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Zeptali jsme se

Ing. Libuše Leové, vedoucí Stavodu Lutín, co
soudí o projektu firem Agir s.r.o. Petrovice a
Etac s.r.o. Brno zabývajícími se záměrem
těžit štěrkopísek v lokalitě mezi Lutínem a
Luběnicemi po dobu příštích cca 25 - 30 let.
Navazujeme tak na náš příslib z minulého
zpravodaje, že se k této problematice vrátíme a
zodpovíme i vaše eventuální dotazy.

Vážený pane starosto,
reaguji na Váš požadavek na sdělení stanoviska
k předprojektové dokumentaci „Těžba štěrko-
písku Lutín - Luběnice", kterou zpracovala
firma Etac s.r.o. Brno v polovině roku 2001 pro
zadavatele - firmu AGIR spol. s r.o. Petrovice.
V této souvislosti se krátce soustředím na dva
okruhy problematiky, které by asi mohly občany
dotčeného území zajímat a na něž mně také byly
redakcí Obecního zpravodaje položeny tyto
otázky:

Jak na mne dokumentace po jejím prostu-
dování zapůsobila a jaké eventuální dopady
na životní prostředí by realizace uvedeného
díla mohla mít ?

Dokumentace na mě působí pouze jako
obchodní záměr, který by bylo potřeba
důkladně dopracovat, aby bylo možné seriózně
posoudit vhodnost záměru těžby štěrkopísku
v lokalitě mezi Lutínem a Luběnicemi.

Vzhledem k majetkoprávním vztahům
k plánovanému dobývacímu prostoru se nejeví

Těžba š těrkop ísku by zcela j i s tě
o v l i v n i l a k v a l i t u podzemní vody

jako vhodné zřízení pouze věcných břemen,
neboť po vytěžení prostoru musí dojít k jeho
rekultivaci a tu je dle doposud platných zákonů
povinen provést majitel pozemku. Firma AGIR
plánuje těžbu po dobu 20 - 25 let, přičemž
není jisté, zda v této době bude ještě existovat.
Pokud se týká vlivu na životní prostředí,
zpracovatel projektu sám v dokumentaci
zdůrazňuje pouze pozitivní vliv - a tím má být
vhodné ovlivnění mikroklimatu díky vzniku
velké vodní plochy. Dále je zde zdůrazněna
možnost rekreace a rybolovu.

Kromě těchto „vhodných" vlivů by však
realizace mohla mít i nežádoucí vlivy, z nichž
bych chtěla pojmenovat alespoň některé:
- Provozovatel štěrkovny chce vytěžený

prostor zpětně zavážet cizím dovezeným
materiálem. Jaká bude jeho kvalita (chemic-
ké, půdní, zmitostní složení) a kdo ji bude
hlídat ?

Razantní zvýšení silniční dopravy -
hlučnost, prašnost, emise.
Jakým procesem se bude materiál třídit a
co se bude dít s nevyužitelnou frakcí ?
Jaké doprovodné stavby budou se štěrkov-
nou spojeny (projekt např. uvádí betonár-
nu, výrobnu tvárnic, sklárnu) a jaký bude
jejich dopad na životní prostředí ?
Zcela jistě dojde k ovlivnění kvality
podzemní vody, neboť odkrytou vodní
plochou může velmi snadno dojít ke
kontaminaci vody -jaká budou ochranná
pásma, jak budou rozsáhlá a jak
podmínky ochrany vody omezí stávající
zemědělskou činnost ?
Území, kde se plánuje dobývací prostor
štěrkopísku, je současně také nejvhodnějším
územím pro vybudování nového vodního
zdroje pro zásobování občanů Lutína pitnou
vodou.
Co se stane s hydrogeologickým
prostředím štěrkopísků poté, co se zpět do
vytěženého prostoru budou vypouštět kaly
z třídírny štěrku ? S největší pravděpo-
dobností dojde ke kolmataci stěn a dna
štěrkovny a k sufázi (zanesení mezizmné-
ho prostoru štěrků), takže stávající rychlost
proudící vody se sníží, což s sebou nese
další vodohospodářské, hydrologické
a hydrogeologické důsledky.

Takto by bylo možné sledovat i další vlivy,
ale vzhledem k vymezenému prostoru pro
příspěvek se jim můžeme věnovat později.

Která část Lutína by dle mého soudu byla
uvedeným záměrem nejvíce postižena ?

K této otázce je potřeba uvést, že ji projektová
dokumentace řeší jen velmi povrchně.

Dobývací prostor bude poměrně rozsáhlý,
směr proudění podzemní vody je zhruba ve
směru proudění Blaty a spíše šikmo k toku
(směr SSZ - JJV) a v tomto směru se nachází
i lutínské sídliště. Vzhledem k základovým
poměrům v této lokalitě a ke způsobu založení
těchto domů se jeví jako velmi nutné provést
statistický výpočet, ze kterého by vyplynulo,
zda je vhodné dobývací prostor vůbec otevírat,
popřípadě v jaké vzdálenosti a do jaké hloubky
by se mohlo těžit a jaký by měl být sklon
těžení.

Děkuji za poskytnutý prostor v Obecním
zpravodaji. V případě zájmu občanů o další
informace jsem ochotna spolupracovat.

Ing. Libuše Leova

Příspěvek do rubriky Zeptali
jsme se ...
Do naší rubriky Zeptali jsme se ... obdržela

redakční rada následující příspěvek datovaný
5. 3. 2003, který otiskujeme v nezkráceném
znění, a to přestože nebyl podepsán.

Vážená redakce,

chtěla bych Vám poděkovat za zavedení
rubriky „Zeptejte se". Myslím si, že je
dobré, když občané mohou sdělit své dotazy
odpovědným pracovníkům a dostanou na ně
veřejné odpovědi.
Zároveň bych chtěla ihned využít této možnosti.
Můj dotaz se týká parkování automobilů
a motocyklů na chodnících lutínského
„Mačkalova". Zajímalo by mě, jak dlouho
ještě budu muset:

1. snášet neustálé výpary ze startujících aut
pod okny mého bytu ?

2. přemýšlet nad tím, jak se dostat z domu
nebo dovnitř kvůli drzým řidičům, kteří
parkují až před vchodem ?

3. poslouchat troubení řidičů, kteří tak pro-
jevují svůj nesouhlas s tím, že jdu po silnici?
(Je těžké jít jinde, když na chodnících par-
kují auta.)
Proč zástupce obce nebo někdo kompetentní

k této věci něco neudělá s tímto velkým
problémem ? Napadlo Vás vůbec někdy, že
toto parkování může stát někoho život ? Už se
mi stalo, že k nám jela pohotovost a nemohla
se sem dostat. Naštěstí to nebylo nic vážného.
Ale co když příště bude ? Nebo co se stane,
až začne hořet v některém z vyšších pater ?
Vyřešení této záležitosti by mělo být prioritou.
Mělo by stát před věcmi, jako je zvelebování
obce zelení (i když si myslím, že zeleň je hodně
důležitá), těžbou písku apod. Zdá se mi, že se
na tuto záležitost tak nějak zapomnělo. Copak
se musí něco stát, aby se začalo něco dělat ?
Máme novou obecní radu, tak doufám, že se
v tomto směru začne něco měnit k lepšímu a že
nezůstane jen u planých slibů, jako tomu bylo u
předchozí obecní rady.
Na závěr bych Vás chtěla poprosit o zveřejnění
mého dotazu a o jeho zodpovězení. Chápu,
že dotazů bude asi velké množství, ale
přesto doufám, že v případě zveřejnění bude
mít odpověď takové znění, jaké jistě potěší
všechny zdejší obyvatele.

