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ZE ŽIVOTA OBCE

Koupě vodohospodářského
majetku

Na 17. veřejném zasedání Zastupitel-
stva obce Lutín, které se konalo dne 12.
října 2005, se rozhodovalo, zda Obec Lu-
tín koupí od společnosti Sigma Group, a.s.
nabízené vodohospodářské zařízení. Jedná
se o vodní zdroj „Trávníky", (studna a čer-
pací stanice), který zásobuje vodou areál
Sigma a obyvatele Lutína, dále výtlačný
řad k vodojemu v Hněvotíně, zpětný řad
do obce, vodovodní řady v areálu Sigma,
splaškovou kanalizaci v areálu Sigma,
dešťovou kanalizaci v areálu Sigma, deš-
ťový odvaděč z areálu Sigma do vodoteče
Blata a další blíže nespecifikované prvky
vodárenského zařízení.

Co tomu předcházelo? Dne 21. září
2005 proběhlo jednání mezi předsedou
představenstva společnosti Sigma Group,
a.s. ing. Milanem Šimonovským a zá-
stupci obce, starostou Antonínem Bábkem
a místostarostou Hynkem Bokůvkou,
kde obci byla nabídnuta koupě výše
uvedeného vodohospodářského majetku
za těchto podmínek: cena majetku je
6 250 000,- Kč, splatnost ve dvou splát-
kách, druhá splátka musí být nejpozději
do konce ledna 2006, obec musí dát do
15. října 2005 závazné stanovisko ke kou-
pi. Dále ing. Šimonovský informoval zá-
stupce obce, že jsou dva projekty na koupi
nabízeného vodohospodářského majetku.
Jedním je prodej Obci Lutín, druhým je
prodej soukromému subjektu, který nebyl
jmenován.

Na základě těchto podmínek jednala
o koupi rada. Vyžádala si odborný názor
firmy ARK.O TECHNOLOGY, a.s., která
v naší obci provozuje vodohospodářské
zařízení v majetku obce, t.j. vodovodní
řady a kanalizační řady včetně čistírny
odpadních vod. Rada se na svém zasedání,
které proběhlo dne 10. října 2005, vyslovi-
la pro koupi nabízeného majetku.

K tomu je třeba uvést následující infor-
maci: Se získáním vodárenského zařízení
v majetku Sigma Group, a.s. nebylo počí-
táno v rozpočtu obce na rok 2005. Dojde-li
tedy ke koupi, obec použije všechny své
peněžní rezervy a to může zkomplikovat

finančně náročné investiční akce, které
jsou připravovány na nejbližší léta.

Zastupitelé tak byli postaveni před
nelehké rozhodnutí. Zastupitelstvo obce
nakonec rozhodlo o koupi nabízeného
vodohospodářského majetku.

Vodohospodářské zařízení
bude majetkem obce

Patrně převládl názor, že je důležité mít
pod kontrolou vodu. Je pravda, že všechny
odborné firmy, které se zúčastnily výbě-
rového řízení na provozovatele vodáren-
ského zařízení obce, zdůrazňovaly, že je
důležité, aby obec vodní zdroj získala.

Mít v majetku vodní zdroj znamená
mít pod kontrolou cenu vody. V současné
době. kdy je cena vody 22,- Kč, celých
94 % této ceny tvoří nákupní cena od spo-
lečnosti Sigma Group. a.s.

Závěrem je třeba říci, že i když obec
koupí výše uvedené vodárenské zařízení
od společnosti Sigma Group, a.s., patrně
nedojde ke snížení ceny vody, i když někte-
ré položky z kalkulace vypadnou. Obec si
však musí začít tvořit finanční rezervu, kte-
rou bude muset v příštích letech investovat
především do výstavby úpravny vody,
popř. do rekonstrukce některých řadů.

Ing. Lubomír Václavík

tajemník OÚ

Jak koupit zajíce v pytli
aneb

Vodní zdroj trochu jinak

V předchozím článku jste se dozvě-
děli, že na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva ve středu 12. října bylo od-
souhlaseno odkoupení vodního zdroje od
a.s. Sigma Group. Tolik lakonická zpráva,
která na první pohled znamená vyřešení
zásobování vodou větší části obce Lutín.

Ano, pitná voda je pro každou obec
označována za strategickou surovinu. Ale
koupě stávajícího vodního zdroje není
oním chybějícím článkem v životě obce.
Je to obrovská koule, kterou si obec při-
píná na nohu, kterou bude vláčet mnoho
dalších let a která na dlouhou dobu zcela
„rozhodí" hospodaření obce.

Vodní zdroj byl obci nabídnut za 6,25
mil. Kč. Za pouhý vodní zdroj je to pře-
mrštěná částka. Prodej se totiž uskuteční
za podmínky, že si obec současně přibere
dopravu vody do rezervoárů na kopci
Babě a zpět a navíc všechny rozvody vody
a všechny rozvody kanalizace v areálu bý-
valé Sigmy Lutín, a.s.

A tady je kámen úrazu - obec musí kou-
pit něco, co bud' nevyužije, nebo co bude
muset velkými náklady a za cenu těžkých
dopadů do vlastního hospodaření předělat,
zrekonstruovat nebo neustále opravovat
a opravovat.

Odkoupení vodního zdroje
může přinést problémy

Uvedu několik příkladů:
- vodní zdroj je v podstatě pouhou stud-
nou, kde kromě chlorování není žádná
úprava vody,
- čerpaná voda se potýká s l imitními
hodnotami železa a manganu, obsa-
huje navíc agresivní oxid uhl ič i tý ,
který pravděpodobně způsobuje
ono známé časté zakalování vody
u spotřebitelů,
- i přes sliby představitelů Sigma Group,
a.s. nebyly na vodním zdroji dlouhou
dobu dělány žádné úpravy,
- vodní zdroj stojí na pozemku s nevyře-
šenými vlastnickými vztahy,
- přivaděč na Babu má světlost (tedy prů-
měr roury) v l i t ině 200 mm a nazpět do-
konce 400 mm v osinkocementu, což je
dimenze počítaná pro několikanásobně
větší počet obyvatel a velkou spotřebu
podniku Sigma,
- voda vracející se z Baby do kohoutků
spotřebitelů stráví v tomto potrubí asi
3-4 dny, tzn. že jde v podstatě o stojatou
vodu, která se už u spotřebitele nijak
neupravuje,

-rezervoáry na Babě jsou také zbytečně
předimenzovány, bude potřeba nejméně
50% kapacity zrušit a odepsat.

