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

ZE ŽIVOTA OBCE Volby v Lutíně vyhrály
ČSSD, ODS a KSČM

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v obci Lutín a místní části Třebčín - 2. a 3. 6. 2006
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Název strany

Strana zdravého rozumu

Balbínova poetická strana
Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE
korupci a kriminalitě
Nezávislí

Česká pravice
Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska)
Občanská demokratická strana

Česká strana sociálně demokratická

SNK Evropští demokraté

Unie svobody - Demokratická unie
Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST
politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI
byrokracie, ....
4 VIZE - 1. Daňový systém na jednom listu
formátu A4. 2. Regulace inovace + Vysoká kvalita
= Kratší pracovní týden. 3. Rodinný dům pro
každého snadněji....

Moravané

Strana zelených

Komunistická strana Čech a Moravy

Koalice pro Českou republiku

Národní strana

KDU - ČSL

Nezávislí demokraté (předseda V.Železný)

Strana rovnost šancí

Voliči zapsaní do volebních seznamů
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Obdržení dotace

Rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí o poskytnutí finančních prostřed-
ků ze Státního fondu životního prostředí
dostala Obec Lutín zprávu o získání do-
tace na plánovanou rekonstrukci čistírny
odpadních vod.

Získali jsme dotaci ve výši 75 %, to je
30,7 mil. Kč z celkové částky 40,9 mil. Kč,
kterou si rekonstrukce vyžádá.

Rekonstrukce ČOV
bude dotována ministerstvem

Dá se říct, že jsme na úkol připrave-
ni. Zbývá dokončit výběrové řízení, ze

kterého vyjde odborná firma, která bude
celou akci zabezpečovat. Podle předpo-
kladů by práce na rekonstrukci mohly
být zahájeny koncem léta tohoto roku.
Celá akce by potom měla být dokončena
v průběhu roku 2007 a ČOV bude poté
předána do zkušebního provozu, který
trvá zpravidla jeden rok. Po závěrečném
vyhodnocení bude čistírna odpadních
vod předána do trvalého provozu a in-
vestor, tedy obec, by měl dle výsledku
závěrečného vyhodnocení získat od Stát-
ního fondu částku cca 3 mil. Kč, která
bude z přidělení dotace až do závěrečné-
ho vyhodnocení zadržována.

Získáním dotace bylo zatím završeno
několikaleté úsilí, kdy se obec snažila

získat prostředky, aby mohla být rekon-
strukce ČOV realizována. Přitom prove-
dení rekonstrukce je naprostou nutností.
Stávající technologie je zastaralá, neúpl-
ná a prakticky je na hranici životnosti.
Po dokončení této akce získáme moderní
ČOV, která bude splňovat přísné pod-
mínky pro provoz tohoto typu zařízení.
Navržená kapacita bude plně zabezpe-
čovat rozvoj naší obce v oblasti čištění
odpadních vod a dále umožní napojení
některých okolních obcí.

Ing. Lubomír Václavík

tajemník OÚ

Stavění máje

v Lutíně, původně plánované na poslední
dubnový víkend (lutínské hody), bylo pro
vytrvalý déšť přeloženo na 7. květen. Ten-
tokrát počasí vyšlo a na prostranství před
obecním úřadem se sešli „Lutíňáci" všech
věkových kategorií, aby podpořili členy
SDM (Spolku dobrovolných mužů!) v jejich
úsilí vztyčit máji, která již týden čekala na
tuto chvíli. Odpoledne proběhlo ve znamení
zábavy, hudby a bohatého občerstvení.

Zpoždění způsobené „vyšší mocí" bylo
vyváženo poněkud předčasným, ale stejně
veselým kácením máje v sobotu 27. květ-
na, protože další víkend se konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Redakční rada

/foto: Ing. Karel Mišák/

Nejsme tady z trestu
Posledního květnového dne mi vypr-

šela roční pracovní smlouva s OÚ Lutín,
v rámci níž jsem pracoval v jejím útvaru
- TS Lutín. To mě opravňuje ke krátké re-
kapitulaci. Toto mé rozhodnutí umocňuje
i argument, že ve dvou předchozích ob-
dobích jsem pracoval na podobném místě
v sousedních Luběnicích.

V letním období byl hlavním těžištěm
prací pokos trávy. Každodenní nutností se
samozřejmě jevila péče o čistotu obce.

V podzimním čase to byl hlavně úklid
listí, což bylo mnohdy provázeno rozmary
počasí.

Zima nás naopak prověřila svou krutou
tváří a především dlouhým panováním.
Naše pracovní úsilí spočívalo v úklidu
sněhu, posypu chodníků a údržbě všech
ploch tak, aby bylo vše zprůchodněno
a bylo zamezeno výskytu možných úra-
zů.

Nadcházející jarní období bylo ve zna-
mení úklidu po zimě, údržby poškozených
chodníků, průřezu stromů, zametání vytče-
ných ploch atd.

Stabilní činností, kterou tento útvar za-
jišťuje, je pravidelný sběr odpadu z košů
a kontejnerů.

