3. května 2010
ZE ŽIVOTA OBCE

ZDARMA

Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

ZE ŽIVOTA OBCE
Volby
do Poslanecké sněmovny
Prezident republiky stanovil dny konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky na pátek 28.
května 2010 a sobotu 29. května 2010.
Volby se konají první den (pátek 28.5.)
od 14,00 hod. do 22,00 hod. Druhý den
(sobota 29.5.) volby začínají v 8,00 hod.
a končí uzavřením volebních místností
ve 14,00 hod.

ročník 19/číslo 89

ŠKOLY INFORMUJÍ

Volební okrskové komise budou zasedat pro voliče z Lutína v aule ZŠ Lutín
a v Třebčíně v KSZ.
Pro tyto volby vede obecní úřad stálý
seznam voličů a zvláštní seznam voličů.
Voličem se stává občan, který nejpozději
druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Volič
může být zapsán vždy pouze v jednom seznamu. Stálý seznam vede obecní úřad pro
voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliči, který nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho
žádost voličský průkaz a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu. O voličský

Oslavy osvobození a třebčínské hody
Program:

19,00 hod.
19,30 hod.

Pátek 7. 5. 2010:
- slavnostní průvod obcí s položením věnce k pomníku padlým
- projev, zapálení vatry a večer se skupinou VIA PABĚDA

11,00 hod.
20,00 hod.

Sobota 8. 5. 2010:
- začátek sportovního odpoledne v areálu Ohrada
- taneční zábava se skupinou SAX v Ohradě

7,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
13,00 hod.
15,00 hod.

Neděle 9. 5. 2010:
- budíček s dechovou hudbou Jiřího Pavlíčka
- hodová mše svatá v kapli sv. Floriána v Třebčíně
- hasičské soutěže v areálu Ohrada
- hudební produkce se skupinou D-EFEKT v Ohradě
- hodový ﬂétnový koncert v kapli sv. Floriána v Třebčíně.

Z TJ SIGMA LUTÍN

ZAJÍMAVOSTI

průkaz může volič požádat nejpozději 7 dnů
(do 21.5.2010) přede dnem voleb u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu je veden.
Voliči bude umožněno hlasovat po předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo voličského průkazu.
Hlasovací lístky obdrží voliči od příslušného obecního úřadu 3 dny přede dnem voleb.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů
nemohou zúčastnit voleb, požádají obecní úřad a v den voleb okrskovou volební
komisi o zajištění hlasování do přenosné
volební schránky.
Antonín Bábek,
starosta obce

Vandalové na dětském hřišti
Naši místní vandalové se opět vyznamenali.
O hodovém víkendu si zařádili na houpačkách na dětském hřišti před mateřskou
školkou.
Houpačky sice už mají něco za sebou, ale
byly právě po opravě a pro děti do deseti let
plně vyhovující.
Jedna z nich byla vylomena z kotvících
prvků, konkrétní viník nebyl přistižen. Pro
případné dokazování viny před přestupkovou komisí je třeba značné občanské odvahy, ale bez ní nápravy nedocílíme. V tomto
případě je zřejmé, že chyba ve výchově nastala již dříve než v pubertě.
Ing. Miroslav Mačák,
místostarosta

Ing. Vlastimil Hofírek

V Lutíně byla vatra s ohňostrojem součástí stavění máje v sobotu 1. května.
Pietní akt k 65. výročí osvobození s položením věnce k pomníku padlým u kaple
Nanebevzetí P. Marie se uskuteční v pátek 7. května v 13.00 hodin za účasti členů
zastupitelstva a žáků ZŠ Lutín. Občané Lutína jsou na tomto aktu srdečně vítáni.
Antonín Bábek
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foto: Ing. Miroslav Mačák

Sběrová sobota
První letošní sběrová sobota proběhla
27. března. Zlikvidovali jsme společně
tuny odpadu z domácností v obou částech
obce. Této možnosti využila řada našich
občanů na pěti sběrných místech a výsledky jsou následující:
Objemného odpadu jsme ve spolupráci
s Technickými službami města Olomouce
zlikvidovali přes 23 tun, pneumatik 600 kg,
olověných akumulátorů 50 kg a olejů
150 kg.
Zpětný odběr elektrozařízení byl následující: 8 mikrovlnných trub, 33 chladniček, 9 vysavačů, 3 fritovací hrnce, 16 tiskáren, 8 počítačů, 78 televizorů a monitorů
a 300 kg ostatních elektrozařízení.
Sběr byl dobře zorganizován jak už pracovníky našich technických služeb, tak
i pracovníky a technikou Technických

foto: Ing. Miroslav Mačák
služeb města Olomouce. Škoda, že hned
v neděli po sběru se v kontejneru na komunální odpad objevil vysavač.
Další sběrová sobota proběhne na
podzim tohoto roku.
Na závěr opět žádám všechny budoucí
účastníky sběrových sobot o dodržení
stanoveného časového režimu, a zejména předávání jednotlivých druhů odpadů

3. ročník Třebčínského koštu

přímo do rukou pracovníků technických
služeb.
Mnozí z nás stále nechtějí pochopit,
že skládky v obci nelze vytvářet ani den
předem. Naši pracovníci jsou potom nuceni přehazovat nebezpečný odpad, nevědí, co je na ně nachystáno v hromadě,
a hrozí nebezpečí úrazu.
Ing. Miroslav Mačák

