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ZE ŽIVOTA OBCE

Zeptali jsme se

Mgr. Jana Spurného ředitele ZŠ Lutín

* Letos běží již devátý školní rok od
zahájení výuky na 2. stupni Základní školy
v Lutíně a tedy i devátý rok vašeho působení
ve funkci jejího ředitele. Mohl byste seznámit
naše čtenáře s dosaženými úspěchy školy,
kterých si nejvíc ceníte?

V Lutíně vznikla v průběhu 9-ti let jedna
z největších vesnických škol v okrese Olomouc.
Po stránce materiálního vybavení se podařilo
vytvořit ucelený a uzavřený areál školy se sluš-
ným materiálním vybavením. Podařilo se realizo-
vat ve spolupráci s OÚ zakrytí potoka kolem
školy a parková úprava okolí školy. Máme
k dispozici krásnou aulu, která se stala středem
kulturního dění nejen ve škole, ale i v obci.
Spojovací chodba mezi novou budovou a ŠJ
umožnila propojení všech budov školy. Máme

P R Á V N Í S U B J E K T I V I T A

ŠKOL

k dispozici pěkné odborné učebny, dílny, kera-
mickou dílnu, učebnu PC, cvičnou kuchyňku a
hudebnu. Došlo k rekonstrukcím sociál. zařízení
ve staré škole, ŠD, opravy střech st. školy a ŠD.
Za to patří dík zřizovateli školy - Obci Lutín.
V oblasti mimoškolní činnosti se škole podařilo
zřídit pobočku ZUŠ Iši Krejčího z Olomouce
s tím, aby děti nemusely dojíždět do Olomouce.
Dnes se vyučuje hra na flétnu, klavír, kytaru,
klarinet a klávesové nástroje. Škola dále orga-
nizuje širokou škálu zájmových kroužků
jako např. keramický, matematický, hanácký,
dovedných rukou aj.

Bohužel letos nemáme sportovní kroužky,
protože byla celé první pololetí uzavřena
tělocvična a nyní je otevřena pouze dočasně.
V personální oblasti se vytvořil stabilizovány
učitelský sbor s vysokým stupněm aprobovanosti
(cca 90% hodin je vyučováno aprobovaně.)
Úspěchem bylo také vítězství našich žáků ze
ŠD ve výtvarné soutěži o hřiště OPAVIA a jeho
vybudování. Škoda jen, že mu není věnováno více
péče a pustne.

* Jaká je úroveň vzdělání žáků devátých tříd
ve srovnání s žáky okolních škol a jak si vedou
ti nejlepší při dalším studiu? Patří lutínská ZŠ
pouze k průměrným, nebo k těm lepším na
okrese?

Na základě hodnocení z některých středních škol
si troufnu tvrdit, že žáci z naší školy jsou ke studiu
na středních školách dobře připraveni.
Mnozí z nich patří mezi nejlepší studenty, úspěšně
pokračují ve studiu na VŠ. Při rozhovorech
s mnohými bývalými žáky víme, že základy,
které získali na naší škole jim pomohli zejména
v počátcích studia.
Žáci naší školy dosahují dobrých výsledků
v okresních soutěžích - čelní umístění v chemické
olympiádě, biologické olympiádě v soutěžích Čj, D.
Výborné výsledky mají naši žáci ve sportovních
soutěžích.

* Letos v lednu probíhal jako obvykle zápis
dětí do prvních tříd . Kolik jich bylo zapsáno?
Jsou to děti pouze z Lutína vč. místní části
Třebčín, nebo i z okolních obcí?

Odpověď na tuto otázku je obsažena v článku
„Zápis žáků do l. třídy" na jiném místě tohoto
zpravodaje. Lze snad pouze dodat, že ne všichni
prvňáčci z obce přišli k zápisu do naší školy. Byl
jsem informován, že někteří rodičové z Třebčína
nechali své děti zapsat do ZŠ ve Slatinicích. Je
to škoda, protože právě jen několik dětí nám
chybí k bezproblémovému otevření dvou 1.
tříd. Myslím, že není třeba zdůrazňovat rozdíl
v kvalitě výuky v jedné třídě s 29 žáky, nebo
ve dvou třídách po 17 dětech. Je zřejmé, že ve
druhém případě se vyučující může daleko více
věnovat individuálně každému dítěti.

* Jako v celé ČR tak i v naší obci je od
počátku 90. let min. století patrný pokles po-
rodnosti, který se každoročně projevuje
stále nižším počtem prvňáčků. Mohl byste
porovnat počty dětí zapsaných do prvních
tříd ve školním roce 1994-95 a letos? Nehrozí
z tohoto důvodu snižování počtu učitelů?

Tento pokles je zřetelný i na naší škole. Od
září roku 1994, kdy jsme začali s výukou i na
2. stupni naší ZŠ, probíhala výuka ve třech
1. třídách, v dalších letech ve dvou a poslední
dva roky pak pouze v jedné 1. třídě. To se
samozřejmě projevuje i v počtu učitelů, jejichž
počet se v budoucnu bude snižovat.

* Jak probíhala v naší škole loňská akce
MŠMT ČR „Internet do škol"? Došlo k mo-
dernizaci počítačové třídy, která byla poří-
zena za obecní prostředky již v roce 1996
jako jedna z prvních v okrese?

Jsem rád, že naše škola byla zařazena do tohoto
projektu v první etapě.
V průběhu loňských hlavních prázdnin byla
vybudována nová počítačová učebna na velmi
dobré úrovni.
Vybavení nábytkem zajistila Obec Lutín (cca 70
tis. Kč), ostatní vybavení - počítače, tiskárna,
server, připojení k INTERNETU - MŠMT.
Škola je tak pevně připojena 24 hodin denně
k INTERNETu, k dispozici je 10 žákovských
PC a jeden učitelský. Přidáním 5-ti starších
PC, které již škola měla vznikla učebna,
ve které se může najednou učit až 30 žáků.
Počítače z bývalé učebny jsou využívány dále
- část slouží pro potřeby učitelů ve sborovně,
zbytek pak využívají žáci v učebně cizích
jazyků, která vznikla z bývalé učebny PC.

