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ZE ŽIVOTA OBCE

Žehnání symbolů obce

Symboly obce, prapor a znak, vznikly na
přelomu roku 2000 a 2001. Autorem těchto
symbolů je známý a uznávaný heraldik Jiří
Louda. Kromě našich symbolů vytvořil
i znak a standartu České republiky a znak
Olomouckého kraje. Konečnou podobu
znaku a praporu schválilo zastupitelstvo
obce na svém zasedání 6. června 2001.
Parlament České republiky schválil sym-
boly naší obce dne 22. listopadu 2001
a zástupci obce je převzali při slavnostním
aktu dne 21. ledna v Praze z rukou tehdej-
šího předsedy Parlamentu, dnes prezidenta
republiky Václava Klause.

Symboly obce využívají jako základ-
ního motivu zejména vzory starých peče-
tidel obcí Lutína a Třebčína, jejichž tvary
jsme si zvykl i pravidelně vídat v hlavičce
našeho Obecního zpravodaje. Málokdo
však patrně zná jejich historický původ.

Písemné zmínky o Lutínu sahají do
13. století, přesně do roku 1234, avšak rok
vzniku pečetidla není znám. Zachovaly se
jen dva otisky z 18. století, na nichž jsou
v kruhovém poli zobrazeny tři kužele
s hroty do středu, po stranách jsou dvě
hvězdičky, jejichž význam se nepodařilo
zjistit. Lutín náležel od svého počátku
až do roku 1850 k biskupskému, později

a r c i b i s k u p s k é m u
chrámu sv. Václava
v Olomouci, a proto je
velice pravděpodobné,
že tyto kužele pocházejí
ze znaku biskupství,
který měl těchto kuželů
ve znaku celkem šest,
stříbrných v červeném
poli. Ve znaku obce jsou
tyto tři kužely umístěny
do jeho nejčestnější
části, v heraldice zva-
né „hlava štítu", a to
v barvách stříbrné
a červené.

Písemná zmínka
o Třebčínu je dokonce
z roku 1131 a i jeho
pečeť je zřejmě velmi
starého původu, z konce 15. století. Je na
ní ve štítu vyobrazena husa jako symbol
zemědělství a snad i úrodnosti a bohatosti
hanáckých polí a vesnic.

Symbolům obce požehnal arcibiskup

Ve znaku naší obce je tato husa stříbrná
se zlatým zobákem a nohama, pole pod
ní je zelené, což zdůrazňuje zemědělský
ráz obou obcí. Nad husou je ve volném
prostoru umístěn zlatý trojzubec, symbol

římského boha vod
Neptuna. Je to připo-
mínka toho, že zdejší
výroba vodních čerpa-
del proslavila Lutín
na celém světě j iž
v předminulém století.
Barvy praporu jsou
identické s barvami
znaku a tvoří ho čtyři
svislé pruhy - červený,
bílý, zelený a žlutý.

Při stanovování
dne slavnostního aktu
žehnání symbolů obce
byl vybrán termín lu-
tínských hodů, které
připadají na druhou ne-
děli po velikonočních
svátcích. A tak v so-
botu 24. dubna 2004

došlo v naší obci k události, která od
svěcení rekonstruované kaple Nanebevzetí
Panny Marie v roce 1999 neměla obdoby.
Požehnat obecním symbolům přijel otec
arcibiskup Jan Graubner za doprovodu
duchovních okolních farností. Z pozvaných
osobností společenského života při jal i
pozvání a aktu se zúčastnili senátor dr.
Vítězslav Vavroušek, autor symbolů
obce heraldik Jiří Louda, ing. Milan
Šimonovský, předseda představenstva
Sigma Group, Mgr. Pavel Michalík, ředitel
SOUs Lutín, ing. Ivo Hošek, ředitel lázní
Slatinice, starostové okolních obcí a mno-
ho občanů naší obce.

Slavnostního průvodu se kromě církev-
ních hodnostářů, hostů a představitelů
obce zúčastnili také členové Sboru do-
brovolných hasičů z Třebčína, kteří ve
slavnostních uniformách nesli prapor a dě-
lali mu čestnou jednotku, a také skupina
dětí ze ZŠ Lutín v hanáckých krojích, která
průvodu dodala lidový ráz. Do průvodu
se samozřejmě zapojili i občané obce.
Žehnání obecním symbolům vykonal
otec arcibiskup Jan Graubner před kaplí
Nanebevzetí Panny Marie a po něm
následovala mše svatá uvnitř kaple.
Po skončení mše svaté odešel průvod
za zvuku pochodů dechové hudby
Jřího Pavlíčka zpět k obecnímu úřadu
a slavnostní žehnání bylo zakončeno
neformální rozpravou v aule ZŠ.

Antonín Bábek - starosta obce
/foto: David Bábek/



Volby
do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se
konají tajným hlasováním na základě vše-
obecného, rovného a přímého volebního
práva, podle zásad poměrného zastoupení.
Volby se konají ve dvou dnech: v pátek
l l . června 2004 od 14,00 hod. do 22,00
hod. a v sobotu 12. června 2004 od 8,00
hod. do 14,00 hod. Volebními místnostmi
v naší obci budou aula Základní školy
v Lutíně a Kulturní a společenské zařízení
v Třebčíně. Pro Lutín byly stanoveny tři
okrskové volební komise, pro Třebčín
jedna okrsková volební komise.

Právo volit na území České republiky do
Evropského parlamentu má každý občan
České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhne věku 18 let, a občan
jiného členského státu EU, který alespoň
druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci

obyvatel, má na území České republiky
povolení k pobytu a je zapsán v seznamu
voličů do Evropského parlamentu.

Po příchodu do volební místnosti pro-
káže volič svoji totožnost, státní občanství
a cizí státní příslušník i povolení k pobytu
na území České republiky. Po obdržení
úřední obálky, popřípadě hlasovacích
lístků, se musí volič odebrat do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru vloží volič do úřední
obálky l hlasovací lístek, na němž může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u dvou kandidátů vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy
se na hlasovacím lístku neprovádí. Úřední
obálku s hlasovacím lístkem potom před
okrskovou volební komisí vloží do volební
schránky.Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.

Pokud volič nebude moci a nebo ne-
hodlá volit ve svém okrsku, kde je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, může nejpozději do 27. květ-

na 2004 požádat obecní úřad o vydání
voličského průkazu, který ho opravňuje
hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku
na území České republiky.

V pátek 11. a 12. června 2004

Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Další informace k volbám do Evrop-
ského parlamentu může každý získat na
obecním úřadě nebo na internetových
stránkách www.mvcr.cz.

