
Naši jubilanti

V lednu oslavili:

86 let Zdeněk Hanák Lutín
81 let Jiří Grunta  Lutín
75 let Marie Smičková  Třebčín
75 let Josef Tunka  Lutín

V únoru  oslavili:

89 let Anežka Báťková  Lutín
86 let Vlasta Huslarová  Lutín
85 let Milada Stachová  Lutín
85 let Miroslav Zahradníček  Třebčín
82 let Marie Andrlíková  Třebčín
82 let Růžena Sedláčková  Lutín
81 let Bedřich Dvořák  Třebčín
80 let Vlasta Šátková  Lutín
75 let Anna Káňová  Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

* * *
Narozené děti: 

prosinec r. 2007:
Josef Antonew Lutín
Antonín Mikulka Lutín
Tomáš Svoboda Lutín

leden:
Tereza Koukalová Lutín
Lukáš Nevěčný Lutín

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

* * *
Opustili nás ve věku …

91 let František Mlčoch  Třebčín
77 let Jaroslav Novák Lutín
61 let Irena Bibrlová  Lutín
60 let Jaroslava Malíšková  Třebčín
53 let Blanka Kelucová  Lutín
85 let Anežka Smičková  Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
  Sbor pro občanské záležitosti

1965 získali lutínští muži vítězství v okres-
ním přeboru a postoupili do okresního pře-
boru II. třídy. Okresními přeborníky se stali 
v těchto letech i jednotlivci oddílů.

Družstvo odbíjené získalo v roce 1962 
olomoucký pohár, vyhrálo několik turna-
jů a udržovalo kontakt s předními družstvy 
prostějovského okresu.

Pestrá byla v této době také činnost 
odboru základní tělesné výchovy. Na III. 
celostátní spartakiádě v roce 1965 cvičily 
z Lutína pouze ženy. 

Činnost odboru ZTV se nesoustřeďova-
la pouze na pravidelné cvičení. Byly pořá-
dány akademie, různá vystoupení při tělo-
výchovných dnech, veřejné cvičební hodi-
ny i jiné akce, v zimě zájezdy za sněhem, 
na koupání do krytého bazénu nebo různé 
náborové soutěže v plnění disciplin odzna-
ku zdatnosti apod. Velmi dobrých umístění 
dosahovala tradičně lutínská děvčata v zim-
ních soutěžích všestrannosti v olomouckém 
okrese.

Vážně byla v šedesátých letech pociťo-
vána potřeba postavení vyhovující tělocvič-
ny v Lutíně. V roce 1963 byly v tomto smě-
ru podniknuty prvé kroky. Při MNV byla 
utvořena komise pro výstavbu tělocvičny, 
bylo doporučeno zařadit výstavbu tělocvič-
ny do plánu v příštích letech. Snad vinou 
malé  iniciativy odborného učiliště však 
zůstalo na další léta jen při snaze.

Počítalo se rovněž s výstavbou koupa-
liště ve spolupráci s n. p. Sigma Lutín, JZD 
a TJ. K tomu však, jak známo, nedošlo.

K 1. 1. 1963 vznikla sloučením výrob-
ních družstev Stavba a Dlažba Olomouc 
nová výrobní jednotka – družstvo Stavba 
Olomouc, které zaměstnávalo 380 pracov-
níků. Základní činností zůstávalo budování 
kopaných studní pro obyvatelstvo, velkých 
studní pro průmysl a provádění hlubinných 
vrtů. Stavařská složka byla a je zaměřena na 
pomoc bytové výstavbě.

Z minulosti Lutína

/Z ročenky TJ Sigma Lutín k 40. výročí 
založení vybral a upravil Vladimír Smé-
kal./

V roce 1960 a dalších byl nejúspěšněj-
ším v činnosti TJ Sigma Lutín oddíl stolní-
ho tenisu. Oddílu byla vymezena  výborem 
TJ hrací doba v tělocvičně na Společenském 
domě. Do okresní soutěže se přihlásilo 
družstvo mužů a smíšené družstvo. V roce 

ně vyloučena možnost ohrožení zdro-
je pitné vody Trávníky, který se nachá-
zí ve směru proudění podzemní vody za 
uvažovanou dobývací plochou. Vodní 
zdroj zásobuje pitnou vodou asi 2500 lidí. 
V hydrogeologickém posudku (příloha č. 
10 studie) se např. v závěru bodu 3 uvádí: 
„V případě, že dojde v průběhu těžebních 
prací k ovlivnění vodního zdroje Trávní-
ky (tj. podstatného snížení vydatnosti
a kvality vody), bude investor povinen 
zajistit náhradní zdroj pitné vody.“

Je pro nás nepřijatelné jenom uvažo-
vat o případné možnosti ohrožení vodního 
zdroje a tím ohrožení zásobování našich 
občanů pitnou vodou. Vybudování nového 
zdroje a jeho napojení na stávající řady tak, 
aby dodávka pitné vody byla kvalitní, je 
otázka dlouhodobá. Při případném odsta-
vení vodního zdroje by navíc došlo k zma-
ření naší investice. Obec vynaložila v r. 
2006 velkou částku na odkoupení vodního 
zdroje Trávníky od spol. Sigma Group, a.s.

Konečně k vodním poměrům dále 
dodáváme, že realizace záměru by zasáh-
la také do významného krajinného prv-
ku, což je ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotná část krajiny, kte-
rá utváří její typický vzhled nebo přispí-
vá k udržení její stability, když ze záko-
na jsou mimo jiné významnými krajin-
nými prvky vodní toky a údolní nivy
(v tomto případě vodní tok Blata a na 
něj navazující údolní niva). Podotýkáme 
dále, že je třeba zvážit i tu skutečnost, 
že záměr by měl být umístěn v chrá-
něné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) a též v druhém ochranném 
pásmu vodního zdroje. Režim CHOPAV 
je zaměřen na zachování mimořádně pří-
znivých přírodních podmínek, vytvářejí-
cích významnou akumulaci povrchových, 
zvláště však podzemních vod. V CHOPAV 
se mimo jiné omezuje těžba nerostů.

