
Narozené děti: 

duben:
Adam Bureš Lutín
Vojtěch Mádr Lutín
Jitka Mádrová Lutín
Marcela Marie Mlčochová Lutín
Markéta Korenná Lutín

květen:
Martin Krátký Lutín
 

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

 *           *           *

Opustili nás ve věku …

61 let JanaJanečková Lutín
74 let Josef Crha Lutín
80 let Drahomíra Mlčochová Třebčín
86 let Anna Kovářová Lutín
87 let    Ludmila Kuchařová              Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

V květnu oslavili:

86 let Jiřina Maláková    Lutín 
85 let Marie Kubínová Třebčín
84 let Květoslava Němcová   Lutín
84 let    Marie Nováková             Lutín
83 let Zdenka Šlimbachová Lutín
82 let Marie Prosová Lutín
81 let Bohumil Tunka Třebčín
81 let Jindřich Káňa Lutín
81 let Žofi e Novotná Lutín
81 let Jozefi na Zoubková Třebčín
80 let Pavel Kubala Třebčín
80 let Milada Hošková Třebčín
75 let Kamil Palička Lutín
75 let Antonie Krampotová Lutín
75 let Anna Vozňaková Lutín
75 let Milada Minářová Lutín

V červnu oslavili:

88 let Božena Gargelová             Lutín
84 let Ladislav Rec Lutín
83 let Hedvika Brumovská          Lutín
83 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
81 let Jan Šmid Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

do I.A třídy. V mužstvu se velmi dobře 
osvědčili vlastní odchovanci z dorostu. 
Z dosud žijících lutínských občanů repre-
zentovali v dalších letech fotbalový oddíl 
Fr. Mrakava, L. Crhonek, Sv. Ševčík. Lub. 
Grézl a Fr. Zejda.

 V letech 1956 – 1957 patřil k nejaktiv-
nějším oddíl stolního tenisu. Získal stálou 
hrací místnost pro 2 stoly v nově postave-
né svobodárně a k aktivním hráčům patřili 
např. Fr. Hampl, Fr. Mrakava,  z mladších 
potom J. Mužík, M. Šperka a Vlad. Grézl.  
Rostislav Ošťádal se stal v r. 1959 okres-
ním přeborníkem.

V lehké atletice se mnoho očekávalo 
od otevření nové běžecké dráhy na sta-
dionu. Slavnostní  zahájení provozu v r. 
1958, kdy v Lutíně startovalo kompletní 
družstvo Slovanu Olomouc, v jehož středu 
byla i řada čsl. reprezentantů, bylo však je-
diným větším lehkoatletickým podnikem, 
který zde byl uspořádán.

Lední hokej přešel v r. 1957 z Pracov-
ních záloh do TJ Spartaku Lutín. Družstvo 
začalo hrát s družstvy okolních oddílů 
z Plumlova, Kostelce, Prostějova, Olo-
mouc apod. V roce 1958 hráli dorostenci 
mistrovské utkání ve fi nále krajského pře-
boru. V sezoně 1959 – 1960  vyhrálo druž-
stvo starších žáků okresní přebor.

Družstvo dorostu odbíjené se zú-
častňovalo pravidelně okresních sou-
těží a stalo se přeborníkem okresu.
     V roce 1957 se podíleli cvičenci od-
dílu základní tělesné výchovy na okresní 
akademii v Olomouci. Činnost oddílu 
se podařilo zaktivizovat hlavně v roce 
1959. Pravidelně 2x týdně cvičily všech-
ny složky a na krajské spartakiádě v roce 
1959 cvičilo 100 cvičenců z Lutína. Na 
II. celostátní spartakiádě v Praze v roce 
1960 vystoupilo 23 lutínských cvičenek.

V roce 1957 byl otevřen a předán do 
užívání nový sportovní stadion.

profi lovanou římsou. Nad ní polygonál-
ní zvonicová věž s nikami po obvodu, 
zakončená cibulovitou bání, makovicí 
a křížkem. V průčelí vchod se segmen-
tovým záklenkem, uzavřený ozdobnou 
mříží. Drobná sakrální stavba z počátku 
19. století, typologicky ojedinělá.

 V Zemském archivu v Olomouci se 
vyskytují k této památce zajímavé a pře-
kvapivé informace. Kaplička byla postavena 
v empírovém stavebním slohu jako kaple sv. 
Jana Nepomuckého v roce 1809 tehdejším 
velitelem Olšanského depotu (magacíny) 
Achbauerem a v kapli byl umístěn oltářní 
kámen (Altarstein) z hněvotínského kostela.

V roce 1860 proběhla přestavba 
a výzdoba rukou „ritmistra“ Grüszmana, 
pravděpodobně také přibyla věžička se zvo-
nem. V témže roce je zaznamenána žádost 
o posvěcení kaple a dále se uvádí, že další 
materiály ke kapličce jsou uloženy v archi-
vu c. k. Olšanského depotu (což je pravdě-
podobně ve vojenském archivu ve Vídni).

Ještě v roce 1970 byla v kapličce dře-
věná soška sv. Floriána a německy psané 
dokumenty, které byly téhož roku společně 
se soškou údajně předány Vojenské správě 
v Olomouci.

V současnosti se jedná o odkoupení 
pozemku pod kapličkou a následné pře-
vezení a restauraci kapličky na vhodném 
místě v Lutíně. Přesun kapličky byl posvě-
cen památkovým úřadem, vhodným mís-
tem pro přemístění by mohl být buď park 
před bývalým stavebním úřadem,  nebo 
ještě lépe prostor zvaný „Pod lipami“.   