Udržovat pořádek v obci
je náročná práce

Práce v útvaru je velmi různorodá a ne
vždy správně oceňovaná občany, kteří na
nás mnohdy pohlížejí jako na trestance či
„spodinu" společnosti.

Je to prostě práce jako každá jiná
a vykonáváme ji s pocitem odpovědnosti
a s maximálním úsilím.

Co se týká vztahů pracovních i mimo-
pracovních uvnitř oddělení, jeví se mi jako
vstřícné, pracovníci plní určené úkoly od-
povědně a svěřenou techniku, která je zde
na velmi vysoké úrovni, udržují v čistotě
a provozuschopném stavu.

Vedoucí TS p. Protivánek řídí útvar
pevnou rukou, spravedlivě a snaží se být
nekompromisní k nešvarům, které narušují
chod útvaru a jeho pověst. Namátkou zde
uvádím problém s alkoholem, kdy pracov-
ník i po opakovaném upozornění na jeho
užívání nebral vážně výtku nadřízeného
a byl nucen kolektiv opustit.

* * *
Spolupráce TS s OÚ - místostarostou

p. Bokůvkou, tajemníkem ing. Václaví-
kem a ostatními - je velmi dobrá a přispívá
ke správnému chodu obce a hlavně spoko-
jenosti občanů.

* * *
Krátce se rovněž zmíním o ustavení

TS v Třebčíně, kde byl jmenován stálým
pracovníkem p. Ladislav Smička, který se
svými dvěma spolupracovníky - důchodci
p. Spurným a p. Reifem - pečuje o čistotu
a údržbu v obci Třebčín.

Ing. Přemysl Žalák



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNI *

Upozornění
dětem a rodičům

Po celé období letních prázdnin
budou v provozu všechna lutínská
sportoviště - stadion TJ, hřiště Opavia,
areál Rybníček, hřiště Sigmundovy SŠ
a sportovní areál ZŠ.

Žádáme proto lutínskou mládež, aby
ke sportování - zejména kopané - vyu-
žívala tato hřiště, nedevastovala zeleň
a nerušila hrou obyvatele obytných
domů v jiných částech Lutína - zejména
na panelovém a starém sídlišti. S tímto
požadavkem samozřejmě souvisí také
šetrné zacházení s vybavením sporto-
višť a udržování pořádku na nich, aby
ke konci dne nevypadala jako smetiště.

Věříme, že se můžeme spolehnout
i na rodiče, kteří jsou za chování svých
dětí zodpovědní.

Přejeme krásné prázdniny bez nehod!

Antonín Bábek

starosta

Informace
o prodeji obecních domů

Vzhledem ke zpoždění přípravných
prací (vyřizování úvěru, znalecké po-
sudky aj.) proběhnou „seznamovací"
schůzky přibližně v měsíci srpnu.

Antonín Bábek

starosta

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 19. 4. 2006:

* Jmenovala komise pro výběr zhotovi-
tele na akce „Rekonstrukce ČOV Lu-
tín", „Přístupová komunikace a zpev-
něné plochy na sídlišti v Lutíně".

* Uvolnila částku 2 x 8 000,- Kč z roz-
počtu obce pro zabezpečení ohňostro-
jů v obou částech obce u příležitosti
oslav osvobození dne 5. 5. 2006.

Rozhodla o zadání geometrického
zaměření a zhotovení znaleckého
posudku pro odkoupení části parcel
pro výstavbu chodníků v rozvojové
lokalitě v Třebčíně.

Schválila uvolnění částky na zabez-
pečení dopravy na zájezd do Rožnova
pod Radhoštěm, pořádaný školskou
komisí.

dne 15. 5. 2006:

Schválila vypsání záměru na odpro-
dej pozemku v majetku obce (parc. č.
98/18 v k. Ú.Lutín).

* Schválila zachování hřiště pro nej-
menší děti u MŠ Lutín. Míčové hry by
se měly zásadně hrát na hřišti TJ Sig-
ma, Sigmundovy střední školy Lutín a
hřiště Opavia.

* Vzala na vědomí informaci o přípravě
voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR v naší obci.

* Vzala na vědomí informaci o postupu
prací na výdusku (pískové kopii) so-
chy anděla.

Forma pro - hotovení kopie sochy

Originál sochy anděla.

Restaurovaný podstavec sochy.

/3xfoto: Ing. Karel Mišák/

Schválila instalaci dopravního znače-
ní v obci.

dne 5. 6. 2006:

* Schválila pronájem areálu Rybníček
vedení restaurace Neptun pro pořádá-
ní akce pivních slavností Moravských
pivovarů dne 15. 7. 2006.

* Souhlasila, aby u domu č.p. 204 na
sídlišti v Lutíně (u plechového plotu
stadionu TJ) bylo na přechodnou dobu
vybudováno parkoviště.

* Vzala na vědomí informaci o ukon-
čení akce „Hanácké cestovatel" 30. 9.
2006 v Lutíně.