Antonín Bábek - starosta obce

Rozloučení

Rozloučili jsme se s lutínským rodákem
a „čestným občanem" obce ing. Mirosla-
vem Sigmundem. Počátkem března nás
všechny stihla smutná a bolestná zpráva
z anglického Newcastle upon Tyne
o úmrtí ing. Miroslava Sigmunda,
dr.h.c. Zemřel dne 4. 3. 2004 v kruhu
svých blízkých ve věku nedožitých 97 let.
Narodil se dne 10. 3. 1907 v Lutíně,
v rodině, která je neodmyslitelně spojena
se založením pumpařské tradice v Lutíně.
Zde prožil své dětství, studentská léta
a mládí. Po absolutoriu techniky v Brně se
se svými bratry Janem a Františkem pouští
s nevšedním zájmem a úsilím do budování
a zvelebování rodinné čerpadlářské firmy.
Projevil se jako zdatný a erudovaný tech-
nický inženýr a svůj talent také doká-
zal mnoha vynálezy a patenty.

Ve svých 30 letech odchází do Anglie,
aby zde založil sesterskou společnost
Sigmund Pumps Ltd. l když pracoval
v naprosto nových a cizích podmínkách,
vznikl zde v krátké době nový závod,
zabývající se především výrobou hasič-
ských stříkaček. V období II. světové války
byla pak výroba přebudována na výrobu
velmi dokonalých a úspěšných zbraní
a zařízení pro ochranu obyvatelstva proti
bojovým chemickým látkám. Zásluhy
o obranu Anglie ocenila potom sama
anglická vláda.

Po válce se jeho společnost Sigmund
Pumps opět orientuje na výrobu čerpa-
del, avšak j iž s převahou sortimentu
průmyslového, zejména pro petrolejářské
užití. Ing. Miroslav Sigmund byl beze
sporu výrazná osobnost jak v rodině Sig-

mundových, v tzv. 3. generaci pumpařů,
tak v rovině podnikatelské, technické
a tvůrčí. Proto také brněnské Vysoké učení
technické vyznamenalo svého bývalého
žáka v roce 2000 čestným doktorským
titulem.

Mirko Sigmund, jak byl běžně oslovo-
ván, ač dlouhá léta mimo své bydliště, byl
stále srdcem i duchem Hanák - Lutíňák
a na svůj domov čím dál více myslel
a vzpomínal. Byl také trvalým příznivcem
své rodné firmy a všech „sigmáků".

Osobnost ing. Miroslava Sigmunda byla
také oceněna obcí Lutín a bylo mu uděleno
v roce 1993 „čestné občanství". Jeho
památku připomíná též pamětní deska na
rodném domě v ulici U Parku č. 68, kterou
si zde přál umístit na počest svých předků,
zakladatelů pumpařské tradice v Lutíně.

Poslední rozloučení s Miroslavem
Sigmundem se konalo 10. března 2004
v Newcastle upon Tyne v Anglii .

Obecní zastupitelstvo a občané Lutína

Ing. Miroslavu Sigmundovi byl udělen čestný doktorát (r. 2000). Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka. DrSc.. rektor VUT
Brno (vpravo) na osobni návštěvě v Anglii (r. 2002). /foto: archiv/



Jízda za pokladem Hané

aneb jak se z vás stane
„hanácké cestovatel"

Nevíte, co znamená tento pro mnohé
záhadný nadpis? Je to velice jednoduché.
Tuto určitě zajímavou akci připravilo
Občanské sdružení Region Haná na podporu
a zviditelnění obcí Mikroregionu Kosířsko
a několika obcí Mikroregionu Litovelsko.
V čem spočívají podmínky této akce?

Akce na podporu
Mikroregionu Kosířsko

Koupíte si propozice /průvodce/
a mapu na určených místech, v naší obci
je to obecní úřad, hostinec U Popelku
a cykloobchod Popelka.

Navštívíte minimálně 15 z 18 uvede-
ných míst, ve kterých najdete odpověď na
otázku s tímto místem spojenou /otázky
jsou v průvodci/.

Získáte razítko navštíveného místa
(Lutín, Drahanovice, Slatinice, Těšetice,

Hněvotín, Slatinky, Luběnice, Náměšť na
Hané, Senička, Senice na Hané, Loučany,
Vilémov, Bílsko/.

Odevzdáte vyplněného průvodce na
některém z kontaktních míst, třeba na
Obecním úřadě v Lutíně, nebo pošlete
poštou na OÚ v Senici na Hané.

Slavnostní zahájení se konalo 3. dubna
2004 na zámku v Náměšti na Hané.

Slavnostní ukončení se bude konat
9. 10. 2004 v Senici na Hané, kam budou
pozváni všichni, kteří splní podmínky
a odevzdají v termínu vyplněné průvodce.
Současně obdrží certifikát „Hanácké ce-
stovatel".

Záštitu nad touto akcí převzal hejtman
Olomouckého kraje ing. Jan Březina,
mediálním partnerem je Český rozhlas
Olomouc.

Protože už všechno o této akci víte,
přejeme vám hodně šťastných kilometrů.

Antonín Bábek
starosta obce

Udržují staré tradice

Že v Třebčíně dbají na tradice svých
předků, o tom jsme se mohli přesvědčit
již mnohokrát. Po mnoho desetiletí také
pěstují masopustní veselí a radovánky, které
vrcholí průvodem masek obcí a večerní
„ostatkovou" zábavou s pochováváním
basy. I když j iž máme plné jaro, stojí jistě
za připomenutí 21. únor 2004, kdy toto
všechno proběhlo k velké spokojenosti
jak občanů a přihlížejících „cizinců",
tak organizátorů a účinkujících. Vždyť
považte! K maškarnímu reji se letos sešlo
na 50 masek, dospělých, mládeže a dětí,

a nevadilo j im ani nepříliš vlídné počasí.
A co teprve večer, kdy ostatková zábava
byla korunována aktem pochovávání basy,
okázalým smutečním průvodem s nena-
podobitelným farářem a kostelníkem!

V Třebčíně pochovali basu

Opět jedna kulturní akce se třebčínským
povedla. Obětavcům, kteří vše připravili
a zorganizovali a kterým nejsou cizí
pradávné tradice ani dobrá a správná
„sranda", patří srdečné poděkování.

