brhel

Všechno potřebné je na svém místě. Foto: Dalibor Kolář První záchranná akce nového roku. Foto: František Crha

*    *    *    *   *
V dnešní obě, kdy se téma úspor skloňuje téměř denně, 

jsem rád, že můžu uvést k uvedené zprávě pozitivní pří-
klad. Zaměstnanci Technických služeb Třebčín provedli 
v době zimní odstávky generálku vlečky za malotraktor 
Vega. Po deseti letech provozu bylo již třeba  vyměnit pod-
lahu a obnovit nátěr. 

Díky tomu, že Technické služby sídlí v prostorách býva-
lé hasičské zbrojnice, mohli chlapi vlečku „oholit na kost“ 
a postupně připravit na navaření nového plátu podlahy. 
Při opravě byl také přetěsněn hydraulický válec, komplet-
ně očištěn od rzi a následně znovu natřen i rám vlečky. 
Ušetřené náklady oproti repasi v servisu odhadujeme 
na zhruba 35 000 korun. Výsledek akce uvidí občané nejen 
na přiložených fotografi ích, ale také v ulicích obce. Chlapi, 
děkujeme ! Dalibor KolářVlečka za malotraktor prošla kompletní opravou. Foto: Michal Hornischer

Konečně jsme zase „plesali“
Od roku 2020, kdy se konal 24. obecní ples, 

jsme si na další museli tři roky počkat. Nelze 
se proto divit, že o ten pětadvacátý, který se 
konal letos 3. února, byl mimořádný zájem 
a po vstupenkách se doslova „zaprášilo“.

Hned před dvacátou hodinou se sál za-
plnil návštěvníky. U vchodu byli všichni 
hosté přivítáni panem starostou a bylo 
jim nabídnuto malé občerstvení v podobě 
slivovičky a vdolečku. Potom již všichni 
usedli na „své“ místo ke slavnostně vy-
zdobenému stolu a začali si užívat večera. 

Velkým hitem plesu se stala bohatá tom-
bola a losy byly vyprodány v rekordně 
krátkém čase. Zájem byl také o bohaté ob-
čerstvení - alko i nealko nápoje, chlebíčky 
a vynikající guláš. 

Ke skvělé atmosféře večera výbor-
ně přispěla taneční skupina Fofrovanka 
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Modeláři lepili, vystavovali 
a „sbírali“ ceny
Členové lutínského Klubu železničních 

modelářů se pilně věnují svému koníčku 
a mají rok od roku lepší výsledky. Výstav 
a soutěží se úspěšně účastnili i v minu-
lém roce.

Kromě klubových aktivit a pracov-
ních schůzek je hlavní pracovní náplní 
našich modelářů stavba papírových mo-
delů od těch na pohled jednoduchých až 
po skutečná umělecká díla, nad kterými 
žasne oko odborníka i naprostého laika.

Nadšení pro věc a šikovné ruce mají 
všichni, ale loni sklízeli obdiv a sbíra-
li diplomy a ceny hlavně dva z nich – 
Ladislav Holásek a Filip Koudelka. Oba 
se věnují stavbě papírových modelů, se 
kterými se účastní výstav a soutěží nejen 
po celé České republice, ale také v zahra-
ničí.

Ladislav Holásek získal v roce 2022 
na soutěži v Dubenci diplom 2. vícemistr 
ČR, na republikovém mistrovství v papí-
rovém modelářství obsadil páté místo.

Filip Koudelka byl na mistrovství ČR 
druhý a na výstavě v Ostravě byl oce-
něn Pohárem ředitele ZŠ B. Dvorského. 
Oba modeláři se zúčastnili papírové ligy 
a umístili se na krásném pátém místě ze 
114 soutěžících.

V soutěži klubů získali lutínští mo-
deláři třetí místo. Své modely vystavo-
vali v Hlubočkách a Mariánském Údolí 
a na výstavě For Model na výstavišti Flora 

v Olomouci, kam se chystají i letos 17. – 
19. března. Z mnoha exponátů jistě neujde 
pozornosti a obdivu návštěvníků jejich 
modelová zahradní železnice velikosti 
G – zmenšený model skutečné železnice 
v měřítku 1:22,5. Určitě zaujme návštěv-
níky, kteří jsou srdečně zváni!

Ladislava Kučerová
(potřebné informace poskytli František 

Krumpolec a Ladislav Holásek)

z Uničova a krásný umělecký zážitek si 
návštěvníci odnesli z vystoupení taneč-
ních párů, které se předvedly ve dvou 
vstupech se standardními a latinskoame-
rickými tanci. O zábavu se postaral také 

v předsálí nainstalovaný fotokoutek. Byl 
neustále obsazený hosty toužícími po „pa-
mátce“ na tento večer.

Dík patří sponzorům, zaměstnancům 
obecního úřadu, členům kulturní komi-

se a všem ostatním za spolupráci a po-
moc.

A přání do budoucna? Ještě víc takových 
vydařených akcí. 

Iva Lužná, předsedkyně kulturní komise

Vystoupení tanečních párů z Olomouce. Celý večer provázela pohoda a radost z dobré hudby a tance. Fota: Zdeněk Vích

Bacily už nehrozí – Klásek 
žije naplno

V novém roce se 
v Klásku rozběhla čin-
nost kroužků. Děti si 
mohly vybírat z opravdu 

velkého počtu podle vlastního zájmu. 
A ten byl veliký.

Na začátku roku všechny děti trápily ba-
cily, tak jsme se je rozhodli pochytat. Děti 

namalovaly „bacila“ a v Klásku na ně pak 
čekala malá sladká odměna. V únoru se 
konala speciální tvořivá hernička na téma 
,,Probouzení jara“. Maminky s dětmi tvo-
řily, tancovaly a bavily se v naší herně. 

Na březen chystáme akci ,,Puzzlíky“ 
- budeme skládat puzzle a pokusíme se 
zaskládat celou chodbu u herničky  i her-
ničku samotnou. Budeme rádi, když se 
k nám přidáte! Chybět nebude ani každo-
roční ,,Jarní bazárek“. Na konci měsíce 

proběhne již třetí ročník tzv. virtuálního 
běhu ,,Klásek běží!“. Jsme zvědaví, kolik 
kilometrů dohromady naběháme/ujdeme 
letos. Pro první tři v každé kategorii jsou 
připraveny drobné ceny.  

A připravujeme další zajímavé akce. Stačí 
nás sledovat na FB (RCKLasekLutin), 
nebo na webu klasek.lutin.cz a nic vám 
neunikne.

