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ZE ŽIVOTA OBCE

Komunální volby 2006

Kostky jsou vrženy - nové zastupitel-
stvo a rada obce ustaveny. Všichni kandi-
dáti byli představeni v minulém - předvo-
lebním - vydání Zpravodaje, kde seznámili
voliče se svými volebními programy. Pro
úplnost připomínám, že o hlasy voličů se
ucházelo celkem 47 kandidátů z Lutína
a Třebčína, zastupitelstvo je patnáctičlen-
né a rada pětičlenná.

Zastupitelstvo obce tvoří - na základě
výsledků voleb - následující kandidáti:

Volební strana č. l - Sdružení nezávis-
lých kandidátů Lutín:

Věk Počet
hlasů

1. Antonín Babek 58 681
2. Petr Protivánek 44 601
3. Ing. Miroslav Mačák 59 471
4. Ing. Věra Kozáková 43 513
5. Zdeněk Lysický 50 500
6. Ing. Rostislav Pavlíček 33 474
7. Mgr. Alena Večeřová 61 508
8. Ing. Radek Adler 44 522

Volební strana č. 3 - Sdružení KDU -
ČSL a nezávislých kandidátů:

1. Antonín Dozrál 39 346
2. JUDr. Dušan Navrátil 41 272
3. Ing. Karel Mišák 56 247

Volební strana č. 5 - Sdružení nezávis-
lých kandidátů Třebčín:

1. Hynek Bokůvka 53 366
2. Zdenka Burdová 58 346
3. Mgr. Milena Weidingerová 39 292
4. Ing. Vlastimil Hofírek 51 311

Nové zastupitelstvo a obecní rada
zahájily činnost

Nové zastupitelstvo se sešlo na usta-
vujícím zasedání 1. listopadu 2006 a pro
následující čtyřleté volební období zvolilo
ze svého středu Radu obce Lutín. Jsou to:
starosta obce:

Antonín Babek
(z 12 platných hlasů 12 hlasy)

místostarosta:
Ing. Miroslav Mačák

(z 12 platných hlasů 8 hlasy)
členové rady:

Ing. Vlastimil Hofírek
(z 15 platných hlasů 12 hlasy)

JUDr. Dušan Navrátil
(z 15 platných hlasů 12 hlasy)

Zdeněk Lysický
(z 15 platných hlasů 9 hlasy).

* * *
Celková účast všech voličů zapsaných

v seznamu byla 46,77%. Pro úplnost uvá-
díme podíl voličů jednotlivých okrsků na
celkovém výsledku voleb:
okrsek č. l (stará část Lutína) 53,43%
okrsek č. 2 (staré paneláky a stará část síd-
liště - zděné domy) 44,31 %
okrsek č. 3 (nové panelové sídliště, tzv.
„Mačkalov") 33,50%
okrsek č. 4 (Třebčín) 61,13%.

Všem občanům, kteří přišli k volbám,
za jejich hlasy děkujeme.

Příští čtyři roky ukážou, zda jsme jako
voliči měli „šťastnou ruku" a vybrali do
čela naší obce ty správné zástupce, kteří
udělají - v mezích svých možností - pro
blaho a spokojenost občanů maximum.
K tomu jim přejeme dobrou vůli, pevné
zdraví, ocelové nervy, pochopení a spolu-
práci občanů, přízeň a otevřenou a štědrou
„ruku" nadřízených úřadů.

Odstupujícím členům zastupitelstva
a rady obce zároveň děkujeme za jejich
práci v uplynulém volebním období a pře-
jeme spokojenost a pevné zdraví.

Mgr. Ladislava Kučerová

/foto: A. Bábek/

Poděkování voličům volební
strany č. 3

Vážení spoluobčané, po čtyřech letech
jste opět měli možnost vybrat si z nabíze-
ných kandidátek a zvolit si takové zastu-
pitele, o kterých budete přesvědčeni, že
budou schopni pokračovat v tom, co se
dobrého v našich obcích za poslední roky
udělalo nebo co je možno udělat lépe.



Na základě Vašich hlasů jsme po zisku
21,5 % hlasů získali v novém obecním
zastupitelstvu tři mandáty. Znamená to,
že více než každý pátý hlasující volič byl
osloven naším programem a našimi před-
stavami o fungování obce v následujících
čtyřech letech.

Děkuji Vám tímto za vyjádřenou
podporu a za nám odevzdané hlasy.

Děkuji také všem našim kandidátům
za účast na kandidátce a za práci na vo-
lebním programu a na volební kampani.
Současně děkuji všem našim kandidátům,
kteří u nás zastupovali KDU-ČSL. Ať se to
třeba někomu nelíbilo, reprezentovali pro
nás dlouhodobě platné křesťanské životní
hodnoty.

