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Novoroční blahopřání
Do nového roku 2003 Vám, vážení spoluobčané,
přeji jménem svým a jménem celého obecního úřadu
Mávne hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné poho-
dy. Ať se Vám splní všechna přání a předsevzetí, která
jste si do nového roku dali. Ať Vás po celý rok pro-
vází dobrá nálada a všechny dny ať jsou pro Vás
šťastné.

Antonín Babek
starosta obce

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového funkčního období, ve

kterém bude nejprve potřeba dokončit rozpracované
úkoly z minulých let a splnit to, co jsme formulovali
v našich volebních programech. Nebude to snadná
práce, protože naše obec má specifické postavení mezi
obcemi celého okolí. Nejenže je složena ze dvou obcí,
ale jedna z nich je specifická tím, že se zde spojují
typické znaky obce s prvky města. Toto spojení musí
velice citlivě vnímat obecní úřad spolu se svými orgány
a reagovat na všechny situace, které z tohoto spojení
vyplynou. Ve všech těchto lokalitách si obyvatelé myslí,
že jejich problémy jsou pro obec stěžejní, prioritní. Ve
čtyřletém funkčním období proto čeká radu a zastupi-

telstvo obce nelehký úkol skloubit tyto požadavky jed-
notlivých částí obce. Samozřejmě nelze dávat přednost
jedné části obce před druhou. Všechna rozhodnutí však
musí být závislá na momentální, hlavně finanční situaci
obce.

Čeká nás ještě hodně práce na dokončení územního
plánu a jeho následná realizace, neboli uvedení v život.
Humanizace Sídliště, vybudování chodníků v Lutíně a
Třebčíně, vykoupení pozemků pro vybudování nové
přístupové cesty na Sídliště, v Třebčíně pro vybudování
parku při vjezdu do Třebčína.

Další nelehký úkol čeká zastupitelstvo obce v
oblasti ochrany životního prostředí. Realizovat postup-
nou výměnu vodovodního řadu v Lutíně, vybudovat
chodníky v obou částech obce. Samozřejmě, že jsem
nevyjmenoval všechny akce a úkoly, které před námi
v tomto funkčním období stojí.

Nyní bych se ještě dotknul problému, který je
neméně závažný. Je to otázka vztahu občanů k obci. Ve
většině případů si myslím, že je kladný, žijí však mezi
námi i lidé, kterým na obci pramálo záleží. Kritizují
nepořádek v obci, a ve většině případů ho sami dělají.

Zářným příkladem je nepo-
řádek kolem kontejnerů na
sídlišti a na kraji parku u
hlavní silnice k Sigmě, par-
kování na travnatých plo-
chách, nezájem o pořádek
kolem domů apod. Jestliže
někteří občané nezaplatí
za odvoz odpadků, zvýší
se náklady obce v této
položce a tyto peníze záko-
nitě musí chybět třeba při
opravě chodníků nebo na

výsadbě zeleně, po které všichni voláme.
Přál bych si, abychom se i s těmito problémy dokázali
vyrovnat lidským způsobem tak, abychom společnými
silami naše obce zvelebovali, abychom si právem mohli
říci: Bydlíme v pěkné obci, která je pro nás opravdo-
vým domovem.

Antonín Babek
starosta obce

Pro rozvoj obce ...
Ing. Miloslav Hübner byl ve funkci starosty obce

plných dvanáct let, celkem tři funkční období. Dvanáct
let je pro někoho doba velice dlouhá, pro někoho velice



krátká, když před ním stojí úkoly, které na sebe na
začátku funkčního období vzal. Každý z nás musí mít
radost, když se ohlédne za určitým životním obdobím
a zjistí, že za ním zůstal obrovský kus práce. A takovou
radost má jistě i pan Hübner, protože za ním kus práce
opravdu zůstal.

Za pravdu mi určitě dá ten, kdo si vzpomene, jak
vypadala naše obec před dvanácti lety a jak se změnila
do dnešního dne. Namítnete možná, že to není jen jeho
zásluha. Ano, plně s vámi souhlasím, že je to zásluha
všech, kdo v obecním zastupitelstvu v tomto období
pracovali. Ale pracovali pod vedením starosty obce a
tím byl právě pan Hübner. Myslím si, že je na místě mu
za dlouhá léta „starostování" poděkovat, protože ve své
funkci položil dobrý základ, na kterém můžeme nyní
stavět a pokračovat v započatém díle. Poděkovat bych
mu chtěl nejenom jménem svým, ale jménem celého
obecního úřadu, v jehož čele plných dvanáct let stál.
Takže ještě jednou díky, pane Hübnere, za všechno, co
jste pro naši obec udělal. Do Vaší další životní etapy
přeji hodně zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

Antonín Babek
starosta obce

Komunální volby 2002

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhly v Lu-
tíně a Třebčíně volby do Zastupitelstva obce Lutín.
O místa v zastupitelstvu obce se ucházely tři volební
strany.

