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ZE ŽIVOTA OBCE

Dvacátý devátý březen 2006

Již třetí den lehce, leč vytrvale pršelo.
Nebyla to dobrá situace. Jaro se probouzelo
po nečekaně silné zimě doprovázené tuhými
mrazy, přesahujícími hranici až - 20 °C. Sně-
hová přikrývka byla mimořádně tlustá a sníh
odhrnovaný denně z cest a chodníků tvořil
vysoké hromady po okrajích. Nebylo těžké
pochopit, že se kupy sněhu nepropadnou jen
tak do země. Roztají ve vodu a ta se musí
někam „schovat". Rádi bychom věřili, že se
prostě ztratí!

Samozřejmě se neztratila. Ráno popiso-
vaného dne padl můj zrak na levou stranu
silnice vedoucí do Hněvotína. Místní potok
se rozvodnil a jeho hladina sahala asi 10 cm
pod horní okraj betonového můstku do pole,
které se začínalo měnit ve veliký rybník.
Změnu k lepšímu mohl snad přinést jen konec
deště. Ten sice zeslábl, ale definitivně ustal až
odpoledne. Jistá naděje tu přece jen byla, ale
nepředbíhejme.

Návrat z práce během šesté hodiny večer
nebyl radostný. Hladina potoka dosáhla stro-
pu betonového můstku, místní pole vytvořila
vodní plochu sahající snad až někam do Tě-
šetic. Potok Blata se začal vylévat ze svého
koryta a zaplavovat pole na druhé straně
silnice. V cestě stála jen úzká komunikace
vedoucí k čističce. Pokud ji voda překročí,
dříve či později dorazí do Lutína. Že může být
skutečně zle, to jsem poznal podle toho, že
zde j iž hlídkoval místostarosta pan Bokůvka
v hasičském stejnokroji. Prohodili jsme spolu
pár slov o vážnosti situace. Rozhodl jsem se,
že se každou hodinu pojedu o stavu vody pře-
svědčit osobně.

Třebčínští hasiči zabránili
záplavám v Lutíně

Kolem osmé hodiny večer se voda přelila
přes cestu k čističce a začala zaplavovat po-
slední pole před Lutínem. Byla tma, jezero
osvětlené silnou svítilnou působilo hrůzo-
strašně. Před půlnocí bylo pole již asi z po-
loviny zaplavené, auto třebčínských hasičů

neustále „pendlovalo" mezi silnicí do Olšan
a do Hněvotína.

Doma jsme udělali základní záchranná
opatření především ve sklepě. „Mrazáky"
jsme podložili tím, co bylo po ruce - alespoň
cihlami. Cennější věci jsme umístili na stoly.
Je otázkou, zda by to vůbec pomohlo, když
podlaha vlastního sklepa je asi 80 cm pod
úrovní terénu ...

A co naše oblíbená stará autíčka? Kam
s nimi - no přece do Slatinic na kopec! Před
půlnocí skončil odvoz alespoň těch mobilních.
Naše unavená rodina zalehla kolem jedné ho-
diny po půlnoci s tím, že víc se dělat nedá.

Ráno směřovala má první cesta do sklepa
- zatím tam bylo sucho. Něco zásadního se
v noci muselo stát. A pak jsme to uslyšeli
- motorová čerpadla bručela někde nedaleko.
Přes silnici byly nataženy čtyři hasičské hadi-
ce a mobilní čerpadla přečerpávala vodu z po-
le za sídlištěm na pole za silnicí na Hněvotín.

Třebčínští hasiči obětovali celou noc a dal-
ší den na záchranu lutínského sídliště a domků
v Růžové ulici. Touto cestou bych chtěl j im
a panu Hynku Bokůvkovi - místostarostovi
a dobrovolnému hasiči v jedné osobě - po-
děkovat za jejich obětavý zásah. Dnes, měsíc
po těchto dramatických událostech doufám,
že letošní "jarní tání" skončilo a obešlo se
alespoň v Lutíně bez velkých škod.

Ing. Petr Navrátil

/foto: David Bábek /

Prodej obecních domů

V lednovém čísle našeho Zpravodaje jste
si mohli přečíst, že na svém 18. zasedání dne
14. prosince 2005 rozhodlo zastupitelstvo
obce o prodeji obecních domů do vlastnictví
bytových družstev, která si založí nájemníci
zmíněných domů.

Bylo osloveno 7 realitních kanceláří, které
se problematikou prodeje domů zabývají. Při-
hlásily se 3, které poskytly cenovou nabídku.
Z nich byla vybrána firma Švamberk Prostě-
jov. Ta byla vyzvána k předložení smlouvy
o dílo.

V květnu by měly proběhnout seznamova-
cí schůzky nájemníků se zástupci firmy Švam-
berk za účasti představitelů Obce Lutín.