Ing. Karel Mišák
člen  zastupitelstva obce 

 (s přispěním historika Jana Štěpána)

Z minulosti Lutína
/Z ročenky TJ Sigma Lutín k 40. výročí za-
ložení vybral a upravil Vladimír Smékal./

Rokem 1956 skončila jedna etapa 
kronikářské činnosti v Lutíně. Dosavadní 
kronikář, ředitel školy A. Vyroubal, byl 
přeložen na nové působiště a v Lutíně 
se nenašel nikdo, kdo by v jeho práci 
pokračoval. Novým kronikářem se až po 
19 letech stal Jan Bundil z Luběnic. Než 
se dostaneme k tomuto období, budeme 
používat k líčení minulosti Lutína pouze 
prameny z ročenky TJ Sigma Lutín k 40. 
výročí jejího založení a Situační studie 
o politicko-kulturní aktivitě obce Lutína. 
V této části vzpomínek z minulosti Lutína 
si všimneme let 1957 až 1960.

Sportovní i tělovýchovná činnost TJ 
Sigma Lutín se stále zlepšovala. V roce 
1958 postoupilo 1. mužstvo oddílu kopané 
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Rozloučení

V pátek 20. dubna 2007 nás náhle 
a nečekaně navždy opustil pan ing. Mi-
loslav Hübner, dlouholetý starosta Lutína 
a Třebčína.

Zarmoucená rodina a přátelé mu vzdali 
poslední poctu ve čtvrtek 26. dubna v olo-
mouckém krematoriu. My jsme bohužel ob-
drželi smutnou zprávu v době, kdy květnové 
číslo Obecního zpravodaje bylo již v tisku, 
proto se k této události vracíme dnes.

Smířit se s odchodem blízkého a mi-
lovaného člověka vyžaduje hodně času. 
Jedinou útěchou v této bolesti je vědomí, 
že všechno cenné a krásné, co ve svém 
životě vykonal, zůstává s námi jako trvalá 
hodnota – láska k rodině, domovu a příro-
dě, upřímná snaha pomoci všude tam, kde 
je třeba. V osobě ing. Hübnera ještě navíc 
úsilí dát obci, ve které se narodil a trvale 
žil, to nejlepší ze svých schopností.

Během dvanáctiletého působení ve funkci 
nejvyššího představitele obce věnoval jejím 
občanům a jejich problémům a požadav-
kům všechen svůj čas. Spolu se svými 
spolupracovníky se zasloužil o realizaci 

celé řady akcí pro zvelebení Lutína a Třeb-
čína a zlepšení života jejich obyvatel – do-
končení výstavby ČOV, přeložení potoka 
mimo obec, vybudování kanalizace, do-
stavbu ZŠ, rekonstrukci lutínské kapličky, 
zahájení regenerace panelového sídliště 
a mnoha dalších.

Po odchodu z funkce starosty obce v ro-
ce 2002 se ing. Hübner podílel po celé další 
čtyři roky na činnosti zastupitelstva obce.

Občané Lutína znali ing. Hübnera jako 
člověka korektního, přímého a čestného, 

s mimořádnou trpělivostí a pochopením 
pro jejich problémy, kultivovaného a s ši-
rokým okruhem zájmů. Pro spolupracov-
níky byl spolehlivým kolegou, přítelem 
a tolerantním nadřízeným.

Vzpomínejme na něho jako na člověka, 
který za šestnáct let ve veřejném životě 
vykonal pro svou obec a pro společnost 
mnohem víc, než mnoho našich renomo-
vaných politiků za celý život.

Antonín Bábek
starosta obce

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde  3.  9.  2007.     

Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si 
redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, 
popř. krácení dodaných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová. 
Vydává Obec Lutín, reg. číslo  MK ČR E 12640. 
Náklad 1250 ks.
Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r.o., 
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285 /foto: Zdeněk Bořuta/

Poděkování za fi nanční dar

Vážení občané, v roce 2006 na jaře jsme 
se pustili do opravy střechy našeho farního 
kostela ve Slatinicích. Po odborném prů-
zkumu bylo konstatováno, že střecha kos-
tela se nachází v havarijním stavu. 

Celou akci jsme společně s ekonomic-
kou radou farnosti, zástupci obce Slatinice, 
památkovým ústavem a stavebním odbo-
rem na arcibiskupství rozdělili do tří etap. 
První etapu máme zdárně za sebou. Při ní 
jsme vyčerpali veškeré fi nanční rezervy.

 *           *           *

Nyní se nacházíme ve druhé etapě cel-
kové výměny krytiny a dřevěných částí 
střechy nad hlavní lodí kostela. Jedná se 
o nejrozsáhlejší část s rozpočtem cca 3 mil. 
Kč. I když jsme požádali o podporu různé 
státní instituce, největší část nákladů jsme 
nuceni uhradit z vlastních prostředků, t.j. 
z darů a příspěvků Vás, občanů farnosti.

V předcházejících dnech jste darovali 
76.368,- Kč.

Chtěl bych touto cestou jménem farnos-
ti Slatinice poděkovat všem, kteří přispěli 
svým darem na opravu střechy slatinické-
ho kostela.

S Boží pomocí věřím, že se nám spo-
lečně podaří opravit náš kostel, úctyhodné 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

     /foto: archiv OÚ/



pro podmínky obce.  Takže kdo porušuje 
tuto vyhlášku, porušuje zákon.

 Připomeneme si z výše uvedené 
vyhlášky část 2 – poplatek za užívání 
veřejného prostranství:

Veřejné prostranství je místo, které je 
přístupné všem bez omezení, bez ohledu 
na vlastnictví. Nemusí jít tedy nutně je-
nom o obecní pozemky. Každá obec chce, 
aby toto veřejné prostranství bylo čisté 
a uklizené, bez jakýchkoliv dočasných 
nebo trvalých skládek čehokoliv. Na druhé 
straně je však nutné občanovi – poplatní-
kovi umožnit, aby si dočasně na vhodném 
místě tohoto veřejného prostranství  mohl 
na určitou dobu uložit např. stavební mate-
riál, odpad po rekonstrukci bytu, dřevo na 
topení, materiál z výkopu apod. Nebudu 
zde citovat vyhlášku, jaké jsou jednotlivé 
sazby poplatku, ani další údaje. Občan 
se může se zněním vyhlášky seznámit na 
obecním úřadě.

