
Redakční rada Obecní-
ho zpravodaje děkuje 
všem dopisovatelům za 
kvalitní spolupráci, bo-
haté příspěvky a přeje 
všem čtenářům a obča-
nům Lutína a Třebčína 
pevné zdraví, pohodu 
a spokojenost v novém 
roce

Mgr. ladislava Kučerová

Poděkování

Po celý rok 2007 přispívali 
svými vystoupeními žáci naší 
mateřské a základní školy k obo-
hacení kulturního dění v obci. 
Jejich vystoupení byla milá, bez-
prostřední a velmi působivá.

Naše poděkování patří nejen 
jim, ale především jejich učite-
lům, kteří věnovali svůj volný čas 
přípravě a nácviku jednotlivých 
programů.

Věříme, že tato bezproblémo-
vá a užitečná spolupráce bude 
pokračovat. Ať dětská vystoupení 
rozdávají radost našim občanům 
i v roce 2008.

Mgr. Jana Šolcová
 předsedkyně SPOZ

Naši jubilanti
V listopadu oslavili:

85 let Milada Rozsívalová Třebčín
84 let Milada Odstrčilová  Lutín
83 let Jozefína Hanáková  Lutín
82 let Vojtěch Šlimbach  Lutín
81 let Karel Přikryl             Třebčín
81 let Anna Coufalová             Třebčín

V prosinci  oslavili:
85 let Marie Šmehlíková           Třebčín
85 let Zdeněk Lasák                 Lutín
84 let Eliška Kapustová  Lutín
83 let Josef Dostál   Lutín
82 let Ludvík Aczberger  Lutín

a měsíce přinesou.
Proto Vám všem, vážení spoluobčané, přeji, aby se naplnila všechna Vaše předsevzetí, abyste rok 2008 prožili ve zdraví a spokoje-

nosti, s nezbytnou dávkou štěstí. Přeji Vám z celého srdce rok moudrých rozhodnutí. 
Antonín Bábek

starosta obce

82 let Jaromír Kubla             Třebčín
81 let Jan Krátký   Lutín
81 let Marie Smičková   Lutín
80 let Žofi a Skládalová                 Lutín
75 let Marie Machalová  Lutín
75 let Jitka Zatloukalová           Třebčín
75 let Božena Steinerová           Třebčín
75 let Vojtěch Spurný             Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 

říjen:
Miroslav Liška   Lutín
Šimon Palánek             Třebčín

listopad:
Anna Bernatová   Lutín
Monika Galásková  Lutín
Ivona Hanzelová   Lutín

prosinec:
Barbora Krejčířová  Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich 
příští dny a cesty byly plné slunce 

a pohody.

Opustili nás ve věku …

84 let Květoslava Němcová  Lutín
81 let Marie Hényková   Lutín
66 let Jaroslav Čepl             Třebčín
50 let František Dvořák             Třebčín
48 let Rudolf Špalek              Třebčín
38 let  Ing. Květoslav Křížek     Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

ZE ŽIVOTA OBCE

Oslavy 28. října

Fotografi emi se vracíme ke vzpomínko-
vým aktům v naší obci, které se uskutečni-
ly k výročí vzniku státu a k uctění památky 
padlých ve světových válkách. 

První snímek je z Lutína, kde kla-
dení věnců proběhlo v pátek 26. října, 
a druhý snímek je z Třebčína v sobotu 
27. října, kde se kromě položení věnců 
uskutečnil i lampiónový průvod a malá 
slavnost v Ohradě. 

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

28. říjen v Třebčíně

Zastupitelstvo obce spolu s dalšími 
veřejně činnými organizacemi a občany 
uskutečňují každoročně několik akcí, kte-
ré navazují na významné tradice a vracejí 
se k nim. Nejinak je tomu i v měsíci říjnu, 

kdy vzpomínáme jednu z nejvýznam-
nějších událostí v naší novodobé historii 
– vznik samostatného československého 
státu v roce 1918. Tentokrát jsme si připo-
mněli již 89. výročí tohoto slavného dne.

V Třebčíně je již tradičně po mnoho let 
tento historický okamžik oslaven lampió-
novým průvodem obcí, položením věnce 
u pomníku padlým a slavnostním shro-
mážděním občanů. Tak se stalo i v pátek 
dne 27. 10. 2007.Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde 

 3.  3.  2008.     
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/foto: Ing. Miroslav Mačák/ /foto: Mgr. Jiří Weidinger/

Vážení spoluobčané,

vánoční svátky a dny, kdy si rok s rokem podávají ruce, jsou 
tradičně spojovány se zamyšlením, jaký byl ten uplynulý rok 
a co asi přinese rok příští.

Doufám, že si každý z Vás našel sváteční chvilku, trošku 
zpomalil uspěchaný rytmus současného života a zamyslel se 
nad tím, co v jeho životě znamenal uplynulý rok, co všechno 
se podařilo a naopak, co zbývá vykonat k tomu, aby mohl být 
spokojen. Asi každý zavzpomínal a připomenul si, co chtěl 
sdělit svým nejbližším a na co nebyl čas, koho chtěl potěšit 
a prostě to „nějak nevyšlo“ a kdy a komu ublížil bez náležité 
omluvy. Toto všechno patří k životu a je na každém z nás, jak 
řadíme hodnoty a co pro nás nejvíc znamená.

S novým rokem přicházejí samozřejmě i novoroční přá-
ní a možná i trocha zvědavosti, co všechno nám příští týdny 

*     *     *     *     *

*     *     *     *     *

*     *     *     *     *
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Děkujeme všem, kteří aktivně pomáhali 
při organizaci. 

Vlaďka Kolářová

P.S.: V tanečních šlo nejen o výuku tance, 
ale i o společenské setkávání, přátelskou 
konverzaci a někdy i o určitý sportovní 
výkon. Hlavním organizátorům, kterými 
byli manželé Kolářovi a Weidingerovi, 
patří poděkování, a třeba se i znova 
sejdeme na podzim tohoto roku.

Třebčínský skřivánek

18. listopadu 2007 proběhl 1. ročník pě-
vecké soutěže pro děti „ Třebčínský skři-
vánek“. Před samotným začátkem pěvecké 
soutěže nám své umění přijely předvést 
malé mažoretky z Litovle. Přijelo jich čty-
řicet, takže v prostorách třebčínského KSZ 
probíhalo hned od začátku čilé hemžení. 

Děvčata nám ukázala dvě sestavy, při 
kterých je obecenstvo nadšeně doprová-
zelo potleskem. Některá z děvčat se pak 
aktivně zapojila i do pěvecké soutěže.

Samotné klání sledovala odborná poro-
ta, ve které zasedly paní Alena Řehořová 
– zpěvačka z Moravského divadla v Olo-
mouci, paní Jiřina Janečková – učitelka 
hudby z Drahanovic a slečna Magda Bílá 
– studentka sólového zpěvu z Třebčína.

Děti předstupovaly před porotu a publi-
kum, aby zazpívaly své připravené písně. 
Nejprve šli ti nejmenší, následováni svými 
staršími kamarády. Soutěžících bylo cel-
kem dvacet.