Naše kandidátní listina Vám nabídla
souhrn lidí, kteří jsou ochotni praco-
vat pro obec v rámci svých odborných
znalostí v oborech, které jsou pro správu
nutné. Nabízeli jsme bohaté zkušenosti
v oblasti řízení, investiční výstavby, říze-
ní projektů, v právní oblasti, ve financo-
vání, zemědělské problematice, v oblasti
správy bytového i nebytového fondu
i v sociální oblasti. Současně za naší
kandidátkou stojí řada poradců ve všech
oborech nutných pro dobré fungování
obce velikosti Lutína. To, že jsme získali
méně hlasů než strana č. l (Sdružení ne-
závislých kandidátů Lutín), je především
dáno tím, že se této straně podařilo sklidit
v pravý čas ovoce, které „pěstovala" za-
stupitelstva již několik volebních období
předtím (mám tím na mysli přístupovou
cestu do Sídliště a celkovou rekonstrukci
ČOV). A to především ve volebních okrs-
cích, které se předtím vyznačovaly malou
volební účastí.

Nakonec bych rád poděkoval za hla-
sy, které jsem získal osobně. A nejenom
těmto mým voličům můžu slíbit, že své
dosavadní zkušenosti s fungováním obce
využiji tak, abych se po čtyřech letech opět
mohl všem bez problémů podívat do očí.

Ing. Karel Mišák

člen obecního zastupitelstva

za volební stranu č. 3

(Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů)

Poznámka redakce:
Redakční rada se neztotožňuje s autoro-
vým zdůvodněním menšího počtu hlasů
udělených voliči kandidátům volební
strany č. 3, protože toto zdůvodnění pova-
žuje nejen za znevážení úspěchu volební
strany č. l, ale také za zpochybnění úsud-
ku a rozhodnutí voličů, kteří dali kandi-
dátům této strany dobrovolně své hlasy.

4. setkání seniorů
Lutína a Třebčína

se letos uskuteční 14. listopadu 2006
opět ve velkém sále Společenského
domu v Lutíně. Začátek je v 15.00 hod.,
o kvalitní kulturní program se postarají
sólisté operety Moravskoslezského ná-
rodního divadla v Ostravě - naši známí
z loňského setkání, kteří provedou
všechny přítomné známými melodiemi
v pořadu „Líbánky s operetou".

Občerstvení i s obsluhou jsou za-
jištěny.

Těšíme se na všechny seniory z Lutí-
na a Třebčína, kteří dosáhli věku 65 let,
samozřejmě s partnery (i mladšími).

Srdečně zvou pořadatelé -

SPOZ, ČSŽ a Obec Lutín

Upozornění občanům!

Sběr zeleného odpadu se uskuteční v so-
botu 11. listopadu od 8.00 do 12.00 hod.
Kontejnery budou přistaveny na obvyk-
lých místech.

Sběr nebezpečného odpadu se koná
v sobotu 18. listopadu. Časový harmono-
gram sběru je následující:
8.00 - 8.30 hod. - Třebčín (u kaple)
8.30 - 9.00 hod. - Třebčín (u bývalé mlékárny)
9.30 - 10.15 hod. - Lutín (u herny)
10.30 - 11.00 hod. - Lutín (u Neptunu)
11.15 - 12.00 hod. - Lutín (u budovy OÚ).

Sbírat se budou tyto druhy odpadů:
desinfekční prostředky, kosmetické pří-
pravky, absorpční činidla, filtry nasycené
olejem, olověné a nikl-kadmiové akumu-
látory, oleje, mazací tuky, staré nátěrové
hmoty, klížidla a lepidla, ředidla, mořidla,

rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, deter-
genty, odmašťovací přípravky, fotochemi-
kálie, staré léky, pesticidy na hubení škůd-
ců, postřiky, baterie, monočlánky, zářivky,
výbojky, ledničky a elektrotechnický
odpad (např. televizory, rádia, vysavače,
fény, roboty aj.).

Sběr velkoobjemového odpadu (ko-
berce, linolea, nábytek aj.) se bude konat
v jiném termínu a bude včas ohlášen.

* * *

Pozor!
Likvidaci stavebního odpadu a starého
zařízení z domu, bytu nebo zahrady si
zajišťuje každý občan sám! Není povoleno
odkládat jej ke kontejnerům ani do nich.