Toto všechno platí o vodním zdroji. Ješ-
tě větší problém ale přináší převzetí rozvo-
dů vody a všech kanalizačních rozvodů v
areálu bývalé Sigmy Lutín, a.s.:
- rozvody vody i kanalizace jsou ve sta-

vu, který odpovídá historickému vývoji
Sigmy,



- v areálu nyní působí cca 30 různých
subjektů, se kterými nejsou pravděpo-
dobně uzavřeny smlouvy o věcných
břemenech pro průchod těchto potrubí,
- v areálu Sigmy je 18 různých vlastníků
pozemků, s nimiž většinou nejsou vyře-
šeny majetkové vztahy,
- řada potrubí vede dokonce pod někte-
rými halami, což je z hlediska předpo-
kládaných oprav v podstatě neřešitelná
situace,
- v současné době je na údržbu těchto sítí
věnováno cca 450 tis. Kč ročně. Zkuše-
nost obce s jejími vlastními rozvody da-
leko menšího rozsahu hovoří o nutných
podstatně větších nákladech na alespoň
minimální údržbu,

- pro účtování spotřeb vody a odebíra-
ných splaškových vod je nutné měření,
které např. v případě splaškových vod
není vůbec provedeno,

- jednotlivé provozy, i když nyní zcela
zrušené, jsou určitě zdrojem dalšího
následného znečištění, nacházejícího se
v kanalizaci, protože tyto „ekologické
zátěže" nemohly být zcela odstraněny,

- není vyřešeno svádění dešťových vod
a jejich účtování,

- nejsou vyřešeny vlastnické vztahy, spo-
jené s dešťovým odvaděčem (vodotečí)
Sigma - Blata.

Těchto a podobných problémů je ještě
více. Na základě odborného posudku od-
borné firmy ARKO, která je provozovate-
lem našich vodohospodářských zařízení,
přibudou další náklady, vyplývající z od-
koupení vodního zdroje ve výši přesahující
10 mil. Kč v následujících pěti letech.

Jediným příjmem na naší straně by byl
příjem z vody prodávané do areálu Sigmy.
Tento odběr ale stále klesá, zvláště po za-
stavení výroby největšího odběratele vody,
kterým byla slévárna.

Všechny tyto a další skutečnosti padly
při projednávání návrhu Sigmy Group, a.s.
Přibývaly další a další argumenty, proč je
pro obec současný nákup vodního zdroje
krajně nevýhodný. Například že je zde dal-
ší zdroj přímo kojenecké vody (na Slatině),
že by bylo možno vybudovat nový, daleko
menší zdroj apod.

Pak ale přišlo hlasování, které při ne-
účasti dvou zastupitelů vyznělo 12:7 pro
odkoupení vodního zdroje od Sigma
Group, a.s. Nemá smysl vyjmenovávat,
kdo byl pro a kdo byl proti. Protože každý
z našich spoluobčanů pravděpodobně zná
strukturu zastupitelstva nebo si ji může na
obecním úřadě lehce zjistit, není tajem-
stvím, kdo hlasoval pro a kdo hlasoval
proti.

Neboť „Koho chleba jíš, !"
Že tato koupě zcela změní financování

obecních investic na mnoho dalších let, že
například okamžitě padne vybudování vo-
dovodu ve staré části Lutína, že se pravdě-
podobně oddálí oprava Sigmundovy ulice,
že se změní naplňování etap revitalizace
Sídliště, že se splácení dluhů dostane na
hranici únosnosti - to všechno nebylo pro
některé kolegy zastupitele dostatečným
varováním.

Vodní zdroj
jako „kámen úrazu"?

Vzhledem k tomu, že autor článku „Jak
koupit zajíce ..." uvádí některé sporné
argumenty, považuji za nezbytné hned
reagovat.

Odborná firma sice vyčísli la výdaje
spojené s tímto zdrojem v nejbližších pěti
letech, ale autor článku již neuvádí, že
i přes tyto výdaje odborná firma koupi
vodního zdroje obci doporučila. Je přece
lepší mít pod kontrolou cenu vody z vlast-
ního zdroje, než být závislý na její tvorbě
soukromou firmou.

V závěru článku autor dost zřetelně
zpochybňuje hlasování členů zastupitel-
stva a naznačuje, že někteří hlasovali ne
ve prospěch obce, ale ve prospěch svého
zaměstnavatele. Věřím, že každý z nich
jednal zodpovědně, podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Nikdo z členů zastupi-
telstva si nezaslouží být takto napadán, byť
anonymně.

Všichni víme, že každé velké (a drahé)
rozhodnutí s sebou nese riziko odpověd-
nosti. Hodnotit tento krok nemůžeme
již dnes, teprve příští dny ukáží, zda byl
správný nebo chybný.

Antonín Bábek
starosta obce

Ing. Karel Mišák
člen rady

Policie ČR spoluobčanům

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás oslovit jménem obvod-
ního oddělení Policie ČR v Lutíně a požá-
dat Vás touto cestou o spolupráci. V letoš-
ním roce se v obci více než v předchozích
letech objevují případy vandalství a neúcty
jak k veřejnému, tak i soukromému ma-
jetku. Mrzí mě, že veřejnost k tomuto
jednání zůstává apatická a spoléhá na to,
že pořádek v obci je výhradně záležitostí
policie. S tímto názorem lze souhlasit jen
do určité míry, neboť policie se při své
činnosti rozhodně neobejde bez spolu-
práce s občany. Při společných jednáních
s panem starostou se dlouhodobě snažíme
najít účinné řešení problémů v oblasti ve-
řejného pořádku i ochrany majetku a vždy
dojdeme k závěru, že na prvním místě je
spolupráce s občany. Jsem si plně vědom
toho, že spolupráce s policií vyžaduje kus
občanské statečnosti, neboť poskytnout
policii informace, které by vedly k rych-
lému odhalení pachatele trestné činnosti
či přestupku, nebo dokonce označit policii

konkrétního viníka určité události není
jednoduché.

Bez spolupráce to nepůjde

Bez vzájemné spolupráce se ovšem
neobejdeme. Je dokonce nutností, chce-
me-li, aby Lutín byl klidnou a bezpečnou
obcí. Není v našich silách ohlídat každou
čekárnu, auto nebo zahrádku. Policejní
útvar v Lutíně je obvodním oddělením, do
jehož služebního obvodu spadá 32 obcí,
a prakticky v každé z nich se musíme
potýkat s problémy jako v Lutíně. Policie
musí reagovat na veškerá oznámení obča-
nů v celém služebním obvodu a v letošním
roce již evidujeme 210 trestných činů, 730
přestupků a 850 běžných písemností, mezi
které se řadí různé prověrky, dožádání
o provedení služebních úkonů atd. Věřím,
že vzájemná spolupráce policie s občany
přinese v brzké době pozitivní výsledky.
Dopadení a potrestání pachatele by mělo
být cílem nejen policistů, ale všech ob-
čanů, kteří dodržují zákony a mají právo
žít v klidu a bez obav o svůj nebo veřejný

majetek. V případě, že budete svědky van-
dalství, krádeže či obtěžováni nadměrným
hlukem v noční době, případně jiné událos-
ti, která bude v rozporu se zákonem, infor-
mujte ihned policii na bezplatné lince 158,
kde bude přijato opatření k šetření Vašeho
oznámení. Určitě to přispěje společnému
zájmu - klidu a bezpečnosti v obci.

kpt. Mgr. Miroslav Spurný
vedoucí oddělení

Setkání, které potěší...

Letos již potřetí se připravuje kulturní
akce, která určitě potěší většinu dříve
narozených spoluobčanů - seniorů naší
obce. První setkání před třemi lety se
uskutečnilo na dvou „frontách" - v Lu-
tíně v sále Společenského domu pro se-
niory z Lutína a v sále KSZ pro seniory
z Třebčína. Byl to takový nejistý začátek,
který měl navázat na podobná setkání
z minulých letech. Všichni, kteří toto se-
tkání připravovali, cítili, že to sice nebyla



špatná akce, ale postrádala něco, co jsme
v té době nedokázali ještě definovat.

