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ZE ŽIVOTA OBCE

Vzácná návštěva z Anglie

V pátek 8. října 2004 zavítala do naší
obce dcera zesnulého ing. Miroslava Sig-
munda paní Helen Sherlock. V doprovodu
svého manžela pana Nagela Sherlock navští-
vila naši obec, aby vykonala poslední vůli
svého otce a předala obci Lutín zahraniční
šek na částku 6 500,- liber (295 100,- Kč),
kterou odkázal ve své závěti obci Lutín ing.
Miroslav Sigmund.

Návštěva paní Sherlock byla očekávána
s mírnými obavami, ale jakmile paní Sher-
lock a její manžel vystoupili z auta a zazněly
první věty na uvítanou, všechny obavy byly
tytam, protože paní Sherlock se ukázala jako
velice příjemná a šarmantní dáma. Její krát-
ká návštěva v naší obci byla vedena ve velice
přátelském tónu, potěšitelná byla chvála na
to, co se v naší obci změnilo od její poslední
návštěvy v Lutíně v prosinci 2000.

Částka, kterou naše obec získala, bude po-
užita na vybavení obecních knihoven v Lu-
tíně a Třebčíně, na rozšíření počítačového
vybavení knihoven, nákup knih a nábytku.

Antonín Bábek - starosta obce

Dárek z nejmilejších

V pátek 15. října t.r. proběhlo oficiální
otevření nového sportovního areálu u lu-
tínské základní školy. Ani nepřízeň počasí
nepokazila slavnostní atmosféru celé akce.
Hřiště, které budou využívat nejen žáci
školy, ale i obyvatelé Lutína, je dárkem obce
k 155. výročí školy a 10. výročí otevření
2. stupně ZŠ.

Dlouholetý sen splněn!

„Kromě hřiště jsme ještě zrekonstruo-
vali tělocvičnu, celková částka za sportovní
komplex činí osm a půl milionu korun. Už od
začátku školního roku žáci využívají oválnou
atletickou čtyřdráhu a plochu na košíkovou,
tenis, volejbal a házenou. Možná nám tady
v budoucnu vyroste nový světový rekordman
nebo olympionik a bude rád vzpomínat na
naši obec a školu," těší se ředitel školy Mgr.
Jan Spurný. Při svém proslovu poděkoval

vedení obce za podporu školy. „Splnil se
nám dlouholetý sen. Konečně máme školu,
za kterou se určitě nemusíme stydět," dodal
Mgr. Jan Spurný.

Oficiálního otevření areálu, jehož součástí
byla také slavnostní akademie žáků v aule

školy a den otevřených dveří, se zúčastnili
jak rodiče žáků současných, tak i těch budou-
cích, absolventi, hosté i lutínská veřejnost.

Redakční rada
foto: /ka/



Otevření školního hřiště
- co předcházelo

Protože ZŠ Lutín chybělo kvalitní spor-
toviště pro zajištění hodin tělesné výchovy
a dalšího sportovního vyžití, rozhodla
rada obce před dvěma lety o započetí pří-
pravných prací na vybudování vhodného
sportovního zařízení. V té době byla za-
dána projektová dokumentace, ze které
vyplynulo, že investiční náklady na tuto
akci budou přesahovat 5 mil. Kč. Vzhle-
dem k tomu, že obec tuto částku nemohla
uvolnit ze svého rozpočtu, byly další práce
na přípravě této akce pozastaveny.

V loňském roce se obci podařilo díky
zásadní pomoci místopředsedy rozpočto-
vého výboru poslanecké sněmovny ČR
pana ing. Miloslava Vlčka získat dotaci
v rámci rozpočtu ČR ve výši 8 mil. Kč.

Tyto peníze mohly být použity jen na
rekonstrukci a výstavbu školních zařízení.
Práce se mohly znovu rozběhnout naplno.
Díky výši dotace mohla obec realizovat
rekonstrukci podlahy tělocvičny včetně
topení.

Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála
firma Insta Olomouc a jako subdodavatel
na rekonstrukci podlahy tělocvičny byla
vybrána firma Prostas Prostějov.