Těšíme se na přízeň dětí i rodičů!
Monika Janíková, předs. RC

K oblíbeným exponátům patří železnice. Úspěšní držitelé diplomů. Fota: František Krumpolec



DUHA Křišťál Lutín má 
stále nové nápady

Konec roku byl plný dobrodružství
Minulý rok jsme se 

rozhodli zakončit víken-
dovou akcí v Olomouci 
s příznačným názvem 
„Makej!!!“. V pátek od-
poledne jsme nabrali 
děti i s batůžky a spo-

lečně vyrazili na skautskou olomouckou 
základnu, odkud jsme se vydávali za dob-
rodružstvím. 

Jako první nás čekala večerní městská 
hra. Za pomocí nápověd a indicií se jed-
notlivé týmy proplétaly vánoční Olomoucí 
ve snaze najít „sladký poklad“ jako první.

   Sobota byla ve znamení adrenali-
nu. Během jediného dne jsme stihli vy-

zkoušet motoká-
ry, po nich Jump 
arénu v Olympii, 
Laser Game a do-
šlo i na virtuální 
realitu. 

Znavení a trošku 
promrzlí  jsme se ve-
čer sešli všichni pod 
projektorem a smáli 
se výběru táboro-
vých fotek z prázd-
nin.

   Nedělní odpo-
ledne patřilo všem, 
kdo mají pevnou 
mušku. Obzvlášť vedoucí si zamilovali 
střelnici, novým zážitkem byla Archery 
Game. Jedná se o novou akční týmovou hru 
kombinující lukostřelbu a paintball. Cílem 

hry je eliminovat protější tým nebo vystří-
let terče nepřítele. Hra kombinuje strategii, 
pohyb a akci. Zároveň je velmi bezpečná.

Anna Svobodová 
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Hrajeme si, bavíme se a máme radost ze života.  Fota: Monika Janíková

Nové hry zaujaly děti i vedoucí. Foto: František Luska

*    *    *    *   *

Letní tábor už se blíží! 
Vyvrcholením naší celoroční činnosti 

bývá náš letní dětský tábor – ten le-
tošní bude už osmadvacátý! Koná se 
na Hoštejně v termínu 22. července až 
5. srpna 2023. 

Naši vedoucí a instruktoři připra-
vují celotáborovou hru na téma „Pán 
Prstenů“, zájemci se už hlásí! Hlaste se 
co nejdříve - vše o táboře včetně přihláš-
ky najdete na našem táborovém webu 
(https://tabor.lutin.cz/).

Jakékoliv další informace o letním tá-
boře, deskohrátkách nebo fotokroužku 
vám sdělí naši vedoucí. Telefon, e-mail 
i další kontakty na ně najdete na na-
šich webových stránkách https://duha-
-kristal.cz/ nebo na Facebooku.
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Kdy – kde – co 
v březnu a dubnu

18. března – Třebčínský košt
(sobota)  sál KSZ v Třebčíně
   (19 hod.)

1. dubna – Velikonoční dílna
(sobota)  sál KSZ v Třebčíně
   (15 hod.)

29. dubna – Oslavy osvobození v Lutíně
(sobota)  s položením věnce u pomníku
  Slet čarodějnic a stavění máje,

  vatra, ohňostroj
  Hodová zábava
  areál Rybníček v Lutíně   
  Časový harmonogram 
  bude upřesněn!

30. dubna – Lutínské hody:
(neděle)   od 7 hod. hodový budíček

s kapelou J. Pavlíčka
  lunapark „pod lipami“ 

30. dubna – Slet čarodějnic v Třebčíně
(neděle)  areál Ohrada Třebčín
  (15 hod.)

Kulturní komise

Chcete se učit a bavit s námi? Od za-
čátku února funguje pod našim oddílem 
nově fotokroužek. Vede ho „Stoupa“ 
a scházíme se v naší klubovně každý 
čtvrtek od 16:30. Pokud se chce kdokoliv 
přidat a naučit se něco nového z tajů foto-
grafi e a focení, stačí přijít. Můžeme při-
vítat ještě pár nadšených budoucích nebo 

i zkušených fotografů ve věku 12 - 99 let.  
Tomáš „Stoupa“ Pospíšil se focení  aktiv-
ně věnuje víc než osm let.

*    *    *    *   * 

Hrajete rádi deskové hry? Je vás doma 
málo na kvalitnější hru nebo chcete vy-
zkoušet nějakou novou? Proto „Lenočka“ 

založila a povede „deskohrátky“. A tak 
zveme všechny zájemce, aby posílili naše 
řady a přišli si zahrát. Scházíme se každé 
liché úterý od 16.30 a může se zúčastnit 
každý hráč ve věku 7 - 99 let. V přípa-
dě zájmu vám o deskohrátkách vše poví 
Lenka („Lenočka“) Pospíšilová.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

 

Počet osob
Lu  n Třebčín

C e l k e m
muži ženy Σ muži ženy Σ

přihlášených 34 42 76 4 10 14 90

odhlášených 24 25 49 11 14 25 74

narozených 12 6 18 3 2 5 23

zemřelých 16 9 25 7 4 11 36

muži ženy celkem

k 31. 12. 2022 1559 1569 3128

Lu  n 1189 1189 2378

Třebčín 370 380 750

Kolik nás bylo v naší obci v roce 2022

E
va

 S
ed

lá
čk

ov
á

O čem jednala rada obce

dne 29. 12. 2022:

Schválila:
�  na základě výběrového řízení uzavření 

smlouvy o dílo mezi Obcí Lutín a společnos-
tí ELNERMONT s.r.o. (se sídlem Černovír 
368, 779 00  Olomouc, IČ: 022 31 042) 
na realizaci veřejné zakázky „Renovace ve-
řejného osvětlení Obce Lutín“. Cena za rea-
lizaci bude 3 451 607 Kč bez DPH;

�  uzavření Smlouvy o partnerství a vzá-
jemné spolupráci za účelem realizace 
projektu CYKLOSTEZKA OLŠANY 
U PROSTĚJOVA – LUTÍN dle přílohy 
k zápisu.

Vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 400 000 Kč od Ministerstva 

průmyslu a obchodu na projekt „Zpracování 
místní energetické koncepce pro obec Lutín“.

dne 23. 1. 2023:

Schválila:
�  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o vyu-

žívání služeb sběrného dvora ze dne 23. 6. 
2021, uzavřené mezi Obcí Lutín a společ-
ností CENTRA CZ s.r.o. (IČ: 25567624, 
DIČ: CZ25567624) se sídlem Slatinky 96, 
783 42  Slatinice. Dodatkem č. 1 se upravu-
je ceník za služby, který je přílohou zápisu;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce na rok 
2023 ve výši 5 000 Kč. Částka bude použi-
ta na nákup odměn a medailí pro závodní-
ky, kteří se 14. 4. 2023 zúčastní 30. ročníku 
Běhu mládeže - Velké ceny Obce Lutín. 
Akci pořádá BraDosKa (p. Dostálík). 
Obec Lutín je spolupořadatelem této akce;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na kulturní akce v období 1Q 2023. Jedná 
se o tradiční akce Třebčínské ostatky, 

Třebčínský košt a Velikonoční dílna. 
Celková výše prostředků bude 44 000 Kč 
a budou použity na propagaci a zajištění 
akcí, hudby, občerstvení a ceny; 

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 3 000 Kč na zajištění akce Školní 
karneval, který se uskuteční 18. 2. 2023 
ve společenském sále SIGMA.