Důležité však je, že poplatník musí 
splnit před užitím veřejného pro-
stranství oznamovací povinnost. Musí 
písemně nebo ústně oznámit obecnímu 
úřadu úmysl užití veřejného prostranství 
a totéž musí učinit po ukončení užívání. 
Obecní úřad jako správce poplatku potom 
určí jeho výši. Výše poplatku je ve většině 
případů nízká, činí např. pro umístění sklá-
dek, stavebního materiálu nebo výkopo-
vého materiálu 2 Kč za m2 na den. Pokud 
však někdo opomene uklidit, co si dočasně 
uložil, může se částka značně zvýšit.

Účelem vybírání výše uvedených 
poplatků je především snaha, aby byly 
všechny dočasné skládky z veřejného pro-
stranství co nejdříve uklizeny.

Od poplatku jsou přitom osvobozeny 
skládky všeho druhu, ale jen na dobu 
4 dnů, výjimkou je umístění stavebního 
materiálu po dobu trvání stavebního povo-
lení, nejdéle však 2 roky.

Tento článek si klade za cíl upozornit 
všechny občany, kteří užívají veřejné 
prostranství v rozporu s výše uvedenou 
vyhláškou, aby urychleně učinili nápravu.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Prodej obecních domů

V návaznosti na postup stanovený 
zastupitelstvem obce již v loňském roce, 
upřesněný usnesením z března 2007, 
byl zahájen prodej vybraných bytových 

Prázdniny jsou tady!

Všem školákům a studentům přejeme, 
aby si užili zaslouženého a toužebně oče-
kávaného volna, her, sluníčka, koupání 
a cestování. Nabírejte síly k dalšímu vzdě-
lávání, ale nezapomínejte na své zdraví! 
Pozor na klíšťata a jinou bodavou a kousa-
vou havěť, dovádějte s mírou a na místech 
určených k hrám a sportování.

Šetřte obecní i soukromý majetek, 
chraňte zeleň v parcích a okolí domů. Ne-
zapomínejte na to, že výsledkem vašeho 
dovádění nemusí být zničené zahrádky, 
polámané stromy, poškozené fasády domů 
a zdevastované občanské vybavení, které 
má sloužit všem.

Pedagogickým pracovníkům a zaměst-
nancům školy přejeme, aby si o prázdni-
nách vyléčili „pocuchané“ nervy a doplnili 
vyčerpané zásoby „pedagogického optimis-
mu“, bez kterého se nikdo z nich neobejde.

Rodičům bychom měli popřát hodně 
trpělivosti a připomenout, že prázdniny 
trvají jen dva měsíce a v pondělí 3. září to 
budou mít šťastně za sebou.

Krásné léto a dovolenou přeje všem 
redakční rada.

Důležité upozornění občanům!

Zastupitelstvo obce Lutín schválilo dne 
9. června 2004  Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 4/2004 o místních poplatcích. Řekli 
jsme si, že by bylo vhodné čas od času 
připomenout některé povinnosti, které 
vyplývají z předpisů vydaných obcí a ne 
vždy plněných.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 
upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů 

domů z majetku obce. Konkrétně se jed-
ná o domy v Lutíně na ulicích K Sídlišti 
č.p.179 – 181, Růžová č.p. 167, Břízová 
č.p. 186 – 189, Růžová č.p. 173 – 175, 
Růžová č.p. 176 – 178.

Ve všech uvedených pěti domech 
postupně vznikala bytová družstva 
a byly připraveny předpoklady pro prodej. 
U prvních tří domů již byly kupní smlouvy 
podepsány, poslední dvě bytová družstva 
čekají na zápis do obchodního rejstříku. 
Domy jsou prodávány výhradně  bytovým 
družstvům vytvořeným ze současných ná-
jemníků. Nezbytnou podmínkou prodeje je 
závazek bytového družstva k rekonstrukci 
domu v časovém horizontu do 36 měsíců 
od podpisu kupní smlouvy. Přes počáteční 
organizační, technické a formální problé-
my, které  při prodeji takových nemovitostí 
obvykle nastanou, lze předpokládat úspěš-
né dokončení prodeje v srpnu tohoto roku.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Hasičská soutěž v Třebčíně
Na hodovou neděli 6. května proběhla 

v třebčínské „Ohradě“ okrsková hasičská 
soutěž.

Technicky i organizačně náročnou akci 
připravovali již měsíc předem Andrea 
Hofírková a Zdeněk Kaprál. Svého 
úkolu se zhostili velmi dobře – připravili 
věcné dary, diplomy a poháry, zajistili 
rozhodčí, digitální časomíru, překážky, 
štafetkové hadice,  přívod vody, ozvučení 
a počítačové zpracování výsledků, natiskli 
a rozeslali pozvánky a propozice soutěže.

Hasičská družstva z Třebčína, Lip, 
Slatinic a Hněvotína soutěžila v běhu 
jednotlivců na 100 m, ve štafetovém běhu 
na 4 x 100 m a v požárním útoku. Jako 
hosté přijeli hasiči z Olšan a Slatinek, 
luběnické  družstvo se nedostavilo.

Hasičské stříkačky PPS 12 musely být 
vybaveny přetlakovým ventilem, který 
zaručoval bezpečnost a regulérnost soutěže.

Na soutěž se pečlivě a zodpovědně 
připravovali naši muži i ženy. To se také 
projevilo na výsledku soutěže. Třebčínští 
hasiči ji vyhráli a spolu s ženami, které 
se významně podílely na jejich vítězství, 
postoupili do okresního kola v Grygově.

