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ZE ŽIVOTA OBCE

Regenerace panelového
sídliště v Lutíně

Nové sídliště v Lutíně bylo postaveno
v letech 1985 - 1986. Projektová dokumen-
tace byla zpracována nejen na „holou
výstavbu bytů", ale řešila i otázku zázemí
obyvatel sídliště - měla zde být dětská
hřiště, zeleň, park, prostor pro sportovní
vyžití obyvatel a jejich volnočasové
aktivity, ale také zajištění služeb a bezpro-
blémové možnosti parkování. Velká část
projektu však nebyla realizována.

Umístěním velkého počtu bytů v malém
prostoru si vysloužilo toto sídliště hanlivý
název „Mačkalov". Nedostatky tohoto
nedořešeného projektu na sebe nedaly dlouho
čekat a postupně se začaly projevovat.

V současnosti nastala na sídlišti kritická
situace se stoupajícím počtem aut a jejich
umístěním, rovněž nárůst počtu psů a jejich
věnčení je problém. Je nutno na sídlišti
řešit také „zábavu" dětí všech věkových
kategorií, např. budováním hřišť.

Postupně byly na sídlišti upraveny
stávající plochy na odstavná parkoviště
a vybudována 3 dětská hřiště. Tyto úpravy
však nejsou dostatečné, proto zástupci
obce přistoupili ke komplexnímu řešení
prostoru sídliště, a to jak „nové" zástavby,
tak i starších panelových domů.

Regenerace sídliště byla zahájena

Protože katastrální hranice mezi obcemi
Lutín a Hněvotín je pro naši obec nevýhodná
(asi l O m za posledním panelovým domem),
vyvolali představitelé naší obce jednání se
zastupiteli obce Hněvotín. Po dohodě došlo
k posunutí katastrální hranice obce Lutín za
„novým" sídlištěm směrem k ČOV v šířce
asi 85 m výměnou za stejný díl katastru
v lokalitě Stružky. Zahrnutím této změny
do územního plánu obce byla v polovině
roku 2003 zahájena časově a finančně
náročná akce Regenerace panelového
sídliště v Lutíně (dále jen RPS).

Při zadání návrhu projektu RPS byly
osloveny dvě projektové kanceláře. Rada
obce vybrala Atelier Bonmot spol. s r. o.
Olomouc.

Na první schůzce Rady obce se zá-
stupci Atelieru Bonmot bylo rozhod-
nuto o jmenování Občanské poradní
komise (dále jen OPK) z řad občanů,
kteří mají zájem spolupracovat na
lepším vzhledu a funkčnosti sídliště
s Atelierem Bonmot a odbornými firmami.
Členem OPK se po schválení Radou obce
Lutín může stát jakákoliv fyzická osoba
nebo delegovaný zástupce právnické osoby.
Jednání komise je veřejné, schůzek se
mohou zúčastňovat i občané, kteří nemají
o členství v OPK zájem. Mají možnost se
na základě dostupných informací aktivně
zapojit svými připomínkami, návrhy a ná-
měty do procesu zpracování projektové
dokumentace.

Členové OPK:
Antonín Bábek, Petr Brázdil,
Ing. Věra Kozáková, Zdeněk Lysický,
Ing. Miroslav Mačák, Ing. Vladimír Novák,
František Pavlíček, Vojtěch Solovský,
Mgr. Alena Večeřová.

Zatím. proběhly, dvě veřejné, schůze
OPK a občanů za účasti zástupců Ateliéru
Bonmot s následujícím programem:

• Projednali a schváli l i jsme jednací řád
OPK.

• Zvolili jsme předsedu a tajemníka
OPK.

• Projednali jsme návrh ankety pro
zjištění názorů občanů bydlících na
sídlišti v Lutíně.

• Za přítomnosti zástupců Atelieru
Bonmot byl občanům nastíněn záměr
regenerace panelového sídliště.

• Obyvatelé panelových domů staré
i nové zástavby (č. p. 204 - 208 a 280
- 296) obdrželi dotazník, ve kterém
měli možnost vyjádřit svůj postoj,
připomínky a náměty.

V současné době Atelier Bonmot tuto
anketu zpracovává a připravuje koncept
návrhu regenerace panelového sídliště.

O dalším postupu budu průběžně infor-
movat a věřím, že obyvatelé sídliště se
aktivně zapojí do činnosti OPK a budou
tak nápomocni při regeneraci sídliště
a zlepšení současného stavu.

Zdeněk Lysický
předseda OPK

Likvidace odpadu v obci

Od poslední informace o odpadech si
dovolím připomenout systém shromažďo-
vání sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů.

V poplatku na občana a rok je obsažen
vývoz popelnic 110 l, velkoobjemových
kontejnerů na sídlišti, plastu, skla a papíru,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
a kontejnerů na zelený odpad.

Popelnice se vyváží každý lichý týden
v pátek a jejich počet není omezen. Je
zakázáno kvůli poškození sběrného vozu
do nich ukládat stavební suť.

Velkoobjemové kontejnery se vyváží
každé úterý. V jejich okolí není dovoleno
ukládat zbytky materiálu z rekonstrukce
bytových jader, autobaterie a elektrotechnický
odpad, které patří do nebezpečného odpadu.

Plast se vyváží každé pondělí

Plast se vyváží každé pondělí a je
upravován na třídící lince, papír a sklo dle
potřeby. Kontejnery na zelený odpad se
přistavují v průběhu roku.