Děkuji.
Obyvatelka nového sídliště

Redakce Obecního zpravodaje se domnívá,
že odpověď na shora uvedený dotaz
k problematice parkování na lutínském sídlišti
zaujme většinu našich spoluobčanů žijících
v této lokalitě, a proto jsme o ni požádali
člověka nejpovolanějšího - starostu obce
Antonína Babka.
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Parkování na lutínském sídlišti je z pohledu
obyvatel tohoto sídliště určitě jeden z velkých
problémů, který je potřeba řešit. Je to problém,
který se snažíme řešit j iž několik let, takže
výtka, že tento problém nikoho nezajímá, není
na místě.

Automobil se stal v dnešní době neodděli-
telnou součástí našeho života, bohužel projek-
tanti našeho sídliště s tímto dynamickým
nárůstem vůbec nepočítali. Jak také mohli, když
dostali za úkol na malém prostoru vystavět co
největší množství bytů. Jak to bude do budoucna
a s jakými problémy se budou obyvatelé tohoto
sídliště potýkat, to tenkrát málokoho zajímalo.
Pisatelka tohoto článku se ptá, proč zástupci
obce s tímto problémem něco nedělají. Já se
nyní pokusím vysvětlit, že představitelé obce
mají zájem na tom, aby tento velký problém
byl vyřešen. Nejprve ovšem musím předeslat,
že je to problém, který nelze vyřešit ze dne
na den. Je to otázka delšího časového úseku.

V letošním roce byla zařazena do rozpoč-
tu částka na vykoupení pozemků za
sídlištěm směrem k ČOV. Po tomto
vykoupení by měla následovat výstavba
nové přístupové komunikace do sídliště
spo lu s v y b u d o v á n í m odstavného parkoviště
po celé délce k o m u n i k a c e za p a n e l o v ý m i

Zatím neúspěšné jednání
s Hněvotínem nabourává naše plány

domy. Tento náš záměr, který bychom chtěli
realizovat nejpozději v roce 2004, však
nabourává skutečnost, že prostor se nachází
v katastrálním území obce Hněvotín. Jednáme
s představite l i obce Hněvotín o posunutí
katastrální hranice až po cestu k ČOV
výměnou za stejně velkou část našeho katastru
v jiné lokali tě. Bohužel jednání je zatím
neúspěšné, což tedy velice nabourává naše
plány. Já ale věřím, že se dokážeme domluvit.
Je pochopitelné, že při současné zvýšené
kr iminal i tě chce většina řidičů parkovat svá
vozidla před svým domem, a to ještě tak, aby
na ně viděla z oken svého bytu. S ohledem
na tento fakt si i zastupitelé obce uvědomují,
že pokud nezajistíme majitelům automobilů
vhodná parkovací místa, a to přestože parko-
viště před Sigmou bývá trvale volné, je těžké
je postihovat za to, že stojí někdy částečně
na chodníku nebo na místech, kde to není
příliš vhodné. Nelze však tolerovat parkování
automobilů před vchody do domů a na
zelených plochách, nebo aby řidiči parkováním
zabírali celý chodník. Stejně tak je nepřípustné
obtěžovat spoluobčany, a to nejen na s íd l i š t i ,
troubením nebo výfukovými plyny ze stojících
automobilů. Takto neukázněné řidiče bude
Policie ČR po předchozím napomenutí poku-
tovat.

V letošním roce chceme alespoň částečně
vyřešit problematiku parkování na sídlišti tím,
že rozšíříme centrální parkoviště o sousední
prostory starého dětského hřiště. Nové hřiště
plánujeme vybudovat rovněž letos v lokalitě
před mateřskou školou.
Tolik tedy k problému, který nás všechny
tíží. Já se ho nesnažím zlehčovat, ale s plnou
zodpovědností bych chtěl slíbit, že ho
budeme řešit ke spokojenosti našich občanů.

Antonín Bábek
starosta obce

Několik poznámek o likvidaci
odpadních vod

Obec v minulém roce dokončila výstavbu
rozšíření kanalizačního systému. Máme tak
vybudovaný propojený kanalizační systém
obou částí obce, který je ukončen čistírnou
odpadních vod (ČOV). Celá akce stála přes
40 mil. Kč, z toho obec zaplati la nebo musí
zaplatit více než 28 mi l . Kč, což dělá téměř
jeden celý roční rozpočet.
Mohli bychom být spokojeni alespoň
s nakládáním s odpadními vodami, ale zbývá
dořešit jeden zásadní problém, a tím je právě
ČOV. Celá věc má dvě roviny pohledu.
První rovinou je tzv. kalová koncovka. Naše
ČOV byla dimenzována pro tzv. 15000
ekvivalentních obyvatel. Do trvalého provozu
byla uvedena kolaudačním rozhodnutím na
sklonku roku 1994. Kalová koncovka už tehdy
nevyhovovala, ale normy, platné v té době
především pro nakládání s kaly, bylo možno
p l n i t . V roce 2002 vešly v platnost zákony,
jej ichž aplikace znamená, že část technologie
a zvláště řešení kalové koncovky, tedy
s t a b i l i z a c e kalu produkovaného naši ČOV, je
nevyhovující . J i n ý m i slovy ka l z naš í ČOV
je i n f e k č n í a jeho l ikv idace se stává pro obec
velkým f i n a n č n í m problémem. Podle studie,
kterou si obec nechala vypracovat, by řešení
intenzifikace ČOV včetně dobudování kalové
koncovky (stabilizace kalů s odstraněním
infekčnosti) stála asi 8 m i l . Kč. Tuto s i t u a c i
musíme vážně začít řešit, protože by nás
současný stav s tál nemalé a zbytečně vyna-
ložené prostředky na l i k v i d a c i velkého
množství kalu (asi 250 tun za rok). V současné
době byl jako první krok zadán projekt, který
bude řešit stabilizaci kalu a kalovou koncovku.

Nezodpovědní občané vypouštějí
do kanalizace nepřípustné látky

Kaly z naší ČOV však nejsou jenom infekční,
jak bylo zjištěno rozborem, který si na sklonku
minulého roku nechala udělat Česká inspekce
životního prostředí (ČIŽP), tedy orgán, který
má rozsáhlé pravomoci i v udělování pokut.
Jestliže obec má snahu a musí řešit stabilizaci
kalů, a to je ona první rovina, je zde druhá
rovina, a tou je skutečnost, že kaly v naší ČOV
nevyhověly v rozborech na překročení limitů
některých těžkých kovů a ropných produktů
včetně ředidel. Tyto produkty žádná ČOV není
schopna eliminovat. Tím se naše kaly dostávají
do kategorie tzv. nebezpečného odpadu a jejich
likvidace je opět finančně velmi náročná.

V této souvislosti si j istě každý člověk
položí otázku: Jak se tam ty těžké kovy, ropné
produkty a ředidla dostaly ?
Je celkem jisté, že se tam nedostaly z běžných
domácností. V různých údobích, která se dají
těžko odhadnout, vypouští někdo zřejmé
do kanalizace to, co tam nesmí být a co
způsobuje kontaminaci kalů tak, že se z nich
stává nebezpečný odpad. Dělat namátkové
odběry vzorků by asi nebylo moc účinné,
navíc rozbor těchto vzorků stojí až 10 tis. Kč.