Členy jednotlivých komisí byli Drahoslava Mačáková, Miroslav
Navrátil a Roman Giesel, dále pak Jiří Weidinger, Karel Mišák
a Vlastislav Přikryl a poslední komisi tvořili Jan Štěpán, Ladislav
Smička a Vojtěch Pospíšil.
V prvním kole vybrala každá komise pět nejlepších vzorků, které pak ve druhém kole hodnotili již všichni členové hodnotitelských komisí. Hodnocení bylo přísně anonymní, takže například
ani předseda komise nevěděl před vyhlášením výsledků, komu
vítězný vzorek vlastně patřil.
Při slavnostním vyhlášení vždy vystupuje pozvaný host - expert
v oboru pálení lihovin. Letos to byla paní Bohdana Jadrníčková
z Pálenice Náměšť na Hané, která se podělila o zkušenosti ze své
pálenice, poradila, jak ošetřovat ovoce během kvašení, a v diskusi
odpověděla na řadu dotazů z pléna.
A to nejdůležitější: absolutním vítězem se stal pan Vlastislav
Přikryl z Třebčína s třešňovicí, která měla 53% alkoholu a byla
vypálena v roce 2009 v palírně v Náměšti na Hané, před dvěma
meruňkovicemi Jiřího Zatloukala ze Slatinic a Pavla Havlíčka
z Lip. Na čtvrtém místě se umístil Jiří Hlavizna z Lutína s višňovicí a na pátém místě Iveta Havlíčková z Lip s další meruňkovicí.

V sobotu 20. března byly v KSZ v Třebčíně slavnostně vyhlášeny výsledky Třebčínského koštu, soutěže o nejlepší pálenku ze
švestek, meruněk i jiných druhů ovoce, ze kterého je možno vypálit alkohol.
V letošním roce se sešlo rekordních 58 vzorků nejen z Třebčína
a Lutína, ale i z dalších okolních obcí.
Z druhů použitého ovoce převládaly samozřejmě švestky a meruňky, ale k hodnocení se nám nabízely i jiné peckoviny, jablka,
hrušky a jejich směsky, raritou byly dva vzorky z kdoulí.
Vzhledem k velkému počtu vzorků musely být ustaveny tři hodnotitelské komise. Čtrnáct dní před slavnostním vyhlášením se sešly v KSZ, aby ve dvou kolech zhodnotily přihlášené vzorky. Ty
byly hodnoceny podle dvacetibodové mezinárodní stupnice, kterou používá např. i Flora Olomouc na svém tradičním Flora koštu.
U tohoto hodnocení se oceňuje čistota vůně, ovocný charakter,
čistota chuti a celková harmonie nápoje, přičemž každá z těchto
vlastností může dostat od jednotlivých komisařů 0-5 bodů. Pro
lepší rozlišení jsme použili navíc i poloviny bodu.

foto: Antonín Giesel a Jiří Weidinger
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V samostatné kategorii švestkovic zvítězil Kamil Gregor z Budětska se slivovicí, která měla 56% a byla vypálena také
v Náměšti na Hané. Na dalších místech
byli oceněni Bedřich Giesel a Luděk Čepl
z Třebčína.
Za zvláštní druh – pálenku z kdoulí
byli oceněni Jan Spišák z Třebčína a Jiří
Zatloukal ze Slatinic. Pro všechny účastníky soutěže byly připraveny diplomy.
Po vyhlášení výsledků následovala sa-

Velikonoční zdobení kraslic

mozřejmě také degustace všech přihlášených vzorků.
K tanci a poslechu pak do večerních hodin hrála hudební skupina Hanačka.
Na závěr je nutno poděkovat organizátorům
akce, především Ing. Vlastimilu Hofírkovi,
kulturní komisi při radě obce a také sponzorům, jejichž zásluhou mohli být vítězové oceněni – Svazu žen a Obci Lutín.
Ing. Karel Mišák
člen hodnotitelské komise

foto: Ing. Karel Mišák

Hodnotitelské komise při práci

fota: Vlaďka Kolářová

V neděli 28. března 2010 proběhlo
v Třebčíně v KSZ již počtvrté zdobení velikonočních kraslic. Letos bylo opravdu na
co se dívat. Byly k vidění ukázky voskové
a slámové techniky, novinkou bylo vyškrabávání a krajkování kraslic, paličkování
a zdobení perníčků. Všichni návštěvníci
obdivovali zručnost žen, které zdobení
kraslic předváděly, a pod jejich vedením
si mohli zájemci jednotlivé techniky sami
vyzkoušet. Vystavené kraslice bylo možné
si koupit.

Čistota obce
– vizitka nás všech
Letošní zima nás obdařila tak bohatou
nadílkou sněhu, že jsme si s ní někdy
nevěděli rady. Jarní tání ale naštěstí probíhalo pozvolna a bez záplav, sněhové
hromady u obrubníků jsou už dávno pryč
a o slovo se naplno hlásí jaro.
První jarní dny vždycky odhalí, jak vážně a upřímně to myslíme s péčí o čistotu
nejen ve svém bytě a okolí svého domu,
ale hlavně na veřejných prostranstvích,
zelených plochách, v parcích a všude tam,
kde se denně pohybuje více lidí.
A tady máme ještě opravdu co dohánět!
Na několika „strategických“ místech
v obci (tentokrát především v Lutíně) jsou
umístěny uzavíratelné kontejnery. Ne
vždy jsou před odvozem plné, přesto se
ale odpad v igelitových taškách nebo jen
volně povaluje okolo a kontejnery jsou
otevřené, takže nepříjemně páchnou a ko-