Při přípravě druhého setkání jsme se po-
kusili o experiment, který splnil a možná
i překonal všechna očekávání. „Jsme jedna
obec, a proto i setkání seniorů musí být
pro všechny na jednom místě...". Myslím
si, že tato myšlenka byla velice zdařilá
a setkání proběhlo ke spokojenosti všech
seniorů. Oba ročníky této akce spojovalo
vystoupení žáků ZŠ s programem, který
byl vždy velice pěkný a velmi dobře při-
pravený.

Letošní setkání s překvapením!

Protože organizátoři pokaždé chtějí
účastníky setkání něčím potěšit, připravují
i pro to letošní malé překvapení. Kromě lo-
ni úspěšné tomboly a hudebního vystoupe-
ní manželů Vyroubalových je pro letošní
setkání připraven hudebně zábavný pořad
„Láska brány otevírá", ve kterém vystoupí
sólisté činohry Slezského divadla v Opavě
a sólisté operety Moravskoslezského diva-
dla v Ostravě.

Letošní ročník setkání seniorů je
naplánován na středu 16. 11. 2005
s tímto programem:

15.00 hod.
zahájení, co, kdy, kde v obci

16.00-17.30 hod.
hudebně zábavný pořad
„Láska brány otevírá"

17.30-20.00 hod.
volná zábava, tombola, tanec za do-
provodu hudební skupiny manželů
Vyroubalových z Drahanovic.

V letošním roce budou na toto setkání
pozvaní senioři od věku 65 let a výše. Toto
omezení jsme museli učinit nejen z důvodu
neustále narůstajícího počtu seniorů v naší
obci, ale i z kapacitních možností sálu.
Věříme, že mladší senioři toto omezení
pochopí a nebudou ho mít organizátorům
této akce za zlé.

Stejně jako v loňském roce, i letos se
setkání uskuteční v sále Společenského
domu pro seniory Lutína i Třebčína. Au-
tobus bude odjíždět z Třebčína ve 14.30
hod. a ve 14.45 hod. od KSZ v Třebčíně,
zpět pojede první autobus v 18.30 hod.
a další potom po skončení celé akce asi ve
20.15 hod.

Organizátoři této akce - Sbor pro ob-
čanské záležitosti, Svaz žen a Obec Lutín
- věří, že toto již třetí setkání se opět vy-
daří.

Antonín Bábek
starosta obce

TÝDEN KNIHOVEN 2005
v Obecní knihovně v Lutíně

První týden měsíce října byl i letos tra-
dičně vyhlášen TÝDNEM KNIHOVEN.
Jednotícím prvkem bylo motto „Velcí
a malí Čechové".

Naše knihovna toho využila už v měsíci
září a připravila pro žáky 9. tř. ZŠ v Lutíně
besedu o životě a tvorbě jediného českého
nositele Nobelovy ceny za literaturu, bás-
níka "ryze českého a národního" - Jarosla-
va Seiferta.

Další akci, kterou připravujeme společ-
ně s paní učitelkou Voňkovou, chceme vě-
novat spisovatelce Boženě Němcové a její
knize Babička, která byla vydána poprvé
před 150 lety. Samotná autorka se v anketě
Největší Čech umístila jako jediná žena
v první desítce.

V samotném Týdnu knihoven (3. - 9.
října) se knihovna a její čtenáři zapojili
podruhé do celostátní akce PROVÁZKI-
ÁDA. Naši čtenáři navázali 91 stužek,
mašliček a provázků v délce 45,5 m.

Celkem bylo zapojeno 78 knihoven
a čtenáři navázali 8 327 provázků
(4163, 5 m), což jsme mohli sledovat na
Internetu a porovnávat, jak si naše knihov-
na vede. Někteří čtenáři přinesli mašličky
a stužky až po skončení akce, ale i toho si
vážíme a vyzdobíme j imi knihovnu.

Pro mladé čtenáře jsme vyhlásili soutěž
o NEJHEZČÍ ZÁLOŽKU DO KNIHY,
která bude ukončena 31. října. Na děti
čekají knižní a sladké odměny, jejich práce
budou vystaveny v knihovně.

V lutínské knihovně je stále živo

Možnosti zaregistrovat se v knihovně
a do konce roku 2005 si půjčovat knihy
a časopisy zdarma využilo 13 čtenářů.

„Zapomnětlivci" mohli díky čtenářské
amnestii vrátit vypůjčené knihy bez place-
ní poplatku za upomínky.

Někdy se čtenáři diví, že se nemohou
nějaké žádané knihy dočkat, ale sami pak
s vracením vlastní výpůjčky nijak nespě-
chají.

K tomu bych chtěla připomenout, že
výpůjční lhůta v naší knihovně je l mě-
síc, potom musí čtenář vypůjčené knihy
buď vrátit, nebo požádat o prodloužení
výpůjčky.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Nejhezčí části PROVÁZKIÁDY zdobí okno v dětském oddělení Obecní knihovny Lutín.

/foto: Aleš Pospíšil/



Máme dostatek
dětských hřišť?

V poslední době se mezi občany
a také při jednání obecního zastupitelstva
znova stala tato otázka předmětem diskusí.
Nejčastěji hlavně o tom, zda dětská hřiš-
tě nebo hřiště pro mládež jsou v Lutíně
správně umístěna.

Pro nejmenší děti do šesti roků máme
hřiště u staré mateřské školky nebo, chce-
te-li, u Hostelu Lutín. Děti si zde mohou
hrát na uzpůsobených plochách výhradně
v doprovodu rodičů. Vstupní branka je
upravena tak, aby se sem děti ani samy ne-
dostaly. Technické vybavení je dostatečné,
koncem září tohoto roku tu byla zabudová-
na dvě nová pružinová houpadla.

Pro středně staré děti od šesti asi do
jedenácti let jsme z obecních prostředků
vybudovali hřiště mezi starými paneláky
a mateřskou školkou. Místo nebylo vy-
bráno náhodně. Není tu žádná doprava, na

děti je vidět z domů i z chodníků. Z tohoto
pohledu ideální stav.

Ale vyvstaly dva problémy. Tím první
je zvýšená hladina hluku. Když si ale děti
hrají, musí je být slyšet. Každý rodič mi
jistě potvrdí, že když jsou děti zticha, je
nutné rychle zjistit proč. Druhým problé-
mem, který někdy nastane ve večerních,
případně nočních hodinách, je opět hluk,
ale už od starší kategorie dětí a mládeže.
Ti se tu sejdou, hlasitě si vyměňují názory,
někdy poškozují vybavení hřiště. Není pří-
liš snadné je usměrnit, to mi potvrdí ten,
kdo to již zkusil. Ale nevšímavě bychom
okolo nich chodit neměli.

