
l. července 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 53

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE

Volby
do Evropského parlamentu

Výsledky voleb:
Okrsek č.
Zapsaných voličů:
Skutečně volilo:
Účast v %:

Pořadí stran:
KSČM
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
SNK sdr. nez.
Evr. demokraté
Nezávislí
Strana zelených
Strana pro otevř. spol.
Za zájmy Moravy
ve sj. Evropě
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Ve dnech 11. - 12. 6. 2004 jsme měli mož-
nost, poprvé v celé historii naší republiky,
zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu.
Této příležitosti využilo v celé naší republice
jen něco málo přes 28 % všech voličů. Neji-
nak tomu bylo i v naší obci. Volební seznam
obsahoval 2 503 zapsaných voličů, kteří byli
rozděleni do čtyř volebních okrsků.
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Ostatní strany obdržely méně než l % platných hlasů.
Antonín Babek - starosta obce

„Vodovodní" anketa
V minulých dnech se občanům ulic Slatinic-

ká, Pohoršov, Na Zábraní a U Kapličky v Lu-
tíně dostala do rukou anketa, jež měla prověřit
zájem občanů o vybudování vodovodního řadu
v těchto ulicích a tím zajištění centrálního záso-
bování studenou pitnou vodou.

46 nemovitostí se ankety nezúčastnilo

Anketa byla doručena do všech domů v da-
né lokalitě a výsledky jsou následující:
ANO - ( ano, chceme) - 30 domácností;
NE - (ne, nemáme zájem) - 10 domácností.

Dalších 46 nemovitostí z celkového počtu
86 domů se vodovodní ankety vůbec nezúčast-
nilo, majitelé neprojevili svůj názor na danou
problematiku.

V současné době zastupitelstvo obce kladně
rozhodlo o vytvoření projektové dokumentace
na centrální zásobování výše uvedených ulic
studenou pitnou vodou. Na základě této projek-
tové dokumentace se bude snažit Obec Lutín
získat státní dotace na realizaci předmětného
záměru.

Petr Látal - stavební technik

Rekonstrukce základní školy
V polovině měsíce června bylo započato

s investiční akcí Rekonstrukce základní školy.
Podmínkou, aby tato akce mohla proběhnout,
bylo získání rozhodujících prostředků mimo
rozpočet obce. Obec Lutín tyto prostředky
získala ze státního rozpočtu ve výši 8 mil. Kč.
Náklady celkem budou asi 8,4 mil. Kč.

Stavbu provádí firma Insta Olomouc s.r.o.,
která byla vybrána na základě výběrového řízení
z 5 firem, které se zúčastnily soutěže.

Dílo má byt dokončeno
do 31. srpna t.r.

Celou akci lze rozdělit na dvě části. Jedná
se o rekonstrukci školní tělocvičny - provedení
hydroizolací a položení nového kvalitního
povrchu a dále rekonstrukci topení. Druhou
částí je kompletní výstavba školního hřiště
- běžeckého oválu a dvou hřišť, všechno bude
s umělým povrchem.

Do konce měsíce června probíhaly práce
především na úpravě povrchu hříště. Byla vy-
rovnána plocha a kvalitní zemina byla převážena
na dočasnou meziskládku na „točnu" směrem na
Olšany. Tato zemina bude dále plně využita obcí
k různým účelům.

Hlavní práce obou částí akce proběhnou
v prázdninových měsících. Dílo má být předáno

obci koncem měsíce září, ale firma Insta udě-
lá vše, aby akce byla dokončena do 31. srpna
tak, aby nenarušila chod výuky a žáci ZŠ Lutín
mohli od nového školního roku plně využívat
nová sportoviště.

Ing. Lubomír Václavík - tajemník OÚ

Bezdrátový přístup
k Internetu

V rámci zvyšujícího se vybavování do-
mácností výpočetní technikou (počítači)
v posledních několika letech a měsících stále
více domácích uživatelů těchto počítačů zajímá
kromě her, hudby, psaní dopisů a dalších běž-
ných počítačových činností také otázka, jak se
připojit k Internetu.

Co je to vůbec Internet? ... Podle odborného
slovníku je to 1) více počítačových sítí navzá-
jem propojených a schopných komunikace,
2) celosvětová informační a komunikační síť
postavená na protokolu TCP/IP. Vychází z celé
řady sítí, které jsou navzájem propojeny. V roce
1996 bylo k Internetu připojeno asi 20 mil.
uživatelů, každý měsíc přibývá okolo 200 000
nových uživatelů. Tolik říká odborná literatura.

Na co ale je Internet doma? Především

(jak říká i literatura) k získávání informací.
Na Internetu najdete on-line cizojazyčné i od-
borné slovníky, mapy, satelitní záběry, počasí,
TV programy celého světa, noviny a časopisy
(Koktejl, Dnes, Blesk, ...), tiskové agentury
a jejich zpravodajství (CNN, BBS, ČTK, ...),
manuály, recenze, testy a návody na všechno
možné (stará televize i nejnovější DVD a DivX/
XViD přehrávač nebo kniha či desková nebo
počítačová hra), jízdní i letecké řády, odborné
informace každého oboru (medicína, auta, le-
tadla, zahrada, ptáci, ryby, dům, ...), opravdu
všechno. To pak už nemusíte kupovat noviny,
protože si Blesk a Dnes přečtete na Internetu,
TV program, protože co hrají v televizi, najdu
také na Internetu. Na Internetu se podívám na
ortofotomapu města, které mě zajímá, a hned si
najdu i nejlepší cestu autem nebo vlakem včetně
podrobného itineráře. Přes Internet opravdu zís-
káváme a případně poskytujeme informace. Kdo
se ho naučí používat, ušetří hodně peněz i času.

