
1. září 2005 ZDARMA ročník 14/číslo 60

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

ZE ŽIVOTA OBCE

Dějiny obcí Lutín a Třebčín

V roce 2005 bylo konečně přistoupeno
ke zpracování dějin našich obcí. Schválně
říkám konečně, protože publikace podob-
ného druhu v našich obcích už dlouho
chyběla.

Nejenom jako dárková publikace pro
návštěvy na Obecním úřadě, v některé
z našich škol nebo v některém z místních
podniků, ale také jako inspirace pro zamyš-
lení i podklad pro občasné zalistování si
v dávné i nedávné historii pro naše občany,
jak pro ty zde narozené, tak i pro ty, kteří se
sem, především do Lutína, přistěhovali.

Autorem dějin obce může být neškole-
ný amatér nebo vlastivědný nadšenec. Aby
měl ovšem výsledek odpovídající hodnotu,
aby byl dlouhodobě použitelný, aby neby-
lo možno některé kapitoly zpochybňovat
nebo i opravovat, je nejlepší svěřit tuto ná-
ročnou práci odborníkovi, tedy historikovi,
pro kterého není problémem orientovat se
v řadě více či méně věrohodných podkladů
a pramenů.

Zpracování dějin našich obcí bylo začát-
kem roku svěřeno dr. Davidu Papajíkovi,
pracovníkovi Katedry historie Filosofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Historie našich obcí je zpracována

Nebyla to pro něj nová práce. V době,
kdy začal pracovat na dějinách našich
obcí, měl za sebou podobné publikace
pro Těšetice (společně s obcemi Vojnice
a Rataje), Topolany, Říkovice (okr. Přerov)
a Bílovice, Lutotín (okr. Prostějov).

Po několika měsících studia více než
250 různých pramenů se zrodila rozsáhlá
publikace, která zachycuje dějiny našich
obcí od nejstarších písemných zmínek až
po současnost. Kniha navíc obsahuje ně-
kolik tématických kapitol, které se zabý-
vají například historií Továrny bratří Sig-
mundů, základním i odborným školstvím
v našich obcích, samozřejmě sportem, ale
jsou zmíněni i významní rodáci i některé
význačné události v historii našich obcí.

Radou Obecního zastupitelstva byla
zřízena komise, která se během posledních

měsíců několikrát sešla nad textem knihy
a následně nad výběrem obrazových příloh,
kterých připravovaná kniha obsahuje téměř
sto, ať černobílých, nebo barevných.

Na tomto místě je nutno poděkovat našim
občanům, kteří na výzvu Obecního úřadu
poskytli do této publikace fotografie i jiné
dokumenty ze svých soukromých sbírek.

V současné době je kniha zpracovávána
v tiskárně, aby mohla vyjít ještě v tomto
roce (předpokládáme v listopadu), aby
se mohla stát třeba i dárkem k letošním
Vánocům.

Obec objednala vydání cca 2000 výtis-
ků, cena zatím nebyla stanovena, ale pro
orientaci - vydání knihy přijde obec téměř
na 270 tisíc korun. Protože jde samozřejmě
o relativně „malý" počet výtisků, rozhod-
ne pravděpodobně Obecní zastupitelstvo
o jiné ceně než té, která odpovídá pořizo-
vacím nákladům.

Zájemcům o publikaci mohu slíbit pří-
jemné zážitky při její četbě a řadu nových
poznatků a překvapení.

Ing. Karel Mišák
radní

Stav příprav na budování vodohospodářských děl

Obec Lutín v současné době připravuje
v souladu se záměry zastupitelstva dvě
akce, které patří do kategorie vodohospo-
dářských děl.

Jedná se o úplnou rekonstrukci čistírny
odpadních vod (ČOV) a o vybudování vo-
dovodních rozvodů ve staré části Lutína.

U rekonstrukce ČOV je zabezpečena
projektová dokumentace, a to jak pro sta-
vební povolení a povolení stavby vodního
díla, tak i pro zpracování zadávací doku-
mentace pro výběr zhotovitele díla.

Obec rovněž podala žádost u vodopráv-
ního orgánu o stavební povolení a dá se

říct, že až na jednu výjimku všechny orgá-
ny a organizace tuto rekonstrukci podporu-
jí, protože je nutná. Rekonstrukce je rovněž
zahrnuta do plánu rozvoje a výstavby vo-
dovodů a kanalizací Olomouckého kraje.

Celkové náklady na rekonstrukci
ČOV včetně rekonstrukce přečerpává-



cí stanice, tzv. „Rotundy", činí téměř
40 mil. Kč.

