
2. května 2005 ZDARMA ročník 14/číslo 58

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

ZE ŽIVOTA OBCE
Provozování
vodárenského zařízení

Obec Lutín, majitel a provozovatel vo-
dárenského zařízení, od 1. 4. 2005 zvýšila
ceny za vodné a stočné.

U stočného došlo ke zvýšení ceny pro
obyvatele z 12,- Kč/m3 na 14,- Kč/m3 vy-
čištěné vody (stočné). U podnikatelů tato
sazba zůstala na úrovni loňského roku,
tedy na 18,- Kč/m3. Obec je majitelem
a provozovatelem čistírny odpadních vod,
celého kanalizačního systému v obou čás-
tech obce mimo areálu Sigma. K výše uve-
deným sazbám je třeba říci tolik, že při zá-
počtu prostředků, které obec vynaložila na
investiční akce na budování kanalizačního
systému, by stočné bylo nad 20,- Kč/m3.

Vodné a stočné stále dotuje obec

Obec je majitelem a provozovatelem
vodovodních rozvodů v Lutíně a Třebčíně.
V Třebčíně byla v průběhu 90. let minulého
století vybudována ve dvou etapách celá vo-
dovodní síť. Bohužel však obec není maji-
telem vodních zdrojů, a tak musí nakupovat
pitnou vodu v Lutíně od společnosti Sigma

Group a.s. a v Třebčíně od ZD Senice na
Hané. Sigma Group a.s. nám prodává vodu
za cenu 20,80 Kč/m3 včetně DPH. Oproti
loňskému roku došlo ke zvýšení ceny o víc
než 4,- Kč. Proto bylo nutno zvednout cenu
vodného na 22,- Kč/m3. Tato cena je stejná
jak pro obyvatele, tak pro podnikatele.
I u vodného je cena vody obcí dotována.
V Třebčíně je nákupní cena pitné vody od
ZD Senice na Hané 18,80 Kč/m3 vč. DPH. Je
tedy o 2,- Kč nižší než od společnosti Sigma
Group a.s., ale je třeba si zase uvědomit, že
z rozpočtu obce, jak už bylo uvedeno, byly
vybudovány nové vodovodní rozvody.

Záměrem obce je získat do svého ma-
jetku vodní zdroje především v Lutíně od
společnosti Sigma Group a.s., ale podmín-
ky (cena, další požadavky majitele) nejsou
zatím pro obec přijatelné.

V měsíci dubnu 2005 by mělo zastu-
pitelstvo rozhodnout, zda provozování
vodárenského zařízení v majetku obce ne-
bude předáno odborné firmě. Zde je třeba
podotknout, že se nejedná o prodej tohoto
zařízení, ale o odborné provozování tak,
aby obec měla nad tímto provozováním
kontrolu. Přípravné práce na případném
výběru provozovatele probíhají a zastupi-
telstvu bude předložen návrh rady, která
byla pověřena řešením tohoto úkolu.

Ing. Lubomír Václavík - tajemník OÚ

60. výročí ukončení II. světové války

oslavíme v Lutíně dne 6. 5. t.r. tradičně
následujícími akcemi:

19.30 hod. - položení věnců k pomníku
padlých u kapličky Nanebe-
vzetí Panny Marie

- průvod od kapličky do pro-
storu před OÚ

20.00 hod. - vystoupení juniorek z taneční
skupiny Rytmus pod vedením paní Kříž-
kové

20.30 hod. - zapálení vatry

21.00 hod. - slavnostní ohňostroj

Bohaté občerstvení zajišťuje p. Lubomír
Kubáč.

V rámci vzpomínkových oslav k 60. vý-
ročí osvobození naší vlasti a třebčínských
hodů uspořádá Sbor dobrovolných hasičů
v Třebčíně kulturní a společenské akce
v třebčínské Ohradě. V letošním roce bu-
dou zahájeny v pátek 6. 5. v 18.30 hod.
průvodem obcí, vatrou, zábavou se skupi-
nou VIA PABĚDA a vystoupením taneční
skupiny RYTMUS, ohňostrojem s dalším
možným překvapením.
V sobotu od 14.00 hod. budou probíhat
soutěže o ceny, vystoupí mistr úniku
ESCOPOLOD a večer se koná zábava
se skupinou VERUNA. Po celé odpo-
ledne budou k dostání pečené makrely.
Na neděli je připraven sportovní den
v Ohradě o pohár SDH Třebčín.
Podrobnější informace najdete na pozván-
kách a plakátovacích plochách.

Třídění a likvidace odpadu
Nepříznivý dopad na náklady za li-

kvidaci komunálního odpadu má nový
zákon o dani z přidané hodnoty, platný
od 1. května 2004. Z 5% do 19% sazby
byla přesunuta položka „Likvidace komu-
nálního odpadu". Navíc od l. ledna 2005
došlo ke zvýšení poplatku za skládkovné
o 100,- Kč za jednu tunu. Snížení nákladů
lze docílit jedině tříděním odpadu (plasty,
sklo, papír). Společnost EKO-KOM, a.s.,
s níž má obec uzavřeny smluvní vztahy, za
tříděný sběr finančně přispívá. Tříděním
odpadu vrátíme použité obaly tam, kde je
čeká recyklace a další využití, a zároveň
tím zlepšíme naše životní prostředí. V naší
obci je osm sběrných míst s deseti nádoba-
mi na papír, jedenácti na sklo a dvacet jed-
nou nádobou na plast. Likvidaci veškerého
odpadu smluvně zajišťují TS Olomouc.