Ale jak se připojit? Jaké jsou možnosti
připojení v Lutíně a Třebčíně? Modemem (kla-
sicky vytáčenou linkou, ISDN, možná ADSL
- neověřeno), kabelovou televizí nebo satelitem
(UPC? ...), pevnou linkou (optika apod.) je to
drahé a spíš pro velké firmy. Jak se může propo-
jit běžný občan, aby byl připojen 24 hodin den-
ně a neplatil tisíce za vytáčené připojení, kde
jinak hlídáte každou minutu připojení a přístup
k informacím tak dostává dost „na frak"?



V posledních několika letech se stále více
prosazují tzv. bezdrátové sítě. Nebudu zde
popisovat celou tuto a příbuzné technologie,
modulace a zařízení, ale jen zdůrazním, že
to je možná ta správná cesta k neomezenému
Internetu a informacím doma. Zařízení pro pří-
stup do bezdrátové sítě je sice několikrát dražší
než běžný telefonní modem k počítači, ale při
nonstop provozu se vynaložená investice vrátí
i během několika týdnů.

Jak se připojit na Internet

V obci Lutín (i Třebčín a okolí) je několik
takovýchto sítí j iž zbudovaných a tu naši vám
můžeme nabídnout pro domácí připojení.
Obec Lutín má využitím naší j iž zbudované
bezdrátové sítě ušetřenu nemalou investici do
potřebných zařízení a údržby sítě a zájemce

z řad občanů postupně připojujeme déle než
rok. Připojení již bylo provedeno na všech
budovách obecního úřadu včetně webového
serveru a domény, na které má obec pěkné
oficiální stránky (www.lutin.cz). Pokud máte
zájem o připojení touto technologií, navštiv-
te obecní stránky (www.lutin.cz), nebo se
můžete obrátit přímo na náš firemní web
(www.sigmasoft.cz). Kdo nemá doposud nikde
přístup k Internetu a tím i k těmto stránkám,
může telefonovat v pracovní době na číslo
585 652 911 a klidně se domluvit na osobní
návštěvě u nás.

Tomáš Pospíšil
vedoucí technik a správa sítě

SIGMA SOFT spol. s r.o. Lutín
www.sigmasoft.cz

t.pospisil@sigmasoft.cz

Oslavy „Dne matek"
v Lutíně

ČSŽ v Lutíně uspořádal dne 13. května
u příležitosti „Dne matek" setkání lutínských
žen v pěkném prostředí auly ZŠ Lutín. Téměř
hodinový program dětí ZŠ Hněvotín a vystou-
pení mažoretek sledovaly ženy se zaujetím
a odměnou dětem byl bouřlivý potlesk a po-
chvala od přítomných žen. Společně s dětmi
jsme si zazpívaly některé známé písničky
z mládí i z naší Hané.

O tradici tohoto svátku informovala lutínské
ženy členka výboru paní Vysloužilová. Před-

sedkyně a jednatelka seznámily členky naší
organizace i ostatní přítomné ženy s činností
ČSŽ a akcemi, které pro občany Lutína a okolí
pořádáme.

Při malém občerstvení v pěkném prostředí
auly jsme besedovaly a získaly podnětné nápa-
dy pro naši další činnost.

A že se nás sešlo opravdu hodně, dokumen-
tují fotografie z tohoto setkání. Ženy na ně bu-
dou vzpomínat a těšit se na další akce pořádané
ČSŽ v Lutíně.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ

/foto: Dana Váňová/

Čistá obec - naše vizitka
Občané Lutína jistě nepřehlédli v dubnu

vysázené keře a stromy, které mají zkrášlit naši
obec a zpříjemnit nám život v ní. Převážná část
obyvatel rovněž chápe, že udržet pořádek, čisto-
tu a „zdravou" zeleň není věc nijak snadná. Dva
stálí pracovníci OÚ a jeden nebo dva brigádníci
nemohou bez pomoci každého z nás - dospělých
i dětí - tento úkol zvládnout. To nejmenší, co
může každý z nás pro svou obec udělat, je být
sám všímavý, ohleduplný a pořádný nejen doma,
ale také v okolí svého domu, na ulici, v parku ...

V těchto dnech máme už v Lutíně a Třeb-
číně k dispozici nové kontejnery, a to jak
velkoobjemové na komunální odpad, tak
menší barevné na odpad tříděný. Jsou pěkné,
snadno přístupné a v žádném případě nejsou
určeny k dětským hrám nebo k uspokojení
vandalských choutek některých výtečníků.
Pro každého občana včetně dětí, které je třeba
poučit, platí i nadále velmi jednoduchá pravidla:

1. Odpadky vynesené z domácnosti (ne vyho-
zené oknem) patří do kontejnerů nebo do
popelnic, nikoli vedle nich na zem.

2. Tříděný odpad - jen papír, sklo a plasty (po-
kud možno čisté) - ukládáme podle druhu do
kontejneru patřičně označeného.
Psí exkrementy do těchto kontejnerů nepatří!

3. Prázdné kelímky, obaly od pamlsků, použité
papírové kapesníky a j iné odpadky vhodíme
do odpadkového koše, který je vždy někde
poblíž.

4. Zelený, velkoobjemový a nebezpečný odpad
nepohazujeme ke kontejnerům nebo na ne-
povolené skládky, ale odevzdáváme v ohlá-
šeném termínu na určeném místě.

Veřejná prostranství, cesty, chodníky a tráv-
níky pak nebudou prozrazovat, co bylo ve školní
jídelně jako moučník nebo co koupily maminky
na procházce svému drobečkovi k svačině.