Je nutná tolerance, ale také dohled

Třetí sportoviště, které obec vybudova-
la pro větší děti a mládež, je hřiště Opavia.
Jistě, bylo sponzorským darem pro děti
naší základní školy, ale obec již stálo také

několik set tisíc korun. Vybavení zde insta-
lované je již dosti odolné proti vandalismu,
mládež se tu schází, ale nějaký občasný
dozor, alespoň od rodičů projíždějících
okolo autem, je potřebný.

Myslím si, že výše uvedená hřiště pro tři
skupiny dětí a mládeže jsou ve stísněných
podmínkách lutínské panelové zástavby
vyhovujícím řešením. Nelze samozřejmě
lhostejně procházet kolem nebo jedno-
stranně trvat na zrušení nebo přemístění
hřišť. Pokud najdeme vhodnější řešení,
lze to jen přivítat. V budoucnosti bude
další prostor pro děti za novými paneláky
směrem k Hněvotínu. Samozřejmě do vý-
čtu prostor, kde se mohou děti vyžít, patří
i plocha u Sigmundovy střední školy strojí-
renské, v areálu na Rybníčku, v atletickém
areálu u základní školy a ve stanoveném
režimu také na sportovištích TJ Lutín.

Ing. Miroslav Mačák
člen rady obce

Odpad ze zahrad

V návaznosti na ukončení skládky ko-
munálního odpadu v Hněvotíně dojde ke
změně systému vývozu odpadu ze zahrad.

V určený den a hodinu budou na obvyklá
místa přistaveny kontejnery o objemu 20 m3

a za přítomnosti pracovníků TS Olomouc
a obce mohou občané uložit odpad ze za-
hrádek do kontejneru, který bude k dispozi-
ci pouze v dohodnutém časovém intervalu,
podobně jako u velkoobjemového odpadu.

Bude možné uložit např. listí, plevel,
trávu, natě ze zeleniny, okrasné rostliny,
zbytky ovoce a květin apod.

V žádném případě se do kontejnerů,
které budou vyvezeny do kompostárny,
nesmí odkládat větve, dřevo, keře, zelený
odpad v igelitových pytlích apod.

Termín přistavení kontejnerů bude vy-
hlášen obecním rozhlasem a umístěn do
vývěsních skříněk.

Hynek Bokůvka
místostarosta

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu dne 19. listopadu se uskuteční
sběr nebezpečného odpadu. V Třebčíně
v době od 8.00 hod. do 8.30 hod. u kaple
a od 8.30 hod. do 9.00 hod. u spodní au-
tobusové zastávky na Lutín. V Lutíně od
9.30 hod. do 10.30 hod. u herny, od 10.30
do 11.00 hod. u Neptunu a od 11.00 hod.
do 12.00 hod. u budovy OÚ v Lutíně.

Sbírat se budou např. oleje, ředidla, ky-
seliny, autobaterie, zářivky, ledničky, tele-
vizory, rádia, vysavače, ojeté pneumatiky,
staré léky apod.

Upozorňujeme, že se nebude sbírat
velkoobjemový odpad.

Dále upozorňujeme občany, že do
barevných kontejnerů na tříděný odpad
nepatří odpad z domácností (zbytky jídel).
Neodkládejte do nich nebo vedle nich rov-
něž staré hadry, koberce, dřevo nebo kov.

Hynek Bokůvka
místostarosta



Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 22. 8. 2005:

Pro získání dotace na vybudování vo-
dovodního řadu ve staré části Lutína
a dotace z rozpočtového výboru Par-
lamentu ČR je podmínkou napojení
80% domácností. Byli osloveni ob-
čané, jichž se tato záležitost týká, aby
se smluvně zavázali, že si přípojku
vybudují. Dohodu podepsalo 78,78 %
majitelů nemovitostí. Rada rozhodla,
aby žádost o dotaci na tuto akci byla
podána.

Společnost Sigma Group, a.s. před-
ložila obci návrh smlouvy na užívání
melioračního zařízení (dešťového
odvaděče, do kterého vypouští ČOV
vyčištěné vody). Rada vyslovila ke
smlouvě připomínky (jednalo se
o úhradu celkové částky za užívání).

Rada souhlasila se sjednáním nájemní
smlouvy na pronájem parc. č. 150/6
a 150/8 v k. ú. Lutín. Na výše uve-
dených pozemcích se nachází zahrád-
kářská kolonie ul. U Mlýnku.

Rozhodla o termínu konání obecního
plesu. Ples se uskuteční dne 20. 1.
2006 v sále Společenského domu.

Zabývala se nárůstem negativních
jevů (vandalismus) v obci, hlavně
v nočních hodinách v pátek a v sobo-
tu. Požaduje projednání této proble-
matiky s Policií ČR Lutín se záměrem
zvýšit v těchto dnech dohled v obci.

dne 22. 9. 2005:

Firma STELO OIL požádala obec
o odprodej parc. č. 214/43 v k. ú.
Lutín, na kterou má obec předkupní
právo. Firma jedná o prodeji čerpa-
cí stanice, která je umístěna na této
parcele. Rada souhlasila s prodejem
této parcely třetí osobě s tím, že před-
kupní právo přejde na nového majitele
a nový majitel bude i nadále provozo-
vat čerpací stanici.

Schválila zakoupení dalších 6 ks vá-
nočních vloček pro vánoční výzdobu
obce. Jedná se o stejný typ vloček,
které obec již pořídila. Cena 6 ks vlo-
ček s DPH bude 60.653,- Kč.

Schválila nákup smrkových fošen
na opravu kluziště (tenisový kurt)
v Třebčíně v ceně cca 7.000,- Kč.

dne 10. 10. 2005:

* Schválila poskytnutí příspěvku Sig-
mundově střední škole strojírenské na
úhradu pobytu delegace z německého
Wetzlaru ve výši 6.000,- Kč.

* Na základě finančních možností obce
a připravovaných finančně náročných
investičních akcí v příštím roce roz-
hodla o pozastavení příprav a žádosti
o dotaci na vybudování rozvodů vody
ve staré části obce.

* Projednala přípravu kulturně spole-
čenské akce Setkání seniorů, která se
uskuteční dne 16.11.2005.

* Vzala na vědomí čtvrtletní zprávy
komisí rady.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupitel-
stvo obce na 16. veřejném zasedání

dne 14. 9. 2005:

* Vzalo na vědomí informaci zástupce
firmy ARKO TECHNOLOGY, a.s.
o situaci v provozování vodárenského
zařízení v majetku obce.

* Vzalo na vědomí informaci firmy
Agir, spol. s r.o. ze září 2005 o novém
zadání změny ÚP Obce Lutín jako
nového podkladu k veřejnému projed-
návání.

* Schválilo hospodaření obce za období
1 .- 7. 2005.

* Schválilo prodej pozemků parc. č.
343/4 a 280/4 v k. ú. Lutín pod regu-
lační stanicí plynu a zřízení bezplat-
ného břemene pro průchod a průjezd
k těmto parcelám přes obecní poze-
mek Severomoravské plynárenské
Ostrava.

* Schválilo odprodej nemovitostí č.p.
76 a č.p. 77 v Lutíně v ulici U Parku
stávajícím nájemníkům za cenu dle
znaleckého posudku, po odečtu pro-
kazatelných nákladů do nemovitosti
vložených.