Snížení nákladů
docílíme tříděním odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu se uskuteční v sobotu 1 1 . června
2005 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 odpa-
dů: desinfekční prostředky, kosmetické pří-
pravky, olejové filtry, olověné a nikl-kad-
miové akumulátory, mazací tuky, oleje,
staré barvy, lepidla, ředidla, kyseliny, po-
střiky, odmašťovací přípravky, staré léky,
zářivky, monočlánky, ledničky, televizory,
rádia, vysavače, ojeté pneumatiky apod.

Objemový odpad: koberce, linolea,
gauče, křesla, kočárky, matrace, sedačky
z automobilů apod.

Dodržujme prosím určený čas a předá-
vejme odpad přímo pracovníkům oprávně-
né firmy.

Hynek Bokůvka - místostarosta



Stavění a kácení máje v Lutíně

Stavění máje proběhlo v sobotu 30.
dubna. Letošní „májka" stojí na trávníku
před OÚ, protože na Rybníčku se dokon-
čují úpravy travnaté plochy.

Kácení máje je připraveno na sobotu 28.
května. Po zahájení ve 14.00 hod. budou pro-
bíhat různé soutěže, sázky, tombolu připra-
vili pořadatelé, občerstvení pí Hana Kusá.
K poslechu i tanci bude hrát živá country
kapela JEN TAK a reprodukovaná DISCO.

Antonín Babek
starosta obce

Slovo do diskuse

Na zasedání Zastupitelstva obce Lutín
v březnu letošního roku zazněl požadavek,
abychom porovnali výstavbu v nové části
obce (sídliště) a staré části obce. Nevím,
čeho takovým srovnáním dosáhneme nebo
co způsobíme, ale pochopil jsem, o jaký
problém tu jde a že je třeba hledat cestu
k jeho odstranění.

Z požadavku vyplývá, že obyvatelé
staré části obce mají dojem, že novější
části (sídlišti) je věnována větší pozornost
a péče než té, ve které žijí a která rovněž
vyžaduje řadu oprav a renovací.

Mohu zodpovědně prohlásit, že tento
názor je mylný. Veškerá výstavba nebo
opravy, ke kterým v obci došlo, dochází
a v blízké době bezpochyby dojde, se
provádějí na základě dobře uvážených roz-
hodnutí a pečlivě zpracovaných plánů. Ně-
které akce mají samozřejmě svou prioritu,
a to bez ohledu na místo, kde se realizují.
Všechny akce, ke kterým prozatím došlo,
i ty, které se teprve uskuteční, byly a jsou
potřebné.

Vzhledem k tomu, že kumulace obyva-
tel na sídlišti (zejména panelovém) má j iž
řadu let za následek drastickou kumulaci
dopravních prostředků v této lokalitě, jeví
se problémy sídliště spojené například
s údržbou a opravou komunikací starých
a budováním nových jako naléhavější,
v žádném případě ale nezapomínáme na ob-
dobné problémy, které má stará část obce.

Člověk, který chodí po celém Lutíně
s otevřenýma očima, musí vidět, co tu
bylo pro občany vykonáno a že se nikdy
nejednalo o akce zbytečné nebo samoúčel-
né, ale vždy potřebné. Není proto na místě
srovnávat, protože plány oprav a úprav
se týkají vždy celé obce - staré i nové
a obou jejích částí - Lutína i Třebčína.
Jde jen o to zvážit, kde je konkrétní zásah
záležitostí prioritní a nelze ho dále odklá-
dat, aby nedošlo k ještě větším škodám
a v důsledku toho vyšším výdajům na
jejich odstranění.

Antonín Babek
starosta obce

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada
obce na svých jednáních

dne 21.2. 2005

* Projednala a schválila:
- návrh závěrečného účtu obce za rok
2004;
- návrh rozpočtu obce na rok 2005;
- návrh rozpočtového výhledu obce na
léta 2006 až 2010;
- návrh plánu investiční výstavby,
významných oprav, rekonstrukcí
a pořízení majetku v roce 2005.
Následně budou uvedené dokumenty
předloženy zastupitelstvu k odsou-
hlasení.