Strávili jsme příjemné nedělní odpoledne. Děkuji obci, která tuto akci podpořila,
a všem, kdo se aktivně podíleli na organizaci. Fotograﬁe naleznete na webových stránkách obce Lutín. Vzrůstající návštěvnost

nás motivuje k organizaci 5. ročníku zdobení kraslic. Příští rok chceme opět překvapit
něčím novým. Přijďte se podívat.
Vlaďka Kolářová
členka kulturní komise

lem se rojí hmyz. Někteří občané se vůbec
neobtěžují přečíst si upozornění umístěná přímo na kontejnerech a srozumitelná
i dítěti. Raději se tváří, že jsou negramotní nebo hluší, po upozornění na nevhodné
jednání odpovídají hrubostmi, agresivitou
nebo schválnostmi. Jak dlouho bude ještě
nutné připomínat, že barevné kontejnery
jsou na tříděný odpad (papír, plasty, sklo,
nápojové kartony), který je ovšem také
nutné rozlišovat, vypláchnout, rozložit?
Větší odpad (nikoliv ale vyřazený nábytek a jiné zařízení bytu nebo odpad ze
stavebních prací) patří do velkých kontejnerů, na kuchyňský odpad rostlinného a živočišného původu má každý dům
v Lutíně popelnice, které by si měli občané udržovat v pořádku a pokud možno
čisté.
Sběr objemného a nebezpečného odpadu
se koná pravidelně dvakrát ročně a každá
domácnost má jistě sklep nebo jiné místo
na to, aby tam až do sběru vyřazenou věc

uložila. Vysloužilé televizory a zrcadla
nepatří do kontejneru na sklo, polámaný
zahradní nábytek, staré vysavače, mixéry, varné konvice, staré koberce a tabule
polystyrenu z dodaného zboží by neměly
zabírat místo v kontejneru na plasty nebo
se povalovat kolem, natož v příkopech
a na polních cestách za obcí. Kalendář pro
občany s přesnými daty odvozu veškerého odpadu a dalšími informacemi by měl
viset na nástěnce v každém domě, protože
byl pro všechny domácnosti přílohou lednového čísla Obecního zpravodaje.
Zákaz kouření a odhazování nedopalků
na veřejných prostranstvích platí a je respektován ve většině civilizovaných zemí.
Patříme k nim? Pro odpověď si přijďte
na autobusové zastávky, k „zahrádkám“
restaurací, které už pomalu ožívají, k lavičkám v parcích nebo před cukrárnu na
Růžové ulici, kde je okolí lavičky přímo
vystlané nedopalky, přestože vpravo i vlevo od lavičky je odpadkový koš.
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Opravdu není vinou pracovníků TS
nebo OÚ, že se od školy až po sídliště
kolem cesty povalují odpadky, slupky,
kelímky a obaly, přestože jsou odpadkové koše volné. Chování dětí na veřejnosti
je totiž výsledkem jejich výchovy především v rodině. Chování dospělých je
výrazem jejich vztahu ke spoluobčanům
a k prostředí, ve kterém žijí. Lhostejnost,
nejapné výmluvy a kritika bez pozitivního osobního příkladu nevyřeší vůbec nic.
Chceme-li mít pořádek a pěknou obec,
musí se o to snažit každý z nás.
Mgr. Ladislava Kučerová

Pád stromu
V úterý 30. března došlo k náhlému
pádu vzrostlého jasanu v parku mezi ulicemi Na Záhumení a Školní. Strom nevykazoval žádné známky usychání nebo
poškození kmene. Jedinou škodou bylo
zničení sloupu veřejného osvětlení, protože strom padl celým kmenem na frekventovanou, ale v tu chvíli naštěstí volnou
Školní ulici.
Hned po pádu jsme provedli důkladnou prohlídku dalších stromů. Spolu
s RNDr. Irenou Vágnerovou z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR jsme našli
další tři jerlíny, které by mohly způsobit
problémy.
Tento park je veden jako významný
krajinný prvek, proto o kácení stromů nemůže rozhodnout Obecní úřad Lutín, ale
nadřízený orgán. Žádost o skácení tří jerlínů byla neprodleně zaslána Magistrátu
města Olomouce.
V Lutíně je vysoká hladina spodních
vod, která některým dřevinám neprospívá a bývají postihovány např. hnilobou.
Právě jerlíny jsou k tomu náchylné. Bylo
nám proto doporučeno vysadit stromy
odolnější, například duby.
Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
 dne 24. 2. 2010:
Schválila:
 nesouhlasné stanovisko k žádosti společnosti SIGMA ENERGIE, spol. s r.
o., k plánované výstavbě fotovoltaické
elektrárny na parcele č. 234/1 v k. ú.
Lutín;
 vedení účetnictví ZŠ a MŠ Lutín ve
zjednodušeném rozsahu od 1. ledna
2010;
 složení komisí a náhradníků pro otvírání
obálek a hodnotících komisí pro stanovení dodavatelů el. energie a plynu.
 Vzala na vědomí výsledek jednání
s majiteli pozemků v ul. Za Rybníčkem
ve věci zřízení věcného břemene pro
položení vodovodního řadu na těchto
pozemcích.
 dne 10. 3. 2010:

O čem jednalo zastupitelstvo
obce na 16. veřejném zasedání
 dne 10. 3. 2010:

Schválila:
 navýšení cen služeb o DPH v souladu
se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném
znění s platností od 11. 3. 2010;
 pronájem části nebytových prostor
obecní nemovitosti v Třebčíně č.p. 13
(bývalá škola) společnosti Proﬁ Bike,
s.r.o., Šátalská 796, Praha 4.
 dne 17. 3. 2010:
Schválila:
 výběr dodavatele silové el. energie společnost V-Elektra, s.r.o.;
 výběr dodavatele zemního plynu - společnost LAMA INVESTMENTS;
 poskytnutí prostředků z rozpočtu obce
na zabezpečení 17. ročníku Velké ceny
běhu mládeže Obce Lutín, která se konala v pátek 23. 4. 2010;
 odpisový plán PO ZŠ a MŠ Lutín na
r. 2010 a zároveň nařídila odvod odpisů
z hlavní činnosti za I. čtvrtletí do rozpočtu obce.
 Vzala na vědomí informaci starosty
o možnosti řešení skeatboardové dráhy
na hřišti Opavia pořízením prvků dráhy
od Obce Bystročice.
 dne 8. 4. 2010:

foto: Ing. Karel Mišák

 použití prostředků z dotace obce ve výši
cca 10 000 Kč pro TJ Sigma na vybudování travnatého hřiště (nákup osiva
a zasetí trávy);
 poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu obce odboru turistiky TJ na zabezpečení 37. ročníku pochodu Mánesovou
stezkou a 34. ročníku běhu Mánesovou
stezkou, které se budou konat v sobotu
8. 5. 2010;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro
kulturní komisi na zabezpečení volejbalového turnaje „O pohár starosty“ a memoriálu Ing. Květoslava Křížka, které
se budou konat v sobotu 15. 5. 2010
v Třebčíně;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro
kulturní komisi na zabezpečení kulturní
akce „Pálení čarodějnic“, která se konala 30. 4. 2010 v Třebčíně.

Schválila:
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce na
zabezpečení průběhu oslav Dne osvobození v obou částech obce;
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 Vzalo na vědomí předložený Závěrečný
účet Obce Lutín za rok 2009 a dílčí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lutín za rok 2009 ze dne
20. 11. 2009 bez zjištěných vad a nedostatků. Ke schválení bude závěrečný
účet obce předložen na nejbližším zasedání ZO.
 Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti
místní samosprávy a Obecního úřadu
Lutín za rok 2009 ze dne 9. 2. 2010.
Schválilo:
 plán investiční výstavby, významných
oprav, rekonstrukcí a pořízení majetku
v roce 2010 ze dne 3. 2. 2010;
 rozpočet Obce Lutín na rok 2010 ze dne
2. 2. 2010;
 bezúplatný převod částí pozemků z majetku Olomouckého kraje do majetku
Obce Lutín dle geometrického plánu
č. 406-90/2008 – pozemky a jejich části
ze dne 19. 11. 2008;
 bezúplatný převod části pozemku parc.
č. 281/6 – ostatní plocha o výměře
94 m2 v k. ú. Lutín dle geometrického
plánu č. 427-62/2009 ze dne 31. 7. 2009
z majetku Olomouckého kraje do majetku Obce Lutín;
 smlouvu o spoluﬁnancování projektu
„Volnočasová infrastruktura obcí MAS
Region HANÁ“ mezi Regionem HANÁ
a Obcí Lutín.
/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ
Boj o přežití v době ledové
- to byl název týdenní hry žáků 6. tříd
ve škole v přírodě na Rychtě v Krásensku u Brna. Skutečnost odpovídala názvu,
protože jsme se pobytu zúčastnili první týden v únoru, tedy v době opravdové a tuhé
zimy. Žáci plnili spoustu úkolů – stříleli

z luku, hledali pobytová znamení zvěře,
zkoušeli práci archeologů, modelovali
z hlíny, rozdělávali oheň v přírodě, líčili pasti na hraboše, hráli si na veverky –
schovávali ve sněhu a opět hledali ořechy
a jiné plody.

Malé ohlédnutí za zimou
Velkým zážitkem byl pro všechny celodenní výlet na sněžnicích, protože bez nich

jsme se bořili hluboko do sněhu. Žáci získávali za splněné úkoly tzv. škrabadla, která
každý večer směňovali za boty, oblečení,
nástroje a zbraně nutné k přežití. Všechny
tlupy, na které byli žáci rozděleni, by v době
ledové přežily.
Týden rychle uplynul, žáci měli spoustu nových zážitků a spokojeni se vrátili
domů.
RNDr. Dana Vrbová
třídní učitelka

foto: RNDr. Dana Vrbová

Od „učitele národů“
ke Dni učitelů
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
J. A. Komenský
Více než půl století slaví čeští učitelé svůj svátek. Je jím 28. březen – tedy
den, kdy se roku 1592 narodil na jižní
Moravě jeden z nejvýznamnějších pedagogů všech dob Jan Ámos Komenský. Je
pravdou, že se na tento svátek poslední
dobou spíše zapomíná.
SPOZ při Obci Lutín pozval 32 pedagogických pracovníků, kteří působí na
naší MŠ a ZŠ, na setkání s představiteli
obce, aby jim vyjádřili poděkování za
jejich záslužnou a jistě nelehkou práci.
Vždyť škola svými úspěchy v různých
znalostních i sportovních soutěžích výborně reprezentuje obec a svými zdařilými akcemi v ní oživuje i kulturní
dění.
SPOZ se přidává k poděkování a přejeme našim učitelům dobré zázemí,
o které OÚ usiluje, vnímavé a spokojené žáky, spolupracující rodiče, hodně
zdraví, tvořivé energie a trpělivosti.
Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

***
Člověk je tvor společenský. Žijeme mezi
lidmi. Proto ze všeho nejdůležitější pro nás je
umět se chovat, vycházet s druhými. To nás
učí nejdříve rodiče a posléze učitelé ve škole. Tak, jak nás to naučí, vychováváme potom další generaci. V tom spočívá důležitost
a prestiž učitelského poslání, ať už to chceme
vidět, nebo ne. Lutínská obec však slyší tento
hlas. A svému názoru dala průchod slavnostním přijetím učitelů u starosty obce, které se
letos konalo už podruhé.
Hlavní projev měli místostarosta Ing. Miroslav Mačák a Mgr. Jana Šolcová, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Za Obec
Lutín se akce účastnil ještě radní p. Zdeněk
Lysický.
foto: Ing. Miroslav Mačák
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Po slavnostních projevech si učitelé vyslechli vyprávění Michala Vičara
o tom, jak se škodovkou Julií (Škoda
1000 MB) cestoval spolu se svým přítelem kolem světa, a zhlédli prezentaci Mgr. Voňkové o úspěchu žákyně
9. ročníku ZŠ Lutín Andrey Španihelové
v celostátní soutěži Daniel. Celá akce
vyzněla jako jakési symbolické ocenění naší práce a poděkování za ni. Chci
jménem celého pedagogického sboru
říci, že si toho vážíme. A děkujeme.
Budeme se i nadále snažit pracovat tak,
abychom si uznání svých spoluobčanů
zasloužili.
Jménem pedagogického sboru ZŠ a MŠ
Lutín Mgr. Věra Voňková