Velké vodohospodářské akce

V současné době jsou zpracovávány
podklady pro podání žádosti o dotace pro
Operační program infrastruktura, kde je
možné získat až 75 % dotací z evropských
fondů. Dalších 10 % dotací je možno zís-
kat ze Státního fondu životního prostředí.
Žádost bude zpracována se všemi příloha-
mi v průběhu měsíce září. Za předpokladu
získání těchto prostředků a vydání staveb-
ního povolení by rekonstrukce ČOV moh-
la proběhnout v průběhu roku 2006.

Rovněž přípravy na druhou akci - vy-
budování vodovodních řadů ve staré části
Lutína -jsou v pokročilém stavu.

Celá akce vznikla z podnětu některých
občanů, kteří mají ve studních hygienicky
závadnou vodu. V současné době je připra-
vena projektová dokumentace a byla po-
dána žádost o stavební povolení. Problém
je však v tom, že obec na tuto akci nemá
v rámci rozpočtu připraveny prostředky.
Ukázalo se však, že je možné podstatnou
část peněz získat jako dotaci ze státního
rozpočtu. Celá akce si vyžádá asi 6,36 mil.
Kč. Podmínkou získání dotace je však zá-
vazek, že se minimálně 80 % domácností
v dané lokalitě napojí přípojkami na vodo-
vodní řady. Kdyby se tato podmínka nespl-

nila, obec by musela celou dotaci v řádu
několika milionů Kč vrátit. Proto byly
uzavřeny s majiteli nemovitostí, kterých
se tato akce týká, dohody o zhotovení vo-
dovodních přípojek k těmto nemovitostem.
Přípojky jsou totiž součástí nemovitosti, a
proto si je hradí majitelé nemovitostí sami.

Předpokládáme, že i tato akce by se
měla realizovat v průběhu roku 2006.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

/foto: Antonín Bábek /

Autovraky
nám kazí prostředí...

Většina z nás se nepochybně snaží
o to, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo
hezké. Ve většině případů se nám to i daří,
ale ... Čas od času se setkáváme s tím, že
majitel už značně opotřebovaného auta
(vraku) neví co s ním, a proto ho nechá
na místě, kam s ním dojel. Vůbec ho ne-
zajímá, jestli z něho nekape olej, jestli
mu někdo auto pomalu nerozebírá nebo
jestli nezabírá zbytečně parkovací místo.
Některé autovraky jsou bez poznávacích
značek, některé však s poznávací značkou,
jako by majitel čekal na zázrak, po kterém
by s ním snad mohl ještě odjet. Zázraky
se však nedějí a autovraky se čas od času
objevují a hyzdí prostředí obce. Bez svole-
ní majitele tento vrak z naší obce nemůže
zmizet, a proto bychom chtěli apelovat na
všechny majitele těchto již nepojízdných
vozů, aby přišli na obecní úřad domluvit se
na způsobu jejich odstranění.

Antonín Babek - starosta obce
/foto: Antonín Bábek/

Bude-li pršet, nezmokneme
V těchto dnech byla dokončena klíčová

oprava ploché střechy na budově školní jí-
delny a družiny v Lutíně. Tato oprava byla
opravdu již nevyhnutelná, neboť v jarních
měsících se na stropě dětských oddělení
začaly objevovat mokré skvrny, což by
mohlo mít za následek celkové poškození
tepelné izolace, elektrického vedení, popř.
nosné části střechy.

Opravy zařízení ve správě obce
nejsou levné

Protože se jednalo o střešní plášť růz-
nými nátěry již opravovaný, musela být
zvolena správná technologie opravy nové.
Bylo konstatováno, že pouhé „přelepení"
není možné provést - vedlo by pouze
k neúčelnému řešení vzniklé havárie. Po

vypracování tahových zkoušek nosné
části střechy a navržení kotevní techniky
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
opravy pomocí kotvených asfaltových
pásů. Celá akce si vyžádala cca. 270 tis.
Kč, na kterých se rovným dílem podílela
Obec Lutín s příspěvkovou organizací Zá-
kladní škola Lutín.

V rámci spolupráce také dojde k další
akci, tentokrát v budově MŠ Lutín, a to
k opravě vstupního schodiště do objektu,
které se bohužel již stalo nebezpečným jak
pro děti, tak i pro jejich rodiče.

To jsou jen malé ukázky problémů se
správou obecního majetku. Všichni vě-
říme, že i pro poškozené schodiště bude
po jeho opravě platit - bude-li mrznout,
neuklouzneme.

Petr Látal
stavební technik

Informace Obecní knihovny
v Lutíně

Právě uplynul rok, kdy byl v Obecní
knihovně v Lutíně a na pracovišti Třebčín
prostřednictvím firmy Sigma Soft uveden
do provozu vysokorychlostní přístup na
celosvětovou síť Internet.