Každá měla na svém seznamu 21 kandidátů, což je
počet členů zastupitelstva obce.

Věk Počet hlasů
Volební strana č. l - Sdružení KDU-ČSL,
NK získala sedm mandátů v pořadí:
1. Mgr. Alena Večeřová 57 478
2. Ing. Radek Adler 40 477
3. Antonín Dozrál 35 463
4. Petr Brázdil 29 462
5. Pharm.Dr. Zdenka Beranová 51 443
6. Ing. Miloslav Hübner 50 439
7. Ing. Karel Mišák 52 416

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů
Lutín získala sedm mandátů v pořadí:
1. Antonín Babek 54 547
2. Ing. Vladimír Novák 42 433
3. Ing. Miroslav Mačák 55 430
4. Zdeněk Lysický 46 430
5. Ing. Věra Kozáková 39 410
6. František Pavlíček 55 406
7. Vojtěch Solovský 61 367

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů
Třebčín získala sedm mandátů v pořadí:
1. Hynek Bokůvka 49 505
2. Miloš Tunka 47 496
3. Ladislav Smička 61 447
4. Zdenka Burdová 54 438
5. Ludmila Šmehlíková 50 420
6. Ing. Vlastimil Hofírek 47 415
7. Mgr. Milena Weidingerová 35 298

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Lutín
dne 14. listopadu 2002 byl pro čtyřleté volební období
z 21 členného zastupitelstva zvolen do funkce starosty
počtem hlasů 15 pan Antonín Babek.
Místostarostou obce byl počtem hlasů 16 zvolen pan
Hynek Bokůvka.
Do Rady obce Lutín byli zvoleni pánové:
Ing. Karel Mišák počtem 19 hlasů
Miloš Tunka - " - 17 hlasů
Ing. Vlastimil Hofírek - " - 16 hlasů
Ing. Miroslav Mačák - " - 16 hlasů
Zdeněk Lysický - " - 14 hlasů

Voleb se zúčastnilo z 2476 osob zapsaných ve vý-
pisech ze seznamu voličů celkem 1292 voličů
tj. 52,18 %.
Nově zvolenému zastupitelstvu přeji hodně sil a energie
do tvůrčí práce pro obec a její občany.

Hynek Bokůvka
místostarosta

Poděkování

S ukončením mého působení ve funkci starosty
děkuji za dlouholetou pomoc zvláště všem členům
předchozích zastupitelstev a radním, pracovníkům
a pracovnicím obecního úřadu a všem obyvatelům
Lutína a Třebčína. Zároveň ještě využívám této mož-
nosti, abych popřál prostřednictvím tohoto zpravodaje
všem zvoleným členům zastupitelstva obce, radním
a starostovi mnoho úspěchů v práci pro obec a všem
našim občanům hodně zdraví a štěstí v roce 2003.

Ing. Miloslav Hübner

Investiční akce v roce 2002

V roce 2002 došlo k dokončení akce „Rozšíření
kanalizačního systému", nepočítáme-li zbylé povr-
chové úpravy, které budou prováděcí firmou
VK-AQUA realizovány v roce 2003.

Celkem bylo na tuto akci proinvestováno v průběhu
roku téměř 3,6 mil. Kč. Státní fond životního prostředí
drží obci pozastávku ve výši 1,2 mil. Kč, která bude
uvolněna v časovém horizontu do jednoho roku po
vyhodnocení celé akce.

Práce probíhaly především v Třebčíně, kde se
pokračovalo v budování páteřní kanalizace od budovy



kulturně-společenského zařízení k horní kapličce až po
bytovky směrem k Lípám. Je pravdou, že jak rok 2001,
tak i rok 2002 přinesl občanům Třebčína v souvislosti
s budováním kanalizace větší problémy. Značná část
úseků byla budována přímo v hlavních komunika-
cích a navíc zde proběhla přestavba mostu, která dále
zkomplikovala na značnou dobu průchodnost v této
části obce. Dále byly dobudovány dva kratší úseky
kanalizačních řadů v délce 100 a 40 m, které původně
nebyly v projektové dokumentaci, čímž došlo k po-
sunu termínu závěrečného vyhodnocení akce.

Obec také musela zabezpečit u svých nemovitostí,
které byly vybaveny septiky, jejich vyřazení a vybu-
dování nových přípojek, tak jak to ukládá zákon č.
274/2001. Tato povinnost ostatně platí i pro všechny
majitele rodinných domků či jiných objektů, které mají
septiky či žumpy. O tomto problému však jistě budou
podávány informace i v dalších číslech našich novin.
V souvislosti s budováním kanalizace došlo v tomto
období na další čerpání prostředků, a to na vyčištění
stávajících větví kanalizace, které byly napojené na
novou síť a na přepojení přípojek.