Ladislav Smička

/foto: Ladislav Smička/

Úprava sazeb
za vodné a stočné

Od 1.4. 2004 došlo na základě schválení
rady obce ke zvýšení sazeb vodného
a stočného.
Toto jistě nepopulární opatření je nutno
občanům vysvětlit. Rada obce se snaží
postupovat maximálně citlivě.
Při stanovení výše uvedených sazeb pro
r. 2004 se vychází z výsledků loňského
roku a ze známých skutečností, které
ovlivní cenu vody a stočné v letošním
roce. Vypočítaná sazba za vodné pro rok
2004 činí pro celou obec 21,10 Kč/m3.
Přitom jenom nakoupený l m3 vody od
dodavatele Sigma Group a.s. stojí obec
15,70 Kč, se sazbou 5% DPH nakupuje
obec pitnou vodu pro zásobování obyvatel
Lutína za 16,50 Kč/m3. Podotýkám, že
cena za vodu, stanovená radou, je pro
obyvatele 16,60 Kč/m3 a pro podnikatele
18,60 Kč/m3. Obec v loňském roce na
rekonstrukci vodovodních řadů a na
opravy vynaložila víc než 900 tis. Kč.

Obec dotuje cenu vody

Z toho je vidět, že obec dotuje v ceně vody
jak obyvatele, tak podnikatele. U obyvatel
potom je uplatňována téměř jenom cena,
za kterou je voda nakupována obcí od
dodavatele Sigma Group a.s. V loňském
roce došlo ještě k jednomu důležitému
jevu, který o v l i v n i l sazbu za vodné i stočné,
totiž k velmi významnému poklesu odběru
vody, když obec nakoupila od dodavatele
asi o 54 tis. m3 méně než v předešlých
letech. Před rokem 2003 se tato spotřeba
pohybovala kolem 130 tis. m3 ročně.
Pokles odběru lze vysvětlit jednak menšími
odběry obyvatelstva, ale také tím, že se nám
výrazně podařilo snížit ztráty, a to až na
hranici 7%. To je velmi dobrý ukazatel.
V Třebčíně je situace poněkud jiná. Ná-
klady na provoz jsou sice nízké, ale obec
zde v 90. letech minulého století investovala
značné prostředky do l. a 2. etapy výstavby
vodovodu a odběry vody obyvatelstvem jsou
zde stále poměrně malé, takže vypočítaná
sazba za vodné je nad 20 Kč/m3.
Obecně řečeno cena vody se zvýšila
především proto, že ji zvýšil obci dodavatel
Sigma Group a.s. z hodnoty 12,10 Kč/m3

na 16,50 Kč/m3 včetně DPH. Přitom trvá
problém zákalu pitné vody, který - doufejme
- začne v tomto roce dodavatel řešit. Jde
o odvětrání agresivního oxidu uhličitého,
který obsahuje voda zdroje a který rozpouští
složky obsahující železo v potrubí.
Vypočítaná sazba za stočné pro rok 2004 je
20 Kč/m3 vyčištěné vody. Rada stanovila
cenu stočného pro obyvatele obce na
hodnotu 12 Kč/m3 a pro podnikatele
18,- Kč/m3, l v těchto případech je cena
stočného dotována z rozpočtu obce.

Ing. Lubomír Václavík - tajemník OÚ



„Vodovodní" anketa
Již brzy se některým občanům Lutína

dostane do rukou „vodovodní" anketa,
která má za úkol zjistit výši zájmu
o vybudování a připojení se na vodovod
v ul icích Pohoršov, Slatinická, Na Zabraní
a U Kapličky.

Je samozřejmé, že v anketě budou
rozhodovat občané uvedených ulic, kteří
svým hlasem rozhodnou o výstavbě tak
finančně náročného díla, jako je vodovod
a zásobování pitnou vodou. Prosíme
občany výše citovaných ulic, aby se za-
pojili do této dobrovolné ankety, neboť
mají možnost rozhodnout o sobě a svých
zájmech.

Veškeré podrobnosti naleznete přímo na
anketním letáčku. V případě jakýchkoliv
nesrovnalostí nebo nejasností se s důvěrou
obraťte na OÚ Lutín, kde vám vše bude
vysvětleno. Výsledky hlasování se dozvíte
mimo jiné opět v Obecním zpravodaji.

Věříme ve vaši kladnou spolupráci
a těšíme se na hojnou účast, neboť máte
jedinečnou příležitost rozhodnout sami
o sobě.

Petr Látal - stavební technik

Výsadba zeleně

V rámci projektu úpravy bývalého
koryta potoka Deštného na Olomoucké
ulici provádí odborná firma REKULTA
výsadbu 31 stromů a 740 keřů. Ze stromů
jsou vysazeny katalpy, hlohy, převislé
višně a j i lmy s průměrnou výškou 3 m.

Hlohy a ji lmy vysoké 7 m

Hlohy a j i lmy mimo zástavbu budou
vysoké 7 m. Výsadba plně respektuje
zatrubnění potoka a ostatní inženýrské
sítě. Jejím účelem je dotvoření estetického
zázemí části Olomoucké ulice navazující
na stávající zeleň v obci.

Hynek Bokůvka - místostarosta

Likvidace odpadu
V průběhu měsíce května dojde na

sídlišt i v Lutíně k výměně velkoobjemo-
vých kontejnerů na komunální odpad
a v celé obci pak k výměně všech nádob
na plasty, sklo a papír.

Technické služby Olomouc, které
pro obec likvidaci komunálního odpadu
zajišťují, zakoupily nové vozidlo, které
stávající kontejnery nebude schopno vy-
prázdnit. Termíny i četnost vývozu odpadu
zůstanou zachovány.

Sběr nebezpečného odpadu
opět v červnu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu se uskuteční v sobotu 5. června od
8.00 do 9.00 hod. v Třebčíně a od 9.30 do
12.00 hod. v Lutíně na obvyklých místech.

Sbírat se budou např. tyto druhy odpadů:
desinfekční prostředky, kosmetické příprav-
ky, olejové filtry, olověné a nikl-kadmiové
akumulátory, mazací tuky, oleje, staré
nátěrové hmoty, kyseliny, ředidla, hydroxidy,
postřiky, odmašťovací přípravky, staré léky,
monočlánky, zářivky, výbojky, ledničky,
televizory, rádia, vysavače, roboty apod.

Objemný odpad: např. matrace, koberce,
linolea, křesla, gauče, kočárky, plastové
vany, sedačky z automobilů apod.

Poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů zaplatí občané Lutína v měsíci
květnu v úřední dny (pondělí, středa) na
OÚ v Lutíně, občané Třebčína poplatek
uhradí buď v budově OÚ v Lutíně, nebo
v úterý 18. května od 13.00 do 17.00 hod.
v budově KSZ v Třebčíně.

Hynek Bokůvka

Poštovní schránky
Chceme dostávat veškerou poštu včas

a v pořádku? Určitě ano.