* Schválilo změnu názvu příspěvko-
vé organizace na Základní škola
a Mateřská škola Lutín, příspěvková
organizace, která bude promítnuta do
Zřizovací listiny s platností od l. 10.
2005.

* Schválilo odkoupení pozemku parc. č.
437 v k. ú. Hněvotín o výměře 474 m2

od Obce Hněvotín, kterou obec potře-
buje pro vybudování nové příjezdové
cesty do sídliště v rámci projektu Re-
generace panelového sídliště v Lutíně.

na 17. veřejném zasedání:

dne 12. 10. 2005:

* Schválilo odkoupení vodního zdroje
a vodohospodářského zařízení v areá-
lu průmyslové zóny Sigma od společ-
nosti Sigma Group a.s.

* Schválilo podání žádosti na SFŽP
o půjčku na připravovanou akci „Re-
konstrukce ČOV Lutín".

* Schválilo zřízení zástavního práva
na pozemek parc. č. 190 v k. ú. Lutín
a budovy č.p. 192 v Lutíně v souvis-
losti s požadovanou půjčkou od SFŽP.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

MŠ Lutín

Naše „mateřinka" poprvé
ve škole v přírodě

Neuběhl ani měsíc v novém školním
roce a 23 dětí se třemi učitelkami /D.
Ostianovou, J. Kurfürstovou a H. Dose-
dělovou / a zdravotnicí /M. Svobodovou/
odjíždělo do školy v přírodě do Jedovnice.

I když rodiče opouštěli dětičky s trochou
obav, nikdo z nás netušil, že během celého
pobytu neukápne skoro žádná slzička. Dny
zde strávené se nesly v duchu pohádek pod
názvem „Z pohádky do pohádky."

Každý den jsme si zahráli jednu pohád-
ku /Perníková chaloupka, O Budulínkovi,
..../, plni l i různé úkoly na louce i v lese,
zdolávali přírodní překážky, sbírali přírod-
niny a hráli hry.

Součástí hotelu „TERASA" je bazén,
který jsme využili každý den. Děti v něm
dováděly a s nafukovacími kruhy plavaly
jako o závod.

Nechyběla ani „olympiáda", ve které
děti soutěžily v běhu na 50 m, v hodu gra-
nátem a ve skoku do dálky.

Poslední večer si děti vyzkoušely stez-
ku odvahy, kterou absolvovaly s baterkou
v ruce. I když někdy zapracoval strach,
nakonec bylo vše zvládnuto na výbornou.

Každý den nám počasí nepřálo. Ale
oblékli jsme pláštěnky, nasadili holínky
a vyrazili za krásami přírody.

Dětičky byly „zlaté"

Večer co večer děti usínaly po pohádce
se svým nejmilejším plyšáčkem a my do-
spěláci jsme si mohli s radostí říci, že zde
máme opravdu „zlaté dětičky".

Snídaně, svačinky, obědy i večeře nám
opravdu chutnaly. Jak by ne, když jsme



většinu dne pobývali na čerstvém vzdu-
chu.

Šestidenní pobyt utekl jako voda. Do
sobotního rána se děti probouzely s úsmě-
vem na tváři. Po dobré snídani byli všichni
odměněni diplomy a medailí. Rozzářené
děti nasedly do autobusu, který nás dovezl
k naší „mateřince". Zde čekali nedočkaví
rodiče, kteří uvítali své ratolesti.
A naše hodnocení? „Bylo to super!!!"

Helena Dosedělová
učitelka MŠ

/foto: Dana Ostianová/

Brigáda v mateřské škole
V pátek 23. září se od 15.30 hod usku-

tečnila brigáda rodičů v MŠ Lutín. Pra-
covalo se hlavně na zahradě školky a na
přístupových cestách k ní. Kromě dětí se
brigády zúčastnilo 20 rodičů a 2 učitelky.

Brigádníci udělali pořádný kus práce:
upravili okolí pískoviště, trávníky, chodní-
ky, přístupové cesty k jídelně, ořezali keře
a stromky. Na nový záhon kolem plotu
vysadily šikovné ruce rodičů palmy.

Po ukončení prací se brigádníci se
svými dětmi sešli u ohýnku a opekli si při-
nesené uzeniny. Kolem 19.00 hod. všichni
opustili zvelebenou školní zahradu.

Díky příznivému počasí a pracovnímu
úsilí všech zúčastněných můžeme konstato-
vat, že se tato akce vydařila a rodiče opět při-
spěli ke zvelebení školního prostředí svých
ratolestí. A za to jim srdečně děkujeme.

Mgr. Milena Vychodilová
předsedkyně SRPŠ při MŠ Lutín

ZŠ Lutín

Cesta na Slovensko

Ve dnech 16. - 18. 9. 2005 pořá-
dala Základní škola v Lutíně pro své
zaměstnance poznávací zájezd za pří-
rodními krásami Slovenska. Tentokrát
byla v plánu návštěva několika pozo-
ruhodných míst Vysokých a Nízkých
Tater. Ubytováni jsme byli v malé obci
Východná, která je i u nás známá živým
folklórem. V tamějším amfiteátru se
každoročně koná tradiční národopisný
festival, největší přehlídka tanců a písní
lidových souborů z celého Slovenska.

První den nám počasí příliš nepřálo,
Vysoké Tatry halily svou krásu do mlhy.
Přesto jsme se s odhodláním vydali
lanovou dráhou do stanice Hrebienok
a odtud jsme podnikl i v dešti malou túru
k nedalekým vodopádům. Milovníci
termálních pramenů si pak své tělo pro-
hřáli na moderním koupališt i v Popradě.
V neděli jsme j iž za slunečného počasí
n a v š t í v i l i proslulé Demänovské ledové
jeskyně, které se nacházejí v nejhezčím
údolí Nízkých Tater. Se Slovenskem
jsme se rozloučili na gotickém hradě
Strečno na levém břehu Váhu v Ži l in-
ské kotlině, odkud se naskýtají krásné
výhledy do kraje.

K příjemným okamžikům našeho vý-
letu patři lo i krátké zastavení na kolibě,
kde jsme se občerstvil i ž inčicí a pravý-
mi ovčími sýry.

Mgr. Ivana Kubíčková
učitelka ZŠ Lutín

/foto: Jan Chmelař/



Stravování v ŠJ ZŠ nově

Základní škola v Lutíně právem patří co
do úrovně stravování na první místo v re-
gionu „Kosířsko" a vyrovná se moderním
velkokapacitním jídelnám v Olomouckém
kraji. Vedení školy spolu s pracovnicemi
kuchyně dělají vše pro to, aby úroveň stou-
pala a aby byli spokojeni nejen naši žáci,
ale i důchodci a ostatní strávníci.

Proto od 1. října čekalo děti z naší školy
překvapení. Oznámení ředitele školy, že
ve školní jídelně je zaveden nový výdejní
systém s možností vybírat si ze dvou druhů
jídel, bylo odměněno potleskem a jásotem.
Spolu s panem ředitelem školy Mgr. Janem
Spurným jsme zvažovali nejen tuto inves-
tici, ale i to, zda žáci naší školy zvládnou
výběr jídel.