Antonín Babek

starosta obce

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 28. 8.2006:

* Schválila uvolnění prostředků z rozpoč-
tu obce ve výši 5 000,- Kč pro zabezpe-
čení projektu Presentační film Regionu
Haná a dále částky ve výši 6 500,- Kč
pro zabezpečení projektu Rok na Hané
- propagační materiály Regionu Haná.

* Schválila vydání mimořádného čísla
Obecního zpravodaje, ve kterém do-
stanou prostor všechny volební strany
a sdružení včetně nezávislých kandi-
dátů na představení svého volebního
programu.

* Schválila postup při řešení protipovod-
ňových opatření při jarním tání v dešťo-
vém odvaděči a vodoteči Deštná.

* Vzala na vědomí informaci o převodu
pozemků z Pozemkového fondu na obec.
Jedná se o pozemky parc. č. 293/12,
308/2, 309/6 v k. ú. Třebčín.

* Vzala na vědomí zakoupení altánku pro
obyvatele DPS za cenu 22 000,- Kč.

dne 13. 9. 2006:

Projednala předběžné stanovisko ke
změně územního plánu, která se týká



rozestavěné budovy parc. č. st. 537
a souvisejících pozemků parcelního
čísla 228/2 a 231/12 v k. ú. Lutín.

* Vzala na vědomí žádost obce Luběnice
na udělení souhlasného stanoviska obce
pro položení kanalizace na pozemky
naší obce.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupitel-
stvo obce na 23. veřejném zasedání

dne 13. 9. 2006:

dne 25. 9. 2006:

* Schválila navýšení nájemného od 1. 1.
2007 u všech bytů, které budou v ma-
jetku obce.

* Schválila uvolnění prostředků ve výši
5 000,- Kč jako finanční příspěvek pro
zabezpečení chodu hospice na Sv. Ko-
pečku.

* Schválila pronájem auly ZŠ pro uspo-
řádání kateřinské zábavy, kterou pořá-
dají lutínské ženy 24. 11. 2006, a dar do
tomboly ve výši l 000,- Kč.

* Schválila rozpočtová opatření č. 6 a č. 8.

* Schválila vypsání záměru na prodej
obecních pozemků pro bytovou zástav-
bu v Třebčíně.

* Vzala na vědomí informaci o zadání
projektové dokumentace na výstavbu
chodníku na Slatinická ulici.

dne 16. 10. 2006:

* Schválila rozpočtová opatření č. 7 a č. 9.

* Projednala návrh bytové komise na
přidělení obecního bytu 2 + l v domě
č. 192 na Růžové ulici v Lutíně.

* Vzala na vědomí informaci o probíhají-
cí rekonstrukci ČOV a práci stavebního
dozoru, kterou vykonává firma DIPE.

* Stanovila datum konání 11. obecního
plesu na den 26. l. 2007 s místem koná-
ní v aule ZŠ Lutín.

* Schválilo prodejní cenu bytových domů
v hodnotě 2.600,- Kč za l m2 skutečné
podlahové plochy.

* Schválilo rozpočtová opatření rozpočtu
č. 7 a č. 6.

* Schválilo prodej pozemků v k. ú. Třeb-
čín pro rodinnou zástavbu v minimální
ceně 450,- Kč/m2.

* Vzalo na vědomí hodnocení volebního
období.

* Schválilo uvolnění částky 146 148,- Kč
pro mzdy provozních zaměstnanců ZŠ
do konce roku 2006.

* Vzalo na vědomí informaci o nakládání
s železným odpadem, který vznikl při
likvidaci původní technologie ČOV
Lutín.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Návštěva Úřadu práce
v Olomouci

Ve dnech 12. a 14. září navštívila naše
třída 9. A Úřad práce v Olomouci.

Účelem naší návštěvy bylo pomoci
žákům při výběru povolání a škol. Nej-
prve jsme navštívili přednášku, kde jsme
probírali, jaká povolání se momentálně
uplatní nejlépe a která naopak méně. Při
té příležitosti se každý zeptal na povolání,
které by ho zajímalo, a dozvěděl se, co
by pro realizaci svého přání měl udělat
a na jaké předměty se zaměřit. Dále
jsme se přesunuli do místnosti, kde byly
informace o všech povoláních seřazené
ve složkách podle abecedy, každý si tedy
mohl vybrat složku toho povolání, které
by ho zajímalo.

Žáci se zajímají o budoucí povolání

Návštěva Úřadu práce byla pro nás jistě
přínosem, dozvěděli jsme se odpovědi na

otázky, které nám rodiče sami neumějí
zodpovědět. Nové informace jistě využijí
jak ti z nás, kteří nejsou ještě pevně roz-

hodnutí o svém povolání, tak i ti, kteří už
mají zdánlivě „jasno".