Upozorňuji na sběr nebezpečného
odpadu, který se bude konat v sobotu
8. listopadu od 8.00 do 9.00 hod.
v Třebčíně a od 9.30 do 12.00 hod.
v Lutíně na obvyklých místech.
Budou se sbírat např. tyto druhy odpadů:
desinfekční prostředky, kosmetické
přípravky, absorpční činidla, olejové
filtry, olověné a nikl-kadmiové akumu-
látory, mazací tuky, oleje, staré nátěrové
hmoty, klížidla a lepidla, kyseliny, ředidla,
mořidla a rozpouštědla, hydroxidy,
pesticidy na hubení škůdců, postřiky,
fotochemikálie, detergenty, odmašťovací
přípravky, staré léky, baterie, monočlánky,
zářivky, výbojky, zařízení s obsahem
chlorofluorouhlovodíků (ledničky), elektro-
technický odpad (např. televizory, rádia,
vysavače, roboty ...).

Se začátkem topné sezóny žádám občany,
kteří používají kotle na tuhá paliva, aby jako
palivo nepoužívali odpad, k jehož likvidaci
slouží jiná nádoba a j iná technologie. Naši
spoluobčané mají právo dýchat čistý vzduch
a sušit prádlo bez obav o jeho čistotu.
Děkuji za pochopení.

Hynek Bokůvka
místostarosta



Olomoucká ulice
trochu jinak ....

V minulém čísle OZ jste měli možnost
přečíst si článek o dokončení úprav
Olomoucké ulice.

Já bych se rád na tuto investiční akci
podíval z trochu jiného úhlu. A abych vás
co nejrychleji zasvětil do problému, přímo
bych se na ni podíval na příjezdu do Lutína
od Olomouce.

Pro řidiče přijíždějícího z tohoto směru
se naskýtá poněkud jiný obraz, než je
nastíněn ve výše uvedeném článku.

Myslím tím provedení obrubníků od
začátku obce po odbočku do ulice U Mlýnku.
V Lutíně, v rovinatém terénu jsou na těchto
obrubnících nepochopitelné výškové vlny,
které výrazně degradují výsledek celého
stavebního díla. Stavební firma Presbeton
Nova se prezentovala prací, kterou si určitě
za rámeček nedá a kterou mezi svá úspěšná
referenční díla bezesporu nezařadí.

V čem je problém - firma zabetonovala
obrubníky dle platných norem ČSN a dle
projektu (i když velmi nedokonalého).
Tyto normy udávají, jak má být obrubník
zapuštěn vůči komunikaci - a zde jsme
u jádra věci - silnice je zde samozřejmě
výškově velice křivá. Stavební firma
udělala obrubníky podle této cesty - a
odpovídající výsledek se dostavil.

Stavební firma se hájí (a zde asi
oprávněně), že dodržela normy, ale žádná
norma nikdy nemůže postihnout skutečný
stav na stavbě v případě, že jde o rekonstrukci
nebo modernizaci existující stavby - a tou
naše příjezdová silnice také je. Jestliže
opravujete například svou nemovitost,
také dojdete mnohokrát do stadia, kdy je
třeba se rozhodnout, jak pokračovat dál,
jak přizpůsobit váš plán nebo projekt, aby
výsledné dílo mělo nejen svou funkčnost, ale
aby vás potěšilo i svou estetickou úrovní.

A tady se stala největší chyba - přes
upozornění některých radních, přes snahu
o svolávání průběžných, tzv. kontrolních
dnů bylo ve stavbě pokračováno až do
konečného převzetí celého díla. Protože
výsledek je takový, jaký je, byli požádáni
dva nezávislí stavební experti o vyjádření
se ke kvalitě stavby. Výsledek - ano,
stavba je předána v odpovídající kvalitě
a podle platných norem, ale s přihlédnutím
ke všem okolnostem neměla být takto
prováděna a dovedena do konce.

Při této příležitosti bych rád pozname-
nal, že hodnota celé investiční akce je
kolem 0,9 mil. Kč. Nezbývá mi než
parafrázovat známé židovské přísloví
„Nejsem tak bohatý, abych kupoval laciné
věci". Nejsme tak bohatí, abychom
museli přebírat tak nedokonalá díla.

Ing. Karel Mišák
radní obce Lutín

Týden knihoven
6. - 10. října 2003 v Obecní knihovně Lutín

Týden knihoven je celostátní akce,
jejímž cílem je upozornit veřejnost na
činnost a služby knihoven.

Knihovny jsou nejdostupnější veřejná
zařízení pro všechny vrstvy obyvatel, kultivo-
vaným místem setkávání lidí, místem, kde
je možné trávit volný čas. Nabízejí kulturní
a vzdělávací alternativu k současnému
spotřebnímu způsobu života. Podporují roz-
voj čtenářství, nabízejí veřejnosti přístup
k informačním zdrojům včetně internetu.

„Podej ruku své knihovně"

Lutínská knihovna se letos poprvé zapojila
do celostátní akce PROVÁZKIÁDA
s podnázvem „Podej ruku své knihovně".
Ta ruka je symbolizována asi padesát
centimetrů dlouhým provázkem, který si
čtenáři přinesli nebo ho obdrželi v knihovně.
Kdo chtěl, mohl provázek vyzdobit lístečky
se vzkazem nebo přáním. Provázky se pak
navazovaly do dlouhé šňůry. Této akce se
zúčastnilo 155 našich čtenářů a přispěli tak

77,5 m do celorepublikového výsledného
provazu, který představuje 7.837 metrů
„přátelských rukou". Celkově se do PRO-
VÁZK1ÁDY zapojilo 57 knihoven a bylo
navázáno 15.674 provázků.