Bylo proinvestováno celkem 8,4 mil.
Kč, z toho částka na vybudování nového
hřiště čini la 7,07 mil. Kč a částka na re-
konstrukci tělocvičny 1,33 mil. Kč. Celko-
vé náklady, které byly vynaloženy na po-
řízení sportovišť pro ZŠ Lutín, činily tedy
8,400.000,- Kč, z toho obec z vlastních
zdrojů proinvestovala 400 000,- Kč.

Tímto dílem získala ZŠ Lutín a celá
obec velmi hodnotná sportoviště, která
nemají v širokém okolí konkurenci. Tato
sportoviště budou využívat nejen žáci ško-
ly, ale celá sportovní veřejnost naší obce.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

/foto: Antonín Bábek/

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se budou
konat ve dnech 5. - 6. 11. 2004. Volby byly
vyhlášeny prezidentem České republiky
zveřejněním ve Sbírce zákonů v částce
150 pod číslem 449/2004 Sb. Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 5. 11.
2004 od 14,00 hod. do 22,00 hod., v sobo-
tu 6. 11. 2004 v době od 8,00 hod do 14,00
hod. Volební místností pro Lutín je aula
Základní školy Lutín, v Třebčíně bude
volební místnost v Kulturním a společen-
ském zařízení.

Volební lístky budou voličům předány
nejpozději 3 dny před volbami, tedy do
2. 11. 2004.

Voličem je státní příslušník České
republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl nejméně věku 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo
na území vojenského Újezdu v územním
obvodu kraje. V naší obci byly vyhlášeny
4 okrskové volební komise, 3 v Lutíně
a l v Třebčíně.

Ve dnech 5. - 6. 11. 2004

Volič, občan ČR, po příchodu do vo-
lební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem ČR. Volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. Hlaso-

vací lístek může upravit zakroužkováním
pořadového čísla nejvíce u 4 kandidátů,
tím dává těmto kandidátům přednost.
Pokud by označil více kandidátů, je toto
označení neplatné a hlas dostává pouze
příslušná politická strana. Volič může po-
žádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost.

Počet zastupitelů Olomouckého kraje pro
příští období byl stanoven na 55 křesel.
Pro volby do zastupitelstva Olomouckého
kraje bylo zaregistrováno celkem 15 stran
a sdružení.

Antonín Bábek
starosta obce



Nebezpečný odpad

V rámci systému shromažďování sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání odpadů vznikajících na území obce se
uskuteční dne 13. listopadu 2004 sběrová
sobota, kde mohou občané předat nebez-
pečný odpad oprávněné firmě.

13. listopadu - sběrová sobota

Sbírat se bude
8,00 - 8,30 hod. v Třebčíně (u kaple)
9,30 - 9,00 hod. v Třebčíně (u bývalé mlé-

kárny)
9,30 - 10,15 hod. v Lutíně (u herny)
10,30 - ll,00 hod. v Lutíně (nákupní stře-

disko Neptun)
11,15 - 12,00 hod. v Lutíně (u budovy OÚ).

Budou se sbírat např. tyto druhy odpadů:
staré nátěrové hmoty, lepidla, ředidla,
rozpouštědla, mořidla, kyseliny, hydro-
xidy, oleje, mazací tuky, fotochemikálie,
pesticidy, postřiky, staré léky, kosmetické
přípravky, filtry nasycené olejem, aku-
mulátory, baterie, monočlánky, zářivky,
výbojky, ledničky, televizory, rádia, vysa-
vače, fény apod.

Upozorňuji, že se nebude vybírat vel-
koobjemový odpad !!

Se začátkem topné sezóny apeluji na
všechny, kteří používají kotle na tuhá
paliva, aby spalovali palivo, pro něž jsou
kotle určené.

K likvidaci odpadu slouží jiné nádoby
a technologie. Děkuji za pochopení.

Hynek Bokůvka - místostarosta

Z REGIONU HANÁ

Program LEADER +

Po vstupu do Evropské unie se mohou
naše obce, místní podnikatelé i vybrané
fyzické osoby stát příjemci dotací z pro-
gramu LEADER +.