ZE ŽIVOTA OBCE

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde 
2.  5.  2008.     
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TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU
(Stanovisko Rady obce Lutín k vý-
sledku řízení o posouzení vlivů 
projektu Těžba štěrkopísku na
ložisku Lutín – Luběnice na životní pro-
středí dle z. č. 100/2001 Sb.)

Podnětem k posouzení vlivů na ži-
votní prostředí byl záměr těžby štěr-
kopísku na ložisku Lutín – Luběnice. 
S tímto záměrem, resp. s jeho realizací, 
rada nesouhlasí z následujících důvodů:

Povrch těžebního prostoru tvoří země-
dělsky využívaná orná půda. Dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, platí prin-
cip subsidiarity, který spočívá v tom, že 
pro nezemědělské účely má být přednost-
ně využívána nezemědělská půda. Ačkoliv 
shora uvedený zákon umožňuje vynětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, realizace 
samotného záměru by s sebou přinesla řadu 
komplikací. Podle obrázku č. 5 předložené 
studie spadá část objektu do kategorie úze-
mí z takových aktivit jednoznačně vylouče-
ných, a to asi jednou třetinou. V posouzení 
vlivů shora označeném je uvedeno, že tato 
situace je podmíněně řešitelná, nicmé-
ně neuvádí ani náznak takového řešení. 

Technická opatření vyjmenovaná v uve-
deném posouzení vlivů budou představovat 
výrazné zásahy do území. Takovým opatře-
ním může být např. protipovodňové opat-
ření, k jehož vybudování by muselo dojít, 
neboť existuje předpoklad, že v době vyso-
kých vodních toků bude zájmová lokalita 
zaplavována.

Důležitým faktorem pro posouzení celého 
záměru jsou výše naznačené vodní poměry. 
Těžba štěrkopísku by zasahovala do hloub-
ky cca 24,5 m pod hladinu podzemní vody. 
Dá se předpokládat, že takový zásah bude mít 
vliv na hydrologické poměry v území.

Domníváme se, že není jednoznač-

Kromě vodních poměrů je pro nás klí-
čová otázka týkající se ohrožení životního 
prostředí a poničení komunikací dopravou. 
Uvádí se, že 80 % produkce štěrkopísku 
by se mělo přepravovat k velkoodběrate-
lům automobily o nosnosti 30 tun. Dále 
je např. uváděno, že v době od 6.00 hod. 
do 16.00 hod. bude vypraveno 9 automo-
bilů za hodinu (frekvence tedy bude: pří-
jezd – odjezd automobilů v intervalech 
3,5 min.). Celkem by za den po dobu 11 
měsíců v roce mělo být vypraveno 118 sou-
prav, které budou štěrkopísek expedovat. 
Taková intenzita musí nutně ovlivnit trva-
lou obytnou zástavbu obce Lutín. Za teo-
retického předpokladu, že doprava pove-
de navrženou trasou, bude v krátké době 
poškozena část silnice směrem z Lutína na 
Hněvotín. Protože už nyní je provoz na této 
komunikaci silný, dojde k dopravním pro-
blémům, což povede k častým haváriím.

Navržená trasa je pouze teoretická, 
skutečnost bude úplně jiná. Přinejmenším 
prázdné soupravy budou v krátké době 
jezdit pro řidiče nejvýhodnější trasou 
– přes Lutín. Všechny rozptylové studie 
budou potom k ničemu. Dojde k poško-
zení komunikace přes Lutín a k přímému 
ohrožení inženýrských sítí - voda, plyn 
(otřesy), které vedou přes ul. J. Sigmunda.

Komunikace na ul. J. Sigmunda má být 
v letošním roce značnými náklady rekon-
struována. Pokud by mělo snad dojít k ote-
vření těžby štěrkopísku v další blízké loka-
litě Olšany – Lutín (viz také text posuzo-
vaného Projektu), mohla by být dopravní 
situace pro naši obec naprosto neúnosná.

V posouzení vlivů se uvádí, že reali-
zací záměru bude ovlivněno asi 300 oby-
vatel Lutína, což je číslo poměrně vysoké 
a je třeba se jím zabývat. Obyvatelé budou 
ovlivněni zejména hlukem a emisemi stroj-
ních zařízení, hlukem z expedičních tras, 
byť povedou mimo zastavěnou část obce. 
Hrozí také zvyšování krátkodobé prašnos-
ti, které rovněž bude nepříznivě působit 
na život v obci. Počet postižených oby-
vatel bude ovšem několikanásobně větší.

Těžba by zhoršila životní
podmínky obyvatel Lutína

Více než 150 vystavovatelů nabídne 
své výrobky i služby 
ve dnech 13. – 15. března 2008 
v prostorách pavilonů A, E a přilehlých 
venkovních plochách Výstaviště Flora 
v Olomouci.

13. a  14. 3. od 9.00 do 18.00 hod.
15. 3. od 9.00 do 18.00 hod.

Počet osob
Lutín  místní část Třebčín Lutín vč. m. č. Třebčín

c e l k e mmuži ženy Σ muži ženy Σ
přihlášených 28 22 50 8 5 13  63

odhlášených 40 52 92 8 3 11 103

narozených 16 12 28 2 2 4  32

zemřelých 12 9 21 6 5 11 32

muži ženy celkem

k 31. 12. 2006 1567 1652 3219

Lutín 1243 1305 2548

Třebčín  312  319  631

k 31. 12. 2007 1555 1624 3179

Počet obyvatel a jejich pohyb v r. 2007

Eva Dudková
evidence obyvatel

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



k tomu, že jsme získali státní prostředky, musí 
soutěž na zhotovitele proběhnout s vylouče-
ním jakékoliv chyby. Z toho důvodu bylo roz-
hodnuto, že soutěž bude zadána odborné fi r-
mě, která bude garantovat správný postup.

U druhé akce – rekonstrukce ul. J. 
Sigmunda - bude obec postupovat na zákla-
dě smlouvy o součinnosti s Olomouckým kra-
jem. Celá akce bude stát 34,3 mil. Kč, z toho 
obec Lutín vynaloží ze svých prostředků část-
ku 4,35 mil. Kč. Technicky je akce připrave-
na, ale termín realizace závisí především na 
Olomouckém kraji.