• Vzala na vědomí informaci starosty
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce v roce 2004. Současně přijala
opatření, které by mělo zabránit opa-
kování drobných nedopatření vytknu-
tých v auditu.

dne 23. 2. 2005

» Projednala činnost ZŠ Lutín za po-
slední období. V tomto školním roce
(2004-2005) navštěvuje školu celkem
305 žáků. z toho je 30 přespolních.
Určité problémy, které bude nutno
postupně řešit, se týkají získávání ne-
investičních nákladů od obcí, jejichž
žáci navštěvují naší školu (Luběnice,
Slatinky), nebo získávání potřebných
prostředků na mzdy pro učitele.
Současně vzala na vědomí závě-
rečnou informaci ředitele ZŠ Mgr.
J. Spurného o některých úspěších
školy. Patří k nim např. pěkné vyba-
vení počítačových učeben, pořízení
nových jazykových učeben a dobré
umístění žáků školy na olympiádách.

dne 7. 3. 2005

* Projednala návrh tajemníka OÚ na
provozování vodárenského zařízení
v majetku obce. Následně rozhodla
předložit zastupitelstvu pouze násle-
dující varianty:
1) předat zařízení k provozování od-
bornému provozovateli;
2) vytvořit obchodní společnost (zdroj
v majetku obce);
3) provozovat zařízení jako dosud.

* Projednala a schválila většinou hlasů
nové sazby vodného a stočného platné
od 1.4.2005:
- stočné 14,- Kč/m3 - obyvatelé

18,- Kč/m3 - podnikatelé
- vodné 22,- Kč/m3 - pro všechny.

dne 21. 3. 2005

* Projednala nabídku a. s. Sigma Group
na odprodej vodárenského zařízení
v majetku společnosti Obci Lutín za
7 mil. Kč. Nabídka zahrnuje tech-
nologická zařízení vč. staveb vod-
ního zdroje „Trávníky", vodojemu,
vodovodních řadů a kanalizačních
rozvodů v areálu bývalé Sigmy Lutín.
Rada pověřila starostu obce dalším
jednáním o této nabídce s a. s. Sigma
Group.

* Projednala a schválila nabídku Ligy
na ochranu zvířat ČR, Olomouc na
spolupráci při umísťování opuště-
ných a toulavých psů z katastru naší
obce do psích útulků v Olomouci, a to
až do doby jejich předání majitelům,
resp. novým osvojitelům. V rámci
této spolupráce poskytne obec na tuto
činnost každoroční poplatek ve výši
21 tis. Kč.

* Projednala a schválila návrh odboru
bytového hospodářství na výměnu
oken v nájemních obecních domech
za následujících podmínek:
- výměnu starých dřevěných oken za
bílá plastová bude provádět pouze
jedna vybraná firma;
- výměna oken bude prováděna na
náklady nájemců obecních bytů.

dne 4. 4. 2005

* Vyslechla nabídku firmy 1NSTA, ja-
kož i nabídku stávajícího vedoucího
ČOV Lutín p. Z. Dvořáka na provo-
zování čistírny odpadních vod v ma-
jetku obce. Na příštím zasedání do-
končí rada posouzení všech doposud
získaných nabídek s cílem navrhnout
zastupitelstvu další postup.

dne 11. 4. 2005

* Na pozvání ředitele ZŠ Lutín Mgr.
Jana Spurného si rada obce pro-
hlédla nově zřízenou jazykovou
učebnu, jejíž vybavení bylo pořízeno
z peněžního daru rodiny Sigmundů.
Rada vzala na vědomí informaci
ředitele ZŠ, že škola by ráda reali-
zovala dovybavení školního hřiště,
např. oplocení východní strany areálu,
vydláždění části plochy u střídaček.
Toto dovybavení by mohlo být částeč-
ně pokryto očekávaným sponzorským
darem, jak uvedl ředitel ZŠ Lutín.

* Konstatovala, že jednání s předsedy
oddílů TJ Sigma Lutín se stále nedaří
zabezpečit.

* Stanovila termín pořádání oslav 60.
výročí osvobození naší vlasti na pátek



6. května t.r. v následujícím časovém
sledu:
- v Třebčíně od 18.30 hod.
- v Lutíně od 19.30 hod.

Schválila místo a termíny stavě-
ní a kácení máje v Lutíně. Místo
konání - prostranství vedle bývalé
prodejny Jednota u obecního úřadu
Termín - 30. 4. a 28. 5.2005.

O čem jednali a co rozhodli zastupi-
telé na svém 13. veřejném zasedání

dne 9. 3. 2005

Projednali a schválili většinou hlasů:
- zprávu o činnosti místní samosprávy
a OÚ Lutín za rok 2004;
- závěrečný účet obce Lutín za rok 2004;

- hospodářský výsledek příspěvkové
organizace ZŠ Lutín za rok 2004;
- rozpočet obce na rok 2005;
- investiční výstavbu v roce 2005
a rozpočtový výhled obce do r. 2010.

Projednali nabídky na provozování
vodárenského zařízení v majetku
obce. Po obsáhlé diskusi pověřilo
zastupitelstvo radu obce úkolem zís-
kat další doplňující podklady a nové
vyhodnocení předložit k posouzení na
příštím zasedání ZO.

Přítomní byli informováni o děkov-
ném dopise zaslaném obci střediskem
SOS Olomouc týkajícím se uspořádá-
ní humanitární sbírky šatstva a obuvi
v Lutíně a Třebčíně.