Chceme dále pokračovat ve vlastním
zjišťování původců kontaminace a případně
požádat ČIŽP o provedení šetření, jak je
nakládáno s nebezpečnými látkami, které by
mohly být vypouštěny přes kanalizaci do naší
ČOV.
Chtěl bych zde znovu připomenout paragraf

18 odst. 4 zákona č. 274/2001 o vodovodech a
kanalizacích, kde se přímo říká: „ V případě,
že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních
vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Jinými slovy - odpadní potrubí (přípojky) musí
být propojeny přímo s kanalizačním řádem.
Rada obce stanovila termín přepojení do 31.
7. 2003. Zákon mluví jasně, a proto žádáme
občany, kterých se tato skutečnost týká, aby
výše uvedené přepojení v termínu provedli.
V případě nejasností se mohou kdykoliv obrátit
na našeho stavebního technika. I obec musela
už v minulém roce u svých nemovitostí, které
byly vybaveny septiky, provést přepojení.

Nakonec bych se chtěl zmínit o zvýšení
vodného a stočného od 1. 5. 2003, které rada
obce upravila svým rozhodnutím. Od 1. 5.
2003 se v obou částech obce zvyšuje vodné
pro obyvatele na 14,50 Kč/m' pitné vody a pro
podnikatele na 16,- Kč/m3. V Třebčíně obec
nakupuje vodu od ZD Senice na Hané za 14,50
Kč/m3. Dá se tedy říct, že za co obec nakoupí,
za to prodá občanům. V m i n u l ý c h letech zde
byla vybudována nová vodovodní síť, která
zatím nevyžaduje větších oprav a údržbu.
V Lutíně obec nakupuje vodu od podniku Sigma
Group a.s. za cenu 12,10 Kč/m3. Jsou zde však
vynakládány větší prostředky na časté opravy
a rekonstrukce páteřních větví vodovodu
(v letošním roce Růžová a Břízová u l . ) .
Za stočné budou občané od l. 5. 2003 platit 8,-
Kč/m' odpadní vody, podnikatelé 12,- Kč/m3.
Obec v žádném případě na poplatcích za
vodné a stočné nevydělává. Naopak zde
dochází k dotování z rozpočtu obce, zvláště u
l ikvidace odpadních vod, kdy by se poplatek
při započítání posledních investičních akcí měl
pohybovat kolem 15,- Kč/m3 odpadní vody.
A to ještě nejsou známy celkové náklady na
likvidaci kalů, která bude finančně náročná.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Odpady
nás provázejí po celou dobu našeho života.

Jejich produkce neustále stoupá a člověk
vytváří stále nové druhy odpadů. Z naší obce se
v roce 2002 vyvezlo 680 tun odpadů. Za jejich

Třídění kom. odpadu se osvědčilo
a přineslo žádaný efekt

zákonnou likvidaci bylo vydáno 764 tis. Kč.
Občané mají možnost využívat kontejnery,
popelnice, třídit a ukládat plasty, sklo a papír,
ukládat odpad ze zahrádek do kontejnerů a
odložit nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Jednou ročně zabezpečují členové TJ a hasiči
sběr železného šrotu.

Za využívání tohoto systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je obcí
stanoven poplatek na občana a rok.

Zavedení tohoto systému se osvědčilo
a přineslo do obce žádaný efekt - čistotu
a pořádek. Určité nedostatky jsou hlavně
kolem silnic II. a III. třídy na katastrálním
území obce, kde se v příkopech povaluje
odpad všeho druhu. Úklid odpadu, který tam
odložil někdo jiný, nás všechny stojí peníze.
Proto k těmto nešvarům nebuďme lhostejní.

V oblasti třídění odpadů je vědomí občanů
na vysoké úrovni. Obec má uzavřenu smlouvu



s firmou EKO-KOM, která obci za třídění
odpadu finančně přispívá. V minulém roce
bylo předáno 19 tun plastu, 22 tun skla a 14
tun papíru. Průměr vytříděných komodit na
občana a rok v roce 2002 v obci byl 17 kg.
Z toho 6 kg plastu, 7 kg skla a 4 kg papíru.
Mimo to sběr papíru po obci provádějí žáci
ZŠ. Díky tomuto příspěvku zůstává poplatek
na zákonnou likvidaci komunálního odpadu na
stávající úrovni.

V případě malé kapacity sběrných nádob,
přistavování kontejnerů na odpad ze zahrádek
nebo jakýchkoliv připomínek odpadu se týka-
jících volejte prosím Číslo OÚ v Lutíně
585944323.

V rámci čistoty a likvidace odpadu v obci
odvádějí dobrou práci naše technické služby pod
vedením p. Prativánka, počínaje odpadkovými
koši, úklidem hřiště OPAVIA, kolem kontejnerů
na sídlišti a hnízd na tříděný odpad konec.
Využívám této příležitosti k oslovení majitelů
psů. Pokud jejich miláček uzná za vhodné
vykonat potřebu na veřejném prostranství,
je možno jeho exkrement sebrat do sáčku a
odložit do odpadkového koše, poněvadž se
již nejedná o nebezpečný odpad. V případě
potřeby instalace dalších odpadkových košů je
pracovníci technických služeb rádi nainstalují
na požadovaná místa.

Dále se množí stížnosti na pálení odpadu
na zahrádkách a dvorcích. Pokud suchá tráva,
listí a dřevěný odpad ze zahrádek nelze odložit
do kontejneru, případně zkompostovat, při
případném spálení je třeba dbát na to, aby dým
neobtěžoval sousedy a nezhoršoval životní
prostředí.
Upozorňuji občany, že sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu se uskuteční

června na obvyklých místech v obci.
Místo, čas a sbírané: druhy odpadů budou
včas oznámeny obecním rozhlasem a ve
vývěsních skříňkách.

Hynek Bokůvka
místostarosta

Ohlédnutí „hasičským" okem za
rokem 2002

V minulém roce Sbor dobrovolných hasičů
7. Třebčína mimo jinou činnost vyjížděl k řadě
zápasů s přírodními živly. Sbor disponuje
vozem AVIA se dvěma stříkačkami PPS 12 a
cisternou LIAZ CAS 25.

První ostrý výjezd byl v neděli dne 24. 2.
2002 v 17.00 hod., kdy v obci Lutín v areálu
ZD hořel seník. Úspěšně zasahovali s cisternou
CAS 25 hasiči H. Bokůvka, L. Smička, J. Čada
a F. Crha.

Druhý výjezd byl vyhlášen v pondělí 18.
3. 2002 v 01.53 hod. V obci Medvědi hořci
vepřín. Naše cisterna přijíždí ve 2.20 hod. a
hasíme a vidlujeme slámu až do rána do 6.30
hod. v sestavě: L, Smička, H. Bokůvka, M.
Korec a F. Crha.

Třetí výjezd se koná dne 23. 6. 2002
do obce Lutín. Je neděle a po velké bouřce
čerpáme a „kýblujeme" několik sklepů.

Hasičským vozem AVIA zasahuji H. Bo-
kůvka, L. Smička, D. Sedláček, Michal Dostál
a J. Božák.

Čtvrtý ostrý výjezd byl v neděli dne 28. 7.
2002 v 12.45 hod. Cisternou CAS 25 na poli u

Slatinek při požáru slámy zasahují: L. Smička,
Marek Doslal a D. Kaprál.
Pátý výjezd byl největší a nejdelší. Byl
vyhlášen v neděli dne 18. 8. 2002 ve Í3.00
hod. Vyjíždí naše plně vyzbrojená AVIA
se dvěma PPS 12, dýchacími přístroji a
záchranáři - velitelem D. Vronkou, řidičem M.
Grumlíkem, strojníky Z. Kaprálem a F. Crhou
a specialisty T. Janečkou a D. Sedláčkem. Jede
se na velké ničivé povodně, které postihly
naši zem. Naši hasiči čerpají nebezpečnou
oblast v obci Obříství, která se nachází mezi

Třebčínští hasiči vzorně
reprezentují naši obec

Neratovicemi a Mělníkem. Při nebezpečných
sesuvech půdy a únicích jedovatých chemikálií
naši hasiči přicházejí o 3 savice a koš a také o
své zdraví. Po několika dnech se někteří vracejí
domů. Velitel D. Vronka je zdravotně postižen
nejvíc. Zbytek osádky, po krátkém přeléčení ve
Vojenské nemocnici v Praze, pak poctivě čerpá
až do čtvrtka 28. 8. 2002, kdy je po 11 dnech
usilovné práce starosta Obříství propouští poté,
co splnili beze zbytku své úkoly.
Šestý a poslední výjezd byl 28. 10. 2002 v 7.30
hod. ráno vyhlášen novým rozhlasem oper.
důstojníka z HZS Olomouc. V obci Lutín na
sídlišti na domě č. 208 ohrožoval obyvatele
kus plechu mrzeného ze střechy při prudké
vichřici. S avií zasahovali hasiči H. Bokůvka,
L. Smička, M. Grumlík, D. Kolář, Michal
Dostál a M. Dostál.