* Vzala na vědomí hodnocení investiční
výstavby, významných oprav a rekon-
strukcí v obci.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupitel-
stvo obce na 20. veřejném zasedání

dne 24. 4. 2006:

Schválilo Závěrečný účet Obce Lutín
za rok 2005, jehož součástí je i Zpráva
o přezkoumání hospodaření Obce Lu-
tín.

Schválilo kupní smlouvu na odkou-
pení vodního zdroje a vodohospodář-
ského zařízení v majetku společnosti
Sigma Group a.s.

Pověřilo radu obce předložit zastupi-
telstvu obce návrh na řešení provozu,
popřípadě přemístění dětského hřiště
před mateřskou školou.



na 21. veřejném zasedání:

dne 14. 6. 2006:

* Schválilo počet členů Zastupitelstva obce
Lutín na volební období 2006 - 2010 ve
smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v počtu 15, z toho 5 členů rady.

* Vzalo na vědomí informaci o získání
dotace na akci „Rekonstrukce ČOV
Lutín" ve výši 30 669 750,- Kč, což
činí 75 % celkových nákladů. Na za-
jištění celkového financování této akce
schválilo uzavření úvěrové smlouvy do
max. výše 15 mil. Kč mezi Obcí Lutín
a vybraným peněžním ústavem.

* Schválilo vypsání výběrového řízení
na zhotovitele akce „Přístupová cesta
do sídliště a zpevněné plochy".

* Schválilo prodej pozemku parc.
č. 98/18 o celkové výměře 2821 m2
v k. ú. Lutín (v souladu se záměrem
obce) zájemcům, kteří se přihlásili.

* Schválilo přijetí finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
200 tis. Kč na opravu hasičské cisterny.

* Pověřilo obecní úřad dalším jed-
náním s majitelem vodoteče Blata

Zemědělskou vodohospodářskou
společností Prostějov - ve věci jejího
vyčištění a s vedením cukrovaru Vr-
bátky ve věci zrušení stavidel na toku
Blaty v Olšanech u Prostějova.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Augsburg

Poprvé v historii naší školy dostali žáci
sedmých, osmých a devátých tříd možnost
jet na pětidenní zájezd do Německa, do
starobylého bavorského města Augsburgu.
Výlet byl připravován j iž dlouho dopředu.
Zájezd se uskutečnil ve dnech 3. 5. - 7. 5.
2006.

Formou zápisu z cestovních deníků se-
známíme čtenáře s programem zájezdu:

Vyjeli jsme ve středu brzy ráno. V auto-
busu nás bylo jen 18, takže jsme měli při
cestování velké pohodlí. Do Augsburgu
jsme dorazili v odpoledních hodinách ke
škole St.Georg-Volksschule. Zde na nás již
čekali naši partneři. Byli jsme rozděleni do
rodin a s našimi náhradními „rodiči a sou-

rozenci" jsme se rozešli do svých nových
domovů.

Ve čtvrtek jsme se šli podívat do školy
na dvě hodiny jazyků - němčiny a anglič-
tiny.

Pak nás ve školní kuchyni paní učitelka
učila dělat pravé německé pralinky. Od-
poledne jsme se vydali s paní učitelkou
Walle-Becker obdivovat historické části
města. Zhlédli jsme nejznámější augsburg-
ský kostel - Dóm, bývalý biskupský palác,
dnes sídlo švábské rady. Prohlédli jsme
si radnici a její pověstný obrovský Zlatý
sál, který byl za druhé světové války zcela
zničen a pak podle fotografií nádherně
zrekonstruován. Navštívili jsme nejstarší
sociální sídliště na světě. Založil je v 16.
století bankéř a obchodník Jakob Fugger
pro chudé lidi. Po něm se tato čtvrť jmenu-
je Fuggerei. Pak jsme již spěchali nazpět
do školy, kde jsme spolu s německými
dětmi vytvářeli výtvarný projekt.

V pátek jsme se jeli podívat do augs-
burgské ZOO. Je vybudována v přírodním
stylu, tedy skoro žádné mříže, jen živé
ploty a hluboké vodní příkopy. Člověk
má pocit, že je se zvířaty více v kontak-
tu. V odpoledních hodinách jsme šli opět
do centra města na náměstí Königsplatz
a paní učitelky se odvážily nás na hodinu
a půl pustit samostatně do města. Měli
jsme s sebou každý kartičky se jménem
a adresou i telefonními čísly a mapu města
pro případ, že bychom se ztratili. Naštěstí
to nemusel nikdo použít.

V sobotu jsme měli v plánu celodenní
výlet. Jeli jsme do města Neugablonz
- Nový Jablonec, které bylo zcela nově
založeno po druhé světové válce. Prohlédli
jsme si exponáty ve sklářském muzeu
a v muzeu Jizerských hor. Byla zde zají-
mavá expozice drahých kamenů, šperků,

z nichž mnohé byly použity při filmování
v Hollywoodu. Pak následovala plavba
parníkem po krásném jezeře Ammersee,
která trvala asi 1,5 hodiny. Večer pro nás
rodiče a učitelé připravili grilovací party
na rozloučenou. Na setkání si mohly paní
učitelky promluvit s rodiči a zjistit, jak
nám šlo dorozumívání, jak jsme se chovali
atd. Všichni jsme se dobře pobavili.