Začátkem letošního roku - díky fi-
nančnímu daru zesnulého ing. Miroslava
Sigmunda - se plně rozběhlo Internetové
centrum v Obecní knihovně v Lutíně
a Třebčíně. Obě pracoviště byla vybavena
výkonnými počítači, k dispozici je kvalitní
barevná a černobílá tiskárna. Každý čtenář
má nárok na půl hodiny práce s Internetem
zdarma. K dispozici je odborná pomoc,
která je maximálně využívána.

Průměrná návštěvnost na Internetu
v knihovně Lutín se pohybuje kolem 40
čtenářů, v Třebčíně 10 čtenářů, ale zde
jsou po domluvě možné i individuální
návštěvy.

Internet využívá hlavně mládež a děti
k vyhledávání novinek z domova i ze
světa, studijních materiálů, pro on-line

komunikaci, elektronickou poštu atd. Dále
služeb Internetu využívají především ne-
zaměstnaní, ale i senioři. Využití služeb je
tedy víc než 100%.

Půl hodiny práce s Internetem zdarma

Od léta letošního roku je v knihovně
zavedeno také školení pro zájemce o práci
s počítačem. O tuto službu je zájem, proto
s ní počítáme i nadále. Internetové centrum
je k dispozici jak čtenářům, tak i ostatním
zájemcům během otevírací doby knihoven.
Všechny tyto služby jsou pro registrované
čtenáře bezplatné, platí se pouze za tisk
v souladu s výpůjčním řádem. Podrobnější
informace naleznete na stránkách obce
www.lutin.cz/knihovna.htm.

V měsíci říjnu uskutečníme anketu,
v níž se uživatelé Internetu budou moci
vyjádřit, jak jsou spokojeni se službami
Internetového centra.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Aleš Pospíšil

/foto: Aleš Pospíšil, Antonín Giesel/



Cestička do školy
známě se vine...

Nejmilejší dva měsíce utekly jako
voda v Blátě, letní tábory a kempy
osiřely. Brzy začne foukat ze skli-
zených polí a prázdných chmelnic.
Stručně řečeno - letošní prázdniny
skončily. Sem tam nějaké to volno
sice ještě bude, ale do těch příštích
„velkých" nezbývá než překonat přes-
ně 303 dní (7272 hodin!). I když - slo-
vy klasika „tento způsob léta zdá(l) se
mi poněkud nešťastným", j istě si kaž-
dé dítko školou povinné užilo volna
podle libosti a časových i f inančních
možností svých rodičů.

Prázdniny 2006
budou za 7272 hodin

Věřím, že radovánek a krásných zá-
žitků bylo hodně a nehod či nepříjem-
ností co nejméně. Počasí nám oprav-
du nijak zvlášť nepřálo, ale přesto
doufám, že hodin strávených v lese,
u vody, na hřišti a ve společnosti rodi-
čů a dobrých kamarádů je mnohem víc
než času promarněného před televizní
obrazovkou, která v poslední době
jaksi zapomíná na kva l i tn í pořady pro
děti a mládež.

Školní třídy se tedy opět naplní ,
a až skončí povídání o tom, co kdo
viděl a zažil, začne opravdová práce
pro žáky, studenty, pedagogy i rodi-
če.

Přejeme proto všem děvčatům
a chlapcům - od těch nejmenších,
kteří poprvé ucítí t íhu školních bra-
šen a batůžků, až po ty nejostřílenější
„mazáky", aby se j im práce dařila a
škola pro ně nebyla nutným zlem, ale
místem, kde se dovědí a naučí mnoho
nového, zajímavého a užitečného pro

život a kde zažijí spoustu legrace.
Budou potřebovat sílu, pevnou vůli,
vytrvalost, zdravou zvědavost a cti-
žádost. Neobejdou se bez pochopení,
péče a pomoci starších, moudrých
a zkušených „kamarádů" - učitelů.
Těm přejeme pevné zdraví, „želez-
né" nervy, radost z práce (náležitě
ohodnocené) a výsledky odpovídající
vynaložené námaze.

Nebude-li chybět ani láska, trpěli-
vost a upřímný zájem rodičů a jej ich
snaha průběžně a účinně spolupraco-
vat se školou, dobré výsledky se musí
dostavit a radost z nich bude na všech
stranách.

Mgr. Ladislava Kučerová
(za redakční kolektiv OZ)

Z RADY OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 9. 6. 2005:

Schválila pronájem části obecního
pozemku pro zřízení venkovního po-
sezení u restaurace Neptun.

dne 20. 6. 2005:

Schválila částku 95.160,- Kč v rámci
rozpočtového opatření na dokončení
sociálního zařízení na „Rybníčku"
v Lutíně.