* Jaké mimoškolní aktivity nabízí škola
dětem? Stále je takový zájem o práce v ke-
ramické dílně?

O mimoškolní činnosti jsem se již zmínil,
pouze dodávám, že o práci v keramickém
kroužku je stále velký zájem, o čemž svědčí
množství dětí, pro které musely být zřízeny
3 kroužky. O keramické zručnosti našich
žáků se mohli přesvědčit občané na různých
výstavkách, jakož i některé naše ženy, které
byly obdarovány keramickou drobností při
příležitosti konání letošního VII. Obecního
plesu.

Myslím si, že mezi našimi občany je
dostatečně známo, že kromě žáků naší školy
využívá naši tělocvičnu i veřejnost. Mohu říci,
že tělocvična je dnes využívána od 7 hod. ráno
až do pozdních večerních hodin. Proto bude
podle mého názoru nutné, aby v letošním
roce byla provedena rekonstrukce podlahy
a tělocvična mohla i v budoucnu poskytovat
možnosti sportovního vyžití žáků školy i
veřejnosti.



* Jako ředitel školy s právní subjektivitou
/od ledna t.r./ zahrnující kromě ZŠ i MŠ a obě
školní jídelny budete nucen každodenně řešit
řadu problémů. Zbude Vám vůbec čas na to,
čemu jste se převážně věnoval doposud - peda-
gogickému řízení školy i vlastnímu vyučování?
Právní subjektivita škol je nejen pro mne, ale i
pro mnohé další ředitele velkou neznámou.
Její realizace nás stojí mnoho sil a úsilí, ale
věřím, že se s ní naše škola úspěšně vypořádá.
Pro mne, jako ředitele školy, to znamená rozdělit
kompetence a pravomoci na své podřízené
vedoucí pracovníky a ty kontrolovat.
Přiznávám se, že v současné době nemám
dostatek času na přímou pedagogickou práci.
Věřím však, že se situace zlepší a až se škola
„rozběhne", budu mít prostor i na tuto oblast.
Na závěr bych chtěl upozornit čtenáře Zpravo-
daje na naše webové stránky na INTERNETu,
adresa www.sweb.cz/zslutin

(ka)

Poděkování šéfredaktorovi

Obecní zpravodaj vychází již 11 let a po celou
dobu byl neustále v čele kolektivu redakční
rady, která jednotlivá čísla tohoto obecního
periodika připravovala, Ing. Karel Mišák. Byl
u zrodu Obecního zpravodaje a neustále se
snažil o jeho zlepšování. Za dobrou úroveň
zpravodaje vděčíme celé redakční radě pod
jeho vedením. Právě on má největší zásluhu
na tom, že Obecní zpravodaj vždycky aktuálně
informoval o dění v naší obci. Vzhledem
k tomu, že se této funkce vzdal, je na místě mu
za jeho činnost poděkovat.
Protože Obecní zpravodaj nemůže zůstat bez
svého šéfredaktora, jmenovala obecní rada
do této funkce bývalého tajemníka OÚ Ing.
Jiřího Kaufmana, kterému tímto přejeme hodně
dobrých nápadů a mnoho úspěchů v jeho nové
práci. Na tomto vydání Obecního zpravodaje se

již nový vedoucí redakčního kolektivu podílel
svojí prací a jeho „rukopis" jste určitě poznali
všichni.

Antonín Babek
starosta obce

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané z Lutína
a Třebčína,

do rukou se Vám dostává 45. číslo Obecního
zpravodaje. Zpravodaje, který jste si zvykli
nacházet pravidelně po dvou měsících ve Vašich
poštovních schránkách. Zpravodaje, který se
snažil přinášet Vám co možná nejčerstvější
informace a zprávy, týkající se dění především
v našich obou obcích, na obecním úřadě, v radě
a v zastupitelstvu obce.
V lednu tohoto roku jsme připravili první
číslo již 12. ročníku. Od února 1992, kdy rada
rozhodla o vydávání Obecního zpravodaje,
prošla jeho tvář několika změnami. Původní
jedna stránka A4, psaná na psacím stroji a
kopírovaná na nepříliš kvalitní kopírce, dostala
v roce 1999 profesionální formu s řadou
obrazových a fotografických příloh s rozsahem
až do dvou složených formátů A3, tedy osmi
tiskových stránek. Nabídli jsme Vám dokonce
jubilejní (30. a 40.) barevná čísla. Obecní
zpravodaj byl připravován ve spolupráci s
řadou stálých i příležitostných dopisovatelů,
mezi nimiž zaslouží ocenění především ZŠ
Lutín a dále Vladimír Smékal, náš bývalý
kronikář. Příspěvky, posuzované redakční radou
byly zpracovávány tiskařskou firmou Josefa
Opletala v Olomouci.
Od tohoto čísla však najdete v tiráži na poslední
straně jiné jméno šéfredaktora.
Po dlouhých 11 letech, která jsem věnoval
nelehké tvorbě tohoto Obecního zpravodaje,

předávám „žezlo" jinému šéfredaktorovi.
Současně bych rád poděkoval všem, kteří
se se mnou podíleli těch 11 roků na podobě
zpravodaje, a také popřál všem čtenářům stejné
nebo ještě lepší „počtení" v číslech následují-
cích.