Čtenáři měli v tomto týdnu možnost využít
čtenářské „amnestie" - vrácení dlouhodobě
půjčených knih bez sankčních poplatků.

Přihlásilo se 9 nových čtenářů, kteří si
mohou do konce roku 2003 půjčovat knihy
a časopisy zdarma.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Vánoční prodej knih
v obecní knihovně

Obecní knihovna zve srdečně obyvatele
Lutína na vánoční prodej knih, který se
uskuteční ve středu 19. 11. 2003. Knihy
bude prodávat knihkupectví Petr Linduška
v obecní knihovně od 9.00 do 17.00 hod.
V nabídce bude velký výběr beletrie, naučné
literatury a knih pro děti a mládež. Přijďte si
vybrat hezké knížky jako vánoční dárky.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

PRO NAŠE DĚTI
A NEJEN PRO N Ě . . .

Nové dětské hřiště v Třebčíně

Z iniciat ivy třebčínských zastupitelů,
zejména pak Mileny Weidingerové, bylo
postupně od jarních měsíců budováno
dětské hřiště na Zákantí, určené především
menším dětem. Za těch několik měsíců
vzniklo velice záslužné, účelné a esteticky
působivé dílo, které je už nyní v plném pro-
vozu. Mimo možnosti zábavy, her a atrakcí
pro děti je zde také možný odpočinek
a celková aktivní relaxace maminek nebo
obou rodičů či prarodičů. Hřiště také celé
prostranství zpříjemnilo a zkrášlilo.

V první fázi došlo k celkovému úklidu
a úpravě prostoru j iž dožívajícího hřiště,
k vytrhání starých keřů a výsadbě nového
živého plotu, k zabetonování sloupků
na plot a k instalaci dřevěného plotu,
k opravám laviček atp.

Po těchto pracích došla řada na pořízení
atrakcí (houpačky, hrazda, skluzavka aj.)
a jejich celkové zabudování.

V poslední fázi bylo dokončeno oplo-
cení, upraven vchod a dodělány některé
další drobnosti.

Vše bylo realizováno zcela svépo-
mocně a fakticky zdarma. Finanční
příspěvek Obecního úřadu Lutín byl použit
na nákup materiálu a jednotlivých věcných
položek.

Spoustu práce a času věnovaly zbudování
hřiště tyto manželské dvojice: Weidingerovi,
Greplovi, Slezákovi, Jarošovi, Vodičkovi, ze
Slatinek Crhovi (zhotovení atrakcí na hřiště).
Z jednotlivců potom Gieselová, Vodičková,

Richterová, Planičková, Křížek, Knybl,
Látal, Bokůvka, Obručník, Reif, Spurný,
Stoják ze Slatinek (zajištění dřeva) a další.
/Pokud jsme snad na někoho zapomněli,
velmi se omlouváme./

Svépomocně a fakticky zdarma

Za prospěšnou a nezištnou práci
a pomoc patří všem uznání a upřímné
poděkování jak veřejnosti, rodičů a dětí,
tak členů obecního zastupitelstva a perso-
nálu Obecního úřadu v Lutíně.

A co dál? Snad si jen přát, aby hřiště dobře
a dlouho sloužilo, aby zde byl stále pořádek,
aby byl majetek chráněn a udržován. Je
proto i na rodičích, dětech a ostatních
občanech, aby v této věci sami pomohli.
Snad se také podaří obdobné odpočinkové
lokality v Třebčíně ještě rozšířit.

Ladislav Smička
/foto: Weidinger st. (2x)/



Webové stránky obce...

Již několik měsíců má naše obec zřízeny
webové stránky, které může každý najít na
adrese www.lutin.cz. Na těchto stránkách
získáte různé zajímavé informace jak
o obecním úřadě, tak dění v naší obci.
Dozvíte se něco stručného z historie obce,
okolí, ze současnosti. Najdete na těchto
stránkách zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady obce, obecně závazné
vyhlášky, dozvíte se, co potřebujete doložit

k žádosti o vystavení občanského průkazu
nebo pasu. Ten, kdo si chce přečíst články
uveřejněné v Obecním zpravodaji a nemá ho
zrovna po ruce, může otevřít úvodní stránku

Můžete uveřejnit inzerát

a „kliknout" na položku „Zpravodaj".
Na stránce „Projekty" najdete základní
myšlenky Regenerace panelového sídliště a
zápisy Občanské poradní komise. Na našich
webových stránkách můžete uveřejnit inzerát,

v rubrice „Forum" položit jakoukoliv otázku
na život v obci, která vás zajímá, a dostanete
na ni odpověď. Na stránce „Forum" je
zavěšena i anketa pro občany panelového
sídliště, kterou můžete vyplnit a odeslat na
obecní úřad. Věřím, že tyto webové stránky
pomohou ke zviditelnění naší obce, že z nich
získáme i nějaké podnětné připomínky, které
nám pomohou k tomu, aby život v naší obci
popošel zase o kousek dopředu.

Antonín Bábek
starosta obce

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Co rozhodla rada obce na svých jednáních

- dne 25. 8. 2003
•»• Zástupci ateliéru Bonmot seznámili

radu s metodikou projektu Regenerace
lutínského sídliště v návaznosti
na Nařízení vlády č. 494/2000
Sb. týkající se poskytnutí státní
dotace. Bylo mimo jiné dohodnuto
zhotovení propagačního letáku, jakož
i uspořádání ankety mezi obyvateli
sídliště k této problematice. V této
souvislosti schválila rada obce také
složení občanské poradní komise za
předsednictví p. Zd. Lysického.