Velikonoční zdobení
V sobotu 20. března v 18 hodin 32
minut začalo dlouho očekávané astronomické jaro, i když to tak mnohde nevypadalo, neboť na mnoha místech ležel
stále ještě sníh.
Když se řekne „jaro“, tak se každému
z nás vybaví nejenom prudké změny
v přírodě (první vykukující sněženky
a petrklíče, drobounké rašící pupeny,
zajíčci „březňáčci“ …), ale i lidové zvyky a tradice s ním spojené. Nejhezčími
svátky jara jsou bezesporu Velikonoce,
a to jak pro lidi věřící, tak i pro nevěřící. Každý z nás je uctívá po svém.
I vyučující výtvarné výchovy jsou do
velikonoční atmosféry často vtaženi tak
mocně, že se jejich hodiny rázem mění
na tvůrčí dílny plné nepřeberných nápadů a posléze i žákovských výrobků.
Ani letos naše škola nezůstala pozadu,
ba naopak. Jednotlivé chodby byly prozářeny žlutými kuřátky, veselými zajíč-

Beseda s Jakubem
Ve čtvrtek 15. dubna uspořádala paní učitelka Mgr. Věra Voňková pro třídu 8.A velmi inspirativní besedu s Jakubem Weiserem,
studentem III. ročníku Střední školy řezbářské v Tovačově a zároveň bývalým žákem
ZŠ Lutín.

foto: Mgr. Renata Čechová

prací se zaměřením na řezbářství a restaurátorství, zvláště práce tvořené na zakázku do
historických objektů, ale také repliky slavných uměleckých děl. Součástí prezentace
byly i ukázky z výstav a sympozií a práce
studentů, které vznikaly přímo v terénu.
V praktické části si žáci mohli vyzkoušet
svou manuální zručnost při práci se dřevem
a řezbářskými dláty a zároveň mohli sledovat ruce „mistra“ řezbáře. Všichni žáci uznali, že kromě teoretických znalostí, zručnosti
a dávky talentu je zapotřebí i matematická
přesnost a dobrá fyzická kondice.
V poslední části besedy se žáci zpočátku
nesměle, ale později velmi aktivně ptali
Jakuba na jeho osobní postřehy, zkušenosti,
které získává při práci se dřevem, např. z jakého nejdražšího dřeva, kdy a co vyřezával,
jaká je úrazovost při práci s nástroji, na jaké
zakázce nyní pracuje nebo co hodlá dělat po
studiu na střední škole.
Beseda byla pro několik žáků natolik inspirující, že se rozhodli podat příští rok přihlášku na tuto střední školu.
Mgr. Renata Čechová

fota: Mgr. Renata Čechová
Tato poutavá beseda měla tři části: teoretickou, praktickou a debatní. V teoretické
části proběhla podrobná prezentace školy, ve
které se žáci seznámili se všemi studijními
obory, způsobem výuky, podmínkami přijetí,
celkovým vybavením školy, ale také s dalšími možnostmi uplatnění po ukončení studia.
Velmi zajímavá byla prezentace žákovských
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ky, pestrobarevnými ptáčky sedícími na
větvičkách kroucené vrby nebo v březových hnízdečkách a kraslicovými „lety“.
Z květináčů na vás občas vykukovali
nezbední zajíčci. V prvním patře školy,
kde je na zdi namalován velký modrobílý hanácký ornament, jsme umístili velikonoční zátiší s kroucenou vrbou ozdobenou modro–bílými holubičkami a hanáckými kraslicemi. Nástěnky se pyšnily
obrázky ozdobených kraslic.
V tomto roce se žáci naší školy pod
vedením svých učitelek výtvarné výchovy Mgr. Renaty Čechové, Mgr. Elišky
Mišákové a Mgr. Ivany Kubíčkové poprvé podíleli na velikonoční výzdobě lázeňské budovy Lázní Slatinice.
Již při samotném instalování výrobků
mnozí návštěvníci lázní obdivovali nápaditost, vtip a zručnost žáků. Věřím,
že tato naše první velikonoční vernisáž
se stane každoroční pozvánkou na vítání
jara.
Mgr. Renata Čechová

Fenomén jménem SeMaFor
Páteční dopoledne 16. dubna patřilo na
ZŠ Lutín nestárnoucím písničkám pražského divadla SEMAFOR.
foto: Mgr. Renata Čechová

Žáci II. stupně tak mohli v aule školy
obdivovat nejen chytlavé melodie, rytmus a hravé texty známé autorské dvojice Jiří Šlitr + Jiří Suchý, ale také samotnou interpretaci těchto evergreenů.
Aulou zněly Pramínek vlasů, Tereza,
Clementine nebo známé Honky tonky
blues v podání trojice mladých hudebníků – Jiřího A. Válka (zpěv, kytara,
baskytara, kontrabas a průvodní slovo),
Zdeňka Dočekala (piano, akordeon)
a Radima Ileka (bicí).
Atmosféra v aule byla báječná. Do zpěvu se zapojili nejenom žáci, kteří k tomu
byli vybízeni, ale i jejich učitelé.
Mgr. Renata Čechová