Doufáme, že touto akcí, atraktivní 
i pro diváky, jsme získali řadu mladých 
lidí pro sport a čestné zápolení. Je to 
jistě správná cesta, po které chceme jít 
i nadále a dobře reprezentovat naši obec 
nejen na soutěžích, ale také při likvidaci 

Vítězi se stali po celodenním náročném 
programu hostující tenisté Radek Kvapil 
z Lip a Jiří Michalčík ze Slatinic, kteří ve 
finále porazili lutínsko-olomouckou dvoji-
ci Ladislav Vybíral a Roman Přidal.

Všichni zúčastnění obdrželi drobné 
dárky, nejúspěšnější pak sošky pro vítěze 
(viz foto).

Turnaj se vyznačoval vzornou organi-
zací i zajištěním kvalitního občerstvení. 
Překvapením byla i řada diváků, která 
dala při odpoledním programu dokonce 
přednost tenisu před mistrovským utkáním 
mužů v kopané.

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu

Kaplička na cestách

V předminulém čísle OZ jsem uveřejnil 
příspěvek o „cestách“ lutínské sochy 
anděla.

Název tohoto příspěvku se shodou 
okolností hodí i do současného čísla.

V Lutíně jsou totiž dvě památky, které 
jsou zapsány v Seznamu nemovitých pa-
mátek okresu Olomouc. A to je vedle již 
zmiňovaného anděla také kaple sv. Floriá-
na v tzv. „magacíně“ vedle silnice směrem 
na Olšany, zapsaná pod evidenčním číslem 
Památkového ústavu č. 2636.

Památkový ústav v Olomouci ji hodnotí 
následujícím způsobem:

Volně stojící kaple čtvercového půdo-
rysu s půlkruhovým závěrem. Fasády 
členěny lisenami a ukončeny oběžnou 

Květen lutínských turistů

Květen bývá obvykle vyvrcholením čin-
nosti turistů. Tak tomu bylo i letos v turistic-
kém odboru Tělovýchovné jednoty Sigma.

Na 12. května byl naplánován již 
34. ročník turistického pochodu Máneso-
vou stezkou. Velmi pěkné počasí, které 
předcházelo tomuto dni, dávalo naději, 
že se i letos tato turistická akce vydaří. 
Počet účastníků nepřekročil průměrnou 
účast posledních let. Na 15 km zaregistro-
vali pořadatelé 132 turistů a na 25 km 32 
turistů. Doby, kdy se dostavilo  na pochod 
několik stovek účastníků, již bohužel patří 
minulosti.

Nedaří se také stále získat větší zájem 
cyklistů – letos se zúčastnili pouze tři.

Ve stejný den jako pochod se pořádal 
také běh Mánesovou stezkou, kterého se 
zúčastnilo 45 běžců.

Koncem měsíce května se uskutečnil již 
tradičně zájezd s turistickým pochodem. 
Cílem  byla tentokrát jižní Morava a zájem 
byl jako každý rok značný. Účastníci se 
těší již dnes na další zájezd, který se usku-
teční v druhé polovině měsíce září.

 Za odbor turistiky
Vladimír Smékal

Memoriál Josefa Vlacha
/2. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách/

V sobotu 16. června byl uspořádán na 
lutínských kurtech 2. ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhrách – Memoriál Josefa 
Vlacha. Tenisový oddíl jej pořádá na paměť 
jednoho ze svých zakladatelů a neúnavného 
propagátora tohoto sportu v Lutíně.

Turnaje se zúčastilo 11 párů z Lutína 
a okolí, jednou z dvojic byl také pár po-
kračovatelů tradice – syn Ivo a vnuk Lukáš 
Vlachovi.

Páry byly rozděleny do dvou skupin, 
kde hrály systémem každý s každým na 
jeden regulérní set. Podle pořadí ve skupi-
nách se pak hrálo o konečné umístění.

Lutín za účasti významných hostů, rodičů 
i spolužáků. Vysvědčení a pamětní list  pře-
dali absolventům ředitel školy Mgr. Pavel 
Michalík a starosta obce Lutín Antonín 
Bábek. Z čtyřletého maturitního oboru Me-
chanik seřizovač byl oceněn Petr Hofman 
za mimoškolní činnost, spolupráci na mezi-
národních projektech s partnerskou školou 
ve Wetzlaru a vzornou reprezentaci školy.

Jak už bývá dobrou tradicí, významné 
firmy, se kterými škola spolupracuje (John 
Crane Sigma, a.s., Timken, a.s., A.M.F. 
Reece, a.s.),  předaly nejlepším absolven-
tům věcné a finanční dary. Někteří z nich 
najdou první pracovní uplatnění právě 
u těchto firem.

Všichni přítomní hosté popřáli absol-
ventům mnoho štěstí a úspěchů v osobním 
i pracovním životě. Mnozí studenti ma-
turitních oborů pokračují v dalším studiu 
a potvrzují tak dobrou úroveň a vysoký kre-
dit Sigmundovy střední školy strojírenské 
v Lutíně.

Mgr. Vilém Ďoubal
učitel SSŠs

Duha Křišťál Lutín

Letní tábor
 

Upozorňujeme děti ve věku od 6 do 
14 let, že jsou stále ještě volná místa 

na letní tábor, který se uskuteční 
v táborové základně na Hoštejně - 

Německých lukách v termínu 
29. 7. – 12. 8. 2007.

 Letošní téma je ODYSEA 0-07. 
Bližší informace získáte u Lenočky 

na tel. č. 603 214 518.

Lenka Pospíšilová

Obcházet nebo ignorovat 
předpisy se nevyplácí

Třebčínští hasiči jsou 
dobře připraveni

dílo našich předků, který se tyčí pod Ko-
sířem a je dominantou našeho regionu. 
Právem můžeme být hrdi na tuto perlu 
hanáckého kraje.