Pavel Kovařík

žák 9. A



Exkurze Dalešice-Dukovany Výlet do Tupes

V pondělí 11. září 2006 se naše třída
9. A zúčastnila exkurze do elektráren v Da-
lešicích a Dukovanech, kterou na lutínské
škole pořádá každoročně paní učitelka Vr-
bová jako hlavní vyučující fyziky. Exkurze
se zúčastnil také pan ředitel Spurný.

Z Lutína jsme vyjeli v sedm hodin ráno.
Směřovali jsme přes Vyškov na Dl, po
které jsme pokračovali směrem na Prahu.
Z dálnice jsme odbočili u sjezdu směrem
na Náměšť nad Oslavou. Do Dalešic
jsme dorazili asi v devět hodin. Po chvíli
čekání nás přijala paní průvodkyně, která
nám pustila informativní video. Posléze
nás provedla elektrárnou až na samé dno
strojovny k trubkám o průměru 6,2 metru,
kterými proudí voda. Prohlédli jsme si je
a vrátili jsme se nahoru. Zde jsme využili
svolení průvodkyně a pana ředitele a po-
kusili se nadzvednout starou turbinu. Sa-
mozřejmě že nad námi hravě zvítězila.

Exkurze jsou oblíbenou a užitečnou
součástí výuky

Po skončení prohlídky jsme odjeli
do Dukovan, kde program začínal také
videem. Pak jsme se rozdělili na dvě sku-
piny a podívali se na modely částí elektrár-
ny. Prohlédli jsme si také ochranné obleky
a prošli na počítači témata týkající se jader-
né energetiky. Pak jsme odjeli zpátky do
Lutína. Celá exkurze se mi velmi líbila.

Petr Voňka

žák 9. A

Ve dnech 20. - 21. září 2006 navštívi-
la naše třída 7. A ZŠ v Tupesích. Šlo již
o druhé setkání s tupeskými „sedmáky".
To první se konalo před prázdninami v na-
ší škole.

Ve středu brzy ráno jsme spolu s paní
učitelkou Danou Vrbovou a panem ředi-
telem Janem Spurným vyrazili na dlouhou
cestu vlakem. Dojeli jsme plni očekávání

až do Starého Města. Tam na naší výpra-
vu čekal autobus, který nás dopravil do
Tupes. V tupeské škole proběhlo krátké
přivítání a pak hurá na hrad Buchlov. Bí-
lou paní jsme sice nezahlédli, prohlídka
však byla velice pěkná a poučná. Pěšky
jsme potom přišli do Buchlovic, kde jsme
si prohlédli krásnou zámeckou zahradu
a ptačí chovnou stanici s mnoha exempláři
dravců. Do Tupes jsme se vrátili unave-
ni, ale zvědavi na program, který nám

„Tupesáci" připravili. Byly to různé soutě-
že, představení, hry atd. Celý večer zakon-
čila diskotéka. Utancováni jsme ulehli do
spacáků v tělocvičně.

Setkání v Tupesích se opět vydařilo

Druhý den ráno jsme vyrazili na Vele-
hrad. Tam byla pro nás zajištěna zajímavá
prohlídka archeoskanzenu v Modré, kde
jsme se seznámili s životem našich předků
z období Velké Moravy. Prohlédli jsme si
také baziliku a muzeum na Velehradě.

Naše cestování bylo u konce. Po pro-
hlídce celé tupeské školy jsme se rozlou-
čili a vydali se na zpáteční cestu vlakem
domů.

Na Tupesy, jeho okolí a kamarády bu-
deme ještě dlouho vzpomínat.

Žáci třídy 7. A

/foto: Mgr. Jan Spurný/



Lutínští učitelé
pokořili Ďumbier

Každoročně v září pořádá ZŠ a MŠ
Lutín poznávací zájezd pro své zaměst-
nance. Letos účastníci zájezdu navštívili
Nízké Tatry. Ubytování bylo zajištěno
v přepychovém hotelu „Barbora" ve Vy-
šné Boce.

V sobotu 16. září vyrazili turisté z Lu-
tína od hotelu „Kosodřevina" na horskou
túru po hřebenech Nízkých Tater. Ti
zdatnější si troufli i na zdolání Ďumbieru,
nejvyšší hory Nízkých Tater, což se jim
i díky krásnému počasí podařilo. Speci-
ální čtyřčlenné družstvo pokořilo navíc
Chopok.

Po návratu z hor mnozí využili služeb
fit centra v hotelu a odpočívali v sauně
nebo perličkové koupeli.