Ale ne všechny domy a byty jsou
patřičně vybaveny poštovními schránkami
a ne všichni jejich majitelé na tuto potřebu
myslí. Přitom je to vlastně jejich povinností.
Žijeme v civilizovaném světě, avšak v řadě
případů jsme svědky toho, že poštovní
schránky buď vůbec nejsou instalovány,
nebo jsou umístěny na nevhodném místě
a někdy - světe, div se! - všechno kolem
hlídá volně pobíhající a navztekaný pes.
Potom ani nemůže být divu, že adresát
buď poštu vůbec nedostane, nebo je
poškozená či zničená. A vina se potom
dává doručovateli nebo úřednici u poštovní
přepážky.

Podle zákona o poště a poštovním řá-
du mají být poštovní domovní schránky

opatřeny čitelnou jmenovkou a umístěny
v přízemí domu nebo u vchodu do samo-
statného objektu či domu, v případě
zahrad a předzahrad u vstupních dveří
do nich. Schránky zřizuje vlastník domu
a platí pro ně dokonce norma ČSN 747640.

Mají být zhotoveny tak, aby se zásilky
nepoškodily, aby nevyčnívaly a aby je
nemohl nikdo neoprávněně vyjmout.
To všechno je známé a to všechno víme.
Přesto se někdy chováme jinak. Potom se
ztrácejí dopisy, noviny, a co víc - důle-
žité úřední písemnosti, poštovní poukázky,
daňové doklady atd. Východisko nebo
rada je jediná. Pořídit si kvalitní poštovní
schránku a umístit ji na vhodném,
viditelném a přístupném místě.

Ladislav Smička

Oslavy Dne osvobození

59. výročí ukončení I I . světové války
oslavíme v Lutíně dne 7. 5. 2004 tradičně
následujícími akcemi:

19.30 hod. - položení věnců k pomníku
padlých u kapličky Nane-
bevzetí Panny Marie

- průvod od kapličky na Ryb-
níček

20.00 hod. - vystoupení juniorek z taneč-
ní skupiny Rytmus pod ve-
dením paní Křížkové

20.30 hod. - zapálení vatry

21.00 hod. - slavnostní ohňostroj

K poslechu hraje hudba p. Jiřího Pavlíčka,
občerstvení zajišťuje p. L. Kubáč.

V rámci vzpomínkových oslav k 59.
výročí osvobození naší vlasti uspořádá
Sbor dobrovolných hasičů v Třebčíně
v třebčínské Ohradě kulturní a společenské
akce. V letošním roce budou zahájeny
v pátek 7. 5. průvodem obcí, vatrou,

zábavou se skupinou VIA PABĚDA,
taneční skupinou RYTMUS, šermíři
skupiny REMEMBER - a možná bude
i překvapení.

V sobotu se můžeme těšit na ukázky
skotských tanců předvedených dětmi ze
skupiny RYTMUS, na pečené makrely
a zábavu se skupinou SAX. Na neděli je
připraven sportovní den v Ohradě, kterého
se účastní i bývalé hráčky Lokomotivy
Olomouc. Podrobnější informace najdete
na pozvánkách a plakátovacích plochách.
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O zdrojích znečišťování životního prostředí v naší obci a způsobu jak mu předcházet

Všechno nejlepší a hlavně zdraví

Při oslavách narozenin, velikonočních
svátků apod. si navzájem přejeme nej-
častěji asi právě zdraví.

Zdraví člověka je určeno na jedné
straně tím, jakou dávku odolnosti vůči
různým onemocněním dostal do vínku,
na druhé straně prostředím a způsobem
života, který žije.

Zatímco první faktor prakticky ovlivnit
nelze, zbývající faktory ovlivnit můžeme.
Pokud jste se v nedávné době při večerní
procházce nadechli a pomysleli si: „To je
zase smrad! Lepší snad bylo zůstat doma a
nevycházet," pokračujte ve čtení.

Cílem tohoto článku je informovat
obyvatele o zdrojích znečištění ovzduší
a možném zdravotním riziku, které toto
znečištění s sebou nese, a o tom, jak lze
upozornit na znečištění životního prostředí
a způsob, jak mu předcházet.

Pálení trávy a listí
Při dokonalém spalování suchého za-

hradního odpadu bez nežádoucích příměsí
(plasty apod.) vzniká jen minimum zdraví
škodlivých zplodin. Při pálení spadaného
listí a trávy však dokonalého spalování,
tedy spalování za dostatečného přívodu
kyslíku, dosáhneme jen stěží, a tak,
zejména na jaře a na podzim, lze vidět
a hlavně cítit dusivý kouř stoupající ze
zahrad.

Tento kouř obsahuje ze-
jména oxid uhelnatý, různé
uhlovodíky a dehtovité látky.
Spálením těchto látek nejen
vystavujeme náš organismus
zdravotním rizikům (viz
níže), ale navíc se zbavujeme
skvělého hnojiva. Ideálním
zpracováním zahradního
odpadu je kompostování.
Mimochodem, občané mohou
žádat obec, aby postavila právě
pro tyto účely kompostárnu.
V současné době se kom-
postárna buduje např. ve
Smržicích.

Spalování suchých organických zahrad-
ních zbytků řeší zákon č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší ve svém § 3 odst. 5:
„V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná
paliva určená výrobcem, přičemž uve-
dená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami."

/foto: Ing. Miloslav Skácel/

Spalování domácího odpadu
a zdravotní rizika

Při pálení plastových obalů a starých
nepotřebných věcí, jako jsou zbytky li-
nolea, prasklé dětské bazénky, kruhy na
plavání nebo některé dřevotřísky v domá-
cích kamnech na uhlí nebo dřevo také
nedochází k dokonalému spalování.

Produktů nedokonalého spalování plastů
byly za různých podmínek identifikovány
stovky, avšak charakteristické jsou saze,
oxid uhelnatý a akrolein. Oxid uhelnatý
se velmi dobře vstřebává plícemi a zne-
možňuje červenému krevnímu barvivu,
hemoglobinu, zabezpečit přívod kyslíku
ke všem orgánům. Akrolein, jedna z příčin
štiplavého zápachu kouře, způsobuje po-

dráždění očí a sliznic dýchacího traktu.
Saze obsahují značné množství dehtu s ob-
sahem kondenzovaných karcinogenních
aromatických uhlovodíků. Produkty spalo-
vání nejen nepříjemně zapáchají, dráždí
sliznici horních cest dýchacích a vedou
k bolestem hlavy, ale mohou způsobit
i trvalé zdravotní potíže, zhoubná bujení
a v některých případech i smrt. Nesprávné
zacházení s průmyslovými a komunálními
odpady je příčinou kontaminace životního
prostředí, zejména vody a půdy, vysoce
toxickými dibenzodioxiny.