Právě začínající prázdniny se na trase škola
- pošta jistě projeví pozitivně, ale problém tím
asi nebude vyřešen. Děti se budou více zdržo-
vat v parcích a na sportovištích, kde se jej ich
často velmi nevázané chování výrazně projeví.
Přesto si troufám věřit, že pokud se dokážeme
všichni chovat jako kulturní lidé, nebude okolí
kontejnerů, popelnic a odpadkových košů, „za-
hrádek" u restaurací, autobusových zastávek
a laviček v parcích vypadat jako nechutné a za-
páchající smetiště, které se nelíbí ani samotným
původcům tohoto nepořádku.

Pro každého platí jednoduchá pravidla

Loni v létě byly po Lutíně rozmístěny také
nádoby na psí exkrementy. Nezdá se ale, že by
nějak výrazně přibylo majitelů psů, kteří po-
chopili, proč k tomuto opatření došlo. Ti, kteří
po svém čtyřnohém miláčkovi uklízeli vždy,
uklízejí poctivě dál. Je ale stále pří l iš mnoho
„paničku" i „paniček" naprosto netečných ke
všem vyhláškám či nařízením a občas dokonce
agresivně a hrubě reagujících na žádost, aby po
svém psu u k l i d i l i .

Je opravdu tak těžké chovat se jako kulturní
člověk, který nežije sám na pustém ostrově, ale
v civilizované společnosti? Pokud ano, bylo by
na místě příslušná opatření zpřísnit, aby slušní
a pořádní lidé nedopláceli na ty, kteří se slušně
chovat neumějí nebo nechtějí.

Mgr. Ladislava Kučerová



Stavění a kácení
máje v Lutíně

Ve dnech 1. 5. a 5. 6. 2004 se v Lutíně na
Rybníčku uskutečnilo v historii obce první
stavění a kácení máje. Tato akce byla pořádána
kulturní komisí ZO Lutín a sborem dobrovolní-
ků pod vedením p. Miroslava Vymazala.

V historii obce
1. stavění máje

Dne 1. 5. 2004 byl na programu turnaj malé
kopané mladších žáků a v přestávkách bylo mož-
no získat cenu za přesné kopání míče na cíl. Od-
polednem provázel mluveným slovem p. Vladi-
mír Koudelka a DJ Franta Neptun z Olomouce.
K večeru byla za přispění místních občanů v čele
s p. Mir. Vymazalem postavena májka.

Po měsíční pauze se v sobotu 5. 6. 2004 usku-
tečnilo slavnostní kácení májky a celá tato akce
byla doprovázena bohatým programem. Z něho
uvádíme například netradiční fotbalové utkání
osmi různě oblečených mužů v oválně „nalajno-
vaném" prostoru za neustálého pobízení rozhod-
čího p. Jiřího Vymazala, sázky na délku stromu,
vzdálenost dopadu od osy stromu a na dřevo, bo-
hatou tombolu zajištěnou sponzory. Programem
provázel p. VI. Koudelka, DJ TOM z Lutína
a taneční kapela Dětského domova z Olomouce.

I přes velkou snahu pořadatelů se této akce
zúčastnilo pouze asi 300 občanů. Doufejme, že
příští stavění a kácení máje bude doprovázeno
hojnější účastí.

Všem sponzorům a pořadatelům, kteří se na
obou akcích podíleli, patří naše poděkování.

Vladimír Koudelka
předseda kulturní komise OZ Lutín

/foto: David Bábek/

Důležité upozornění
všem občanům!

Kapacita nových barevných kontejnerů
je menší než byla kapacita starých. Je proto
opravdu nutné dodržovat pokyny uvedené na
kontejnerech, aby se odpad před odvozem ne-
hromadil kolem a nehyzdil okolí.

Jde především o plastové láhve a obaly od
saponátů, které je třeba před vhozením do kon-
tejneru sešlápnout nebo pomačkat, aby zabraly
méně místa.

***

Rovněž papírové a kartónové obaly a kra-
bice do kontejneru na papír je nutné zmačkat
nebo roztrhat.

Pokyny na kontejnerech jsou naprosto jasné
a srozumitelné - dodržujme je!

Hynek Bokůvka - místostarosta

Upozornění všem cyklistům!

Ulice U Parku
je určena chodcům!

Všichni, kdo tudy procházejí (a bohužel
i projíždějí), si určitě všimli, že se tu zejména
v dopoledních a odpoledních hodinách pohy-
bují hlavně maminky s malými dětmi a žáci
ZŠ. Dopravní značka umístěná na začátku ulice
u prodejny Cyklo-sport a z druhé strany u štěr-
kové cesty od silnice ke sklenářství hlásá zákaz
jízdy na kole v tomto úseku. Úsek od sklenář-
ství až po křižovatku u Rybníčka je chodník!
Každý cyklista jedoucí na kole v obou směrech
je podle zákona 361 Sb. z roku 2000 řidičem
a dopouští se dopravního přestupku, který může
být pokutován částkou až do výše l 000,- Kč,
zejména pokud nepomůže domluva.

Není snad třeba připomínat, že tento zákon
se vztahuje na všechny chodníky kdekoliv
v obci a platí samozřejmě pro všechny občany.
Cyklostezky vedle chodníků Lutín nemá.

Svévolné porušování tohoto zákona svědčí
nejen o bezohlednosti cyklistů vůči chodcům,
ale v krajním případě může mít velmi nemilé
a bolestivé následky pro obě strany.

Mgr. Ladislava Kučerová
Hynek Bokůvka - místostarosta

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE
O čem jednala a co rozhodla
rada obce na svých jednáních

dne 19. 4. 2004

* Projednala a schválila rozdělení projektu
Regenerace panelového sídliště v Lutíně
na dílčí části podle priorit.

* Vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ
Lutín o koncepci nově zřízené příspěvko-
vé organizace, která zahrnuje kromě MŠ
a ZŠ rovněž obě školní jídelny.