/ka/

ŠKOLY INFORMUJI

ZŠ Lutín

Biologická olympiáda

Školního kola biologické olympiády
pro 8. a 9. ročník se zúčastnilo 14 žáků.
Na 1. místě se umístil Ondřej Procházka,
na 2. místě Jana Přikrylová a na 3. místě
Radek Vrzal. Ondřej Procházka a Jana
Přikrylová nás reprezentovali v okresním
kole v Olomoucí, kde z 33 účastníků
obsadila Jana Přikrylová 12. místo a byla
úspěšnou řešitelkou a Ondřej Procházka
obsadil 18. místo.
Ve školním kole biologické olympiády
pro 6. a 7. ročník soutěžilo 26 žáků. Na 1.
místě skončil Petr Voňka, na 2. místě Anna
Böhmerová a na 3. místě Jakub Weiser.
První dva úspěšní soutěžící postupují do
okresního kola, které se uskuteční v květ-
nu. Budeme j im všichni držet palce!

Mgr. Jan Chmelař
učitel biologie

Úspěchy žáků 9. A

Skupince žáků této třídy se podařilo
velmi úspěšně reprezentovat naši školu ve
dvou náročných „disciplínách" - matema-
tice a fyzice.

Nejdříve řešili obtížné příklady školní-
ho kola a po jejich zvládnutí postoupili do
okresních kol.

Nebudou chybět ani v krajském kole

V okresním kole matematické olym-
piády soutěžili Radek Vrzal a Jan Mišák.

Umístili se na 3. a 4. místě a postoupili do
krajského kola, ve kterém byli také úspěš-
nými řešiteli.

V okresním kole fyzikální olympiády
reprezentovali naši ZŠ Ondřej Procházka,
Radek Vrzal a Jan Mišák. Ondra zvítězil,
Radek byl na 2. místě a Honza byl také
úspěšným řešitelem.

V květnu se bude konat krajské kolo, ve
kterém naši žáci nebudou chybět.

Blahopřeji mým žákům ke krásným vý-
sledkům, děkuji j im za reprezentaci školy
v rámci celého kraje a přeji jim stejné
úspěchy i na střední škole.

RNDr. Dana Vrbová
učitelka matematiky a fyziky

Vítáme jaro
Sluneční paprsky pronikají novými

okny do prvních tříd a lákají, tak lá-
kají. Musíme ven. Učit o jaru ve třídě
je hřích. Popisujeme žákům fialovou
nádheru koniklecí, které v lánech roz-
kvétají za „humny", v chráněné lokalitě
Vápenice u Slatinek. Některé děti jsou
přesvědčeny, že shlédnou „koní - klece",
čili ZOO plné koní.

Těší nás, že nejsou zklamané. Naopak.
Opatrně našlapují, aby nezničily ani jeden
vzácný květ.

V přírodě se lépe učí, veseleji dovádí,
chutněji svačí a vůbec jsme si navzájem blíž.

Zítra vyrážejí za jarní podívanou další
děti a vy si ji určitě taky nenechte ujít!
Bude vám krásně.

Mgr. Leona Čotková,
Mgr. Jana Vyhnánková

učitelky 1. tříd

Básně
Každý učitel se snaží vést své žáky

k lásce k četbě, která bude v každé době
patřit k nejkvalitnějším volnočasovým
aktivitám, jež žákům napomáhají otevírat
zcela nové světy plné prožitků a fantazie.

ANDREO, JEN TAK DAL

Andrea, žákyně třídy 4. A, nejen ráda
a často čte, ale ve svém volném čase se také
rozhodla pokusit se o tvorbu vlastních,
a troufám si říct velmi povedených bás-
niček, čímž mi udělala opravdu velkou
radost, o kterou bych se ráda podělila
i s vámi. Posuďte sami.

Mgr. Hana Pytlíčková
třídní učitelka 4. A

Co vlastně jsem?
Andrea Španihelová

Jsem lampa, co pořád svití.
Jsem na louce natrhané kvítí.

Jsem kámen, co na palouce leží.
Jsem srna, co po lese běží.

Jsem vodník, co duše si střádá.
Jsem ta, co nikdy nic nepostrádá.

Jsem auto jedoucí kolem.
Jsem cesta, co prochází polem.

Jsem jaro plné kvítí.
Jsem slunce, co krásně svítí.

Jsem teplo, co z nebe přichází
a měsíc, co ráno odchází.

Jsem i konec ten,
co právě vymyslela jsem.

Svátek matek
Andrea Španihelová

Den matek,
to není jen tak obyčejný svátek.
Svátek má teď každá matka,
jmenuje se třeba Katka.

Je to svátek maminek,
které rádi máme,
a určitě jim na svátek
pěkné kvítí natrháme.



Návštěva lutínské knihovny
Jednou z nejefektivnějších forem vy-

učování je exkurze. Změna prostředí vy-
trhne žáky ze zajetého stereotypu a oživí
jejich vnímání. Na exkurzi jsou navíc vždy
k vidění věci, které žáci ve škole nemají.
8. dubna 2005 si vyzkoušeli účinnost ta-
kového vyučování i žáci 9. ročníku ZŠ,
když navštívili lutínskou knihovnu, aby se
účastnili pořadu s názvem Česká literatura
na přelomu 19. a 20. století.