Po čtrnácti dnech můžeme říci, že náš
záměr se vydařil, veškeré pochybnosti se
rozplynuly a žáci, i ti nejmladší, si bravur-
ně tipují jídlo na terminálu. Dokonce se
mi zdá, že je v současné době zajímá více
jídlo než učení.

Co nám přinesly tyto změny?
Pro vedoucí jídelny to znamená praco-

vat rychle a přesně, neboť každá chybička
může narušit chod jídelny. Sestavovat jí-
delní lístek tak, aby i při výběru stravy byli
žáci správně živeni. To znamená dodržovat
dávky ryb, mléčných výrobků, luštěnin,
ovoce a zeleniny. Také dobře hospodařit,
abychom nemuseli zvyšovat stravné.

Co to znamenalo pro kuchařky?
Jsou to ony, na kterých nejvíc záleželo,

aby se dílo podařilo. Také ony musely po

zasloužené dovolené začít l. září pracovat
s velkým nasazením. Znamenalo to pro-
vést některá organizačních opatření, vyjít
ze stereotypu, zvládnout nové technologie
jídel, sledovat terminály.

Strávníci mi však dají za pravdu, že to
zvládly na výbornou.

Jak řeším zapomínání nebo ztráty karet
a čipů? Jsou to přece jenom děti. Pokud dítě
nemá kartu, oznámí tuto skutečnost vedou-
cí ŠJ a ta dá po ověření v počítači souhlas

k výdeji oběda a také dle přání strávníka
nastaví vybraný oběd na další dny.

Objevili se i podvodníci, ale ti jsou
většinou odhaleni velmi brzy. Denní vy-
hodnocení výdeje nám zachytí i děti, které
z různých důvodů nejdou na oběd, a my
tak můžeme upozornit rodiče.

Ve školní jídelně vládne spokojenost

Myslím si, že je toho hodně, co naše
škola pro malé strávníky udělala. V plánu
máme připojení j ídelny na Internet, což
znamená další pokrok. Na portále jídelen
budeme uveřejňovat naše jídelní lístky,
aby se vědělo nejen o škole, ale i o školní
jídelně.

A už jen něco na závěr. Ve spolupráci
s družinou jsme si dali za úkol seznamovat
strávníky na naší nástěnce v jídelně s no-
vinkami ve stravování, stravovacími zvyk-
lostmi a nejrůznějšími náměty týkajícími
se dobrého jídla a kulinářství.

V současné době připravujeme nástěn-
ku s námětem „Dýně, tykev, turek". Děti
se tak budou moci dozvědět, co zdravého
taková dýně obsahuje, co všechno z ní lze
připravit. Na jídelníčku se objeví polévka
z dýní, které si děti vypěstovaly na školním
pozemku. Děti z družiny pod vedením na-
šich vychovatelek navodí v jídelně atmo-
sféru „halloweenu" strašidélky z dýní.

Ludmila Zourková
vedoucí školní jídelny ZŠ

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Atletické závody škol

Ve čtvrtek dne 13. 10. 2005 proběhly
na hřišti školy lehkoatletické závody škol
„O putovní pohár starosty Lutína". Po-
řadatelé připravili pro závodníky tří škol
- Lutín, Hněvotín a Těšetice - soutěžní
disciplíny: běh na 60 m, 150 m a l 000
m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
a granátem. Vyvrcholením celé soutěže
pak byly štafety škol na 4 x 200 m.

Za každou školu startovalo jedno druž-
stvo ve čtyřech věkových kategoriích. Na
konci každé disciplíny byli vyhlášeni ví-
tězové a vítězná škola obdržela pohár za
výhru. Při neúčasti čtvrté školy postavila
naše škola do soutěže i družstvo „B", které
si vůbec nevedlo špatně.

Bodové hodnoty všech disciplín a kate-
gorií pak určily nejlepší školu.

Naše škola byla více než úspěšná. Zá-
vodníci naší školy zvítězili ve 14 disciplí-
nách a kategoriích z 24 celkových. Mimo
to se umístili v sedmi disciplínách na
2. místě.

Právem si proto odnesli nejen všechny
malé poháry za jednotlivé disciplíny, ale
získali i putovní pohár pro vítěznou školu,



který věnoval starosta obce p. Antonín Bá-
bek. K poháru ještě družstvo „A" ZŠ Lutín
získalo pro školu věcnou cenu - volejba-
lový míč, který věnoval do soutěže ředitel
ZŠ Lutín.

Putovní pohár starosty Lutína
zůstal doma

Celé soutěžní dopoledne probíhalo
ve velmi příjemném prostředí, organiza-
ce soutěže „klapala" bez velkých chyb
a soutěžící i diváci si odnesli velmi pěkný
sportovní zážitek.

Na závěr chci poděkovat p. uč. P. Ja-
kobovi a p. uč. J. Chmelařovi za perfektní
přípravu celé akce, žákům třídy 9. A za
pořadatelskou službu, starostovi obce
a výboru SRPŠ za ceny do soutěže.

Věřím, že se tato akce stane tradicí
a atletiky bude na našem sportovním are-
álu v dalších letech stále víc.

Celkové pořadí škol soutěže
..O putovní pohár starosty Lutína":

místo

1.

2.

3.

4.

ZŠ

ZŠ Lutín A

ZŠ Těšetice

ZŠ Lutín B

ZŠ Hněvotín

body

94

69

62

57

Jan Spurný
ředitel školy

/foto: Mgr. Radek Roubalík/

Hospodářská komora
České republiky
udělovala ocenění

V závěru školního roku 2004/05, v mě-
síci květnu a červnu, skládali absolventi
tříletých učebních oborů Nástrojař, Obrá-
běč kovů a Klempíř - strojírenská výroba
závěrečné zkoušky a absolventi čtyřletého
studijního oboru Mechanik seřizovač ma-
turitní zkoušky.

Při těchto zkouškách byl j iž tradičně
přítomen odborník z praxe, delegovaný
Hospodářskou komorou České republi-
ky - ing. Miroslav Mačák. „Osvědčení
Hospodářské komory České republiky",
udělované každoročně nejlepším absol-
ventům středních odborných škol a učilišť
v ČR, obdrželi v Praze dne 6. října 2005
tři naši absolventi, kteří nejlépe prokazo-

vali své teoretické i praktické znalosti jak
v průběhu studia, tak i při závěrečných
a maturitních zkouškách.

Vysoké ocenění práce
absolventů a pedagogů

Toto osvědčení získali dva absolventi
studijního oboru Mechanik seřizovač
a jeden absolvent učebního oboru Obráběč
kovů. Získaná osvědčení umožní výše
jmenovaným širší uplatnění nejen v dalším
studiu, ale i v praktickém životě.

Naše škola rovněž obdržela od HK ČR
„Čestné uznání za vysokou úroveň praktic-
ké přípravy ve školním roce 2004/2005".
Od roku 2001 získalo zmíněné „Osvědčení
HK ČR" již třináct našich absolventů.