Antonín Bábek

starosta obce



61. výročí osvobození

oslavíme v letošním roce v Lutíně a Třebčíně v pátek dne 5. května
tradičně následujícími akcemi:

Program Lutín:
19.30 hod. - pietní akt u pomníku padlých u kapličky Nanebevzetí Panny Marie

- průvod od kapličky do prostoru před OÚ
20.00 hod. - zapálení vatry
21.00 hod. - slavnostní ohňostroj

K poslechu a možná i k tanci bude do 22.00 hod. hrát country kapela.
Občerstvení zajištěno.

Program Třebčín:
18.30 hod. - průvod obcí
18.45 hod. - položení věnců u pomníku obětem válek
19.30 hod. - zapálení vatry v Ohradě
22.00 hod. - slavnostní ohňostroj

K poslechu a tanci hraje skupina VIA PABĚDA.
Občerstvení zajištěno.

* * * * *

Třebčínské hody

6. 5. 2006 - vystoupení taneční skupiny DAKOTA od 15.00 hod. v Ohradě
- taneční zábava se skupinou VERUNA

7. 5. 2006 - soutěž v požárním sportu od 10.00 hod.
a cyklotriálové vystoupení ve 14.00 hod. v Ohradě

8. 5. 2006 - sportovní den v Ohradě

Srdečně zveme všechny občany.

Lutínský anděl

Na rozcestí silnic na Slatinice a Třebčín
stála ještě nedávno jedna z nejvýznamněj-
ších památek naší obce - socha anděla s vo-
lutovým podstavcem. Autorem tohoto díla,
které je majetkem obce, je významný sochař
18. století Ondřej Zahner
a socha vznikla ve 30.
letech 18. století. V sou-
časné době byla přemís-
těna do restaurátorské
dílny Mgr. Ladislava
Werkmanna, kde bude
provedena její kom-
plexní restaurace. Potom
bude umístěna do stálé
expozice Muzea umění
Olomouc (prostory bu-
doucího Arcidiecézního
muzea na Václavském
náměstí v Olomouci).

Tato kulturní památka
byla muzeu zapůjčena
na dobu pěti let. V měsíci

Anděl bude v muzeu

květnu bude na jejím místě v Lutíně umís-
těna kopie tohoto díla, kterou zhotoví re-
staurátorská dílna Mgr. Werkmanna.

Antonín Babek
starosta obce

Sběrová sobota

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu se uskuteční

v sobotu 10. června 2006.
Sbírat se budou např. tyto druhy od-

padů: desinfekční prostředky, kosmetické
přípravky, absorpční činidla, olejové filtry,
olověné a nikl-kadmiové akumulátory,
mazací tuky, oleje, staré barvy, lepidla,
ředidla, kyseliny, postřiky, odmašťovací
přípravky, staré léky, zářivky, monočlánky,
ledničky, televizory, rádia, vysavače, ojeté
pneumatiky apod.

Objemový odpad, např. koberce, li-
nolea, gauče, křesla, kočárky, matrace,
sedačky z automobilů apod.

Časový harmonogram svozu:
8.00- 8.30 hod.
8.30- 9.00 hod.
9.30-l0.30 hod.
10.30-l1.00 hod.
11.00-l2.00 hod.

Třebčín (u kaple)
Třebčín (u bývalé mlékárny)
Lutín (u herny)
Lutín (u Neptunu)
Lutín (u budovy OÚ)

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

Antonín Bábek

starosta obce

ZRADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 27. 2.2006:

* Schválila cenu vodného ve výši 22,50
Kč/m3 od l. l. 2006 a cenu stočného
ve výši 18,- Kč/m3 od l. l. 2006.

* Odsouhlasila Závěrečný účet Obce Lu-
tín za rok 2005 a v této podobě ho před-
loží k jednání v zastupitelstvu obce.

* Projednala návrh rozpočtu obce na rok
2006 a souhlasí s předložením tohoto
návrhu k jednání v zastupitelstvu obce.

* Odsouhlasila upravený návrh inves-
tiční výstavby, významných oprav
a rekonstrukcí, pořízení majetku na
rok 2006 a souhlasí s předložením
k projednání v zastupitelstvu obce.

dne 13. 3. 2006:

* Odsouhlasila zvýšení nájemného z ne-
bytových prostor pro rok 2006 o 3 %
se zachováním výjimky pro DPS.



Souhlasila s odkoupením pozemků
o celkové výměře 3247 m2 do ma-
jetku obce ze cenu 27,- Kč/m2 a toto
rozhodnutí doporučuje k projednání
v zastupitelstvu obce.

Vzala na vědomí informaci místosta-
rosty o možnostech získání dotací
v roce 2006 na výsadbu zeleně v obci.

dne 3. 4.2006:

Schválila směrnici předloženou ře-
ditelem ZŠ a MŠ Lutín o příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů školní družiny a MŠ Lutín.

Odsouhlasila uvolnění částky l.000,-
Kč z rozpočtu obce na zakoupení
čokolády pro účastníky Velké ceny
běhu mládeže obce Lutín, která se
koná v pátek 28. 4. 2006 na hřišti
u ZŠ Lutín.

Schválila zakoupení nepeněžních darů
ve výši 500,- Kč na osobu příslušní-
kům SDH Třebčín, kteří se podíleli na
likvidaci záplav v Lutíně.