* Rozhodla zadat vypracování projektu
na nové sociální zařízení na Rybníčku
v Lutíně dne 10. 5. 2004.

dne 10. 5. 2004

* Rozhodla o dalším postupu při zhotovová-
ní urbanistické studie na výstavbu rodin-
ných domů v obou částech obce.

* Vzala na vědomí informaci starosty obce
o průběhu výběrového řízení na zhotovitele
díla Rekonstrukce ZŠ Lutín; současně roz-
hodla neprodleně jednat s vítěznou firmou



Insta Olomouc o snížení rozpočtu díla tak,
aby celkové náklady na výstavbu včetně
DPH nepřesáhly státní dotaci 8 mil. Kč.

dne 31.5. 2004

Vzala na vědomí výsledek „vodovodní"
ankety k zamýšlené výstavbě vodovodních
řadů v některých ulicích staré části Lutína.
Anketa se týkala 87 domácností: 30 do-
mácností bylo pro výstavbu, 10 proti a 46
se nevyjádřilo.

Schválila nový organizační řád Obecního
úřadu Lutín s platností od l. 6. 2004.

Projednala upravený návrh rozpočtu na
zhotovení díla Rekonstrukce ZŠ Lutín.
Rozpočet byl snížen na částku 8,4 mil. Kč
včetně DPH. Termín zahájení stavby byl
stanoven na 7. 6. 2004.

ŠKOLY INFORMUJÍ

Už máme
po přijímacích zkouškách

Žáci devátých tříd si už mohou vydechnout.
Po dlouhé přípravě a velkém „nervování" mají
splněný svůj první velký životní úkol.

V dubnu - 19. 4. 2004 - se konalo první kolo
přijímacích zkoušek na střední školy a učňov-
ské obory. Bylo to poprvé formou testů, které
připravovala firma Scio.

Myslím, že žáci obstáli velmi dobře, proto-
že z celkového počtu třiceti osmi se jich hned
v prvním kole umístilo 31 a v dalším kole,
které proběhlo 20. 5. 2004, se na vybrané obory
dostalo 6 žáků.

Jeden žák dělal kvůli nemoci pouze druhé
kolo přijímaček, zdárně je zvládl, ale ještě čeká
na výsledek odvolání, zda bude přijat. Věříme,
že se mu to povede a že i on bude moci své na-
byté vědomosti uplatňovat na vybrané škole.

Žáci obstáli velmi dobře

Celkem byli na gymnázia přijati 4 žáci, na
středních odborných školách bude studovat
15 žáků, učební obor s maturitou bude studovat
l žák a učební obor bez maturity zatím 17 žáků.

Přejeme všem pěkné poslední vysvědčení na
ZŠ a hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Eliška Mišáková
výchovná poradkyně

dne 9. 6. 2004

Projednala a schválila program 10. veřej-
ného zasedání Zastupitelstva obce Lutín.
Stanovila termín výběrového řízení na
zhotovitele díla Intenzifikace ČOV Lutín
včetně kalové koncovky na pondělí 14. 6.
2004.

dne 16. 6. 2004

Vzala na vědomí rozpočtové opatření na
základě přípisu Ministerstva financí a ve
smyslu usnesení Rady Olomouckého kraje
související s volbami do Evropského par-
lamentu.

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

dne 9. 6. 2004

* Vzali na vědomí
- informaci o zahájení díla Výstavba
školního hřiště a rekonstrukce tělocvičny
ZŠ Lutín;
- výsledek ankety na vybudování vodovo-
du ve staré části Lutína;
- poděkování starosty obce Slatinice SDH
Třebčín za pomoc při záplavách v obci.

* Schválili
- projekt Regenerace panelového sídliště
a žádost o dotaci pro 1. etapu adresovanou
Ministerstvu pro místní rozvoj;
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004
o požárním řádu obce.

* Pověřili starostu obce
- podpisem smlouvy s firmou Vytep Uni-
čov o poskytnutí návratné půjčky obce na
vybudování teplovodu do Mateřské školy
Lutín;
- prověřením vážné situace spojené s úni-
kem škodlivých látek z lutínské slévárny.

* Pověřili Radu obce Lutín zajištěním pro-
jektu na vybudování vodovodních řadů ve
staré části Lutína do 10. 9. 2004.

/ka/

Máme se na co těšit....

V naší školní družině se máme pořád na co
těšit. V březnu jsme se třeba těšili na karneval.
To si oblékneme masky, takže těžko poznáte,
kdo je kdo. Děti soutěží a společně si zatancují.

Potom nastává příprava svátků jara, jarní
a velikonoční výzdoba ZŠ a ŠD ..., diskotéka
s hrami a soutěžemi, sportovní klání...

Jaro je také ten pravý čas na přípravu výletu.
Letos se uskutečnil 9. června. Navštívili jsme
hrad Helfštýn a lázně Teplice nad Bečvou.

Přípravou Dne žila celá škola

Před koncem školního roku je jednou
z nejoblíbenějších akcí Dětský den. Konal
se 29. května v areálu „Na Rybníčku." Již
při příchodu dýchlo na děti a jejich rodiče

zvláštní pohádkové kouzlo. Návštěvníci se
ocitli přímo uprostřed pohádky „O perníkové
chaloupce." K vidění byla opravdová perní-
ková chaloupka a další dekorace pro soutěže
a hry. Přípravou Dětského dne žila doslova celá
škola. Soutěží se účastnily jak malé, tak i starší
děti, získávaly za svoje výkony sladkosti, byly
nadšené z drobných dárků a odnášely si snad
i milou vzpomínku. Oživením odpoledne se už
tradičně stal kulturní program připravený uči-
telkami MŠ a také aerobik žákyň školy. Letos
rodiče dokonce „živě" zahráli celou pohádku.