Všichni soutěžící dostali sladkou odmě-
nu a devět nejlepších výkonů bylo porotou 
oceněno větším dárkem. 

Chtěli bychom poděkovat obecnímu 
úřadu, sponzorům a kolektivu organizáto-
rů za poskytnuté prostředky a pomoc při 
zajištění soutěže.

Úspěch celé akce nás povzbudil k tomu, 
abychom v roce 2008 zorganizovali druhý 
ročník.

Vlaďka Kolářová

 Celá akce byla pak ukončena zapále-
ním vatry v Ohradě, kde bylo také našimi 
hasiči přichystáno milé překvapení ve 
formě pestrého občerstvení. Škoda jen, že 
počasí tentokrát tolik nepřálo a odradilo 
mnohé naše občany od účasti. Přesto byla 
návštěva více než dobrá a zvláště děti si 
této akce se světýlky jistě pěkně užily.

Úcta k těmto tradicím a odkazům na-
šich předků je nejen chvályhodná, ale má 
bezesporu i výchovný vliv na naše děti 
a celou mladou generaci.

Proto všechny organizátory po zásluze 
chválíme.

Ladislav Smička

Taneční pro dospělé 

5. října 2007 vypukla ve velkém sále 
KSZ v Třebčíně akce doposud nevídaná 
- taneční pro dospělé. Sešlo se 15 párů 
nadšenců, lačnících po zdokonalení svého 
tanečního umění.  

Pod vedením zkušených tanečních mi-
strů, manželů Šrámkových z Olomouce, 
chtěli hlouběji proniknout do tajů stan-
dardních i latinsko-amerických tanců. 

Výukový cyklus trval osm večerů. Po-
slední večer, který se konal 30. listopadu, 
to byla velká závěrečná jako v každých 
tanečních. Zúčastněné páry si přizvaly 
přátele, připravily občerstvení podle chuti 
a těšily se na rozlosování tomboly.

Tombola byla velmi bohatá a netradiční. 
O ceny se postarali sami účastníci a hosté. 
Velký zájem (hlavně mezi přítomnými 
hospodyňkami) budilo v předvánočním 
období 3x10 kg mouky.

Pro zpestření a inspiraci nám své umění 
předvedli manželé Zatloukalovi, kteří pod 
vedením manželů Šrámkových tančí již 
tři roky a v seniorské kategorii pravidelně 
sklízejí vavříny v tanečních soutěžích po 
celé republice. 

Náš srdečný dík patří tanečním mistrům 
manželům Šrámkovým, kteří prokázali 
notnou dávku trpělivosti a pedagogického 
umu. Ceníme si také ochoty, se kterou se 
chtějí spolu s námi v příštím roce pustit do 
pokračovacích kurzů. 

Setkání seniorů 2007

Setkání seniorů se v posledních letech 
stalo již nedílnou součástí kulturně spole-
čenského dění v obci. Je třeba velice ocenit 
přístup a snahu zastupitelstva obce přispět 
k aktivnímu životu našich starších občanů, 
připomenout jejich práci pro rodiny, pro 
veřejné dění i pro společnost. A je třeba 
říci, že se to našim představitelům daří.

Letošní „setkání seniorů“ proběh-
lo v úterý 20. listopadu. V příjemném 
a reprezentativním prostředí velkého 
sálu Společenského domu Sigma se sešel 
skutečně velký počet seniorů z Lutína 
a Třebčína. Chvilky společného setkání, 
vzájemného a sousedského popovídání 
byly vyplněny také hodnotným dopro-
vodným programem. Pásmo hanáckých 
písniček a veršů přednesli žáci základní 
školy, profesionálně zazpívali sólisté 
z Moravského divadla v Olomouci. Melo-
diemi z českých operet zúčastněné doslova 
nadchli. Korunou celého podvečera byli 
manželé Vyroubalovi z Drahanovic, kteří 
písničkami z našich mladších let celý sál 
rozezpívali i roztančili.

Program byl také velmi pěkně zpestřen 
improvizovanou bleskovou anketou sta-
rosty obce Antonína Bábka na téma „Jak 
hodnotíte práci zastupitelstva obce, co se 
vám na ní líbí nebo nelíbí“. Odpovědi byly 
různé, ale převládaly ty pozitivní. O občer-
stvení, pohodlí hostů a hodnotnou tombolu 
se postaraly členky ČSŽ a SPOZ z Lutína 
a Třebčína a pracovnice OÚ.

S jistotou je možno říci, že letošní seni-
orské setkání bylo velice dobře připraveno 
a že se také vydařilo. A již dnes se těšíme 
na příští, jistě stejně pěkné a příjemné se-
tkání v roce 2008.

Ladislav Smička

Podzim v Třebčíně byl ve znamení
nejen tance, ale i zpěvu

/text a foto: Ing Miroslav Mačák/

/foto: Ing Dalibor Kolář/

/fota: Antonín Bábek/

Z minulosti Lutína

/Z ročenky TJ Sigma Lutín k 40. výročí 
založení a studie o politicko-kulturní 
aktivitě z roku 1975 vybral a upravil 
V. Smékal./

V roce 1966 uskutečnilo mužstvo 
kopané TJ Sigma na pozvání klubu  RCS 
Aktivist Leipzig zájezd do NDR, kde 
sehrálo dvě vítězná utkání. V Lutíně 
v mezinárodním utkání hostilo fotbalisty 
z Rakouska, nad nimiž zvítězilo 3 : 1. 
Úspěchu dosáhlo mužstvo žáků v roce 
1968 v utkání v Praze se žáky Slávie 
Praha, když zvítězilo 2 : 0. U příležitosti 
oslav 100 let trvání podniku Sigma hostil 
oddíl kopané kompletní družstvo Sparty 
Praha, se kterým prohrál 1 : 9.

Muži oddílu stolního tenisu zvítězili 
v sezoně 1965-66 v okresním přeboru 
družstev I. třídy a postoupili do oblastního 
přeboru II. třídy. Od té doby patřili 
k nejúspěšnějším v olomouckém okrese. 
Od sezony 1969-70 hráli dokonce 
v moravské divizi, kterou vyhráli 
a postoupili do druhé nejvyšší soutěže 
v republice, do národní ligy. V této soutěži 

o partnerství a spolupráci, z toho dvě me-
zinárodní.

Region HANÁ je registrován jako 
občanské sdružení u Ministerstva vnitra. 
Orgány sdružení jsou valná hromada, rada 
sdružení a revizní výbor, dále funguje 
programovací výbor a monitorovací 
výbor. Region HANÁ je členem Národní 
sítě MAS ČR. Funguje na katastru 23 obcí 
o rozloze přes 203 km2 a má přes 23 tisíc 
obyvatel.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

podniků, přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům, obnova 
a rozvoj vesnic, občanská infrastruktura 
a služby, kulturní dědictví, podpora ces-
tovního ruchu ve dvou osách a podpora 
podnikání v regionu.