Souhlasila, aby Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Lutín
za rok 2005 s přijatými opatřeními

byla předložena k projednání v zastu-
pitelstvu obce.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupitel--
stvo obce na 18. veřejném zasedání

dne 14. 12. 2005:

* Schválilo prodej obecních domů
bytovým družstvům, která si založí
stávající nájemníci. Jedná se o bytové
domy č.p. 100, 167, 173 - 175, 176 -
178, 179 - 181 a 186 - 189. Pověřilo
Radu obce Lutín vypsáním výběrové-
ho řízení na firmu, která tento prodej
zprostředkuje.

* Schválilo OZV Obce Lutín č. 2/2005
o vymezení prostor pro volné pobíhá-
ní psů a stanovení pravidel pro pohyb
psů na veřejném prostranství.

* Schválilo rozpočtová opatření para-
grafové části rozpočtu č. 7/2005 a dále
schválilo rozpočtové provizorium
na rok 2006 ve výši 1/4 schváleného
rozpočtu na rok 2005.

* Schválilo členy Školské rady Zá-
kladní školy a Mateřské školy Lutín
příspěvkové organizace - ing. Karla
Mišáka, ing. Věru Kozákovou.

na 19. veřejném zasedání

dne 15. 3. 2006:

* Schválilo Zprávu o činnosti místní
samosprávy a OÚ Lutín za rok 2005.

* Schválilo rozpočet obce na rok 2006
a rozpočtový výhled na období 2006
-2010.

* Schválilo investiční výstavbu a pláno-
vané akce v roce 2006.

* Schválilo koupi pozemku parc.
č. 84 o výměře 252 m2 v k. ú. Lutín od
manželů Pytlíčkových (pozemek pod
budovami TS).

* Schválilo koupi pozemků parc.
č. 205/8, 319/4, 212/47 a 212/50
o celkové výměře 3247 m2 v k. ú.
Lutín od manželů Chalupových (po-
zemky na stadionu TJ a za ním).

* Schválilo prodloužení splatnosti bezú-
ročné půjčky Regionu Haná do konce
měsíce října 2006, který je konečným
termínem vrácení půjčky.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Úspěchy žáků ZŠ Lutín

I v letošním školním roce navazují žáci
naší školy na úspěchy svých starších spo-
lužáků v okresních soutěžích. Pravidelně
jsou účastníky soutěží v matematice, fyzi-
ce, českém jazyce, německém a anglickém
jazyce, přírodopisu nebo dějepisu.

Velmi pěkného umístění dosáhli žáci
Helena Štefanová (třída 7. A) a Petr
Voňka (třída 8. A). Helena obsadila 3.
místo v okresním kole matematické olym-
piády v kategorii žáků 7. ročníku, Petr
se umístil na 5. místě v okresním kole
biologické olympiády v kategorii žáků 8.
ročníku.

Blahopřeji oběma žákům a zároveň
děkuji za vzornou přípravu na soutěže p.
uč. Josefu Nevařilovi (M) a p. uč. Janu
Chmelařovi (Př), který je současně členem
okresní biologické komise.

Mgr. Jan Spurný

ředitel školy

Poctivá práce přináší úspěch

„Matematický klokan"

Dne 17. března 2006 se žáci naší školy
zúčastnili soutěže, která každoročně probí-
há na různých místech světa. Žáci 4. a 5. tříd
soutěží v kategorii Klokánek, žáci 6. a 7.
tříd v kategorii Benjamín a žáci 8. a 9. tříd
v kategorii Kadet. Letos vznikla nově kate-
gorie Cvrček pro žáky 2. a 3. třídy. V každé
kategorii řeší soutěžící 24 úloh různé obtíž-
nosti. Do soutěže se zapojilo 180 žáků.

Nejlepší řešitelé byli:
Kategorie Cvrček:
1. místo: Adéla Soušková 3. B
2. - 3. místo: Jana Jarošová 3. A

Markéta Klevetová 2. A

Kategorie Klokánek:
1. místo: Ondřej Fischer
2. místo: Tomáš Chvátal
3. místo: Jakub Iljazi

5. A
5. A
5. A

Kategorie Benjamín:
1. místo: Helena Štefanová 7. A
2. - 3. místo: Alena Tsimoshchanka 7. B

Lucie Stratilová 7. A

Kategorie Kadet:
1. místo: Šárka Švancarová 9. B
2. - 3. místo: Martin Očenášek 9. B

Michal Drápela 9. A

Všem účastníkům přeji hodně úspěchů
v dalších matematických soutěžích.

RNDr. Dana Vrbová

učitelka M

Domluvíme se v Evropě?

To mohou naši žáci zjistit začátkem
května na výměnném zájezdu do Augs-
burgu v Německu. V příštím čísle vám
popíšeme naše zážitky podrobněji.

Zatím jen pár informací. Před dvěma
lety jsem měla možnost být tři týdny na
hospitačním pobytu v bavorské škole v St.
Georg-Volksschule v Augsburgu. Navázali
jsme kontakt a po dvou letech společné prá-
ce jsme připravili v tomto školním roce pro
české žáky týdenní zájezd. Chceme zlepšit
motivaci žáků pro studium cizích jazyků.