Neděle nastalo balení, loučení.
Poděkovali jsme za všechno rodinám
a německým vyučujícím. U mnohých
byla vidět i nějaká ta slzička. Paní učitel-
ka Walle-Becker jela s námi a dělala nám
v Mnichově průvodkyni. Nejdříve jsme se
zastavili u zámku Nymphenburg, pak jsme
jeli k olympijskému centru. Z vyhlídkové
věže, která měří 290 metrů, jsme si pro-
hlédli mnohé památky. Pak jsme se vydali
na okružní cestu Mnichovem a odpoledne
už potom domů. Před půlnocí jsme dorazili
do Lutína a plni zážitků jsme se vraceli do
skutečných domovů.

Týden v Augsburgu
překonal očekávání

Všem se zájezd l íbi l a doufáme, že se
naši němečtí kamarádi rozhodnou navštívit
náš kraj. Poděkovat bychom chtěli všem
vyučujícím, kteří zájezd pro nás připravili
- paní učitelce Walle-Becker, paní učitelce
Mišákové a paní učitelce Kubíčkové.

Naše velké díky patří také sponzorům,
bez kterých by se zájezd jen těžko uskuteč-
ňoval a kteří nám s financováním zájezdu
moc pomohli. Jsou to

OÚ Lutín
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o.
Wanzl spol. s r.o.
ZŠ Lutín
SRPŠ při ZŠ Lutín



Horst Lehmann s.r.o.
Jiří Ryšavý Minitrans - servis,

autobusová doprava.

A na závěr dva názory žáků:

1. Pavel Kovařík:
Musím říct, že jsem se tohoto zájezdu
původně velmi obával. To, co jsem
zažil, však překonalo veškeré mé oče-
kávání. Byl to jeden z nejkrásnějších
zájezdů v mém životě a už se těším, až
paní učitelky Mišáková a Kubíčková
uspořádají další.

2. Petr Voňka:
Němčina byla vždy mým nepříliš ob-
líbeným předmětem. Šprtání němec-
kých slovíček a gramatiky jsem pova-
žoval za zbytečné zatěžování paměti
a učil jsem se to jenom kvůli své
mámě, která se tohoto předmětu
vždy nepochopitelně zastávala. Pak
následoval zájezd do Německa. Nová
země, noví přátelé. Jak se s nimi
však domluvit? Znalost slovíček se
najednou začala jevit v úplně jiném
světle. Listování slovníkem už tolik
neobtěžovalo, slovíčka se stala kamín-
ky, ze kterých bylo možné vystavět
cestu k novým kamarádům, stala se
prostředkem k poznání nových skuteč-
ností. Dnes vím, že němčina není tak
nepotřebný a nezajímavý jazyk, jak
se mi zprvu zdálo. Je stále lákavější
objevovat její nová, ještě neprobádaná
zákoutí. Myslím si, že se o ni začnu
teď víc zajímat.

Z deníků žáků vybraly

Mgr. Eliška Mišáková, Mgr. Ivana Kubíčková

učitelky Nj

/foto: žáci ZŠ Lutín/

Soutěž Paragraf 11/55

Dne 3. května se v olomouckém Domě
dětí a mládeže konalo okresní kolo soutě-
že Paragraf 11/55. Soutěže se zúčastnilo
šest škol olomouckého okresu, mezi nimi
i naše. Každá skupina měla svou barvu -
Lutín oranžovou. Kromě pěti soutěžících
s námi jelo asi patnáct dalších spolužáků,
kteří fandili, a paní učitelka Procházková,
která nás na všechno dostatečně připravila.

Na začátku se každé družstvo předsta-
vilo a pak se začalo soutěžit. Soutěž byla
rozdělena do pěti částí. Ty zahrnovaly
otázky o lidských právech a povinnostech,
rozebírání různých společenských témat,
stavění věží z kostek, příběh města, ve kte-
rém byl tak trochu chaos, a nakonec jsme
na plátně viděli několik vybraných lidí, u
kterých jsme měli uhodnout, zda jsou nebo
nejsou dospělí.

Po prvním kole jsme byli na prvním
místě. Pak jsme se zhoršili, ale nakonec
jsme všechno dohnali a nad ostatními
družstvy zvítězili o čtyři body.

V přestávkách mezi jednotlivými koly
se nám vždy představila nějaká taneční
skupina. Všem soutěžícím i divákům se
představení líbila, a tak všechny tanečníky
odměnili potleskem.

Naše družstvo dostalo dárky a posléze nás
zavedli do místnosti, ve které jsme se mohli
občerstvit. My soutěžící jsme si od všech ne-
chali podepsat trička a celí natěšení na další,
krajské kolo soutěže jsme odjeli domů.

Ve škole jsme vše vyprávěli a všichni
učitelé na nás byli hrdí.

V krajském kole, jež se konalo 26. 5.
2006 v Kulturním domě v Kojetíně, jsme
bohužel neměli takové štěstí a na postupo-
vé příčce jsme se neumístili.