Poděkování se našim 6 hasičům doslalo
na lednové valné hromadě SDH Třebčín, kde
starosta obce Antonín Bábek předal oceněným
věcné ceny. Ředitel HZS Olomouc pplk. Ing.
Kolařík a starosta SHČMS Luděk Sýkora
předali diplomy našemu sboru a Z. Kaprálovi
a T. Janečkovi vyznamenání Za příkladnou
práci. M. Grumlík, D. Vronka, F. Crha a D.
Sedláček budou oceněni vyznamenáním Za
odvahu a statečnost v Hasičském kulturním
domě v Přibyslavi v měsíci květnu spolu
s dalšími hasiči z celé republiky.

Ladislav Smička
jednatel SDH Třebčín

Upozornění Policie ČR Lutín

Policie České republiky, obvodní oddělení
Lutín, vyzývá občany ke zvýšené ostražitosti a
opatrnosti při situacích, kdy se někdo vydává
za pracovníka elektráren, plynáren apod.
a dožaduje se vstupu do obydlí za účelem
kontroly elektrospotřebičů, pojistek apod.

Rovněž tak i v případech, kdy se někdo
vydává za pracovníka statistického úřadu
a domáhá se vstupu do obydlí za účelem
sepisováni místnosti či zařízení domu
nebo bytu. Nelze důvěřovat ani podomním
prodejcům kuchyňského nádobí, přikrývek a
jiného takto prodávaného zboží.
V těchto případech dochází nejčastěji ke
krádežím v domech nebo bytech, zejména
peněz a cenností.

Pachatelé trestně činnosti tohoto způsobu
využívají zejména u starších a osamocených
občanů, zneužívajíce jejich důvěry.
Pokud k této situaci dojde, nevpoustějte do
obydlí nikoho, kdo vám neprokáže příslušnost
k určité organizaci s oprávněním provádět
např. kontroly elektroměrů, plynoměrů apod.

V případě ohlášené revize nebo odpočtu
energií buďte v obydlí pořád s touto osobou.
V případě, že jste v domě sami a hodláte
zakoupit zboží nabízené podomními prodejci,
nikdy nenechávejte prodejce bez dohledu a
nevzdalujte se z místnosti, ve klére je. Zde
je nutno podotknout, že podomní prodejci
zpravidla nechodí sami. Jeden nabízí zboží a
druhý obratně prohledá byt a odcizí peníze a
cennosti, aniž byste po jejich odchodu hned
cokoli zpozorovali. Aby odlákali pozornost
majitele domu, požadují vodu k napití či si
najdou jinou záminku k tomu, aby majitel
domu opustil místnost, ve které jsou. Po
odchodu osob si zapište SPZ, případně i typ a
barvu vozidla, se kterým přijely

Kpt. Miroslav Spurný
vedoucí oddělení

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu oslavili:
92 let Anna Holinková Lutín
90 let Františka Palánková Třebčín
89 let Růžena Mačáková Lutín
89 let Ludmila Kremplová Lutín
86 let Bohumila Janečková Lutín
83 let Ludmila Koudelková Lutín
83 let Božena Čeplová Třebčín
83 let Ludmila Gieselová Třebčín
82 let Ludmila Navrátilová Třebčín
80 let Vlasta Sedláčková Lutín
75 let Maric Mišáková Lutín

V dubnu oslavili:
89 let Jarmila Valentová Lutín
83 let Ludmila Kuchařová Lutín
83 let Evžena Mojžíšová Lutín
82 let Drahomír Nepustil Třebčín
81 let Josef Zapletal Lutín
80 let Anežka Smičková Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a
spokojenosti.

***
50 let společného života - zlatou svatbu

oslavili v dubnu manželé
Anna a Jindřich Káňovi z Lutína.

***
Přejeme do dalších let hodné zdraví, spokojenosti a
rodinné pohody.

Narozené děli:

- leden:
Michal Grézl
Martin Čížek
Samuel Spáčil
- únor:
Barbora Bendová
Michaela Schmidtová
Adam Zbořil

- březen:
Lucie Bernatová
Barbora Chudobová

Lutín
Lutín

Třebčín

Lutín
Třebčín
Třebčín

Lutín
Lutín

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



Opustili nás ve věku

86 let Anna Babčešenová Lutín
80 let Božena Mazalova Lutín
77 let Petronela Plhalová Lutín
76 let Věra Kocourková Lutín
75 let Marie Lobodassová Lutín
75 let Josef Zapletal Třebčín
72 let Josef Vlach Lutín
59 let Věra Dostálová Lutín
56 let Jaromíra Víteková Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

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

V důsledku tyfové epidemie v r. 1931 nařídil
okresní úřad Obecní radě v Lutíně, aby se
provedla kanalizace celé obce i části Záhumení.
V roce 1932 nastal největší pokles cen hospo-
dářských výrobků od roku 1918 (pšenice 140 až
160 Kč, ječmen 75 až 90 Kč, brambory 25 až 30
Kč, cukrovka 10 Kč a příplatek).
Závod byl v r. 1932 plně zaměstnán tak jako
v předešlých letech, jenže za daleko větších
obtíží. Zahraniční obchod poklesl proti roku
1931 o celé 2/3. Nebyly provedeny žádné
stavební investice, pouze menší část strojů
byla zdokonalena. Dělníků bylo v závodě
zaměstnáno 335, úředníků a pomocných
kancelářských sil 85, v Praze 17, z toho 6
inženýrů.
Místní odbor Národní jednoty a místní
osvětová komise uspořádaly 5 přednášek
se světelnými obrazy. Tyto přednášky i
oslava Dne svobody byly bohatě navštíveny.
Odbor Národní jednoty sehrál 2 divadelní
představení. Pokračovalo se v úpravě plochy
za rybníkem. Protože po celý rok bylo veliké
sucho a rybník již téměř docela vyschl, byla
začátkem července na kraji v rybníku navrtána
studna a elektrickým pohonem po mnoho
dní čerpána do rybníka voda. Tak byly ryby
zachráněny. Na konci roku bylo vyloveno
přes 2 q ryb, někteří kapři vážili i přes 3 kg.
Tovární sbor dobrovolných hasičů měl 24
členů, uspořádal 4 požární cvičení a zasáhl v 5
případech v Lutíně i v okolí.
Litovelský pivovar zřídil v domě čís. 15 hosti-
nce a v domě čís. 34 byl zřízen obchod se
smíšeným zbožím.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Programové prohlášení Rady obce
Lutín pro rok 2003
Úvod

Rada obce předkládá programové prohlášení,
které vychází z programů jednotlivých voleb-
ních stran a snaží se vytvořit prostor pro širokou
komunikaci nejen se zastupiteli obce, ale i
veřejností o rozvoji naší obce v roce 2003.
Programové prohlášení vzalo zastupitelstvo

obce na vědomí na svém zasedání dne 12. 3.
2003.