Vzala na vědomí:
�  první návrh studie odloučeného pracoviště 

mateřské školy, která je plánována na po-
zemku domu č.p. 1 vedle základní školy;

�  upravený návrh stezky pro cyklisty a chod-
ce na ulici Olomoucká v Lutíně, který vy-
pracovala projekční kancelář DS GEO;

�  aktuální informace o podaných žádostech 
o dotaci na realizaci akce „Cyklostezka 
Hněvotín – Lutín“;

�  informace o akceptaci žádosti o dotaci 
na pořízení komunálního stroje s elektro 
pohonem pro TS Třebčín;

�  informaci o vypršení aktuální smlouvy 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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na provozování vodohospodářského za-
řízení, uzavřené mezi Obcí Lutín a spo-
lečností ARKO TECHNOLOGY, a.s., 
na konci roku 2023. Pověřuje starostu 
obce a tajemníka OÚ zjištěním dalších 
informací (účetnictví a hospodaření spol., 
odpovědná osoba atd.) za účelem rozhod-
nutí, který model provozování vodohospo-
dářského zařízení zvolit;

�  informace o úspěšnosti žádosti o dotaci 
na pořízení cisternové automobilové stří-
kačky z dotačního titulu Ministerstva vni-
tra – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR JSDH V1 2023.

Pověřila:
�  starostu obce dalším jednáním se společ-

ností T-Mobile Czech Republic a.s. ve věci 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
na zřízení služebnosti týkající se vybudo-
vání optické sítě v Lutíně;

�  místostarostu obce podáním žádosti o do-
taci z dotačního titulu Olomouckého kraje 
na pořízení cisternových automobilových 
stříkaček a dopravních automobilů pro 
JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací 
MV ČR 2023.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne  15. 2. 2023:

Vzalo na vědomí:
�  první návrh studie odloučeného pracoviště 

mateřské školy v Lutíně v místě stávajícího 
domu č.p. 1;

�  informace o možnostech provozování vo-
dohospodářského zařízení obce od 1. ledna 
2024;

�  studii přestavby budovy bývalé DPS č.p. 
127 na multifunkční dům, kterou vypra-
covala společnost ARTERA ATELIER 
s.r.o.;

�  návrh studie „Rekonstrukce zbývající části 
ulice Růžová“;

�  návrh studie „Nový chodník v ulici 
Na Zábraní a Školní“;

�  návrh studie „Kompletní rekonstrukce uli-
ce Břízová v obci Lutín“.

 /jch/

 

Robotika nás baví
Kroužek robotiky 

v lutínské ZŠ vede její 
učitel Mgr. Michal 
Žák. Kromě získává-
ní a rozvíjení znalostí 

a dovedností se členové kroužku účastní 
také soutěží a v polovině prosince loňské-
ho roku se vydali do Olomouce, kde se 
v pavilonu E výstaviště Flora konal de-
sátý ročník soutěže malých robotů s ná-
zvem RoboTrip.

Tři týmy soutěžily v kategorii MiniSumo 
a úkolem bylo vytlačit soupeřova robota 
z ringu.

Jeden tým soutěžil v kategorii Stopař 
s překážkami (Line Follower enhanced). 
Úkolem robota bylo přejet celou dráhu 
po černé čáře a překonat všechny pře-
kážky. Poslední tým soutěžil v kategorii 
Stopař (Line Follower) - robot musel co 
nejrychleji projet dráhu po černé čáře.

Naší škole se podařilo pořádně zabojo-
vat a umístit se na zajímavých místech:

„Lutínské sardinky“ (Jakub Kovář, 
David Lexmaul) vybojovali v Line 
Follower beginner (Procesor) třetí místo. 

„Lutínská paštika“ (Kamil Číhalík, 
Antonín Mikulka) se umístila v Line 
Follower enhanced (Lego) na druhém 
místě.

„Kantýna z Lutína“ (Martin Švarc, 
František Střída, Lukáš Nevěčný) vy-
bojovala v MiniSumo (Lego) třetí mís-
to. 

Týmy Elektro Botical (Julie Hacarová, 
Dominik Migal, Ondřej Bajgar) a Titáni 
(Matěj Orban, Filip Chmelář, Sebastián 
Klapil) bojovaly velmi statečně, ale 
bohužel se jim nepodařilo probojovat 
na přední příčky.

Lukáš Nevěčný, 9. B

ŠKOLY INFORMUJÍ

„Borci“ z lutínského kroužku robotiky zabojovali a nezklamali. Fota: Michal Žák

Čeština není jen souboj 
s pravopisem

„Potulné jaro kličkuje dlouho roze-
stlanou ornicí, sněhy i dešti a ospalé 
barvy se vyčkávavě protahují. Z bodličí 
vyhlédne první houba, kolínko usínající 

Zimuly.“ Tak, to je ono. Tak to kdysi na-
psal František Halas ve své knize Já se 
tam vrátím - a měl pravdu. To je přesně 
to, co teď vidím kolem sebe. Předjaří. 
Vzduch vonící nadcházejícím jarem láká 
k procházkám. A k setkávání. Také my 
v 7. C jsme vyrazili. Hned za rohem jsme 

potkali Natku Stébelnatku. A hned potom 
Emu Oddenkoleznou. Že je neznáte? Tak 
se pojďte seznámit. Rádi vám je předsta-
víme: 

„Šprtavka oddenkolezná. Tuto přezdív-
ku získala třináctiletá Ema. Proč? Je nejlepší 
z celé třídy a moc ráda se učí. Na každou 
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otázku zná odpověď. Ráda také pomáhá 
lidem v nouzi. Ve volném čase se nejraději 
stará o své rostlinky. Má velkou knihovnu 
a v ní skoro všechny knihy o rostlinách, 
bylinkách a vůbec o přírodě. Kvůli tomu 
spolužáci její přezdívku rozšířili. O slůvko 
„oddenkolezná“ – prý když ty rostlinky má 
tak ráda. Emě přezdívka nevadí – vždyť se 
opravdu ráda učí a rostlinky pěstuje s nadše-
ním.…“ (Anna Baleková, 7.C)

„Stébelnatka ponravorodná. Ráda 
bych vám představila holčičku jménem 
Natka. Je to hodná, krásná a laskavá dí-
venka. Je však hubená jako stéblo. Proto jí 
už odmala říkali Stébélko. Ve školce k této 
přezdívce připojili Natka a od té doby jí 
nikdo neřekl jinak než Stébelnatka….