Ing. Karel Mišák
člen rady obce

Opět o kanalizaci

Opětovně připomínáme našim spoluobčanům,
že s ohledem na loňské kompletní dobudování
kanalizace v obou částech naší obce bude
nezbytné napojit veškeré domovní odpady
přímo do uličních kanalizačních řadů zaústě-
ných do lutínské ČOV. Znamená to, že ve smyslu
zákona č. 274/2002 Sb. musí být zrušeno další
užívaní septiků a žump v obci.
Termín pro uvedené přímé napojení na obecní
kanalizaci stanovila obecní rada do 31.
července 2003.
Toto nepopulární opatření, které si vyžádá od
každého vlastníka nemovitosti bohužel určité
finanční náklady, však přináší i některé výhody.
Odpadnou starosti s vyvážením septiků a žump,
s jejich údržbou aj. Při přímém vypouštění
odpadních vod do kanalizace (přímo na ČOV)
se podstatně zvyšuje účinnost čistírny a tím i
kvalita vyčištěné vody vypouštěné - v našem
případě - do říčky Blaty.
Splněním tohoto úkolu přispějeme ke
zkvalitnění životního prostředí v našich obcích.
Věříme, že naši občané toto opatření pochopí a
budou jej realizovat s plnou odpovědností
stejně jako to naše obec již učinila u svých
nemovitostí.
Vaše případné dotazy k této problematice vám
rádi zodpovíme na našem obecním úřadě.

Petr Látal
stavební technik

Evidence obyvatelstva informuje

Počet obyvatel a jejich pohyb v r. 2002

k 31. 12. 2001
Lutín
Třebčín
k 31. 12. 2002

muži
1562
1238
315
1553

ženy

1665
1342
317
1659

celkem

3227
2580

632
3212

Pohyb obyvatelstva:

Počet osob

přihlášených
odhlášených
narozených
zemřelých

Lutín
muži

24

38

8

14

ženy
33

46

12

10

57

84

20

24

místní část Třebčín
muži

10
2

4

1

ženy
10

5

3

3

20

7

7

4

Lutín vč. m. č. Třebčín
c e l k e m

77

91

27

28

Eva Dudkova
evidence obyvatel



Rekonstrukce sítí vysokého
a nízkého napětí v Třebčíně
/stav k 10. 2. 2003/

Snaha o zlepšení přenosových schopností,
spolehlivost a bezpečnost rozvodu elektrické

VZDUŠNÉ VEDENI
BUDE ODSTRANĚNO

energie vedla Severomoravskou energetiku
a.s. k zahájení stavby „Třebčín - rekonstrukce
sítě VN a NN". Po letech příprav projektové
dokumentace, územního řízení, vydání územní-
ho rozhodnutí, výběru ve veřejné zakázce,
vydání stavebního povolení a zajištění fi-

nančních prostředků došlo dne 6. února 2003
k předání staveniště zhotoviteli s termínem
dokončení v březnu letošního roku.
Jedná se o výstavbu vysokého napětí v okolí
Třebčína, včetně trafostanic v „Sídlišti" a trafa
v areálu ZD. Trafostanice u „Burdového" bude
posunuta směrem k Lípám.
Tímto krokem dojde k odpojení části
Třebčína od sítě Jihomoravské energetiky a.s.
V současné době pracovníci geodetické firmy
provádějí zaměření stavby VN.
Souběžně probíhají zaměřovací práce nutné
pro výstavbu sítě nízkého napětí v obci. Po
zpracování projektové dokumentace, vydání
stavebního povolení a zajištění finančních
prostředků předpokládáme zahájení prací na
vedení nízkého napětí v příštím roce. Trasa
vedení NN přes centrální část obce bude vedena
zemním kabelem s připojením jednotlivých

odběrných míst a v přilehlých ulicích budou
stávající vodiče nahrazeny kabelem.
Jménem investora žádám občany o shovívavost
a trpělivost při vytyčování trasy, zpracovávání
projektové dokumentace a s tím spojeným
pohybem pracovníků po soukromých pozem-
cích.
Toto dílo bude splňovat požadavky příslušných
norem a předpisů, oprávněné požadavky všech
dotčených organizací a vlastníků a bude
hrazeno z prostředků SME a.s. Ostrava, RZ
Přerov.
S případným přerušením dodávky elektrické
energie souvisejícím s rekonstrukcí VN
v Třebčíně budou firmy a občané včas vyro-
zuměni obvyklou cestou.

Hynek Bokůvka
místostarosta

V lednu oslavili:
92 let Františka Handlová
84 let Ing. Stanislav Huslar
82 let Josef Novák
81 let Zdeněk Hanák
80 let Věra Vařeková
75 let Marie Lobodassová

V únoru oslavili:
89 let František Bečica
88 let Anna Sedláčková
85 let Františka Blaťáková
84 let Anežka Báťkova
81 let Vlasta Huslarová
80 let Milada Stachová
80 let Miroslav Zahradníček
80 let Růžena Podušková
75 let Věra Mišáková
75 let Vlasta Šátková
75 let Josef Zapletal
75 let Jarmila Nepustilová

Společenská kronika
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Třebčín

Lutín
Lutín

Třebčín
Třebčín

50 let společného života - zlatou svatbu
oslavili v lednu manželé
Marie a Štěpán Machalovi z Lutína.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a
spokojenosti.

/foto: Magda Menšíková/

60 let společného života - diamantovou
svatbu oslavili v únoru manželé Marie a Josef
Novákovi z Lutína.

Přejeme do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody.

Narozené děti:
- prosinec 2002:
Martina Dostálová Třebčín

Narozené Martince přejeme, aby její příští dny
a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku ...

89 let Evžen Veselý Lutín
83 let Jena Ošťádalová Lutín
82 let Anežka Bokůvková Třebčín
77 let František Jurášek Lutín
62 let Václav Stratil Lutín
60 let Jan Hejný Lutín
58 let Josef Skopal Lutín
33 let Eva Kulichová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Z minulosti Lutína
Z obecni kroniky vybral a upravil Vladimír
Smékal.