Tento program je již vyhlášen a kon-
krétně se jedná o operační program nazva-
ný „Rozvoj venkova a multifunkční země-
dělství". Na tento program se v Regionu
Haná připravujeme už od listopadu 2002.
Program je vyhlášen pro období 2004 až
2006 a tentokrát je zaměřen na akce nein-
vestičního charakteru. Chceme se zaměřit
zejména na strategii nazvanou „Zlepšová-
ní kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech".

Program na období 2004-2006

Jednotlivé projekty by mohly být zpra-
covávány zejména v těchto aktivitách:
průzkumy, analýzy a expertízy ve výše
uvedených oblastech, kulturní, společen-
ské a zábavné akce s trvalým přínosem pro
rozvoj regionu, oblast vzdělávání našich
občanů, propagace a vnitřní komunikace
v obcích, rozvoj místních služeb, podpo-
ra pracovních aktivit pro rozvoj dopravy,
správy a životního prostředí, vytváření
a obnova společenských a spolkových
prostor, posilování dostupnosti služeb ob-
čanům, podpora iniciativ pro obnovitelné
zdroje paliv a energie, studie pro ochranu
rázu krajiny, integrace ekonomicky slab-
ších vrstev do společnosti.

Toto jsou velmi stručně vyjmenované
příklady neinvestičních aktivit a směrů
dalšího rozvoje, které jsou v současné
době připravovány a začleňovány do do-
kumentu pracovně nazvaného Strategie
regionu Haná.

Příjemcem podpory z Programu
LEADER+ je předkladatel dílčího
projektu v rámci schválené Strategie
regionu Haná, tj. fyzická nebo právnic-
ká osoba, svazek obcí, podnikatelský
subjekt nebo nestátní nezisková organi-
zace za podmínky, že působí v regionu.

Projekty a jejich realizace budou pod-
porovány z fondů EU a státu do 50 % při-
jatelných nákladů na ziskový projekt a do
100 % přijatelných nákladů na neziskový
projekt.

Ing. Miroslav Mačák

Jízda za pokladem Hané

V sobotu 9. října 2004 byla slavnostně
ukončena Jízda za pokladem Hané. Je to
jedna z významných akcí našeho regionu
Haná, která je součástí cíle propojit náš
kulturní, společenský a sportovní život.
Stručně řečeno šlo o návštěvy našich obcí
a poznání jejich historie.

Celá akce byla po několikaměsíční
přípravě zahájena 4. dubna 2004 na zám-
ku v Náměšti na Hané. Za šest měsíců se
jí zúčastnilo téměř stoosmdesát turistů.
Z naší obce to bylo sedmnáct účastníků
z Lutína a šest z Třebčína.

Slavnostní zakončení se uskutečnilo
v Senici na Hané, ve Spolkovém domě
U Andulek, za účasti veřejnosti. Byly
předány certifikáty „Hanácké cestovatel",
hrála cimbálová muzika Šumica, se svým
programem vystoupili žáci a žákyně ze Zá-
kladní školy v Senici na Hané včetně žáků
mateřské školy.

Pro zájem našich občanů o tuto akci
a její nesporný přínos je již v současné době
připravována obdobná akce pro rok 2005.

Ing. Miroslav Mačák

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce na
svých jednáních

dne 30. 8. 2004

* Projednala a následně schválila nabídku
Správy silnic Olomouckého kraje na
opravu některých obecních komunika-
cí v Lutíně technologií Slurry - Seal.
Stanovila části místních komunikací,
které budou v rámci této akce opraveny.
V Lutíně to budou části ulic Růžová,
Břízová a K Sídlišti, v místní části Třeb-
čín pak ulice v sídlišti a v okolí KSZ.
Celkové náklady vč. DPH si vyžádají
částku cca 300 tis. Kč.

* Vzala na vědomí informaci starosty
o přidělení dotace z MF ČR na rekon-
strukci ZŠ Lutín ve výši 8 mil. Kč.

* Vzala na vědomí vyhodnocení výběro-
vého řízení na zhotovení díla Rekon-
strukce vodovodu a prodloužení středo-
tlakého plynovodu v ulici J. Sigmunda
v Lutíně. Byla vybrána firma INSTA
Olomouc spol. s r.o., která předložila
zároveň i nejvýhodnější cenovou nabíd-
ku- l 602 tis. Kč vč. DPH.

dne 20. 9. 2004

* Projednala zastavovací studie v Lutíně
i Třebčíně a určila lokality, v nichž budou
vybudovány inženýrské sítě pro novou
bytovou výstavbu. Potřebné pozemky
pro inž. sítě obec vykoupí od majitelů.