Pro zajišťování těchto záměrů bylo 
mimo jiné podepsáno přes deset smluv 

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Valná hromada Regionu HANÁ 6. 12. 2007

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Ing. Miroslav Mačák

LEADER podporuje rozvoj 
venkova

se utkávali s družstvy z celé Moravy.
Družstvo ledního hokeje hrálo od 

roku 1967 trvale v krajském přeboru 
s umístěním uprostřed tabulky.

Částečný pokles ve výkonnosti nastal 
v oddíle odbíjené v roce 1967 odchodem 
několika zkušených hráčů.

Odbor základní tělesné výchovy patřil 
k nejaktivnějším složkám tělovýchovy. 
A to přesto, že podmínky nebyly k činnosti 
právě nejlepší. Cvičenci byli odkázáni 
na využívání provizorní tělocvičny na 
Společenském domě, která však činnosti 
zdaleka nevyhovovala. Částečné zlepšení 
podmínek nastalo vybudováním tělocvičny 
při ZDŠ v Lutíně v roce 1970, kterou však 
z rozhodnutí hygienika měla používat jen 
mládež školou povinná.

MNV se z nevyhovujících prostorů 
v areálu JZD Lutín přestěhoval v roce 
1967  do nové budovy. Ta však hned od 
počátku svou velikostí a vnitřním řešením 
zdaleka nevyhovovala potřebám MNV 
a vzrůstajícímu počtu jeho zaměstnanců. 
V budově byly pouze dvě kanceláře 
a v 1. poschodí vkusná obřadní síň s malou 
čekárnou. 

Rozhodujete se pro budoucí 
povolání?

Na začátku školního roku je naším 
pravidelným úkolem nabídnout žákům 
devátých ročníků základních škol 
informace o možnosti volby střední či 
učňovské školy v našem regionu.

Jelikož naše Sigmundova střední škola 
je zaměřena na strojírenské obory, které 
jsou hlavně v poslední době žádoucí 
a mají perspektivu, je naší snahou 
nabídnout žákům informace týkající se 
nejen možností studia na naší škole, ale 
i uplatnění ve strojírenských fi rmách 
v regionech.

Při našich návštěvách základních 
škol je vidět, že žáci nemají dostatek 
informací a znalostí o této problematice. 
Proto pořádáme jak pro žáky, tak i pro 
jejich rodiče různé akce, například ,, dny 
otevřených dveří“, exkurze do okolních 
fi rem, burzy škol v regionu atd.

Jako zkušení pracovníci vyjíždíme do 
okolních základních škol, kde se snažíme 
žákům předat naše znalosti o volbě 
povolání či studiu, vždy ve spolupráci 
s výchovnou poradkyní (poradcem) dané 
školy. Protože žáci mají na přihlášce 
možnost jen jedné volby, musí se správně 
rozhodnout. My se snažíme jim svými 
radami toto rozhodování usnadnit.

Firmy, kterým chybějí kvalifi kovaní 
pracovníci, se snaží ve spolupráci s naší 
školou nabízet různé výhody pro dané 
profese. 

Uchazečům o studium u nás nabízíme:

- čtyřletý studijní obor  Mechanik   
  seřizovač(pro chlapce a dívky)

- tříleté učební obory   Zámečník
 Klempíř - stroj.  
 výroba
 Nástrojař
 Obráběč kovů
(vhodné pro chlapce a dívky)
- dvouletý i tříletý nástavbový studijní obor
 Provozní  
 technika
(denní i večerní studium pro absolventy tří-
letých učebních oborů strojního zaměření)
- zkrácené studium pro absolventy maturit-
ních oborů Mechanik  
 seřizovač
 Obráběč kovů
(pro chlapce a dívky)

Chápeme velmi těžké a složité rozhodo-
vání žáků a hlavně rodičů, a proto jim pře-
jeme, aby se jim volba povolání či studia 
podle jejich představ a možností vydařila 
co nejlépe.

PhDr. Jaroslav Vyhlídal



V živé besedě s místostarostou obce se 
pak obyvatelé DPS dověděli o aktuálním 
dění v obci a dostali odpovědi na své do-
tazy.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Valná hromada SDH 
v Třebčíně

V polovině prosince minulého roku se 
konala valná hromada Sdružení dobrovol-
ných hasičů v Třebčíně. Jednání proběhlo 
za účasti téměř všech členů sdružení, 
značného počtu hostů a těšilo se velkému 
zájmu třebčínských občanů.

Zhodnocení činnosti za uplynulé obdo-
bí, které přednesl pan Ladislav Smička, 
bylo sledováno s velkou pozorností. Naši 
hasiči se měli opravdu čím pochlubit, ať 
již šlo o výjezdy a zásahy při ohrožení 
životů nebo majetku, či bohatou sportovní, 
společenskou a kulturní činnost. 

Je zřejmé, že SDH je nejaktivnějším 
sdružením na území naší obce.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Humanitární sbírka

Lutínské ženy uspořádaly v úterý 
dne 27. 11. 2007 již druhou humanitární 
sbírku v tomto roce pro občanské sdružení 
Diakonie Broumov. 66 občanů z naší obce 
přineslo velké množství různého oblečení, 
lůžkovin, záclon, peřin, povlečení, ale 
i domácích potřeb ve funkčním stavu, vše  
vzorně zabalené do igelitových pytlů nebo 
krabic, což nám usnadnilo manipulaci 
a nakládání pro odvoz.

Děkuji členkám výboru ČSŽ za 
organizační zajištění této akce a všem 
za poskytnutou pomoc, která poslouží 
lidem v nouzi. Humanitární sbírky 
budeme organizovat i v příštích letech.
     Věřím, že věci, které sami nepoužíváte, 
pomohou právě tam, kde je toho nejvíce 
zapotřebí.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ    

Rozsvícení vánočního 
stromu

V pondělí 3. prosince 2007, již podruhé, 
se před Obecním úřadem v Lutíně za pří-
tomnosti velkého počtu občanů a dětí naší 
obce i okolí uskutečnilo slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu, kterým bylo zahá-
jeno adventní období. Všechny přítomné 
přivítal starosta obce pan Antonín Bábek. 
O příjemné naladění vánoční atmosféry 
se pěkným programem vánočních koled, 
básní a říkadel postarali žáci ZŠ Lutín pod 
vedením svých pedagogů za doprovodu 
hudební skupiny p. učitele Jiřího Štěpánka, 
která po celou dobu hrála a zpívala písně 
s vánoční tematikou. 

Zpestřením této kulturní akce byl oh-
ňostroj, který se všem velmi líbil. Značný 
zájem byl o dobrý punč pro dospělé a čaj 
pro děti, které občanům věnovala obec. Na 
přípravě a zajištění občerstvení se podíleli 
pp. Koudelka, Vymazal a také majitelé 
hostince U Popelků.

Poděkování patří všem, kdo se podíleli 
na organizaci a zdárném zajištění této již 
tradiční akce.