Už více než dvacet let žijeme v demokratické společnosti. Přesto nemůžeme říci, že
by náš život byl zcela ideální, že by nebylo
co zlepšovat. Problémy se objevují především v oblasti mezilidských vztahů. Mnohdy
jsou staré jako lidstvo samo. Proto nevymizely ani v naší demokratické společnosti.
Jsou to problémy, se kterými si prostě každá nastupující generace musí poradit sama.
Dějiny přitom mohou sloužit jako užitečný
rádce a pomocník.
Jednou z takových otázek, ke kterým se
musíme vracet stále, je soužití různých etnik
v rámci jedné společnosti, jednoho státu. Jsme
bohužel nuceni přiznat, že i u nás stále ještě
existují nacionalistické strany, jež prosazují
rasistické názory. Výchova proti rasismu a xenofobii zůstává proto stále aktuální a nezbytnou součástí výchovně vzdělávací práce.
Základní škola v Lutíně je v tomto ohledu stále aktivní – pravidelnou akcí se stává
podzimní exkurze žáků do bývalého koncentračního tábora Osvětim, letos se uskutečnila také beseda s pamětníkem válečných
událostí Ing. Milošem Dobrým a žáci zhlédli
ﬁlm Hotel Rwanda, který popisuje nedávné události v tomto státě svědčící o tom, že
slovo genocida bohužel stále ještě nemůžeme zařadit mezi výrazy zastaralé. Žáci vždy
program zhlédnou, vyslechnou, co se jim
řekne, na chvíli zmlknou a zvážní. Lze jen
doufat, že pochopili, co jsme jim chtěli říci.
Totiž – že v jejich rukou je to, aby se chyby
minulých generací už neopakovaly. Občas je
někdo z nich ochoten mluvit, říci svůj názor,
pozvednout hlas a připojit se k těm, kteří se

nebojí tvrdit, že lidé, ať už mají jakoukoliv
barvu pleti, jsou si ve svých základních lidských právech rovni.

foto: Petr Voňka

Co je „Daniel“?

Letos tento hlas zazněl z řad žáků zvláště
zřetelně. Bylo to tehdy, když jedna z žákyň
9. ročníku zaslala své práce do celostátní
soutěže „Daniel“, která je právě věnována
tematice holocaustu a soužití různých etnik na území ČR. Soutěž pořádá každoročně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem dětí
a mládeže, Kulturním a vzdělávacím centrem
Židovského muzea v Praze, Památníkem
Terezín, Muzeem romské kultury v Brně
a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém.
Ze 73 prací zaslaných letos do soutěže
se básně a povídka Sestra Katy, jejichž

autorkou je žákyně 9. ročníku ZŠ Lutín
Andrea Španihelová, ocitly mezi devíti
oceněnými v mladší kategorii, tedy mezi
devíti nejlepšími z celé republiky. Andrea
byla pozvána na slavnostní vyhodnocení
do Prahy a její práce byla uveřejněna ve
sborníku nejlepších prací 7. ročníku soutěže Daniel. Její verše zvolili autoři jako
motto celého sborníku.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou
Andree Španihelové k velkému úspěchu
blahopřát. Za sebe osobně chci říci, že pro
učitele je čest, může-li vést takové žáky.
Andrein úspěch mě těší a jsem na něj hrdá.
Přeji jí, ať jsou její další kroky životem
stejně úspěšné jako tento letošní.
Mgr. Věra Voňková
učitelka dějepisu
21. STOLETÍ
Andrea Španihelová, 9. tř.
A to je 21. století.
Raketa zemi klidně obletí.
Tolik pokroků a tolik sil
A každý druhému by to překazil.
A to je 21. století.
Napovrch láska, uvnitř prokletí.
Člověk začal urážet člověka.
Až zjistí pravdu, sám se poleká.
A to je 21. století.
Nepochopitelné věci světem proletí.
A člověk nikdy nepochopí
Jak modravé je nebe.
Že když uráží člověka
Uráží sám sebe.

Sportovní střípky

Letos jsme se „prostříleli“ až do kraje
To, že je ﬂorbal mezi našimi žáky oblíbená hra, už není třeba
opakovat. Každý rok se do ﬂorbalových kroužků a soutěží zapojí mnoho žáků. Letos to je kolem 70-80 dětí, což je zhruba
25% našich žáků. A zájem je ještě větší.
Na škole jsme uspořádali letos pět turnajů a dva další chystáme. Čtyř jiných turnajů jsme se ještě zúčastnili. Nejlepšího
výsledku dosáhly mladší dívky (Michaela Vičarová, Viktorie
Horanská, Hana Hornischerová, Markéta Klevetová, Valentina
Čotková, Vendula Zbořilová, Hana Vlachová, Dominika
Zourková, Karla Pytlíčková, Renata Dostálová), které vyhrály
okresní kolo a z krajského kola si odvezly stříbrné medaile.
Starší dívky získaly 3. místo v okresním kole. Velice dobrý
výkon podali také mladší hoši, ale v okrskovém kole prohráli
s budoucím vítězem okresu, a tak do okresního ﬁnále po velice vyrovnaném zápase nepostoupili. Chuť si ale „spravili“ ve
streethokeji. Postoupili do ﬁnále, které se bude konat v ČEZ
Aréně v Ostravě.
Mgr. Jan Chmelář

„Stříbrná“ děvčata
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foto: Mgr. Jan Spurný

Dívky dovezly pohár
Každou zimu se také účastníme atletické
soutěže Těšetická laťka, kde nás reprezentují vítězové naší školní soutěže.
Kromě individuálních úspěchů (Tereza
Špundová – 1.místo, Adéla Ambrozová –
3. místo, Jiří Pospíšil – 3. místo) si odvezly Tereza Špundová, Adéla Ambrozová,
Andrea Veselá a Adéla Karhánková pohár
za vítězství ve skoku do výšky v soutěži
družstev. Vystřídaly se tak s hochy, kteří
zvítězili v loňském roce.
Z úspěchu máme radost a všem našim
sportovcům blahopřejeme.
Mgr. Jan Chmelář