1. Oblast zásobování s vodou
1. l Obnova vodovodního řadu v Růžové a

Břízové ulici,
l .2 Trvat na instalaci provzdušňovacího

zařízení pro zlepšení kvality vody.
l .3 Prověřit napojení obecního vodovodního

řadu na vodní zdroj na Slatině.

2. Oblast přípravy humanizace sídliště
2. l Vykoupení pozemků pro vybudování

nové komunikace do Sídliště a zanesení
do územního plánu - požádat o změnu
územního plánu obec Hněvotín.

2.2 Vybudování dětského hřiště v prostoru
před MŠ.

2.3 Rozšíření centrálního parkoviště v Sídlišti.
2.4 Vybudování a rozšíření chodníků

- Olomoucká ul., Školní ul., Třebčín
od sídliště do obce, do Ohrady v Třebčíně
- vybudování komunikace Cholinka,
Zákantí.

3. Oblast životního prostředí
3.1 Ozelenění Olomoucké ul., Slatinické ul.

- zajistit dotace pro liniovou výsadbu.
3.2 Rekultivovat prostor Pod lipami.
3.3 Sledovat vývoj záměru na těžbu

štěrkopísku a trvale posuzovat dopad na
životní prostředí.

3.4 Oprava provozu ČOV.

4. Oblast bytové politiky
4. l Příprava podmínek pro výstavbu

rodinných domů.
- zpracovat zástavbovou studii v Lutíně a
Třebčíně.

5. Oblast sportovního vyžití a kultury
v obci
5. l Spolupracovat na převzetí sportovního

areálu TJ Sigma.
5.2 Zahájit přípravu výstavby školního hřiště

za ZŠ.
5.3 Dle programového plánu komise kultury,

školské, mládeže a tělovýchovy
organizačně a finančně podporovat
připravené akce.

V Lutíně dne 12. 3. 2003
Rada obce Lutín

Co rozhodli zastupitelé na svých
jednáních
- dne 12. 3. 2003

••• Schválili zprávu o hospodaření obce,
činnosti místní samosprávy a Obecního
úřadu Lutín za rok 2002.

•> Schválili rozbor hospodaření obce Lutín
za rok 2002.

•> Schválili rozpočet obce Lutín na rok
2003 jako vyrovnaný - na straně výdajů,
jakož i příjmů je částka 36,7 mil. Kč.

<• Schválili plán investiční výstavby pro rok
2003.

•> Rozhodli o dalším jednání s a. s.
Severomoravské plynárny ohledně
nabídky na odkoupení plynárenského
zařízení z majetku obce /vysokotlaké a
středotlaké podzemní rozvody plynu vč.
regulační stanice/.

••• Vzali na vědomí informaci starosty
Antonína Babka o zatím neúspěšném
jednání se zástupci obce Hněvotín o
záměru posunout hranici katastru obce
Lutín za panelové domy směrem k ČOV
Lutín za účelem vybudování dalšího
parkoviště a druhé příjezdové cesty
na „Mačkalov". Naše obec nabízí
Hněvotínu výměnou jinou část svého
katastru. Zástupci obce znovu projednají
problematiku se zastupiteli obce
Hněvotín na jejich nejbližším veřejném
zasedání.

- dne 16. 4. 2003
•> Schválili prodej plynárenského zařízení

v majetku obce (včetně místní části
Třebčín) a.s. Severomoravské plynárny
za jimi nabídnutou cenu 3050 tis. Kč.

•> Schválili vybudování dětského hřiště
v lokalitě na sídlišti před MŠ.

<• Schválili vybudování parkoviště na
sídlišti před blokem F 292 až 296.

(ka)

ŠKOLY INFORMUJI
Lutínští žáci na lyžařském výcviku

V únoru uspořádala naše škola lyžařský kurz. Letos to bylo ve spolupráci se ZŠ Olšany. V termínu od
17. 2. 2003 do 23. 2. 2003 se tak žáci obou škol mohli naučit lyžovat nebo zdokonalit v lyžování na
Slovensku v Terchové, nedaleko od Vrátné doliny.

Do Terchové jsme
dorazili v pondělí 17.
února kolem oběda.
Ještě před obědem jsme
se všichni šli ubytovat
do svých pokojů. Hned
po obědě se všichni
vydali na místní kopec,
kde nás učitelé rozdělili
do pěti družstev podle
výkonnosti.

Každé ráno byl v 8:
00 budíček, v 9:00 jsme
se vypravovali na svah
s vlekem. Ve 12:00 jsme
jeli zpět do Terchové na
oběd. Potom následovala
hodinka odpoledního kli-

/foto: Mgr. J. Spurný/



Lyžařský kurz naší ZDŠ se tentokrát
uskutečnil na Slovensku

du. A ve dvě hodiny jsme šli opět na svah,
ve čtyři hodiny jsme se všichni vraceli celí
utahaní. Program na večer jsme si připravovali
sami, každý večer jedno družstvo bavilo

ostatní.
Celý lyžařský kurz proběhl bez jakýchkoliv
vážnějších úrazů. Lyžařský kurz byl z našeho
pohledu velmi výjimečný, a to nejen proto,
že jsme si uži l i spoustu legrace, nauči l i se
lyžovat a poznali spoustu nových kamarádů,
ale také proto, že jsme jako jediné třídy byl i

na lyžařském kurzu mimo Českou republiku.
Chtěli bychom popřát všem žákům, kteří
pojedou na lyžařský kurz po nás, stejně hezké
chvíle, jaké jsme si tu užili i my.

Hanu Kuchařová a
Kristýna Vacíková

žákyně 7.B ZŠ Lutín

Dětské karnevaly MŠ i ZDŠ Lutín se vydařily

Karnevalové radovánky

V sobotu 22. 2. 2003 se sešli v aule ZŠ vodníci,
princezny, čarodějničtí učni i nejvyšší čarodějové
a mnoho dalších pohádkových postaviček.
Dětský karneval tu totiž pořádalo SRPŠ společně
s učitelkami MŠ Lutín. Ty se postaraly o pěknou
výzdobu sálu, a tak nic
nebránilo tomu, aby ve
14.00 hodin vše mohlo
začít a letošní karneval
byl zahájen. Hlavním
programem, který měla
na starosti agentura Bavi
z Litovle, provázel šašek
Viki . Součástí zábavné-
ho odpoledne byla pro-
menáda masek, různé
tanečky /i s rodiči/, kvizy
a soutěže.
Nechyběla populární
soutěž „Nejslabší, máte
bon - pari", kde šašek
Viki, převlečený za
moderátorku p. Slavíko-
vou, kladl dětem své
záludné otázky. Stranou nezůstala ani oblíbená
tombola „Kolo štěstí", odkud si šťastní vítězové
odnášeli malé drobnosti. Se svým programem
se představily děti taneční skupiny Rytmus
Slatinice pod vedením p. Kataríny Křížkové.
Jejich vystoupení nazvané „Pojďme si hrát"
sk l id i lo mezi přítomnými dětmi i rodiči velký
potlesk. Pro mlsné jazýčky nechybělo něco
dobrého na zub a pro osvěžení. O to se skvěle
postarala pí Kateřina Kubáčová. Přestože
v e n k u bylo mimořádně krásné počasí, účast
na karnevalu byla velká a t i , co p ř i š l i , se určitě
pobavi l i .