* Schválila zrušení soutěže na částečnou
rekonstrukci ČOV Lutín.

* Rozhodla, že nově zřizované místo
správce nově vybudovaného školního
hřiště bude obsazeno osobou se ZPS.

dne 11. 10. 2004

Vzala na vědomí nabídku firmy INSTA
Prostějov na provozování ČOV Lutín.
Druhý zájemce o provozování ČOV Se-
veromoravská vodárenská a .s. nabídku
ještě zpracovává.

Projednala zabezpečení IX. obecního
plesu, současně stanovila termín jeho
uskutečnění na pátek 28. ledna 2005.

Vzala na vědomí informaci starosty
o přípravě akce Setkání seniorů, které
se uskuteční dne 10. 10. 2005 na Spole-
čenském domě v Lutíně.



Vzala na vědomí informaci starosty
o průběhu návštěvy paní Helen Sher-
lock (dcery zesnulého ing. Miroslava
Sigmunda) s manželem v Lutíně.

O čem jednali a co rozhodli zastupitelé na
svém jednání:

dne 1. 9. 2004

* Vzali na vědomí zprávu o hospodaření
obce Lutín za období 1-7/2004.

* Schválili Územní plán obce Lutín.

* Schválili rozpočtové opatření na zvýšení
mzdových nákladů na učitele ZŠ Lutín
pro rok 2004 v částce cca 87 tis. Kč.

Uložili starostovi obce monitorovat
znečišťování ovzduší v obci ze strany
SSL a od IŽP v Olomouci vyžádat názor
na další postup, který bude kontrolován
na jednáních rady obce. V případě nut-
nosti bude svoláno mimořádné zasedání
zastupitelstva obce.

lkal

ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Oslavy výročí školy

Začátek letošního školního roku byl
opravdu výjimečný. Za školou, v místě,
kde stály dřív nepoužívané pozemky
zarostlé plevelem, byl vybudován nový
sportovní areál s umělým povrchem
a atletickou dráhou. Nadšení žáků vzbudila
i tělocvična s nově opravenou podlahou.

Již v předstihu, ve středu 13. října,
proběhl v rámci oslav šachový turnaj,
který pro zájemce připravila paní učitelka
RNDr. Dana Vrbová.

V pátek 15. října 2004 slavila škola
a s ní i celá obec 10. výročí založení úplné
Základní školy v Lutíně a 155. výročí ote-
vření první lutínské školy. Při této příleži-
tosti se slavnostně otevíral nový sportovní
areál. Slavnostního otevření se zúčastnili
významní hosté, např. starostové a ředitelé
škol sousedních obcí, a široká veřejnost.

Program oslav měl být zahájen štafe-
tami na běžecké dráze slavnostně otevíra-
ného sportovního areálu. Kvůli špatnému

počasí byl však začátek přesunut do vesti-
bulu školy, kde zazněly slavnostní projevy.
Protože se počasí umoudřilo, mohli staros-
ta obce p. Antonín Bábek spolu s ředitelem
školy Mgr. J. Spurným přestřihnout pásku,
čímž byl sportovní areál symbolicky ote-
vřen a všichni návštěvníci si ho mohli
v klidu prohlédnout.

Sportovní areál slavnostně otevřen

Po tomto zahájení se všichni přesunuli
do auly, kde proběhla slavnostní akademie,
jejíž program uváděli žáci třídy 9. A Hana
Körnerová a Jan Mišák. V akademii účin-
kovali žáci prvního i druhého stupně.

Představení zahájili naši nejmenší
- prvňáčci, kteří předvedli všem, jak se ve
škole učí a jakou radost mají z nově naby-
tých vědomostí. Pak cvičily žákyně 3. a 5.
třídy. Jejich představení byla svěží a plná
radosti. Asi největší potlesk sklidila pove-
dená pohádka třídy 9. B, kterou „deváťáci"
nacvičili pod vedením paní učitelky Věry
Voňkové. Velký obdiv si také získalo ta-
neční vystoupení Jolany Tiché a Martiny
Hariňové z 9. B.

