
Naposledy jsme tak učinili při vydání roz-
hodnutí ke skácení jedné z lip v lokalitě 
„Pod lipami“ naproti parku v Lutíně. Tři 
lípy, které se zde nacházejí, jsou občany 
chápány poněkud jinak než jiné stromy 
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Veřejná zeleň v Lutíně

V návrhu rozpočtu na rok 2009 pa-
matujeme s částkou asi 100 tis. Kč také 
na obnovu a výsadbu zeleně – stromů 
a keřů. Snažíme se přitom, aby nová vý-
sadba byla funkční a estetická. Stromy 
musí být pro danou lokalitu vhodné, 
nesmějí v budoucnu příliš stínit bytovou 
zástavbu nebo nějak ohrožovat něčí ma-
jetek, např. v případě poškození silným 
větrem. 

Obecní úřad Lutín je však také věcně 
a místně příslušný orgán ochrany přírody, 
což znamená, že má právo povolovat ká-
cení stromů jak na obecních, tak na sou-
kromých pozemcích. V některých přípa-
dech je požadavek na kácení konzultován 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

a navíc se jedná o stromy poměrně do-
minantní. Nicméně jedna z lip, jak kon-
statovala i pracovnice zmíněné agentury 
RNDr. Vágnerová, je v havarijním stavu, 
který způsobila agresivní parazitická dře-
vokazná houba leskokorka ploská. Strom 
je značně a nenávratně poškozen u kořenů 
a hrozí vylomení kmene. Bude proto nutné 
jej bez zbytečných odkladů skácet. 

V dané lokalitě však plánujeme výsad-
bu nových vhodných stromů.

Ing. Lubomír Václavík
 tajemník

Odcházející zeleň nahradí
nová výsadba

Informace OÚ pro občany

 Z důvodů snížení nákladů na poštovné 
nebudeme začátkem dubna rozesílat výzvy 
k zaplacení poplatku za komunální odpad 
(KO). Částka na jednu osobu zůstává stej-
ná: 260 Kč za osobu a rok. Občané, kteří 
v loňském roce dovršili 70 let, platí pouze 
200 Kč. 

Poplatek za KO roku 2009 budeme 
v měsíci dubnu a květnu vybírat hotově 
na obecním úřadě v úředních dnech v 8.00 
- 11.30 a 12.30 - 17.00 hod. Nabízíme mož-
nost platby převodem z účtu, kdy je nutné 
použít variabilní symbol. O ten je třeba po-
žádat, a to na e-mail ivlachova.ou@lutin.cz 
nebo na tel. 585 944 323 u p. Vlachové. 

Bez použití variabilního symbolu nelze 
dohledávat konkrétního plátce.

Iveta Vlachová

Počet obyvatel: muži ženy celkem
k 31. 12. 2007 1555 1624 3179

Lutín 1231 1298 2529
Třebčín 318 329 647

k 31. 12. 2008 1549 1627 3176

Počet obyvatel a jejich pohyb v r. 2008

Pohyb obyvatelstva:

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

celkemmuži ženy Σ muži ženy Σ
přihlášených 28 27 55 8 11 19 74
odhlášených 44 41 85 5 3 8 93
narozených 14 15 29 6 4 10 39
zemřelých 9 9  18 3 2 5 23

Eva Dudková
evidence obyvatel

Poškozená lípa

/foto: Ing. Lubomír Václavík/



v Rozhodla o sjednocení směrových a re-
klamních tabulí firem, které jsou umístě-
ny na sloupech VO. Tyto tabule musí mít 
stejný formát jako tabule v informačním 
systému obce.

v Vzala na vědomí informaci o výsled-
cích tříkrálové sbírky, která proběhla 
v naší obci 10. ledna 2009. Celkem 
bylo vybráno 42 565 Kč.

dne 4. 2. 2009:

v Schválila druhou část regenerace pa-
nelového sídliště Lutín v souladu s PD 
pro stavební povolení – Regenerace 
panelového sídliště Lutín – II. a VI. 
etapa.

v Projednala smlouvu o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene na obec-
ním pozemku pro uložení NN pro akci 
8 RD – Lutín, Třebčínská ul.

v Rozhodla o zakoupení 20 ks Hanáckého 
slovníčku, který vydala Společnost přá-
tel vesnice a malého města.

v Souhlasila s návrhem investiční vý-
stavby, významných oprav a rekon-
strukcí na rok 2009. Tento návrh bude 
předložen zastupitelstvu obce.

v Uvolnila prostředky z rozpočtu obce na 
zabezpečení „ostatků“ v Třebčíně.

v Rozhodla trvat na rozšíření pracovní 
doby pošty v Lutíně v dopoledních 
hodinách po všechny pracovní dny 
v týdnu do 12.00 hod.