Velký význam při přípravě takové akce
má samozřejmě celá řada sponzorů a úzká
spolupráce školy a SRPŠ. Vzájemná přátelství
učitelů s rodiči vytváří pro děti domáckou
atmosféru, ve které se cítí dobře.

Iva Lužná
ved. vychovatelka ŠD

/foto: Mgr. Milena Vychodilovál



Kamarádské setkání

1. června přijeli na naši školu žáci ze školy
v Tupesích. Měli jsme pro „Tupesáky" připrave-
ný program. Po uvítání v kruhu jsme se sezna-
movali a poznávali při hraní společenských her.

Vyhráli kluci z Lutína

Přišel i zlatý hřeb večera - soutěž „Lutín
hledá Playbackstar". Byl to tvrdý souboj a roz-

hodování o vítězi bylo těžké. Nakonec všichni
soutěžící dostali nějakou cenu. To ale nebylo
všechno - další den ráno si kluci z obou tříd
ještě zahráli zápas ve florbalu. Byl to napínavý
boj, ale vyhráli ho kluci z Lutína.

Po turnaji už nám nezbylo nic jiného
než se rozloučit a pokračovat ve vyučování.
I když tady kamarádi z Tupes byli jenom krát-
ce, pořádně jsme si to užili.

Marta Navaříková,
Petra Reinerová

žákyně 6. A
/foto: Mgr. Milena Vychodilová/

Klavíry a keyboardy

rozezněly aulu ZŠ v pátek 7. května odpo-
ledne. Žáci lutínské pobočky ZUŠ Iši Krejčího
Olomouc předvedli svým rodičům a dalším
návštěvníkům koncertu, čemu se naučili pod
vedením svých učitelů - Marka Fischera, Hany
Červenkové a Natálie Chichkové. U klavíru
a kláves se střídali děvčata a chlapci od pří-
pravného až po 7. ročník a dokázali, že hodiny
strávené s hudbou j im přinášejí opravdovou
radost. Věřím, že při větší propagaci by jejich
umění ocenilo mnohem víc posluchačů, kteří
by návštěvu koncertu rozhodně nepovažovali
za ztracený čas.

Děkujeme za pěknou hodinku, přejeme
mnoho úspěchů a chuti do hry a těšíme se na
příští koncert.

Mgr. Ladislava Kučerová

Na noc ve škole
Atmosféra ve třídě, kamarádské vztahy

a určitá pohoda vytvářejí ty nejlepší podmínky

pro „nasávaní"
a znalostí.

a vstřebávání nových informací

Výlety, školy v přírodě, setkávání tříd a teď
třeba i „spaní prvňáků ve škole" k lepšímu po-
znávání dětí určitě přispívají také.

Vidět naše žáčky v pyžamech či vyjukaně
putovat setmělou školou nasvícenou jen svíč-
kami! Vidět je svorně tlačit vozík naložený
dřevem na táborák, s umaštěnou pusou od špe-
káčků anebo dokonce sladce spící s nevinným
výrazem na tváři!

Ustrne se srdce i nad největším „neposlu-
chou". Jsou to děti, každé má v sobě kousek
anděla i čerta. Pomáhejme jim i sobě, třeba
právě přípravou nevšedních prožitků, najít to
lepší, co v nás vězí.

Spát v noci ve škole je „fajn", nezkouší se, jen
tam tak trochu straší. Kdo? Tři „nespavci", kteří
se problikali baterkami až ke 3. hodině ranní.

Mgr. Leona Čotková,
Mgr. Jana Vyhnánková

učitelky l. tříd

Ze života MŠ

Předškoláci na Bouzově

V úterý 1. června vyrazili předškoláci s ba-
tůžky na zádech na svůj výlet. Čekal je krásný
hrad Bouzov. Po vydatné svačince se všichni
usadili do autobusu a hurá za krásami naší vlasti.
Cesta rychle ubíhala a zanedlouho jsme před
sebou viděli hrad Bouzov, známý z mnoha fil-
mových pohádek.

Děti si vyzkoušely rytířský turnaj

Z parkoviště jsme se vydali směrem do pod-
hradí, kde nás čekali herci s pohádkou „Aladi-
nova lampa". Potom si děti vyzkoušely rytířský
souboj, střelbu kuší a nechyběl ani výstup na
trojského koně.

Po společném fotografování jsme se vydali
zpět k autobusu. Cestou si mnozí zakoupili
ještě malé suvenýry. Pohodlně jsme se usadili
a autobus s námi ujížděl ke školičce. Výlet byl
prima a už se všichni těšíme na další.

Helena Dosedělová - učitelka MŠ Lutín

Výlet do ZOO ve Vyškově

Ve středu 2. června 2004 byly mladší děti
z naší MŠ v Lutíně na výletě v ZOO ve Vyškově.
Hned ráno nastoupily do autobusu a už se jelo.
Po příjezdu děti se svými učitelkami prošly par-
kem a zanedlouho byly u cíle své cesty - v ZOO.
Děti nevěděly, kam se mají dřív podívat. Tady
byli psi dingo, tam zase opičky, velbloudi, lamy,
v ohradě s rybníčkem kachny, čápi a pávi s krás-
ným barevným peřím. Největší radost j im však
udělal „babiččin dvorek". Mohly zde být přímo
mezi domácími zvířátky, hladit si kůzlátka, kozy
a ovečky. V tu chvíli zářily oči dětí štěstím. Pro
některé z nich to byl si lný zážitek.

Největší radost - „babiččin dvorek"

Děti se domů vracely unavené, ale spokoje-
né. Cestou zpátky ještě zhlédly letadla v muzeu
letecké techniky ve Vyškově, což nejvíc zaujalo
chlapce.

Na tento výlet, kdy nám navíc přálo počasí,
budou všichni určitě dlouho vzpomínat.