Nedělní program byl ve znamení ná-
vštěvy termálního koupaliště v Bešeňové,
které bylo v loňském roce zmodernizo-
vané. Většina turistů ze zájezdu se „vy-
řádila" na vodních atrakcích koupaliště
- tobogánech, vířivkách apod. a úplně tak
smyla poslední zbytky únavy ze sobotního
putování.

Při zpáteční cestě účastníci utratili po-
slední slovenské peníze za sýrové výrobky
na salaši a ve večerních hodinách dorazili
šťastně domů.

Díky krásnému počasí a zajímavému
programu prožili účastníci zájezdu pří-
jemný víkend na Slovensku. Škoda jen, že
zájemců o zájezd bylo tak málo.

Mgr. Jan Spurný

ředitel školy

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Atletické utkání škol
„O pohár starosty Lutína"

Ve středu dne 4. 10. 2006 jsme na na-
šem školním hřišti přivítali žáky okolních
škol na 2. ročníku atletické soutěže.

Kromě lutínských žáků z 6. až 9. tříd
přijeli závodníci ještě ze ZŠ Hněvotín, ZŠ
Těšetice a ZŠ Náměšť na Hané.

Po slavnostním nástupu závodníků mohl
pan učitel Jakob, hlavní pořadatel soutěže,
odstartovat celý soutěžní maratón.

Začali jsme tedy soutěžit. Své síly jsme
měřili v pěti disciplínách: sprint na 60 m,
běh na 150 m, vytrvalostní běh na 1000 m,
skok do dálky a hod kriketovým míčkem
nebo granátem.

Prvenství nám „uteklo"
jen o dva body

Když jsme všechny úkoly splnili, mohli
jsme začít sčítat body. Věřili jsme, že se
nám podaří obhájit vítězství z loňského
roku, ale nakonec se ukázalo, že lepší byli
atleti z Náměště na Hané. Naše družstvo
skončilo o pouhé dva body za vítězem.



Nám to ale nevadilo, vzali jsme to spor-
tovně. „Náměšťáci" si své vítězství užili
a domů si odvezli velký putovní pohár,
který minulý rok zůstal „doma".

Naše škola vyhrála jeden malý pohár za
vítězství v běhu na 60 metrů. Vítězi z naší
školy v jednotlivých disciplínách byli: 2x
Ondřej Pospíšil (60 m a 150 m v katego-
rii starší hoši), 2x Dana Müllerová (60 m
a 1000 m starší dívky), Petra Reinerová
(skok daleký starší dívky), Martin Dostál
(hod míčkem mladší hoši) a 2x štafety
4x 200 m (mladší dívky a starší dívky).

Nejlepší závodníci v každé disciplíně
a kategorii obdrželi drobné věcné ceny,
které spolu s poháry do soutěže věnoval
starosta obce p. Antonín Babek, za což mu
děkujeme.

Na tento den jsme se dlouho těšili
a museli jsme uznat, že se povedl, i když
jsme nevyhráli. Na příští rok budeme pilně
trénovat, aby vítězství bylo zase naše.

Výsledková listina 2. ročníku:
1. místo ZŠ Náměšť na Hané 85 bodů
2. místo ZŠ Lutín 83 bodů

3. místo
4. místo

ZŠ Těšetice
ZŠ Hněvotín

62 bodů
48 bodů

Ivana Srnečková, Ilona Navrátilová

žákyně tř. 9. A

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín

Slavnostní předání Osvědčení
Hospodářské komory
České republiky

Hospodářská komora České republiky
vydává každý rok Osvědčení HK ČR
absolventům středních škol, kteří splní
poměrně přísná kriteria stanovená pro udě-
lení tohoto osvědčení.

V závěru školního roku 2005/06 pro-
běhly na Sigmundově střední škole stro-
jírenské, Lutín závěrečné zkoušky žáků
tříletých učebních oborů Nástrojař, Obrá-
běč kovů a Klempíř - strojírenská výroba
a maturitní zkoušky žáků čtyřletého studij-
ního oboru Mechanik seřizovač.

Vysokou úroveň přípravy na povolání
ocenila HK ČR

Při těchto zkouškách byl již tradičně
přítomen ing. Miroslav Mačák, odborník
z praxe delegovaný HK ČR. Osm absol-
ventů, kteří nejlépe prokázali své teoretic-
ké i praktické znalosti jak v průběhu stu-
dia, tak i při závěrečných nebo maturitních
zkouškách, obdrželi 16. října 2006 v Praze
„Osvědčení Hospodářské komory České
republiky".