O čem jednalo a co rozhodlo 
zastupitelstvo obce 
na 10. veřejném zasedání

dne 17. 12. 2008:

v Schválilo pravidla rozpočtového provi-
zoria, kterými se budou řídit výdaje na 
zabezpečení chodu úřadu a samotného 
fungování územního samosprávního 
celku až do schválení rozpočtu na rok 
2009.

v Schválilo uvolnění částky 50 000 Kč na 
období 1. čtvrtletí 2009 pro TJ Sigma 
Lutín a dále částku z rozpočtu ve výši 
144 000 Kč pro TJ Sigma Lutín za pod-
mínky, že do 31. 1. 2009 zpracuje TJ 
finanční rozvahu na rok 2009.

v Vzalo na vědomí informaci o stavu 
přípravy cyklostezky Lutín – Třebčín 
a pověřilo radu obce dalším jednáním 
s majiteli pozemků o vykoupení části 
jejich pozemků za cenu odsouhlasenou 
zastupitelstvem obce.

v Vzalo na vědomí zahájení prací na 
1. fázi instalace orientačního systému 
v obci. 

ba/

Třebčínský skřivánek

V neděli 1. 2. 2009 proběhl v prosto-
rách Kulturního a společenského zařízení 
v Třebčíně již 2. ročník pěvecké soutěže 
– Třebčínský skřivánek. Letošní ročník 
opět obohatily svou návštěvou dětské 
mažoretky z Litovle. Letos jich přijelo 27. 
Své vystoupení měly rozdělené do dvou 
kategorií. 

Nejprve vystoupily nejmladší mažo-
retky ve věku 4-6 let, po nich se divákům 
představila děvčata ve věku 6-9 let. Před 
samotným začátkem soutěže proběhlo 
rozezpívání s kytarou pod vedením slečny 
Magdy Bílé, která byla zároveň členkou 
odborné poroty. 

Dalšími členkami poroty byly paní 
Alena Řehořová – operní pěvkyně 
Moravského divadla Olomouc a paní Jiřina 
Janečková – učitelka hudby na prvním stup-
ni ZŠ Drahanovice. Čestným hostem byl 
ing. Miroslav Mačák – místostarosta obce 
Lutín.

Děti si připravily dvě písně, z toho 
jednu lidovou. Nejmladšímu účastníkovi 
soutěže byly teprve čtyři roky, ale svého 
úkolu se zhostil naprosto suverénně a s elá-
nem. Porota vyzývala jednotlivé soutěžící 
podle rozdělení do věkových kategorií. 
Celkem zazpívalo 16 dětí ve věku od čtyř 
do dvanácti let. Všechny byly za svou od-
vahu a výkon bohatě odměněny. Vítězem 
nejmladší kategorie se stal David Šišma, 
nejstarší kategorie Soňa Knyblová.

Letošní rok jsme měli velkou podpo-
ru sponzorů, za což jim patří velké díky, 
protože bez nich by tato akce nemohla 
tak úspěšně proběhnout. Poděkování patří 
obci Lutín, p. Kaprálové, p. Chvátalovi, 
p. Knyblovi, p. Mlčochovi a Svazu žen 
obce Třebčín. Děkuji také týmu organizá-
torů, kteří se na akci podíleli.

Vlaďka Kolářová
členka kulturní komise

O čem jednala rada obce

dne 17. 12. 2008:

v Schválila převod neinvestičních pro-
středků na investice v rámci rozpočtu 
PO ZŠ a MŠ Lutín na nákup nových 
varných kotlů do ŠJ.

v Schválila uvolnění prostředků z roz-
počtu obce na tradiční vánoční koncert 
v kapli v Třebčíně.

v Rozhodla o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Lutín a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., na obecním pozemku 
v k. ú. Lutín pro zřízení kabelové pří-
pojky NN.

v Schválila vypracování rozpočtu k pro-
jektové dokumentaci řešení komunikace 
v lokalitě výstavby rodinných domků za 
OÚ v Lutíně a přístupu k aule ZŠ.