V roce 1931 vypukla v Lutíně tyfová epidemie.
Dle lékařského dobrozdání šířila se nákaza asi
používáním nevařeného mléka.
Celkem epidemie zachvátila přes 70 lidí.
Epidemie byla velmi silná a v 7 případech
skončila smrtí. První uzdravení se vraceli

Mnoho tisíc vlaštovek
bylo odvezeno na jih letadly

z nemocnice po 8 týdnech a v Lutíně to
vzbudilo všeobecný úděs.
Začátek vyučování byl odročen, mléko se
nesmělo dodávat do mlékárny, nikdo se nesměl

stěhovat, soused sousedovi se bál podat ruku.
Zásluhu na tom, že se epidemie nerozšířila
ještě více, měl Dr. Hubáček z Olšan, který od
rána do večera prováděl ochranné očkování.
Volby do obecního zastupitelstva se nekonaly,
neboť strany se dohodly na jednotné kandidát-
ce. Starostou byl zvolen František Dočkal.
V továrně byl postaven nákladem 300 tis.
Kč nový trakt pro montáž. Firma dodávala
výrobky kromě různých míst v ČSR také do
Jugoslávie.
Tovární sbor dobrovolných hasičů fy Sigmund
se zúčastnil hašení 4 požárů v okolních
obcích.
Místní odbor Národní jednoty s místní osvě-
tovou komisí uspořádaly 4 přednášky se svě-
telnými obrazy a 3 divadelní představení.
Regulace Blaty byla ukončena a břehy byly
osázeny švestkami. V dubnu se usadil v Lutíně

první holič. V červenci byla postavena naproti
hostinci obecní váha nákladem 10 tis. Kč.
Polní hospodářství utrpělo značně poklesem
cen a omezením pěstování cukrovky. Vznikla
velká nezaměstnanost a nedostatek peněz
21. září nastala smršť s deštěm a sněhem, bylo
předčasně chladno a mnoho tisíc vlaštovek
bylo odvezeno na j ih letadly.

Z rady obce
* rada vzala na vědomí informaci o
nabídce a.s. Severomoravské plynárny na
odkoupení plynárenského zařízení z majetku
obce vybudovaného naší obcí v letech 1994
- 96 . Současně uložila OÚ získat ucelenější
informace k této problematice.
* s ohledem na dlouholeté dobré výsledky
v práci stávajícího ředitele ZŠ Lutín Mgr. Jana



Spurného rozhodla rada nevypisovat konkurz
na tuto funkci v souvislosti s udělením právní
subjektivity škole od ledna t. r.

* rada stanovila termín konání příštího ve-
řejného zasedání zastupitelstva obce na středu
12. března t. r. Zasedání se bude konat v aule
ZŠ Lutín od 18.00 hod.
Hlavními body programu budou:
- výsledek hospodaření obce za rok 2002

rozpočet obce na rok 2003
odprodej některých obecních pozemků

Zeptejte se
Počínaje tímto číslem zpravodaje zavádíme
pravidelnou rubriku Zeptali jsme se.
Nabízíme vám touto formou, vážení spoluob-
čané, zodpovězení vašich event. dotazů týka-
jících se obecní problematiky, zejména pak
té, která by zaujala i ostatní naše čtenáře.
Své písemné dotazy můžete zasílat našemu
OÚ v Lutíně s poznámkou „pro redakční
radu".

/ka/

ŠKOLY INFORMUJÍ
Zápis žáků do 1. třídy

29 DO PRVNÍ TŘÍDY
Ve dnech 17. - 18. ledna 2003 proběhl na
ZŠ Lutín zápis žáků do 1. třídy. Celkem se
ho zúčastnilo 30 dětí, z nichž 29 nastoupí ve
školním roce 2003/04 do první třídy. K zápisu
přišly děti nejen z Lutína a Třebčína, ale i
z okolních obcí (Slatinky, Luběnice), což nás
velmi těší. Jsme rádi, že si jejich rodiče vybrali
právě naši školu.
Bylo naší snahou vytvořit při zápisu všem
příjemnou a uvolněnou atmosféru, a to formou
hry, která je dětem nejbližší.
Proto při příchodu do školy obdrželi budoucí
prvňáčci kartu, do které postupně získávali
razítka za splněné úkoly. První část probíhala
v tělocvičně, další část už v samotné třídě.
V tělocvičně byla pro děti připravena
překážková dráha, při jejímž absolvování se
děti odreagovaly a zbavily případné nejistoty.
Potom spolu s rodiči po vyznačené trase
přicházely do třídy, kde si postupně ověřovaly
své schopnosti a dovednosti v rámci jednotli-
vých úkolů. Po splnění všech náležitostí
dostalo každé dítě pamětní list a pěkný dárek
na památku.
Na přípravě zápisu se podíleli nejen učitelé,
ale i žáci naší školy. Dárečky pro budoucí
prvňáčky vyrobily děti ze školní družiny
společně s vychovatelkami ŠD. Žáci osmých
a devátých tříd zase byli nápomocni dětem a
jejich rodičům při orientaci ve škole. Všem,
kteří se zasloužili o vytvoření milé atmosféry
patří poděkování.
Budoucím žákům přejeme, aby na svůj zápis
do první třídy dlouho vzpomínali, aby se j im
i v budoucnu na naší škole líbilo a sklízeli zde
jen samé úspěchy.

Mgr. Jana Rozprýmová
učitelka l .stupně ZŠ Lutín

Okresní kolo ve florbalu dívek
na ZŠ Lutín
Ve středu 5. 2. 2003 přijela do naší školy 3
družstva dívek ze škol olomouckého okresu,
aby v naší tělocvičně sehrála turnaj dívek ve

florbalu, jehož hlavním organizátorem byl

DĚVČATA SUVERÉNNĚ
ZVÍTĚZILA

1. ZŠ Lutín
2. ZŠ Olomouc, Nedvědova
3. ZŠ Slatinice
4. ZŠ Bohuňovice

Mgr.Jan Spurný
ředitel školy

p.uč. Jan Chmelař.
Hrálo se systémem každý s každým, hrací
doba utkání byla 2 x 7 minut. Turnaj skončil
pro naši školu výborně, děvčata v celé soutěži
nenašla přemožitelky a suverénně zvítězila.
Postupně porazila družstvo ZŠ Slatinice (2 :
1), ZŠ Bohuňovice (6 : 3) a ZŠ Olomouc,
Nedvědova (7 : 1). Odměnou pro ně je postup
do krajského kola, které se uskuteční v pátek
14. 2. 2003 v Hranicích. Dívkám a jejich
trenérovi p. uč. Chmelařovi přejeme v soutěži
hodně úspěchů a co nejlepší výsledky.