Všem občanům přeji do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně kulturní komise 

Posezení v DPS

Vánoční setkání s obyvateli domu s pe-
čovatelskou službou připravily na závěr 
roku členky SPOZ a ČSŽ, s pěkným kul-
turním programem na téma Vánoc vystou-
pily děti ze ZŠ.

Sběrová sobota

V sobotu 24. listopadu proběhl v naší 
obci sběr nebezpečného a objemného od-
padu. Pracovníci našich technických slu-
žeb a TSMO přebírali od občanů odpady 
postupně na pěti místech, nejdříve v Třeb-
číně a pak v Lutíně. Průběh nebyl tak hek-
tický jako při jarním sběru, osvědčuje se 
předávat odpady ve stanoveném časovém 
harmonogramu přímo pracovníkům do 
kontejnerů. Bylo odvezeno téměř 15 tun 
objemného odpadu, 650 kg pneumatik 
a 1 209 kg nebezpečného odpadu v sedmi 
kategoriích. Zároveň bylo zpětným odbě-
rem elektrozařízení zlikvidováno 42 tele-
vizorů, 34 zářivek, 3 mikrovlnné trou-
by, 12 ledniček, 11 vysavačů a 3 fri-
tovací hrnce.

Další takovou sběrovou sobotu máme 
plánovánu na duben nebo květen tohoto 
roku.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

O čem jednala a co rozhodla rada 
obce  na svých jednáních

dne 17. 10. 2007
Schválila:

 výsadbu čtyř stromů na sídlišti v Lu-
tíně s předpokládanou cenou 22.000,- 
Kč;
 ozvučení auly ZŠ a výběr vítězné na-

bídky (celkem 3 nabídky) – zhotovitel  
Moravská agentura Olomouc, p. Zde-
něk Dvořák,  Hněvotín;
 vypracování projektové dokumentace 

pro výstavbu a rekonstrukci vodo-
vodního řadu v lokalitě za obecním 
úřadem;
 uvolnění fi nanční částky 6.000,- Kč 

z rozpočtu obce pro SSŠs v Lutíně na 
částečné krytí nákladů na čtrnáctiden-
ní pobyt německých žáků z partnerské 
školy Werner von Siemens Schule 
z Wetzlaru; prostředky byly poskyt-
nuty na žádost ředitele SSŠs Mgr. P. 
Michalíka;
 uvolnění prostředků ve výši 3.000,- 

Kč z rozpočtu obce na zabezpečení 
soutěže škol v lehké atletice, kterou 
pořádala PO ZŠ a MŠ ve středu dne 
10. 10. 2007;
 zabezpečení oslav státního svátku 

Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu.

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

/foto: Ing Miroslav Mačák/

Kříže a sochy v Třebčíně 
(1. část)

Kapličky, zvoničky, kříže, sochy sva-
tých a boží muka jsou památky, které 
dnes souhrnně nazýváme drobná sakrální 
architektura. Nejčastěji nesou podobu kří-
že, který je jedním ze symbolů křesťanské 
víry. V 17. a 18. století, kdy bylo křesťan-
ství mnohem intenzivněji vnímáno, byly 
tyto symboly budovány v obcích, u cest či 
v polích. K zřízení došlo nejčastěji v mís-
tech zastavení k modlitbě, z vděčnosti, 
k ochraně či na památku nějaké osoby či 
události. Dochované starší, tzv. smírčí kří-
že byly postaveny buď v místech hrdelního 
zločinu či neštěstí, nebo jako upozornění 
na cestu s mýtem. O kříže se většinou sta-
rali dárci a jejich rodiny či obec, na jejímž 
katastru se nacházely, ale již samo zřízení 
sakrální stavby vyžadovalo ujištění, tzv. 
revers, o zajištění údržby do budoucna. 
Tzv. boží muka nejsou přesně vyhraněnou 
stavbou a v minulosti to mohl být opět kříž 
s vyobrazenými symboly umučení Krista, 
sloup se sochou svatého, věžička či stavba 
vypadající jako malá kaplička.

Kdy byl v Třebčíně postaven první kříž, 
nevíme. Ty nejstarší byly často ze dřeva, 
takže se nám nedochovaly – ostatně jejich 
pomíjivost vedla brzy k pořízení kamen-
ných. Do zákresu Třebčína na mapách 
tzv. 1. vojenského mapování z šedesátých 
a osmdesátých let 18. století se dostaly dva 
kříže a dvoje boží muka. Zde ale nemuselo 
jít o zachycení všech křížů v obci a navíc 
to nevypovídá o jejich stáří. Tyto mapy 
byly často doplňovány, takže ani časové 
vročení nemusí odpovídat počtu křížů. 
Kříže stály přibližně v místech těch dneš-
ních na Kaplické (tzv. černý) a na Olšan-
ské (tzv. červený), jedna boží muka stála 
na návsi v místě dnešní kapličky a jedna 
v místě dnešních domů č. p 23-25. Podle 
(tentokrát přesného) soupisu sakrálních 
památek v olomoucké arcidiecézi z osm-
desátých let 18. století byly v Třebčíně dva 
kříže, jedna boží muka a zvonek. Zde je 
jasné pouze umístění zvonku, který se na-
cházel v místě dnešní kaple na návsi. U něj 
byl (slovy tehdejší obecní rady) „na tom 
místě, kde až posavad čest a chvála pánu 
Bohu se vzdává“ v roce 1770 postaven 
nový dřevěný kříž s fi gurou ukřižovaného 
Krista. To znamená, že zde na návsi bylo 
už od nepaměti místo, kde kolemjdoucí 
nebo poutník spočinul, zastavil a pomodlil 
se nebo alespoň pokřižoval a je to první 

skutečně známý kříž v Třebčíně. V následujících příspěvcích se podíváme blíže na histo-
rii jednotlivých křížů a soch v Třebčíně tak, jak byly postupně zřizovány.

Mgr. Jan Štěpán

Třebčín měl a stále má 
mnoho zajímavých památek

/foto: výřez z mapy Třebčína roku 1783, nahoře boží muka v místě dnešních domů č.p. 23-25/

Strategický plán rozvoje 
regionu

V Regionu HANÁ vyvrcholily v pro-
sinci minulého roku práce na Strategickém 
plánu LEADER na plánovací období 2007 
až 2013. Obsáhlý plánovací dokument 
určující směry pro rozvoj regionu byl 
zpracován, schválen valnou hromadou 
Regionu HANÁ a předán na Ministerstvo 
zemědělství v Praze.

Co je to vlastně LEADER a jaký má vý-
znam? LEADER je zkratka z počátečních 

písmen francouzských slov znamenajících 
česky „propojení aktivit podporujících 
rozvoj venkova“.  

Priority a cíle Strategického plánu 
LEADER byly stanoveny na základě širo-
ké diskuse a rovněž s ohledem na analýzu 
území, tzv. SWOT analýzu, provedené 
průzkumy mapující připravované projekty 
a potřeby obcí, podnikatelských i nepodni-
katelských subjektů, nestátních a nezisko-
vých organizací. 