Marta Báťková
u č i t e l k a M Š L u t í n

V sobotu 15. března 2003 byl Společenský
dům v Lutíně od 14 hodin plný velkých i
malých dětí v maskách i bez masek. SRPŠ při
ZŠ Lutín tam ve spolupráci se ZŠ pořádalo
karneval, tentokrát pro žáky ZŠ.
Vychovatelky školní družiny vyzdobily velký
sál Společenského domu pracemi dětí přímo

/Foto: Helena Dvořáková/

„pohádkově". Také soutěže pro malé i velké
byly ve stylu pohádek. Soutěže si pečlivě
připravily paní učitelky z 1. stupně. Nechyběla
ani spousta sladkostí a věcných dárků do
tomboly od různých sponzorů, ani občerstvení
zajištěné SRPŠ. Připravená byla i hudba,
kterou si uváděl DJ p. Rumíšek.
A mohlo se začít! A l e kdo nám „pohádkový"
maškarní ples zahájí? Samozřejmě že to
byly princezny, broučci, indiáni , čarodějnice,
zvířátka a dalš í pěkné masky. Všechny si paní
uči te lka Leona Čotková pozvala k pódiu, aby
společně potleskem p ř i v í t a l i karneval.
Zazněly první tóny, masky se ostýchavě začaly
pohybovat v rytmu hudby. Hudbu s t ř í d a l y

soutěže. Děti soutěžily v „obrových botách",
zahrály si na „kuchaře" a na „mravenečky"
ze Zlatovlásky. Vyzkoušely si, jak musela být
Popelka pečlivá při přebírání, zkusily rozsed-
nout nafukovací balónek jako „Široký".
Program pro děti byl ve lmi bohatý. Hudbou
a soutěžemi ještě prolínala atraktivní taneční
vystoupení dětí různých věkových kategorií.
Bylo na co se dívat, bylo o co soutěžit, bylo se
na co těšit ve slosování tomboly.
Myslím, že děti i dospělí, kteří strávili sobotní
odpoledne a večer na karnevalu ZŠ Lutín,
se jistě dobře pobavili a opět rádi přijdou na
některou společenskou akci pořádanou SRPŠ
a základní školou.

Mgr Markéta Dejmalová,
tř.učitelka II .A ZŠ Lut ín

foto: I. Ženožičková, vychovatelka ŠD

Ze života školní družiny
Období besídek a diskoték zakončil
velký karneva l . A my už jenom
vzpomínáme na hezká odpoledne
plná soutěží a tance. Není to tak
dávno, co těm nejmenším možná
tajně ukáply i slzičky, protože se
j i m nechtělo ukončit zábavu na
„bílo - modré" nebo „obrýlené"
diskotéce. Musely jsme slíbit, že
se při podobných zábavách zase
sejdeme.
Ve školní družině děti zažívají
příjemné chvíle naplněné hrou nebo
zábavou, ale také se zapojují do
zajímavých činností se získáním
nových poznatků a vědomostí. toto: I. Ženožičková, vychovatelka ŠD

Během jarních vycházek do přírody
jsme pozorovali jarní květiny I když
nás počasí „zaskočilo" návratem zimy,
neodradilo nás to od přípravy na svátky
jara, jarní a velikonoční výzdoby ŠD a
školy. Děti si vyrobily zajíčky, kuřátka,
slepičky a velikonoční kraslice.
Z nejzdařilejších výrobku inspirovaných
jarem a Velikonocemi jsme zhotovili
výstavku. S dětmi jsme přesadili všechny
květiny.
I letos připravujeme dopravní soutěž,
ekologickou besedu ke Dni země, celo-
družinový atletický trojboj, kuličkiádu
a na závěr výlet. Ale ani tím práce
nekončí. S některými dětmi se scházíme
i o prázdninách. Do budoucna uvažuje-
me o změně prázdninového provozu na



letní tábor ŠD. Zásadní možnost, jak rozšiřovat
nabídku aktivit a využívání volného času,
vidíme v podpoře sponzorů. Plnohodnotné
využití volného času našich dětí považujeme
za velmi důležitou součást výchovy v rámci
rodiny a školy, ale i za jednu z možností řešení
problémů ve výchově dětí a mládeže.

Kolekt iv
vychovatelek ŠD L u t í n

Návštěva v knihovně

V březnu opět navštívil i naši předškoláci
z mateřské školy, naši budoucí čtenáři, místní
knihovnu.
Když se děti o návštěvě dověděly, moc se těšily
a byly zvědavé, jaké to tam je, jelikož většina

Dětem z MŠ se v obecní knihovně
moc líbilo

z nich v knihovně nikdy nebyla. Po příchodu
do knihovny se nás ujala vedoucí knihovny pí
Pospíš i lová. Po milém přivítání si děti nejprve
p r o h l é d l y výtvarné práce starších kamarádů.

/foto : Marta Báťková/

které zdobí vstupní místnost. Potom už si je
naše průvodkyně odvedla do svého království
knížek. Seznámila děti s nejzajímavějšími
knížkami pro děti, s autory a ilustrátory.
Mnohé děti našly mezi vystavenými knížkami
i ty, které už znají, které si čteme a prohlížíme
v mateřské škole nebo je mají doma ve své
knihovničce.
Dětem se v knihovně moc líbilo a už se těší
na její další návštěvu. Ta bude velice brzy,
je l ikož se děti účastní výtvarné soutěže, kterou
k n i h o v n a pořádá. Děti tak budou moci se svými
obrázky k n i h o v n u opět navš t ív i t a dovědět se o
knížkách zase něco zajímavého.

Marta Báťková
učitelka MŠ Lutín

Jarní hudební odpoledne v Lutíně

V pátek 4. dubna 2003 měli možnost všichni,
kdo odpoledne zamířili do auly ZŠ Lutín,
prožít chvíle plné pěkných zážitků. Základní
umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, pobočka
Lutín, zde pořádala se svými žáky a učiteli Jarní
hudební odpoledne. Celý koncert předvedli
výborně připravení žáci, což svědčí o dobré
práci učitelů ve zdejší pobočce. Někteří žáci již
nepatří k úplným začátečníkům, a tak zde bylo
možno slyšet již výkony srovnatelné s jinými
školami stejného typu. Jarní hudební odpoledne
nemělo jaro pouze ve svém názvu, ale jaro bylo
obsaženo u některých skladeb také v jejich
názvu - Jarní písnička od skladatele E. Straška

(zazpíval pěvecký sbor ZŠ Lutín), a dílo Čtvero
ročních dob, část Jaro od skladatele Antonia
Vivaldiho (zahrál soubor zobcových fléten).
V průběhu koncertu se posluchači také dočkali
milého překvapení. Žákyně 7.A ZŠ Lutín
Ivona Crhova přednesla v premiéře své básně
Jsem jako.. . a Život. Tuto část velmi úspěšně
připravila paní učitelka Věra Voňková.
Závěr koncertu patřil učitelům a řediteli
Základní umělecké školy v Olomouci, kteří za-
hráli část Serenády, Opus 25. od Ludwiga van
Beethovena pro flétnu, housle a violu.
Koncert byl hojně navštíven příznivci umění,
kterým patří poděkování a přání, aby nám svou
přižeň zachovali.

Mgr. Jiří Fischer
učitel ZUŠ Olomouc a ZŠ Lutín

Básně žákyně Ivony Crhové vám
představujeme v plném znění:

JSEM JAKO.. .

Jsem jako malé dítě s velkou představivostí,
kterou mu nikdo nesmí vzít.

Jsem j a k o stopa vzteku.
co nemá šanci žít.

Jsem jako touha dvou lidí.
Jsem jako tajemství,.

po kterém každý slídí
Jsem jako nicota.

Co svírá duši.

Jsem jako perla,
co každému sluší.

Jsem jako nahé tělo bez duše,
co nemá šanci žit.

Jsem jako rampouch na střeše.
co nemůže tu navždy být.

Jsem jako slza,
dvou skleněných očí.