Toto osvědčení převzalo z rukou pre-
zidenta HK ČR Dr. ing. Jaromíra Drábka
5 žáků studijního oboru Mechanik seřizo-
vač a 3 žáci učebního oboru Nástrojař.. Od
roku 2001 získalo zmíněné „Osvědčení
HK ČR" již 21 našich absolventů.

Rovněž Sigmundova SŠs, Lutín obdr-
žela od HK ČR Čestné uznání za vysokou
úroveň praktické přípravy.

Ing. Vítězslav Stejskal

učitel odborných předmětů

/foto: Ing. Vítězslav Stejskal/



Další výměnný pobyt
je za námi...

Partnerskou organizací, se kterou Sigmun-
dova střední škola strojírenská v Lutíně již
několik let spolupracuje, je Werner von
Siemens Schule ve Wetzlara (SRN, Hes-
sensko). Spolupráce obou škol začala
v rámci projektu Sokrates v roce 1998
a každoročně probíhají výměnné pobyty
žáků a pedagogů ve Wetzlaru a Lutíně.

Ten letošní, jehož pracovní část se ko-
nala na půdě naší školy, se uskutečnil za
podpory Česko-německého fondu budouc-
nosti a obce Lutín a začal dne 1.10. 2006
v Praze. Sem přijeli žáci a pedagogové
z německého Wetzlaru strávit pár dní před
spuštěním vlastních prací na projektech.
Kromě prohlídky historického jádra, roz-
hledny na Petříně a dalších krásných koutů

našeho hlavního města si naši hosté pro-
hlédli též automobilku Škoda v Mladé Bo-
leslavi a cestou do Lutína jsme je nemohli
připravit o návštěvu tvarůžkárny a jejího
muzea v Lošticích. Ve čtvrtek 5. 10. 2006
byli všichni zúčastnění oficiálně přivítáni
na půdě Sigmundovy střední školy strojí-
renské a začala týmová práce na projek-
tech samotných, která byla ukončena ve
čtvrtek 12. 10. 2006 prezentací výsledků
naší týdenní činnosti.

Spolupráce s Wetzlarem
úspěšně pokračuje

Kromě pracovní části měli žáci
z Wetzlaru připraven každodenní odpo-
lední program. Absolvovali tak prohlídku
Olomouce, návštěvu muzea Tatry v Kop-
řivnici, aragonitových jeskyní v Teplicích
nad Bečvou, zámku v Kroměříži, exkurzi

v pivovaru Litovel, návštěvu umělecké
kovárny v Kostelci na Hané, která byla
zakončena výšlapem na vrchol Košíř
a opékáním buřtů. Kromě toho si vy-
zkoušeli své psychické i fyzické možnosti
v areálu Lanového centra v Olomouci, je-
hož návštěva měla mezi žáky velký ohlas.

Po představení výsledků projektové
práce a ukončení výměnného pobytu se
naši němečtí kolegové vydali zpět do
Wetzlaru, kde na jaře roku 2007 proběhne
další z běhů této vzájemné spolupráce, kte-
rého se zúčastní žáci Sigmundovy střední
školy strojírenské. Doufáme, že bude stej-
ně úspěšný a bezproblémový, jako byl ten
letošní.

Mgr. Tomáš David

učitel SSŠs Lutín

/foto: Ladislav Porteš/

Duha Křišťál Lutín

Letní tábor Hoštejn 2006
letos už jedenáctý!

30. 7. - 13. 8. 2006 byste v Lutíně
a přilehlém okolí marně hledali činorodé
a dobrodružství milující děti. Všechny se
totiž ve svých hábitech a s hůlkami v ru-
kou sešly na jednom místě - v Bradavické
škole čar a kouzel, jejíž umístění je přísně
tajné, já však z důvěrných zdrojů vím, že
to bylo v Letním stanovém táboře Na Ně-
meckých lukách v blízkosti Hoštejna.

Bohužel jsme se ale trefili do neskuteč-
ně hnusného počasí, kdy z 14 dnů l0 nejen
propršelo, ale doslova prolilo.

Děti z lutínské DUHY „čarovaly"
na Hoštejně

Děti byly klasickým „bradavickým"
způsobem (kouzelný klobouk promluvil)
rozděleny do čtyř kolejí (družstev), ve
kterých se snažily splnit hlavní úkol tábora
- přemoci zlo zosobněné mocným Lordem
Voldemortem. Musely použít nejen své
vědomosti, ale i důvtip, obratnost a smysl

pro týmovou spolupráci. Jelikož jsme se
nacházeli ve světě kouzel a čar, kde ne
vždy platí zákony našeho světa a někdy
je třeba použití zvláštních „technik", vždy
dopoledne měly děti magickou výuku.
K nejoblíbenějším předmětům bezesporu
patřily Obrana proti černé magii s Alasto-

rem Moodym a Lektvary vedené pověst-
ným profesorem Snapem.