Tyto cíle jsou zpracovány do osmi zá-
kladních směrů, a to rozvoj zemědělských 

Vánoční atmosféru ,,rozsvítil“
ohňostroj a dobrý punč

/foto: Ing Miroslav Mačák/

/foto: Ing Miroslav Mačák/

/foto: Dana Lysická/

Podpis smlouvy o partnerství Regionu Haná a Sigmundovy SŠ strojírenské Lutín



 Vzalo na vědomí informaci o termínu 
obecního plesu, který se koná 1. února 
2008 v aule ZŠ Lutín.
 Vzalo na vědomí informaci o konání 

vánočního koncertu v kapli v Třebčí-
ně dne 23. 12. 2007.

 Schválilo výši vodného a stočného na 
rok 2008: 

 vodné 23, 50 Kč
 stočné 19 Kč

/ba/

Jednání zastupitelstva obce

Počátkem prosince minulého roku se 
uskutečnilo 6.veřejné zasedání Zastu-
pitelstva obce Lutín, které projednalo 
a schválilo některé dokumenty a záměry 
pro rok 2008. V letních měsících bude re-
konstruována ulice Jana Sigmunda od poš-
ty až ke střední škole. Financována bude 
z prostředků Olomouckého kraje, s částeč-
ným podílem obce. Zastupitelstvo schválilo 
účast obce ve veřejné soutěži na prodej 
pozemku u okraje průmyslového areálu 
směrem k Olšanům, rozpočtové provi-
zorium na hospodaření obce počátkem 
tohoto roku, obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za komunální odpady 
ve výši 260,- Kč na osobu a rok a prodej 
obecních pozemků okolo bývalé kotelny 
na tuhá paliva v Lutíně.

Veřejné zasedání se setkalo s malým 
zájmem ze strany občanů, bylo přítomno 
pouze pět hostů.

Ing. Miroslav Mačák 
místostarosta

/

Mikuláš svatý, anděl zlatý 
a čert rohatý v MŠ

Ve čtvrtek 6.12. přišel do naší mateřin-
ky Mikuláš s andělem a s nimi samozřej-
mě i čert. Zastavili se tu v dopoledních 
hodinách.  Zaslechli jsme lehoučký šum. 
Doufali jsme, že to byl  šelest andělských 

komunikace od silnice k ČOV Lutín 
(most).

O čem jednalo a co rozhodlo zastu-
pitelstvo obce  na 6. veřejném zasedání

dne 3. 12. 2007:

 Schválilo návrh smlouvy o společném 
postupu zadavatelů akce „III/57011 
Lutín – průtah (ulice Jana Sigmun-
da)“. Smlouva bude uzavřena mezi 
Olomouckým krajem a Obcí Lutín.
 Schválilo účast obce ve veřejné sou-

těži na prodej parc. č. 234/1 o výměře 
10093 m2 v k. ú. Lutín, kterou vyhlá-
sila ředitelka s. p. MEZ Mohelnice, 
a stanovuje nejvyšší částku, se kterou 
naše obec může do této soutěže vstou-
pit, ve výši do 1,5 mil. Kč.

 Schválilo návrh zadání změny č. 1 
Územního plánu obce Lutín v souladu 
s § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. 
v bodech změn 1.03 – severozápad 
a 1.04 – jih.

 Schválilo pravidla rozpočtového pro-
vizoria na rok 2008, kterými se budou 
hradit činnosti spojené s výkonem 
státní správy, závazky vyplývající 
z uzavřených smluv, investiční výda-
je v případech pokračování započaté 
akce včetně použití dotačních zdro-
jů, příspěvky na provoz zřízených 
organizací a nejnutnější výdaje na 
zabezpečení běžného chodu úřadu 
a samotného fungování územního sa-
mosprávního celku.

 Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
Obce Lutín č. 1/2007 o místním po-
platku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů s platností od 1. 1. 2008.

 Schválilo uvolnění částky ve výši 
50.000,- Kč z ročního příspěvku 
obce TJ Sigma Lutín, aby moh-
ly být pokryty zálohy na úhradu 
energií a zahájení jarní sezóny.

 Souhlasilo se zařazením rekonstrukce 
a rozšíření chodníku v ul. U Parku 
v Lutíně do rozpočtu roku 2008.

 Souhlasilo se zařazením zhotovení 
šachty a uzavíracího elementu na 
splaškovou kanalizaci MŠ Lutín do 
rozpočtu roku 2008. Konečné řešení 
bylo stanoveno na březen 2008.

 Schválilo variantní řešení opravy cen-
trálního schodiště MŠ v první fázi ve 
stádiu projektu.

dne 7. 11. 2007:
Schválila: 
 jmenování starosty obce p. Antonína 

Bábka jako zástupce obce do hod-
notící komise pro výběrové řízení 
na stavbu akce Lutín – průtah. Jako 
náhradník byl schválen místostarosta  
ing. Miroslav Mačák;
 složení inventarizačních komisí k pro-

vedení řádné inventarizace obecního 
majetku k 31. 12. 2007;

 složení likvidační komise pro celý 
kalendářní rok;

 používání znaku obce na reklamní 
ploše sponzorů TJ Sigma, oddílu 
kopané a na dresech „A“ mužstva 
mužů;
 uvolnění částky 6.000,- Kč z rozpočtu 

obce na zabezpečení mikulášské be-
sídky pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ 
a mikulášského představení ve Vyško-
vě;

 uvolnění prostředků ve výši 1.500,- 
Kč z rozpočtu obce pro organizační 
zajištění 1. ročníku pěvecké soutěže 
pro děti, která se bude konat dne 18. 
11. 2007 v budově KSZ v Třebčíně, 
včetně schválení bezúplatného proná-
jmu sálu KSZ;
 uvolnění prostředků do výše 5.000,- 

Kč z rozpočtu obce na organizační 
zabezpečení slavnostního rozsvícení 
vánočního stromu v Lutíně dne 3. 12. 
2007 vč. ohňostroje.

dne  21. 11. 2007:
Schválila:
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na prezentaci obce a zajištění pohoš-
tění občanů při rozsvícení vánočního 
stromu dne 3. 12. 2007;
 podepsání smlouvy mezi společností 

SIGMA SOFT, spol. s r.o., a obcí 
o výkonu servisní činnosti (výpočetní 
technika) na dobu jednoho roku;

 program 6. zasedání zastupitelstva 
obce;

 výši příspěvku 50,- Kč měsíčně na 
žáka s platností od 1. 1. 2008 na čás-
tečnou úhradu neinvestičních nákladů 
školní družiny;
 uvolnění prostředků ve výši 3.000,- 

Kč z rozpočtu obce na zabezpečení 
mikulášské nadílky, která proběhla 
dne 2. 12. 2007 v budově KSZ v Třeb-
číně. 
Rada obce souhlasila,
 aby byla obnovena jednání s obcí 

Hněvotín za účelem převodu místní 

by měla být ještě úspěšnější než  v uplynu-
lém roce 2007.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

Ukončení sezony v tenisu
V pátek 29. listopadu 2007 uzavřel te-

nisový oddíl výroční schůzí svou letošní 
činnost.