Přednost při výběru měli samozřejmě
žáci, kteří se učí německy, těch pojede 12.
Celkový počet je doplněn šesti žáky „ang-
ličtináři", vždyť angličtina je v Německu



první cizí řeč, takže by tam taky neměli
mít problémy s dorozuměním.

Německy nejen ve škole

Vyjíždíme 3. 5. 2006 vlastním autobu-
sem. Německá strana nám vybrala rodiny,
ve kterých budou naše děti bydlet a čás-
tečně se i stravovat. Sestavuje nám podle
vlastních návrhů i podle našich přání pes-
trý program.

Moc se těšíme, že si děti budou moct
zkusit mluvit cizí řečí, že musí odložit zá-
brany a začít používat získané vědomosti
a že si určitě rozšíří slovní zásobu. Bude
taky zajímavé poznat, jak to chodí v cizí
škole, v cizí rodině, prohlédneme si staro-
bylé město a okolí, seznámíme se s nový-
mi kamarády.

Jak to dopadne? Dozvíte se příště.

Mgr. Eliška Mišáková

učitelka Nj

Pozor, změna?

Už léta mě zajímá fenomén tzv. „špat-
ných žáků". Že pobyt ve škole je pro ně
vcelku nepříjemná záležitost, o tom jsem
se přesvědčila na vlastní kůži, když jsem
dělala autoškolu. Ne že bych neprospívala,
nebavilo mě to však přímo tragicky. Odpo-
čítávala jsem i jednotlivé vteřiny.

Poradil by (si) Komenský?

Nejdříve jsem se - je to už poměrně
dlouho a nebylo to v Lutíně - pokusila učinit
vyučování zajímavým a překonat tak znu-
děnost žáků. Celkem snadno jsem dosáhla
toho, že dějepis všichni milovali, nikdo však
nepovažoval za nutné se učit. Všichni se jen
bavili. Musela jsem tedy couvnout. Po čase -
už na zdejší škole - jsem se znovu ocitla před
problémem, jak hodnotit neprospívající žáky.
Jak to udělat, abych z dějepisu nemusela dá-
vat pětky, jak přimět všechny k aspoň nějaké
činnosti. Je přece docela podstatné vést žáky
k pracovitosti - to je věc, kterou v životě
upotřebí úplně všichni. Probírala jsem tehdy
právě románské umění a vysvětlovala žákům,
co je rotunda. Bylo by samozřejmě mnohem
jednodušší ukázat j im model, ale kde ho vzít.
A tehdy mě napadlo - požádej žáky. Ať zkusí
jednoduchý model vyrobit. Abych to neprota-
hovala - výsledek byl skvělý a jejich výrobky
mi usnadňují výklad dodnes. Tak jsem to
zkusila znovu, tentokrát s celou třídou. Loňští
šesťáci vyrobili kouzelné modely „zikkuratů"
- stupňovitých pyramid Babyloňanů. O vysta-

vení si přímo říkaly. Když jsem viděla, jaký je
o výstavku zájem, rozhodla jsem se pokračo-
vat. Dále slovy Patrika Kulicha:

„Žáci devátých tříd dostali za úkol udě-
lat z papíru nebo modelovací hmoty ba-
rokní stavby. Někteří dělali statky, někteří
různé sloupy a zrcadla. Tyto výrobky pak
paní učitelka vystavila u ředitelny. Některé
statky byly vážně hezké, ale některé byly
odbyté stejně tak jako některé sloupy."

Proč byly přesto vystaveny všechny? Je
přece docela důležité vědět, kdo je dobrý
stavitel a kdo práci odbývá. Když si v běž-
ném životě chceme sjednat odbornou firmu,
sháníme tytéž informace. A opět Patrik:

„Nyní dostali osmáci za úkol dělat
husitské zbraně. Některé zbraně jsou z pa-
píru, jiné zase ze dřeva, některé jsou do-
konce ze železa. Výstava těchto husitských
zbraní se mi líbí více než minulá výstava
barokních staveb."

I mně se „novodobé" husitské zbraně
velmi líbí. Protože je na první pohled jas-
né, že výroba byla celorodinnou záležitos-
tí, chtěla bych tímto také poděkovat všem
bratrům, tatínkům a dědečkům s dosud
chlapeckou duší za podporu a pomoc.

Jestli se však tento nový způsob líbí žá-
kům, to by museli říct spíš oni sami. Jejich

názor na vzdělávání je většinou dosti kritický.
Pro ilustraci např. slova Barbory Obručníko-
vé z 9. B, jedné z našich nejlepších žaček:

„Ráda bych přišla na kloub tomu, proč
prvotní nadšení pro vzdělávání a pozná-
vání po nástupu do školy vyprchá. Proč se
v lavicích tolik z nás nudí? Velkým problé-
mem podle mě je, že se málo klade důraz
na vlastní názor a kreativitu, děti a mladí
lidé by měli mít pocit, že se s nimi počítá
a nejedná se o nich bez nich. Jenže když se
přece jenom někdo pokusí o diskuzi se žáky
a žačkami, mluví jen pár lidí a půlka mlčí...
Pozitivní efekt by určitě přinesla výchova ke
schopnosti spolupracovat s druhými lidmi,
výchova k respektování cizích názorů a po-
hledů na svět, k toleranci vůči odlišnostem
a pochopitelně k samostatnému myšleni."