Ing. Vítězslav Stejskal
učitel

/foto: Ing. Vítězslav Stejskal/

Zpráva z kol a hor
Tož jsme zase vyrazili na cyklopochodo-

vý kurz do Jeseníků na Ostružnou. Kola byla
seřízena a nažhavená na extrémní terény. Do-
čkala se velkolepých zážitků. Tradičně jsme
cestovali vlakem. Tentokrát již v Jindřichově
byla výluka a my museli „kolmo". Krásná
projížďka a první zkušební kopečky. Pro ně-
které Hanáky to byly mocné hory. Odpoled-
ne výjezd (výšlap) na Paprsek a už to začalo.
Duše praskaly, ráfky pukaly a hoši padali.
Naštěstí kosti i přilby vydržely a my zasedli
k večeři zdrávi a „vysmáti" (ti neodření).

Ráno bylo deštivé, mlha, zima. Psa by
nevyhnal, a tak jsme zvolili okruh kolem
Šeráku. Po prvních 10 km do kopce jsme se

zahřáli a zapomněli, že je počasí fakt pod
psa. Zdolali jsme Obří skály a „zmákli"
i Šerák, který byl úplně v mlze a hodně vy-
soko. Sjezd stál ovšem za to. Zmrzli jsme
na kost a pan Papoušek (i s kolem) nám
v jednu chvíli zmizel z očí při pádu ze str-
mého srázu. Našel se, ale peněženka zůsta-
la medvědům. A pan Lilek létal vzduchem
jako postřelený (nebo střelený?) pták.

Odpočinkový den začal blouděním
a strmým výstupem houštinami. Cestu
jsme našli a frčeli do Jeseníku po „Máčalo-
vých vrstevnicích", což je pořád do kopce.
Dali jsme si 40 „kiláčků" a jeli odpočívat.
A ráno - jupí - zase na Paprsek a dál směr
Návrší. Nádhera, jen se zase píchalo a na
Návrší měli zavřeno. Čekala nás sladká od-



měna v cukrárně ve Starém Městě. Uf! Co
jsme vypotili, to jsme hravě nacpali zpět.

Poslední výjezd se konal za deště. Jeli
jsme po sjezdovkách v Ostružné, Petříko-
vě a dojeli na Ramzovou. Pak rychle do
sucha, balit, jíst a domů. Bylo to „fajn".
Těla i kola dostala zabrat a „Máčalových
vrstevnic" bylo móóóc!

Ale zvládli jsme to!

Všechny kurzisty chválí tělocvikáři
Mgr. Hana Grandová a Mgr. Marcel Máčala.

/foto: Mgr. Marcel Máčala/

Spolupráce Sigmundovy
střední strojírenské školy
a Werner von Siemens
Schule Wetzlar pokračuje

Tento rok, v trochu netradiční formě
ve dvou skupinách, hosti la Sigmundo-
va střední škola strojírenská v Lutíně
od 3. do 14. října 2005 své zahraniční
hosty z Werner von Siemens Schule
z Wetzlaru. Spolupráce obou škol za-
čala v rámci projektu Sokrates v roce
1998. Od té doby probíhá každoroč-
ně výměnný pobyt žáků ve Wetzlaru
a Lutíně.

Smyslem pobytu je nejen práce
žáků obou škol na společném projektu
- tentokrát se pracovalo na projektu
„My v Evropě", jehož práce začala j i ž
na jaře 2005 ve Wetzlaru - ale i na po-
znání prostředí a kul tury daného státu.
Žáci z Wetzlaru měl i možnost sezná-
mit se s obcí Lutín a jeho starostou, se
kterým diskutovali o životě v Lutíně
a v ČR. Dále díky bohatému progra-
mu navšt ív i l i Olomouc, Brno, Bouzov
a týden strávili v Praze.

Pro žáky Sigmundovy střední ško-
ly strojírenské byla jistě také velkým
přínosem spolupráce se zahraničními
studenty, která probíhala v německém
či anglickém jazyce.

Mgr. Jitka Černohorská
/foto: Ladislav Porteš/



Z TJ SIGMA LUTÍN

Z činnosti oddílu kopané
TJ SIGMA Lutín

Po postupové euforii našeho mužstva
do 1. B třídy jsme měli velké cíle. Než
jsme začali hrát soutěž, odešel náš hráč
Miroslav Vymazal do zahraničního angaž-
má. S tím náš kolektiv nepočítal a do dneš-
ního dne jsme za něj nenašli rovnocennou
náhradu. Proto se naše mužstvo zatím drží
v sestupovém pásmu. Naše výsledky však
nejsou žalostné, přestože zápas v Ko-
žušanech se nepovedl a mužstvo prohrálo
vysoko 1:7. Do dnešního dne odehrálo 10
zápasů, z toho pětkrát remízovalo a pětkrát
prohrálo, vždy o jednu branku. Přesto
doufáme, že překoná odchod p. Vymazala
a bude hrát na vyšších místech tabulky. Je
to mladý kolektiv, ve kterém musí hrát
i naši dorostenci.

Lutínský fotbal míří vzhůru

Ti si zatím počínají velmi dobře. Vedou
skupinu 1. A. třídy s jedinou porážkou.
Mezi dorostenci se dobře zapracovali
chlapci, kteří v tomto roce přestali hrát za
starší žáky.

Starší žáci procházejí soutěží jako na
houpačce. Jednou předvedou excelentní
výkon, potom zase zápas „vypustí". Přesto
jsou zatím na čtvrtém místě tabulky. Na
prvního ztrácejí 3 body. Mladší žáci - to je
kapitola jiná. Zatím se jim v soutěži neda-
ří. Je mezi nimi dosti velký věkový rozdíl,
někteří teprve začínají. Přesto je vidět na
jejich hře zlepšení. Touto problematikou se
budeme muset zabývat, j inak by se nám to
v budoucnu mohlo vymstít.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
sponzorům - Obecnímu úřadu Lutín, fir-
mám Ložiska Haná, John Crane, Firma
Kubáč - a také divákům za vydatné po-
vzbuzování našeho kolektivu.

Miroslav Navrátil
předseda oddílu kopané

Memoriál

Josefa Vlacha

Tenisový oddíl patří mezi několik
oddílů působících v rámci místní Tělový-
chovné jednoty. V neděli 28. srpna uspo-
řádal tenisový oddíl turnaj dvojic, který
byl se souhlasem všech účastníků nazván
Memoriálem Josefa Vlacha. Josef Vlach
patřil k zakladatelům tenisu v Lutíně. Již
v 60. letech (společně s několika dalšími
fotbalisty a hokejisty) byl u vzniku teniso-
vého kurtu na tzv. červeném hřišti u učiliš-
tě (pro ty mladší na místě dnešní restaurace
Neptun a Neptun - marketu).

Oddíl tenisu uvítá nové členy

1. ročníku turnaje se zúčastnilo 8 dvo-
jic z Lutína a Olomouce. Vítězi se stali
a hlavní ceny získali Ladislav Krampol
s Markem Surzinem před páry Petr Jurák
- Karel Mišák a Petr Brázdil - Lubomír
Grézl. Turnaj měl velice dobrou sportovní
i společenskou úroveň. Členové teniso-
vého oddílu doufají, že se stane tradiční
součástí sportovního dění v Lutíně a že na-
víc pomůže přitáhnout další členy do od-
dílu (protože jejich počet neustále klesá).
Vždyť takovými podmínkami, jako jsou
tři velice slušné kurty, se může pochlubit
málokterý oddíl v okolí.