 P. Mgr. Antonín Ptáček 
administrátor ŘK farnosti Slatinice 

/foto: Internet/

/foto: Stanislav Körner/

Z TJ SIGMA LUTÍN

/foto: Ing. Karel Mišák/

Vítězství si odvezli hosté

ZAJÍMAVOSTI

/foto: Ing. Karel Mišák/



skládce nebo se jinak zlikviduje bez dal-
šího využití.

Jak začít? Odpady bychom měli třídit 
přímo doma, pozdější roztřídění odpadu 
není často možné – smícháním se odpad 
znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír 
už není možné zpracovat.

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti 
další koše na ukládání papíru, skla a plas-
tů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, 
můžete je nahradit papírovou krabicí, do 
které postavíte tři tašky.

Co kam patří? Do modrých nádob 
můžete odhodit noviny, časopisy, kance-
lářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenku, karton, papírové obaly 
(např. sáčky). Prosím, nevhazujte mok-
rý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír, použité plenky 
a hygienické potřeby.

Do zelených nádob můžete odhodit 
prázdné láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy – tabulové sklo. Prosím, 
nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla.

Do žlutých nádob můžete odhodit: 
PET láhve od nápojů -  nezapomeňte je 
sešlápnout! – prázdné kelímky, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů. Prosím, 
nevhazujte novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek (motorového oleje, 
chemikálií, barev apod.), polystyren  (jde 
o nebezpečný odpad).

Sběr nápojových kartonů  (od mléka, 
džusů, vína) – odhazujte je do červených kon-
tejnerů, vypláchnuté, prázdné a sešlápnuté.

Dle podkladů firmy EKOKOM 
zpracoval ing. Miroslav Mačák

Informace 
Obecní knihovny v Lutíně 

Obecní knihovna v Lutíně 
oznamuje čtenářům, že ve dnech 
2. 7. - 15. 7. 2007 bude z důvodu

čerpání dovolené uzavřena. 
 Bronislava Pospíšilová,  knihovnice

požárů, živelních pohrom a jejich 
následků – dobrovolně a nezištně, jen za 
poděkování a uznalý stisk ruky.

Ladislav Smička, jednatel SDH Třebčín 
a strojník zásahové jednotky

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 2. června proběhl v naší obci 
sběr nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu.  Zlikvidovalo se ho víc než ob-
vykle, v domácnostech jsme si udělali po-
řádek, ale přesto mám několik kritických 
připomínek.

Naši občané nedodržovali stanovený ča-
sový režim navezení na jednotlivá sběrná 
místa. Tím umožnili rabování odložených 
materiálů jistou skupinou občanů. Snad by 
nebyl tak velký problém navážet odpad ve 
stanovených hodinách a předávat odpad 
přímo pracovníkům technických služeb. 

Druhá kritická připomínka se týká na-
vezení všeho odpadu na jednu hromadu, 
bez ladu a skladu. Následně je pak ztížena 
manipulace a snadno může dojít k úrazu, 
třeba i vážnému, například dobře utajenou 
kyselinou ve skleněných nádobách.

Sběru se nelegálně zúčastnili i občané 
sousedních obcí a samozřejmě nechyběli 
již výše uvedení rabovači.

Stručně ještě uvedu, kolik odpadu se 
v uvedený den odvezlo: velkoobjemového 
bylo přes 28 tun, pneumatik přes 2,5 tuny, 
elektronického odpadu přes čtvrt tuny 
a asfaltových odpadů 400 kg.

Zpětný odběr chladniček a televizorů 
představoval tři tuny, barev téměř 600 kg 
a olejů 60 kg.

Ing. Miroslav Mačák  
místostarosta

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Každý z nás svým chováním přímo 
ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud 
ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho 
recyklaci a  nové použití. Pokud ho vy-
hodíte do popelnice, odpad se uloží na 

O čem jednala a co rozhodla rada 
obce na svých jednáních

dne 25.  4. 2007:
Rada obce schválila:

v zřízení pracovního místa pro pracovní-
ka Technických služeb Lutín  na dobu 
určitou (1 rok) s možností prodloužení 
smlouvy v souladu se ZP;

v poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ve výši 1.000,- Kč lutínským ženám 
na zabezpečení  oslavy Dne matek dne 
14. 5. 2007 v aule ZŠ;

v provedení opravy vstupu do budovy 
školní družiny. Oprava bude prove-
dena v rámci rozpočtu PO ZŠ a MŠ 
a výběr bude minimálně ze tří uchaze-
čů o provedení prací;

v operativní změnu v plánu oprav chod-
níků. Oprava chodníku na Růžové ul. 
nebude provedena v původním rozsahu, 
místo toho bude provedena oprava chod-
níku na ul. K Sídlišti kolem hostelu.

Rada obce souhlasila

v se zahájením jednání ve věci převodu 
horní kapličky v Třebčíně do majetku 
obce (majitel ing. Žalák);

v se zahájením jednání s obcí Hněvotín 
o možnostech převodu komunikace 
na parc. č. 1105/2 v k. ú. Hněvotín do 
majetku obce Lutín.

dne 16. 5. 2007:
Rada obce schválila:

v vyhlášení záměru na prodej pozemku 
parc. č. 268/2 v k. ú. Lutín;

v vyhlášení záměru na prodej pozemku 
parc. č. 308/2 v k. ú. Třebčín;

v poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ve výši 3.500,- Kč na zabezpečení 
pochodu Mánesovou stezkou, pořáda-
ného TJ Sigma Lutín dne 12. května 
2007;

v poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ve výši 8.000,- Kč na zabezpečení akce 
Kácení máje dne 2. 6. 2007;

v poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ve výši 2.000,- Kč na zabezpečení 
tenisového turnaje dne 16. 6. 2007, 
pořádaného TJ  Sigma Lutín.