Jsou to opravdu slova nelichotivá
a kritická. Ostatně, určitě si všichni vzpo-
mínáme na to, že i my jsme v pubertě chtě-
li předělat svět. Doufám však, Barborko,
že alespoň upřímnou snahu změnit poměry
k lepšímu nám přiznáváš.

Věra Voňková

učitelka dějepisu

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Karneval s Večerníčkem

Vymyslet motto či téma letošního
dětského karnevalu nebylo příliš složité.
Večerníček a jeho kamarádi nás oslovují
každý večer z televizních obrazovek už
neuvěřitelných čtyřicet let. Tušili jsme, že
strávit s milými pohádkovými postavami
z českých „večerníčků" odpoledne, to ne-
může mít chybu.

Celé akci předcházely jako vždy velké
přípravy. Zajistit sál, hudbu, občerstvení,

ceny do tomboly byla práce pro organizační
výbor SRPŠ. Zhostil se jí jako vždy perfekt-
ně. Navíc s humorem a nadsázkou.

Malí i velcí dováděli s Večerníčkem

U vchodu všechny vítali Bob a Bobek,
králíci z klobouku, vlastně z šatny. Na vše
dohlíželi Pat a Mat, kteří svou pověstnou
nešikovnost zapomněli tentokrát doma. Vod-
ník, čarodějnice, Křemílek s Vochomůrkou



a další pohádkové bytosti, to vše byli mas-
kovaní členové SRPŠ při ZŠ Lutín.

Čini ly se i děti a paní vychovatelky
všech oddělení školní družiny. Výzdoba
sálu byla milá, vtipná, a jak bylo vidět,
vyráběná s radostí.

No a my ve školní sborovně jsme přemýš-
leli nad soutěžemi. S Patem a Matem děti
prášily koberce, létaly s Emanuelem z kytky
na kytku, s Rákosníčkem rozvěšovaly hvěz-
dy, skákaly s Bobem a Bobkem v klobouku
a dokonce si mohly zavolat do kouzelného
sluchátka Macha a Šebestové svá přání.

A my máme také, prosím, jedno přání.
Když je nesplní sluchátko, tak si je snad
o příštím karnevalu zase splníme sami. Snad
se i příště budou bavit nejen malé děti, ško-
láčci i starší děti, které byly také „super", ale

i dospělí. Za nás můžeme říct: „My jsme se
fakt bavili, byl to moc dobrý karneval!"

Kolektiv učitelek ZŠ Lutín

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Spolupráce na výbornou

Lutínská škola a knihovna spolupracují od-
nepaměti. Zejména první stupeň základní ško-
ly využívá možnosti navštěvovat knihovnu už
velmi dlouho. Ostatně - jak lze lépe vysvětlit
dětem např. osnovami dané téma „Naše obec
a služby v obci", než naučit je tyto služby
využívat?

Proto jsou v rámci prvouky děti pra-
videlně seznamovány s knihovnou jako
kulturní institucí, s jejími fondy i se způ-
sobem půjčování knih. V poslední době
však děti stále častěji navštěvují knihovnu
i v rámci vyučování českému jazyku.

Musím říci, že paní knihovnice Broňa
Pospíšilová nám v tomto směru všestranně
vychází vstříc. Je to žena tvořivá, ochotná
a chápající, naše plány vždy s porozumě-
ním vyslechne a pomůže nám je realizovat.

Nachystá knihy, přečte ukázky, zajistí po-
slech hudebních skladeb i recitace našich
předních hereckých osobností.

Ve vánočním pořadu o knize české
klasiky „Babička" žáci dokonce dostali
hrníček voňavého čaje. Literární pořady
využívají učitelé a žáci jak na prvním, tak
i na druhém stupni základní školy.

Učitelky prvního stupně navštěvují
s dětmi pořady, které navazují na ukázky,
jež znají žáci z čítanek. Tyto pořady bývají
doplněny testy - vítěze čeká přirozeně
„sladká" odměna, děti mají i možnost
zhlédnout různé výstavy.

Škola a knihovna
jsou dobrými přáteli

My na druhém stupni spolupracujeme
s paní Pospíšilovou intenzivněji tři roky.
Spolupráci navázala paní učitelka Sedláko-
vá, já pokračuji v jejích šlépějích. Spojený-
mi silami jsme realizovali pořady o Jarosla-
vu Seifertovi, o básnících přelomu 19. a 20.
století a v letošním školním roce také před-
vánoční pořad o Babičce Boženy Němcové
spojený s poslechem ukázek ze stejnojmen-
ného muzikálu Richarda Pachmana. Účast-
nili se žáci osmých a devátých ročníků.
Se spoluprací jsme velmi spokojeni a rádi
bychom ji tvůrčím způsobem dále rozvíjeli.
Možnosti k tomu poskytne i nová koncepce



vyučování, která se v dohledné době bude
zavádět a která klade důraz na rozvíjení
samostatnosti žáků, na to, aby uměli sami
vyhledávat nové poznatky a přiměřeně je
prezentovat. Dobře vedená knihovna - a to
v Lutíně bezpochyby je - se pak stane jejich
nejbližším rádcem a pomocníkem.