•» Rada vzala na vědomí výsledek
výběrového řízení na provedení
oprav lutínské kapličky. Zvítězila
firma PRINS Přerov, která současně
provede bezplatně drobnější záruční
opravy. Cena opravy kromě uznané
reklamace činí 15.498,- Kč.

•> Nabídku Sigma Group a.s. na odprodej
vodního hospodářství obci včetně
páteřních kanalizačních rozvodů v areálu
Sigmy rada neakceptovala, a to nejen pro
nedostatek finančních prostředků.

- dne 29. 9. 2003
*»* Rada vyhověla žádosti Arcidiecézní

charity Olomouc o finanční výpo-
moc na provoz Hospice na Svatém
Kopečku, který je nestátním zdravot-
nickým zařízením určeným pro nevy-
léčitelně nemocné pacienty, a rozhodla
uvolnit z rozpočtu obce 15 tis. Kč.

- dne 20. 10. 2003
•> Ve smyslu posudků 2 nezávislých

odborníků došla rada k závěru, že
stávající zhotovení díla „Úprava
Olomoucké ulice v Lutíně" je ve
shodě s projektovou dokumentací,
technickými předpisy a normami.

•» Rada schválila žádost komise školství,
mládeže a tělovýchovy o příspěvek 5 tis.
Kč na uspořádání mikulášské besídky.

•> Rada vzala na vědomí informaci o ukon-
čení ankety našich občanů k regeneraci
sídliště. Kvitovala s povděkem 55%
účast občanů, jakož i uspořádání

výtvarné soutěže dětí (jak si představují
budoucí uspořádání sídliště). Na od-
měny dětem -- účastníkům soutěže
- uvolnila částku l .000,- Kč.

O čem jednali a co rozhodli zastupitelé obce
na svém 7. veřejném zasedání dne 10.9.2003.

•» Zastupitelstvo vzalo na vědomí
hospodaření obce za období 01-
08/2003. Současně se seznámilo
s plněním plánovaných investičních
i neinvestičních akcí prováděných
v letošním roce.

* Zastupitelstvo projednalo dořešení
úpravy památníku před Sigmou Lutín
a rozhodlo o umístění nápisu „Památce
osvobození Československa 1945".

•» Dále zastupitelstvo stanovilo termín
svěcení obecních symbolů na lutínské
hody dne 24. dubna 2004.

/ka/

ŠKOLY INFORMUJI

Začal nový školní rok
Letošní školní rok jsme slavnostně

zahájili 1. září 2003. V tento den přišlo do
školy 305 žáků, kteří pracují ve 13 třídách,
z toho 6 na l. stupni, 7 tříd na 2. stupni. Plni
očekávání přišli do školy prvňáčci. Je j ich
31 a byli rozděleni do dvou tříd s třídními
učitelkami Mgr. Leonou Čotkovou a Mgr.
Janou Rozprýmovou.

Celkem pracuje s dětmi na naší škole 18
učitelů a učitelek a 3 vychovatelky. O provoz
školy se stará 7 provozních zaměstnanců.

Škola je právním subjektem

Od ledna tohoto roku je naše škola
právním subjektem a mimo ZŠ a ŠD pod ni
patří i MŠ Lutín a obě školní jídelny. V MŠ
se o 83 dětí stará 6 učitelek a 2 provozní
zaměstnankyně. Vedoucí školních jíde-
len je pí Ludmila Zourková, která má
na starosti 8 zaměstnankyň kuchyně.
Denně uvaří kolem 550 obědů pro žáky,
zaměstnance škol i pro cizí strávníky.

Velké investice věnoval zřizovatel
- Obec Lutín - do modernizace školních
kuchyní tak, aby obě vyhovovaly hygie-
nickým normám EU.

Budeme se snažit vytvářet všechny
vhodné podmínky pro kvalitní vzdělávání
našich žáků. Doufám, že žáci naší školy
budou úspěšní při různých soutěžích a při
přijímacích pohovorech na střední školy.

Věřím, že tento školní rok bude mini-
málně tak úspěšný jako minulý, že se
nám podaří získat peníze na rekonstrukci
tělocvičny a vybudování školního hřiště.

Mgr. Jan Spurný
ředitel ZŠ Lutín

Od vody až k elektřině
Ve středu 1.10. 2003 se vypravili žáci 9.

tříd naší školy na exkurzi do přečerpávací
elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny
Dukovany.

Naše první zastávka byla v Dalešicích.
Zde jsme zhlédli krátký film, který nám
přiblížil historii a současnost elektrárny. Poté
nás čekala velmi zajímavá prohlídka celého
areálu elektrárny, kde jsme se dozvěděli
a viděli i něco navíc. Největším zážitkem
pro nás bylo vidět, jak se rozbíhá turbína.

Po ukončení programu v Dalešicích
jsme si to namířili přímo do Dukovan. Zde,
v příjemném prostředí informačního centra,
nás ochotné průvodkyně seznámily na velmi
efektních modelech s výrobou elektrické
energie v jaderné elektrárně. V jedné
části centra nám průvodkyně předvedla
simulovanou poruchu na reaktoru a jeho
rychlé odstavení tak, aby nedošlo k havárii.
Největší úspěch však sklidila ta část
expozice, kde jsme představovali samotné
jaderné palivo. Prohlídka centra nám rychle
uběhla a my se vydali na cestu domů.

Co říci na závěr? Exkurze byla velmi
zajímavá, líbila se nám a my přejeme
budoucím „deváťákům", aby se vydařila
příští rok i jim.