Rada obce souhlasila

v s předložením návrhu na prodejní cenu 

Správné třídění odpadů 
není žádná věda

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Biologická olympiáda

Také letos proběhla na ZŠ biologická 
olympiáda, což je soutěž pro žáky se zá-
jmem o přírodu. Soutěž se skládá ze tří 
částí: teoretické – testu, poznávání rostlin, 
živočichů a hub a laboratorního úkolu.

V kategorii D (žáci 6. a 7. tříd) zvítězil 
Petr Vrzal, na 2. místě skončila Zuzana 
Vyhnánková a na 3. místě se shodným po-
čtem bodů  Jan Behúň a David Šimůnek. 
V kategorii C (žáci 8. a 9. tříd) zvítězil Petr 
Voňka, na druhém místě skončila Kamila 
Zbořilová a na třetím Anna Böhmerová.

Nejlepší žáci z každé kategorie nás re-
prezentovali v okresním kole. Podmínkou 
účasti bylo vypracování  úkolu, který od 
žáků vyžadoval značnou míru samo-
statnosti a spoustu času. Především žáci 
z kategorie C zúročili zkušenosti z minu-
lých let a dosáhli vynikajících umístění. 
Petr Voňka skončil na 4.místě a o 1,5 
bodu mu utekl postup do krajského kola. 
Kamila Zbořilová získala 7. místo.  Nutno 
podotknout, že až na jedinou výjimku je 
překonali pouze žáci gymnázií. Petr Vrzal 
se umístil na 26. místě.

Gratulujeme žákům k dosaženým úspě-
chům, které jim mohou usnadnit přijetí na 
vybranou střední školu, a děkujeme jim za 
vzornou reprezentaci školy i obce.

Mgr. Jan Chmelář
 učitel Př

 

Myslím si, že tato úspěšná akce oboha-
tila naše žáky o zajímavosti z našeho kraje 
a bude pro ně pobídkou pro získávání 
dalších informací. Zároveň chci poděkovat 
všem pedagogům naší školy za pomoc při 
zpracovávání třídních projektů.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Dětský den v lutínské škole
     
Je třeba se občas pobavit, uvolnit 

a udělat něco bláznivého. Oslava MDD je 
k tomu jako stvořená.

Barevný den – barevné třídy – barevní 
žáci – barevný obrazec na dvoře školy.

Nápad zajímavý, ale zdar akce vždy 
závisí na aktivitě a zájmu zúčastněných. 
Zapojí se opravdu všichni? Byli jsme 
velmi překvapeni. V den oslavy MDD 
opravdu dorazili žáci i učitelé všech tříd 
oděni do barvy, kterou si několik dní před 
akcí vylosovali.

Každá třída se ostatním předvedla 
se svým, k určité barvě zaměřeným vy-
stoupením. Žasli jsme nad originalitou 
a vtipností. Bavili jsme se s růžovými ču-
níky, bílými krvinkami, zelenými žabáky, 
žlutými citrónky . . . 

S „červenými“  jsme si zazpívali „Čer-
venou řeku“, s  „modrými“ píseň „Modrá je 
dobrá“, s „bílými“ jsme pro změnu zpívali 
s Lucií Bílou „Láska je láska“.

Závěrečný obrazec květu z asi dvou set 
lidských těl, který se rozprostřel na dvoře 
školy, byl už jen „ třešinkou na dortu“. Ten 
ve skutečnosti nahradily sladké dobroty 
z naší školní jídelny.

Zdravíme všechny, kdo se „neberou pří-
liš vážně“, podpořili náš „ulítlý“ nápad 
a dobře se bavili.

P.S.: A už přemýšlejte, co vyvedeme 
příště!

 Za učitelský COLOUR  TEAM
Mgr. Leona Čotková

Sigmundova SŠs Lutín

Maturitní zkoušky 2007

Na konci května letošního roku proběhly 
v Sigmundově střední škole strojírenské 
v Lutíně maturitní zkoušky studentů čtyř-
letých oborů Mechanik seřizovač a dvou-
letého nástavbového studia Provozní tech-
nika. Studenti měli prokázat své vědomosti 
ve všeobecných a odborných předmětech 
a vykonat zkoušky z českého jazyka a li-
teratury, anglického a německého jazyka, 
matematiky a odborných předmětů.  

Jako první skládali svou zkoušku do-
spělosti studenti nástavbového studia, kteří 
nasadili výkonnostní laťku velmi vysoko, 
neboť všichni prospěli. Nejlepší student 
Jan Procházka prospěl s vyznamenáním. 
Studenti oboru Mechanik seřizovač už 
tolik úspěšní nebyli, maturitní zkoušku 
někteří z nich nezvládli. Přesto se mezi 
nimi našli studenti, kteří prospěli s vyzna-
menáním: Miloš Kupčík, Jiří Beran a Jiří 
Blatner. Poslední dva jmenovaní splnili 
všechny podmínky pro udělení „Osvědče-
ní Hospodářské komory ČR“ za vynikající 
výsledky během celého studia.

Slavnostní vyřazení všech úspěšných 
absolventů se konalo 5. června v aule ZŠ 

/foto: Antonín Bábek/

/foto: Ing. Karel Mišák/

/foto: Zdeněk Kaprál/

/foto:Antonín Bábek/

Dětský den hýřil 
barvami a veselím

Zájem o přírodu myslí vážně

     /fota: Mgr. Petr Jakob/

/foto: Stanislav Körner/



i pod střechou a navíc se mohly každý den 
vyřádit v krytém bazénu přímo v hotelu.

Večer děti usínaly při pohádce s oblí-
beným plyšáčkem a těšily se, co pěkného 
jim další den přinese. A tak není divu, že 
pět dní uteklo jako voda a my jsme se 
chystali domů, i když se žádnému vlastně 
nechtělo. 

Na závěr děti obdržely diplomy a slad-
kosti za odvahu a splnění všech úkolů.