Ve škole Natka nejvíc miluje přírodo-
pis. Má ráda jak rostliny, tak i živočichy. 
Doma chová křečka, rybičky a kočky. 
Spolu s rodiči tráví spoustu času na za-
hradě, kde se stará o stromy a o kytky. Je 
spokojená, když vidí, že se jim daří. Proto 
ji mrzelo, když rostlinky začaly najednou 
schnout a uvadat. Brzy zjistila, že to způ-
sobuje larva ponrava, která se v její za-
hrádce rychle rodí. Postěžovala si ve třídě 
a děti hned přidaly k její přezdívce další 
slovo – „ponravorodná“. Natka byla však 
chytré děvče a s ponravami si brzy poradi-
la. Přesto jí přezdívka už zůstala…“

(Viktorie Báťková, 7. C)

Tak co? Příjemné setkání? Ve skuteč-
nosti bylo samozřejmě všechno trochu ji-

nak. Probírali jsme charakteristiku. Poté, 
co jsme s úspěchem charakterizovali své 
blízké, vydali jsme se dál - po cestách, 
které nám nabízí fantazie. A našli jsme 
mnoho inspirujícího. Třeba přezdívky. 
Každý přece máme nějakou. Šlo by po-
dle nich charakterizovat? Samozřejmě že 
šlo. A protože děti mají velkou fantazii, 
docela se nám dařilo. Snad i čtenářům 
se naše práce zalíbí a vnesou jim trošku 
radosti do starostmi přetíženého života 
těchto dní.  

Věra Voňková, učitelka

(Omluva redaktorky: Obě ukázky sloho-
vých prací jsem vzhledem k rozsahu origi-
nálů zkrátila – s těžkým srdcem – tak, aby 
obsah i smysl nebyly porušeny.)

„Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR“

Této celostátní soutěže, vyhlášené pro 
žáky 8. a 9. ročníku základních škol 
Svazem chemického průmyslu ČR, se tra-
dičně účastní také naše škola a v tomto 
školním roce se do ní zapojilo 28 žáků. 
Do krajského kola postoupili s největ-
ším počtem bodů  Monika Galásková 
a Prokop Navrátil.

Krajské kolo se skládalo ze dvou čás-
tí - teoretického testu (proběhl v prosinci 
2022) a laboratorní části, která proběhla 
letos 7. února na Střední škole logistiky 
a chemie v Olomouci. Po sečtení výsledků 
vědomostního testu, který v tomto škol-
ním roce proběhl již také prezenčně, se 
na 7. místě umístil Prokop, Monika skon-
čila na 36. místě z celkového počtu 69 
přihlášených žáků. Do laboratorní části, 
zaměřené na stanovení množství vitamínu 
C ve vzorku, postoupil pouze Prokop. 

Po dvou hodinách práce v odborných učeb-

nách SŠLCH byly vyhlášeny celkové výsled-
ky regionálního kola. Prokop Navrátil se 
díky výborné laboratorní části posunul o dvě 
místa výše a celkově se umístil na krásném 
5. místě. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a přejeme hodně úspěchů v dalším 
studiu.

Kateřina Mrázková 
zástupkyně ředitelky školy

S vitamínem C si Prokop v laboratoři lehce poradil. Fota: Lucie Navrátilová

Sedmáci lyžovali
 v Jeseníkách

Druhý únorový týden prožili sedmá-
ci na lyžařském kurzu ve Vernířovicích. 
Organizátoři kurzu udělali vše, co bylo v je-
jich silách, aby se jim na kurzu líbilo. Pan 
učitel Jakob zajistil nádherné počastí, a to 
už se to pak „lyžovalo samo“! A zajímavé 
byly i večery. 

„… Konečně jsme stáli na svahu. Po rozcvi-
čení jsme dostali za úkol provést tři zkušební 
jízdy. Dojel jsem mezi prvními. Zařadil jsem 
se do zástupu a najednou fííí! To sjížděl svah 
Tonda. Brzy jsem ho uviděl. Jel v hlubokém 
sněhu a pokoušel se brzdit. To mu pochopitel-

ně nevyšlo. Ležel ve sněhu asi metr ode mě. 
Vyjel jsem za ním, abych mu pomohl a bác!  
Ležel jsem vedle Tondy. Podívali jsme se 
na sebe a začali se smát. Smích mě však rych-
le přešel, když jsem zjistil, že nemám lyže…“

(Matyáš Vrána, 7. C)

„Byl krásný večer, s kamarádkami jsme 
se dívaly na televizi a povídaly si. Najednou 
– jako když lusknete prsty – byla všude tma 
a ticho. Neodvážily jsme se ani pohnout. 
Po chvilce někdo zaklepal na dveře. Hrozně 
jsme se vyděsily, ale naštěstí to byly jen hol-
ky z vedlejšího pokoje … Vydaly jsme se 
hledat učitele na „klučičí“ patro.  Na chodbě 
běhali kluci v kuklách a  mobilními telefony 

si svítili na cestu. Byly zde také paní učitel-
ky, které se nás snažily uklidnit: „To jsou jen 
vyhozené pojistky, vraťte se do svých poko-
jů!“… Po odchodu učitelů jsme se vydaly ješ-
tě jednou do „klučičí“ chodby.  Opřely jsme 
se o stěnu připraveny klukům podrážet nohy. 
Když nás to přestalo bavit, vrátily jsme se 
k televizi…“ (Kateřina Smičková, 7. C)

Zážitků byla fůra. Po takovém týdnu, neby-
lo asi jednoduché vrátit se do lavic k češtině, 
matematice a přírodopisu. Ale změna je život. 
Jak bychom věděli, že je něco výjimečné, kdy-
bychom to nemohli porovnat s tím všedním 
a obyčejným? 

Věra Voňková a žáci 7.C
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Děti si vyzkoušely pískování
V hodinách výtvarné výchovy se děje 

plno zajímavých věcí. Měsíc únor dopřál 

žákům prvního stupně, aby se seznámily 
s kreativní výtvarně pracovní technikou – 
pískováním.

Všechny děti tvořily s velkou chutí a za-

ujetím a výsledky jejich snažení si zaslou-
ží obdiv a pochvalu.