Paní knihovnice Pospíšilová fundova-
ně a přitom s přihlédnutím k věku žáků

vyprávěla o Antonínu Sovovi, Františku
Gellnerovi a dalších básnících tohoto
období. S předčítáním ukázek pomáhali
i žáci. Za velký přínos považuji, že žáci
měli možnost prohlédnout si jednotlivá
díla vydání knih, o kterých paní knihov-
nice Pospíšilová hovořila. Zásluhou její

Zajímavá a přínosná akce

vynikající organizační práce si pak mohli
žáci poslechnout ze starých gramofonových
desek i recitaci Šrámkových básní v podá-

ní našich nejvýznamnějších hereckých
osobností. Zaujal je zvlášť Splav: Trápím
se, trápím... Jistě si všichni vzpomínáte.

Celá akce byla zajímavá a přínosná.
Doufáme, že se stane základem příští dob-
ré spolupráce lutínské školy a knihovny
a dojde tak nejen ke zpestření vyučování
českému jazyku, ale i k posílení vztahu
žáků ke knize. Vždyť vzdělaností byl čes-
ký národ proslulý odjakživa.

V. Voňková
učitelka českého jazyka

Sigmundovo SOUs Lutín

Výměna zkušeností
pedagogů Lutín - Wetzlar

V době od 28. 2. do 7. 3. 2005 proběhla
v pořadí již druhá odborná stáž pedagogů
Sigmundova SOUs Lutín ve Werner von
Siemens Schule ve Wetzlaru (SRN).

Program je financován národní agentu-
rou Leonardo da Vinci a podporuje kvalitu,
inovaci a evropskou dimenzi odborného
vzdělávání, rozvoj jazykových dovedností
a politiku celoživotního vzdělávání.

Během dvou let proběhnou celkem 4
dvoučlenné návštěvy - vždy učitel odbor-
ných předmětů a učitel odborného výcviku
(dříve mistr OV) ve Werner von Siemens
Schule Wetzlar, se kterou spolupracuje
naše učiliště j iž několik roků.

Úspěšná spolupráce trvá už řadu let

Měli jsme možnost seznámit se pro-
střednictvím hospitací s formami výuky,
s používanými učebními metodami, se
způsoby prověřování znalostí a případné
rozdíly konzultovat jak s vyučujícími, tak
i s vedením školy. Rovněž jsme měli mož-
nost zapojit se aktivně do vedení výuky.

Mohli jsme porovnat učební dokumenty,
používanou odbornou literaturu, vybavení
učebními pomůckami a celkovou organi-
zaci odborného školství v SRN. V rámci
své odbornosti jsme mohli srovnat způsob
vedení vyučovací hodiny v různých před-
mětech - např. technologii, matematice,
fyzice, CNC technice, elektrotechnických
předmětech, odborném výcviku.

Kromě získávání praktických zkušenos-
tí přispěla návštěva ve WvSS k prohloube-
ní a rozšíření našich jazykových znalostí
a seznámení s kulturními památkami
a nádhernou krajinou Hesenska. Kromě
prohlídky Wetzlaru jsme volný čas využili
k návštěvě dalších měst, jako např. Al-
sfeldu, Limburgu, Braunfelsu a některých
vesnic a městeček v okolí Rýna.

Se získanými poznatky seznámíme
ostatní kolegy našeho učiliště formou pre-

zentace a besedy a získané učební materi-
ály budeme využívat při výuce některých
předmětů.

Je velice přínosné, že existují podobné
programy, které umožňují nejen získávání
a srovnávání zkušeností v zahraničí, ale
vedou i k prohloubení spolupráce a k na-
vázání nových přátelských kontaktů.

Ing. Oldřich Fojtek
účastník stáže

/foto: Josef Ulman/ Historický most a katedrála ve Wetzlaru

Setkání s poslancem
Evropského parlamentu
v rámci cyklu
„Jaro v Evropě"

Dne 29. 3. 2005 navštívil Sigmundovo
SOU strojírenské v Lutíně europoslanec
ing. Jan Březina, bývalý hejtman Olo-
mouckého kraje. Jeho návštěva byla mo-
tivována cyklem „Jaro v Evropě", jehož

cílem je umožnit mladým lidem získat širší
povědomí o problematice Evropské unie.

Program setkání se skládal z několika
částí. Proběhly dvě besedy se žáky SOU.
Zpočátku nejistá atmosféra se postupně
uvolnila, žáci kladli dotazy, na něž ing.
Jan Březina pohotově odpovídal. Besedám
byli přítomni kromě vedení Sigmundova
SOU strojírenského i někteří pedagogové
a také starosta obce Lutín Antonín Babek.



Zajímavá beseda s europoslancem

Pan poslanec ing. Březina nejprve in-
formoval žáky o své práci v Evropském
parlamentu, o fungování EP a EU, o re-

gionální politice a čerpání finančních zasazení lípy zúčastnili i zástupci stu-
prostředků ze Strukturálních fondů nově
přistupujícími zeměmi EU apod.