Pořadí v turnaji :

Žáci naší školy ve Vídni
Přestože Vánoce už dávno minuly, my stále vzpomínáme na překrásnou předvánoční Vídeň.
Zájezdu, který pořádala dne 11. 12. 2002 ZŠ Litovel, se zúčastnilo deset žáků naší školy pod
dohledem p.uč. Mišákové a p. Mišáka.
Brzy ráno jsme vyjeli směrem na Litovel , kde jsme vyzvedli podstatnou část naší výpravy, a už
nic nám nebránilo v cestě k rakouské metropoli.
V průběhu cesty nás učitelé zásobovali informacemi o Vídni i celém Rakousku.
Po dosažení našeho cíle jsme navštívili Přírodovědné muzeum na náměstí Marie Terezie. V ulici
Na příkopě jsme si prohlédli největší adventní věnec, jaký jsme v životě viděli. Zúčastnili jsme se
výstavy betlémů v kostele sv. Petra. Navštívili jsme dóm sv. Štěpána a zcela vyčerpáni jsme vyšli do
nejvyšší věže této překrásné
historické památky. Stálo
to ale za to , protože se
nám naskytl pohled na celé
město dýchající
atmosférou.
Uličkami staré
jsme prošli až k
před kterou se

vánoční

Vídně
radnici,
konaly

vánoční trhy. Bloudili jsme
v labyrintu romantických
stánků se spoustou
tradičních vánočních ozdob,
občerstvení,
teplých pletených čepic a
podobného zboží.
Času před odjezdem autobusu
jsme využili k nahlédnutí
do vstupní haly Městského
divadla.
V autobuse jsme měli poslední
příležitost k pohledu na setmělé

/foto: Ing. Karel Mišák/

ulice, osvětlené stovkami žárovek. Potom jsme se vydali vstříc svým domovům.
Tento výlet byl nejen přínosem k našim vědomostem a zážitkům, ale také jsme zde poznali spoustu
nových přátel.
Už se těšíme na další společnou výpravu, tentokrát do Německa, která se uskuteční v květnu.

Iveta Navrátilová
žákyně tř. IX.B

Beseda o Africe
Ve středu 22. ledna proběhla na naší škole
v aule zajímavá akce. Navštívili nás tři zástupci
černého kontinentu - Afriky, aby nás seznámili se
zajímavostmi Jihoafrické republiky.
Velmi zajímavě vyprávěli o civilizaci, která obývá
tento světadíl. Po krátkém úvodním slově jsme
shlédli videozáznam, který nám přiblížil život
obyvatel a zvířat této země. Osmáci a deváťáci se
pak zúčastnili soutěže o ceny na téma ze života
Afriky.
Po testíku nás pak učili místní písně a tance,
zahráli jsme si i na jejich zvláštní bubny. Tanci a
zpěvu neunikli ani učitelé, kteří nám tak ukázali, co
v nich je.
Na závěr lze říci, že to byla velmi vydařená akce a my budeme rádi vzpomínat na světadíl který
skrývá tolik krásy a přírodních pokladů. Pro mnohé z nás to může být také výzva, aby v budoucnu
Afriku navštívili.

Iva Přikrylová, žákyně třídy VIII.B

/foto: Mgr. Milena Vychodilová/



Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc
- pobočka Lutín

Na základě iniciativy vedení ZŠ Lutín a za
odborné pomoci vedení ZUŠ Iši Krejčího
Olomouc byla začátkem r. 1999 v Lutíně
zahájena soukromá výuka hry na zobcovou
flétnu. Po velmi dobrých počátečních

ŠKOLA PŘISPĚLA
K ROZVOJI KULTURNÍHO

ŽIVOTA V LUTÍNĚ
zkušenostech v tomto období také začala
jednání mezi tehdejším Školským úřadem
Olomouc a vedením ZUŠ Iši Krejčího
Olomouc o možnosti zřízení pobočky v Lutíně.
Po vyřízení nezbytných formalit na MŠMT ČR
se díky velkému pochopení a zájmu ze strany
tehdejšího starosty obce Lutín Ing. Hübnera
a ředitele ZŠ Lutín Mgr. Spurného podařilo
tento záměr úspěšně realizovat a od 1. 9. 1999
pobočka zahájila činnost.

Výučování pobíhá na základě dohody mezi
všemi zúčastněnými subjekty v odpoledních
hodinách v bezplatně pronajatých prostorách
ZŠ Lutín. Studium probíhá podle celostátně
schválených učebních plánů a vedle hry na
nástroj žáci navštěvují další povinné předměty
- komorní, souborovou, případně orchestrální
hru a hudební nauku. Jsou možné 3 typy studia
- základní, rozšířené a pro dospělé /věkové
rozmezí od 5 do 25 let/. Školné činí ve výše
zmíněných typech 310 Kč měsíčně. V letošním
školním roce jsou vyučovány příčná flétna,
zobcová flétna, klavír, housle, trubka a
elektronické klávesy, školu navštěvuje celkem
47 žáků. Dražší hudební nástroje jsou žákům