Po skončení programu v aule, který se
všem moc líbil, následovala samotná pro-
hlídka školy. Byly otevřeny všechny učeb-



ny včetně počítačové a nově vybudované
přírodopisné učebny.

V učebně chemie a fyziky nám žáci
druhého stupně na demonstračních poku-
sech předvedli, co se v hodinách chemie
a fyziky naučili.

V přírodovědné učebně si mohli ná-
vštěvníci pomocí mikroskopů prohlédnout
připravené preparáty.

Ve třídě 6. B byla výstavka k historii
školy, na níž si všichni mohli prohlédnout
školní kroniky, fotografie a videonahrávky
ze školních akcí.

V další třídě si členky Českého svazu
žen připravily velmi působivou výstavku
ručních prací.

Ve školní kuchyňce pak bylo pro ná-
vštěvníky přichystáno chutné občerstvení.

Závěrečnou akcí oslav byl odložený zá-
vod štafet tříd 2. stupně, který organizačně
zajistili „tělocvikáři" p. Petr Jakob a p. Jan
Chmelař. Ve čtyřech rozbězích se předsta-
vila dívčí a chlapecká družstva ve štafetě
4 x 200 metrů. Hned v prvním rozběhu
mladších žáků 6. a 7. tříd byl vytvořen
nový rekord školy. Závody štafet tak byly
důstojnou tečkou za celými oslavami.

Organizátoři oslav doufají, že všichni
účastníci byli spokojeni a že už se těší na
další školní výročí.

Jiří Dubanský - žák 9. ročníku ZŠ Lutín
/5xfoto: Mgr. Milena Vychodilová/

Exkurze do Dalešic a Dukovan
V úterý 19. října měli žáci devátých tříd

možnost rozšířit své vědomosti o nové po-
znatky z oblasti fyziky. Toho dne se totiž
zúčastnili exkurze do dalešické a dukovan-
ské elektrárny. V Dalešicích si prohlédli
areál a částečně i zařízení přečerpávací
vodní elektrárny. Zajímavý byl i promí-
taný film o využití vodní energie. Vodní
elektrárna Dalešice dodává ze své dolní
nádrže Mohelno vodu atomové elektrár-
ně Dukovany na chlazení reaktorů. Tuto
elektrárnu žáci rovněž navštívili. Také zde
je přivítali filmem o získávání elektrické
energie v elektrárně. Film byl zpestřen ná-
hlým vypouštěním umělé mlhy, různými
záblesky a prostorovým ozvučením, které
navodilo napjatou atmosféru. V přijímací
hale řídícího střediska je mnoho funkčních
modelů částí reaktoru. Exkurze byla ná-
zorným doplněním teoretické výuky a nám
se velmi líbila.

Je zřejmé, že začátek školního roku byl
zase něčím nový a neobvyklý. Už se těší-
me na to, že i v dalších měsících bude vyu-
čování pro nás - žáky - stejně zajímavé.

žák 9.
Jiří Dubanský

ročníku ZŠ Lutín



Hřiště nejen pro školu

Vedení školy oznamuje veřejnosti, že
v odpoledních hodinách je možné, aby
sportovní areál využívali i občané Lutína
a Třebčína k rekreačnímu sportování.

Nájem: 50,- Kč/hod.

Každý den od 15,30 hod. si mohou
zájemci po domluvě se správcem areálu
p. Lubomírem Kelucem pronajmout hřiš-
tě ke sportování. K dispozici jsou hřiště
vybavená na házenou a malou kopanou,
dva tenisové kurty, dvě hřiště na volejbal
a hřiště na košíkovou. Nájem je 50,-
Kč/hod/hřiště a hradí se přímo u správce
areálu. Po dohodě se správcem lze areál
pronajmout i v sobotu a neděli.

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni
dodržovat provozní řád hřiště. V něm je
mimo jiné uvedeno, že vstup do areálu je
povolen pouze v obuvi s plochou podráž-
kou (zákaz vstupu ve všech typech „kopa-
ček"). V areálu je také zakázáno kouření
a požívání alkoholických nápojů.