Během loňského roku byly uspořádány 
dva úspěšné turnaje, o kterých jsme na 
těchto stránkách již informovali. Náš oddíl 
se také již tradičně zúčastnil okresní soutě-
že neregistrovaných hráčů.

V soutěži, která má extraligu, I. 
a II. ligu, obsadilo v roce 2007 v I. lize 
mužstvo „A“ našeho oddílu ve složení 
P. Chudoba, P. Jurák, M. Surzyn, L.Vy-
bíral a L. Domes 2. místo a mužstvo „B“ 
ve složení L. Krampol, P. Brázdil, V. 
Koudelka a K. Mišák také v této I. lize 
9. místo.

Důležitým bodem výroční schůze byla 
volba nového výboru oddílu. Po odstupují-
cím předsedovi Vladimíru Koudelkovi byl 
účastníky schůze zvolen předsedou Rado-
van Grepl. Dalšími členy výboru jsou pro 
další rok Ladislav Krampol, Petr Brázdil 
a Marek Surzyn.

Na začátku příští tenisové sezony bude 
naše sportovní veřejnost včas seznámena 
s podmínkami využití tenisového areálu, 
který má díky třem kvalitním kurtům ve-
lice dobré podmínky k celoročnímu spor-
tovnímu vyžití jak pro své členy, tak i pro 
ostatní zájemce.

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu

Upozornění občanům !
* V rámci rozšiřování sítě pracoviště 
CZECH POINT má od 2. 1. 2008 každý 
občan možnost vyzvednout si na našem 
OÚ ověřený výpis z Obchodního rejstří-
ku, Katastru nemovitostí, Živnostenského 
rejstříku a Rejstříku trestů.

**** Dokumentace o hodnocení vlivů pláno-
vaného projektu „Těžba štěrkopísku na lo-
žisku Lutín – Luběnice“ je k nahlédnutí na 
OÚ. Každý občan může zaslat své písemné 
vyjádření k této dokumentaci nejpozději 
do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce 
Olomouckého kraje (od 14. 12. 2007).

Ke stanovisku rady obce se budou moci 
občané připojit svými podpisy v termínu 
od 7. do 11. ledna 2008 na OÚ Lutín.

Antonín Bábek
starosta obce

Na chvilku zase zpět k letnímu táboru: 
Fotky jsou asi od listopadu na webu (http:
//duha-kristal.lutin.cz/lt2007/) a jsme rádi, 
že se na nás přijel podívat i „velký pan ře-
ditel školy lutínské“.

A ještě na chvilku zpět k lednu:

Kdo mi písemně sdělí do naší schůzky 
16. 1. 2008 ten správný důvod, proč jsem 
vynechal leden, získává slevu na naši 
únorovou Pavučinku v ceně 100,- Kč!

O výsledku budu informovat v příštím 
čísle zpravodaje.

Tomáš “Stoupa” Pospíšil

Turisté bilancovali

Výroční členská schůze odboru turisti-
ky TJ Sigma se konala 13. listopadu 2007.

V úvodu zprávy o činnosti sdělil před-
seda odboru Vladimír Grézl, že organizace 
má 30 členů, výroční schůze se zúčastnilo 
26 členů.

Činnost odboru v roce 2007 byla zahá-
jena jako každoročně novoročním výstu-
pem na Kosíř, kterého se kvůli nepřízni-
vému počasí zúčastnil menší počet turistů 
než minulý rok. Přesto však počet 1516 
byl  úctyhodný. Byla to stále nejmasovější 
akce v našem regionu. Účastníci se zapsali 
do evidenčních archů, dostali vkusné me-
daile věnované Lutínskou nástrojárnou, 
spol. s r.o., a o jejich občerstvení se posta-
rali slatinkovští hasiči.

6. ledna byl odbor spolupořadatelem 
28. ročníku zimního běhu přes Kosíř, kte-
rého se zúčastnil vysoký počet 141 závod-
níků, kteří běželi v 7 kategoriích.

Hlavní akcí byl již tradičně pořádaný 
34. ročník pochodu Mánesovou stezkou, 
kterého se zúčastnilo 164 turistů, z toho 
132 na 15 km a 32 na 25 km. Kolové 
vyjížďky se zúčastnili pouze 3 cyklisté 
a běhu Mánesovou stezkou, který pořádala 
jubilejně po třicáté Liga 100 Olomouc, 
45 běžců.

Potěšující byla vysoká účast členů na 
regionální akci Hanácké cestovatel, i když 
ne všichni tuto akci dokončili.

Úspěšné byly opět zájezdy spojené 
s turistickými pochody, a sice v květnu do 
Podyjí a do Vranova a v září na Lysou horu 
a na přehradu Šance. O obou zájezdech se 
účastníci vyjádřili velmi pochvalně.

Na závěr schůze probíhala diskuse 
hlavně o činnosti v dalším ročníku, která 

Vánoce, konec roku a za chvilku tu bude 
únor. SCHVÁLNĚ JSEM VYNECHAL 
LEDEN!

Ale zpět k loňskému létu. Tábor se nám 
zase kupodivu povedl. Dětí bylo přiměřeně 
(tj. ani málo, ani moc – prostě tak akorát), 
strojem času jsme prošli mnoha obdobími 
lidských dějin, naše týmy se staraly o své 
úkoly a přitom o nenarušení časové kon-
tinuity (taky bychom se nemuseli narodit, 
že ano?). Jako vždy to dobře dopadlo, 
všichni se vrátili domů celí a zdraví a to 
mi už Medvěd (správce táborové základ-
ny na Hoštejně) skoro dával k podpisu 
nájemní smlouvu na další rok, tj. na tábor 
2008!!! (Jeden by se z toho někdy zbláznil 
...)

A byl tu začátek školního roku, naši 
vedoucí zaměstnávali děti na každé stře-
deční schůzce činnostmi, kterým někdy 
vůbec nerozumím (různé výtvarné práce – 
ubrouskové metody, stavění a pouštění dra-
ků, batikování,  pečení a zdobení perníčků, 
pletení uzlů, topografi cké značky a buzola, 
Hu –tu-tu). Všechny strašně bavil Mikuláš 
v Olomouci a různé míčové či čertovsko-
-andělské „šílenosti“. A já jsem se kon-
cem listopadu dozvěděl parádní zprávu!
     Někdy na jaře 2007 jsme si totiž objed-
nali termín na oblíbené chatě Pavučince. 
Ten termín byl na jarní prázdniny a bývá 
často obsazen domovským oddílem (proto 
ta objednávka skoro rok předem).