Obec má tedy dobudovanou rozšířenou a propoje-
nou kanalizační síť, ale už dnes víme, že v nejbližší
budoucnosti musíme investovat další prostředky, a to
na naši čistírnu odpadních vod (ČOV). Především musí
být nutně vybudována nová kalová koncovka, protože
stávající je naprosto nedostačující. V další etapě by
mělo dojít k celkové modernizaci technologie ČOV.

Nemalé prostředky byly použity na rozšíření
veřejného osvětlení v Lutíně v ul. Za Rybníčkem a
na Břízové ulici. Zároveň probíhalo další zkvalitňo-
vání našeho osvětlení včetně nových nátěrů v celém
Lutíně.

V oblasti bytového fondu pod správou obce bylo
realizováno zateplení dvou štítových zdí u domu č.p.
167 v Lutíně a byla provedena rekonstrukce elektroin-
stalace u domu č.p. 192.
Na podzim byly provedeny větší opravy místních
komunikací, a to v Lutíně v ul. Za Rybníčkem a
v Třebčíně ve „Dvoře".
Další prostředky byly vynaloženy na opravy a rekon-
strukce vodovodní sítě především v Lutíně.
Byla přemístěna vodovodní větev v ulici U Parku.
Koncem listopadu obdržela obec stavební povolení
na rekonstrukci vodovodního řadu na Růžové ulici.
Realizace této akce byla naplánována na rok 2002, ale
protože vyřízení stavebního povolení, které vydává
referát životního prostředí OkÚ Olomouc, se pozdr-
želo a vlastní práce by proběhly v zimních měsících,
bylo rozhodnuto přesunout tuto akci do příštího roku.
Byla věnována pozornost výsadbě stromků a keřů
v obou částech obce včetně liniové výsadby stromů na
bývalých alejích višní v katastru Třebčína.

Obec se snažila zdokonalit vybavení pracovníků
technických služeb, jejichž práce je v obci vidět.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Rozvoj mikroregionu

Na přelomu měsíců listopadu a prosince proběhly
dvě akce, které mohou mít v budoucnu vliv na rozvoj
obcí v nejbližším okolí. Jedná se o rozvoj tzv. místního
partnerství. Zájemci o tento způsob rozvoje obcí a regionu
vytvoří volné sdružení (bez právní formy) zástupců
právnických osob, v začátku bez jakýchkoliv povinností
a závazků. Do zvolení skupiny pro místní akce rozho-
duje o hlavních otázkách shromáždění účastníků míst-
ního partnerství, poté rozhoduje zvolený řídící výbor.
Toto místní partnerství již v naší oblasti bylo vytvořeno
- jedná se o MIKROREGION KOSÍŘSKO.

Další zájemci o přistoupení k místnímu partnerství
by měli splňovat dva předpoklady:

1) Jsou to právnické osoby (podniky, družstva,
obce neziskové organizace) anebo
živnostníci, kteří působí na území obcí
Drahanovice, Hněvotín, Loučany, Luběnice,
Lutín, Náměšť na Hané, Senice na Hané,
Slatinice, Slatinky, Těšetice a Ústín.

2) Mají do budoucna záměr (na období 2000 -
až 2006), který je v podmínkách regionu
nový a týká se rozvoje zemědělského
i nezemědělského podnikání, nejlépe
spojeného s tvorbou pracovních míst.
Může jít samozřejmě i o nepodnikatelský
záměr jmenovitě v oblastech kulturních,
společenských a sportovních akcí, ochrany
životního prostředí a vzdělávání.

Na vybrané akce mohou být získány dotace, ať již
ze státních, nebo nestátních zdrojů. V současné době je
možno po zpracování projektů ještě čerpat z programu
SAPARD a v budoucnu z programu LEADER.

První z výše vzpomenutých akcí byl seminář pro
starosty, zastupitele a pracovníky uvedených obcí
právě k programům SAPARD a LEADER v závěru
listopadu 2002.

Druhou akcí bylo informativní setkání zástupců pro
rozvoj mikroregionu Kosířsko, které proběhlo 5. 12.
2002 v Těšeticích.

Další setkání je plánováno na měsíc únor roku 2003.
Zde by již mělo dojít k ustavení řídícího výboru a
stanovení postupu pro zpracování rozvojové strategie
mikroregionu. Toto jednání bude veřejné a otevřené
všem podnikatelům, manažerům, zastupitelům, zástup-
cům spolků a zájmových organizací i dalším občanům,
kteří mají zájem aktivně se podílet na rozvoji obcí.

Další informace k výše uvedené problematice jsou na
http://kosirsko.mikroregion.cz/ a budou dále aktuali-
zovány a rozšiřovány.

Ing. Miroslav Mačák
radní obce Lutín



/foto: Hana Rozsypalová/

Umělá jezera v Xantenu (2).