Na každém plastovém obalu je podle
ČSN 77 0052 zobrazen recyklační troj-
úhelník opatřený číslem nebo slovním
popisem, což označuje druh použitého
materiálu. Označení se skládá z grafického

Abecední kód

PET

P E - H D

PVC

PE-LD

PP

PS

O

Číselný kód

1

2
3

4

5

6

Název plastu

polyethylentereftalát

polyethylen vysoké hustoty

polyvinylchlorid

polyethylen nízké hustoty

polypropylen

polystyren

jiné

symbolu a identifikačního kódu. Z tohoto
označení nevyplývá, že jde o ekologičtější
výrobek, jak se někdy mylně předpokládá.

Konečnými produkty spalování jsou
u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP)
a polyethylenglykoltereftalátu (PET) oxid
uhličitý a voda. U polyvinylchloridu (PVC),
stejně jako u chlorovaných organických
sloučenin obecně, vznikají kromě toho
ještě i vysoce toxické polychlorované
dibenzofurany (DBF) a dibenzodioxiny
(DBD). Z nich pověstně nejtoxičtější je
2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD).
Komparativní studie ukázaly, že akutně
nejtoxičtější spaliny ze jmenovaných poly-
merů poskytuje polyethylen (PE), nejvíce
sazí pak polystyren (PS).

Polyethylenglykoltereftalát (PET) ob-
sahuje v molekule pouze uhlík, vodík
a kyslík. Proto při dokonalém spalování
vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Po-
dobně jako u jiných plastů je ovšem
prakticky nemožné dosáhnout v domácích
podmínkách jejich dokonalého spalování.
Nelze počítat s tím, že v kamnech tento
druh odpadu shoří dokonale bez vzniku
toxických spalin. V případě PET bylo
za modelových podmínek nedokonalého
spalování spáleno 73 % obsaženého



uhlíku na oxidy uhlíku, z toho pak 13,4
% na toxický oxid uhelnatý, 15,6 %
na těkavé uhlovodíky (methan, ethen,
benzen, toluen) a 2,9 % na polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH). K toxicitě
přispívá oxid uhelnatý, akrolein, oxidy
dusíku a další produkty nedokonalého
spalování.

Zvláštní případ PVC
Na rozdíl od ostatních zmíněných plastů

obsahuje PVC ve své molekule chlor.
Při jeho spalování proto nutně vznikají
toxické zplodiny. Hlavními produkty
dokonalého spalování jsou oxid uhličitý,

voda a chlorovodík. Jako vedlejší produkty
vznikají j iž zmíněné vysoce toxické
polychlorované dibenzofurany a dibenzo-
dioxiny. Tyto látky jsou biologicky prak-
ticky neodbouratelné a v ekosystému
neustále cirkulují. Jejich stopová množství
se ukládají v živých organismech, zejména
v tucích. Z organismu se prakticky
nevylučují a mohou být příčinou řady
závažných onemocnění jater, kůže,
nervového, imunitního, hormonálního
a reproduktivního systému. Dioxiny
zároveň nemalou měrou zvyšují riziko
vzniku zhoubných nádorů a způsobují
i poškození plodu nenarozených dětí
(teratogenita). Nejvíce ohrožení jsou
právě kojenci, kteří jsou vystaveni účinku

dioxinů prostřednictvím mateřského mlé-
ka. Vzhledem k nízké hmotnosti kojence
může být dávka pro kojence až 130 krát
vyšší, než povolují normy vyspělých států
pro dospělého člověka.

V kontextu s výše uvedenými riziky
je naprosto nevhodné spalovat mate-
riály obsahující PVC (zbytky čistících
prostředků, některé obaly nebo kusy
linolea) v domácích kamnech. Zplodiny,
zejména dioxiny, se dostávají do po-
travinových zvířat a v konečné fázi vážně
ohrožují zdraví člověka. Mnoho dioxinů
vzniká v lokálních topeništích rodinných
domků zcela zbytečně z neznalosti
a pohodlnosti.

Sigma a velkochov prasat

Průmyslová společnost Sigma a vel-
kochov prasat jsou stacionárními zdroji
znečištění ovzduší v Lutíně, na které si
obyvatelé stěžují zastupitelům již roky.
Bohužel bez výsledku. Zplodiny z areálu
Sigmy podle směru větru vanou většinou
buď na Olšany nebo do naší obce.
Nejvíce zasaženou lokalitou jsou domy za
Rybníčkem, základní škola a její okolí. Ve

dnech, kdy zplodiny vanou do obce, nelze
větrat.

Provozovatel stacionárního zdroje
znečištění je podle § 11 zák. o ochraně
ovzduší povinen umožnit osobám po-
věřeným orgány ochrany ovzduší a České
inspekci životního prostředí přístup ke
stacionárnímu zdroji za účelem zjištění
množství znečišťujících látek, kontroly
provozu a technického stavu tohoto
zdroje a na požádání zpřístupnit veřejnosti

informaci o znečišťování ovzduší ze
stacionárního zdroje a o opatřeních
k omezení tohoto znečišťování.

Česká inspekce životního prostředí je
povinna zkoumat u provozovatelů zdrojů
znečištění dodržování emisních l imitů
a emisních stropů včetně přípustné tma-
vosti kouře, pachové číslo a přípustné
míry obtěžování obyvatelstva zápachem
(§ 46 odst. 2 zák. o ovzduší). Definice
těchto pojmů je uvedena ve vyhlášce
č. 351/02 Sb., až 356/2002 Sb.).

Jak postupovat?
Jsou-li občané obtěžování jakýmkoliv

druhem znečištění životního prostředí,
mohou dát písemný podnět na Českou
inspekci životního prostředí (ČIŽP) se
žádostí o opakované měření znečišťujících
látek a o informování o výsledku tohoto
měření a vůbec o tom, jaké prostředky
ČIŽP využila ke kontrole povinnosti na
úseku ochrany ovzduší.

Odkazy

Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc

telefon: 585 243 410 email: public@ol.cizp.cz

http://www.ekolist.cz/dotaz.shtml?x=88520 - Jaké konkrétní látky se uvolňují při spa-
lování plastů v kamnech a jak se projeví jejich dopad na zdraví občanů.

http://pvc.arnika.org/clanky.shtml?x=l 69702 - Jaký plastový obal si vybrat.

Ing. Miloslav Skácel



Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla
rada obce na svých jednáních

dne 23. 2. 2004

* Projednala kalkulaci a schválila no-
vou cenu vody a stočného pro rok
2004 s platností od l. 4. t. r.

* Vzala na vědomí, že schválení územ-
ního plánu obce se předpokládá
v dubnu až květnu t. r.