Schválila zakoupení 2 ks pružino-
vých houpaček a 2 ks houpaček pro
vybavení dětského hřiště za bývalou
mateřskou školou v Lutíně.

Schválila sponzorský dar TJ Sigma
Lutín pro pořádání turnaje mladších
žáků v kopané dne 26. 6. 2005.

Schválila uvolnění finanční částky
z rozpočtu obce na zakoupení věc-
ných darů pro zachránce žáka ZŠ
Lutín, který upadl do bezvědomí při
utkání v kopané.

Vzala na vědomí informaci o setkání
družstva kopané, které vybojovalo po-
stup do l. B třídy, s představiteli obce
dne 22. 6. 2005.

dne 11.7. 2005:

Souhlasila s podpisem smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje pro SDH Třebčín
na opravu požární cisterny.

Schválila vyhlášení záměru na pro-
nájem nebytových prostor v obecní
nemovitosti v ul. Růžová č. 182 v Lu-
tíně.

dne 1. 8. 2005:

Schválila pronájem nebytových pro-
stor v obecní nemovitosti č. 182 paní
D. Muzikantové.

Doporučila zastupitelstvu obce po-
skytnutí bezúročné půjčky MAS Re-
gionu Haná na úhradu neinvestičních
nákladů Programu LEADER +. Jedná
se o půjčku do konce měsíce února
2006.

Souhlasila s přestavbou betonového
skeletu na parcele č. 537 v k. ú. Lu-
tín (za provozem l v areálu Sigmy)
s podmínkou, že bude řešena formou
žádosti o změnu ÚP obce.

/ba/



ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Hodnocení školního roku
2004/05

Prázdniny skončily a ZŠ Lutín hodnoti-
la školní rok 2004 - 2005.

První rok školní docházky má za sebou
36 prvňáčků. Naučili se číst, psát, získali
nové vědomosti ze všech oblastí života.

Poslední rok mají úspěšně za sebou i ti
nejstarší - „deváťáci". Po úspěšně slože-
ných přijímacích zkouškách po prázdni-
nách nastoupí na střední školy.

31 žáků nastoupí na střední školu
s maturitou, 5 žáků bude studovat na SOU
v maturitních oborech a 16 žáků získá vý-
uční list ve středních odborných učilištích.

Jménem všech zaměstnanců školy j im
chci popřát hodně úspěchů a jsem přesvěd-
čen o tom, že jim naše škola dala dobré
základy pro další úspěšné studium.

Teď k bilancování šk. roku:

Na konci roku bylo klasifikováno 305
žáků, z toho 167 prospělo s vyznamená-
ním, 136 prospělo a jen l žák neprospěl.
Jeden žák bude mít možnost na konci
prázdnin úspěšně složit opravnou zkoušku
a postoupit do dalšího ročníku.

Bylo uděleno celkem 105 pochval

Bylo uděleno celkem 105 pochval,
z toho 47 ředitelských a 50 pochval TU.
8 žáků 9. tříd, kteří vzorně reprezentovali
naši školu a obec po celou dobu školní do-
cházky, bylo přijato u starosty obce.

Úspěchy sklízeli naši žáci v okresních
a dokonce i v krajských soutěžích. Mezi
největší úspěchy patří skvělé umístění na-
šich 3 žáků 9. tříd v okresním a krajském
kole fyzikální olympiády, skvělé umís-
tění našich „sedmáků" v krajském finále
„street hokeje" a další výborné výsledky
jednotlivců i kolektivů, jejichž přehled
bude v nejbližších dnech zveřejněn na
webových stránkách naší školy ve výroční
zprávě.

Celý rok navštěvovalo více než 7 desí-
tek žáků l. stupně 3 oddělení školní druži-
ny. Vychovatelky ŠD pro ně připravovaly
v době mimo vyučování mnoho pestrých
a zajímavých soutěží a činností v odbor-
ných kroužcích.

Další součástí školy je Mateřská škola
Lutín. Ve šk. roce 2004/2005 bylo do MŠ
zapsáno 112 dětí, které byly rozděleny do
4 oddělení. Všechna oddělení byla věkově
smíšená pro děti ve věku 3-6 let.

Výchovně vzdělávací práce MŠ probíha-
la podle „Rámcového vzdělávacího progra-
mu pro MŠ". Učitelky MŠ se snažily praco-
vat s dětmi tvořivě, citlivě a individuálně.

Nová vedoucí učitelka MŠ Dana Ostia-
nová (od 1 . 1 1 . 2004) se zaměřila přede-
vším na komunikaci mezi rodiči a školou.