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu, člen rady

/foto: Ing. Karel Mišák/

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/Z knihy 100 let Sigmy Lutín vybral a upra-
vil Vladimír Smékal /

Vedení závodu Sigma mělo se zavede-
ním mírové výroby po roce 1945 nemálo
potíží. Značně ztíženou práci mělo při
zajišťování kvalifikovaných pracovníků.
Mnoho zaměstnanců přešlo do jiných
závodů, kde byli lépe placeni, část odešla
do pohraničí, takže chybělo více než 500
pracovníků. Závodní rada, aby zabránila
jejich dalšímu úbytku, zvýšila mzdy a
zvýhodnila závodní stravování ve Spole-
čenském domě. Nedostatek pracovníků
byl způsoben rovněž nástupem mladých
pracovníků do vojenské prezenční služby.
Narůstaly však další potíže - nízké příděly
provozních materiálů, uhlí, elektřiny, ne-
dostatek odlitků a finančních prostředků.

Lutínské ženy odcházely za zaměstná-
ním do továrny stejně jako pracovníci ze
zemědělství, protože zde byly lepší pra-
covní podmínky a zvláště vyšší platy.

Výroba čerpadel ochromená německou
okupací byla přesto rychle uváděna v ži-
vot. Začala pracovat filiálka v Praze, byl
likvidován provoz v Čechách pod Kosířem
a v olšanském závodě /Werk II/ a vytvoře-
na národní správa podniku sestavená ze tří
zkušených pracovníků závodu a jednoho
bývalého spolumajitele podniku. Paritně
byly v národní správě zastoupeny všech-
ny čtyři politické strany Národní fronty.
Brzy se však ukázalo, že kolektivní správa
podniku se neosvědčuje. Členové rodiny
Sigmundů se snažili dostat do vedení
podniku, případně získat podnik do svých
rukou. K tomu však nedošlo.

K národnímu podniku Sigma Pumpy,
který tvořily původně dva závody, a sice
Sigma - Chema v Lutíně a závod Anto-
nína Kunze v Hranicích, byly pak připo-
jeny ještě závody Kosmos v Olomouci



a E. Tatzel v Opavě. Výrobní provoz byl
velmi rozsáhlý, neboť mimo výrobu čerpa-
del zahrnoval ještě i řadu dalších výrobků,
jejichž skladba vyplývala z dřívější čin-
nosti sloučených závodů. Podnik byl nyní
řízen ředitelem a třemi náměstky, mimo
čtyřčlennou podnikovou radu, a své sídlo
měl v Olomouci. Tato organizace však
nepřinášela pro značnou odloučenost od
závodu očekávané výsledky.

Snadná cesta k informacím
Již je tomu rok, co společnost Sigma Soft
poskytuje bezplatné bezdrátové připojení
na Internet obecnímu úřadu a všem jeho
zaměstnancům na pracovišti.

Z pohledu uživatele nám tato služba
umožňuje snadný přístup k tolik žádaným
a potřebným informacím, např. v oblasti
státní správy, zajišťuje přístup ke změnám
v právní legislativě nebo k údajům vede-
ných v evidenci katastru nemovitostí. Ten-
to zdroj informací je neocenitelným po-
mocníkem při každodenní práci a vnímáme
jej jako rádce a přítele, který vždy najde
odpověď na naši otázku. Stal se nedílnou
součástí pro snadnou a rychlou orientaci
v dnešní uspěchané době.

Internet je neocenitelný
pomocník a rádce

Bezplatná internetová doména po-
skytnutá firmou Sigma Soft www.lu-
tín.cz umožňuje našim občanům přístup
k aktuálním informacím, které se týkají
bezprostředně místa jejich bydliště. Jsou
to např. obecně závazné vyhlášky, zápisy
a usnesení z veřejných zasedání zastupi-
telstva obce, přehled místních poplatků
platných na území naší obce a samozřejmě
také oblíbená rubrika „Hlášení místního
rozhlasu".

Na závěr lze jen konstatovat po vzoru
jednoho reklamního šotu: „Nepotřebujeme
vědět všechno, ale potřebujeme to najít
snadno a rychle".

Eva Dudková
referentka OÚ

Jízda za pokladem Hané

Ve slavnostní atmosféře byla v sobotu
dne 15. 10. 2005 ukončena „Jízda za po-
kladem Hané". Byly předány certifikáty
HANÁCKÉ CESTOVATEL 2005 asi 120
úspěšným účastníkům. Atmosféru do-
kreslovala cimbálová muzika ŠUMICA,
kulturní vystoupení žáků ZŠ Těšetice,
divadelního ochotnického souboru z Tě-
šetic a tanečního souboru Malá Hanačka
ze Slatinic.

Ing. Miroslav Mačák
/foto: Eva Kašparová/



SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vítání občánků

V září oslavili:

93 let Marie Vodičková Lutín
90 let Růžena Honzlová Lutín
81 let Ladislav Husička Třebčín
81 let Věra Navrátilová Lutín

V říjnu oslavili:

91 let Ludmila Dlabajová Lutín
89 let František Mlčoch Třebčín
83 let Ignác Bokůvka Třebčín

81 let Marie Václavíková Třebčín
80 let Marie Kratochvílová Lutín
75 let Stanislav Zbořil Třebčín
75 let Vlasta Tunková Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodné zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

červenec:
Marek Koutný
Veronika Kubíčková

srpen:
Petr Koupil

září:
Stanislav Postupka

V Lutíně i v Třebčíně se projíždí stále
více maminek s kočárky. Miminka, která
se v nich zatím spokojeně vozí, je mezi nás
třeba přivítat a popřát j im i jejich rodičům
zdraví, pohodu a spokojený život v našich
obcích. Slavnostní setkání rodičů novoro-
zených dětí se starostou obce a Sborem pro
občanské záležitosti zpestřili svým vystou-
pením i žáci naší základní školy.

Noví občánci byli zapsáni do pamětních
knih Lutína i Třebčína, jejich rodičům byly
předány pamětní listy a jejich dětem malé

dárky. Žákyně ze druhých tříd se moc tě-
šily na malá miminka, ale svým vystoupe-
ním asi přece jen více potěšily maminky a
další hosty těchto malých slavností.

Za několik let se tyto děti potkají v naší
škole. Děvčátka už budou slečny „devá-
ťačky" a z miminek se stanou prvňáčci.
Můžeme si jen přát, ať jsou jednou všichni
dobrými kamarády.

Mgr. Leona Čotková
učitelka ZŠ

/foto: Mgr. Leona Čotková/

Lutín
Lutín

Třebčín

Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich p ř í š -
tí dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku ...

Dne 1 . 1 0 . 2005 v Lutíně a 16. 10. 2005 v Třebčíně proběhlo slavnostní přivítání dětí
do svazku obce. V Lutíně jsme přivítali 12 a v Třebčíně 3 nové občánky. Krásný dopro-
vodný program si připravili žáci ZŠ Lutín.

/foto: Eva Dudková/

91 let Ludmila Kremplová Lutín
70 let Štefan Pavelka Třebčín
79 let Květoslava Zapletalová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti
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