Vítězná „čtyřka“

foto: Mgr. Jan Chmelář

fota: Josef Ulman

Sigmundova SŠs, Lutín

Slavnostní zakončení
projektu
Na začátku března proběhlo v Sigmundově střední škole strojírenské slavnostní ukončení projektu „Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských
oborech II“.
V rámci tohoto projektu, který probíhal ve třech etapách, byla škola vybavena novými soustruhy, frézkami
a vrtačkami. Obnova strojového parku
v ceně necelých 16 milionů korun byla
financována z Regionálního operačního
programu Střední Morava. Stroje budou
sloužit nejen výuce žáků, ale i rekvalifikaci zájemců o strojírenské obory.
Počátkem března byly dodány poslední stroje a 9. března byla slavnostně otevřena nově vybavená učebna CNC strojů. Pozvání k oslavám přijali zástupci

Olomouckého kraje v čele s hejtmanem
Ing. Martinem Tesaříkem a Ing. Pavlem
Sekaninou, místostarosta obce Lutín
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Ing. Mačák, zástupci firem a ředitelé
základních škol.
Po slavnostním uvítání se hosté přesunuli do budovy dílen, kde zhlédli
zrenovované auto – veterán značky
Velorex a expozici historických, ale stále funkčních čerpadel značky SIGMA
a replik historických zbraní. Největší
obdiv sklidila miniatura pumpy na bylinný likér.
Po návratu do budovy školy slavnostně přestřihl hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík pásku u nově vybavené
učebny a poté byli všichni hosté pozváni na malé občerstvení. Podle zájmu se
pak mohli věnovat další prohlídce školy
a besedě s jejími pracovníky.
Závěrem lze říci, že nové a moderní vybavení, které Sigmundova škola
strojírenská získala, výrazně přispěje ke
zkvalitnění výuky a zvýší připravenost
našich žáků na nové trendy ve strojírenství.
Mgr. Eva Horecká

Z TJ SIGMA LUTÍN
Pozvání na Mánesovu stezku
Turistický odbor TJ Sigma Lutín pořádá
v sobotu 8. května 37. ročník turistického pochodu a 34. ročník běhu Mánesovou stezkou.
Pochod se jde na trase 15 a 25 km. Pro cyklisty je kromě toho připravena vyjížďka.
Start pochodu je od 7.30 do 8.30 hod.
a běhu v 9.00 hod. na stadionu TJ Sigma
Lutín, prezentace se provádí tamtéž od 7.00
hod. Startovné činí u dospělých 10 Kč, u dětí
do 14 roků 5 Kč.
Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav,
každý účastník startuje na vlastní náklady
a nebezpečí. Doporučujeme starší vyšlapané
boty a pláštěnku do deště.
Cíl pochodu je opět na stadionu TJ Sigma,
kde dostane každý účastník diplom a medaili.
Během pochodu nebo v cíli obdrží účastníci
občerstvení.

ZAJÍMAVOSTI
„Hanácké cestovatel“ startuje
Stejně jako v minulých letech je ze strany Regionu HANÁ připravena akce Jízda
za pokladem Hané aneb Hanácké cestovatel 2010. V tomto - již sedmém - ročníku

Těžba ledku v Lutíně
v 18. století
Hned na začátku si řekněme, jak se vlastně ledek těžil a o jakou surovinu se jedná.
V tomto případě jde o dusičnan draselný,
kterému se dříve říkalo i salpetr/sanitr/sanytr, a je to draselná sůl. Dnes se používá převážně jako hnojivo, ale tvoří také
součást pyrotechniky. V minulosti tomu
bylo podobně. Tehdy tvořil jednu ze surovin potřebných k výrobě střelného prachu
a nedaleká olomoucká pevnost jej jistě
spotřebovala hodně. Mimo to se v malém
množství podával například dobytku jako
sůl k lízání.
A jak se v minulosti ledek těžil? Nejprve
bylo potřeba najít „suchou a polotučnou
půdu, jež dráždí chuť slaností s jakousi
ostrostí smíšenou, jestliže ji poněkud zadržíme v ústech“ – tolik Jiří Agricola ve své
knize O hutnictví a hornictví z roku 1556.
Tato půda se pak nakopala a nasypala do
kádí spolu s vápnem a popelem a poté se
zalila vodou. Po nějaké době se voda vylila do jiné kádě, přilil se k ní roztok louhu
a tato směs se vařila až do vypaření vody.

Trasy turistického pochodu Mánesovou stezkou
Trať vede mírně zvlněným terénem, většinou po polních
cestách, případně lesních stezkách, jen malá část probíhá po silnici. Část trati je značena běžnými turistickými

značkami, v místech, kde
není turistické značení, jsou
umístěny orientační směrovky. U pochodu na 25 km
probíhají lesem dvě třetiny
trati.
Pořadatelé zvou všechny
občany na tento dnes již
velmi populární turistický
pochod za zdravím. Žádají
zároveň všechny účastníky,
aby se chovali během cesty
ukázněně, hlavně aby v lese
nepokřikovali a neodhazovali odpadky.
Vedení odboru zároveň
upozorňuje členy turistického odboru a příznivce turistiky, že ve dnech 21. a – 23.
května uspořádá turistický
zájezd do Posázaví.
Vladimír Smékal
odbor turistiky

dojde k určité změně,
která by putování po
krásách našeho regionu
měla zpestřit.
Akce bude probíhat od
8. května do 30. září.
Zahájení bude tentokrát ve sportovním areálu ve Slatinkách,
a to v sobotu 8. května v 16,00 hodin.