Jana Paličková
učitelka

Pod šikovnýma rukama malých výtvarníků vznikala zajímavá dílka. Fota: Jana Paličková

První dva měsíce roku 2023 v Sigmundově 
SŠS byly ve znamení dalšího setkání žáků 
lutínské ZŠ s 3D skenerem, exkurze bu-

doucích provozních techniků a nástro-
jařů a dvou lyžařských kurzů – lednové-
ho (kterému chyběl „jen“ pořádný sníh) 
a únorového, kdy se „paní Zima“ přece jen 
umoudřila. Ve čtvrtek 16. února přivítala 
škola lutínské „deváťáky“, kteří si přišli 
vyzkoušet „přijímačky nanečisto“.

Hrátky s 3D skenerem.  Uprostřed led-
na (přesně v pátek třináctého) k nám opět 
dorazili žáci a žákyně 8. třídy ZŠ v Lutíně 
na další v řadě workshopů, které pro ně 
Sigmundova SŠ strojírenská pořádá -  ten-
tokrát na téma 3D skenování pomocí lase-
rového skeneru. 

Po stručném seznámení s přístrojem se 
dověděli, co je to reverzní inženýrství a jak 
se skener využívá při kontrole měření. 
Následovala krátká názorná ukázka  ske-
nování a poučení o tom, jakou vzdálenost 
či úhel je třeba dodržet a na co si dát pozor. 

Pak už přišli na řadu osmáci. Skenovaly 
se ruce, mince, sprej, klíče a další zajímavé 
objekty. Vykreslování naskenovaných částí 
v reálném čase a práce se skenerem, to vše je 
velmi zaujalo. Pak jen trochu klikání a mo-
dely byly hotové. A co by mohlo být výsled-
kem? Například kopie vlastní ruky vytištěné 
na 3D tiskárně, ale to zase někdy příště.

Marcel Máčala, učitel

„Kouzla“ s laserovým skenerem osmáky zaujala. Fota: Hana Grundová

V nástrojárně Planička TOOLS. Na-
vštívit bývalého spolužáka v nástrojárně 
Planička TOOLS s.r.o. v Lutíně se 8. února 

vydali žáci třídy PT2. a nástrojaři ze třídy 
KNS2. „Všichni jsme byli zvědaví,  co se 
Ondra za necelý rok v nástrojářském řemes-

le naučil. Samozřejmě nás zajímaly i nové 
CNC brousicí stroje, nástrojové materiály 
z tvrdokovu a přesné měření nástrojů optic-

*    *    *    *   *
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kými měřidly. Čisté, světlé a vzdušné pro-
středí brusírny a nové CNC brousicí stroje 
nás příjemně překvapily. 

Celým provozem nás provázel další ab-
solvent Sigmundovy střední školy stro-
jírenské, který vše ochotně vysvětloval 
a odpovídal na naše dotazy. Žáky sezná-
mil s výrobou nových nástrojů podle vý-
kresu zadavatele i s broušením již opotře-
bovaných nástrojů. Zajímaly nás i povlaky 
na nástrojích a aktuálně používané brou-
sicí nástroje.  

Z nástrojárny jsme odcházeli spoko-
jeni s novými vědomostmi a s obdivem 
k tomu, co všechno se Ondra za tak krát-
kou dobu naučil. Za umožnění této exkur-
ze společnosti Planička TOOLS s.r.o. vel-
mi děkujeme.“

Miroslav Hejl, učitel Návštěva nástrojárny přinesla mnoho nových poznatků. Foto: Jakub Hanák

Lyžařské kurzy na Ostružné. Leden 
a únor u nás proběhl ve znamení zim-
ních sportů. Zvládli jsme lednový kurz, 
který byl téměř bez sněhu. Díky hasi-
čům z Ostružné jsme za sněhem do-

jížděli a vyzkoušeli jsme „hasičského 
veterána“. Přes nepřízeň počasí jsme si 
zalyžovali dost.

Únor přinesl sněhovou nadílku, a tak 
to bylo trochu veselejší. Sluníčko se 

na nás smálo a my v potu tváře každý 
den stoupali na sjezdovku Ski Řetězárny. 
Lyžování i „panoramata“ stály za to – 
„Skol!“ 

Hana Grundová, učitelka

*    *    *    *   *

Se sněhem to bylo přece jen veselejší! Fota: Hana Grundová

Rozjela se příprava 
na fotbalové jaro

V polovině ledna se rozběhla - mezi fotba-
listy nepopulární - zimní příprava, která kla-
de důraz na fyzickou připravenost hráčů pro 
jarní část fotbalové sezony. A-muži pod ve-
dením Petra Mrázka a jeho asistenta Tomáše 
Losa trénují dvakrát týdně, jednou na umělé 
trávě ve Slatinicích (případně v Hněvotíně) 
a jednou v tělocvičně TJ Sigma („pingpon-
gárně“), kde probíhají kruhové tréninky se 
zaměřením na sílu a obratnost. Byl sehrán 
rovněž jeden přípravný zápas, kdy ve velmi 

improvizované sestavě (ochotně vy-
pomohli kluci z „béčka“ a dorostu) 
jsme posílenému a sebevědomému 
Kostelci na Hané podlehli potup-
nou „desítkou“. 

Další přípravný zápas jsme absol-
vovali 26. února s Určicemi na umělé 
trávě v Prostějově. 

Utkání s Kovalovicemi (5. března) a Velkou 
Bystřicí (13. března) bychom už rádi hrá-
li na domácím trávníku. Soutěž startuje 
26. března domácím zápasem s Bohu-
ňovicemi. „Áčko“ bude své domácí zápasy 
hrát opět v neděli odpoledne. 

Dvakrát týdně už trénují i dorostenci (spoje-
ní s Hněvotínem) na umělé trávě v Hněvotíně 

pod vedením nových trenérů Štěpána 
Červeného a Davida Vykydala - jsou 
to mladí perspektivní trenéři studu-
jící na Univerzitě Palackého. Dorost 
soutěž odstartuje 2. dubna zápasem 

ve Velkých Losinách.
Trénují i přípravky, které využívají 

jak tělocvičnu ZŠ, tak tělocvičnu TJ Sigma 
Lutín. „Pingpongárna“, jak se tělocvičně 
říká, je obecně velmi hojně využívána jak 
oddíly, tak  veřejností. Pokud byste chtěli 
využít tělocvičnu, posilovnu, klubovnu s ku-
chyňkou nebo saunu, nebojte se zavolat paní 
správcové na tel. číslo 774 552 387.

Petr Kovařík
předseda TJ Sigma Lutín z.s.

SPORT V OBCI -

-

p

v
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Turnaj ve stolním tenisu 
proběhl už po deváté

V prostorách nové hasičské zbrojnice 
v Třebčíně se našlo místo i pro sport. V so-
botu 14. ledna se tu konal už devátý ročník 
turnaje ve stolním tenisu, který zorganizo-
val spolek S&K. Po dvouleté odmlce přišel 
své kvality změřit rekordní počet hráčů.