Věřím, že náš sportovní areál bude
využíván nejen školní mládeží, ale také
širokou sportovní veřejností.

Mgr. Jan Spurný - ředitel školy

SSOUs Lutín informuje

70 let učiliště v Lutíně

V pátek 15. 10. 2004 probíhaly na
Sigmundově středním odborném učilišti
strojírenském v Lutíně velké oslavy.

Před 70 lety byla v lutínském závodě
Sigma zahájena skupinová výuka děl-
nického dorostu a tím položeny základy
dnešního učiliště. Šlo o krok skutečně
průkopnický a prozíravý, protože v této
době se organizovanou výukou svých učňů
zabýval pouze zlínský Baťa. Lutínský zá-
vod byl prvním strojírenským závodem
v celém Československu, který si začal
vychovávat vlastní pracovníky.

70 let existence učiliště - to jsou desítky
obětavých pracovníků, kteří pečovali a pe-
čují o rozvoj odborných i všeobecných vě-
domostí a řemeslných dovedností mladých
lidí. A jsou to dnes již také tisíce absol-
ventů, kteří se po vyučení stali zdatnými
mistry svého řemesla nebo - po dosažení
dalšího vzdělání a získání nezbytných
zkušeností - odborníky ve strojírenství,
ekonomice nebo jiných resortech.

Dopoledne se začali na Společenském
domě v Lutíně scházet pozvaní hosté z řad
zástupců nadřízených orgánů, partner-
ských firem, bývalých ředitelů, pedagogů
a absolventů nejstarších ročníků.

Dar l0 000 USD
od americké společnosti Honeywell

Oficiální část slavnostního programu
zahájil svým projevem současný ředitel
školy Mgr. Pavel Michalík a srdečně při-
vítal všechny hosty. Jako první vystoupil
ing. Pavel Sekanina, uvolněný člen rady
Olomouckého kraje. Poté následovaly
zdravice dalších čestných hostů, mezi něž
patřili např. ing. Stanislav Štafa, ředitel
firmy John Crane Sigma Lutín a zároveň
absolvent učiliště, ing. Michal Vinkler,
CSc. za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, za odbor školství Olo-
mouckého kraje PaedDr. Danuše Grézlo-
vá, za Národní agenturu Socrates Helena
Slivková , starosta obce Antonín Bábek,ře-
ditel partnerské školy Werner von Siemens
Schule ve Wetzlaru Dieter Agel a pan Vác-
lav Mičkal, jeden z nejstarších absolventů

učiliště. Tito řečníci připomněli letitou
tradici učiliště, dobrou úroveň absolventů,
jejich uplatnitelnost na trhu práce a ocenili
také práci pedagogů.

Ing. Vojtěch Vlček vyzdvihl dobrou
spolupráci lutínského učiliště s firmou
Mora Aerospace a předal škole peněžitý
dar v hodnotě 10 000 USD od americké
společnosti Honeywell, jejíž součástí je
jejich firma.

Dalším bodem programu bylo oceně-
ní nejlepších pracovníků školy za jejich
dlouholetou práci. Oficiální část byla
zakončena prohlídkou učňovských dílen,
kde byly připraveny ukázky odborného
výcviku žáků jednotlivých oborů a výstav-
ka jejich výrobků, a prohlídkou školy, kde
bylo možno zhlédnout odborné učebny
a prezentaci výsledků zájmové činnosti
žáků. Neoficiální program pokračoval od-
poledne opět na sále rautem a poslechem
cimbálové kapely Šumica z Náměště
na Hané. K nahlédnutí byly také školní
kroniky a dobové dokumenty. Nakonec
mohli všichni zúčastnění konstatovat, že
oslavy 70. výročí založení učiliště se vy-
dařily. Dík a uznání patří všem, kdo se na
náročné přípravě a zdárném průběhu oslav
podíleli.

Mgr. Hana Pospíšilová
Mgr. Vilém Ďoubal

/foto: Ladislav Porteš/

Setkání se starostou

Již po sedmé mohlo Sigmundovo SOUs
v Lutíně přivítat studenty z německé
partnerské školy z Wetzlaru. Pracovně po-
znávací návštěva se uskutečnila ve dnech
2. - 15. 10. 2004. Dvacet německých stu-
dentů a jejich tři učitelé se zapojili s čes-
kými studenty a jejich vyučujícími do pěti
předem připravených projektů.