Navazuji několika poznámkami na článek v minu-
lém Zpravodaji pro detailnější náhled na celou proble-
matiku.

Celý prostor jezer je velice přísně rozčleněn z hle-
diska užívání a využití pro rekreaci s koupáním, pro
vodní sporty, pro odpočinek a pro ekologii.Všechny
tyto čtyři oblasti jsou jasně vyčleněny a jakoukoliv
jednotlivou výjimku dává pouze krátkodobé vedení
společnosti. Vše v rámci těchto jezer zajišťuje společ-
nost Freizeitzentrum Xanten GmbH. Stará se o využití
jak vlastního areálu, tak i vybudovaného zařízení, a
to buď vlastním zajištěním provozu, či dlouhodobým
pronájmem za přesně definovaných podmínek. Jejich
porušení, zvláště ve vztahu k vlastní funkci areálu, má
pro nájemce fatální důsledky - okamžitý postih.

V ekologické části je umožněn přístup na některé
lokality pouze vědeckým a odborným pracovníkům,
kteří se studiem fauny zabývají. Motorový vodní sport
je zde zásadně zakázán a výjimku musí mít od spo-
lečnosti i motorový člun, který provádí údržbu lanové
dráhy pro vodní lyžování. Pořádají se zde též sportovní
akce - závody jachet, surfů, ve vodním lyžování a
také plavecké závody. Ve všech uvedených druzích
sportu se provádí samozřejmě i výcvik. V areálu jsou
pořádány i skupinové akce - až 4 hodinová projížďka
na kanoích po obou jezerech včetně občerstvení či
možnost uspořádat si piknik až 20 osob na plovoucím
platu. Vnitřní celoroční část je pojata jako aquapark
s vybavením a výzdobou převážně pro děti. Součástí
jsou i sauna, fitnescentrum, aroma sauna, solárium a
možnost masáží.

A nakonec to nejdůležitější.
Společnost nemá prakticky problém s dodržováním
podmínek jak návštěvníky, tak i nájemci.
Pokud máte zájem, můžete další informace získat na
internetové adrese http://www.xanten.de/.

Ing. Miloslav Hübner

Cesta za poznáním

První listopadový den zorganizovala naše škola pro
žáky 4. a 5. tříd přírodovědně vlastivědnou exkurzi do
jihomoravské metropole - města Brna. Cílem výletu
byla návštěva Planetária M. Koperníka a kasemat na
hradě Špilberk.
Brno nás přivítalo pěkným slunečným počasím a na
vyvýšenině přímo lákala k návštěvě kopule planetária.
Uvnitř čekalo na děti tmavé nebe se spoustou hvězd a
souhvězdí, o nichž se dověděly spoustu nových infor-
mací, ale připomněly či ověřily si také fakta, o kterých
se již dříve učily ve škole.
Po skončení zajímavého programu nazvaného „Ves-
mírné divadlo" jsme si v předsálí zakoupili pohlednice
a informační materiály o planetáriu a vesmíru.
Vydatně občerstveni jsme nabrali síly a přemístili se do
blízkosti hradu Špilberk. Zdolali jsme kopec, na kterém
hrad stojí, i když některým to dalo značnou práci. O to
více dokázaly děti ocenit poutavou přednášku o vzniku
a dalším osudu kasemat na hradě spojenou s atraktivní
prohlídkou. Při odchodu z hradu nás všechny zlákala
vyhlídka na město, kterou nám umožnilo slunečné
počasí, provázející nás celý den. Tímto pohledem jsme
se rozloučili s Brnem a vydali se na zpáteční cestu
domů.
Většina dětí byla na těchto místech poprvé a neskrý-
vala nadšení a radost z výletu. Vrátili jsme se v od-
poledních hodinách plni nových dojmů z příjemně
prožitého dne.

Mgr. Jana Rozprýmová
tř.uč. 4.A

Exkurze „deváťáků" v Dalešicích a
Dukovanech

„Jedem do Afriky, jedeme do Dukovan!" Zazněla
melodie z úst Kuby Hollého, když jsme ve středu 20.
11. 2002 vyjeli z Lutína směrem na Brno a později
k přečerpávací vodní elektrárně Dalešice a jaderné
elektrárně Dukovany.

Nejprve jsme navštívili vodní elektrárnu Dalešice,
která patří společnosti ČEZ a je nepostradatelným
doplňkem jaderné elektrárny. Byla postavena v katastru
obce Kramrolín na řece Jihlavě v letech 1970 - 1978.
Zde jsme zhlédli video o práci této elektrárny, jejím
výkonu, stavbě a historii. Poté nás paní průvodkyně
provedla elektrárnou a ukázala nám turbíny a různá
pracoviště. Také jsme se mohli podívat na krásnou
krajinu v okolí přehrad Dalešice a Mohelno, u kterých
jsem se shodli, že je tam ... hodně vody. Takže do téhle
části naší malé republiky mužem jezdit i za rekreací.