Dopoledne to bylo 14 hráčů kategorie 
do 15 let a 6 hráček kategorie „ženy“. 

Odpoledne změřilo své kvality 21 mužů. 
Všechna utkání probíhala v duchu fair-
-play. A jak to vše dopadlo? 

V kategorii „mládež do 15 let“ vy-
bojovali 1. místo Vojtěch Podhorný, 
2. místo Jan Jašek a 3. místo Jan Zezula. 
V kategorii „ženy“ byly nejlepší Milena 
Weidingerová (1.), Hana Weidingerová (2.) 
a  Zuzana Smičková. V nejpočetnější kate-
gorii mužů (nejvyšší účast za 9 ročníků) se 
stal vítězem Petr Škrabal, který také zís-

kal putovní pohár, 2. místo obsadil Marian 
Šimeček a 3. skončil Pavel Žaba. Každý 
hráč obdržel při vyhlášení cenu a pro 
všechny účastníky bylo připraveno bohaté 
občerstvení.

Velké díky patří Mileně Weidingerové, 
která organizaci i při tak velké účasti vel-
mi dobře zvládla. Již nyní se všichni těší 
na jubilejní 10. ročník.

Za spolek S&K
Pavel Novák

Nejvyšší účast měli muži. Foto: Jiří Weidinger Činili se všichni – mládež i dospělí. Foto: Pavel Novák

Obecní úřad Lutín 
upozorňuje občany:
�  Sbíráme požadavky občanů na změnu 

Územního plánu Lutín. Připomínky, 

návrhy a podněty do první změny mů-
žete už nyní podávat na obecní úřad.

�  Obec Lutín nabízí obyvatelům obce 
možnost odevzdání suti z betonu nebo 

kamení. V případě zájmu kontaktujte 
p. Protivánka na tel. čísle 721 585 785. 
Upozorňujeme, že cihelný odpad a ru-
misko přijímány nebudou. 

Jakub Chrást, starosta

Třebčínské ostatky 

Skončilo období masopustního hodo-
vání a veselic (od Tří králů do Popeleční 

středy), nastala doba předvelikonoční-
ho půstu!, rozjímání a očekávání jara. 
V Třebčíně se s masopustem rozloučili 
v sobotu 18. února veselým ostatkovým 

průvodem s padesátkou masek a večer-
ní taneční zábavou s půlnočním „po-
chováním basy“.

 Redakce

Místostarosta s „právem“. Nálada byla veselá také díky příznivému počasí. Fota: Zdeněk Vích

ZAJÍMAVOSTI



Jak jsem fotil budování 
„Mačkalova“

Před víc než padesáti lety se začaly dít 
velké změny v tehdejší „nové“ části Lutína 
a já jako fotograf jsem byl při tom. V sou-
časné době jsem se k tomuto tématu vrátil, 
ale už trochu jinak.

Snímky pořizované tehdy „analogově“ 
prošly od svého vzniku do konečné po-
doby náročnou cestou. Dnešní fotograf 
(možná i profesionál vybavený nejmoder-
nější technikou) si asi těžko dokáže před-
stavit, co a jak bylo třeba udělat, aby vý-
sledkem byla kvalitní fotografi e.

Negativ z fotoaparátu bylo třeba (v tem-
né komoře) exponovat, následně vyvolat 
ve vývojce v tzv. „tanku“, propláchnout 
vodou a ustálit v ustalovači. Poté znovu 
propláchnout v čisté vodě s kapkou smáče-
dla (Jaru), vyjmout z tanku a zavěsit a usu-
šit na šňůře. Pak byl negativ (černobílý) 
připraven na zhotovení papírové fotky.

Dnes je nutné tento negativ digitalizovat, 
což byl trochu problém. Při fotografování 
jsem totiž použil půjčený fotoaparát značky 
Horizont s objektivem zaznamenávajícím 
180 stupňů. To znamená, že běžný kinofi lm 
má délku políčka 36 mm, ale u Horizontu 
je to 56 mm a to můj skener nezvládl. Proto 
jsem nechal negativy zdigitalizovat u fi r-
my, která pro nás vyrobila kalendář na rok 
2022 (Lutín – historie a současnost).

Moje snímky zachycují výstavbu nového 
lutínského sídliště pro víc než 300 bytů, 
budovaného na začátku osmdesátých let 

a pro  hustotu zástavby  poněkud hanlivě 
nazývaného „Mačkalov“.

Posledními změnami k lepšímu, které 
tu proběhly, bylo vybudování polopod-
zemních kontejnerů v roce 2021 a loňská 

rekonstrukce dvora s novými parkovacími 
stáními a zelení.

Obě fotografi e jsou pořízeny ze stře-
chy panelového domu č.p. 204 v ulici 
K Sídlišti. Michal Holásek

Zleva „paneláky“ č.p. 205, 206, 207 a 208 s výhledem na hněvotínský kopec zvaný „Skaly“, vpravo dole 
nová MŠ, v pozadí ČOV.
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Stejný pohled asi o tři roky později, už s „Mačkalovem“ v pozadí. Foto: Michal Holásek

Kdo byl Bohumil Tauš?

Bývalá třebčínská škola loni změni-
la svou podobu i účel. Její historie však 
je zajímavá a jména s ní spojená svědčí 
o tom, že byla až do svého uzavření úzce 
spojená nejen se vzděláváním, ale také 
s kulturním, společenským a sportovním 
životem obce. 

Po neočekávaném úmrtí Veleslava 
Dostálka byl delegován do třebčínské 
školy Bohumil Tauš, učitel měšťanské 
školy v Kostelci na Hané. Výnosem ze 
dne 22. srpna 1925 mu bylo svěřeno pro-
zatímní vedení školy. Spolu s ním tu uči-
la Marie Šenková.

Bohumil Tauš se narodil v Dědicích 
u Vyškova 7. listopadu 1888. Čtyři tří-
dy c.k.státního gymnázia navštěvoval 
v Prostějově a další čtyři roky studoval 
na škole pro vzdělávání učitelů v Příboře. 
Tam 13. 7. 1911 složil zkoušku dospělosti. 
Žádost o udělení místa učitele byla poslá-
na z Kostelce, kde zřejmě bydlel. Zde žila 

také jeho sestra Antonie, provdaná za te-
sařského mistra Ošťádala.* 

Prvním působištěm začínajícího učite-
le byla škola v Čechách (pod Kosířem), 
kde začal učit od 1. 5. 1914 s platem 1200 
korun. Svobodný učitel pak často měnil 
své působiště. Od 1. října 1919 nahradil 
učitele Bedřicha Šťastného na obecné 
škole v Bílovicích a již od 1. 3. 1920 učil 
na obecné škole v Prostějově. Poté přešel 
na čtyřtřídní školu v Olšanech. Tamní 
kronika na něj vzpomíná při nastudo-
vání hry Pro tatíčka Masaryka, kterou 
s žáky vyšších ročníků nacvičili učite-
lé a on řídil hudbu ke zpěvu a tancům. 
28. 5. 1923 podal žádost na uvolněné mís-
to do Bílovic, kde nastoupil 1. 1. 1924. 
Ovšem ještě téhož roku po prázdninách 
se ocitl na zmíněné měšťanské škole 
v Kostelci a odtud odešel do Třebčína...