Žáci 8. a 9. ti: ZŠ Lutín

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Byli jsme opět úspěšní!!!

Myslím tím žáky ZŠ Lutín, kteří se
účastnili 24. 4. 2006 přijímacích zkoušek
na střední školy.

V tomto školním roce se o přijetí po-
koušelo 45 „deváťáků". Střední školu si
vybralo 33 žáků, učební obory 12 žáků.

Jedna žačka ze sedmé třídy a dva žáci
z páté třídy dělali přijímací zkoušky na
víceletá gymnázia.

Úspěšnost přijetí na střední školy
je 93,75 % !

Po napjatém očekávání přišel zaslouže-
ný výsledek. Většina žáků byla úspěšná.
Z devátých tříd se dostalo na svou vysně-

nou školu po prvním kole a po odvolání
40 žáků, čtyři žáci udělali úspěšně zkoušku
v druhém kole.

Ze sedmé třídy se přijetí na gymnázium
podařilo jedné žačce, jen dvěma „páťá-
kům" to bohužel nevyšlo. Snad příště.

Vzhledem k tomu, že se zatím jeden
žák z deváté třídy nikde neumístil, je letos
úspěšnost u „deváťáků" 97,77 % a v celé
škole to je 93,75 %. To není špatné, že?

Všem gratulujeme. Mi l í žáci naší školy,
ukončením studia na základní škole máte
za sebou kus cesty, ale v životě toho na vás
ještě dost čeká. Tak hodně zdaru!

Mgr. Eliška Mišáková

výchovná poradkyně

Zvonek zvoní,
škola končí,
prázdniny jsou tu

Na konci všeho se má bilancovat a dobrá
práce má být oceněna. I my jsme se zamýš-
leli nad výsledky „deváťáků" a s potěše-
ním jsme vybírali ty nejlepší, kteří měli být
slavnostně přijati u starosty Obce Lutín.
Někteří se o to zasloužili vynikajícím

Ocenění nejlepších žáků

prospěchem, někteří svými mimořádnými
činy, aktivitami mimo vyučování a při re-
prezentaci školy.



Setkání se uskutečnilo 19. 5. 2006
v 16 hod. v aule ZŠ a proběhlo ve slavnost-
ní atmosféře. Zúčastnilo se ho 10 žáků: ze
ZŠ Slatinice Tomáš Zapletal, ze ZŠ Lutín
z 9. A Ivana Bokůvková, Lucie Dočkalo-

Hejdušek, z 9. B Katka Navrátilová, Šárka
Švancarová, Karla Vincourková a Tomáš
Vondráček.

Po představení panu starostovi Antonínu
Bábkovi si žáci se svými rodiči nebo praro-

vá, Milan Karhánek, Miloš Halák a Jakub diči se zájmem vyslechli jeho slova. Zapsa-

li se do pamětní knihy a převzali pamětní
list a věcný dar. Na tuto významnou událost
budou jistě všichni rádi vzpomínat.

Mgr. Eliška Mišáková
výchovná poradkyně

„Páťáci" spali ve škole

Také děti z 5. A se odhodlaly a přemluvily paní učitelku Kubíčkovou, aby mohly prožít
noc ve škole. Zajímalo je totiž, jak vypadá škola v noci a zda nejsou skutečnými pány školy
skřítci Nezbednici.
Andrea Španihelová popsala svůj zážitek takto:

Ve škole je hezky nejen ve dne

Noc ve škole

Spali jsme ve škole,
5. A a paní učitelka,
ale nebyla tam žádná telka,
jenom zábava.

Když jsme si věci vybalili,
do třídy jsme se vypravili
a naše velké sídliště
vypadalo jako tábořiště.

Pak jsme šli na ohniště
a pekli jsme si večeři
a ten, kdo tomu nevěří...

Nastala osmá hodina
a program právě začíná.
Tři holky ze třídy si připravily
televizní noviny,
počasí a sport.

Byly hrozně legrační,
pobavily nás,
a prý ptačí chřipka
přichází zas k nám.

Další byly hádanky a šibenice
a co ještě dodat více?

Pak následovala stezka odvahy
a teď se teprv vyjeví,
jaké je kdo povahy.

Pak už byla jedenáctá hodina,
spaní už se počíná,
každý musel vstát a hygienu znát
a pak černá tma se rozhostila v nás,

zhaslo světlo,
utich' řev...
Hezké sny si nechme zdát!

Žáci tř. 5. A ZŠ Lutín

Upozornění pro strávníky

Ředitelství Základní školy a Mateřské
školy Lutín oznamuje svým strávníkům
z řad občanů Lutína, že po dobu škol-
ních prázdnin bude stravování zajištěno
takto:

3.7. 2006 - 14. 7. 2006
vaří ŠJ při Mateřské škole Lutín

17.7.2006 - 18.8.2006
vaří ŠJ při Základní škole Lutín

21.8.2006 - 4.9.2006
vaří ŠJ při Mateřské škole Lutín

Ludmila Zourková
vedoucí šk. jídelny

MŠ Lutín

Děti z „mateřinky"
ve škole v přírodě

Kalendář nám ukazoval pondělí
22. května a my jsme opět odjížděli do
Jedovnice. l když rodiče opouštěli dě-
tičky s troškou obav, nikdo z nás netušil,
že během celého pobytu neukápne ani
slzička.