V plánu jsou i další akce, které chceme rea-
lizovat. Jedná se např. o rekonstrukce chodníků 
v ulici U Parku v Lutíně. Tento chodník bude 
rozšířen o část pro cyklisty. Budou realizovány 
opravy chodníků v Třebčíně na Kaplické a ve 
střední části směrem ke Kulturně společenské-
mu zařízení. Pokud se nám podaří získat dota-
ce, budeme rovněž realizovat rekonstrukci 
a rozšíření vodovodních řadů v ul. Zahrádky 
v Lutíně. Chceme letos provést rozšíření veřej-
ného osvětlení v Třebčíně v rozvojové lokalitě 
„nad nádražím“ a v Lutíně v ulici K Trati.

Nemalé prostředky budou věnovány 
zabezpečení projektových dokumentací na 
akce, které by měly být řešeny v dalších letech. 
Jedná se např. o projektovou dokumentaci na 
stavbu chodníku v ul. Záhumení v Lutíně, 
rekonstrukci chodníků a místních komunikací 
včetně odvodnění v sídlišti v Třebčíně, stavbu 
parku v Třebčíně, stavbu komunikace a zpev-
něných ploch u nádraží v Třebčíně, druhé eta-
py regenerace panelového sídliště atd.

Na opravu místních komunikací chceme 
letos vynaložit v obou částech obce částku ve 
výši 600 tis. Kč.

Z výše uvedeného neúplného přehledu je 
vidět, že pro obec bude letošní rok opravdu 
náročný.

Ing. Lubomír Václavík,
tajemník OÚ

Na „psí“ téma

Jaro klepe na dve-
ře. Je to vidět na před-
zahrádkách, kde nám 
už kvetou sněženky 
a krokusy, v parcích, odkud mizí polámané 
větve a staré stromy, které neušetřily silné 
vichřice nebo „zub času“. A v negativním 
smyslu to vidíme i na veřejných prostran-
stvích a chodnících, které si mnoho našich 
občanů plete s místy vyhrazenými pro ven-
čení jejich čtyřnohých miláčků. Dalo by se 
pochopit, že se občas vloudí chybička a pej-
skovi něco „nevyjde“, kdyby ovšem ...

Připomínáme, že usnesení Zastupitelstva 
obce Lutín o zamítavém stanovisku k těž-
bě štěrkopísku v lokalitě Lutín – Luběnice 
trvá.
Shrnutí rozhodujících námitek:
1)  Negativní dopad na zemědělské využití 

orné půdy způsobené vynětím ze země-
dělského půdního fondu.

2)  Nejsou uvedena protipovodňová opatření.
3)  Dopad na vodní poměry v území není 

dostatečně zhodnocen, vč. nutnosti umě-
lého snižování hladiny nově vzniklého 
jezera, ohrožení vodního zdroje Trávníky 
a narušení chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod.

4)  Negativní dopad kamionové dopravy na 
obec Lutín by byl fatální. Znamená průměr-
ně průjezd jedné soupravy za 3,5 minuty
(vč. prázdných, kterým nelze průjezd 
obcí  zakázat ani jej omezit).

5)  Ovlivnění obyvatel Lutína hlukem, praš-
ností a emisemi z výfukových plynů je 
naprosto nepřijatelné.
Usnesení Zastupitelstva obce Lutín
k těžbě je negativní.

Antonín Bábek
starosta obce

Kulturní kalendář 2008 

Letošní rok začal v naší obci celou řadou 
sportovních, společenských a kulturních 
akcí. Proběhl již tradičně Novoroční výstup 
na Kosíř, XII. obecní ples, třebčínské ostat-
ky, ples SRPŠ. Mnoho akcí je připraveno, 
I. čtvrtletí tohoto roku je již naplněno a na 
další období roku jsou  stanoveny buď přes-
né, nebo orientační termíny. Kdo má zájem 
o společné akce, může sledovat připravované 
dění na obecních vývěskách nebo ještě lépe 
na internetových stránkách obce. U akcí, kte-
ré již proběhly, jsou na www.lutin.cz větši-
nou publikovány i fotografi e. Kdo má pří-
stup na internet, může se podrobně seznámit 
s Kulturním kalendářem 2008 i s informace-
mi o akcích, které již proběhly.
     

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

V souvislosti s kalendářem pro občany, 
který čtenáři obdrželi s lednovým číslem 
Zpravodaje, se omlouváme za chybné leto-
počty (2007) v informačním sloupci vpravo. 
Zároveň uvádíme nové, tentokrát správné 
termíny následujících společenských akcí:

lutínské hody 5. - 6. dubna
třebčínské hody 3. - 4. května
Mánesova stezka 10. května

Redakční rada

Společenské akce na začátku 
roku 2008:

XII. obecní ples

Ples SRPŠ 11. ledna
XII. obecní ples v Lutíně  1. února
„Ostatky“ v Třebčíně  2. února
„Babský “ bál v Lutíně  29. února
Ples Sigmundovy SŠs  29. února

„Ostatky“

Investiční a další akce 
pro rok 2008

V rámci přípravy rozpočtu obce na rok 
2008 bylo nutno jako každý rok navrhnout 
investiční akce, rekonstrukce a další akce tak, 
aby byl zabezpečen rozvoj obce. Při přípravě 
jsme vycházeli jednak z požadavků, které byly 
kladeny v minulých letech, jednak z námětů 
a připomínek, které předložili zastupitelé. Na 
základě těchto podkladů rada obce navrhla do 
plánu investiční výstavby, významných oprav 
a rekonstrukcí a pořízení majetku celkem 26 
akcí s předpokládaným objemem fi nančních 
prostředků ve výši 19,6 mil. Kč. Tato částka 
je na možnosti rozpočtu obce značně vysoká, 
uvážíme-li, že naše obec musí navíc v roce 
2008 zaplatit bankám na splácení úvěrů a úro-
ků z úvěrů částku 5,6 mil. Kč. Tuto celkovou 
částku pro rok 2008 obec splácí na základě 
poskytnutých úvěrů a půjček pro zabezpečení 
některých náročných akcí z minulých let.