Věra Voňková

učitelka Čj

Sigmundova střední škola
strojírenská Lutín

Z Lutína do Evropy
Když se někoho na Sigmundově střední

škole v Lutíně zeptáte, co významného se
stalo na přelomu března a dubna, nepochyb-
ně uvede také cestu českých žáků do Němec-
ka. Jedná se o již tradiční výměnný pobyt, při
kterém se vydá skupina českých žáků a učite-
lů do malebného hessenského města jménem
Wetzlar, aby zde pracovala na společném
projektu a poznala život v cizí zemi.

Letos ale musíme začít trochu j inak.
Naše cesta totiž nejprve nevedla do Wetzla-
ru, nýbrž do hlavního města Německa, kde
jsme měli strávit 3 dny. Berlín nás sice
přivítal pošmourným počasím a deštěm, to
nám však nemohlo zabránit v návštěvě nej-
významnějších berlínských památek a mu-
zeí, jež poskytují, stejně jako velká nákupní
centra, před deštěm dostatečnou ochranu.
Byli jsme i na nedalekém tropickém ostro-
vě, jenž vyrostl v ohromné hale, která měla
kdysi sloužit pro výrobu vzducholodí.

Do Wetzlaru vedla letos cesta
přes Berlín

Nakonec jsme se však s Berlínem museli
rozloučit a vydat se na cestu do Wetzlaru.

Přivítal nás pan Dieter Agel, ředitel tamější
školy, a popřál nám hodně štěstí v naší práci.
Nezbývalo, než abychom se do ní pustili. Dvě
skupiny pracovaly s programem Mediator
a vytvářely internetové stránky s názvem „My
v Evropě", jež mají zájemcům podat základní
informace o zemích Evropské unie. Poslední
skupina se pak věnovala dokumentaci - pra-
covala s fotkami a zaznamenávala, co všech-
no jsme během svého pobytu prožili.

A že toho nebylo málo! Udělali jsme si
výlet do Frankfurtu nad Mohanem, koupali
se v asslarských solných lázních či navští-
vil i štoly pod Wetzlarem, v nichž se za vál-
ky vyráběly zbraně a schovávali lidé před
leteckými útoky. Zúčastnili jsme se také
mezinárodního fotbalového turnaje a změ-
řili své síly s Němci, Francouzi a Dány.

Práci na projektu jsme však také neza-
nedbávali, a proto jsme panu řediteli mohli
při závěrečném setkání v čínské restauraci
předložit i viditelné výsledky. Věřím, že ti,
kteří se letos výměnného pobytu zúčastni-
l i , nemusí litovat a mohou se už teď těšit
na příští rok, kdy začne projekt nový.

Jiří Novotný - učitel

/foto: Ing. Lenka Pomykalová/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Na „Mánesku" letos i cyklisté
Měsíc květen je ve znamení zvýšené

aktivity turistů. Ani lutínští turisté nechtějí
zůstat pozadu. Na 13. května připravili po-
chod Mánesovou stezkou. Je to letos j iž 33.
ročník této akce a v našem turistickém dění
už znamená určitý pojem.

Start pochodu je od 7.30 do 8.30 hod.
na stadionu TJ Sigma Lutín, prezentace se
provádí tamtéž od 7.00 hod. Startovné činí
u dospělých 10,- Kč, u dětí do 15 let 5,- Kč.

„Máneska" letos pro chodce,
běžce i cyklisty

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

Cíl pochodu je opět na stadionu TJ Sigma,
kde dostane každý účastník diplom a medaili.
A kromě občerstvení se mohou účastníci také tě-
šit v cíl i na posilnění ve formě chutné svačinky.

Pořadatelé zvou všechny naše občany
na tento dnes j iž velmi populární turistický
pochod za zdravím. Žádají zároveň všech-
ny účastníky, aby se chovali během cesty
ukázněně, hlavně aby v lese nepokřikovali
a neodhazovali odpadky.

13. května se uskuteční také 31. ročník
běhu Mánesovou stezkou, který je nejdelším
závodem vytrvalců na Olomoucku. Běží se
v 6 věkových kategoriích a jeho start je v 9.00
hod. rovněž na stadionu TJ Sigma.

A nakonec je třeba ještě upozornit na
jednu novinku. Milovníci jízdy na kole se
mohou letos zúčastnit také poprvé „Má-
nesky", která se uskuteční na dvou délkově
rozdílných tratích.