Po pěti krásně prožitých dnech se svými 
kamarády se vracely plny dojmů, nových 
poznatků a zážitků v pořádku ke svým 
rodičům.

Marta Báťková
 učitelka MŠ Lutín

Skřítkové na Třemešku

Bez aktovek, učebnic, sešitů a úkolů 
– a přece za poznáním – se vydali žáci 
druhých tříd do školy v přírodě.

Odjížděli jsme 14.května 2007 do re-
kreačního areálu Třemešek, který je ukrytý 
v oskavských lesích. 

V kouzelném prostředí se z žáků stali 
skřítkové. V batikovaných čepičkách plni-
li úkoly Vládce lesních skřítků a získávali 
tak klíče k truhle s pokladem. Vytvořili 
si svoji vlajku, z klacíků sestavili skřítka 
Semtamdřívka, hráli hry, vydali se na 
dlouhou cestu, na jejímž konci je čekala 
odměna v podobě koupání ve Václavově. 
Luštili rébusy a tajenky, soutěžili, hledali 
poklad a hráli si. Také však poznávali 
zákonitosti lesa, lesní zvířátka, ptáky, rost-
liny a houby. 

I ohniště v areálu střediska jsme vy-
užili. V kotlíku jsme uvařili guláš a nad 
ohněm si děti opékaly buřty.

Čas nám uběhl velmi rychle. Ale skřít-
kové měli ještě poslední úkol. 

v Schválilo Jednací řád výborů Zastupi-
telstva obce Lutín.

v Neusneslo se na odprodeji teplovodů 
od plynové kotelny k domům Lutín, ul. 
K Sídlišti č.p. 204 a ul. Na Sídlišti č.p. 
205, 206, 207, 208 firmě Vytep Uničov 
za cenu 50.000,- Kč.

v Schválilo koupi pozemků parc. č. 97/8 
o výměře 215 m2 v k. ú. Lutín, parc. 
č. 198/4 o výměře 129 m2 v k. ú. Lutín 
a pozemku parc. č. 198/2 o výměře 
1659 m2 v k. ú. Lutín od státního 
podniku MEZ Mohelnice za cenu dle 
znaleckého posudku.

v Souhlasilo s koupí pozemku parc. 
č. 234/1 o výměře 10093 m2 v k. ú. Lu-
tín od státního podniku MEZ Mohel-
nice za cenu uvedenou ve znaleckém 
posudku.

/ba/

Přijímací řízení žáků 
ZŠ Lutín

V letošním školním roce vychází z naší 
školy 31 žáků 9. ročníku. V dubnu absol-
vovali přijímací řízení na střední školy. 
Spolu s nimi se hlásili 4 žáci z 5. třídy na 
osmiletá gymnázia.

V prvním kole bylo ze 31 žáků devátých 
tříd  přijato 27 žáků (87%). Z toho jedna 
žákyně byla přijata na jiný obor, než se pů-
vodně hlásila. V druhém kole byli přijati 
i žáci neúspěšní v prvním kole (100%).

Ze 4 žáků pátých tříd byli přijati na os-
miletá gymnázia 3 žáci.

Celková úspěšnost žáků naší školy 
v přijímacím řízení na střední školy ve 
školním roce 2006/2007 je 97,12%.

Na gymnáziu bude studovat 9 žáků, na 
středních odborných školách a v matu-
ritních oborech na učilištích 19 žáků, na 
tříleté učební obory bylo přijato 6 žáků.

Proti minulým rokům neproběhly na 
mnoha středních školách písemné přijí-
mací zkoušky, ale žáci byli přijímáni na 
základě prospěchu v posledních třech 
pololetích školní docházky. Jen 15 žáků 
9. ročníku skládalo písemnou přijímací 
zkoušku. Většina z nich (10) psala vše-
obecné testy SCIO, ostatní absolvovali 
vlastní testy škol, na které se hlásili.

Mgr. Jan Chmelář
výchovný poradce

Děti z mateřinky ve škole 
v přírodě 

Víte, co znamená ,, ha hou“! To je po-
zdrav, který si zvolily děti z naší mateřinky 
na škole v přírodě, tentokrát s přívlastkem 
„indiánská″. 

 Naše mateřská škola pořádala ve dnech 
14. až 18. května 2007 svou už třetí školu 
v přírodě v rekreačním středisku v Jedov-
nici. Dvaatřicet dětí se svými učitelkami 
a  zdravotnicí tak mělo možnost prožít 
pět dnů v krásné přírodě a užít si spoustu 
zábavy. A nejen to. Děti prokázaly odvahu 
při přechodu přes rokli, soutěžily v běhu, 
hodu na terč, vyrobily si indiánský oblek, 
čelenku a šátek

Za plnění indiánských úkolů získávaly od-
měnu v podobě zubů na indiánský přívěšek

Spolu se svými učitelkami si vyzdobily 
klubovnu indiánskými symboly a dokonce 
si vyrobily pravé indiánské týpí. A že nám 
někdy pršelo? Ani to dětem nevadilo, pro-
tože pro ně byl připraven pestrý program 

pozemku parc. č. 268/2 v k. ú. Lutín 
zastupitelstvu obce, minimální cena 
200,- Kč/m2.

Rada obce vzala na vědomí

v děkovný dopis od paní Helen Sherlock 
z Velké Británie v souvislosti s návště-
vou její rodiny v Lutíně v dubnu 2007.

 
dne 6. 6. 2007:
Rada obce schválila:

v uvolnění částky z rozpočtu obce ve výši 
3.000,- Kč na zabezpečení oslav 80. 
výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Třebčíně;

v vyhlášení záměru na pronájem 
pozemků parc. č. 684/3 a 1221 v k. ú. 
Hněvotín (v majetku obce Lutín);

v postup při havárii plastové jímky (žum-
py) u sociálního zařízení na Rybníčku; 

v vyhlášení záměru na pronájem obecní 
nemovitosti č.p. 13 v Třebčíně (bývalá 
škola);

v vyhlášení záměru na pronájem obecní 
nemovitosti v ul. U Parku č.p. 85 
a 165 v Lutíně.