V Třebčíně působil Bohumil Tauš 
jeden rok. V kronice velmi podrob-
ně popsal všechny události. Při akcích, 
jako byly oslavy 28. října, školní besíd-

ka 20. prosince a Svátek matek 7. květ-
na následujícího roku, uvedl mimo ná-
zvů básní a výstupů i jejich interprety. 
Na fotografi i s dětmi z doby jeho půso-
bení v Třebčíně lze vidět mnohé dívky 
a chlapce, zmíněné minule při vzpomín-
ce na Veleslava Dostálka. 

Nový učitel se v Třebčíně ihned za-
pojil i do činnosti Národní jednoty 
- řídil zdejší mužský pěvecký sbor při 
oslavách 28.října. Zaznamenal návště-
vu žáků na přednášce cestovatele Karla 
Hansy Z Cařihradu na břehy Eufratu 
v sále lázeňské restaurace ve Slatinicích, 
novou výuku žákyň posledního roční-
ku na přípravu pokrmů nebo polodenní 
výlet na Kosíř. O sobě do kroniky pouze 
uvedl, že ve dnech 13.-15. května 1926 se 
účastnil kurzu her a prostého tělocviku 
v Prostějově. Své povinnosti prozatímní-
ho správce ukončil 31.srpna, kdy předal 
správu školy Richardu Freudlovi.

Od školního roku 1926/27 Bohumil 
Tauš opět učil v Bílovicích, v následu-
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jícím školním roce tam byl zatímním 
správcem místo Ferdinanda Nováka. 
Tamější obci dal přednost před nabíd-
kou na působení na měšťanské škole 
v Kostelci. 

Věnoval se tu jako komisař sčítání 
ovocných stromů a keřů v obci a svému 
oblíbenému divadlu. Za jeho vedení se-
hrály tamní děti divadelní hru V moci 
čaroděje. Jeden rok byl opět výpomoc-
ným správcem,  od 1.8.1933 byl funkce 
zproštěn a zůstal na škole jako defi ni-
tivní učitel. Před svou předčasnou smrtí 
ještě přešel na školu v Čelechovicích. 
Při jeho nemoci se o něj starala sestra 
Antonie. Zemřel 29. listopadu 1936, po-
hřben byl v Kostelci. Josef Nejedlý

* bydleli v Kostelci na Hané č.326 Rok v Třebčíně.  Foto: archiv Antonína Spurného z Lip (rok 1924).

Třebčínští kdysi „patřili“ 
pánům ze Šternberka

Až do roku 1848 spadaly všechny ves-
nice na Moravě pod nějaké panství 
a z dnešního pohledu jsou vazby na lec-
kdy vzdálená místa dost zvláštní. V pří-
padě některých míst mohlo jít o jednoho 
majitele po celou dobu známé historie 
jedné lokality, někdy to bylo jedno pan-
ství, ale různí majitelé, jindy se mohla 
některá vesnice či město dostat za dobu 
své existence pod různá panství. 

Poslední složitější vývoj máme doložen 
právě u Třebčína. Nejprve byla jeho část 
součástí držby olomoucké kapituly (při-
bližně k roku 1141), následně vesnice pat-

řila pánům ze Šternberka, kteří ji věnovali 
klášteru sv. Kláry v Olomouci. Posledním 
majitelem byl hrabě ze Saint Genois. 
Není tedy divu, že takové střídání přiná-
šelo zmatky ve starobylých povinnostech 
poddaných, které se poměrně složitě ře-
šily. V letech 1576 – 1583 se řešil spor 
mezi knížetem Karlem  z Minsterberku 
s jeho ženou Kateřinou, držiteli panství 
Šternberk, a abatyší kláštera sv. Kláry 
Alžbětou Čechlickou z Čechlic.

Abatyše totiž bránila svým poddaným 
z vesnic Křelova, Třebčína, Duban, Lazců, 
Skrbeně a Vrbátek, aby se účastnili robot-
ních povinností k hradu Šternberku. Touto 
robotou byli poddaní ze jmenovaných ves-
nic povinni právě původní tradiční držbou 

a stejně tak hradu podléhali i rozsouzením 
v právních sporech. To však znamenalo, 
že v případě potřeby nebyli poddaní k dis-
pozici klášteru, ale museli cestovat na teh-
dejší dobu poměrně daleko do Šternberka. 
Pro pány ze Šternberka to ale samozřejmě 
znamenalo pracovní sílu, které bylo škoda 
se vzdát. Spor v této věci se táhnul delší 
dobu jednak proto, že abatyše odmítala 
brát v potaz rozhodnutí zemských soudců, 
ale také proto, že s přibývajícími léty umí-
rali staří předvolaní svědkové, kteří měli 
vypovídat. 

V roce 1582 byla do Olomouce sezvána 
komise jmenovaná císařem Rudolfem II.  
Tvořili ji olomoucký biskup Stanislav 
Pavlovský, nejvyšší soudce (sudí) Hynek 
Brtnický z Valdštejna, Zdeněk Kavka 
Říčanský a Jan Boskovský z Třebové, 
kteří podle výslechů a předložených dů-
kazů rozhodli tak, že všechny jmenova-
né vesnice musí být i nadále k dispozici 
majitelům šternberského panství. Na zá-
kladě jejich rozhodnutí byla 8. listopadu 
1583 uzavřena smlouva mezi spornými 
stranami a před 440 lety tak byl ukončen 
spor, který měl počátek již ve 13. stole-
tí, kdy klášter tyto vesnice od pánů ze 
Šternberka získal. 

Z bývalého šternberského panství se 
dochovalo několik urbářů, což byly sou-
pisy platů a povinností poddaných, a ty 
z let 1531, 1546 a 1590 uvádějí mimo jiné 
i Třebčín. Nejmladší z urbářů uvádí, že 
vesnice musí pomáhat při opravě štern-
berského hradu, je nad ní trestní právo 
a v případě svatby syna nebo dcery štern-
berských pánů jim musí dát jistou fi nanční 
částku. U Třebčína to bylo devět a půl zla-
tého, což nebylo právě málo.