Závěrečným bodem setkání bylo
slavnostní zasazení „Evropského stro-
mu" v areálu učiliště. Kromě váženého
hosta, starosty obce a vedení SOU se

dentské rady.

Mgr. Vilém Ďoubal
Mgr. Jolana Křístková

/foto: Ing. Oldřich Fojtek/

Mezinárodní spolupráce
pokračuje

Požitkářsky se válíme v teplé slané
vodě, kluci jezdí na skluzavkách, vířivé
proudy ulevují našim páteřím zničeným
od ustavičného vysedávání před monitory
počítačů. Copak dobrého bude k večeři? Za
okny akvaparku v německém Asslau je jaro
a Velikonoce... Milý čtenáři, zadrž závistivé
zelenáni a věř, že náš odpočinek ve vodním
království je zasloužený. Každé dopoledne
totiž my, devatenáct studentů a tři učitelé
Sigmundova SOU strojírenského v Lutíně,
trávíme ve třídách wetzlarské Werner von
Siemens Schule a ve smíšených česko-ně-
meckých skupinách zpracováváme zadání
první části výukového a learningového
projektu. Tři skupiny pracují s programem
Mediator 8 a navrhují design úvodní strany
projektu a stránek České republiky a Ně-
mecka, čtvrtá skupina připravuje dokumen-
taci pobytu a její prezentaci v PowerPointu.

Až po práci je čas na výlety, ale i těch je
hodně. Už na cestě do Wetzlaru v sobotu 13.
3. jsme se zastavili v Technickém muzeu ve
Speyeru. Prohlédli jsme si historická centra
Wetzlaru a blízkého Limburgu. Celý den
jsme strávili ve Frankfurtu nad Mohanem,
nejprve prohlídkou letiště a pak centra
města, v němž se snoubí tradiční architek-
tura s hypermoderními výstřelky stavitel-
ské představivosti a umu. Berlín, v němž
jsme strávili víkend, na nás působil velmi
monumentálně. Všechno je tam obrovské,
mohutné a rozlehlé, budovy, ulice, prostran-

ství. Zatímco my, kteří jsme byli v Berlíně
poprvé, jsme už z autobusu vyhlíželi s pu-
sou otevřenou, ostřílení studenti účastnící
se projektů poněkolikáté hned po ubytování
zamířili za atrakcemi, které při minulých
pobytech nestihli nebo si je chtěli zopako-
vat. Po návratu z Berlína jsme se opět vrhli
na práci na projektech a v rámci odpočinku
připravili němečtí přátelé dvě sportovní
odpoledne. V rámci prvního jsme sehráli
přátelské fotbalové utkání smíšených druž-
stev a dnes jsme v Asslau. Ve čtvrtek 24.
3. proběhne prezentace naší dvoutýdenní
práce před přísnými zraky ředitelů obou
partnerských škol, pak se budeme loučit
a balit a v pátek ráno zamíříme zpět do Lutí-
na, kam na podzim přijedou naši němečtí
přátelé, abychom v práci na výukovém
a learningovém projektu pokračovali.

Mgr. Kateřina Nogolová
učitelka Sigmundova SOUs Lutín

/foto: Ladislav Porteš/



10 let táborů
DUHY Křišťál Lutín

Letos se bude konat náš jubilejní desátý
letní dětský stanový tábor. První se konal v
roce 1995. Během následujících roků se na
našich táborech vystřídalo 349 dětí z Lutí-
na, Třebčína, Slatinic, Olomouce, Ostravy,
Krnova i dalších míst. Mnozí z nich již
vystudovali, stali se našimi vedoucími či
instruktory, nebo jen odrostli a mají třeba
už své vlastní malé děti.

Vystřídali jsme různé žánry celotábo-
rových her: historické (např. Král Artuš

1996), sci-fi (Hvězdná brána 1997),
fantasy (např. Hobit 1998), mytologické
(Ve stopách Hérakla - 2000), pohádkové
(Peter Pan a kapitán Hook - 2003). Naši
vedoucí a instruktoři procházejí pravidelně
patřičnými školeními. Od roku 2001 jsme
spolupořadateli podobných školení pod
záštitou Školícího střediska DUHY Krnov
a někteří z nás působí i jako lektoři.

Ale zpět do současnosti... Náš letošní
desátý letní tábor se bude konat v termínu
17. - 31. července na j iž tradiční táborové
základně na Hoštejně. Celotáborovou hru
letos režíruje hlavně Dušička a bude to
kompletně zrevidovaná celá fantasy trilo-

gie J. R. R. Tolkiena Pán prstenů, kterou
jsme poprvé již realizovali na táboře před
třemi roky. Podle mě je už teď na co se
těšit...

V případě vašeho zájmu jsou veške-
ré informace, přihlášky i všechny další
nutné věci na našich webových stránkách
(http://duha-kristal.lutin.cz/Lt2005), popř.
je možné osobně je získat na oddílových
schůzkách každou středu v naší klubovně,
přímo u Lenočky či u mě.