Nedaleko Mor. Krumlova, 15 km po silnici a 7 km
vzdušnou čarou se nachází jeden z největších průmys-
lových gigantů v České republice - jaderná elektrárna
Dukovany, která je součástí společnosti ČEZ. Každý
rok dodává do sítě asi 22% elektrické energie v rámci



celé České republiky, má 4 reaktory (ruského typu
VVER 440) a celkový výkon 1760 MW. Jednot-
livé reaktory byly spouštěny v letech 1985 - 1987.
Celou elektrárnu jsme si prohlédnout nemohli, jelikož
tu jsou prostory, kam smí jen školení a povolaní pra-
covníci a to všechno hlídá dost „chytrý" bezpečností
systém. Ale to nám nevadilo, veškeré tyhle zajímavosti
se nacházely ve velkém moderním informačním centru
jako zmenšené modely.

Nejdřív nás paní průvodkyně posadila do menšího
hlediště a pustila nám film o práci dukovanské jaderné
elektrárny. Je sice pravda, že velikostí dukovanský
sál na olomoucké kino Metropol „nemá", ale tohle
bychom v Metropolu těžko viděli. Potom nás paní prů-
vodkyně seznámila u plastického modelu s polohou
elektrárny, u dalšího modelu nám předvedla pomocí
„různě svítivých potrubí", kudy elektřina v elektrárně
vede. Pokud to chcete přiblížit, představte si vánoční
stromeček. Následovala prohlídka vybavení různých
pracovníků (kukly, kombinézy) a ke konci jsme si
v jedné tmavé místnosti prosvětlené neonem (která
dost připomínala lutínské „Kačko") vyzkoušeli, jaké
to je být „palivem". U toho nám počítač hlásil, co se
s námi jakoby děje.
Několika lidem se to líbilo tak, že se rozhodli pro
své budoucí povolání - budou „palivem". Úplně na
závěr nám bylo opět promítnuto video, tentokrát už
do detailu „vymakané", o štěpení atomu a štěpení
jader atomu při zahřátí. Také nás paní průvodkyně
ujistila, že katastrofa, která se stala v Černobylu, u nás
nehrozí, protože Dukovany pracují na jiném principu
než černobylská elektrárna. Takže pokud jde o tohle
- můžeme klidně spát.

Nakonec mi dovolte za 9. třídy poděkovat našemu
panu řediteli a paní učitelce Zapletalové, kteří nás na
tuto exkurzi vzali, a popřát dalším ročníkům a všem,
kteří se o těchto elektráren pojedou podívat, také tak
dobrý zážitek, jaký jsme měli my.

Šárka Krejčířová, 9.A

Z pohádky do pohádky německy
Dne 24. října se konala ve Šternberku na gymnáziu

soutěž v německém jazyce na téma „Z pohádky do
pohádky".
Soutěže jsme se zúčastnili pod vedením naší němči-
nářky - paní učitelky Mgr. Elišky Mišákové. Bylo nás
osm: Jan Mozolič, Ivo Očenášek, Petr Vrba, Zuzana
Beranová, Monika Běhalová, Iva Přikrylová, Klára
Stanová a Jana Buiglová.
Připravili jsme si pohádku Die Bremer Stadtmusikan-
ten - což odpovídá české pohádce Zvířátka a Petrov-
ští. Některé kostýmy a kulisy jsme si vyrobili, některé
nám zapůjčila MŠ v Drahanovicích. V naší kategorii
základních škol se přihlásily dvě třídy „osmáků" a
šest tříd „deváťáků", takže jsme měli opravdu velkou
konkurenci.

Dostali jsme občerstvení a o přestávce před vyhlášením
vítězů jsme si mohli prohlédnout výstavu knih, chemic-
kou laboratoř, čajovnu a další prostory školy. Všichni
jsme netrpělivě čekali a byli jsme pěkně nervózní. Při
vyhlašování třetího místa jsme už ztratili naději, ale
o to víc jsme se radovali, když jsme slyšeli, že druhé
místo obsadil kolektiv ze ZŠ Lutín!!!

Dostali jsme účastnický diplom a spoustu drobných
cen. A po malé oslavě s paní učitelkou v cukrárně nám
ani nevadilo, že jsme nevyhráli to první místo - zájezd
do Vídně. Třeba příště.