Jan ŠtěpánVýřez z urbáře Šternberského panství z roku 1546. Foto: archiv
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Lutín po 84 letech 
– od rybníčku k „Rybníčku“

Dnešní stará fotografi e bude zvlášť pro 
„dříve narozené“ opravdu zajímavá. Těchto 
fotografi í dnešního „Rybníčku“ z roku 
1939 existuje několik, ale tato se mi líbí 
nejvíc. Na ní je totiž pohled do vesnice, 
kde je na první pozici na pravé straně bílá 
budova bývalé školy (č.p.1). V této budově 
se vyučovalo od roku 1849 do roku 1909. 

Pak v ní byly dva byty a dokonce obecní 
knihovna. Protože současné zastupitelstvo 
obce není příliš nakloněno její rekonstruk-
ci, asi to bude v nejbližší době opravdu 
historie. Na současném obrázku není stará 
škola přes řadu borovic vidět, ačkoli jsou 
pohledy opravdu téměř ze stejného místa. 

Na staré fotografi i je zajímavé, jak byl 
tehdejší rybníček hluboký – úroveň hladi-
ny je minimálně dvakrát hlouběji, než je 
dnešní trávník. V roce 1939 už byla ale část 

na jihovýchodní straně zavezena a bylo 
tam zřízeno hřiště a tzv. „ozdobný sad“. To, 
že Rybníček bohužel sloužil po vyschnutí 
jako smetiště, je známá věc. 

Po  druhé světové válce byl rybníček té-
měř zcela zavezen hlínou ze staveb v areálu 
podniku a při bytové výstavbě pro podnik. 
Čímž se kruh téměř uzavřel. Rybníček byl 
totiž po několik staletí „hliníkem“ – zdro-
jem hlíny pro výstavbu domů z nepálených 
cihel (vepřovic). Karel Mišák

Idyla na rybníčku v roce 1939.
Foto: archiv paní Ivony Lepařové Současný areál „Rybníček“ – hřiště, cyklostezka, zázemí pro společenské akce. Foto: Karel Mišák
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Koordinátor IDSOK 
rozšiřuje služby cestujícím

Koordinátor IDSOK připravil na zá-
kladě zkušeností s využíváním mobilní 
aplikace MobilOK další verzi MobilOK 
new. Tento produkt poskytuje cestujícím 
pohodlnější nákup jízdenek pro jednot-
livou jízdu i pro pravidelné cestování. 
Nabízí možnost vyhledání spojení s jeho 
zobrazením na mapě, vyhledání odjezdů 
spojů z vybrané zastávky a další funkce, 
které cestující určitě uvítají. Aplikace 
byla připravována tak, aby si ji první 
zájemci mohli nainstalovat už koncem 
ledna 2023.

MobilOK new není jenom nová verze 
stávající aplikace MobilOK. Je to úplně 
nový produkt, který zahrnuje všechny 
funkce od vyhledání spojení a nákup 
jízdenky až po vrácení nevyužité časo-
vé jízdenky. Cestující je provázen apli-
kací tak, aby v ní vše vyřídil a nemusel 

navštěvovat webové stránky nebo jiné 
aplikace. Zároveň s přihlášením do ap-
likace je cestujícímu vytvořen účet v e-
-shopu a může nakupovat i spravovat své 
jízdenky i přes e-shop (https://eshop.
idsok.cz/).

Kromě nákupu všech typů časových 
jízdních dokladů je nyní možné si v apli-
kaci zakoupit i jednotlivé jízdné. K dal-
ším novinkám patří také možnost vyhle-
dání spojení včetně okamžitého nákupu 
patřičného jízdního dokladu. 

Aplikace se snaží být co nejvíce osob-
ní, cestující může využít variantu se 
zaznačením své oblíbené zastávky nebo 
vybrat jako výchozí zastávku tu, kterou 
udává aktuální GPS poloha uživatele. 

I v této aplikaci, podobně jako v e-
-shopu IDSOK, mohou cestující vrátit 
elektronickou časovou jízdenku kdy-
koli před začátkem platnosti nebo v je-
jím průběhu. Nově bude možné vrácení 
provést přímo z mobilní aplikace. Se 

spuštěním MobilOK new bude také nově 
storno poplatek u časových jízdních do-
kladů zastropován na částku 200 Kč.

Uživatel jistě ocení funkci nastavení 
upozornění na konec platnosti jízdenky 
nebo také různé alternativy úhrady jízd-
ního dokladu (např. bankovní kartou, 
prostřednictvím Apple Pay nebo Google 
Pay).

Podobně jako v CestujOK (https://ces-
tujok.cz/idspublic/) má uživatel mobil-
ní aplikace možnost zobrazit aktuální 
informace o spoji, zjistit výši zpoždění 
nebo jeho aktuální polohu. Vyzkoušejte 
a pomozte nám s případným vylepšením 
nové mobilní aplikace MobilOK new, 
která bude dostupná prostřednictvím 
Google Play nebo App Store. Více in-
formací naleznete na našich webových 
stránkách (https://www.idsok.cz/mo-
bilok-new/). 

Informační leták najdete ve vývěsní 
skříňce a na webu obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti:
v lednu:
Radmila Mazalová 91
Marie Zbořilová 90
Jiří Stodola 89
Vlasta Handlová 87
Margarita Šimková 86
Ludmila Čeplová 83
Jaroslav Smička 83
Helena Hejdušková 83
Oldřich Obručník 82
Karel Horsák 82
Ladislava Kučerová 81
Stanislava Koutná 81
Anna Maděrková 80
Jaroslav Dudek 80
Libuše Dvořáková 75
Růžena Růžková 75
Věra Servusová 75
 
v únoru: 
Bohumila Řezáčová 87
Marie Bombíková 85
Jaroslav Pospíšil 84
Ludmila Zlámalová 84
Libuše Mrakavová 83
Vladimír Zlámal 82
Miloslav Skácel 81
Vlastimil Mikulka 80
Antonín Giesel 80
Anna Hanáková 80
Eva Chudobová 80
Ludmila Zapletalová 75
Bedřich Giesel 75
Antonie Mohlerová 75

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Narozené děti: 
prosinec:
Ella Buriánová
Matyáš Vrtěl
Štěpán Vymazal

leden:
Adam Bokůvka
Jasmina Frýdlová
William Šebela
Ella Zdařilová

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

Sbor pro občanské záležitosti

V sobotu 11. února bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 8 dětí.

Opustili nás ve věku …
98 let Marie Václavíková Třebčín
92 let Marie Pažourková Třebčín
90 let Miloš Hrubý Lutín
82 let Miroslav Škopík Třebčín

76 let Jaromíra Spurná Třebčín
62 let Ludvík Ščudla Lutín
40 let Jan Ošťádal Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

V ÍTÁ N Í OBČÁ N K Ů

V neděli 12. února byly v Třebčíně slavnostně přijaty do svazku obce 4 děti.
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