Učitelky naplánovaly a také uskuteč-
nily spoustu osvědčených i nových akcí,
při kterých bylo možné navázat přátelské
vztahy a upevňovat je.

Zdá se, že záměr na zkvalitnění spolu-
práce školy s rodiči se zdařil a atmosféra

nejen na akcích, ale i v běžném každoden-
ním styku je uvolněná a přátelská.

S koncem školního roku došlo i ke změ-
nám v učitelském sboru na obou školách.

Do starobního důchodu odešly v plné
síle paní Helena Dvořáková (vedoucí
učitelka MŠ) a Marta Jordánová (učitelka
ZŠ), pracovní poměr ukončily sl. Martina
Bistrá a sl. Lenka Franková.

Chci využít této příležitosti a za všechnu
obětavou práci ve školství jim poděkovat.

Mgr. Jan Spurný - ředitel školy

/foto: Mgr. Jan Spurný,
Mgr. Milena Vychodilová/



Co nového v ZŠ Lutín
na počátku šk. roku 2005/06

Prázdniny skončily a žáci školou povin-
ní opět zasedli do školních lavic. V průbě-
hu prázdnin proběhly ve všech budovách
školy údržbářské práce, které však nebyly
takového rozsahu jako v minulých letech.

Byly vymalovány chodby a některé
třídy staré školy, oddělení školní družiny,
aula a MŠ.

Škola v průběhu tohoto roku vybudo-
vala další odborné učebny, což povede ke
zkvalitnění výuky. Žáci tak mají možnost
pracovat v počítačové učebně, učebně F
+ Ch, jazykové učebně s audiotechnikou,
cvičné kuchyňce, učebně pracovních
činností, keramické dílně, malé jazykové
učebně a hudebně.

I v novém školním roce bude naše
škola pokračovat ve spolupráci se ZUŠ
Olomouc Na Vozovce a naši žáci se dále
budou učit hrát na hudební nástroje. Chci

touto cestou vyzvat rodiče dětí, které mají
zájem o hru na hudební nástroj, aby své
děti co nejdříve přihlásili u p. uč. Fischera,
který j im dá informace o studiu. Hudební
školu mohou navštěvovat i děti předškol-
ního věku a dokonce i rodiče.

Musím však upozornit na skutečnost,
že pokud poklesne zájem žáků o výuku
v ZUŠ, může nastat situace, že ZUŠ bude
muset pracoviště v naší škole zrušit a děti
z Lutína tak budou muset jezdit do „hu-
debky" zase do Olomouce.

Počátkem prázdnin provedla odborná
firma generální opravu střechy budovy
školní družiny a jídelny.

Ve školní jídelně ZŠ
nový stravovací systém

Velkou novinkou bude pro strávníky ve
školní jídelně ZŠ nový stravovací systém,
který žákům i zaměstnancům umožní vý-
běr ze dvou obědů denně. Naše škole je tak
jednou z prvních, která tento systém uvede

do provozu. Zaměstnankyně kuchyně tím
opět zkvalitní svou práci, škola se zbaví
tzv."černých strávníků", zkvalitní se evi-
dence odebíraných obědů, rodiče pak bu-
dou mít přehled, zda se jejich děti opravdu
stravují ve školní jídelně.

Velký zájem je také o docházku do
naší mateřské školy. I v letošním školním
roce budou děti rozděleny do 4 věkově
smíšených oddělení, kde se o ně bude
starat 8 učitelek ve velmi útulných prosto-
rách školky, která v posledních měsících
doznala mnoho úprav. Tou nejdůležitější
je rekonstrukce odpadů v celé budově
školky.

Závěrem bych chtěl popřát všem žákům
našich škol mnoho úspěchů v novém škol-
ním roce.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Sigmundovo SOUs Lutín

Léto ve škole

Je poslední červnový den, žáci dostávají
vysvědčení a čekají je dva měsíce prázd-
nin. Pedagogové uklízejí na stole, rychle
dokončí poslední „resty" a čeká je zaslou-
žená dovolená.

Dva měsíce nečinnosti ve škole? To
v žádném případě! O co je ve škole větší
klid od žáků, o to větší pracovní činnost
vyvíjejí dospělí pracovníci na všech úse-
cích. Údržbáři odstraňují nedostatky na za-
řízení školy, které zanechal končící školní
rok a nelze je v průběhu výuky odstranit,
probíhá malování některých učeben a kan-
celáří. Uklízečky provádějí generální úklid
tak, aby nový školní rok byl zahájen opět
v pěkném prostředí. Ekonomický úsek
zpracovává čtvrtletní výkazy a uzávěrky,
letos k tomu přibyla DPH. Vedení školy
kontroluje pedagogickou dokumentaci.
Personalistka zpracovává údaje o nově
přijatých žácích a zařazuje je do tříd. Na
dílnách probíhá údržba strojů a další čin-
nosti.