Čtyři učitelky (D. Ostianová, J. Kur-
fürstová, J. Pospíšilová, H. Dosedělová)
a zdravotnice M. Svobodová se staly po
celou dobu „maminkami" pro třicet dětí.
Před příjezdem do našeho náhradního do-
mova jsme si prohlédli jeskyně Balcárka
v Moravském krasu.

Dny, které jsme trávili v Jedovnici
v hotelu Terasa, byly nazvány „Od jara

do zimy". Každý den jsme si povídali
o ročním období, co se k němu váže, zahrá-
li si pohádku „O kůzlátkách" - poslušných
i neposlušných, „O budce ...", hráli jsme si
na louce, pozorovali brouky, kreslili křída-
mi na silnici, sbírali přírodniny.

Pohádky, vycházky, hry a koupání,
to je škola v přírodě

Vycházky po okolí byly velmi zajíma-
vé, např. turistická stezka k „Propadání"
nebo odpolední výšlap kolem rybníka
Olšovce. Nechyběla ani olympiáda. Děti
soutěžily v hodu šipkami, hrály kuličky,
jezdily na koloběžkách, běhaly slalomo-
vou dráhou a skákaly do dálky. Každý
den si zaskotačily v bazéně, zazávodily
v potápění a v plavání. Za svoje výko-
ny byly odměněny diplomy, medailemi
a sladkostmi.



Každý večer po pohádce děti usínaly
s nejmilejším plyšáčkem. Pohlazení i pusa
od nás „maminek" také nechyběly. A my
dospělí jsme si mohli s úsměvem říci, že ta
naše partaje skvělá.

Šest dní uběhlo jako voda a děti se svý-
mi batůžky nasedaly do autobusu, který
nás dopravil k „mateřince".

A rodiče? Ti už čekali na své unavené
ratolesti, které přivítali silným objetím.

A co říci na závěr? „Dětičky, byly jste
prima!"

Helena Dosedělová

učitelka

/foto: Dana Ostianová, vedoucí učitelka MŠ Lutín/

Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín

V nové učebné PC /foto: Jan Valenta/

V učebné CNC strojů

Nové učebny pro vzdělávání

Dne 20. dubna 2006 se na Sigmun-
dově střední škole strojírenské v Lutíně
uskutečnilo slavnostní otevření učeben
projektu „Středisko celoživotního vzdělá-
vání ve strojírenských oborech". Tím byla
dokončena práce na projektu realizova-
ném v rámci 2. výzvy SROP opatření 3.1
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
v regionech. Projekt je financován z pro-
středků Evropské unie, příspěvku státního
rozpočtu ČR. Náš vlastní podíl jsme po-
kryli z odkazu dědictví po ing. Miroslavu
Sigmundovi a ze sponzorského daru firmy
Honeywell. Na realizaci projektu se rov-
něž výrazně podílel metodickou pomocí
a předfinancováním Olomoucký kraj.

Špičková technika
pomáhá při studiu

U příležitosti otevření učeben se sešli
zástupci téměř všech institucí, díky nimž
nyní škola disponuje moderním vybave-
ním počítačové učebny, učebny odborných
předmětů a CNC programování - zástupci
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Centra regionálního rozvoje. Úřadu práce
v Olomouci, Centra výpočetní techniky
Univerzity Palackého Olomouc, firem
BM asistent a Honeywell, Hospodářské
komory České republiky, Obecního úřadu
v Lutíně a školské rady.

Ředitel školy Mgr. Pavel Michalík
/foto: Jan Valenta/ stručně shrnul historii projektu a pode-



koval všem spolupracujícím institucím,
firmám a kolegům za pomoc při realizaci
projektu. Zástupce zřizovatele Ing. Pavel
Poles, vedoucí oddělení projektového
řízení OSRK KU OK, seznámil přítomné
s významem využití strukturálních fondů
EU a se stavem realizace projektů v Olo-
mouckém kraji.

Přestřižením stužky byla nová počíta-
čová učebna slavnostně otevřena. Hosté
se seznámili s hardwarem a softwarem,

byla prezentována práce na česko - ně-
meckém projektu s partnerskou Werner
von Siemens Schule ve Wetzlaru, práce
s dotykovou tabulí typu SmartBoard
a programování a kreslení v programech
AutoCad a VariCad.

V učebně odborných předmětů si hosté
prohlédli nové projekční zařízení (datapro-
jektor, plátno a počítač) a v učebně CNC
rozšířené a modernizované vybavení ICT
pro práci celé skupiny.

V závěrečné debatě zazněla slova uzná-
ní, chvály a přání úspěchů při využívání
nového vybavení a práci na projektech.
Aby byla přání řádně stvrzena, byly učeb-
ny symbolicky pokřtěny a všichni společně
připili na jejich bezproblémové využívání
a další spolupráci.