Iva Přikrylová, 8. B

/foto: Irena Ženožičková/

Předvánoční čas ve školní družině

Prosinec je ve ŠD nejradostnějším obdobím pro děti
- začíná předvánoční čas. Každý rok je to podobné.
Začátkem měsíce nás opět navštívili Mikuláš, čert
a anděl. I letos s sebou přinesli pytel soutěží, her a
košík sladkostí. Děti před nimi recitovaly a zpívaly
a napravovaly tak své drobné „hříchy". Letos si opět
připravily mikulášskou besídku samy.
Zbytek volného času před prázdninami trávily děti ve
ŠD ve znamení pracovních činností. Vyráběly vhodné
prostřihovánky, vymalovánky, skládačky a řetězy, aby
vyzdobily aulu před vánočním koncertem, školní dru-
žinu i ZŠ.
Děti spolu s vychovatelkami také vyráběly spoustu
tradičních i netradičních vánočních blahopřání a ozdob,
které jistě potěšily mnoho rodičů, prarodičů, známých,
učitelů a zaměstnanců školy. S dětmi jsme se rozlou-
čili vánoční besídkou a spokojeně jsme se rozešli na
vánoční prázdniny.

Iva Lužná
vedoucí vychovatelka ŠD

Ekonomika a žáci Sigmundova
SOUs Lutín
/Zamyšlení učitele nad prací žáků/

Ekonomika, organizace, nabídka, poptávka, trh,
... má dáti, dal! Pojmy, poučky a definice, které jsou



mnohdy nezáživné, nepříjemné, někdy těžko pochopi-
telné i pro mnohé dospělé. Ze své praxe mohu vyprávět
a také žákům vyprávím historky, které to dokládají,
zvláště z počátku 90. let už minulého století. Zkušení
řemeslníci, kteří v té době vzniku tržního hospodářství
neodolali a „vrhli" se do podnikání, záhy zjistili, že se
ty nepříjemné „papíry" stávají nedílnou součástí kaž-
dého oboru. Dříve či později zjistili, že se bez nich,
ale hlavně bez pochopení základních ekonomických
principů nelze obejít. Pochopili to nejen podnikatelé,
ale i mnozí zaměstnanci, často bohužel jako důsledek
neseriózního chování „taky" podnikatelů, kteří často
pochopili pouze jeden ekonomický pojem - zisk!

Tento stručný úvod může být dobrým důvodem i
motivací, proč je předmět Ekonomika povinným před-
mětem i pro žáky 3. ročníků učebních oborů elektri-
kář, modelář, klempíř, nástrojař a dalších. Základním
úkolem učitele potom je, aby i žáci pochopili, proč je to
nutné a proč se vyplatí naslouchat. Pedagogická teorie
je jasná - učitel předkládá učivo záživně, ani moc
podrobně, ani moc stručně, vlídným hlasem ... atd. Jis-
těže to jde i v našich početně slušně obsazených dvou-
oborových třídách - snad neprozradím tajemství, že
někdy ovšem velmi těžce. Jsem ale optimista, snažím
se spíše o dílčí praktické úkoly - jednoduchý graf a co
z něj lze vyčíst, žádost o zaměstnání, taky o zprostřed-
kování zaměstnání na úřadu práce apod. Právě poslední
úkol - odpověď na inzerát - mě inspiroval k tomuto
zamyšlení. Moc se mi líbily některé věty a formulace,
které vyjadřují nejen schopnost většiny žáků takovou
fiktivní žádost napsat, ale také dávají nahlédnout do
světa jejich myšlenek i snů - posuďte sami:

„ Vaše nabídka mě oslovila, protože místo odpo-
vídá mým znalostem a pracovním zkušenostem."

„ V průběhu studia na Sigmundově SOUs Lutín
jsem měl možnost praktikovat v několika čes-
kých strojírenských firmách a pět měsíců také u
známé anglické firmy MAKITA v Německu (!)."

„ Z cizích jazyků ovládám němčinu, francouzštinu,
angličtinu a ruštinu (!).
Také mám svářečský a řidičský průkaz na osobní a
nákladní auto."

„Mám dvouletou praxi v oboru a výborné doporu-
čení. "

„ Hovořím německy a mám základní znalosti práce na
PC. V případě potřeby si svoje znalosti rád rozšířím. "

„ Věřím, že budu pozván k přijímacímu pohovoru,
na který se mohu kdykoliv dostavit. "

Z několika uvedených výroků je dobře patrné,
jak mnozí žáci dospěli a uvědomují si již potřebu

vzdělání, zvláště v oblasti jazyků a práce na PC.
Dokonce se objevila vůle si znalosti rozšiřovat!
Myslím si, že nastal v pravý čas. Těmto žákům se neza-
držitelně blíží kýžený konec studia, závěrečné učňov-
ské zkoušky a potom (i s ekonomickými znalostmi)
- vzhůru do života !

Bc. Karel Ondrisek
učitel

Mikulášská besídka v Lutíně

Tak jako v předchozích dvou letech, i letos uspořá-
dali členové komise školství, mládeže a tělovýchovy
ve spolupráci s pracovníky Sigmundova SOUs Lutín
dne 6. prosince 2002 mikulášskou besídku pro děti z
Lutína.