V roce 2008 předpokládáme realizaci pře-
devším dvou fi nančně i technicky náročných 
akcí. Jedná se o stavbu vodovodu Lutín – stará 
část, která bude stát celkem 9,96  mil. Kč. Obec 
získala ze státního rozpočtu částku 3 mil. Kč. 
Tato akce je prakticky připravena. Vzhledem 

Rok 2008 bude náročný
pracovně i finančně

né době natřen okrovou barvou, díky níž 
kámen nedýchá. Vlhkost, která postup-
ně vzlíná do kříže, způsobuje odloupá-
vání barvy a kámen postupně zvětrává. 
Vlhkost také způsobuje postupné narůstá-
ní řas, mechů a lišejníků, které kámen dále 
pomalu, ale jistě ničí.

Mgr. Jan Štěpán

Stavební a technický veletrh
STAVOTECH

ný kříž s fi gurou ukřižovaného Krista, ale 
kříž se zde nacházel již předtím. V reverzu 
na údržbu tohoto kříže, který byl zřízen 
obcí, totiž stojí napsáno: „...poněvadž již 
ta fi gura scházela..na to místo nový kříž..
vystavěti“. Za obec se tehdy podepsali 
rychtář Josef Navrátil, purkmistr Antoš 
Vychodil, mladší purkmistr Tomáš Zlámal, 
konšelé Václav Zdražil a Tomáš Vychodil 
a tím i celá obec třebčínská. Podle žádosti 
obce v reverzu nový kříž zřejmě nedlouho 
poté posvětil tehdejší slatinický farář Jan 
Vybíral. Obec svůj závazek k údržbě, jak, 
je vidět, dodržela, neboť dnešní kamenný 
kříž pochází z roku 1792 a byl zřízen poté, 
co byl i kříž z roku 1770 nejspíše pově-
trnostními vlivy poničen. Tento kamen-
ný kříž posvětil ve druhé polovině červ-
na roku 1793  slatinický farář František 
Freiheit, jak dokládá zápis o svěcení kříže 
cum effi gie crucifi xi – tedy s vyobrazením 
ukřižovaného.

Na kříži se mimo plastiky ukřižova-
ného Krista nachází také plastika Panny 
Marie. Je to proto, že je jí zasvěcen far-
ní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a tím i celá slatinická farnost, pod kte-
rou Třebčín spadá. Byť se jedná o ved-
lejší farnost, dokladem místní mariánské 
úcty je i bývalá kaple u Čelechovic, kte-
rá se stala vyhledávaným poutním místem 
poté, co zde byl na cestě nalezen zázračný 
obraz Blahoslavené Panny Marie. Na její 
přímluvu zde prý došlo také k několika 
zázračným uzdravením. Kříž je v součas-

Valná hromada 
TJ Sigma Lutín 

Koncem minulého roku došlo ve vede-
ní TJ Sigma Lutín (dále jen TJ) k malé „revo-
luci“. Na valné hromadě TJ, která se kona-
la 17.12.2007 za účasti předsedů jednotli-
vých oddílů TJ a starosty obce p. Antonína 
Bábka, byl jednomyslně odvolán z funkce 
předseda TJ Miroslav Navrátil. Důvodem 
jeho odvolání bylo především neuspokojivé 
a „neprůhledné“ hospodaření s prostředky 
TJ. Zároveň bylo rozhodnuto, že do doby, 
než se podaří jmenovat nového předsedu TJ, 
převezme veškeré činnosti za odvolaného 
předsedu výbor oddílu kopané. 

Pevně věříme, že změny, které nastaly 
ve vedení TJ, se pozitivně odrazí ve fun-
gování této organizace a zároveň přispějí 
k znovuzískání dobrého jména TJ v očích 
lutínské veřejnosti. 

Petr Kovařík
sekretář oddílu kopané 

Kamenný kříž před kaplí
(1. pokračování)

Jak jsme si již minule řekli, v místě, 
kde je dnes kaple, dříve stávala zvoni-
ce. U ní byl v roce 1770 postaven dřevě-

Z  TJ  SIGMA  LUTÍN

Muži I. B třída  sk. B Dorost II. třída
So 22. 3. 15.00 Brodek u Př. - Lutín
Ne 30. 3. 15.00 Lutín - Chválkovice Ne  30. 3. 12.45 Lutín - Střelice
Ne   6. 4. 16.00 Bohuňovice - Lutín Ne    6. 4. 13.45 Bohuňovice - Lutín
Ne 13. 4. 16.00 Lutín – Dub n. M. Ne  13. 4. 13.45 Lutín - Slatinice
Ne 20. 4. 16.30 Příkazy – Lutín So  19. 4. 14.00 Nemilany - Lutín
Ne 27. 4. 16.30 Lutín – Paseka Ne  27. 4. 14.15 Lutín - Bouzov
So   3. 5. 16.30 Babice – Lutín So    3. 5. 16.30 Velký Týnec - Lutín
Ne 11. 5. 16.30 Lutín – Slavonín Ne  11. 5. 14.15 Lutín - Slavonín
Ne 18. 5. 10.00 Černovír – Lutín So  17. 5. 14.00 Grygov - Lutín
Ne 25. 5. 16.30 Lutín – Drahlov Ne  25. 5. 14.15 Lutín - Nedvězí
Ne   1. 6. 16.30 Mohelnice “B“ – Lutín So  31. 5. 16.30 Chomoutov - Lutín
So   7. 6. 16.30 Hlubočky – Lutín So    7. 6. 14.15 Štěpánov - Lutín
So 14. 6. 16.30 Lutín - Červenka So  14. 6. 14.15 Lutín – Dolany

Starší žáci II. třídy
Ne   6. 4. 10.00 Lutín – Bělkovice Ne 11. 5. 12.30 Haňovice – Lutín
Ne 13. 4. 13.45 Doloplazy – Lutín Ne 18. 5. 10.00 Lutín – Lužice
Ne 20. 4. 10.00 Lutín – Grygov Ne 25. 5. 10.00 Slatinice – Lutín
So 26. 4. 14.00 Bohuňovice – Lutín Ne   1. 6. 10.00 Lutín – Horka n. M.
Čt   1. 5. 16.30 Lutín – Dub n. M. So   7. 6. 14.30 Hněvotín – Lutín
Ne  4. 5. 10.00 Lutín – Velký Týnec So 14. 6. 10.00 Lutín - Štěpánov
Čt   8. 5. 16.30 Dolany - Lutín

ZAJÍMAVOSTI

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Zdeněk Kaprál/

Fotbalisté  „vyrážejí“ na trávník

Soutěžní ročník 2007/2008 - jaro 2008

/foto: Mgr. Jan Štěpán/



Prázdniny? Ale....