Mgr. Kateřina Nogolová

učitelka Čj a Aj

Z TJ SIGMA LUTÍN

Májová turistika

Měsíc květen znamenal vyvrcholení
činnosti odboru turistiky TJ Sigma Lutín.
13. května byl uspořádán již 33. ročník
turistického pochodu Mánesovou stezkou
na 15 a 25 km. Počasí se vydařilo a byly
splněny všechny předpoklady pro dobrou
účast. Nebyla příliš velká jako ve všech
předcházejících letech. Přesto však po-
těšilo, že účastníků bylo aspoň o trochu
více (166) než v předešlých dvou letech.
Všichni si pochvalovali dobrou organizaci
pochodu, vhodnou trasu a hlavně jim přišla
vhod chutná svačina v cíli v Lutíně.

Poprvé letos byla součástí Mánesovy
stezky cyklistická vyjížďka na 50 a 60 km.
Zde se projevil nezodpovědný přístup ně-
kterých cyklistů, a tak se přihlásilo k pre-
zentaci jen 14 účastníků. Ostatních asi 20
cyklistů jelo trasu vyjížďky bez přihlášení
u pořadatelů.

Současně probíhal i běh Mánesovou
stezkou na 20 km. Zúčastnilo se ho 48
závodníků a dal jim opravdu „zabrat",
protože Mánesova stezka má jednu z nej-
delších běžeckých tratí v celém Olomouc-
kém kraji. Škoda, že mezi účastníky nebyl
nikdo z Lutína.

27. května uspořádal potom odbor turis-
tiky zájezd do Teplických skal. Účastníků
bylo jako vždy hodně a nikdo z nich nelito-
val pěkného, i když namáhavého pochodu
tímto krásným krajem východních Čech.

Vladimír Smékal

turistika

13 ročníků běhu mládeže

Na žádost bývalého pracovníka Sigmy
Lutín Jardy Brablíka jsem založil v Lutíně
roku 1994 běh mládeže o čokolády. Jarda
Brablík žije j iž 30 let ve Švýcarsku. V 60.
letech se zde vyučil a pracoval na provoze
5 jako zámečník.

Děti běhají za čokoládu

Menšími cenami, hlavně švýcarskou
čokoládou (2 kg), začal sponzorovat tento
závod. Se zvyšujícím se počtem startují-
cích dětí z obce a blízkého okolí jsem zís-
kal další čokoládu od místních sponzorů.
Všechny dosavadní ročníky sponzorovali
Jarda Brablík, závod Sigma, Neptun mar-
ket, obecní úřad a Autoline Lutín. Všech
13 ročníků se zúčastnilo 1974 závodníků
a celkem se rozdalo 355 kg čokolády.

Běhy se konaly na dráze stadionu
Sigmy Lutín, od roku 2005 na stadionu
u základní školy. Od 7. ročníku je zařa-
zen náborový závod ve sportovní chůzi
na l km. Při 12. ročníku byla předvedena
severní chůze - Nordic Walking. Tento
sport je finančně nenáročný, dá se provo-
zovat v každém věku na silnici i v terénu.
Věřím v další pokračování běhů mlá-
deže a děkuji sponzorům za pochopení.

Václav Doslálík

/foto: Antonín Bábek/

Karla Vincourková - držitelka putovního poháru



Turnaj ve volejbalu...

Přesně podle hesla „Nejen prací žije Regi-
on Haná, ale také sportem." vznikla myšlen-
ka pořádat v rámci Mikroregionu Kosířsko
a Regionu Haná sportovní utkání mezi jed-
notlivými obcemi v různých druzích sportu.
Naše obec byla pověřena pořadatelstvím
turnaje ve volejbalu, který se uskutečnil
v sobotu 17. 6. 2006 v pěkném prostředí
školního hřiště ZŠ. Přestože se na poslední
chvíli odhlásila družstva Senice na Hané
a Hněvotína, turnaj měl velice vysokou spor-
tovní úroveň. Zúčastnila se družstva Lutína,
Náměště na Hané A a B a družstvo Třebčína.
Hrálo se systémem každý s každým na dva
vítězné sety. Turnajem bez ztráty jediného
setu prošlo družstvo Náměště A a stalo se
tak zaslouženým vítězem tohoto turnaje.
Na druhém místě skončilo družstvo Lutína,
na třetím družstvo Náměště B a čtvrté místo
obsadilo družstvo Třebčína.

Výsledky utkání:

Náměšť A - Lutín 2:0, Třebčín 2:0,
Náměšť B 2:1

Lutín- Třebčín 2: l, Náměšť B 2:1
Třebčín - Náměšť B 1:2

ZAJÍMAVOSTI

Po sportovní stránce to byla vydařená
akce Regionu Haná. V letošním roce nás
ještě čekají turnaje v tenisu, malé kopané
a stolním tenisu.