Jsem jako Země,
co se sama točí.
Jsem jako zlo,

které každý proklíná.
Jsem jako smrt.

kterou každý zaklíná.
Jsem jako něco,

co se nedá popsat slovy,
Jsem něco,

co miluje, prosí a utírá slzy.

ŽIVOT

Život je jako květina.
které uvadá květ.
Je jako cestička.

ba tisíce cest.

Život je jako slunce,
které zahřívá svět.

Je jako nebe,
co chce své slzičky na zem snést.

Život je jako bolest,
která tvé srdce škrtí.

Je jako konec,
odkud cesty není.

Život je jako závist,
která je zahleděná do sebe.

Je jako hlavolam,
u kterého se musíš splést.

Život je jako trůn,
na kterém sedí král.

Je jako sen,
který sis vždycky přál.

Život je jako život,
který se nedá jinak žít.

Je to prostě cesta,
po které musíš navždy jít.

***

Chemie nás baví

Každý rok se žáci ZŠ Lutín účastní chemické
olympiády. Školní kolo proběhlo letos j iž na
začátku února a dva úspěšní řešitelé - Ondřej
Vrbka a Martin Faltičko - byli přihlášeni do
okresního kola.
Toho se nakonec zúčastni l Martin Faltičko
s největším počtem bodů.
Okresní kolo se konalo 7. března na Gymnáziu
v Hejčíně v Olomouci. Mart in předvedl skvělý
výkon. V okresním kole vyhrál a vybojoval
si tím postup do kola krajského. To proběhlo
11.4. 2003 na SPŠ v Hranicích na Moravě . Ze
dvaceti soutěžících jen 11 dětí úspěšně úkoly
vyřešilo. Martin se ani tady nenechal zahanbit
a v krajském kole se umísti l na 11.místě. Za
uplatnění všech znalostí a za hodně práce navíc
mu děkujeme a gratulujeme.
Za tento skvělý výkon patří poděkování i jeho
učitelce Mgr. Elišce Mišákové, která ho na
obtížnou soutěž př ipravi la .

Mgr Jan Spurný
ředitel školy

Úspěchy ZŠ Lutín nejen na poli
sportovním

V minulých dnech se někteří naši žáci
zúčastnili školního kola biologické olympiády,
kterou pro ně př ipravi l u č i t e l přírodopisu p.
Chmelař. Ve školním kole byl i v kategoriích
6. - 7. a 8. - 9. tř íd ne júspěšnějš í t i to žáci:
Jan Mišák, K a m i l a Kolomazníková, Lenka
Jarošová, Martin Faltičko, Zuzana Spáčilová
a Zuzana Adlerová.
Od všech zúčastněných žáku to vyžadovalo
zvláštní přípravu v j e j i c h v o l n é m čase,
zejména Martin Fal t ičko pracoval na přípravě
svého projektu téměř celý rok.
Jeho práce byla zúročena i v okresním kole
biologické olympiády, kterého se Martin zú-
častnil v pátek 25. 4. 2003 v Domě dětí a
mládeže v Olomouci a získal krásné 3. místo.
Postoupil tedy do krajského kola, kde bude
rovněž obhajovat 9. místo z loňského roku.
Všem žákům, kteří se biologické olympiády
zúčastnili, blahopřejeme a těšíme se na jejich
příští úspěchy v tomto oboru.

Mgr. Milena Vychodilová
zástupkyně ředitele



Hudební nástroje se představují ...

... To je název programu, který předvedli učitelé
a žáci Základní umělecké školy Iši Krejčího
v Olomouci v pátek 25. 4. 2003 v aule lutínské
školy. Pořad byl určen žákům 1. - 5. tříd a jeho
cílem bylo seznámit děti s hudebními nástroji a
způsobem hry na ně. Představily se tu housle,
viola, příčná flétna, klarinet i klavír a ukázaly,
co umějí. Pro děti, které již na hudební nástroje
hrají, to byla skutečně ukázka toho, čeho
mohou v budoucnu dosáhnout. A pro ostatní
možná návod, jak využít svůj volný čas. Určitě
se mezi dětmi našel někdo, kdo se rozhodl,
že se naučí na nějaký hudební nástroj hrát.

Mgr. Milena Vychodilová
zástupkyně ředitele

Sigmundovo SOUs Lutín a WvSS
Wetzlar

Ve dnech 15. - 28. 4. 2003 se uskutečnil
výměnný pobyt 20 žáků a 3 pedagogů našeho
učiliště v partnerské Werner von Siemens
Schule Wetzlar v SRN. Tato návštěva se konala
v rámci projektu Sokrates, kterým Evropská
unie podporuje rozvoj komunikace mezi našimi
a zahraničními žáky. Tato úspěšná spolupráce
byla započata v roce 1998 a každý rok probíhají
výměnné pobyty jak v Německu, tak u nás.
Součástí pobytu je společná práce žáků na
několika projektech a poznání současného
života i historie země hostitelů. Výsledkem
práce na projektech je rozšíření počítačové sítě
ve školní knihovně včetně výroby počítačových
stolků. Žáci rovněž zachytili celou návštěvu na
video, které sestříhali a ozvučili. Vytvořili také
www stránky, které budou přístupné na www
stránkách obou škol (naše webová adresa:

„web.telecom.cz/soulutin"). Náš poznávací
program byl velmi bohatý. Prohlédli jsme si
školu našich hostitelů. Za krásného jarního
počasí jsme absolvovali prohlídku Wetzlaru a
Herbornu a navštívili jsme mezinárodní letiště
i město Franfurkt nad Mohanem. Jednodenní
výlet do Porýní jsme zakončili prohlídkou
skanzenu Hesenpark. Ve firmě Kuster jsme
se seznámili s německou precizností při
organizaci práce.

Také třídenní pobyt v Beríně byl velmi
poutavý. Mimo jiné nás zaujaly zbytky
Berlínské zdi, návštěva muzea útěků přes
„železnou oponu" Checkpoint Charlie.

Vychutnali jsme si kávu a výhled na Berlín
z otáčející se kavárny televizní věže. Během
návštěvy jsme poznali mnohé speciality
německé kuchyně.

Při závěrečném večírku, který se konal v čínské
restauraci, jsme ochutnali další speciality.
Celý pobyt byl velmi kladně hodnocen vedením
partnerské školy i všemi účastníky. Umožnil
nám navázat a prohloubit přátelské kontakty,
zlepšit si jazykové dovednosti a získat mnoho
poznatků o Německu.

Mgr. Pavel Michalík
učitel SSOUs

Dokončování instalace PC sítě (foto L. Porteš)

Společné foto ve Wetzlaru (foto L. Porteš))

Oslavy Dne osvobození v Lutíně

58. výročí ukončení II. světové války oslavíme
v Lutíně dne 7. 5. t. r. tradičně následujícími
akcemi:

19.00 hod.

19.45hod.

20.15 hod.
21.00 hod.

- položení věnců k pomníku
padlým u kapličky
Nanebevzetí Panny Marie

- průvod od kapličky na
Rybníček

- vystoupení juniorek z taneční
skupiny Rytmus pod vedením
paní Křížkové

- zapálení vatry
- slavností ohňostroj

K poslechu hraje hudba p. Jiřího Pavlíčka,
občerstvení zajišťuji pánové Z. Rund a L.
Kubáč.

* * *

Třebčínské hody

Zastupitelstvo obce a Sbor dobrovolných
hasičů v Třebčíně srdečně zvou všechny
občany na vzpomínkové oslavy a na
společenské akce konané k 58. výročí
skončení II. světové války a osvobození vlasti
v rámci tradičních třebčínských hodů.

Program

Pátek 9. 5. 2003
19.00 hod. Průvod obcí s položením věnců

k pomníku padlým, slavnostní
projev, zapálení vatry.