Mimo tyto každoroční práce letos
proběhla výměna rozvodu vody ve škole,
který už byl na hranici životnosti. Správce
počítačové sítě a koordinátorka ICT spo-
lečně s ekonomickým úsekem připravili
podklady pro audit software, který proběh-
ne na konci srpna. Vedení školy a pověření
pedagogové připravili rekvalifikační kurz
„Obsluha obráběcích strojů", který ve
spolupráci s ÚP v Olomouci naše škola
zajišťuje. Mezi školou a Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR probíhají závěrečná
jednání před podpisem smlouvy o realizaci
projektu v rámci SROP. Připravujeme pro-

jekty na vybudování gymnastického šálku
a parkoviště. Dále připravujeme podklady
pro zvážení možnosti vybudování nového
nouzového schodiště k zajištění vyšší bez-
pečnosti.

Učiliště změnilo svůj název

K 1. září 2005 dojde v souladu s novým
„školským zákonem" ke změně názvu

školy na Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín. V souvislosti s touto
změnou probíhají potřebné administrativní
úkony.

Tak to je stručný výčet činností během
letošních prázdnin.

Mgr. Pavel Michalík
Ing. Oldřich Fojtek

/foto: Mgr. Pavel Michalík/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Oslavy
Oddíl kopané TJ Sigma Lutín oslavil

25. - 26. června 2005 sedmdesáté výročí
založení fotbalového klubu. Oslavy byly
o to radostnější, že se mužům podařilo
zvítězit s velkou převahou v okresním
přeboru a postoupit do l. B třídy. V rámci
oslav se konalo několik fotbalových utká-
ní. Nejdříve se střetli starší žáci TJ Sigma
Lutín s žáky z Horky nad Moravou. Naše
mužstvo prohrálo 2:1. Po žácích nastoupili
dorostenci Lutína proti sousednímu Hně-

votínu. Lutín vyhrál 3:2. Sportovním vy-
vrcholením prvního dne bylo utkání „sta-
rých gard" Lutína a Drahanovic. Domácí
prohráli 3:2, když branky domácích střelili
Miroslav Navrátil a Petr Hock. Družstvo
Drahanovic ovšem přijelo s mladším ko-
lektivem. Někteří jeho hráči ještě hrají ak-
tivně za mužstvo, které „kope" třetí třídu.

Sedmdesáté výročí

Po skončení tohoto utkání se konala
zábava. V důsledku nepříznivého počasí
bohužel musela být ukončena dříve, než
pořadatelé předpokládali.



Druhý den oslav pokračoval hned od
rána, kdy probíhal turnaj mladších žáků
- memoriál J. Zavadila za účasti čtyř muž-
stev (Nové Sady, Hněvotín, Horka nad
Moravou, Lutín). Vítězem se staly Nové
Sady, druhý byl Hněvotín, třetí Horka nad
Moravou a čtvrtý Lutín.

Závěr nedělního programu se nesl ve
znamení utkání prvního mužstva Lutína
s družstvem bývalých hráčů olomoucké
Sigmy. Po celkem vyrovnaném utkání
naši nakonec prohráli 4:1. Branku za náš
kolektiv vstřelil Chabičovský, za hosty
Kirschbaum, Sedláček, Drulák 2x.

V rámci oslav byla také vydána brožu-
ra. Zde se autor snažil co nejvíce přibl ížit
úspěchy a neúspěchy lutínské kopané od
jejího založení. Kdo by měl o tuto brožuru
zájem, prodává se při každém mistrov-
ském utkání na domácím hřišti.

Miroslav Navrátil
předseda oddílu kopané

TJ Sigma Lutín

Podzimní sezóna zahájena

Podzimní sezónu zahájil oddíl kopané
TJ Sigma Lutín 16. srpna 2005 utkáním
na soupeřově hřišti. Toto utkání se hrálo
v Pňovicích. Po dobrém výkonu v prvním
poločasu vyhrálo naše mužstvo l :0. Tento
poločas mohlo vyhrát i přesvědčivěji, kdy-
by proměnilo šance, které si vytvořilo. Do
druhého poločasu nastupovali naši hráči
s tím, že by mohli na soupeřově hřišti i vy-
hrát. Přestalo se ale dařit a rozhodčí trochu
domácím pomohl, aby družstvo z Pňovic
vyrovnalo. Přesto je dovezený bod ze sou-
peřova hřiště cenný.