v Rozhodla o použití účelového příspěv-
ku, který obdržela obec od společnosti 
ARKO TECHNOLOGY, a.s., na obno-
vu zeleně.

dne 14. 1. 2009:

v Projednala a schválila využití horní 
místnosti nemovitosti č.p. 13 (bývalá 
škola v Třebčíně) pro cvičení žen.

v Doporučila pronájem uvolněného bytu 
v rámci nemovitosti č.p. 13 v bývalé 
ZŠ v Třebčíně na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení na další, násle-
dující rok.

v Schválila nové podmínky prodeje 
obecní nemovitosti č.p. 81 a č.p. 82 
v Lutíně.

v Projednala a schválila zvýšení nájem-
ného z nebytových prostor obecních 
nemovitostí.

v Projednala návrh postupu v soudním 
sporu o restituce mezi Obcí Lutín 
a potomky p. Šánové, ve kterém obec 
zastupuje advokátní kancelář JUDr. 
Minaříka.

v Uvolnila prostředky z rozpočtu obce na 
zakoupení daru do tomboly 13. obecní-
ho plesu.

Druhý ročník Třebčínského
skřivánka se vydařil

/foto: Dalibor Kolář/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA



ků a každý z nich v sobě skrývá příjemný 
pocit a vědomí, že někdo někomu pomohl 
nebo že někdo rád pomohl jemu. 

Vyvrcholením celého snažení pak byla 
malá třídní oslava. Děti si samy, ovšem pod 
dohledem paní učitelky, ve školní cvičné 
kuchyni upekly svou „buchtu dobrých 
skutků“. Pracovaly ve čtyřech skupinách, 
takže vlastně upekly buchty čtyři. Nebylo 
to však tak jednoduché. Recept, který do-
staly, si musely upravit na menší, poloviční 
množství. Přestože jsou to teprve dru-
háci, zvládly tento úkol výborně. 
Potom už jen odměřovaly suroviny, 
vymazávaly formy, vysypávaly je 
moukou a naprosto profesionálně si 
poradily i s rozbíjením vajíček. Každý 
se na společném díle nějak podílel. 

Radost z vlastnoručně upečené 
dobroty byla veliká a ještě se zná-
sobila, když malí kuchaři mohli dát 
ochutnat svým vrstevníkům ve 2. A 
a mnohým zaměstnancům školy. Tím, 
že se dokázali podělit o výsledek své 
práce a že udělali radost i druhým, za-

Řetěz dobrých skutků

Ve  třídě 2.B jsme si nedávno s dětmi 
položili otázku „Co je to dobrý skutek?“. 
Tato naše malá anketa proběhla velice 
rychle, protože děti měly ve svých odpově-
dích naprosto jasno. Téměř všechny zněly 
stejně: Dobrý skutek je, když někomu 
pomůžeme. Tito kluci a holky totiž vyko-
nali už mnoho menších či větších dobrých 
skutků.

V září jsme začali společnými silami 
tvořit přes celou třídu řetěz z barevných 
papírových kroužků. Co kroužek, to jeden 
větší či více menších dobrých skutků. Děti 
si pomáhají, půjčují si věci, vycházejí si 
vstříc. Protože jsou to však děti jako kaž-
dé jiné, občas i zlobí. Potom o své vzácné 
kroužky přicházejí a řetěz se tím zkracuje. 
Pravidla jasná a všem srozumitelná.

Trvalo přesně jedno pololetí, než se dě-
tem podařilo řetěz dokončit. Má 67 krouž-

Určitou motivací byl upomínkový list, 
utržené sluchátko v podobě telefonku, pro 
děvčata mašle do vlasů a pro chlapce papíro-
vé brýle. Ze třídy plné napětí odcházely děti 
usměvavé a odhodlané nastoupit do 1. třídy. 
Ještě je ale čekala cesta napříč školou. Kdo 
chtěl, vyzkoušel si své dovednosti na moder-
ní, interaktivní tabuli, která bude v brzké době 
instalovaná do současné 1. a 2. třídy.

A nám nezbývá, než se v září těšit na 
dvě třídy prvňáčků. S dětmi, kterým byl 
doporučen odklad, se znovu sejdeme za rok 
u zápisu. A kdo vystřídá Macha a Šebestovou? 
Necháme se překvapit!