A ONO TO VYŠLO!!!
Takže na jarní prázdniny (a jsme už zas 

v únoru a zase jsem vynechal ten leden!) 
máme rezervovanou Pavučinku a v pátek 
1. února vyrážíme! Já a pár dalších si 
bereme dovolenou, někdo má prázdniny 
a všichni se těšíme na všechny děti, ka-
marády a známé, kteří tam s námi pojedou 
a pár dní „spočinou“ v krásné zimní krajině 
Nýznerovských vodopádů. Budeme  hrát 
hry, bobovat, opalovat se (pokud bude sví-
tit sluníčko), „vegetit“ a jinak tropit hlou-
posti. Program se už připravuje, „zvadlo“ 
(pozvánka) také, a tak si všichni rezervujte 
termín 1.- 6./7. února 2008 (přesněji až na 
zvadle) a pojeďte s námi!

Cena bude přiměřená – jede se na 6-7 
dní a určitě to nebude ani třetina ceny let-
ního tábora.

Pozor, pozor - kdo uhodne,
n e p r o h l o u p í !

Z  TJ  SIGMA  LUTÍN

/foto: Tomáš Pospíšil/

/foto: Ing Miroslav Mačák/
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Školní jídelna informuje

Každoročně připravuje kolektiv školní 
jídelny ZŠ Lutín mikulášskou nadílku. 
Bohužel z prostředků určených k přípravě 
obědů to již není možné, neboť ceny 
potravin stále rostou a cenu stravného se 
nám již několik let daří držet stále stejnou. 
Proto jsme se obrátily na dodavatele 
a podnikatele s prosbou o pomoc. Ti nás 
nezklamali a věcnými dary v hodnotě asi 
8 500,- Kč pomohli  při realizaci nadílky. 
Strávníci tak obdrželi mikulášský balíček 
a pochutnali si na ovoci, čokoládě a dalších 
drobných sladkostech. 

Naše poděkování tak patří sponzorům: 
SEVKO PLUS,spol. s r.o., Olomouc - p. 
Josef Dufek, YARO Uherské Hradiště, 
velkoobchod s potravinami + fi rma 
DR.OETKER - p. Skalický, NOWACO 
Olomouc, mrazírenské výrobky - 
p. Lochman, CENTRA Slatinky - 
p. Radomil Vrba, p. Pavel Nevrlý, Slatinky 
- instalatérské práce,  ZD Senice na Hané, 
Sady Vilémov,  Ovoce-zelenina Lutín - 
p. Alena Herrmannová, p. Eva Otrubová, 
Olomouc, velkoobchod s potravinami, 
Potraviny - p. Hana Martínková, Véska 
a MIPL Uherský Brod, mrazírenské 
výrobky - p. Matúšová.

Poděkování patří také kolektivu školní 
jídelny, který se celý rok staral nejen 
o naše žáky, ale také o důchodce a ostatní 
strávníky. 

Všem našim strávníkům přeje kolektiv 
školní jídelny do nového roku 2008 hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Ludmila Zourková, vedoucí ŠJ 
Mgr. Jan Spurný, ředitel školy

Proč jsme stávkovali?

Vážení občané Lutína!

Asi jste se  4. 12. divili, že nepotká-
váte žáčky spěchající do školy, jídelny 
nevařily a ani mateřská školka nebyla 
v provozu.

Naše škola se totiž jako většina škol 
v naší republice 4. 12. 2007 také účastnila 
stávky, vyhlášené Českomoravským odbo-
rovým svazem pracovníků školství. Chtěla 
bych Vám vysvětlit naše postoje, které nás 
ke stávce vedly.

Stávkovali jsem proti stále se snižují-
cím  výdajům ve školství. Podle předvo-
lebních programů vlády patří školství mezi 

kde ho prozradily štěbetavé husy. (Odtud 
pochází zvyk péci na Martina husu.)

Na naše společné podzimní posezení si 
děti z jednotlivých tříd připravily scénky 
o počasí (vymetání koutů větrem apod.), 
pečení martinské husy, ochutnávce vína, 
dále řadu hádanek, pranostik, písniček 
a básní o podzimu. Všichni tak přispěli 
k příjemně stráveným chvílím ve škole. 

Mgr. Jana Paličková
učitelka 

Ztracená duše národa 
– ztráta slušnosti

Tak zní název fi lmu režisérky Olgy 
Sommerové, který mohli žáci zhlédnout 
koncem listopadu v naší škole. Snímek 
přibližuje na  čtyřech osudech  brutální za-
cházení komunistického režimu s ženami 
označenými za třídní nepřátele. 

Každá žena popisovala, co v 50. letech 
prožívala a jak s ní zacházel tehdejší re-
žim. Chtěla bych jim vyslovit poklonu, 
protože i přes všechno, co musely od 
dozorců snášet, tyto ženy nezanevřely na 
svět a nemají v sobě touhu po pomstě. Ob-
divuji i to, že našly v sobě sílu a dokázaly 
o svých pocitech otevřeně  vypovídat. Ni-
kdy nic protizákonného neudělaly. Jedna 
byla dcerou bohatého otce, druhá  byla 
nadšená skautka, třetí pocházela ze selské 
rodiny a poslední měla odvahu pracovat 
pro jinou politickou stranu. Toto byly je-
jich prohřešky. Jednotlivé výpovědi žen na 
mě hluboce doléhaly a vháněly slzy do očí.  
I mí  spolužáci vnímali fi lm s dojetím.  

Všeobecně známý je příběh Milady 
Horákové. Tento fi lm nám odkryl roušku 
krutého bezpráví, které se dotýkalo tisíců 
lidí v tehdejším Československu.

křídel, a když budeme hodně slibovat, tak 
čert nebude mít šanci. Ale pamatujme, že 
vše je zapsáno ve veliké tajemné knize 
života  a jednoho dne poslední kapička 
inkoustu ukápne a potom tedy už ani sli-
bování nepomůže. Ale to bude asi až za 
dlouho. U dětí. 

Dospěláci to mají o trochu horší. Ti už 
by měli vědět, že se má zdravit, (a to nejen 
v MŠ), že návleky používáme z hygie-
nických důvodů, že čtvrt na pět je 16.15 
hod., že odhlášky a přihlášky stravy dětí 
vyřizuje vedoucí školní jídelny a že vši do 
vlásků dětem tajně nevkládá paní učitelka. 
Že úsměv jim sluší a kdo chce další věci 
vědět, musí tři dny v ,,pekle“ sedět. 

BLEKLE, BLEKLE, BLEKLE, 
NETVAŘTE SE VZTEKLE! 

P.S. Jména největších hříšníků byla zve-
řejněna na www.poškolák.cz

Toto upozornění bylo umístěno na in-
formační školkové tabuli a nutno dodat, že 
čert tentokrát odletěl s prázdnou.

Dana Ostianová
vedoucí učitelka MŠ

Podzimní přátelské posezení

Svátek sv. Martina patří k nejvýznam-
nějším svátkům právě končícího podzimu. 
Kdo to však byl sv. Martin a proč byl 
prohlášen za svatého, ví asi málokdo. Děti 
z 1. stupně ZŠ už by mohly vyprávět le-
gendu o Martinovi, který přijel jednoho 
sychravého podzimního dne do města 
Amiens. U městské brány mečem rozťal 
svůj plášť na dvě poloviny, aby jednou 
z nich obdaroval spoře oděného žebráka. 
Přestože byl Martin dobrým vojákem, 
rozhodl se raději zasvětit svůj život křes-
ťanství, péči o nemocné a přestárlé.