„Vy učitelé, vy se máte, už zase máte 
prázdniny.“ Tuto větu slýcháme často od 
ostatních. Ale málokdo už vidí, kolik vol-
ného času musí učitel obětovat pro školu, 
žáky a své další vzdělávání během školní-
ho roku. 

O přípravě na vyučování, opravách 
písemných prací jsem se už posledně zmí-
nila. Navíc každý už několik let vedeme 
ve svém volnu kroužky na škole a jezdíme 
několikrát do roka na semináře a vzdělá-
vání. Ale přes to všechno se najdou i dny 
a týdny, kdy jedeme takzvaně „na doraz“. 

Třeba konec ledna, kdy jsme nejen uza-
vírali pololetní klasifi kaci, psali vysvědče-
ní, ale také zpracovávali údaje žáků a zaklá-
dali nové karty žáků na počítači. Práce od 
půl osmé do osmnácti, devatenácti hodin 
nebyla výjimkou. 

Během prázdnin jsme si měli připravit 
několik hodin na interaktivní tabuli - pro 
nás dosud nové pomůcce. Není to jednodu-
ché, jedna hodina nás stojí i několik hodin 
přípravy. Takové vyučovací hodiny  jsou 
ale pak pro žáky mnohem zábavnější. 

Hned po týdnu jarních prázdnin začal 
další hektický týden. Týden předvádění 
našich příprav na tyto nové hodiny, týden 
příprav na zápis prvňáčků a vlastní zápis 
žáků do prvního ročníku. Další práce od 
7.00 minimálně do 19.00. K tomu denní 
náročná práce ve třídách s žáčky malými 
i s žáky v pubertálním věku.  Máte dojem, 
že pro nás bylo to „zbylé volno“ o prázdni-
nách volnem nezaslouženým? 

A co naše vlastní děti a rodiny? 
Můžeme se jen spoléhat na jejich dobrou 
vůli, pochopení a samostatnost.

Eliška Mišáková
učitelka

Dny otevřených dveří 
v Sigmundově SŠ strojírenské

V letošním školním roce jsme uspo-
řádali v prosinci a v lednu pro absolventy 
základních škol a pro veřejnost tři Dny ote-

zachránit... Skončili jsme ve starém vojen-
ském bunkru, odkud jsme se museli „vystří-
let“. Za zamčenými dveřmi nás už čekal náš 
generál, a tak jsme mohli oslavovat a poma-
lu se vrátit domů. 

(Reportér: Hryzal)

* * *
V minulém čísle Obecního zpravoda-

je jsem vyhlásil soutěž, kdy mi děti měly 
napsat, proč jsem vynechal leden. Výherce 
měl získat slevu na naší akci na Pavučince 
v ceně 100,-Kč.

Přišly mi celkem 3 odpovědi a každá 
byla správná. Na akci nakonec z těchto tří 
autorů správných odpovědí jeli dva: Monča 
„Boule“ Begyová a Jana „Pavlač“ Jarošová. 
Obě získaly slevu 100,- Kč.

Závěrem už jen povím, že akce se oprav-
du docela povedla (jen mohlo být víc sně-
hu) a už se připravujeme na další „víken-
dovku“ s dětmi. Čeká nás „pilování“ pro-
gramu tábora a proškolení několika vedou-
cích a instruktorů, abychom měli na tábor 
vše v nejlepším pořádku.

Náš letní tábor bude letos v termínu 27. 
července - 10. srpna 2008. 

Cena pobytu (s jízdným a pojištěním) 
pro členy sdružení DUHA je 2.700,- Kč, 
pro nečleny 3.200,- Kč.

Letáček by měl být v tuto chvíli již  
„v terénu“, na našem webu (http://duha-kri-
stal.lutin.cz). Pokud ho nemáte, přijďte si 
pro něj k nám.

Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

vřených dveří. Více než 100 žáků devátých 
tříd převážně v doprovodu rodičů se sezná-
milo s výukou ve škole a s provozem dílen.

Můžeme konstatovat, že i v poměrně 
velké konkurenci středních škol je o studi-
um u nás značný zájem. Velký podíl na tom 
má výborná uplatnitelnost našich absolven-
tů na trhu práce a také tradiční spolupráce 
s fi rmami v regionu.

Věříme, že i přes značný populační po-
kles si naše škola udrží stabilní zájem žáků 
přijímaných do 1. ročníku.