20.°° hod. Zábava se skupinou VIA
PABĚDA do pozdních nočních
hodin.

20.l5 hod. Vystoupení juniorek z taneční
skupiny RYTMUS ze Slatinic
pod vedením pí Křížkové.

21.15 hod. Skupina historického šermu
REMEMBER - předvede
práci s ohněm a střelbu z píšťal.

23.°° hod. Vystoupení pánské skupiny
s názvem CHLAPI SOBĚ.

Opékání kabanosu, guláš,
ohňostroj.

Sobota 10. 5. 2003
13.30 hod. Vystoupení taneční skupiny

RYTMUS.

Po celé odpoledne pečené makrely.

14.00-18.00hod.
Výstava v Kulturním a
společenském zařízení:
* soubor unikátních
velkoplošných fotografií
„Nedotčená příroda" (poloostrov
KOLA, LADOGA. ALTAJ,
SIBIŘ),
* Třebčín v době dávné i nedávné
(zajímavosti).

16.30 hod. Ukázky užití sečných zbraní
v podání skupiny historického
šermu REMEMBER.



20.00 hod. Taneční zábava v Ohradě se
skupinou SAX.

Neděle 11. 5. 2003
7.°° hod. Hrajeme po obci na vaše přání

- budíček s dechovou
hudbou Jiřího Pavlíčka.

8.°° hod. Hodová mše sv. v kapli sv.
Floriána.

9.00 - 12.00 hod.
Výstava - pokračování.

10.00 hod. Sportovní den v Ohradě.
14.00 - l8.00 hod.

Výstava - pokračování.
15.00 hod. Fotbalové utkání v Ohradě mezi

bývalými hráčkami Lokomotivy
Olomouc a pány v nejlepších
letech.

Po všechny dny je připraveno bohaté
občerstveni a reprodukovaná hudba .

Na velkou účast se těší pořadatelé.

Z TJ SIGMA LUTÍN

„Máneska" letos nově

Odbor turistiky
TJ Sigma Lutín
pořádá v sobotu
17. května 2003

již 30. ročník
t u r i s t i c k é h o
p o c h o d u
M á n e s o v o u
s t e z k o u .
Pochod se jde
v délce 15 a 25
km a má letos

novou trasu. Tak např. trasa pochodu na 15
km nevede již přes Slatinky, ale přes Lípy a
Vápenici na Košíř. S průběhem tras se seznámí
účastníci v popisu trati, který obdrží na startu.
Start pochodu je od 7.30 do 8.30 na stadione TJ
Sigma, prezentace se provádí tamtéž od 7.00
hod. Startovné činí u dospělých l O Kč, u dětí do
15 roků 5 Kč.
Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav, každý
startuje na vlastní náklady a nebezpečí.
Účastníci nechť si vezmou starší vyšlapané boty
a pláštěnku do deště.
Cíl pochodu je opět na stadione TJ Sigma, kde
dostane každý účastník diplom a medaili. Během
pochodu nebo v cíli obdrží účastníci občerstvení.
Pořadatelé zvou všechny naše 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.

Vladimír Smékal
turistika

ZAJÍMAVOSTI

Pobočka Klubu chovatelů kníračů
ČR informuje

V polovině minulého roku vznikla nová pobočka
Klubu chovatelů kníračů ČR, sdružující
všechny příznivce a milovníky tohoto plemene
v celém širokém okolí Olomouce.
V návaznosti na založení pobočky proběhla
první členská schůze v Lutíně, kde se nachází
naše centrální adresa. Dne 17. ledna se sjeli
chovatelé z Olomouce, Štěpánova, Vsiska,
Hranic a řešili své trápení a problémy, ale
projevovali i radost ze svých chovatelských
úspěchů. Živě se také diskutovalo o nadcháze-
jících kynologických akcích pořádaných olo-
mouckou pobočkou.
Termín svodu, bonitace a výstavy byl přidělen

klubem a zní: 7. června - svod, bonitace, 18. a
19. října - výstava, svod, bonitace.
S největší pravděpodobností proběhnou pro
nás velké události v třebčínské Ohradě. Akce
dozajista přinesou obci určitý rozvoj a věhlas
po celém území naší vlasti, neboť na výstavu
se sjedou lidé a chovatelé z různých koutů
České republiky. Je samozřejmé, že také co
nejsrdečněji zveme všechny stejně naladěné
duše z naší obce.
Touto cestou bychom také rádi vyjádřili
poděkování všem členům rady obce a členům
třebčínské části zastupitelstva za jejich
předběžný souhlas, za přátelské a vlídné
přijetí tohoto v naší obci netradičního konání.

Petr Láta l
jednatel KCHK ČR
olomoucká pobočka

PO UZÁVĚRCE

Rada obce

připravuje návrhovou část projektu
„Regenerace panelového sídliště
v Lutíně";
vybrala firmu, která provede odstranění
nefunkčních teplovodů v Lutíně;
vzala na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Lutín za
rok 2002, které provedl Krajský úřad
Olomouc.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky;
schválila poskytnutí příspěvku na
zabezpečení výstavy fotografií Alana
Černohouze zachycující přírodu severu
Ruska. Výstava proběhne ve dnech 10. a
11. května t. r. v Třebčíně.

(ka)

Velká cena Sigmy Lutín

Ve dnech 25. 4. 2003 se uskutečnil na stadionu
Sigmy Lutín 10. ročník Velké ceny Sigmy
Lutín běhu mládeže. Celkem se zúčastnilo 144
startujících.

V následujících kategoriích se soutěžící
umístil i v tomto pořadí:

Předškolní věk do 6 roků - 60 m - dívky
(celkem 8 startujících)

1. Alélka Soušková Lutín 13:02 vt.
2. Anička Chvátalova Lutín 13:21 vt.
3. Vendulka Zbořilová Lutín 13:22 vt.

Předškolní věk do 6 roků - 60 m - hoši
(celkem 19 startuj ících)

1. Kryštof Skula
2. Roman Kurfiirst
3. Michal Surzinek

Olomouc 10:49vt.
Lutín 10:51 vt.
Lutín 10:53vt.

Dívky do 9 roků - 400 m (celkem 11
star tu j íc ích)

1. Barborka Švarcová Olomouc l :30,6 min.
2. Veronika Vičarová Lutín 1:31,4 min.
3. Andrea Veselá L u t í n 1:55,6 min.

Hoši do 9 roků 400 m (celkem 17
startujících)

1. Lukáš Rec
2. Jakub Hcjdušek
3. Milan Karhánck

Lutín l :31,2 min.
Lut ín 1:31,2 min.
Lutín 1:31,3 min.

Dívky do 15 roků - 800 m (celkem 15
startujících)

1. Naďa Skácelová
2. Jolana Tichá
3. Radka Galliková

Lutín 3:00,0 min.
L u t í n 3:14.0 min.
Lutín 3:34,0 min.

Hoši do l5 roků 800 m (celkem 23
startujících)

1. Petr Vrzal
2. Jakub Bednář
3. Tomáš Vévoda

Lutín 3:00,3 min.
Olomouc 3:00,4 min.

Lutín 3:00,5 min.

Příchozí nad 15 - 800 m (celkem 16
startujících)

1. Jiří Chabičovský
2. Ondřej Navrátil
3. Zdenek Rosskohl

Lutín 2:21,0 min.
Lutín 3:05,6 min.
Lutín 3:24,0 min.

Náborový závod - chůze dívky l km (celkem
29 startujících)

1. Petra Reinerová
2. Míša Brázdilová
3. Veronika Vičarová

Lutín 6:48,0 min.
Lutín 6:49,0 min.
Lutín 6:52,0 min.

Václav Dostalík
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