Za kolektiv učitelů
Mgr. Jana Vyhnánková, tř. uč. 1. A

dět v tělocvičně, kde byly odměněny sladkostmi. 
Další směrovky je zavedly do tříd v 1. patře. Tam 
už to tak jednoduché nebylo. Splnit 7 úkolů vy-
žadovalo pozornost a trpělivost. 

Pozorně si přečtěte, jaké úkoly bylo 
třeba zvládnout :

- kresba postavy
- hledání rozdílů
- skládání rozstříhaného obrázku
- zavazování mašličky
- přepis slova ŠEBESTOVÁ
- počítání Jonatánů
- povídání u obrázku, básnička, písnička..

My jsme žáci 3.B…

… znělo školou 28. ledna. Co se to dělo ? Po 
škole běhali Mach s Šebestovou a spolu s nimi 
spousta předškoláčků . Je to neuvěřitelné, ale rok 
utekl jako voda a loňskou Sněhurku vystřídali 
u ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Mach s Šebes-
tovou. 

Úderem půl druhé se otevřela brána školy 
a vstoupili do ní první uchazeči z řad předškol-
ních dětí. Netušili, co je čeká. Počáteční nervo-
zita opadla, když se jich ujali tzv. pomocníčci 
- školáci převlečení za Macha a Šebestovou. 

Hned v přízemí školy si mohly děti zadová-

ŠKOLY INFORMUJÍ

Zápis zvládly děti 
s Machem a Šebestovou

Řetěz dobrých skutků má
za 5 měsíců 67 kroužků

čali tvořit další řetěz svých dobrých skut-
ků. Přejme si, aby se jim podařil dokončit 
i ve druhém pololetí, a koneckonců zkusme 
se k našim dětem přidat i my.Vytvářejme si 
každý sám v sobě řetěz svých dobrých 
skutků, i kdyby to byly jen zdánlivé malič-
kosti. Mnohdy totiž můžeme pomoci třeba 
jen úsměvem nebo vlídným slovem.

Mgr. Lenka Chudobová
tř.učitelka 2.B

/foto: Mgr. Jan Spurný/

/foto: Mgr Lenka Chudobová/



 
Letní tábor 2009 se blíží

Přestože to tak nevypadá, letní 
prázdniny se blíží...  a s nimi se blíží 
i náš pravidelný letní tábor na Hoštejně. 
Zatím neprozradím nic bližšího, jen to, 
že se bude konat v termínu 

2. 8. – 16. 8. 2009 
(tedy opět klasicky neděle až neděle).

Rezervujte si tedy již nyní termíny 
(děti, rodiče, vedoucí a ostatní důle-
žití účastníci) a sledujte naše webové 
stránky (http://duha-kristal.lutin-cz). 
Tam se dozvíte více hned, jak budou 
připraveny jakékoliv nové informace 
o táboře (téma, program, přihláška 
a vše ostatní).

Stoupa (Tomáš Pospíšil)

těly dveře, zhasla všechna světla a ozval se 
výstřel. Všechny nás naplnil zmatek, strach 
a nejistota. Náhle se rozsvítila světla – 
mapa nikde! Zjistili jsme, že nám ji ukradli 
ochránci knihy, kteří nechtějí, aby byla kni-
ha zničena. Vydali jsme se po jejich stopách 
a nakonec jsme mapu vybojovali zpátky, 
poskládali jsme všechny potřebné indicie 
a vydali se knihu hledat. 

Po několikakilometrové procházce jsme 
vyšli až na vrchol Řeznických kamenů, kde se 
kniha nacházela. Nakonec jsme ovšem zjistili, 
že kniha nejde zničit, tak jsme ji ukryli tam, 
kde ji snad nikdo hledat nebude…

Fotogalerii z akce spolu s informacemi 
o dalších akcích najdete vždy na našich 
stránkách (http://duha-kristal.lutin.cz).

Hryzal

Milá návštěva v knihovně

Chceme, aby děti lépe a více četly? 
Pojďme s nimi do knihovny!

Stejné otázky si kladou zajisté rodiče, 
ale zamýšlíme se nad nimi i my, učitelky 
ZŠ v Lutíně.