Ing. Oldřich Fojtek

Duha Křišťál Lutín
  
První gardová brigáda

ACTION REPORT:

DUHA Křišťál Lutín
I.GARDOVÁ BRIGÁDA
1.- 6.února 2008
Pavučinka - poblíž Žulové

- „Ztratil se generál..! Co budem dělat?!“
- „Musíme povolat speciální tým!“ 
- „Žádný nemáme!“ 
- „Tak ho zavedem...“ 

A tak jsme vytáhli několik dobrovolní-
ků - budoucích vojáků, s nimi jsme odjeli 
na TVZ Pavučinka (Tajná vojenská základ-
na Pavučinka) a tvrdý výcvik začal. Běh 
s plnou polní lesem, orientace v terénu, 
střelba, seskok z vrtulníku, zneškodnění 
plynových bomb -- to vše, a nejen to - jsme 
museli během čtyř dnů dokázat..! Většina 
zvládla úkoly bravurně, některým dělaly 
drobné problémy, ale nakonec všichni uspě-
li! …

Čtyři dny uplynuly 
jako voda a nás čekal 
„Den D“. Napřed jsme 
museli získat tajnou 
zprávu, kterou jsme u ci-
vilisty v blízkém městě 
vyměnili za informaci, 
kde se generál nachá-
zí. Došli jsme k cíli, 
ale kde nic, tu nic...! 
Pomalu jsme se vraceli 
na TVZ. Mezitím vedení 
1. gardové brigády zjis-
tilo novou polohu gene-
rála... a tak jsme ihned 
po návratu z neúspěšné 
mise šli generála znovu 

Únorová „Pavučinka ” nezklamala

„Přestupku se dopustí ten, kdo zne-
čistí veřejné prostranství, veřejně přístup-
ný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení 
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného 
prostranství. Za tento přestupek lez uložit 
pokutu do 1.000,- Kč.“

Protože ně-
kteří naši držite-
lé psů tyto před-
pisy rádi (a čas-
to se značnou 
arogancí) poru-
šují, rozhodli 
se představitelé 

obce pověřit zodpovědnou osobu pravidel-
nou kontrolou veřejných prostranství s tím, 
že bude oprávněna uložit neukázněnému 
držiteli psa blokovou pokutu. A pozor! 
Neznalost předpisů a vyhlášky neomlou-
vá.

Antonín Bábek
starosta obce

Pracoviště CZECH POINT 
v Lutíně

Obecní úřad v Lutíně v součas-
né době poskytuje občanům ověřené 
výpisy z centrálních státních evidencí 
a rejstříků: katastru nemovitostí, obchod-
ního rejstříku, živnostenského rejstříku 
a výpis z rejstříku trestů.

Dříve než půjdete na CZECH POINT, 
musíte znát základní údaje o subjektu, ke 
kterému chcete získat ověřený výstup. 
Tato služba není určená k nahlížení do 
registrů, ale pouze k vystavení ověřené-
ho výstupu z příslušného registru. Tento 
ověřený výstup se stává veřejnou listi-
nou.

Ověřené výstupy jsou ze zákona 
o správních poplatcích zpoplatněné část-
kou Kč 100,- za každou první stránku 
a Kč 50,- za každou další započatou stra-
nu. Za výpis z rejstříku trestů  je správní 
poplatek 50,- Kč.

Úřední hodiny:
Po  8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hod.
St   8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hod.

Bližší informace najdete na www.czechpoint.
cz. 

A jsme u jádra problému, který je tře-
ba řešit radikálně. Psů všech ras v naší obci 
přibývá a zdaleka ne všichni jejich držitelé 
jsou si vědomi povinností z toho vyplýva-
jících. Je třeba vědět, že poplatek odevzdá-
vaný příslušnému obecnímu úřadu se týká 
pouze holého faktu, že občan chová v domě 
nebo v bytě psa. V částce 100,-, ba ani 600,- 
Kč není zahrnut úklid psích exkrementů 
nebo obnova poškozené či zničené zeleně 
a domů. Odpověď „já jsem si za psa zapla-
til a víc mě nezajímá“ není právě důstojnou 
vizitkou kulturního člověka. Uklízet lutínské 
chodníky, zejména na starém i novém sídliš-
ti, by byla práce na plný úvazek a málokdo 
by o ni stál. Těžko ten, kdo takto argumentu-
je, a už vůbec ne ten, kdo psa nemá.

Ale nač opakovat stále dokola to, co je 
každému slušnému člověku jasné. Chceme 
čistou a pěknou obec, ve které bude dob-
ře malým i velkým, mladým i dříve na-
rozeným. A záleží to jen na nás. Za cho-
vání psů na veřejnosti jsou v plné míře 
odpovědni jejich držitelé. Obecně závazná 
vyhláška obce Lutín schválená na zasedá-
ní zastupitelstva obce 14. prosince 2005 
s platností od 1. ledna 2006 jasně vyme-
zuje pojmy veřejné prostranství, prostory 
pro pohyb psů a povinnosti jejich držitelů:
1.  Veřejným prostranstvím jsou v tomto 

případě všechny ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory pří-
stupné každému bez omezení.

2.  Držitelem psa se rozumí vlastník psa, 
chovatel psa, osoba doprovázející psa 
nebo jiná osoba, která odpovídá za 
jeho pohyb po veřejném prostranství. 
Je povinen zabezpečit psa vedením na 
vodítku nebo nasazením náhubku (koší-
ku). Náhubek musí mít pes i při volném 
pohybu po vyhrazeném prostoru.

3.  Je zakázáno vodit psy na parkoviště, dět-
ská hřiště a sportoviště v majetku obce.
Pro úplnost připomínáme, že pro volný 

pohyb psů jsou v Lutíně celoročně vyčle-
něny parcela č. 281/1 a 40/1 (u obecního 
úřadu) a s výjimkou dubna a května všech-
ny polní cesty. V Třebčíně jsou to opět 
s výjimkou dubna a května rovněž všechny 
polní cesty.

Jiná místa, zejména „zahrádky“ u res-
taurací a zeleň kolem nich, by měla být 
návštěv psů ušetřena.

Znečišťování chodníků, parků, trávníků 
a hřišť s výjimkou výše vymezených pro-
storů se hodnotí jako přestupek proti veřej-
nému pořádku podle § 47 odst. 1, písm. d 
zákona č. 200/1990 Sbírky (Zákon o pře-
stupcích). Ten doslova uvádí:

Jak dál v odpadech

Většina našich občanů již  pravděpo-
dobně postřehla, že od 1. 1. 2008 došlo 
k mírnému zvýšení poplatku za komunální 
odpad. Tento třicetikorunový nárůst zdale-
ka nekopíruje ani zvýšení ceny nafty a vyš-
ší cenu skládkovného na skládce komunál-
ního odpadu v Mrsklesích. 