Rada obce souhlasila

v se zadáním projektu na rekonstrukci 
budovy DPS pro vnitřní vybavení 
prostor v termínu 1. čtvrtletí r. 2008;

v s poskytnutím příspěvku ve výši 
12  tis. Kč jako dotace pro SDH Třeb-
čín na základě usnesení Zastupitelstva 
Olomouckého kraje při splnění poža-
dovaných podmínek;

v s napojením vodovodních rozvodů 
obce Hněvotín na rozvody obce Lutín 
v prostoru vodojemu za dohodnutých 
podmínek (viz zápis č. 9/2007, bod 
programu 15).

O čem jednalo a co rozhodlo zastupi-
telstvo obce na 3. veřejném zasedání

 dne 13. 6. 2007: 
  
v Schválilo prodej pozemku parc. 

č. 268/2 v k. ú. Lutín o výměře 
9950 m2 za minimální cenu 200,- Kč/m2 
a způsob prodeje obálkovou metodou. 
Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce 
stanovením podmínek pro prodej výše 
uvedeného pozemku a provedením 
výběrového řízení.

v Schválilo Závěrečný účet obce Lutín 
za rok 2006 a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2006 
bez výhrad.

ŠKOLY  INFORMUJÍ

Připravit si získané klíče a pokusit se 
kouzelnou truhlu otevřít. Všichni jsme 
byli napnuti, kdo získá poklad. Ale protože 
i děti se umí zázračně rozhodovat, dohod-
ly se, že dají všechny klíče dohromady 
a poklad si rozdělí. A tak na čepičce přiby-
la i rolnička.

A zazvonil zvonec a 18. května byl po-
hádky konec.

PS. A že nám tři dny pršelo ? Tak toho 
jsme si všimli jen proto, že jsme byli skřít-
kové v pláštěnkách.

Mgr. Jana Paličková, tř.uč.2.A
Mgr. Lenka Soušková, tř.uč.2.B

 
Že neuhodnete, kdo se přesně za měsíc 

po příjezdu skřítků druháčků na Třemešek 
vydá a kdo si nedávno trénoval spinkání 
ve škole, aby celou školu v přírodě dobře 
zvládl !? To vám prozradíme příště…

Slavnostní akademie 
ke Dni matek

Den matek – nejkrásnější svátek v roce. 
Každý spěchá s blahopřáním. Ke gratulan-
tům se tentokrát přidala – i když trochu se 
zpožděním – i naše lutínská škola. 

Ve středu 23. května 2007 proběhla 
slavnostní akademie věnovaná tomuto 
krásnému svátku. Akademie se jako účin-
kující účastnily děti z mateřské i základní 
školy. Všechny chtěly svým maminkám 
poděkovat. A tak přednášely, zpívaly 
a tančily. 

Těžko říci, které z představení bylo 
nejkrásnější, kdo byl nejlepší. Jestli roz-
tomilí mrňousové z mateřinky, na jevišti 
ještě trochu nesví a vyplašení, přesto však 
s nadšením vystupující, nebo suverénní 
slečny a mladí pánové z druhého stupně, 
jejichž pocity před vstupem na jeviště se 
dají snad nejlépe vyjádřit slovy „To bude 
trapas!“ 

Mně osobně se líbili všichni – malé 
Hanačky paní vychovatelky Lužné, žabí 
rodinka paní učitelky Došlíkové, jemná a 
něžná Míša Weiserová se svými orientální-
mi tanci, štíhlé gymnastky z kroužku Mar-
tiny Bistré, talentované mladé tanečnice 
Nikola Řehůlková a Petra Kočková i mladí 
„vědci“, předvádějící pod vedením paní 
učitelky Vrbové fyzikální pokusy. Dobrou 
práci podle mého mínění odvedli i Petra 
Burešová, Martin Dozrál a Pavel Kovařík, 
kteří celý pořad uváděli.

Doufám, že příjemný pocit z odvedené 
práce máme v tomto okamžiku nejen my, 

kteří jsme akademii připravili, ale i ti, kteří 
představení navštívili jako diváci. 

 Mgr. Věra Voňková
učitelka ZŠ Lutín

Poznáváme Kláskův kraj

Úrodná Haná – to jsou přece velké zlaté 
lány obilí. 

Proto není náhodou, že v rámci Regionu 
HANÁ vznikla postavička, která charakte-
rizuje velmi výstižně náš kraj. Jejím otcem 
se stal malíř p. Kerles a nemohl ji nazvat 
jinak než „Klásek“. 

Každá vesnice našeho regionu tak bude 
mít svého „Kláska“, který bude charakteri-
zovat dění v obci.

 Žáci naší školy v rámci projektového 
dne „Den Země“  poznávali nejbližší 
vesnice našeho regionu. Mnozí z nich na-
vštívili obce se svou třídou, jiní získávali 
informace zejména z internetu.

Výsledkem celé akce byla krásná výsta-
va jednotlivých projektů v aule naší školy, 
na kterou byli pozváni občané nejen Lutí-
na a Třebčína, ale i okolních obcí a škol.

Mezi návštěvníky byli také starostové 
Luběnic a Olšan, kterým se naše výstava 
velmi líbila. Přiznali, že na prezentacích 
svých obcí získali zajímavé informace, 
které ani sami o své obci nevěděli.

/foto: učitelky MŠ/

/fota: Mgr. Milena Vychodilová/

Verši, zpěvem a tancem 
poděkovali maminkám

/foto: Mgr. Jan Spurný/

/Mgr.  Jan Spurný/

S Kláskem poznávali sousední obce