 Ve čtvrtek 5.2. v dopoledních 
hodinách navštívili žáci 4. tříd obecní 
knihovnu v Lutíně, kde v příjemném pro-
středí strávili hodinku při besedě s paní 
knihovnicí Bronislavou Pospíšilovou. 
Děti se seznámily s prostředím knihovny, 
výpůjčním řádem, možností práce na in-
ternetu. Pro zpestření připravila paní Broňa 
hádanky, křížovky a kvízy, které děti ve 
skupinkách řešily. Naše čtvrteční beseda 
byla mimo jiné zaměřena na literární žánry 
pohádka a pověst, které jsou právě nyní 
součástí učebních osnov 4. ročníku.

Čas nám všem příjemně uplynul a naši 
čtvrťáci při odchodu paní knihovnici slíbili, 
že vymyslí a nakreslí skřítka „pořádníčka“, 
který jí bude v knihovně pomáhat.

Učitelky školy oceňují dlouholetou 
spolupráci zdejší školy a knihovny, pest-
rou paletu akcí a soutěží, které knihovna 
pořádá v průběhu roku v rámci školních 
i mimoškolních aktivit, na které se děti 
vždy velmi těší. 

Anketa mezi čtvrťáky:
Proč čtu? Honza Přidal, 4.B: „ Abych 

se dozvěděl nové věci a abych se taky ně-
kdy zasmál. Mohu se taky třeba dozvědět, 
jak žijí zvířata.“

Proč chodím do knihovny? „Abych si 
půjčil knihy, které doma nemám, které se 
mi líbí nebo mě zajímají.“

P.S. Vrátí se děti k dobré knize nebo 
zůstanou pouze pasivními příjemci zábavy 
a informací z televize či počítačových her? 
Toť otázka....

Mgr. M. Pokorná, Mgr. D. Dostálová
učitelky ZŠ

DUHA Křišťál Lutín

Lovci pokladů na Pavučince
6. - 11. února 2009 

Kniha hříchů se začíná přeplňovat, hro-
zí zkáza světa! Úkol je jasný - najít a zničit 
tuto knihu! Přibližnou lokalitu knihy jsme 
znali, vydali jsme se tedy do Rychlebských 
hor, do nám již známé chaty „Pavučinka“. 
Zrovna v den příjezdu se v místě konala 
přednáška známého profesora na téma 
Magické knihy. Zjistili jsme, že existuje 
mapa, která ukazuje, kde se kniha ukrý-
vá… 

Následovalo několikadenní hledání 
mapy a legendy k ní. Všechno vypadalo 
dobře, mapu jsme již měli… Vtom se rozle-

Sigmundova střední škola 
strojírenská, Lutín
Přebor olomouckých střed-
ních škol ve stolním tenisu

V prosinci 2008 ve dnech 8. a 10. 12. 
se v Lutíně konal přebor středních škol 
Olomouckého kraje ve stolním tenisu 
dívek i chlapců. Naše škola tyto turnaje 
zajišťuje a stará se, aby byly pro všechny 
účastníky co nejlepší podmínky.

Účast byla velmi dobrá, přijelo osm 
družstev děvčat a 14 chlapeckých týmů. 
Bojovalo se ve skupinách a vše vyvrcho-
lilo v semifinále a finále. Sportovní úroveň 

byla velmi vysoká, nad nasazením a her-
ním umem tenistů i tenistek se divákům 
tajil dech.

/foto: Gelda/



Soutěže se účastnily také týmy naší 
školy. Děvčata se umístila poslední ve 
skupině, ale mají chuť se zlepšovat, což 
je příslib pro příští rok. Hoši skončili ve 
skupině na třetím místě a jen málo míčků 
je dělilo o postup do baráže. Škoda, snad 
tedy za rok.

FINÁLE - dívky:
Gymnázium Hejčín A – SG Olomouc 3:1

FINÁLE - chlapci:
SPŠS Olomouc – SG Olomouc 4:1

Mgr. Hana Grundová
učitelka

Kosíř na Nový rok

První leden byl svátkem všech turistů 
i ostatních příznivců turistiky v Lutíně 
i v celém okolí. Konal se totiž 22. ročník 
Novoročního výstupu na Kosíř a tato sku-
tečnost nenechala mnoho našich občanů 
lhostejnými.

Už od rána se trousili jednotlivci i malé 
a větší hloučky turistů, aby zdolali cestu na 
Kosíř. Nahoře bylo opravdu živo. Scházeli 
se zde přátelé a známí, v mnoho případech 
třeba i po celém roce, aby se pozdravili, 
povyprávěli a popřáli si všechno nejlepší 
do nového roku.