Antonín Bábek

starosta obce

Hráči: I. řada zleva: M. Weidingerová, H. Grundová, L. Smičková

II. řada zleva: A. Bábek, K. Křížek, J. Chmelař. M. Grumlík, J. Přikryl, J. Zahálka, J. Kozák

/foto: Lubomír Keluc/

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky, z knihy 100 let Sigma
Lutín a z ročenky TJ Sigma Lutín 1935
- 75 vybral a upravil Vladimír Smékal/

Velký ohlas vyvolalo zrušení potravi-
nových lístků a měnová reforma v r. 1953.
Zrušením potravinových lístků se uvolnil
hospodářský život a učinila se přítrž černé-
mu trhu. Zboží byl dostatek, dobré jakosti
a poměrně levné.

Složení národního výboru a jeho vedení
se měnilo. Byl vystřídán předseda MNV
Svatopluk Tabara úředníkem n. p. Sigma
Josefem Sedláčkem. Do NV byl zaveden
referentský systém. Každý člen rady jed-
nal samostatně ve svém resortu. Tento
způsob se však příliš neosvědčil.

Byla provedena adaptace bytové jed-
notky poblíž školy pro další, a to pátou
třídu národní školy. Mateřská škola byla
umístěna, jak uvedeno již dříve, v dře-
věném domě, později byl postaven nový
areál pro 110 dětí v celkové hodnotě více
než milion korun.

Lutín měl autobusové spojení se 72
obcemi blízkého i širokého okolí. Zlepšilo
se spojení s Olomoucí a Prostějovem - cel-
kem bylo 36 spojů denně.

Rostly nároky na bydlení. Proto bylo
započato s výstavbou sídliště v prostoru
před závodem směrem k Hněvotínu a už
v roce 1950 bylo možno předat do užívání
zaměstnancům závodu přes 200 bytů. Dal-
ší sídliště vyrostlo v Třebčíně, kde bylo
postaveno 28 rodinných domků.

Závod pracoval na 2 směny a plnil
plánované úkoly, zejména požadavky
zemědělství. Neustálé zvyšování výroby
čerpadel si vyžádalo stavbu ústředního
skladu, který byl ukončen v roce 1952.
Dosavadní výroba menších výrobků byla
v té době převedena do jiných podniků.
Uvolněné výrobní prostory v Lutíně byly
ihned využity na výrobu těžkých prů-
myslových čerpadel, převzatých z j iných
strojírenských závodů. V podnikové škole
se učilo 659 chlapců.

Rostoucí výroba závodu a jeho další
výstavba byla v roce 1952 příčinou, že
kopaná v Lutíně ztratila j iž podruhé své
hřiště. Přechodně byl oddíl kopané nucen
hrát svá utkání mimo Lutín. Projevilo se to
nepříznivě opět v sestupu do nižší soutěže.
V kádru mužstva byl z žijících občanů Lu-
tína František Zejda.

Cvičitelský sbor TJ připravil další ve-
řejné vystoupení v Lutíně za velké účasti
cvičenců i diváků.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V květnu oslavili:

93 let Božena Zedková
85 let Jiřina Maláková
84 let Maria Kubínová
83 let Květoslava Němcová
83 let Marie Nováková
82 let Vlasta Šperková
82 let Zdenka Šlimbachová
81 let Marie Prosová
80 let Bohumil Tunka
80 let Jindřich Káňa
80 let Žofie Novotná
80 let Jozefina Zoubková
75 let Jarmila Sedláčková
75 let Jaroslava Hlavová

V červnu oslavili:

87 let Božena Gargelová
83 let Ladislav Rec
82 let Hedvika Brumovská
82 let Alžběta Zahradníčkova
80 let Jan Šmid

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

INZERCE

Společnost PAPCEL, a.s. se sídlem v Li-
tovli hledá:

Konstruktéry - požadujeme: VŠ vzdělání
strojírenského směru, aktivní znalost ale-
spoň jednoho světového jazyka, vhodné
i pro absolventy. Nástup možný ihned. Plat
16 000 - 20 000 Kč měsíčně.

Obráběče kovů - požadujeme vyučení
v oboru. Nástup možný ihned. Platové
podmínky: ve zkušební době 65 - 100
Kč/hod., po zkušební době růst přiměřený
podávaným výkonům.

Nabízíme: zázemí dynamicky se rozví-
jející společnosti, možnost dalšího vzdě-
lávání, stravenky a další zaměstnanecké
výhody.

Případné nabídky zasílejte na adresu:
PAPCEL, a.s., Uničovská 132, 784 10 Li-
tovel, obálku označte „osobní oddělení".
E-mailem na drecova@papcel.cz
Kontakt: Daniela Řečová,
tel.: +420 585 152 134

Narozené děti:

březen:
Martin Zapletal

duben:
Mojmír Doseděl
Pavel Šmída

květen:
Jaroslav Kulich

Třebčín

Lutín
Lutín

Lutín

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

Opustili nás ve věku ...

91 let Ludmila Dlabajová Lutín
85 let František Ospálek Lutín
82 let Vlastimila Vybíralová Lutín
79 let Zuzana Doláková Lutín
79 let Růžena Křupalová Lutín
56 let Lubomír Lobodass Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti
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