Blanka Kožnárková - učitelka MŠ Lutín
/foto: Jiřina Kurfürstová/



Noc v mateřské škole

Mnohé děti z mateřské školy se často ptaly
svých učitelek i rodičů, co se děje ve školce
odpoledne a večer, když už jsou všechny děti
doma se svými sourozenci a rodiči. Na tuto
otázku hledaly odpověď děti z oddělení „Veve-
rek", které se v pátek 11. června večer sešly ve
školce ještě jednou, aby zde se svými učitelka-
mi a svou nejoblíbenější hračkou prožily „noc
v mateřské školce".

V herně si nejprve připravily své pelíšky
a rozzářené odešly na školní zahradu, kde na ně
čekalo překvapení. Plnily zde různé úkoly, hle-
daly poklad, který si pak spravedlivě rozdělily.

Průzkum zvládli na jedničku

Jakmile se setmělo, společně procházely
prostorami školy s baterkami v rukou. Některé
sice zdolávaly cestu s obavami, držely se jako
klíšťata, ale průzkum prostor školy všichni
zvládli na jedničku. Potom nastalo prozkoumá-
vání školní zahrady. Mnozí z obyvatel sídliště
si j istě mysleli, že se na zahradě vyrojily svět-
lušky, to jak děti se svými baterkami blikaly
a dodávaly si tak odvahy. V několika očích se
sice objevily slzičky strachu, ty však rychle
oschly, když se děti vrátily do herny, kde pro ně
byla připravena diskotéka. Mnoha dětem se při
tanci krásně rozzářily tvářičky.

Po celovečerním programu pak nastal čas
spánku. Děti se ukryly do svých pelíšků, po-
dívaly se na pohádku a po pohlazení od svých
náhradních maminek usnuly jako miminka.

Ráno po vydatné snídani děti odcházely
v doprovodu svých rodičů domů. Moc se j im
nechtělo a bylo vidět, že by si noc ve školce
ještě jednou zopakovaly.

Poděkování za bezvadně připravenou akci
patří nejen učitelkám MŠ, ale i paní uklízečce
a kuchařkám MŠ za chutnou stravu a úklid.
Všichni se shodli na tom, že se celá akce vyda-
řila a že už se všichni těší na další.

Helena Dosedělová
učitelka MŠ Lutín

Sluňákov
- ekologická výchova v MŠ

Lidmi zničená příroda a špatné životní pro-
středí se nespraví zákony nebo protesty, pokud
člověk nemá k přírodě žádný vztah. Proto je
velmi důležité začít již u malých dětí s výcho-
vou k tomu, aby si vážily svého okolí a přírody.

Naše mateřská škola využila nabídky eko-
logického střediska Sluňákov v Horce nad
Moravou. V úterý 27. 4. 2004 přicházely nej-
starší děti do MŠ velmi zvědavé a nedočkavé.
Autobus je odvezl do Horky. Po svačince a po

„dobrotách", které patří k výletu, se děti pře-
míst i ly do Sluňákova. Zde se zábavnou formou
a přímou účastí v pohádce „O štěňátku, které
hledalo vodu" přenesly do přírody a seznámily
se se zákonitostmi koloběhu vody v přírodě, se
zvířátky, která žijí v našich vodách, v přírodě
i kolem nás, s tříděním odpadků apod. Akce se
všem velmi líbila. Spokojené děti se s úsmě-
vem na tváři ještě v dopoledních hodinách
vrátily zpět do MŠ.

Marta Kuchařová
učitelka MŠ Lutín

/foto: Helena Dosedělová/

Besídka předškoláků
Je květnové úterý a já spěchám do mateř-

ské školy v naší obci. Tam už určitě netrpělivě
všechny děti čekají na své maminky. Společně
oslavíme Den matek. Kontroluji, jestli jsem
nezapomněla kapesník. Trošce dojetí se určitě,
ostatně jako každý rok, neubráním, stejně jako

Děti, bylo to super!

spousta dalších rodičů a prarodičů, kteří společ-
ně se mnou míří na besídku. Básnička střídá bás-
ničku, písničky, zpívané za doprovodu klavíru

a dalších nástrojů, které děti mistrně ovládají.
Přichází dokonce i pohádka, odehraná v kostý-
mech a s profesionálním nasazením.

A to už besídka vrcholí a je tu překvapení.
Na scénu přicupitá houf růžových prasátek
s roztomilými rypáčky, společně tančí na zná-
mou píseň Tři čuníci jdou. Mezi diváky není
nikdo, kdo by bouřlivě netleskal a neradoval
se z úspěchu. S nostalgií si uvědomuji, že to je
zřejmě poslední vystoupení v MŠ, které coby
rodič se svými dětmi prožívám. Jsem totiž na
besídce „předškoláků". Děti, bylo to super!
A vřelý dík vašim učitelkám, nejen za tuto be-
sídku, ale i za všechny předešlé.

Za maminky maminka

Sigmundovo SOUs

Vodácký kurz
24. - 28. 5. 2004

Žáci lutínského učiliště se opět vydali pře-
konávat peřeje a jezy řeky Sázavy. Po celkem
příjemné cestě vlakem začal výcvik v Ledečku.
Vody bylo o poznání méně, než bývá zvykem,
takže plavidla trochu drhla, ale na koupání to
pořád stačilo. Večer lodě začaly „poslouchat"
a nastal čas odpočinku, vaření, hraní na kytaru
nebo lehkého sportování.

Přes noc teplota neúprosně klesala, ranní
balení a naloďování bylo proto provázeno
stížnostmi jako „Jejda, jejda, to je ale nevlídno
a pošmourno ..., do prkýnka, mně je nepříliš
teplo ..., ta voda je studená jako psí čumá-



AHÓÓÓJ příští rok!