K cestování potřebujete průvodce. Lze
ho zakoupit při zahájení ve Slatinkách
a dále na zámku v Náměšti na Hané, na
Černé věži v Drahanovicích, v Muzeu
kočárů v Čechách pod Kosířem, v Lutíně
na radnici a v prodejně CYKLO-SPORT
Popelka a konečně v Olomouci v recepci
Sportcentra BEST, Dolní Hejčínská 36.
Ing. Miroslav Mačák

Zůstal různě čistý ledek. O jeho přítomnosti v okolí svědčí také slova Tomáše Jordána
z Klausenburgu, který ve své zprávě o léčivosti vody ze Slatinic píše: „na kalu, který
se po destilování usadil, znamení bylo kamence a sanytru“. Je tedy jasné, že zdejší
hlína může skutečně obsahovat chemické
sloučeniny, které spolu s ostatními přísadami přinesou ledek.

Co se týká Lutína, dochovala se smlouva
z 21. května 1761, kterou uzavřeli dómský
vikář Mikuláš Tolentín Januška a sanitrnice Barbara Finková z Libiny u Šumperka.
Ta měla podle smlouvy nejprve najít u Lutína místa s půdou, která se k vaření ledku
hodí, a po schválení vrchností zde měla
začít těžbu, která však nesměla poškozovat úrodnou půdu poddaných z Lutína.
Podle dohody platila sanitrnice z jednoho
varného kotle dva zlaté. Kolik ledku zde
bylo vytěženo,to se zřejmě nedá přesně
určit. V dochovaných účtech panského
dvora v Lutíně se uvádí plat 6 zlatých 15
krejcarů z ledkových příkopů v roce 1762.
Problémem účtů je, že jsou jen částečně
dochované, takže je otázka, jak dlouho
zde vlastně těžba probíhala a kolik ledku
bylo takto získáno. Otázkou také je, kde
konkrétně byl ledek těžen. Pravděpodobně
to bylo někde v naplaveninách kolem
Slatinky nebo Blaty, ale nelze samozřejmě
vyloučit ani jiné místo. Půda sice ztratila
těžbou ledku část své úrodnosti, ale při
tehdejší úrovni zemědělství se to nijak výrazně neprojevilo.
PhDr. Jan Štěpán
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Z minulosti Lutína – rok 1983
/Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír
Smékal./
Činnost MNV Lutín byla zveřejňována na
plenárních zasedáních, kterých se konalo
v roce 1983 šest za bohaté účasti občanů.
Na třebčínském nádraží byla v květnu
uspořádána oslava 100 let trvání dráhy
Olomouc – Čelechovice na Hané.
Český zahrádkářský svaz pokračoval ve
své úspěšné činnosti. Svaz měl 125 členů
a kromě výstavy ovoce a zeleniny byly opět
uspořádány dva tématické zájezdy. Byla vyhlášena akce „Za vesnici krásnější“.
Suché a teplé počasí nemělo tentokrát
vliv na snížení výnosu obilovin, naopak

v tomto roce dosáhlo JZD nejvyšších
výnosů od svého založení. Výnosy cukrovky a brambor byly však podstatně
nižší.
Počet obyvatel v Lutíně byl 1729, počet důchodců 288, t.j. 16,3%.
K.p. Sigma Lutín zaměstnával 4800
pracovníků, z toho 1350 technických
pracovníků a 150 inženýrů. Plán výroby
byl splněn 16. prosince.
Byl vydáván závodní časopis Mírový
proud s měsíční dvoustránkovou přílohou Hlas mladých, která informovala
o dění na SOU Lutín.
Od října byla zahájena činnost rehabilitačního oddělení v závodním zdravotním středisku.

Podnik měl v provozu troje vlastní jesle pro
125 dětí. V roce 1983 měl podnik 727 bytů
pro zaměstnance. Pro pracovníky podniku
bylo zajištěno vyvařování tří druhů jídel v ceně 4,40 Kčs za jedno hlavní jídlo.
Střední odborné učiliště mělo 381 učňů,
z toho bylo 14 dívek. V červnu konalo závěrečné učňovské a maturitní zkoušky 27 učňů
oboru mechanik seřizovač, tři prospěli s vyznamenáním.
Závod Lisovny nových hmot si připomínal
30. výročí samostatnosti, t.j. vyčlenění z n.
p. Sigma Lutín.
V rámci mezinárodní soutěže dosáhl lutínský závod za rok 1983 velmi dobrého umístění, když z osmi soutěžících závodů získal
2. místo.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
V březnu oslavili:
96 let Marie Belzová
90 let Ludmila Koudelková
87 let Vlasta Sedláčková
86 let Vítězslav Synek
85 let Alois Dragoun
83 let Marie Vránová
81 let Anna Tomanová
80 let Emilia Špalková
75 let Marie Duchoňová

Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Třebčín

V dubnu oslavili:
90 let Evžena Mojžíšová
88 let Josef Zapletal
84 let Jindřiška Hošková
81 let Marie Kubalová
81 let Marie Švecová
80 let Adolﬁna Křížková
80 let Helena Popelková
80 let Marie Drápalová

Narozené děti:
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.

leden:
Jan Antl
březen:
Eva Beranová
Adam Kulich
Matěj Müller
duben:
Anežka Šindlerová

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín

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

fota: Michal Holásek

Vítání občánků
V sobotu 20. března bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 6 dětí.
Krásným programem je přivítaly děti MŠ Lutín.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 7. 2010.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných
příspěvků.
Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová.
Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1300 ks. Graﬁcká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o.,
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Opustili nás ve věku …
86 let Milada Odstrčilová
Lutín
83 let Olga Skokánková
Lutín
81 let Marie Bartošová
Třebčín
76 let Marie Kosinová
Lutín
61 let Břetislav Žouželka
Lutín
54 let Josef Pavlíček
Lutín
26 let Petr Staněk
Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti
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