Jelikož žít v kouzelném světě je nesmír-
ně náročné, i naši zdatní žáci si čas od času
potřebovali oddechnout od čarování. Děti
si mohly vyzkoušet práci s keramickou
hlínou, výrobu šperků a svíček. A abychom



také poznali něco nového, vypravili jsme
se na výlet do Zábřehu, kde zjevně nebyli
na návštěvu z bradavické školy připraveni,
takže jsme zde způsobili menší pozdvižení.
Abychom zjistili, jestli to funguje i jinde,
navštívili jsme také akvapark v České Tře-
bové. Tam nás však bohužel v našich „škol-
ních" uniformách do bazénu nevpustili.

Přes nepřízeň počasí jsme neklesali
na mysli a až na pár bodanců zmrzlými
vosami nikdo neonemocněl. Když pršelo
do stanů, přesunuli jsme se do pevné bu-
dovy. Jen pár odrostlých „skoročarodějů"
neváhalo svými nově nabytými znalostmi
přivolávat slunce.

Hlavní úkol tábora se nám podařilo
splnit - pomocí závěrečného „superkouz-
la" (kdy lítaly doslova hromy a blesky)
z rukou profesora Brumbála (prý Lenoč-
ky). Zlo bylo poraženo a my jsme mohli
v klidu odjet domů užít si zbytek prázdnin.
Ale mám takový dojem, že s posledním
dnem tábora jsme se zase všichni začali
těšit na ten další... Tak zase za rok, platí?

Lenka Fickerová a Lenka Pospíšilová 'foto: Tomáš Pospíšil/

Z TJ SIGMA LUTÍN
Tenisový turnaj
ve čtyřhrách

Září se stává pravidelně měsícem te-
nisových turnajů. Vloni byl uspořádán
1. ročník Memoriálu Josefa Vlacha. Letos
se při předpokládané menší účasti lutín-
ských tenistů (je jich stále méně a méně)
chopil uspořádání tohoto turnaje pan Ladi-
slav Vybíral. Pozval řadu hostů, především
z Olomouce, takže turnaj dostal novou
vzpruhu v podobě neokoukaných hráčů
i herních stylů.

V sobotu 9. září se turnaje zúčastnilo
dokonce 11 párů, které musely být rozdě-
leny do dvou skupin, kde hrály systémem
každý s každým. Podle pořadí ve skupi-
nách se pak hrálo o konečné umístění.

Vítězi se stali po celodenním náročném
programu (který se vyznačoval vzornou
organizací i kvalitním občerstvením)
domácí tenisté Petr Chudoba a Marek
Surzin.

Lutínský tenis má výborné podmínky,
ale málo zájemců

Tak jako před rokem musím na závěr
znovu opakovat pozvání do řad tenisové-
ho oddílu, který má díky třem kvalitním
kurtům velice dobré podmínky k celoroč-

nímu sportovnímu vyžití, zvlášť když nyní
můžeme mimo obvyklou tenisovou sezónu
využívat hřiště s umělým trávníkem v are-

álu ZŠ.

Ing. Karel Mišák

člen tenisového oddílu

/foto: Petr Vybíral:

„Vítězové na pravé straně"/

Za pokladem Hané
zase až na jaře

Společné ukončení letošního ročníku Jízdy
za pokladem Hané proběhlo 30. září 2006
v třebčínském areálu Ohrada.

Kromě předání certifikátů „Hanácké
cestovatel" bylo z celkového počtu 112
účastníků vylosováno 20, kteří získali trič-
ko s tímto emblémem. Dále byli vyhodno-
ceni nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější
„hanácké cestovatel".

Nejmladším letošním „cestovatelem"
byl David Maitner z Litovle (2 roky
a 4 měsíce), nejstarším Jan Grézl z Bílska
(82 let) a nejvzdálenějšími byli tři - Her-
bert Schenker, Jiří Bartoň a Aleš Petřík
z Ostravy.

Nejrychlejším cestovatelem po Hané
byl Lubomír Kaprál ze Seloutek, který
odevzdal svého vyplněného „průvodce"
již 13. června.

Mezi zúčastněnými bylo také 11 členů
senior-klubu z Náměště na Hané.