* Uložila Obecnímu úřadu Lutín
- prověřit do 30. 4. t. r. počet pře-
pojených nemovitostí na obecní kana-
lizaci v Lutíně a Třebčíně
- následně stanovit konečný termín
přepojení majitelům nemovitostí, kte-
ří tak dosud neučinil i
- ve smyslu obecně závazné vyhlášky
začít s uplatňováním sankcí.

dne 10.3. 2004

* Schválila uzavření mandátní smlou-
vy s firmou STAMINA s.r.o. na
zabezpečení a podporu akce Rekon-
strukce ZŠ Lutín (výstavba škol-
ního hřiště a oprava tělocvičny)
z prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu. Vlastní akce rekonstrukce
započne v květnu a potrvá do září t. r.

dne 29. 3. 2004

* Projednala a schválila návrhy urba-
nistické studie (zastavovací p lány)
vypracované ateliérem BONMOT,
týkající se následujících lokalit:
1. Lutín za Rybníčkem směrem

k Třebčínu
2. Třebčín za nádražím
3. Třebčín směrem k Olšanům.

* Projednala a následně schválila na-
bídku fy Sigma Soft na zhotovení
bezdrátového přenosu dat (Internetu)
pro potřeby obecního úřadu a následně
i pro občany naší obce.

O čem jednali a co rozhodli
zastupitelé obce na svém
9. veřejném zasedání

dne 10. 3. 2004

* Schválili hospodaření obce za rok
2003 bez výhrad.

* Projednali a schválili rozpočet obce
na rok 2004 vč. plánu investiční
výstavby. /ka/

ŠKOLY INFORMUJI

Fyzikální olympiáda

Každoročně pořádá naše škola školní
kolo fyzikální olympiády. V letošním roce
se jí zúčastnilo 7 žáků z 8. a 9. tříd. Ti
řešili úkoly školního kola - 6 teoretických
příkladů z různých oblastí fyziky a l
praktickou úlohu - určení výšky tělesa
pomocí délky stínu. Je potěšitelné, že
ze sedmi účastníků byli 4 žáci úspěšnými
řešiteli. Byli to Radek Vrzal, Ondřej
Procházka a Jan Mišák z 8. třídy a Petr
Vrba z 9. třídy.

Úspěšně hájili barvy naší školy

Vzhledem k výsledkům školního kola
vyslala škola do okresního kola Radka
Vrzala a Ondřeje Procházku. V posledním
březnovém dnu tak v prostorách DDM
Olomouc há j i l i tito žáci barvy naší školy.
A že úspěšně, to posuďte sami: V kategorii
8. ročníků základních škol i víceletých
gymnázií obsadil Radek Vrzal krásné
4. místo a Ondřej Procházka 7. místo
z více než 30 soutěžících.

Oběma žákům k tomuto úspěchu
srdečně blahopřejeme. Současně s tím chci
poděkovat za organizaci školního kola a za
přípravu postupujících žáků do okresního
kola učitelce fyziky RNDr. Daně Vrbové.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Připravujeme:

5. května - „Den otevřených dveří v ZŠ
Lutín" zveme všechny zájemce,
kteří se chtějí podívat do školy v době
vyučování.

29. května - oslavy „Mezinárodního dne
dětí" na Rybníčku ve spolupráci se
SRPŠ při ZŠ Lutín. Připraven je bohatý
program, zajištěno občerstvení.
Akce je připravena pro všechny děti
z Lutína a Třebčína a jejich rodiče.

Mgr. Milena Vychodilová
zástupkyně ředitele školy

Flétna uprostřed písní

Pod tímto názvem zněly v neděli
4. dubna odpoledne v aule ZŠ Lutín
flétny žáků ZUŠ Iši Krejčího Olomouc.
V lutínské pobočce vyučuje hře na tento
oblíbený hudební nástroj již řadu let pan
učitel Jiří Fischer, který celý program
s dětmi připravil, uváděl a spolu se dvěma
kolegy doprovázel na klavír.

Začátek koncertu patřil těm nejmenším

- dětem z mateřské školy a jejich zpívaným
hrám. Po nich přišl i na řadu žáci základní
školy, kteří zahrál i s chutí a téměř bezchybně
skladbičky domácích i cizích autorů.
Pro většinu účinkuj íc ích to jistě
nebylo poslední vystoupení. Pro
studentku gymnázia Hanu Lysickou
- letošní maturantku - to bylo vystoupení
absolventské. Věřím ale, že na svou
flétničku nezapomene a ráda se k ní bude
vracet.

Patří jim náš obdiv a dík

Koncert flétnistů se vydařil, všichni
účinkující zvládli svůj úkol i nezbytnou
trému a ukázali, že si se svým nástrojem
dobře rozumějí. Za to patří j im i jejich
učiteli náš obdiv a dík.

Závěr koncertu patřil pěveckému
sboru žáků ZŠ Lutín a jejich „broukání
v němčině". Čtyři poetické, s citem,
srozumitelně a melodicky krásně čistě
zazpívané německé písně nacvičila
s děvčaty a chlapci 7. - 9. tříd jejich
učitelka a dirigentka Mgr. Eliška
Mišáková.

Pozorní posluchači - rodiče, babičky,
dědečkové a kamarádi - spolužáci odměnili
každé vystoupení zaslouženým potleskem.
Všichni odcházeli obdarováni pěknými
zážitky, kterých není v každodenním shonu
nikdy dost. Ti, kdo o koncertu věděli,
ale nepřišli, mohou jen litovat. Vstup byl
volný stejně jako mnoho pohodlných židlí
připravených pro každého, kdo by chtěl
v pohodě a hodnotně strávit volné nedělní
odpoledne.

Mgr. Ladislava Kučerová

Strašidla na bále

V sobotu 6. března 2004 se zaplnil velký
sál Společenského domu Sigmy Lutín
dětmi v maskách i bez masek, v doprovodu
rodičů, prarodičů a kamarádů.

Maškarní bál pořádalo SRPŠ při ZŠ
Lutín ve spolupráci s učiteli ZŠ. Tento-
krát se vše odehrávalo v duchu strašidel,
kterými byl vyzdoben celý sál. Milým
překvapením byly čarodějnice, které
jsme mohli potkat při vstupu na bál, u
šatny, občerstvení a při prodeji lístků do
tomboly.

Velký zájem byl o slalom na koštěti

Po úvodním reji masek se děti mohly
vyřádit při nápaditých a neobvyk-
lých soutěžích.Velký úspěch měl běh
v papírových pytlích, které pomalovali
žáci v hodinách výtvarné výchovy.

Do soutěží se zapojili i ti nejmenší,
mohutně povzbuzováni fandícím obe-
censtvem.



Veliký zájem byl také o soutěž v hodu
obřími šiškami a o slalom s koštětem.