RNDr. Dana Vrbová
učitelka fyziky

Dějepisná exkurze
Jedním z cílů vyučování dějepisu na

základní škole je seznámit žáky s dějinami
místa, kde žijí, tedy s dějinami jejich
regionu. Zvelebení kulturního života
v jednotlivých regionech je pak i jedním
z cílů politiky Evropské unie.

Aby se blíže seznámili s památkami našeho
mikroregionu, podnikli žáci 8. ročníků s paní



učitelkou Voňkovou v září letošního roku
exkurzi, při které navš t ív i l i keltskou svatyni
ve Střížově, zámek v Náměšti na Hané
a Černou věž v Drahanovicích. Ve Střížově
se všichni prošli po valech zaniklé svatyně
a prohlédli si nově vztyčený obelisk, který
vyjadřuje úctu našich současníků k vyspělé

Zajímavá exkurze

k u l t u r n í úrovni našich předků. Pokochali
se krásným rozhledem, který využ i l i i Švé-
dové za třicetileté války. Proto se tomuto
místu říká také Švédské šance. V zámku
v Náměšti na Hané na nás dýchlo kouzlo
pozdního středověku, umocněné nádherou
arcibiskupských kočárů. Všechny pak čekala
nejzajímavější část exkurze - návštěva nově
rekonstruované Černé věže v Drahanovicích,
která bývala součástí středověké tvrze
a je jedním ze symbolů obce. Peníze na její
rekonstrukci byly poskytnuty také z fondů
Evropské u n i e . S jejich pomocí bylo celé
místo přeměněno ve ve lmi pěkný kul turní
areál, který nikdo z účastníků exkurze
jistě nenavšt ívi l naposledy. Nezbývá než
doufat, že se žákům exkurze l í b i l a a přispěla
k rozšíření jejich znalostí o rodném kraj i .

V. Voňková
učitelka ZŠ Lutín

Vítání novorozeňátek
Žákyně 2. a 3. třídy Monika Juřicová,

K a m i l a Šmoldasová, Tereza Chromečková
a Andrea Veselá se velmi těši ly na sobotu
20. září 2003. V ten den totiž vystupovaly
s k u l t u r n í m pásmem o rodině a děťátku
na slavnostním vítání občánků. To se
tentokrát uskutečni lo pro větší počet
narozených dětí ve dvou blocích.

Děvčátka v pěkných modrotiskových
krojích dokreslovala u kolébky k l i d n o u
rodinnou atmosféru tohoto aktu. Hřejivá
slova předsedkyně SPOZ paní Tunkové
dojala všechny přítomné.

V rodinných albech přibudou fotografie,
které budou př ipomínat tuto hezkou tradici.
Ať děťátka šťastně vykročí do života a ať
se j im v naší obci dobře žije.

Mgr. Jana Šolcová
třídní učitelka 2. A

Opět Tupesy
Ve čtvrtek 2. října, ráno o půl osmé jsme

se všichni setkali na hlavním vlakovém
nádraží v Olomouci. Všichni, to znamená
obě sedmé třídy a tři vyučující - pan ředitel
Mgr. Jan Spurný, Mgr. Jan Chmelař a Mgr.
Eliška Mišáková. V 7.52 jsme vyrazili
vlakem směr Staré Město. Ze Starého
Města jsme jeli do tupeské školy, kde se
k nám přidala paní ředitelka Rybářova.
Poté nás autobus odvezl na hrad Buchlov,
který jsme si prohlédli. Dověděli jsme se,
že hrad byl založen ve 13. století a povídá
se, že dodnes tam straší černá vdova.

Dodnes tam straší

Po prohlídce hradu jsem se vydali pěšky
na zámek Buchlovice. Prohlédli jsme si
nejen zámek, ale i krásný zámecký park,
ve kterém jsme se podívali na pomník
královského psa.

Ze zámku jsme š l i pěšky do školy
v Tupesích. Po cestě nám paní ředitelka
ukázala dominanty zdejšího kraje.

Ve škole pro nás měli žáci sedmé třídy
připravený bohatý program. Po představení,
ve kterém jsem se dověděli něco o historii
školy, jsme odešli do jídelny, kde jsem se
navečeřeli. Po jídle byla na programu už
dlouho očekávaná diskotéka.

Před desátou hodinou jsme se začali
chystat na spaní v tělocvičně, ale stejně
jsme tak brzy neusnuli.

Ráno jsme se sešli na snídani, pak
jsme si prohlédli školu. Kdo chtěl, mohl
si zakoupit keramiku v blízké keramické
dílně. Rozloučili jsme se s kamarády
z Tupes a zase pěšky jsme se vydali do
Velehradu na prohlídku krásného kostela.
Pak nás autobus odvezl do Starého Města.

Posledním bodem výletu byla prohlídka
památníku Velké Moravy. Zde jsme si
vyslechli zajímavý výklad pana průvodce.

Na nádraží jsme se pak mohli občerstvit
a už nás čekala jen cesta vlakem domů.

Byli jsme rádi, že jsme tento kraj mohli
trochu poznat a že jsme se zase viděli
s našimi kamarády.

Katka Navrátilová, Katka Kubáčová.
Ilona Hradilová a Šárka Švancarová

žákyně třídy 7. A

Beseda v knihovně
Ve středu 15. 10. 2003 n a v š t í v i l i žáci

3. A s pí učitelkou Danou Dostálovou
k n i h o v n u v Lutíně. Knihovnice pí Pospí-

Beseda se velice líbila

silová uspořádala besedu o knížkách pro
děti. Žáci se zajímali nejen o knihy, ale
také o provoz knihovny a práci samotné
paní knihovnice. Své znalosti si ověři l i
v zábavném kvizu, za který dostali sladkou
odměnu. Děti věnovaly paní k n i h o v n i c i

„obrázkového draka ", kam nakreslily své
ilustrace a přání, co by chtěly v knihovně.