Kalkulace 260,- Kč na občana a rok 
je relativně nízká z jiného důvodu. Jde 
o pozitivní dopad z třídění odpadů. 
Plasty, papír, sklo a kompozitní obaly 
ukládané do příslušných sběrných nádob 
nám snižují roční poplatek na obča-
na téměř o sto korun. Tyto fi nance nám 
totiž do obce přijdou zpět od fi rmy EKO-
KOM jako efekt získaný právě z druhot-
ných surovin. To je ten správný směr. 
Neprodukovat pouze odpad, ale z odpa-
du vytřídit druhotné suroviny a použít je 
pro další výrobu. 

Samozřejmě je stále co zlepšovat. 
V nádobách na tříděný odpad musí končit 
jen to, co tam patří. Je ale vidět, že drtivá 
většina našich občanů odpad třídí a efekt se 
dostavil pro všechny.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta  

SDH Třebčín v roce 2007

O valné hromadě třebčínských hasičů 
s hodnocením celoroční činnosti jsme krát-
ce informovali v lednovém čísle. Konala se 
za účasti téměř všech členů, mnoha hostů 
a těšila se velkému zájmu občanů. A jak 
by ne. Třebčínští hasiči se mají čím po-
chlubit, ať už se jedná o jejich vlastní pra-
covní náplň, nebo o aktivní podíl na orga-
nizaci různých společenských, kulturních, 
sportovních a veřejně prospěšných akcí. 
Z výroční zprávy vyplývá, že na každý 
týden v roce připadla minimálně jedna buď 
za účasti celého sboru, nebo alespoň sku-
piny.

Za psa odpovídá - i platí - 
jeho držitel!

Třídění odpadu se vyplácí
- jen tak dál!

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Ing. Oldřich Fojtek/ /foto: Tomáš Pospíšil/



hradu, zavazovaly Sněhurce šaty, hledaly 
otrávené jablko, přiřazovaly k trpaslíkům 
jejich stíny. Kromě toho kreslily také oblí-
benou postavu, přepisovaly text, skládaly 

obrázková puzzle. Mnohé děti se pochlu-
bily i pěknou písničkou nebo říkankou. 

Po splnění všech úkolů dostaly děti 
medaile v podobě trpaslíků, které připravi-
ly vychovatelky školní družiny s dětmi.

K zápisu přišlo celkem 55 dětí z Lutí-
na, Třebčína i okolních obcí. Rodiče 12 dětí 
požádali o odklad povinné školní docház-
ky. Do 1.ročníku tak bylo přijato 43 dětí, 
které budou v novém školním roce zařa-
zeny do dvou tříd. Už teď se na ně moc 
těšíme.

Mgr. Dana Dostálová, Mgr. Martina Bistrá
učitelky ZŠ Lutín

Učitelé v lavicích

I do školství, i když poměrně poma-
lu, proniká nová technika, která umožňuje 
zkvalitnit výuku žáků. Mezi nejmodernější 
pomůcky patří interaktivní tabule. 

O čem jednala 
a co rozhodla rada obce  
na svých jednáních

dne 3. 1. 2008:
�  Na svém zasedání rozšířeném o zastu-

pitele obce projednala rada po důklad-
ném prostudování materiál zaslaný  
Krajským úřadem  Olomouckého kraje, 
odboru životního prostředí a zeměděl-
ství, týkající se posuzování vlivů na 
životní prostředí, konkrétně zveřejnění 
dokumentace o hodnocení vlivů zámě-
ru „Těžba štěrkopísku na ložisku Lutín 
– Luběnice“. Se stanoviskem rady a pří-
tomných zastupitelů se můžete seznámit 
na jiném místě Zpravodaje. Rada dále 
konstatovala, že usnesení Zastupitelstva 
obce Lutín o zamítavém stanovisku ve 
věci těžby štěrkopísku v lokalitě Lutín 
– Luběnice nadále trvá.

dne 16. 1. 2008:
�  Schválila na základě statického posudku 

osazení mostu v Třebčíně ve „vývozu“ 
dopravními značkami „Zákaz vjezdu 
vozidel s hmotností nad 3,5 t s výjimkou 
vozidel Technických služeb Olomouc“.

�   Stanovila výši poplatku za vydání ově-
řeného výstupu z informačního systé-
mu Czech POINT (viz článek o Czech 
POINT).

�  Schválila uvolnění částky z rozpoč-
tu obce na zakoupení daru do tomboly 
XII. obecního plesu, který se konal 1. 2. 
2008 v aule ZŠ.

Ta umožňuje učiteli velmi atraktivní 
přípravu pro výuku a žákům, aby přímo 
s touto tabulí pracovali (doplňování, přiřa-
zování písmen, slov apod.).

Na naší škole máme jednu takovou 
tabuli. Protože zatím nebyla efektiv-
ně využívána, rozhodlo vedení školy, že 
všichni učitelé projdou třídenním škole-
ním, ve kterém se naučí s tabulí pracovat. 
Ve spolupráci s fi rmou SHARP, která tabu-
li dodala, se v prvních dvou dnech učite-
lé seznamovali s vlastnostmi nové pomůc-
ky, společně vytvořili přípravu, na které si 
vyzkoušeli, co všechno tabule umí.  

Vrcholem celé akce pak bylo závěreč-
né odpoledne, kdy každý učitel předvedl 
ostatním kolegům svou závěrečnou práci – 
přípravu na hodinu. A bylo se na co dívat. 
Všichni učitelé se svého úkolu zhostili více 
než dobře. Připravili si kvalitní programy, 
které se žákům budou určitě líbit. 

Věřím, že práce s tabulí se stane na naší 
škole běžnou vyučovací metodou, která do 
výuky aktivně zapojí i žáky, což povede 
k lepšímu zvládnutí učiva. Většinu příprav 
po dalších úpravách škola pošle do soutěže 
učitelů, kterou vyhlásila fi rma SHARP. 
Vítězné školy dostanou zdarma interaktiv-
ní tabuli. Pokud škola uspěje, získá další 
tabuli zdarma. I do budoucna máme v plá-
nu zakoupit další tabule.