Tomáš Pospíšil
DUHA Křišťál Lutín

Růžová 192, Lutín
tel: 603 214 515

http://duha-kristal.lutin.cz/

/foto: Tomáš Pospíšil/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Na „Mánesku"
tentokrát i běžci

Odbor turistiky TJ Sigma pořádá
v sobotu 14. května 2005 již 32. ročník
turistického pochodu Mánesovou stezkou.
Pochod se jde od roku 2003 po změněné
trase, proto je třeba se s jejím průběhem
seznámit z popisu trati, který dostanou
účastníci pochodu při prezentaci.

Start pochoduje od 7.30 do 8.30 hod. na
stadionu TJ Sigma, prezentace se provádí
tamtéž od 7.00 hod. Startovné činí u do-
spělých 10,- Kč, u dětí do 15 roků 5,- Kč.

Podmínkou účasti je dobrý zdravotní
stav, každý startuje na vlastní náklady
a nebezpečí. Účastníci nechť si vezmou
starší vyšlapané boty a pláštěnku do deště.

Cíl pochodu je opět na stadionu TJ
Sigma, kde dostane každý účastník diplom
a medaili. Během pochodu nebo v cíli ob-
drží účastníci občerstvení.

Trať vede v mírně zvlněném terénu, vět-
šinou po polních cestách, případně lesních
stezkách, jen malá část probíhá po silnici.
Část trati je značena běžnými turistickými
značkami, v místech, kde není turistické
značení, jsou umístěny orientační směrovky.

32. ročník
pochodu Mánesovou s tezkou

Pořadatelé zvou všechny naše občany
na tento dnes j iž velmi populární turistický
pochod za zdravím. Byli by rádi, kdyby
se zvýšil počet účastníků ve srovnání
s loňským slabším rokem. Žádají zároveň
všechny účastníky, aby se chovali během
cesty ukázněně, hlavně aby v lese nepokři-
kovali a neodhazovali odpadky.

Nakonec upozorňujeme občany, že po
několika letech se opět v tento den poběží
29. ročník běhu Mánesovou stezkou, který
je nejdelším závodem vytrvalců v Olo-
mouckém kraji. Běží se v 6 věkových
kategoriích a jeho start je v 9.00 hod.

Vladimír Smékal - turistika



ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

(Z obecní kroniky vybral a upravil
Vladimír Smékal.)

Jako v j i n ý c h obcích, tak také
v Lutíně vznik ly hned po válce
v roce 1945 čtyři pol i t ické strany:
sociálně demokratická, národně so-
cial is t ická, l idová a komunist ická.
Vedení v obci se ujala KSČ, před-
sedou MNV se stal j e j í člen Svat.
Tabara. Po provedení voleb pak byl
předsedou ředitel školy V. Stratil za
stranu národně soc ia l i s t ickou. MNV
prověřoval činnost některých občanů
za okupace a ř íd i l prodej zabavených
věcí po Němcích.

Lutínský závod neutrpěl v závě-
ru vá lky větší škodu ani střelbou,
ani j i n ý m i n i č i v ý m i zásahy. Blízko
závodu byl ustupujícím německým
vojskem zničen pouze menší most
přes Blátu mezi Lutínem a Hněvotí-
nem. Krátkou dobu spravoval podnik
Sigma Chema místní národní výbor.
Na první schůzi pracovníků závo-
du na sportovním hřišti konané 22.
května byla zvolena dvanáctičlenná
závodní rada. Již 12. května 1945 se
na některých odděleních pracovalo.
Prováděly se zejména opravy tanků
a automobi lů.

30. června minis ters tvo průmys-
lu jmenovalo první národní správu
podniku a 24. ř í jna 1945 byl podle
dekretu prezidenta republ iky vytvo-
řen z lutínského podniku Sigmund-
-Chema národní podnik.

Lutínská veřejnost j i ž v roce 1945
obrátila svou pozornost také k těm
nejmenším. Byla pro ně zřízena ma-
teřská škola za vydatné pomoci ná-
rodního podniku Sigma-Chema. Byla
umístěna v dřevěném baráku, který
byl k tomu účelu upraven. Zápis dětí
se konal 4. l i s topadu a hned následu-
j íc ího dne bylo zahájeno v y u č o v á n í .
Zapsáno bylo 51 dětí.

Místní Sbor dobrovolných hasičů
byl ustaven j i ž v roce 1944. Jeho
členové kromě svých povinnost í
účinně pomáhali při všech k u l t u r n í c h
akcích.

Poděkování

Letos v únoru proběhlo v Plzni XV. mi-
strovství České republiky dorostu v halové
lukostřelbě.

Této soutěže se zúčastnil Květoslav Po-
spíšil, žák naší ZŠ v Lutíně a zároveň člen
oddílu TJ SOKOL Kostelec na Hané LK
1997. V soutěži družstev obsadil 4. místo
tým ve složení Květoslav Pospíšil, Roman
Ryba, Jan Nedělník. V soutěži jednotlivců
se K. Pospíšil umístil na 6. místě.

Výkon každého závodníka závisí na
fyzické přípravě, tréninku a na technickém
vybavení. Luk a šípy je nutné přizpůsobo-
vat růstu sportovce, což vyžaduje velké
finanční náklady.