Beseda se všem velice l íb i la , spousta
žáků chtěla být hned novými čtenáři.
Přestože počítač je velmi lákal, u „třeťáků"
přece jen zvítězila knížka, kterou si sami
prohlédnou a přečtou.

Závěrem chceme za všechny žáky 3.
A poděkovat za velmi dobře připravenou
besedu, které musela pí Pospíšilová věnovat
spoustu času. Věříme, že v podobném
stylu proběhnou i další návštěvy žáků ZŠ
Lutín v místní knihovně.

Výlet na Roháče

Letošní konec září byl mimořádně
vydařený. Nádherné babí léto s teplotními
rekordy přímo lákalo k návštěvě hor.
Lepší počasí bychom si k plánovanému
zájezdu zaměstnanců školy, školky, jejich
rodin a známých objednat nemohli . Tento

víkendový výlet směřoval
na Slovensko.

V pátek 26. 9. jsme
kolem druhé hodiny vyrazili
autobusem přes Bumbálku a
Makov do vesnice Zuberec,
ležící v Západních Tatrách
- Roháčích.

V sobotu jsme se pro-
budil i do krásného dne a
vyda l i jsme se hned po
snídani na túru, na výstup
na Roháčská plesa. Hory
hrály všemi barvami, pod-

zimní zlatohnědá v lese se střídala se
sytě zelenou barvou kosodřeviny a nad
vším čněly bí lé vrcholky ostrých štítů
shlížejících se v průzračné vodě modrých
horských ples. Nic lepšího jsme si ne-
mohli přát. Jen z toho velkého stoupání
a lapání po dechu se nám trochu točila
hlava. Ale i ztuhlé svaly byly za náročný
výkon odměněny večerním koupáním v
termálním koupališt i v Oravici.

Druhý den následovala procházka Kva-
čanskou dolinou a závěr opět patřil termálům,
tentokrát v Tatralandu u Liptovského Miku-
láše. Tak luxusní koupaliště s několika ba-
zény a tobogány můžeme jen závidět. Jen
škoda, že už se b l í ž i l odjezd domů.

Budeme dlouho vzpomínat a doporu-
čovat všem. Za organizaci celého
zájezdu si zaslouží pochvalu pan ředitel
Mgr. Jan Spurný.

Mgr. Eliška Mišáková
/foto: Ing. Vlastimil Hofírek/



Setkání starosty s delegací
z Werner von Siemens Schule

Dne 14. října 2003 došlo k setkání
starosty Lutína p. A. Babka a místostarosty
p. H. Bokůvky s pedagogickými pracov-
níky a žáky ze školy Werner von Siemens
z Wetzlaru v aule Základní školy v Lutíně.
Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili
rovněž ředitel Sigmundova SOU strojí-
renského Mgr. Michalík a vedoucí výměn-
ného projektu pan Porteš.

Zazněla slova chvály

V projevu starosty zazněla slova
chvály, jak úspěšně se j iž několik let
rozvíjí přátelská spolupráce mezi oběma
školskými zařízeními. Byla zdůrazněna
velmi dobrá pozice Sigmundova SOU
strojírenského mezi středními odbornými
uči l i š t i v našem regionu, v naší republi-
ce a také v zahraničí. Byla rovněž připo-
menuta bohatá historie obce Lutín i sa-
motného učiliště, jež bylo založeno pro
potřeby závodu Sigma Lutín.

Následná diskuse ukázala zájem ně-
meckých studentů o spolupráci i v příštích

Z činnosti TJ SIGMA
LUTÍN - oddílu kopané

TJ oddíl kopané reprezentují 4 mládež-
nická družstva a jedno mužstvo dospělých.
Mládežnická družstva jsou rozdělena
na starší a mladší hráče. U mladšího
žákovského družstva, které hraje l A třídu,
působí trenér Jiří Vymazal. Jeho družstvo
je zatím na posledním místě.

Vzhledem k tomu, že nebylo utvořeno
družstvo benjamínků, je situace znát na
jejich malé sehranosti. V budoucnu se
bude jejich hra jistě zlepšovat. U starších
žáků působí jako trenér Miroslav Vymazal
a jeho výsledky jsou celkem uspokojivé.
Potýká se ale s nedostatkem starších žá-
ků. Musí své družstvo doplňovat hráči
z řad mladších žáků. Zatím jsou na 7.
místě, což je maximum, kterého mohli
dosáhnout. Družstvo je však ještě mladé a
má schopnost dosáhnout vyšší příčky.

Dalšími mládežnickými mužstvy jsou
dorostenci, kteří se také dělí na mladší
a starší. U starších dorostenců je trenérem
Jaromír Kryl. Mužstvo hraje krajsky
přebor, kde je na 3. místě a vede si
skutečně dobře - někteří jeho hráči hrají za
muže. Proto se stává, že vzhledem k jejich
vytíženosti dorostenecké mužstvo trpí.
Musí odehrát ve dvou dnech dvě utkání.