ček". Nic nepomohlo! Konvoj lodí konečně
opustil bezpečné tábořiště a řítil se vstříc
dobrodružství. „Makalo" se, protože všichni se
potřebovali zahřát. Divočilo se na jezech, jásalo
v peřejích a nadávalo na „olejích".

Každý večer proběhlo vaření a posezení
u ohně a kytary. Noci byly mrazivé a některým
bylo ve vlhkém spacáku trochu chladno. Ve dne
byla pohoda, veselo a hlavně píseň „Cesta je prach
a štěrk a udusaná hlína" byla často k slyšení.

Vše proběhlo bez vážnějších trampot
a poslední den byl zakončen nejkrásnějším
peřejnatým úsekem do Pikovic!!! Bylo to
překrásné a bylo toho málo, takže AHÓÓÓJ
příští rok ve stejnou dobu.
Za odvahu a odolnost všem účastníkům kurzu
děkují stejně vymrzlí instruktoři!! ! ! !

Mgr. Hana Grundová
foto: Mgr. Marcel Máčala/

Duha Křišťál

Slavnosti oschlých mezí

Dne 14. - 15. 5. 2004 jsme se vypravili do
Bohuslavic. Po příjezdu jsme se ubytovali
v chatkách a seznamovali jsme se s okolím a
zdejšími nadpřirozenými bytostmi. Večer se
konala soutěž „Hledá se Superstar". Zúčastnily
se všechny děti a výherce získal CD. Byl to
ukrutný boj. Někteří účastníci se schovali pod
stůl, aby se tomu vyhnuli, ale nakonec zpíva-
li. Nastalo těžké rozhodování, protože vyhrát
mohl jen jeden.

maso a měli to sníst. Všichni úkol splnili. Po
této zkoušce následovala další: před těchto pár
odvážlivců se zavázanýma očima jsme postavili
hrníčky s neznámým obsahem, který měli sníst.
Nejdřív se j im moc nechtělo, ale nakonec to
všichni zvládli. Ostatní to taky vyzkoušeli!

Kolem jedné hodiny jsme museli být na-
chystaní k odjezdu. Po rozloučení jsme jeli
domů. A už teď se těšíme na další akci.

Žužu (Lucka Dokoupilová), D. M. (Marta Navaříková)
/foto: Tomáš Pospíšil/

Druhý den ráno jsme měli rozcvičku. Při ní
nám vyhládlo, a tak jsme šli na snídani, o kte-
rou jsme museli házet kostkou. Někteří jedinci
si vyházeli pouze suchý chleba, j iní třeba jen
marmeládu a paštiku - po vzájemné výměně
jsme s chutí pojedli. Tento den jsem si mohli
vyzkoušet výrobu marcipánu, lodiček, divadla
se scénou a vytvořit hudební skupinu.

Třetí den byl dnem odjezdu, ale i tak nás
ještě čekal test odvahy a zjištění, čeho jsme
schopni. Pár odvážlivcům jsme zavázali oči
a ti si vylosovali česnek, vajíčko, cibuli nebo

Z TJ SIGMA LUTÍN

„Máneska" už neláká?
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme

pozvali naše občany na 31. ročník turistické-
ho pochodu Mánesovou stezkou a tentokrát
bychom je rádi informovali o jeho průběhu.
Nutno předeslat, že účast byla nižší, dokonce dru-
há nejnižší za dobu existence této turistické akce
a pořadatele, kteří vynaložili nemalé úsilí na její
uspořádání, to právem mrzí. Snad se to dá přičítat
špatnému počasí, které předcházelo dni pořádání
a odradilo některé zájemce, i když v den konání
se již vyčasilo.

Na Kosíři čekalo milé překvapení

V sobotu 15. května vítala hudba účastníky
již od časného rána na stadioně, kde se prováděla
prezentace. Na Kosíři je tentokrát čekalo milé
překvapení, když se mohli občerstvit a posilnit
u stánku slatinkovských hasičů. Po absolvování
trati krásnou hanáckou krajinou dostali všichni
účastníci na stadioně kromě občerstvení také
diplom s medailí a oplatkem. Většina účastníků
uvítala také další novinku pochodu - podávání
svačinky ve formě krajíce chleba se sádlem. Kdo
chtěl mít památku na pochod, mohl si zakoupit
vkusnou vlaječku s označením 31. ročníku pocho-
du Mánesovou stezkou.

A jaká byla účast? Pochodu na 15 km se zú-
častnilo 122 účastníků a pochodu na 25 km 39
účastníků. Nejmladší účastnice pochodu byla jed-
noroční Eliška Látalová a nejstarší byli jedenaše-
desátiletí „mladíci" Boh. Kobliha a Pavel Spurný.
Na konci bychom rádi poděkovali sponzorům,
kteří nám pomohli hmotně zajistit uspořádání
turistické akce. Byli to Sigma Chema spol. s r.o.,
s tradičně zhotovenými oblíbenými medailemi,
p. Kaprál s vybavením pochodu tiskovinami, ing.
Šperka s dodáním potravin na přípravu vítaných
svačinek a p. Kubáč se zajištěním potřebné pře-
pravy pořadatelů.

Skončil 31. ročník turistického pochodu Má-
nesovou stezkou a pořadatelé se již dnes těší, že
ten příští bude úspěšnější než letošní.

Vladimír Smékal - turistika

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/Z brožury ke 40. výročí založení TJ
Sigma vybral a upravil Vladimír Smékal/

Tento příspěvek z minulost i Lutína je věno-
ván začátkům tělovýchovy a sportu v naší obci.

První zprávy o sportovní a tělovýchovné čin-
nosti v Lutíně jsou z roku 1904, kdy byla založena
ve Slatinicích Tělovýchova jednota Sokol a lutín-
ští občané přispívali k činnosti této TJ. Z Lutína
docházelo do cvičení 16 členů, a proto již v roce
1909 uspořádal Sokol Slatinice v Lutíně „Pod
lipami" první veřejné cvičení.