Děkuji touto cestou firmě TOMEX,
která pomohla zajistit kvalitní výstroj,
a tím umožnila mému synovi účast na mis-
trovství republiky.

Hana Pospíšilová /foto: Ing. Lubomír Grézl/

Velikonoce - svátky jara

Před velikonočními svátky byla v jídel-
ně Základní školy Lutín instalována velmi
pěkná velikonoční výstavka. Podílely se
na ní děti ze školní družiny, členky ČSŽ
paní Marie Tunková a paní Helena Ve-
čeřová, kuchařky obou školních jídelen,
učitelky 1. - 5. tříd ZŠ, vedoucí učitelka
MS paní Dana Ostianová a děvčata z vyš-
ších ročníků ZŠ pod vedením paní učitelky
Jordánové.

zde i ukázka, jak upravit vařená vejce na
velikonoční stůl. Dětem se l íb i l bělostný
beránek z piškotového těsta, kterého stále
okukovaly a měly na něj velkou chuť. Při-
pravila jej vedoucí jídelny MŠ paní Lada
Kuchařová a velmi se jí podařil. Pěkný
koutek měly na výstavce i děti z mateřské
školy, jejichž výrobky a nápady se také
setkaly s obdivem.

Myslím si, že jsme si všichni v naší
škole společné vytvořili příjemnou před-
velikonoční náladu a zároveň jsme našim
dětem ukázali, že k tradicím je dobré se
vracet.

Ludmila Zourková

vedoucí školní jídelny ZŠ

/foto: Mgr. Jun Spurný/

Celé výstavě vévodila
nádherná Morana, která
symbolizuje konec zimy.
Vyrobily ji děti z družiny
pod vedením vychovatelek
paní Ivy Lužné, Ireny Ženo-
žičkové a Jany Zapletalové.

Mezi kraslicemi, na-
klíčeným obilím, prvními
jarními květy a různými
velikonočními výrobky na-
šich žáků a dětí z mateřské
školy byly předvedeny také
ukázky velikonočního peči-
va z kynutého těsta, např.ji-
dáše, pomlázky, velikonoční
beránek a bábovka. Byla



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu oslavili:

92 let Františka Palánková Lutín
91 let Marie Belzová Třebčín
91 let Ludmila Kremplová Lutín
88 let Bohumila Janečková Lutín
85 let Ludmila Koudelková Lutín
85 let Božena Čeplová Třebčín
84 let Ludmila Navrátilová Třebčín
82 let Vlasta Sedláčková Lutín
81 let Vítězslav Synek Lutín
80 let Jaroslav Špička Lutín
80 let Alois Dragoun Lutín
75 let Tomáš Vašíček Třebčín
75 let Emilia Špalková Třebčín

V dubnu oslavili:

91 let Jarmila Valentová Lutín
85 let Ludmila Kuchařová Lutín
85 let Evžena Mojžíšová Lutín
83 let Josef Zapletal Lutín
82 let Anežka Smičková Třebčín
75 let Adolfina Křížková Třebčín
75 let Helena Popelková Lutín
75 let Marie Drápalová Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a
spokojenosti.

Opustili nás ve věku ...

90 let Anna Sedláčková
81 let Anna Řehůlková
79 let Maria Kulendová
46 let Soňa Krajčovičová

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti:

leden:
Alex Mlčoch
únor:
Vladimír Baleka
Lucie Dokoupilová
Jakub Jašek

březen:
Sára Endlicherová
Adéla Sedláková
David Střída
Anna Sychrová
Šimon Šimeček

duben:
Amálie Mikulková Lutín

Lutín

Lutín
Lutín

Třebčín

Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín

Třebčín

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

Dne 2. 4. 2005 v Lutíně proběhlo
slavnostní přivítání 7 dětí do svazku
obce. Kouzelný doprovodný program si
připravily děti z MŠ Lutín.

POZVÁNKA

TJ Sigma Lutín - oddíl kopané připra-
vuje na červen oslavy 70. výročí kopané.
Tyto oslavy proběhnou 25. - 26. 6. 2005
na hřišti TJ Lutín. Chystá se řada zápasů
dorostenců, starých pánů, mužů a turnaj
žáků. V sobotu chce TJ připravit pro účast-
níky a příchozí country večer, který by
se uskutečnil také na hřišti TJ. Vrcholem
těchto oslav bude přátelský zápas našich
mužů s bývalými hráči Sigmy Olomouc.

Po oba dva dny bude pro veřejnost připra-
veno bohaté občerstvení.

K tomuto výročí bude vydána brožura,
ve které bude stručně popsána historie ko-
pané od samého vzniku. Vzhledem k tomu,
že v TJ Sigma Lutín se vystřídala řada hráčů
a funkcionářů, chtěli bychom alespoň touto
formou pozvat všechny, kteří se podíleli na
rozvoji lutínského sportu a kopané.

Za výbor TJ Sigma Lutín - oddíl kopané

Miroslav Navrátil

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 7. 2005

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

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Jiří Kaufman.
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