/foto: Mgr. Milena Vychodilová/
Žáci pana uč. Mgr. Jiřího Fischera - Lutín 19. 4. 2002

zapůjčovány školou. Dle finančních možností
/dotace na mzdy pedagogických pracovníků ze
strany zřizovatele - Olomouckého kraje/ a na
základě projeveného zájmu ze strany rodičů
a dětí bychom rádi postupně výuku rozšířili o
další hudební nástroje.
Za krátkou dobu činnosti škola přispěla
k rozvoji kulturního života Lutína i okolí a
vyučující s žáky dosáhli j iž několika úspěchů
v soutěžích. V aule školy byla uspořádána
celá řada besídek a koncertů pro spolužáky,
rodiče i veřejnost. Ve spolupráci s kmenovou
školou jsou pořádány výchovné koncerty pro
ZŠ - dechový a taneční orchestr, připravuje
se koncert smyčcového orchestru. V Lutíně
již koncertoval Komorní orchestr Iši Krejčího
Olomouc, na podzim tohoto roku by měl být do
Lutína situován i některý z koncertů festivalu
„SETKÁNÍ 2003", kterého se účastní přední
komorní orchestry z ČR a SR.
Při pobočce ZUŠ vyvíjí činnost velmi aktivní
Klub rodičů a příznivců ZUŠ /KRPŠ/ vedený

Ing. Výmolou. Členové správní rady KRPŠ
se podílejí na přípravě školních akcí a jsou
nápomocni při organizaci prázdninových
soustředění. Z prostředků KRPŠ je přispíváno
mimo jiné i na materiální zabezpečení výuky.
Vedení obce, ZŠ i ZUŠ jsou přesvědčeni,
že v rámci daných možností jsou vytvořeny
pro činnost pobočky optimální podmínky a
že návštěva ZUŠ umožňuje nejen odborné
hudební vzdělání, ale i smysluplné a hodnotné
využití volného času dětí a mládeže. To
se samozřejmě týká nejen Lutína, ale i
okolních obcí - Hněvotína, Slatinic a Olšan.
Talentové přijímací zkoušky se konají vždy
začátkem června, případně začátkem září.
Zájemci o studium se mohou informovat
v průběhu celého školního roku jak přímo
na pobočce v Lutíně, tak i na ředitelství ZUŠ
Iši Krejčího v Olomouci - tel. 585 427 641.

PaedDr. Josef Dvořák
ředitel ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

Duha Křišťál:
Výlet na základnu „Áčko"

Letos jsme si víkendovou akci prodloužili o
pololetní prázdniny (30. ledna). Už ve čtvrtek
totiž každý spěchal s výborným vysvědčením
domů, kde ho čekala sladká čokoláda. Nemohli
jsme se dočkat našeho odjezdu. Náš konečný
cíl byla základna "Áčko", která se nachází
kousek za Hoštejnem.
Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny a s
údivem sledovali vločky sněhu, které klesaly
poklidným tempem k zemi. Padal sníh. V

/foto: Tomáš Pospíšil/

tuto chvíli si někteří z nás uvědomili, že
rukavice leží někde doma. Popravdě řečeno,
se sněhem nikdo z nás nepočítal, ale i přesto
jsme pokračovali v cestě. První skupina se
pomalu vydala na základnu a ta druhá měla
zdolat veliký kopec, na kterém stojí mohyla,
což vůbec nebylo snadné. Já osobně jsem byla
na zemi jako ryba ve vodě a troufám si tvrdit,
že mám na těle nejvíce modřin. Na základnu
jsme ale všichni došli v pořádku a za mírného
hudebního doprovodu jsme se odebrali ke
spánku.
Pátek byl převážně dnem plným her. Zahráli
jsme si „únos prezidenta" a také mnoho dalších
her, při kterých si děti sáhly možná až na
samotné dno svých psychických a fyzických
sil. Občas i volaly S.O.S. Nejvíce je ale bavily
různé kejkle ve sněhu. Koulování, kotrmelce
a sudy. Také improvizované bobování mělo
veliký úspěch. Naše sušárna bot i oblečení
fungovala nonstop a co se týče jídla, všem
moc chutnalo, protože nám vařil Steve - a to
moc dobře. V neděli ráno jsme si přispali a
vstali až na oběd. Balení a úklid nám nezabraly

moc času, a tak jsme si psali dlouhé zápisy do
„cancáků", jak to všechno bylo prima, kolik
kdo bude mít modřin a kdo jako první lehne
do postele s teplotou. Rozloučili jsme se s
krásami zimní krajiny a spokojeně uháněli
domů do teplíčka.

Veronika Aclerová
Ha Ha Bimbi

Socrates v České republice
Ve dnech 4. - 8. 12. 2002 se v Mariánských
Lázních uskutečnil Kontaktní seminář
zaštiťovaný českou Národní agenturou
Semináře tohoto typu se konají v celé Evropě
a kladou si za cíl umožnit účastníkům, tedy
učitelům různých škol, seznámit se a popřípadě
budovat „trvalejší svazky" se školami v jiných
zemích. Veškeré takové spolupráce obvykle
začínají nesmělým oťukáváním, zjišťováním
„co a jak" a některé z nich přetrvávají a
postupně se proměňují v trvalá přátelství nejen
učitelů, ale hlavně studentů a žáků.
Na mariánskolázeňský Kontaktní seminář
jsme byli pozváni jako zástupci Sigmundova
SOU strojírenského, abychom prezentovali
několikaletou úspěšnou spolupráci s Werner
von Siemens Schule v německém Wetzlaru.
Pochopitelně nikdo netušil, co takový seminář
obnáší, podstatné však bylo, že veškerá komu-
nikace a výměna informací bude probíhat
v anglickém jazyce. Pro upřesnění,
v Mariánských Lázních se setkali učitelé z České
republiky, Polska, Rakouska, Německa, Francie,
Itálie, Španělska, Rumunska, Řecka, Holandska,
Norska a Irska.
Veškeré dění se odehrávalo v budovách
hotelové školy, jejíž studenti vzorně zastávali
funkce obsluhujícího personálu. Rovněž jejich
společenské vystupování dosahovalo špičkové
úrovně a dokonce si troufali komunikovat
anglicky, což bylo na všech frontách kvitová-
no s povděkem.
Účastníci semináře se zprvu jen nesměle
představovali za horlivé podpory zástupců
Národních agentur jednotlivých zemí.
Postupně se podařilo překročit hranice nejen
států, ale také ty osobní. Učitelé pak vytvořili
menší skupiny na základě odborného zaměření
svých škol. Důležitou roli při rozhodování pro
výběr budoucích „partnerů" měly i vyučované
jazyky. Poznali jsme rovněž některé vánoční
zvyky účastnických států, ochutnali vánoční
speciality a v předvečer svatého Mikuláše jsme
byli štědře obdarováni.
Prezentace naší školy, předem pečlivě připra-
vená technicky zdatnými kolegy a krátce
uvedená v anglickém jazyce naším žákem 3.
ročníku oboru mechanik seřizovač Borisem
Luckým, se setkala s opravdu velkým