Děti základní školy se svými učitelkami si pro tuto
akci velmi pěkně vyzdobily aulu, kde mladší žáci ZŠ
od rána netrpělivě očekávali Mikuláše.

Program zahájil svým vystoupením pěvecký sbor
ZUŠ Olomouc - pobočka ZŠ Lutín pod vedením Mgr.
Fischera. Děti s obrovským nasazením zahrály sklad-
bičky s vánoční tématikou a svým vystoupením vytvo-
řily skvělou atmosféru pro další části programu. Poté
proběhlo několik her, kterých se postupně zúčastnily
všechny děti. Nikdo nezůstal bez odměny. Aulou se
neslo nadšené skandování a povzbuzování soutěžících
spolužáků.

Po vánoční koledě, která po hrách celkovou atmo-
sféru zklidnila, se děti konečně dočkaly očekávaného
Mikuláše s nezbytným doprovodem čerta a anděla. V
sále zavládlo napjaté ticho, v očích některých dětí bylo
možné spatřit i obavy a strach. Jakmile však Mikuláš
děti přivítal, napjatá atmosféra se uvolnila.

Děti jednotlivých tříd pak předvedly, co si pod
vedením svých učitelek pro tuto příležitost připravily.
Za pěkná vystoupení byli všichni účinkující odmě-
něni balíčkem. Na závěr přišla na řadu opět koleda.
Poté se Mikuláš s doprovodem přemístil do mateřské
školy, kde na něj při písničkách již netrpělivě čekali ti
nejmenší. Děti pěveckého sboru pod vedením p. učitele
Mgr. Fischera zahrály a zazpívaly několik vánočních
koled a pak přišel čas na Mikuláše. Čert na děti jen
krátce nakoukl, ale i tak bylo vidět ve tvářích někte-
rých dětí úzkost. Mikuláš se s dětmi přivítal a ty mu na
oplátku zarecitovaly a zazpívaly. I zde vládla příjemná
a uvolněná atmosféra.

Při loučení Mikuláš dětem slíbil, že za rok zase
určitě do Lutína přijde.

Ing. Oldřich Fojtek
předseda

komise školství, mládeže a tělovýchovy
Lutín



/foto: Ing. Oldřich Fojtek/

Mikuláš v Třebčíně
Na neděli 8. prosince připravily členky Českého

svazu žen v Třebčíně pro děti a jejich rodiče na sále
KSZ mikulášskou nadílku. Děti předvedly svou doved-
nost v různých soutěžích a některé se představily při
vystoupení taneční skupiny RYTMUS. Příchod Miku-
láše s doprovodem byl pro děti překvapením. Přede-
vším čerti se činili a zajistili si respekt na sále. Děti po
zodpovězení všetečných otázek ze strany Mikuláše a
čerta přednesly básničku a jako odměnu obdržely od
Mikuláše balíček sladkostí.
Za vydařené odpoledne patří pořadatelkám a Mikuláši
s doprovodem poděkování s přáním, aby za rok mezi
děti opět zavítali.

Přeji všem čtenářům hodně štěstí, zdraví, lásky a
osobní spokojenosti v novém roce.

Hynek Bokůvka
místostarosta

Výstava perníčků a skleněných ozdob
Lutínské ženy uspořádaly v pátek 29. 11. pro ženy,

rodiče s dětmi a další zájemce z Lutína a okolí v aule
ZŠ prodejní výstavku perníčků a skleněných ozdob na
vánoční stromek.
Již před zahájením této akce se aula zaplnila a všichni
netrpělivě očekávali příjezd manželů Vozničkových
z Křelova.
Mimo prodej dekorativních perníků se mohli všichni
podívat na různé techniky zdobení a inspirovat se při
vlastní tvorbě.
Chtěla bych poděkovat OÚ a ZŠ Lutín za zapůjčení
auly a členkám výboru za pomoc při organizaci, pří-
pravě pohoštění a úklidu auly po ukončení akce, aby
mohla být další den využita dětmi ZŠ.
Pro zájemce jsme od manželů Vozničkových získaly
recept na těsto a polevu na zdobení perníčků. Ukázka
jejich tvořivé činnosti jistě bude letos o vánocích, ale i
v dalších letech inspirací nejen pro účastníky výstavky,
ale i pro další zájemce.

Těsto: 4 vejce, 8 g perníkového koření Kotány,
0,6 kg hladké mouky, 0,2 kg cukru moučka
0,1 kg medu, 2,5 g kakaa, 20 g sody,
1,5 g skořice, 50 g tuku Stela nebo cukrářská
Lukana.

Peče se asi 15-20 minut při teplotě 175° (podle veli-
kosti perníčků).
Poleva: l bílek, 250 g cukru moučka, 2 lžíce citrónové
šťávy, l lžíce Solamylu.

Přeji všem členkám naší organizace a občanům
Lutína šťastný a spokojený rok 2003.