Ke zpestření sobotního odpoledne při-
spěla taneční vystoupení děvčat z oddílu
aerobiku pod vedením paní Markéty Val-
sové.

Karneval si tentokrát užili i starší žáci,
kteří se v podvečer ujali moderování
a přispěli také svým programem s tanečním
vystoupením děvčat 8. tříd a soutěžemi.

Pohodovou atmosféru doplnilo také
losování tomboly a možnost zakoupení
bohatého občerstvení.

Karneval byl prima a už teď se těšíme
na další akci pořádanou naším SRPŠ.

Mgr. Jana Vyhnánková
Mgr. Leona Čotková

Ze života MŠ

Beseda s hasiči

Koncem března proběhla v naší školce
beseda s hasiči. Členové olomouckého
záchranného sboru dětem vyprávěli
o své práci, dozvěděli jsme se zajímavosti
z různých záchranných a vyprošťovacích
akcí hasičů a děti se mohly zeptat na vše,
co je zajímalo.

Děti byly trochu zděšené

Hasiči nám dále předvedli ochranné
oděvy a pomůcky, které používají při
své práci. Malé děti byly sice především
z ochranných masek trochu zděšené, ale
předškoláci byli nadšeni a určitě se nejeden
z nich rozhodl, čím bude, až vyroste,

Na závěr jsme se domluvili na možné
návštěvě hasičské stanice v Olomouci
a děti dostaly pěkné vystřihovánky.

Jiřina Kurfürstová - učitelka MŠ Lutín
/foto: Helena Dvořáková/

6. A a škola v přírodě
Koncem března se nám poštěstilo prožít

zajímavý a dobrodružný týden mimo
školní lavice.

Ale neznamená to, že jsme se neučili.
Ve dnech 22. - 26. března 2004 proběhl
totiž týden školy v přírodě, a to ve vesničce
Krásensko, která se nachází v malebné
krajině Moravského krasu.

Týden plný zkoumání

Bydleli jsme v budově bývalé barokní
rychty. V tomto starobylém, ale moderně
upraveném prostředí i v jeho okolí jsme
prožili týden plný zkoumání, objevování,
pozorování, učení, ale i dobré zábavy.

Naučili jsme se lovit a sbírat brouky,
rozpoznávat je pomocí klíčů, třídit
odpad, péct chleba, zpracovávat ovčí
vlnu a plno dalších zajímavých věcí. Na
celodenní výlet do Rudic a k Rudickému
propadání určitě nikdo z nás nezapomene.
Kromě toho jsme si užili i společných
večerů plných her a soutěží. Samozřejmě
nechyběla ani diskotéka, na které se
všichni vyřádili.

l když nám moc nepřálo počasí,
máme všichni bohaté zážitky a doufáme,
že podobný zajímavý týden si prožijí
v budoucnu i další naši spolužáci.

Tereza Vychodilová, Radka Vychodilová,
Pavel Kovařík, Jakub Houb

žáci 6. A
/foto: Mgr. Jan Chmelař/

Dětský karneval
Sobota 3. dubna byla dnem, kdy se

všechny děti z mateřské školy zúčastnily
se svými rodiči dětského karnevalu v aule
ZŠ Lutín.

Do krásně vyzdobeného sálu se přišli
pobavit princezny, vodníci, kašpárci,
kočičky a mnoho dalších krásných masek.
Program celého odpoledne zajišťoval

„šašek VIKI". Děti s ním soutěžily,
zpívaly a tancovaly. Za odměnu dostaly
vždy malou sladkost. Na závěr nechyběl
ani tanec rodičů s jejich ratolestmi.
V rozzářených dětských očích bylo vidět,
že se jim karneval líbí.

Poděkování patří nejen učitelkám MŠ
za výzdobu sálu, ale také výboru SRPŠ za
zajištění občerstvení a tomboly.



Předškoláci v knihovně
Hned v pondělí 5. dubna, těsně po

karnevalu, byla pro předškoláky připravena
další zajímavá akce. Za doprovodu svých
učitelek navštívili nejstarší žáci MŠ
Obecní knihovnu v Lutíně.

Beseda o knížkách pro děti

Knihovnice pí Pospíšilová uspořádala
besedu o knížkách pro děti. Ptala se na
oblíbené dětské spisovatele a ilustrátory.
Děti si prohlédly knížky, které je nejvíce
zaujaly. Na závěr paní knihovnice vyhlásila
pro děti soutěž „Nejoblíbenější postava
z pohádky".

Věříme, že se dětem v knihovně l íbi lo
a že ji budou i v budoucnu pravidelně
navštěvovat.

Helena Dosedělová - učitelka MŠ Lutín
/foto: 2x Helena Dvořáková/

Sigmundovo SOUs
Ve Wetzlaru opět zněla čeština! Již

tradičně byla druhá polovina měsíce
března pro žáky Sigmundova středního
odborného učiliště v Lutíně spojena
s návštěvou partnerské školy Werner von
Siemens Schule Wetzlar.

Žáci vyměnili na čtrnáct dnů lavice
lutínského učiliště za práci na projektech
v německé škole. Celkem 20 žáků
se zapojilo do 4 projektů: sestavení
bezdrátové počítačové sítě, výroba
výukových programů (téma vrtání), vznik
evropské spolupráce mezi Werner von
Siemens Schule Wetzlar a SOU Lutín,
dokumentace průběhu pobytu.

Při plnění úkolů však žákům zbyl čas
také na poznávání Německa. Poznali
Frankfurt nad Mohanem, několik men-
ších měst v okolí Wetzlaru a Berlín.
Frankfurtské letiště, které patří k největším
v Evropě, všechny nadchlo. Také sportovní
odpoledne přispělo k poznání nových přátel
a navázání užších kontaktů. A to je hlavním

cílem naší spolupráce - poznat kulturu jiné
země, procvičit si znalost cizích jazyků
a především navázat nová přátelství.

Zbyl i čas na poznávání Německa

Celá práce probíhala v duchu přátelství
a pochopení mezi partnery. A to je podle
našeho mínění i hlavním cílem projektu
podporovaného z Česko-německého fondu
budoucnosti.