PREZENTACE SIGMUNDOVA
SOUs LUTÍN SE VYDAŘILA

úspěchem. Očekávali jsme příval otázek,
ale naši diváci byli nejspíš natolik ohromeni
a prezentace na CD-ROM natolik jasná a
srozumitelná, že nebylo třeba dodávat téměř
nic a reakcí byly jen pochvaly.
Domnívám se, že akce tohoto typu podporující
vytváření kontaktů mezi školami různých
zemí jsou dnes více než důležité, neboť i ony
umožňují „zkracování vzdáleností" a „bourání
hranic mezi národy."

Mgr. Jolana Křístková
učitelka anglického jazyka

na Sigmundově SOUs Lutín



Z TJ SIGMA LUTÍN
Karneval na ledě

K zimním radovánkám v Lutíně patří
neodmyslitelně bruslení se svým vrcholem
-karnevalem na ledě. Po krátké novoroční
oblevě televizní rosničky ohlásily návrat
chladných zimních dnů a vyzvaly nás
tak k okamžité pohotovosti a přípravám
karnevalu.
V sobotu 11. l. 2003 mohl být po roce na
kluzišti zahájen tradiční dětský karneval na
ledě. Děti v maskách se opět sešly v hojném
počtu a bylo vidět,že se někteří rodiče na svých
dětech v rámci příprav pěkně vyřádili. Pokud
se ovšem děti nepřipravovaly sami v tajnosti a
na kluzišti nemusely přesvědčovat své rodiče,
že jsou opravdu jejich.V rámci programu
karnevalu proběhly různé soutěže a plnění
úkolů za sladké odměny, bohatá tombola a rej
s volbou nejlepších masek. Nezávislá porota po
velkém a těžkém rozhodování nakonec vybrala
za princeznu karnevalu Michalu Provazovou,
za královnu a krále karnevalu Barboru
Rulíškovou z Držovic a Adama Dosoudila,
který tak symbolicky převzal roční nadvládu nad
kluzištěm po svém dědečkovi panu Jaroslavu
Zavadilovi, na jehož tradici úspěšných karnevalů
se snažíme navázat.
Předělem mezi dětskou a mládežnickou částí
karnevalu se stalo slavnostní „zažehnutí"
nového osvětlení kluziště starostou obce
Antonínem Bábkem a „motorem" karnevalu

/foto: Ing. Karel Czudek/

Františkem Brázdilem. Osvětlení bylo zbudo-
váno s finanční podporou obce.
Závěr karnevalu proběhl v diskotékovém rytmu
skupiny KABÁT a jejich hitu „Když se chlapi
poperou..." .
Poděkování ze strany TJ patří všem
zúčastněným dětem, jejich rodičům a spon-
zorům v čele se Školskou radou, bez
jejichž podpory si takové akce lze jen těžko
představit.
Velký dík patří partě nadšenců, kterým se
v této sestavě druhým rokem podařilo nejen
připravit karneval, ale zajistit provoz veřejného
bruslení a připravit tak dětem kvalitní a zdravý
způsob trávení volného času. Samozřejmě
velké poděkování patří také obecnímu úřadu za
finanční příspěvek na rekonstrukci osvětlení.

Ing. Karel Czudek

Turistika v roce 2002
11. prosince 2002 se konala výroční schůze
odboru turistiky Tělovýchovné jednoty Sigma,
na které byla také mimo jiné přednesena zpráva
o činnosti odboru za rok 2002.
Ve zprávě se uvádí, že činnost odboru byla
zahájena již 1. ledna 2002 novoročním
výstupem na Košíř. Výstup se konal j iž po
patnácté a zúčastnilo se ho 1228 osob, což

byl druhý největší počet v historii konání této
akce.
Novoroční výstup se stal nejmasovější
akcí pořádanou tělovýchovnou jednotou i
nejmasovější turistickou akcí na okrese vůbec.
Účastníci po zapsání do vrcholové knihy dostali
medaile věnované Sigmou Chema spol. s r.o.
Hlavní akcí organizovanou odborem turistiky
byl 29. ročník turistického pochodu Mánesovou
stezkou uspořádaný v sobotu 11. května. Akce
se zúčastnilo 242 osob z Lutína a z 25 okolních

NEJMASOVĚJŠÍ
TURISTICKOU AKCÍ NA OKRESE

i vzdálenějších míst. Pochodu na 15 km se
zúčastnilo 184 turistů a na 25 km 58 turistů.
Odbor turistiky byl rovněž spolupořadatelem
23. roč. zimního běhu přes Košíř, memoriálu
Ing. Květoslava Křižka, který se konal 5. ledna
a jeho start i cíl byl před budovou lázní ve
Slatinicích. Běhu se zúčastnilo 96 závodníků.
Členové odboru turistiky se zapojili rovněž do
pořádání 26. roč. běhu Mánesovou stezkou,
jehož hlavním pořadatelem byl okresní výbor
Ligy stovkařů. Start i cíl běhu byl na stadiónu
TJ Sigma a zúčastnilo se ho 67 běžců.
Červen a září jsou již tradičně měsíce, kdy
se pořádají zájezdy s turistickými pochody.
Tentokrát se vypravili lutínští turisté l. června
do Jeseníků a 21. září do Beskyd. V obou
případech byly stanoveny delší trasy pro
zdatné turisty a kratší pro méně zdatné.
Činnost odboru turistiky lze hodnotit jako
dobrou. Během roku se podařilo uskutečnit
několik akcí, které měly dobrý ohlas v Lutíně
i okolí.