Kromě práce je také čekala zábava
a cesty za poznáváním České republiky.
Jedno ze zajímavých odpolední proběhlo
12. 10. 2004 v aule ZŠ v Lutíně, kde se
čeští i němečtí studenti setkali se starostou
Lutína panem Antonínem Bábkem.

Pan starosta studenty přivítal a popřál
jim, aby se jim v naší obci líbilo a da-
řilo se jim při vzájemné spolupráci. Po
krátkém, ale výstižném a milém projevu
následovala volná diskuse mezi studenty
a panem starostou. Studenti se vyptávali
mimo jiné také na vzájemnou spolupráci
mezi Sigmundovým SOUs a Obecním úřa-
dem v Lutíně. Starosta se ptal německých
studentů, co se j im v Lutíně líbí a jestli je
možné srovnat naši obec s některou z ně-
meckých vesnic.

Na závěr pan starosta předal studentům
na památku odznáčky s lutínským znakem
a popřál jim hodně studijních i životních
úspěchů.



Již sedmé setkání

Letošní výměnný pobyt by se nemohl
uskutečnit bez finanční podpory Čes-
koněmeckého mezinárodního fondu, za
kterou touto cestou děkujeme a věříme, že
i v budoucích letech se nám bude dařit tyto
výměnné pobyty uskutečňovat.

Ing. Lenka Pomykalová
/foto: Ing. Lenka Pomykalová/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Tenisový turnaj

Tenisový oddíl TJ Sigma Lutín patří již
řadu let mezi nejčilejší oddíly jednoty.

Koncem srpna, v neděli 29. 8., uspořá-
dal pro svoje členy turnaj ve čtyřhrách.

Při účasti sedmi dvojic, které byly roz-
děleny do dvou výkonnostních skupin, ve
kterých hrály systémem každý s každým,
se stala vítězem dvojice Petr Chudoba
a Petr Jurák.

Na závěr malá poznámka: Tenisový
oddíl má k dispozici tři poměrně slušné
kurty. Je ovšem s podivem, že členská
základna je na počet obyvatel velmi úzká
a především zcela chybí zájem mezi lutín-
skou mládeží.

Za tenisový oddíl
ing. Karel Mišák

člen rady obce

/foto: Ing. Karel Mišák/

Nohejbalové hřiště

V Lutíně vzniklo ze zanedbaného pro-
storu za tenisovými kurty nové hřiště na
nohejbal. Na jeho proměně se podílelo
několik dobrovolníků, kteří odpracovali ve
svém volném čase celkem 46 hodin.

Podle mého názoru mohou být pyšní
na to, jaké krásné sportoviště vzniklo na
nevyužívaném a zanedbaném místě.

Tito ochotní brigádníci patří k přízniv-
cům SPORT BARU a touto cestou jim
děkujeme.

Michal Sedláček - /foto: Michal Sedláček/



Týden knihoven 2004
Knihovny jsou nejdostupnější veřejná

zařízení. Podporují rozvoj čtenářství, na-
pomáhají prohlubovat vzdělanost, nabízejí
přístup k informačním zdrojům. Kvalitní
knihovna je přínosem městu či obci.

První týden v měsíci říjnu je každoroč-
ně věnován propagaci knihoven. Knihovny
tak mají možnost upozornit na svoje služ-
by širokou veřejnost, čtenáře i nečtenáře.

Letošní týden knihoven 4. - 8. 10. 2004
byl v naší obecní knihovně zahájen vyhlá-

šením soutěže pro mladé čtenáře na téma
TVOŘÍME Z DARŮ PODZIMU.

Do konce měsíce října mohly děti přiná-
šet své výrobky do knihovny. Soutěž bude
vyhodnocena 8. listopadu a práce dětí vy-
staveny v knihovně.

Rovněž letos mohli čtenáři v tomto týd-
nu využít čtenářské amnestie a vracet dlou-
hodobě vypůjčené knihy bez poplatků.