Mgr. Alena Večeřová

Celosvětový sraz upírů II.
Dne 15. - 17. 11. 2002 jsme vyrazili na novou

základnu na Savíně na další ročník tradičního upír-
ského sletu. Povinná výbava byla upírský oblek a
zuby, které byly potřebné na „kongres", kde se sešlo
velké množství upírů z celého světa. Museli jsme být
stále ostražití, neboť nás kdykoliv mohla přepadnout
Buffy. Ta nám však nemohla zabránit v tom, abychom
nehráli hry s upírskou tématikou. Někdy v zápalu boje
byly ohroženy naše hladové žaludky, protože jsme
byli 3/4 hodiny zabedněni v pokoji a ze strachu před
Buffy jsme nevylezli ven. Přesto jsme se jí ubránili,
ale nezabili jsme ji. V dalších hrách jsme se museli
učit básničky, pak zpovídat všechno obyvatelstvo, aby-
chom našli odpovědi na různé otázky. A to není zcela
všechno. Ještě jsme hráli na zajíce, skákali jsme přes
lano, podlézali ho, běhali jsme po stanicích a luštili
tajenku. Užili jsme si u toho mnoho legrace a zábavy,
domů jsme si dovezli nezapomenutelné zážitky a
vítězové soutěží také krásné ceny a diplomy. Nejvíce
legrace jsme si však užili při hře „Ty moje malá, milá
kočičko". To už ale končil náš upírský víkend a my
jsme se vraceli domů.

Zuběna ze Zubštejna alias Miša Matúšová a Usáma bin
Wampír alias Jarča Geletičová

/foto: Tomáš Pospíšil/



Z minulosti Lutína
/pokračování z minulého čísla Obecního zpravodaje/

Rok 1930 přinesl nejprve dosti vláhy, později ale
zase značné sucho. Rozmohly se neobyčejně myši,
které způsobily velké škody. Při hubení myší zahynulo
také mnoho ptactva.
Závod byl zaměstnán po 3/4 roku, teprve ve 4. čtvrtletí
objednávky ustaly. Byla rozšířena laboratoř a zkušebna
na velká čerpadla. Byl postaven dům s byty pro svo-
bodné úředníky. Z továrny se odvážela korespondence
3x denně autobusem. Ředitelství pošt umístilo v to-
várně stroje na známkování dopisů.
U továrny byl zřízen velký betonový bazén na koupání.
6. 3. byly oslaveny okázale narozeniny prezidenta
Masaryka.
Byla opravena kaple nákladem 10.329,- Kč.
V létě byla v Lutíně položena kanalizace od čís. 78 přes
celou vesnici do Slatiny pod plavidlem.
Po celý rok se pracovalo na regulaci Blaty z Olšan
po Těšetice. Předsedou družstva byl rolník František
Špunda z Lutína.
20. prosince se konalo sčítání lidu. Bylo napočítáno
605 obyvatel, z nich 570 Čechů a 35 Němců.
Dle vyznání bylo 580 řím. kat., 19 příslušníků církve
československé a 6 osob bez vyznání.
Místní odbor Národní jednoty uspořádal tři diva-
delní představení a jeden večer se zpěvem a hudbou.
5. července měla sokolská jednota Slatinice veřejné
cvičení v Lutíně „Pod lipami". Návštěva byla značná,
úspěch vystoupení velký.

Z obecní kroniky vybral a upravil
Vladimír Smékal

Vyneseno z rady

Na základě petice 88 lutínských občanů se rada
a zastupitelstvo obce opakovaně zabývá dalším
osudem zničeného pomníku před Sigmou.

Zajímavosti

7. února 2003 se bude konat již tradiční 7. Obecní
ples. Tentokrát bylo zvoleno nově upravené pro-
středí Společenského domu Sigmy,
v sobotu 4. ledna 2003 se uskuteční 24. ročník
Zimního běhu přes Košíř, memoriál Ing. Kvě-
toslava Křižka. Start závodu je v 11.00 hod. před
lázněmi ve Slatinicích.

Společenská kronika

V listopadu oslavili:

93 let František Vavroš
88 let Anna Vrbová
82 let Vlasta Veselá
81 let František Svoboda
80 let Milada Rozsívalová
80 let Věra Gerychová
75 let Štefan Andrejčík

V prosinci oslavili:

97 let Vladimír Krejčíř
84 let Štěpánka Pouperová
83 let Jena Ošťádalová
80 let Marie Šmehlíková
80 let Zdeněk Lasák
75 let Žofie Skládalová

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín
Lutín

Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín
Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Narozené děti:

- říjen:
- listopad:

Alice Skoupilová
Dominik Blaga

Lutín
Lutín

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

Opustili nás ve věku ...

61 let
68 let
79 let
87 let

Ladislav Zsigó
Anna Husičková
Marie Vavrdová
Jan Krempl

Lutín
Třebčín

Lutín
Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti
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