Druhý zápas hrálo naše mužstvo dne
21. 8. 2005 na domácím hřišti se silným
týmem z Černovíra. Naši hráči nevstoupili
do začátku obou poločasů dobře. Vždy
„inkasovali" do páté minuty každého polo-
času. Jinak byl zápas vyrovnaný s mírnou
převahou našeho kolektivu. Přesto jsme
nebyli schopni ohrozit branku soupeře
a tento zápas jsme nakonec prohráli 2:0.

Náš dorost hrál také dva zápasy. První
prohrál v Haňovicích 5:4. Druhý, na do-
mácím hřišti, vyhrál 3:2. Porazil družstvo
z Loštic. Po dobrém výkonu v prvním po-
ločasu, kdy vedl 3:0, se nakonec musel náš
dorost strachovat o vítězství.

Miroslav Navrátil
předseda oddílu kopané

TJ Sigma Lutín

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

(Z obecní kroniky vybral a upravil Vladi-
mír Smékal.)

Rozšířením továrny po roce 1945
vyvstala nutnost výstavby bytových
jednotek. Tím nastal i příliv dětí do
školy. Byla otevřena další třída, ve škole
byl zřízen vodovod, toalety, elektrické
osvětlení, v učebnách instalována umy-
vadla s tekoucí vodou. Děti od 6. roč-
níku přestupovaly do Měšťanské školy
v Hněvotíně.

Závodní kino hrálo pravidelně filmo-
vá představení za pěkné účasti občanů.
V zimním období byly pořádány ve Spo-
lečenském domě plesy. Sál v hostinci
u Popelku byl zrušen, adaptován na
bytové jednotky a veškerý kulturní život
byl přenesen do Společenského domu.
V přízemí Společenského domu byla in-
stalována tělocvična Sokola. Hodně ob-
čanů navštěvovalo divadlo v Olomouci.

Autobusové spojení s Olomoucí
a Prostějovem se výrazně zlepšilo.
Vznikly i nové autobusové linky do ně-
kterých okolních obcí.

Počet obyvatel po válce byl 1094, po-
čet domů byl 146.

Zemědělci v Lutíně hospodařili samo-
statně. Byla zde velká část „kovozemě-
dělců", kteří byli zaměstnáni v továrně.
Zemědělské práce byly vždy zvládnuty
včas. Zemědělci se zabývali hlavně pol-
ním hospodářstvím, které se na velmi
úrodné půdě dobře vyplácelo. Obec byla
zařazena do 1. bonitní skupiny I. oblasti
řepařské. Největší část obecního katastru
tvořila pole, která zaujímala plochu 388
ha, dále zde bylo 4,29 ha zahrad a 0,47
ha pastvin. Již v dřívějších letech bylo
založeno družstvo vodní, dále družstvo
mlátícího zařízení, družstvo chovatelů
dobytka a rybářské družstvo. V roce
1946 bylo založeno zemědělské strojní
družstvo.

Rybník, který byl poblíž školy a
v němž se neudržela voda, byl zavezen
hlínou ze staveb továrny a využíván
jako školní hřiště. Park kolem hřiště byl
ošetřován.

V obci byl svépomoci občanů a za-
městnanců Sigmy pořízen obecní
hlas.

roz-

Jízda za pokladem Hané

Ještě jeden měsíc je čas na turistický
program, který připravila Skupina pro
místní akce Regionu Haná. Členem tohoto
regionu jsou obce Mikroregionu Kosířsko
(Drahanovice, Těšetice, Ústín, Slatinice,
Luběnice, Lutín, Hněvotín) a část Mikro-
regionu Litovelsko (Náměšť na Hané, Lou-
čany, Senice na Hané, Senička, Vilémov,
Olbramice, Bílsko). Jako nová obec se do
Jízdy za pokladem Hané zapojily Čechy
pod Kosířem. Ve snaze zvýšit zájem turis-
tů a místních občanů o historii a poznání
zajímavých míst celého regionu probíhá
v období od 1. 5. 2005 do 2. 10. 2005 akce
nazvaná „Jízda za pokladem Hané, aneb
Jak se stát Hanáckým cestovatelem".

Za pokladem Hané do 2. října

Slavnostní zahájení „Jízdy za pokla-
dem Hané" se uskutečnilo 1. května 2005
v Kulturním areálu u Černé věže v Draha-
novicích.

Co je třeba udělat, abyste se mohli
stát „Hanáckým cestovatelem"?

1. Zakoupit si průvodce Jízdy za pokladem
Hané, ve kterém najdete všechny po-
třebné informace. Zakoupení je možné
ve všech Obecních úřadech Regionu
Hané, v IC Olomouc, Horní náměstí -
radnice, TIC Litovel, náměstí Přemysla
Otakara 754, na zámku Náměšť na
Hané a v Černé věži v Drahanovicích.
Přesný název průvodce je „Hanácké
cestovatel".