 Křesťanská obec zvolila Martina 
svým pastýřem. On však nechtěl zastávat 
biskupský úřad a hledal úkryt ve chlévě, 

Všechny tyto ženy měly hodně spo-
lečného. Režim jim vzal majetek, svobo-
du, mládí a obrovský kus života. Přišly 
o možnost stát se matkami. Neuvěřitelné 
na tom je to, že něco takového dokázali 
dělat Češi Čechům. 

Po zhlédnutí fi lmu následovala beseda 
s dcerou politického vězně z 50. let paní 
Věrou Pytlíčkovou. Její otec  byl vězněn 
v Jáchymově  za skautskou činnost. Této 
statečné ženě patří hluboký dík  za to, že 
se s námi přijela podělit o své hořké vzpo-
mínky a pocity.

Přemýšlejme o své minulosti, ať nejsme 
nuceni  ji znovu prožívat !

Anna Böhmerová
žákyně 9.A

Gymnastika na ZŠ Lutín

Dne 10.11.2007 se vybrané děti ze 
školního kroužku „Gymnastika hrou“ 
(Lenka Polzerová, Magda Greplová, Jana 
Zlatohlávková, Tereza Medková, Monika 
Begyová, Jana Jarošová a Renata Dostá-
lová) zúčastnily krajských závodů Team-
Gym  v Opavě. V týmové gymnastice, jak 
už sám název napovídá, nejde o jedince, 
ale soutěží celé družstvo dohromady. Sa-
motné cvičení mají závodníci ztíženo tím, 
že cvičí jeden za druhým a musí být vždy 
alespoň dva cvičenci v pohybu. 

Naše děti soutěžily ve dvou disciplí-
nách: akrobacie a trampolína. V akroba-
cii se umístnily na 2. a na trampolíně na 
1. místě, po celkovém sečtení bodů jim 
bylo uděleno 2. místo. 

Zleva Jana Jarošová, Jana Zlatohlávková, 
Renata Dostálová, maskot Šťístko, Magda 
Greplová, Tereza Medková, Lenka Polze-
rová,
vpředu Monika Begyová

Děkuji paní Greplové a paní Jarošové, 
které mi pomohly jak s přípravou dětí na 
závody, tak i s dozorem na samotných 
závodech.

Mgr. Martina Bistrá
učitelka ZŠ a vedoucí kroužku

Čert odletěl s prázdnou!

/fota: Mgr. Milena Vychodilová/

/foto: Mgr. Jan Chmelář/

její priority, ale v životě škol a v provozu 
je tomu naopak:

 dostáváme méně fi nancí na provoz 
škol (v roce 2008 to má být o 25%), 
takže se asi předpokládá, že chybějící 
částky na učebnice, učební pomůcky, 
výlety  a na další vzdělávání budou 
muset být více dotovány rodinami 
žáků;

 zaměstnanci školství mají jako stát-
ní zaměstnanci jiné platové tabulky 
( o 14%-25% nižší) než jiní státní 
zaměstnanci;

 předpokládaná výše infl ace by se 
měla pohybovat kolem 4%-4,5%, 
ale nárůst učitelských platů by měl 
být na tři roky téměř zmrazen (je 
plánován jen na 1,5%, což je pouze 
o 300,-Kč více);

 další zdroje fi nancí by se daly podle 
ministerstva vytvořit snižováním po-
čtu zaměstnanců. To povede ke zvyšo-
vání počtu žáků ve třídách (přes 30), 
což bude znamenat přeplněnost tříd  
a pro učitele malou možnost věnovat 
se žákům individuálně. Výuka bude 
méně kvalitní. Aby k tomu u nás ne-
docházelo, vypomáhá nám v naší obci 
letos s fi nancováním jednoho učitele 
obecní úřad.

Nemůže nás uspokojit ani stanovisko 
některých vládních představitelů, vyjá-
dřené slovy pana ministra Kalouska, co 
bychom prý jako učitelé ještě chtěli, když 
pracujeme jen 20 hodin. Nevíme, kde 
k tomu pan Kalousek přišel. Určitě nikdo 
nepochybuje o tom, že když má lékař or-
dinační hodiny od 8 do 11 hod., pracovní 
doba mu zdaleka nekončí.  Ale málokdo 
už si uvědomí, že učitel se po vyučování 
teprve připravuje na hodiny, opravuje pí-
semnosti, připravuje žáky na soutěže, na  
olympiády a na přijímací zkoušky, vede 
kroužky, jedná s rodiči, nacvičuje různá 
vystoupení na kulturní akce atd. atd.

Škoda, že nás naši představitelé ne-
mají čas více navštěvovat, třeba alespoň 
v den otevřených dveří, kdy se o naší práci 
mohou přesvědčit. Zatím se to děje jenom 
1. září při návštěvě pana prezidenta v ně-
kterých školách. 

Ale Vy všichni jste u nás kdykoli vítáni! 
Přijďte se přesvědčit, jak to v současné 
škole vypadá, přijďte se na naši práci 
s dětmi podívat.

Mgr. Eliška Mišáková, předsedkyně ZO ČMOS
Mgr. Jan Spurný, ředitel školy

S mikulášskou nadílkou 
pomohli sponzoři

/foto: Mgr. Martina Bistrá/

Sigmundova střední škola 
strojírenská, Lutín

Odpoledne se starostou 
a žáky partnerských škol

Začátkem listopadu již podesáté přiví-
tala Sigmundova SŠ strojírenská v Lutíně 
delegaci z německé školy Werner von 
Siemens Schule ve Wetzlaru.. V rámci 
projektu  Comenius  a také za fi nanční 
podpory Česko – německého fondu bu-
doucnosti a obce Lutín proběhla každoroč-
ní vzájemná výměna českých a německých 
studentů. 

Během čtrnáctidenního pobytu pra-
covali studenti obou škol na společných 
projektech, navštívili řadu měst a účastnili 
se různých mimoškolních akcí. Součástí 
programu bylo i setkání se starostou obce 
Lutín panem Antonínem Bábkem a mís-
tostarostou ing. Miroslavem Mačákem. 
V aule ZŠ Lutín panovala velmi příjemná 
atmosféra, pan starosta ochotně odpovídal 
na zvídavé dotazy studentů, seznámil je 
s historií obce a informoval také o pláno-
vaných akcích. Studenti se dále zajímali 
o bytovou politiku, výsledky hospodaření 
a společenské vyžití mladých lidí.

Přejme si, aby se tato setkání uskuteč-
ňovala i v příštích letech.

Mgr. Pavel Michalík
ředitel školy

Duha Křišťál Lutín

Léto pryč - zima tu – jaro 
na dohled 

Než jsem se stačil ohlédnout za létem 
a naším táborem, zjistil jsem, že je prosinec, 

/foto: Ladislav Porteš/

/foto: Ladislav Porteš/