Všichni úspěšní absolventi obdrželi 
certifi kát o úspěšném zvládnutí tohoto ško-
lení.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Kromě výjezdů k požárům, zachra-
ňování zdraví a majetku občanů, brigád 
a péče o životní prostředí a zlepšování 
odborných dovedností oslavili třebčínští 
hasiči loni také 80 let trvání svého sbo-
ru, a ne ledajak. Celý rok se účastnili růz-
ných hasičských soutěží a za výsledky se 
nikdo z nich nemusí stydět. Důstojným 
zakončením oslav byla červencová soutěž 
o putovní pohár SDH Třebčín, která se sta-
la soutěží mezinárodní. Kromě 20 družstev 
mužů a 7 družstev žen z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí se jí totiž zúčastnili také 
hosté ze Slovenska – členové partnerského 
hasičského sboru za středoslovenské obce 
Brehy. O měsíc později jim třebčínští hasi-
či návštěvu i účast v soutěži oplatili.

SDH  v Třebčíně žije bohatým životem. 
Muži i ženy dokáží udělat kus pořádné prá-
ce, ale nezkazí ani žádnou legraci. Jejich 
účast na jakékoliv akci je naopak zárukou, 
že o zábavu nebude nouze.

Hodnotu činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů z Třebčína asi nejlépe vyjadřují slo-
va, kterými jeho jednatel Ladislav Smička 
uzavřel svou výroční zprávu, přednesenou 
na loňské prosincové valné hromadě:

„Je neuvěřitelné, že v dnešním svě-
tě, kde vládne mamon, závist, osočová-
ní, tuneláři a politický marast, dokáží naši 
třebčínští hasiči zcela nezištně a obětavě 
pracovat pro blaho obce a chránit majetek 
a zdraví svých spoluobčanů. Toto dokáží 
jen lidé slušní, čestní, pracovití a ušlechtilí 
a takoví naši hasiči bezesporu jsou.“

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta   

né, ale i prostěradlové laviny byly odmě-
něny.

Pro všechny účastníky karnevalu, ať 
v masce nebo bez ní, byl připraven bohatý 
program plný her, soutěží a nezbytné tom-
boly. 

Naše poděkování patří všem organizáto-
rům akce – členům výboru SRPŠ, učitelkám 
MŠ a rodičům, kteří se zasloužili o  vydaře-
nou akci pro své mazlíčky. ☺

Dana Ostianová
vedoucí učitelka MŠ 

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ

Každoročně na přelomu ledna a úno-
ra probíhají na všech základních školách 
zápisy žáků do 1. ročníku. Do lutínské 
školy přišly děti k zápisu v pátek 15.února 
2008. Škola si v tomto roce připravila zápis 
v  duchu pohádky „Sněhurka a sedm trpas-
líků“. Hned u vchodu čekali na budoucí 
prvňáčky, které přivedli rodiče, sourozen-
ci, ale i prarodiče, Sněhurka a její pomoc-
níci - trpaslíci, kteří je provázeli školou. 

Při zápisu byly úkoly zaměřeny na 
danou pohádku: děti zavedly prince do 

�  Schválila vyhlášení záměru na proná-
jem obecní nemovitosti č.p. 13 v Třeb-
číně (škola).

�  Souhlasila s prodejem dílčího kanali-
začního řadu dešťové kanalizace v are-
álu Sigmy u Slévárny Roučka. Doporu-
čuje zařadit prodej do programu jednání 
zastupitelstva obce.

�  Vzala na vědomí informaci o průběhu 
valné hromady TJ Sigma Lutín.

dne 6. 2. 2008:
�  Schválila s účinností od 1. 4. 2008 zvý-

šení nájemného nebytových prostor 
v důsledku meziroční míry infl ace, kte-
rá činila 2,8 %.

�  Schválila podnájem pro provozovatele 
v nebytových prostorách obecní nemo-
vitosti v Třebčíně č.p. 109. Podnikatel-
ský záměr bude zachován.

�  Souhlasila s návrhem, aby částka z roz-
počtu obce určená pro TJ Sigma Lutín 
byla v návrhu rozpočtu na r. 2008 zvý-
šena o 50.000,- Kč.

�  Vzala na vědomí Zprávu o činnosti 
místní samosprávy a Obecního úřadu za 
rok 2007 a souhlasí s jejím předložením 
na jednání zastupitelstva obce.

�  Vzala na vědomí, že projektová doku-
mentace na přemístění kapličky sv. 
Floriána od „magacíny“ do areálu obce 
byla zadána projektantovi.

 /ba/

Karneval MŠ Lutín

V neděli 13. ledna 2008 se konal v aule 
ZŠ Lutín již tradiční karneval pro děti. 
Tentokrát jsme jej zorganizovali poněkud 
netradičně a využili chuti rodičů si zaexpe-
rimentovat. Jelikož se letošní karneval 
odehrával těsně po Vánocích a v hluboké 
zimě, připravili jsme „sněhovoandělsko-
bílozlaté“ maškarní rojení.

Milí rodiče ochotně se svými dětmi 
vytvořili masky andílků, vloček, sně-
huláčků, lavin atd. Nechtěli jsme niko-
mu klást podmínky, v jaké masce má při-
jít, jen jsme si mysleli, že bude zajímavé 
styl maškarního rejdění trošku změnit.

Možná někdo při čtení  pozvánky pocí-
til lehkou paniku, ale na výsledku to neby-
lo znát. Leckdo sáhl  po starém osvědče-
ném prostěradle a dobře udělal, protože 
nejen andílci, vločky, sněhuláčci, jinovat-
ky, námrazy, meluzíny, ledové kry, ledov-
ce, eskymáci, lední medvědi a  sovy sněž-

Třebčínský SDH je chloubou obce

ŠKOLY INFORMUJÍ

Maškarní  karneval  byl 
ve  znamení  zimy

Budoucí  prvňáčci  naplní
dvě  třídy

Interaktivní  tabule  zkvalitní
výuku

Hasičské akce SDH Třebčín 2007  
/foto: archiv SDH/

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE
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