V Lutíně bylo ve třicátých letech vybudováno
v těsném sousedství továrny malé koupaliště,
u kterého si sportovní nadšenci z továrny upravili
dvě hřiště na odbíjenou a doskočiště pro skok
vysoký a daleký. Odbíjená byla tedy v Lutíně prv-



ním sportem, který dostal hřiště a mohl se úspěšně
rozvíjet. Dala se dohromady parta odbíjenkářů,
která zavedla pravidelné tréninky a uskutečnila
řadu přátelských utkání s okolními kluby.

V roce 1935 vznikl SK Sigmund Lutín

Kopaná udělala první krůčky někdy ve dva-
cátých letech, kdy došlo přímo na návsi „Pod
lipami" k prvním fotbalovým zápasům venkov-
ských klubů, ke kterým se přidávali o poledních
přestávkách i mladí z továrny.

V roce 1935 dozrála situace natolik, že v Lu-
tíně vznikl první registrovaný sportovní klub SK
Sigmund Lutín, který dostal povolení k činnosti
v rámci Hanácké župy fotbalové. Prvním předse-
dou klubu byl zvolen ing. Mir. Sigmund. Kopaná
se začala hrát ve 4. třídě, ale brzy už byl oddíl
ve třídě druhé. V roce 1938 přestoupily do klubu
posily ze SK Rolný Prostějov a ze SK Vrahovice a
úspěchy v soutěži znamenaly postup do l. B třídy.

Lutínští odbíjenkáři se přihlásili za členy Čs.
volejbalového svazu v Praze také již v roce 1935
a v jeho rámci sehráli řadu utkání, dokonce se zú-
častnili i mistrovství Moravy v Kroměříži.

Pak přišel rok 1938 a 1939 a doba fašistické
okupace, která znamenala také útlum v činnosti
tělovýchovné a sportovní. Že činnost ale nezanik-
la úplně, o tom se dovíme v příštích pokračová-
ních našeho vyprávění o minulosti Lutína.

„Vousatá" sobota
V sobotu 29. 5. 2004 proběhla v třebčínské

„Ohradě" opět kynologická akce pořádaná Olo-
mouckou pobočkou Klubu chovatelů kníračů ČR.
Šlo o již druhou klubovou výstavu s možností
získat titul Čekatel klubového šampióna, svod,
bonitaci. Sjelo se zde přes padesát psích krasav-
ců, kteří za přispění svých paničku ve výstavním

kruhu vydali ze sebe to nejlepší. Tak byli k vidění
mezinárodní šampióni, ale i začínající psi a vysta-
vovatelé z celé České republiky.

Během akce také proběhla výstava papírových
psů vyrobených žáky ZŠ Lutín, kterou pořádala
Olomoucká pobočka KCHK ČR. Všichni účast-
níci a diváci hlasovali o nejkrásnějším výrobku.
Nejlépe ohodnocení tvůrci byli odměněni zlatou,
stříbrnou a bronzovou medailí nesoucí název
a místo soutěže, plyšovým psíkem (jak jinak)
a pro krásné společné dílko žáků třetí třídy byl
nachystán dort s polevou v podobě knírači hlavy.

Akce proběhla za vydatného přispění Sboru
dobrovolných hasičů Třebčín, bez jejichž vý-
borného gulášku, skvělého kabanosu, naprosto
ledového piva a dobře připraveného areálu si tuto
akci vůbec nedovedeme představit. Za jejich práci
jim patří velký dík.

Na tu příští „vousatou" sobotu jsou srdečně
zváni všichni, kdo mají rádi pejsky.

Petr Látal - jednatel Ol. pobočky KCHK ČR

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Jubilejní svatby

Oslavili

v květnu:

91 let Božena Zedková
83 let Jiřina Maláková
83 let Žofie Holásková
82 let Maria Kubínová
81 let Vlasta Bednárková
81 let Květoslava Němcová
81 let Marie Nováková
80 let Vlasta Šperková
80 let Zdenka Šlimbachová
75 let Marie Handlová
75 let František Zejda

v červnu:

85 let Božena Gargelová
81 let Ladislav Rec
81 let Vlastimila Vybíralová
80 let Hedvika Brumovská
80 let Alžběta Zahradníčkova
75 let Josef Kutý

Třebčín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Narozené děti:

květen:
Eliška Burianová
Eliška Šimková
Adam Tomášek

červen:
Michaela Malá

Lutín
Lutín
Lutín

Lutín

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

Opustili nás ve věku ...

94 let František Vavroš
83 let Drahomír Nepustil
78 let Stanislav Ošťádal

Lutín
Třebčín

Lutín

Před 44 lety - 26. června 1960 - připravil
SPOZ v obřadní síni MNV první oslavu 50.
výročí společného života pro manžele Františka
a Marii Špundovy a Miladu a Františka
Dočkalovy z Lutína.

Od té doby si léta prožitá věrně bok po boku
připomnělo v obou našich obcích 72 párů. 63 z nich
oslavilo zlatou a 9 diamantovou (60 let) svatbu.

V letošním roce v dubnu a květnu oslavili
zlatou svatbu manželé

Jiří a Libuše Stodolovi - 17.4. 2004
Jan a Ida Kuckovi - 27. 4. 2004
Vladimír a Anna Smékalovi - 30. 4. 2004
Zdeněk a Marie Pospíšilovi - 8. 5. 2004

/foto: Antonín Bábek/
Sbor pro občanské záležitosti

Vladimír a Anna Smékalovi

Jan a Ida Kuckovi Zdeněk a Marie Pospíšilovi

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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Jiří a Libuše Stodolovi