U mladších dorostenců působí Miroslav
Huňka. Pod jeho vedením je mužstvo na
11. místě v krajském přeboru. Mužstvo se
potýká s nedostatkem mladších dorostenců,
protože někteří zaskakují za starší a mužstvo
mladších dorostenců je doplňováno staršími

letech. Pan starosta tu naznačil, že by byl
velmi rád, kdyby obec Lutín mohla navázat
kontakty s městem Wetzlar i na úrovni
zastupitelské. Obrátil se tedy s žádostí na
německé pedagogy, zda by dopis představitelů
Lutína předali zastupitelstvu Wetzlaru. Zá-
stupci školy ve Wetzlaru nejen souhlasili, ale
nabídli panu starostovi také možnost přijet
s jarním výměnným pobytem učňů z Lutína
a přímo se setkat s vedením města Wetzlar.
Projekt byl všemi zúčastněnými stranami
hodnocen jako velmi přínosný a označen
za začátek slibně se rozvíjející spolupráce
v rámci evropského regionu.

Sylva Julinková / učitelka NJ
/foto: Ladislav Porteš/

ZAJÍMAVOSTI

žáky. Vedoucím těchto mužstev je Karel
Přikryl, který zajišťuje jejich servis.

Postoupí do okresního přeboru?

Teď se dostáváme k hodnocení mužstva
mužů, kde působí jako trenéři Lubomír
Hejtman a Lubomír Skopalík a j e j i ch
vedoucím je Jan Rozsíval. Družstvo hraje
třetí třídu a je prozatím na l. místě. Jeho
výsledky jsou hodnoceny dobře. Vzhledem
k tomu, že ke skončení podzimní části
soutěže chybí odehrát dva zápasy, dá se říci,
že má mužstvo dobré předpoklady pro jarní
část, kde by mohlo uspět v boji o postup do
okresního přeboru. Zimní přípravu pro
jarní soutěž výbor obohatil o zimní turnaj,
aby mužstvo bylo co nejvíce rozehrané pro
jarní část soutěže a pokračovalo v dobrých
výkonech započatých v podzimní části.

Na chod oddílu jsou nutné peníze. Výbor
se je snaží shánět od různých sponzorů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kdo sponzorovali naši kopanou, a také
obecnímu úřadu, který nám vycházel vstříc.

Proto se výbor také rozhodl uspořádat
silvestrovskou zábavu a v příštím roce ples
oddílu kopané, aby tento výtěžek použil na
rozvoj lutínské kopané.

Na závěr výbor děkuje všem svým
příznivcům za jejich povzbuzování a chce
je pozvat na zimní turnaj, který chystá
v polovině ledna, a samozřejmě na jarní
sezónu, ve které se bude rozhodovat o na-
šem postupu do okresního přeboru.

Miroslav Navrátil
sekretář oddílu

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

V červnu 1935 byla větrná smršť
s deštěm. Teplota byla 2. května 0 °C, 11.
června 35 °C, rok byl velmi suchý, byl
nedostatek pícnin a zemáků.

Hospodářská situace se nepatrně
zlepšila, v republice bylo stále kolem 800
tisíc nezaměstnaných.

9. února zemřel zasloužilý člen
obecních sborů, bývalý dlouholetý starosta
obce, továrník František Sigmund. Bylo
mu uděleno čestné občanství Obce Lutína.
V továrně byla postavena druhá budova
pro Chemu, koncem dubna zřízena akciová
společnost Chema na výrobu bojových
chemikáli í a ochranných masek. V září se
postavil třetí internát pro úředníky a v říjnu
nová dílna.

Vzdělávací činnost Národní jednoty byla
opět bohatá - bylo sehráno 5 ochotnických
divadelních představení a uskutečněno
několik kulturních a společenských akcí.
Velmi aktivní ve své činnosti byl rovněž
agrární dorost.

Tovární hasičský sbor měl 21 činných
členů a zúčastnil se čtyř hasičských zásahů.
Protože byl celý rok velmi suchý, musela
se čerpat 3x voda do rybníka ze studny.
Výlov se prováděl 21. prosince a každému
členu se dostalo 5 kg ryb.

10. května se konaly volby do sněmovny
a senátu. Republikánská strana získala do
sněmovny 132 hlasů a do senátu 116 hlasů,
soc. dem. 72/61, živnostníci 30/21, strana
lidová 24/21, nár. sos. 20/15, komunist .
6/4, Henleinova str. 1/2 a fašist. 1 / 1 .
26. května se konaly volby do zemského
a okresního zastupitelstva. Zvítězila strana
republikánská před soc. demokraty a ná-
rod. socialisty.

„Vousatý" den
Den se probudil do mrazivého a krás-

ného rána. Byl osmnáctý říjen šest třicet
ráno a v třebčínském areálu „Ohrada"
se již hemžili pořadatelé první speciální
výstavy kníračů pořádané olomouckou
pobočkou Klubu chovatelů kníračů ČR.

Bylo zapotřebí nachystat všechny
náležitosti a vyladit poslední detaily.
V osm hodin se začínali sjíždět první
vystavovatelé a o půl desáté vše vypuklo.
Posuzování ve dvou kruzích, vyvolávání
vystavovatelů, štěkot psů, povzbuzování,
pískání hraček upoutávající pozornost
nejen psů.

Někteří chovatelé vycházeli z posuzo-
vacích kruhů nadšeni nad získaným
oceněním, j i n í i se slzou v očích. Jenže
takový je chovatelský život - někdy radost,
jindy smutek. Avšak správného chovatele
to neodradí a opět se vrhne do víru
chovatelských vášní.



Celá akce vyvrcholila finálovými
soutěžemi. Zde se j iž utkali „výherci" z kol
minulých. Volil se nejhezčí malý, střední a
velký knírač. Vítězové si prostřednictvím
svých paničku odnesli pohár a pěknou
dávku něčeho dobrého na zub. Tito
psi dále soutěžili o titul „Nejhezčí pes
výstavy". Pouze jeden však může vyhrát.
Opravdu zvítězil ten nejkrásnější. Byl
odměněn bouřlivým potleskem, titulem,
pohárem, ještě větší dávkou dobrůtek, také
soupravou sklenic a velkou lahví vína.