Vladimír Smékal
předseda turistického oddílu

ZAJÍMAVOSTI
Z REGIONU

Je Košíř vyhaslá sopka?
/pokračování z OZ č. 41/

Název Košíře pochází od jeho nápadného
protáhlého tvaru, jenž připomíná kosu. Mezi
lidmi pod Kosířem se stále objevují představy,
že tento tvar dokazuje dávno vyhaslou sopku.
Co je na tom pravdy? A mohou geologové
vůbec jednoznačně rozhodnout, zda Košíř
někdy před stovkami milionů let byl či nebyl
sopkou? Na tuto otázku lze zcela spolehlivě
odpovědět. Nikde na Kosíři nebyla nalezena
hornina, která by vznikla sopečnou činností
z magmatu. Košíř je výhradně složen z hornin
usazených v moři. Tyto sedimenty jsou
podle zrnitosti označovány jako slepence,
droby, prachovce či břidlice a vznikaly ve
spodnokarbonském moři někdy před 340 - 330
miliony let z různě velkých úlomků starších
hornin, které do mořské pánve přinášely
řeky od západu, nejspíš z prostoru nynější
Českomoravské vrchoviny. Jak je zřejmé,
morfologie Moravy byla v té době naprosto
odlišná, na místě dnešního Košíře, ale i celé
Drahanské vrchoviny nejenže nebyly kopce,
ale rozkládalo se tu moře.
Ve svrchním karbonu se začalo celé území
Moravy a Slezska zvedat, moře ustupovalo na
severovýchod, v jeho postupně vysychajících
a rostlinstvem zarůstajících zátokách vznikala
na Ostravsku ložiska uhlí. V posledním
období prvohor - permu a v následujících
druhohorách (před 250 až 65 miliony let) byl
prostor Košíře nejspíš kontinentem, nemáme
alespoň doklady o tom, že by sem zasáhlo
mělké jurské nebo křídové moře z východních
Čech. Můžeme tedy předpokládat, že se i zde
proháněli dinosauři, poněvadž tu ale žádné

usazeniny z období druhohor nemáme, nelze
to ani prokázat. Tato situace pokračovala i ve
starších třetihorách (před 65 až 24 miliony
let). V mladších třetihorách proniklo pod
Košíř mělké moře ze Západních Karpat a
Košíř z něj zřejmě vystupoval jako jeden
z ostrovů. Někdy před 15 miliony let moře
ustoupilo a od té doby byla už Haná pouze
souší. Po ústupu třetihorního moře se celý
východní okraj Českého masivu zvedal a to
platilo i pro Košíř. U něj se navíc výrazně
projevilo, že po jeho jižním okraji probíhá
jedna z nejvýraznějších poruch v zemské
kůře Českého masivu vůbec. Tato porucha,
kterou můžeme sledovat na severozápad
ke Konicím a Nectavě a pak dále přes celé
Čechy až k Drážďanům, způsobila nápadné
vysunutí Košíře do Hornomoravského úvalu
i jeho výrazný jižní svah nad Stařechovicemi,
Služínem nebo Čechami pod Kosířem. Košíř
je tedy jednoznačně složen z hornin usazených

I ZDE SE PROHÁNĚLI
DINOSAUŘI

v moři a za jeho nápadný tvar vděčíme poruše
v zemské kůře, podél níž byl vyzdvižen
koncem třetihor a během čtvrtohor. Nejbližší
sopky od Košíře se nacházejí na Konicku
v okolí Dzbele a Ponikve a vznikly pod mořem
v devonu, tedy o nějakých 20 -30 milionů let
dříve, než se usadily horniny tvořící Košíř.
Od tmavě šedých kosířských hornin se liší
nápadnější zelenou barvou a bublinkami,
které v nich zůstaly po sopečných plynech.
Pokud však chcete vidět sopky podobné např.
Vesuvu, zajeďte si na Bruntálsko na Venušinu
sopku.Uhlířský vrch, Velký a Malý Roudný
- to jsou vůbec nejmladší sopky na Moravě,
staré jen l - 2 miliony let.
Takže i když Košíř nikdy sopkou nebyl,
neubírá to nic na jeho půvabu a neobyčejně
zajímavé dávné minulosti. Je výrazným
krajinným prvkem celé střední Moravy, v roce
1987 byl proto vyhlášen za klidovou oblast a
od roku 1990 za přírodní park. V jeho prostoru
je navíc několik zvláště chráněných míst
(přírodní a národní přírodní památky). Snažme
se, abychom jej v této zatím nepříliš zastavěné
a vcelku nepoškozené podobě předali i příštím
generacím.

Antonín Přichystal

Po uzávěrce

Ve čtvrtek 20. 2. 2003 od 17.00 hod. proběhla
v aule ZŠ Lutín za účasti některých zastupitelů
obce beseda zástupců firem Agir s.r.o. Petrovi-
ce a Etac s.r.o. Brno s našimi občany o záměru
prvně jmenované firmy těžit po dobu cca 25-30
let štěrkopísek v lokalitě mezi Lutínem a Lubě-
nicemi. S tímto záměrem, ke kterému lutínské
zastupitelstvo zatím zaujímá negativní stano-
visko, se můžete seznámit na našem obecním
úřadě z projektové dokumentace označené
autory jako „předprojekt". V příštím čísle
zpravodaje se k této problematice vrátíme po-
drobněji a současně zodpovíme i vaše dotazy.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2.5.2003

Připravuje redakční kolektiv: rady obce, ved. Jiří Kaufman.
Vydává: Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640.
Grafická úprava a tisk: Josef Opletal, reprografie, propagace,
Kosmonautů 6, 772 31 Olomouc, tel.: 585 230 285