2. S pomocí mapy, která je součástí prů-
vodce, navštívit 19 určených míst (stačí
i 15). Způsob cestování je libovolný
- pěšky, na kole nebo autem.

3. Ke každému místu se vztahuje otázka,
jejíž odpověď napíšete do průvodce
a potvrdíte otiskem razítka navštívené-
ho místa.

4. Pokud tyto úkoly splníte, odevzdáte
vyplněného průvodce v místě posled-
ního razítka, nebo jej zašlete na adresu
Obecní úřad Těšetice, 783 46.

Každému, kdo průvodce odevzdá, bude
vystaven certifikát „Hanáckého cestovate-
le", jehož slavnostní předání se uskuteční
dne 15. října 2005 ve 14 hodin v Kultur-
ním domě v Těšeticích.

V únoru 1947 uhodily velké mrazy
a pro nedostatek paliva bylo mimo jiné
na 10 dnů zastaveno vyučování.



Věříme, že každý, kdo má chuť podívat
se do nejrůznějších koutů našeho regionu,
se „Jízdy za pokladem Hané" zúčastní.
K tomu vám přejeme hezké počasí, dobrou
náladu a hodně pěkných zážitků.

Srdečně zve

Region HANÁ
/foto: Dominika Doláková/

Snímkem z 28. května 2005 se vracíme
k okamžiku, kdy nad panelovými domy
v Lutíně proletěl horkovzdušný balon

Zážitek i pro pilota

s reklamou Hanácké kyselky. Byl to velký
zážitek, zejména pro děti a zřejmě i pro
pilota balonu.

Ing. Miroslav Mačák
/foto: Ing. Miroslav Mačák/

V průběhu roku 2004 bylo na lutínském
sídlišti dokončeno zateplení tří panelových
domů. Byla vyměněna okna, zateplen ob-
vodový plášť, vybudovány nové lodžie,
případně zateplen suterén domu nebo
vybudována valbová střecha. Tím si 92
rodin na vlastní náklady nejen výrazně
zkvalitnilo bydlení, ale naše sídliště dosta-
lo i novou, barevnou tvář.

V letošním roce již práce pokračují na
zbývajících dvou panelácích z roku 1969.

Ing. Miroslav Mačák
/foto: Ing. Miroslav Mačák/



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červenci oslavili:

86 let Oldřiška Hübnerová Lutín
82 let Růžena Látalová Třebčín
82 let Miroslav Tylšar Lutín
81 let Bedřiška Žouželková Lutín
81 let Libuše Přehnálková Lutín
81 let Libuše Pěnčíková Lutín
81 let Anna Freudlová Třebčín
81 let Mojmír Hausknecht Lutín
80 let Vilém Bořek Lutín
80 let Ladislav Začal Lutín
75 let Anna Soldánová Lutín

V srpnu oslavili:

90 let Dobroslava Křížková Lutín
86 let Adolf Birek Lutín
84 let Jaromír Kaprál Třebčín
83 let Václav Mičkal Lutín
83 let Josef Šperka Lutín
82 let Miroslav Smička Třebčín
81 let Vlasta Řečová Lutín
75 let Božena Špičková Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

květen:

Tomáš Rumíšek Lutín
Ondřej Synek Lutín
Kateřina Vitásková Třebčín

červen:

Kristýna Beňadiková Lutín
Kristýna Genčurová Lutín
Jakub Janík Lutín
Veronika Nejedlá Třebčín
Vítězslav Pavlíček Lutín
Patrik Radvák Lutín
Lucie Šebelová Lutín
Marek Tomíček Lutín

červenec:

Nikola Piterková Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich přís-
ti dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Snad to bylo celoživotní sportování,
které způsobilo, že 90. narozeniny zastihly
paní Dobru Křížkovou v celkové pohodě.
Celá léta se obětavě věnovala cvičení žen
v TJ Sigma.

Za tuto dlouholetou činnost jí znovu
poděkoval starosta obce spolu se zástupci
SPOZ a ČSŽ a popřáli jí do dalších let
hodně zdraví.

/foto: Jindřich Káňa/

Vítání občánků dne 29. 5. 2005 v Třebčíně. /foto: p. M. Ponížil/

Opustili nás ve věku

86 let Štěpánka Pouperová Lutín
84 let Milada Bartošíková Třebčín
84 let Ludmila Navrátilová Třebčín

75 let Vlasta Trávníčková Lutín
72 let Ladislav Mrakava Lutín
61 let Zdeňka Malíšková Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti
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