Ladislav Porteš - mistr odborné výchovy
/foto: Ladislav Porteš/

Duha Křišťál

Školení v Albrechticích

Jak je známo z veřejných průzkumů,
občané České republiky stárnou. Tento fakt
se projevil i v našem oddíle. Děti začaly
dospívat, některé udělaly první krůček
k postupu na instruktora, instruktoři na
post vedoucího. Právě tímto krůčkem bylo

školení v Albrechticích 19. - 21. 3. 2004.
Místní střední škola, která nám pro-

půjčila budovy internátu na spaní a školu
samotnou na učení, se stala dějištěm
nejrůznějších her a přednášek. Přednášky
jsme si mohli vybrat podle toho, co koho
zajímá. Od zdravovědy ke stromům,
bezpečnosti, finančním otázkám oddílu
a k výrobě marcipánu. Mezi přednáškami
byl čas na jídlo v tamější školní jídelně.
Naučili jsme se tu spoustu nových
a zajímavých věcí, a hlavně jsme se zde
setkali se spoustou nových lidí. Doufejme,
že nově nabyté zkušenosti zvednou
„hladinu" zábavy v našem oddíle.

Jaroslava Geletičová

Z TJ SIGMA LUTÍN

Pozvánka
na Mánesovu stezku

Měsíc květen je dobou vrcholící činností
turistů. V Lutíně se to projeví v sobotu
15. května, kdy se pořádá 31. ročník
turistického pochodu Mánesovou stez-
kou. Pořadatelem je turistický odbor TJ
Sigma Lutín a pochod se jde na trase
15 a 25 km. Trasa pochodu byla již
v loňském roce poněkud pozměněna,
proto žádáme účastníky, aby se ř ídi l i
plánkem a popisem trati, které dostanou
při prezentaci. Ta se provádí od 7.00
hod. na stadionu TJ Sigma. Startovně činí
u dospělých 10 Kč a u dětí do 15 roků
5 Kč. Trasa pochodu není nijak dlouhá,
přesto je třeba připomenout, že každý
startuje na vlastní náklady a nebezpečí.
Cíl pochodu je opět na stadionu TJ, kde
dostane každý účastník tradičně diplom
a medaili. Během pochodu na 25 km
nebo v cíli na 15 km obdrží účastníci
občerstvení.



Trať pochodu vede v mírně zvlněném
terénu, většinou po polních cestách, příp.
lesních stezkách, jen malá část, a to začátek
a konec pochodu, probíhá po silnici. Část
trati je značena běžnými turistickými
značkami, v místech, kde značky nejsou,
jsou umístěny orientační směrovky.
Všichni naši občané jsou na tento turistický
pochod za zdravím srdečně zváni, dětem je
doporučen doprovod dospělých. Pořadatelé
žádají všechny účastníky, aby se chovali
během cesty ukázněně, hlavně aby v lese
nepokřikovali a neodhazovali odpadky.

Vladimír Smékal - turistika

ZAJÍMAVOSTI
Z minulosti Lutína
/Z obecní kroniky vybral a upravil Vladimír
Smékal. Byly použity rovněž prameny z knihy
Antonína Přichystala „Sigmundové"./

V úterý 25. ledna 1938 večer se obje-
vila na obloze krásná polární záře. Tento
vzácný úkaz způsobil u nás poplach
a v některých místech vyjeli i hasiči se
stříkačkami v domnění, že vypukl požár.
Lid naší republiky prožíval v tomto jubi-
lejním roce 20. výročí samostatnosti, dny
horečného napětí a starostí o budoucnost
státu. Území, na kterém jsme organizovali
svůj státní a hospodářský život, bylo v tomto
roce značně zmenšeno. Téměř třetina území
státu byla přičleněna k sousedním státům,
hlavně k Německu. Svět spěl k nové válce.

Že se schyluje k světové bouři, bylo
nejlépe vidět právě v Lutíně. V Chemě
přibírali další a další pracovní síly. Vyrá-
běly se o překot plynové masky, dělaly se
pokusy s různými bojovými plyny. Lidé
zachvácení panikou války si kupovali
plynové masky.

Lidé z okolních vesnic docházeli nebo
dojížděli do práce na kole. Ze vzdáleněj-
ších míst dojížděli vlakem, ale pouze do
Třebčína a odtud bylo nutno jít do Lutína
pěšky. Teprve v roce 1938 zakoupili maji-
telé lutínského závodu autobus Tatra, který
svážel ráno a odvážel odpoledne dělníky
z Ludéřova, Pěnčína a Čech pod Kosířem.
V roce 1938 byla vybudována závodní
ošetřovna s malou nemocnicí o 6 lůžkách a
závodním lékařem byl jmenován MUDr. V.
Hubáček, který ordinoval i pro občany Lu-
tína a okolních vesnic. Majitelé závodu se
snažili vytvořit svým zaměstnancům dobré
životní podmínky, především bydlení, a tak
v roce 1939 měli Sigmundové j i ž 54 rodin-
ných bytů. V roce 1936 bylo pro podporu
lutínských zaměstnanců vytvořeno Nákup-
ní a spotřební družstvo. I v Lutíně proběhla
v září za velkého nadšení všeobecná mobili-
zace. Lidé byli odhodláni bránit svou vlast.
Do Lutína se přistěhovali utečenci ze Sudet,
kteří se nechtěli stát občany Velkoněmecké
říše. Všechny politické strany v republice
byly rozpuštěny a utvořeny pouze strany
dvě, a to Strana národní jednoty a Národní
strana práce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavili

v březnu:

91 let Františka Palánková Lutín
90 let Růžena Mačáková Lutín
90 let Ludmila Kremplová Lutín
87 let Bohumila Janečková Lutín
84 let Ludmila Koudelková Lutín
84 let Božena Čeplová Třebčín
84 let Ludmila Gieselová Třebčín
83 let Ludmila Navrátilová Třebčín
81 let Vlasta Sedláčková Lutín
80 let Vítězslav Synek Lutín
75 let Anna Tomanová Lutín

v dubnu:

90 let Jarmila Valentová Lutín
84 let Ludmila Kuchařová Lutín
84 let Evžena Mojžíšová Lutín
83 let Drahomír Nepustil Třebčín
82 let Josef Zapletal Lutín
81 let Anežka Smičková Třebčín
75 let Marie Kubalová Třebčín
75 let Marie Švecová Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

únor:
Gabriela Greplová
Tomáš Urych

březen:
Alice Holcova
Alexandr Důtka
Eliška Vašková

duben:
Ivana Koupilová

Lutín
Lutín

Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín

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

Dne 27. 3. 2004 v Lutíně a dne 28. 3.
2004 v Třebčíně proběhlo slavnostní
přivítání dětí do svazku obce. V Lutíně
bylo přivítáno 11 dětí a v Třebčíně 2 děti.
Krásný doprovodný program si připravily
děti z MŠ a ZŠ Lutín.

/foto: p. Michal Holásek/

Opustili nás ve věku ...

83 let Vlasta Veselá
76 let Ludmila Vojtilová
69 let Milan Černý

Lutín
Třebčín

Lutín

Pozůstalým
soustrast.

projevujeme upřímnou

Sbor pro občanské záležitosti
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