Nově zaregistrovaní čtenáři si mohou
do konce roku 2004 půjčovat knihy a ča-
sopisy zdarma.

Od l. 9. 2004 mají všichni řádní čtenáři
zdarma volný přístup na internet. Platí se
pouze tisk podle ceníku služeb obecní
knihovny.

V loňském roce připravila knihovna
poprvé „Vánoční prodej knih", o který byl
velký zájem. Vánoční prodej knih připra-
vujeme i letos na konec měsíce listopadu.
Přesný termín akce bude oznámen.

B. Pospíšilová

knihovnice

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky vypsal a upravil
Vladimír Smékal.
Použity rovněž prameny z knihy
Antonína Přichystala Sigmundově/

V Lutíně byl za války vytvořen tábor
rukojmích. Byli to příslušníci těch ro-
din, z nichž někdo prchl za hranice. Tito
rukojmí bydleli v dřevěných objektech
poblíž školy.

Aby továrna měla lepší spojení se svě-
tem, byla postavena trať z továrny na ná-
draží do Třebčína. Tuto trať postavili právě
tito zatčení a uvěznění lidé. Pro nákladní

dopravu a dopravu osob do Třebčína byl
zakoupen lokotraktor.

Vedení podniku zůstalo nejprve ještě
v rukou Sigmundů, kteří byli učiněni
zodpovědnými za řádný a nerušený chod
podniku. Brzy však okupanti zasahovali
do výrobního programu závodu a nakonec
vzali veškerou správu závodu do svých
rukou. V listopadu 1940 byl zatčen Jan
Sigmund a s ním 19 jeho blízkých spo-
lupracovníků. Jan Sigmund byl později
v roce 1942 v Brně popraven.

Zasahovali do výrobního programu

Vedení podniku pořádalo různé kurzy.
Dobrou úroveň měl zejména kurz obchod-
ní a kurz psaní na stroji. Lidové noviny
tehdy psaly, že v psaní na stroji v plyno-

vých maskách a se zavázanýma očima
zvítězilo mužstvo Sigmund pumpy před
mužstvem fy Waldes Praha.

Němce z továrny posilovala silná
skupina Němců z Hněvotína. Scházeli se
společně k pitkám, ale jejich veselá ná-
lada pomalu upadala, když museli jejich
soukmenovci odcházet postupně na frontu
a domů se nevraceli.

Škola byla v Lutíně dvojtřídní s 8 po-
stupnými ročníky. Jen někteří vybraní žáci
chodili do tzv. hlavní školy do Těšetic. Ro-
dičovské sdružení se o školu velmi staralo,
zvláště tehdejší předseda p. Ludvík Handl
dovedl například zorganizovat pěkné vá-
noční besídky s pohoštěním žáků.

Prvním správcem učňovské školy Sig-
mundů byl od r. 1934 ředitel místní obecné
školy Štěpán Krček.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V září oslavili:

92 let Marie Vodičková Lutín
89 let Růžena Honzlová Lutín
80 let Ladislav Husička Třebčín
80 let Věra Navrátilová Lutín
75 let Oldřich Lakomý Třebčín

V říjnu oslavili:

90 let Ludmila Dlabajová Lutín
88 let František Mlčoch Třebčín
84 let Milada Bartošíková Třebčín
82 let Ignác Bokůvka Třebčín
80 let Marie Václavíková Třebčín
75 let Václav Kubáč Lutín
75 let Vratislav Muzikant Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

červenec:

Andrea Doleželová
Matouš Dorazil

srpen:

Ivanka Beranová
Tu Tran
Martin Vrzal

září:

Martin Jurenka

říjen:

Tereza Brokešová

Lutín
Lutín

Lutín
Lutín
Lutín

Lutín

Lutín

Opustili nás ve věku ...

94 let Filomena Falharová
71 let Jiří Navrátil
69 let Zdeněk Kopečný
58 let Jaroslav Malíšek

Třebčín
Třebčín

Lutín
Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příš-
tí dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Příšt í čís lo Obecního zpravodaje
vyjde 3. 1. 2005.

Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si
redakční rada vyhrazuje právo na úpravu,
popř. krácení dodaných příspěvků.
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