K veselému a pohodovému průběhu
celé akce přispělo nejen příjemné a teplé
počasí, ale hlavně velmi pěkný a zajímavý
kulturně - sportovní program: vystoupení
taneční skupiny RYTMUS pod vedením
paní Kataríny Křížkové, žákyň ZŠ Lutín
v hanáckých krojích a mladých cyklistů
ze skupiny BIKETRIAL Olomouc, kteří
předvedli své dovednosti a akrobatické
kousky.

K dobré náladě přispěla také hudební
skupina COUNTRY EXPRES vedená pa-
nem Vladimírem Koudelkou.

Antonín Babek

starosta obce

/foto: p. Kašpar/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA V září a říjnu oslavili zlatou svatbu manželé: Narozené děti:
červenec:
Zdeňka Řeháková Lutín

V září
94 let
91 let
86 let
82 let
82 let
80 let
80 let
75 let

oslavili:
Marie Vodičková
Růžena Honzlová
Anna Kovářová
Ladislav Husička
Věra Navrátilová
Marie Novotná
Lubomír Domes
Anna Aczbergerová

V říjnu oslavili:
90 let František Mlčoch
84 let Ignác Bokůvka
82 let Marie Václavíková
81 let Marie Kratochvílová
80 let Antonín Dostál
80 let Drahomíra Mlčochova
75 let Ján Dučák
75 let Jaroslav Novák

Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Třebčín
Třebčín

Lutín
Třebčín
Třebčín

Lutín
Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

srpen:
Ondřej Zbíral Lutín
září:
Kateřina Lolková Lutín

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

Opustili nás ve věku ...

84 let František Svoboda Lutín
83 let Růžena Podušková Třebčín
71 let Milada Popelková Lutín
55 let Ing. Miroslav Šperka Lutín
51 let Josef Steiner Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Všem třem manželským párům přejeme
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.



Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky a z ročenky 40 roků TJ
Sigma Lutín vybral Vladimír Smékal./

28. 5. 1954 se konaly volby do národ-
ních výborů. Účast voličů byla 97,5%.
Dosud žijícími zvolenými členy NV jsou
František Varha /Olomouc/ a učitelka
Růžena Honzlová. Předsedou byl zvolen
Antonín Zvejška.

Na podzim téhož roku se konaly volby
do Národního shromáždění, účast byla
98,7% /volby byly manifestační/.

9. května a 7. listopadu se konaly lam-
piónové průvody. Obou akcí se zúčastnili
zástupci armády, kteří uspořádali u Spole-
čenského domu ohňostroj.

V obci byl ustaven požární sbor, který
čítal 22 členů. Nebyla zbrojnice ani sušák
na hadice. Požárníci prováděli sběr starého
železa, jinak přijížděly do obce Sběrné su-
roviny, které vykupovaly ostatní odpadové
suroviny.

Zásobování občanů bylo dobré, zboží
v obchodech byl dostatek.

V obci byl okrsek Sboru národní bez-
pečnosti, o žních byly konány žňové hlíd-
ky z řad občanů.

Jednotné zemědělské družstvo bylo
III. typu, počet členů byl 45. Polní práce
probíhaly úspěšně, dodávky byly plněny
na 100%. Odměna za pracovní jednotku
činila 21 Kčs a naturálie. Lutínské JZD
bylo mezi prvními na okrese. Ve žních
pracovaly na zkoušku tři kombajny. Na
„bramborové" brigádě byl denní prémií
pro každého brigádníka koš brambor.

V tělovýchovné jednotě došlo k vy-
tvoření šachového oddílu, který hrál
okresní soutěž družstev a pravidelně ji
vyhrával.

Základy oddílu ledního hokeje se za-
čaly tvořit v sezóně 1954/55 na učilišti
Pracovních záloh. Brzy se dostavily první
úspěchy, když družstvo dorostenců vyhrá-
lo přebor Olomouckého kraje a zúčastnilo
se finále přeboru Moravy v Brně. Při té
příležitosti je třeba vzpomenout obětavé
práce Josefa Vlacha, který oddíl zakládal,
trénoval a pracoval léta i v dalších oddí-
lech.

Zejména nedostatek zkušených a obě-
tavých cvičitelů v odboru základní tě-
lesné výchovy byl příčinou, že činnost
zde načas ochabla. Přesto se však cvičit
nepřestalo a zejména žáků cvičilo několik
desítek.

V letech 1953 - 54 byl v obci vybudo-
ván ze státních prostředků nový sportovní
areál - hřiště na kopanou s běžeckou
dráhou, hřištěm na odbíjenou a dalším
prostorem pro ostatní sportovní odvětví.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 1. 2007.
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