Vladimír Smékal

turistika



ZAJÍMAVOSTI

„Magacína" u Olšan
Po pruské invazi na Moravu v letech

1741-1742, kdy bylo město Olomouc pone-
cháno se zastaralým opevněním na pospas
nepříteli, se prakticky ihned začaly budovat
fortifikace, které by napříště podobnému sta-
vu zabránily. Na základě projektu ženijního
inženýra a posléze generála Filipa Bechade
de Rochepine tak do roku 1757 vznikla tzv.
Hlavní a hraniční pevnost Olomouc. V rám-
ci budování olomoucké pevnosti začaly
v okolí postupně vznikat pevnůstky. Mimo
jiné to bylo velké vozatajské skladiště, tzv.
„Magacína" na cestě z Olšan do Lutína, kte-
ré vzniklo pravděpodobně j iž do roku 1757
a mělo čtvercový půdorys s pobočními stav-
bami po stranách. V rámci odvodů proviantu
armádě museli všichni poddaní na Moravě
odvádět například seno a právě k jeho skla-
dování takovéto objekty sloužily.

Magacína sloužila vojákům

/Výřez mapy z roku 1757

s vyobrazením Magacíny/

/foto: Mgr. J. Štěpán:

Magacína při pohledu od Olšan/

Je možné, že olšanský vojenský sklad sou-
visel též s vojenským táborem, který byl pra-
videlně u Olšan díky dobré poloze zřizován,
a roku 1753 zde vzniklo stálé vojenské cvi-
čiště. Uložená píce tak nejspíše sloužila jako
potrava pro koně cvičících jezdeckých oddílů.
Mimo to zde zřejmě byly stáje a je doložena
kovárna, která byla jistě při množství koní
jezdeckých oddílů přímo nutností. Kováři
samotní ovšem nejspíše nepodléhali vojenské
správě, protože jsou uváděni jako obyvatelé
v okolních vesnicích - např. v Třebčíně. Kro-
mě výcviku vojenských jednotek, zimního
a jiného „ložírování" u Olšan ovšem probíhaly
také přehlídky a vojenská cvičení, jichž se
zúčastnila i císařovna Marie Terezie a poslé-
ze její syn císař Josef II. (Nejen u Hořic tedy
„pozoroval okolí trubičkou".) Další zvláštností
je, že se v okolí vyskytují podzemní chodby,
které od Magacíny směřují jednak k Olšanům
a jednak k Olomouci a vyvolávají stejně roz-
poruplné pocity jako tajné chodby z Klášterní-
ho Hradiska na Svatý Kopeček.

Součástí objektu je též kulturní památka
vedená jako kaple sv. Floriána. Kaple je
zřejmě totožná s kaplí sv. Jana Nepomucké-
ho, v roce 1809 postavenou tehdejším ve-
litelem Achbauerem a přestavěnou rytmist-
rem Grüszmanem v roce 1860. Sv. Floriánu
byla snad zasvěcena na přelomu 19. a 20.
století a nyní je v poněkud dezolátním sta-
vu. Samotná „Magacína" je dnes již zčásti
zbourána, ale některé budovy stále stojí.

Mgr. Jan Štěpán

(Přetištěno se svolením autora z deníku PRÁVO ze dne 10. 3. 2006.)

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kancelář Olomouc
Wittgensteinova 6, 771 27

V zákaznické kanceláři SMP vyřídíte:

* žádosti o připojení k distribuční soustavě
nebo žádosti o dodávku zemního plynu

* nové smlouvy na dodávku zemního plynu
* přepisy odběrných míst
* veškeré změny ve stávajících kupních smlouvách

(úpravy záloh, platebních podmínek,
fakturačních adres, kontaktních údajů apod.)

* odečty pro fakturaci nebo při změně ceny plynu
* reklamace
* veškeré informace ve věci

odběru zemního plynu

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 7 do 19 hod.,
vždy za cenu m í s t n í h o hovoru)

Cenová linka SMP 841 141 141
(nonstop informace o c e n á c h zemního plynu)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v př ípadě poruchy)

www.rwe-smp.cz

Otevírací doba
Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00
Úterý 8.00 -12.00 13.00 -15.00
Středa 8.00 - 12.0013.00 -17.00
Čtvrtek 8.00 -12.00 13.00 -15.00
Pátek zavřeno

Z důvodu poklesu zájmu zákazníků o hotovostní platby zrušila SMP od 1.9.2005 veškeré platby
v hotovosti na zákaznických kancelářích. Bližší informace o jiných způsobech platby za odběr

zemního plynu vám poskytnou pracovnice zákaznické kanceláře nebo také na www.rwe-smp.cz.



Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky a z knihy 100 let Sigma
Lutín vybral a upravil Vladimír Smékal./

Po velkém úsilí se podařilo v roce 1951
založit jednotné zemědělské družstvo. Bylo
v něm 612 měřic pole a členové družstva
byli většinou „kovozemědělci". Na počátku
mělo družstvo jenom 10 členů a někteří byli
k tomu ještě přestárlí. Výkonní zemědělci
většinou vyčkávali, až "jak se to vyvine". Si-
tuace v družstvu byla na začátku velmi špatná
a uvažovalo se dokonce o předání celého
tohoto hospodářství státním statkům. Četné
brigády, hlavně hodinové, byly nehospodárné.
Nakonec se uvědomělí brigádníci, kteří měli
stálou práci v továrně, zřekli odměny za práci

v družstvu, družstevníci dostávali odměnu jen
poloviční nebo také žádnou. Organizace práce
v JZD byla velmi slabá, pociťoval se stále
nedostatek pracovních sil. Byli přesvědčování
jednotlivci, kteří odešli ze zemědělství, aby
se tam vrátili. Výsledky však byly špatné.
JZD nemělo zprvu živočišnou výrobu, teprve
v zimních měsících 1952 - 1953 se sváděl
dobytek do společných stájí. Zastájený hovězí
dobytek byl mladý, užitek většinou nedával.
Totéž se vztahovalo i na vepřový dobytek,
který bylo možno prodávat až v dalších le-
tech. Na jaře 1953 se j iž selo na sloučených
pozemcích a situace se pomalu lepšila. Záslu-
hu na tom měli hlavně členové MNV a místní
organizace KSČ. Na podzim 1952 již většina
zemědělců vstoupila do družstva.

Družstvo Stavodu vybudovalo v obci vlast-
ní provozovnu, výrobní zařízení bylo obnoveno
a doplněno novými mechanizačními prostřed-
ky. Pracovalo zde v roce 1952 již 80 družstev-
níků.

Kulturní dění v obci přebíral Závodní klub
ROH Sigma, který měl pro svou činnost dobré
podmínky. Osvětová beseda nemohla existovat
pro nedostatek vhodných prostor.

V podniku Sigma pumpy se ukázalo, že cent-
rální vedení podniku v Olomouci nebylo účelné.
Menší závody začleněné do národního podniku
byly postupně rušeny a výroba koncentrována
do velkých závodů. V důsledku toho byla také
olomoucká centrála v roce 1953 zrušena a vede-
ní převzal národní podnik Sigma Lutín.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu oslavili:
93 let Františka Palánková Lutín
92 let Marie Belzová Třebčín
89 let Bohumila Janečková Lutín
86 let Ludmila Koudelková Lutín
86 let Božena Čeplová Třebčín
83 let Vlasta Sedláčková Lutín
82 let Vítězslav Synek Lutín
81 let Jaroslav Špička Lutín
81 let Alois Dragoun Lutín
75 let Anděla Vodičková Třebčín
75 let J iř ina Zaoralová ' Třebčín

V dubnu oslavili:
86 let Ludmila Kuchařová Lutín
86 let Evžena Mojžíšová Lutín
84 let Josef Zapletal Lutín
83 let Anežka Smičková Třebčín
80 let Jindřiška Hoškova Lutín
80 let Anežka Kurfürstová Lutín
75 let Eliška Lakomá Třebčín
75 let Ida Kucková Lutín
75 let Vlastislav Řezáč Lutín
75 let Jarmila Dostálová Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Opustili nás ve věku ...

85 let Žofie Holásková
73 let Vladimír Vlach
70 let Ing. Jiří Kaufman
55 let Antonín Novák
52 let Oto Köhler
79 let Jarmila Smičková
80 let Oldřich Mrákava

Lutín
Třebčín

Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Třebčín

Narozené děti:

únor:
Natálie Spurná
Jiří Marek

březen:
Jarmila Stěpánová
David Vodička

V neděli dne 23. 4. 2006 v Třebčíně
proběhlo slavnostní přivítání 5 dětí do
svazku obce. Krásný doprovodný program
si připravili žáci ZŠ Lutín.

/foto: Jana Jašková/

Třebčín
Lutín

Třebčín
Třebčín

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

Sbor pro občanské záležitosti

Rozloučení
V pátek 31. března 2006 se zarmoucená rodina, přátelé a známí

navždy rozloučili v obřadní síni olomouckého krematoria s panem
ing. Jiřím Kaufmanem.

Jeho smrt je bolestnou ztrátou především pro jeho rodinu a nejbližší přátele. Vzpomínat
s vděčnosti a úctou však budou všichni, kdo měli možnost sledovat jeho práci pro obec
a spolupracovat s ním na jejím zvelebování.

V letech 1990 - 1999 pracoval ing. Kaufman na Obecním úřadě Lutín ve funkci
tajemníka a všechny své síly a schopnosti věnoval rozkvětu obce, která se stala jeho trvalým
domovem.

Od roku 2003 byl šéfredaktorem Obecního zpravodaje a přinesl do práce redakční rady
nejen mnoho dobrých nápadů, ale také pohodu a klidné a korektní jednání. Jeho další
plány překazila těžká nemoc, která ho v posledním roce života donutila práci v redakčním
kolektivu přerušit. O jeho činnost se však nikdy nepřestal zajímat.

Loučíme se touto cestou s člověkem, který vedl plodný, aktivní život a pracoval pro
společnost i v době, kdy mohl pohodlně užívat zaslouženého odpočinku. Děkujeme mu za
všechno dobré, co pro naši obec vykonal.

Redakční kolektiv OZ

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 3. 7. 2006

Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční'
rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení doda-
ných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová.
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