Volil se nejhezčí knírač

Pořadatelé nezapomněli ani na naše
nejmenší. Pro děti prvního stupně lutínské
základní školy byla vyhlášena soutěž
s názvem ,,Namaluj psa". Nejlepší výkresy

pak byly vystaveny přímo v dění výstavy
a účastníci v o l i l i nejkrásnější dílko. První
tři budou odměněni medailemi, plyšovým
psíkem a skládačkou pro volné chvíle.

Akce se zúčastnilo 56 psů a asi 180
l id í z různých koutů naší země. Po této
opravdu vydařené sobotě se Třebčín zapsal
do povědomí celé chovatelské veřejnosti.

Za olomouckou pobočku chci poděkovat
všem lidem, kteří se podíleli na této akci,
zvláště pak členům Sboru dobrovolných
hasičů Třebčín, kteří neváhali a obětovali
nám všechen svůj volný čas a pomoc.

Se všemi chovateli a širokou veřejností
se těšíme na další „vousatou" akci, na
kterou jsou všichni srdečně zváni.

Petr Látal
jednatel olomoucké pobočky

KCHK - ČR

Sčítání lidu, domů a bytů
2001

Sčítání l idu, domů a bytů se uskutečnilo
na celém území České republiky k l. břez-
nu 2001. V současné době ukončil Český
statistický úřad další etapu zpracování
definit ivních údajů. Obecní úřad Lutín
obdržel v dnešních dnech výběr základních
dat o naší obci, které jsou výsledkem
tohoto statistického šetření. Všechny
h l a v n í publikace s výsledky sčítání
lidu, domů a bytů 2001 jsou postupně

zveřejňovány i na internetových stránkách
ČSÚ www.czso.cz.

Do publikace vydané Českým statistic-
kým úřadem Praha, která obsahuje členění
podle různých kritéri í (např. obyvatelstvo
podle pohlaví a podle ekonomické a k t i v i t y
a odvětví; vyjíždějící do zaměstnání
a škol; domácnosti podle počtu členů
a typu domácnosti atd.) můžete nahlédnout
na Obecním úřadě v Lutíně.

Ing. Jan Fischer, Csc.
předseda ČSÚ

Důležitá výzva k výměně
řidičských průkazů!

Ve smyslu § 134 zákona č. 361/2000
Sb. se výměna týká řidičských průkazů,
které byly vydané od 1.7. 1964 do 31.12.
2000. Tato výměna musí být uskutečněna
do 31. 12. 2005. Žádáme držitele ŘP, aby
tento úkon zbytečně neodkládali, protože
s každým ubývajícím úředním dnem se
bude čekací doba vyřízení stále prodlužovat.
K výměně těchto ŘP potřebujete
- platný občanský průkaz;
- řidičský průkaz;
- l x foto (3,5 x 4,5 cm - čelní pohled);
- žádost (najdete v zásobníku č. 6 u vchodu do

čekárny evidence řidičů);
- poplatek (pokud není v ŘP žádná změna - bez

poplatku; pokud je v ŘP změna např. jména,
t i tul , adresa atd. - 10,- Kč);

- žadatelé od 60 let věku předloží při výměně
potvrzení od obvodního, závodního nebo
praktického lékaře, že jsou schopni řídit
motorová vozidla, v jakém rozsahu řidičských
oprávnění a s jakým omezením.

Výměna se provádí na Magistrátu města
Olomouce. Kosmonautů 10 (budova
bývalého Okresního úřadu), 4. patro, dveře
č. 454 - evidence ř idičů.
Úřední dny:
Po 8.00 - 17.00 hod. Út 8.00 - 15.00 hod.
St 8.00- 17.00 hod. Čt 8.00 - 12.00 hod.
Pokud potřebujete další informace, volejte
na telefonní číslo 585 510 661.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V září oslavili:
91 let Marie Vodičková Lutín
88 let Růžena Honzlová Lutín
83 let Libuše Hammerová Lutín
75 let Ludmila Krátká Lutín

V říjnu oslavili:
89 let Marie Mlenská Lutín
89 let Ludmi la Dlabajová Lutín
87 let František Mlčoch Třebčín
83 let Milada Bartošíková Třebčín
81 let Ignác Bokůvka Třebčín
75 let Alžběta Andrejčíková Lut ín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

- srpen:
David Koudelka

- září:
Elena Dittrichová
Jan Vaca
Renée Wippernová

- říjen:
František Špunda

Lutín

Lutín
Lutín
Lutín

Lutín

50 let společného života - zlatou svatbu
oslavili v říjnu manželé
Marie a Miroslav Milarovi z Lutína.

60 let společného života - diamantovou
svatbu oslavil i v září manželé
Vlasta a Josef Šperkovi z Lutína.

Přejeme do dalších let hodně -draví,
spokojenosti a rodinné pohody.

Vlasta a Josef Šperkovi z Lutína.
/foto: Antonín Bábek/

Dne 5. 10. 2003 proběhlo v Třebčíně
slavnostní přiví tání 5 dětí do svazku obce.

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

Marie a Miroslav Milarovi z Lutína.
/foto: Antonín Bábek/

Opustili nás ve věku ...

70 let Josefa Hausknechtová Lutín
92 let Františka Handlová Lutín
(Naše dlouholetá spoluobčanka, která žila
v posledních letech u dcery v Aust rá l i i . )

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti
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