Na vršek Kosíře dorazilo 2211 osob, 
tedy ještě o 62 více než před rokem. 
Porovnáme-li to s rokem 1980, kdy se 
konal první novoroční výstup, byl letošní 
počet účastníků takřka 14x větší. Byla to 
nejmasovější akce v širokém okolí, kterou 
se může náš turistický oddíl pochlubit. 
Kromě registrovaných účastníků vystoupi-
lo na novoroční Kosíř ještě několik stovek 
turistů, kteří zaregistrováni nebyli.

Poděkování patří slatinkovským hasi-
čům, kteří poskytli přítomným občerstvení 
i posilnění.

Novoroční výstup skončil k nemalé 
spokojenosti pořadatelů i účastníků, kteří 
se těší již dnes na 1. leden 2010.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

Pamětníci vzpomínají ...

Osvětim v roce 1945
(Odezva na článek Zájezd do Osvětimi)

Těsně po osvobození v květnu 1945 
se objevila na dveřích lékařského spolku 
v Brně pozvánka k návštěvě lékařské kli-
niky ve Varšavě. 

Přihlásilo se nás dvacet a do týdne jsme 
odjeli vlakem do Varšavy. Město bylo vy-
bombardované, ale nemocnice „U děťonka 
JESUS“ již fungovala. To, co jsme měli 
možnost vidět, v nás vyvolávalo hrůzu.

Batolata byla zohyzděná vrozenou pří-
jicí (syfilis) – propadlé kořeny nosů, otvory 
v ústních patrech, mokvající ekzémy po 
celém těle. Děti polských žen znásilněných 
vojáky bojujících armád. Doktor Fleming 
už objevil penicilin, jeho účinky byly 
kladné a děti měly v léčbě přednost – snad 
přece jen je naděje.

Asi za měsíc jsme dostali malou částku 
zlotých. Někdo jel na pár dní k Baltu, ale 
většina z nás volila cestu do Osvětimi. 

Za branou s nápisem „Arbeit macht 
frei“ končila poslední kolej. 

Dál už byly jen beznaděj, utrpení a smrt. 
Hromady bot a vlasů vedle dětských dudlí-
ků, botiček a hraček patřily k prvním otřes-
ným svědectvím toho, co se za ostnatým 
drátem nabitým elektřinou odehrávalo.

Prosila jsem průvodkyni, zda bych 
mohla vidět ošetřovnu a pitevnu. Stalo se. 
Úzká chodba vedla k ambulanci, kousek od 
vchodu byla váha spolu s „metrem“ na mě-
ření výšky. Plochá tyč měla četné otvory, ke 
kterým vedla z další místnosti střelná zbraň. 
Kaluže krve ještě nestačily vyschnout, vě-
zeňské pryčny byly posety červenými skvr-
nami po zabitých vších a dalším hmyzu. 
Dvě plynové komory velikosti sálů měly 
uprostřed stropu otvory, kudy byl vpouštěn 
smrtící plyn. Nelze zapomenout na pece 
s plochými lopatami, kde byly mrtvoly po 
zplynování spalovány...

MUDr. Marta Fajeková

I po tolika letech je bolestné vzpomínat 
na události, které svou zrůdností popírají 
veškerou lidskost. Ale zapomínat bychom 
neměli, protože v dnešním světě plném 
násilí se krátká paměť nevyplácí. A bylo by 
opravdu užitečné a určitě i účinné, kdyby 
se naše děti a další generace seznamova-
ly s dávnou i nedávnou minulostí nikoliv 
prostřednictvím „historických“ filmů po-
chybných kvalit nebo nesmyslných akčních 

filmů plných brutality, ale právě návštěvou 
takových míst, jako je jeden z nejhorších 
bývalých nacistických vyhlazovací táborů 
Osvětim, jehož existenci by někteří naši 
současníci s největší chutí popřeli.

(Druhou vzpomínku paní doktorky M. 
Fajekové zveřejníme v květnovém čísle.)

L. K.

Pošta od našich sousedů

Při své pochůzce kolem obce našel 
náš spoluobčan a také náš dlouholetý kni-
hovník pan Antonín Giesel poloprázdný 
balonek, na němž byl připevněn vzkaz od 
našich sousedů z Rakouska. Stálo na něm: 
„Najdeš-li mne, prosím, odepiš mi!“ Jeho 
odesilatelem byla rodina Güntherova, hlav-
ně jejich děti – syn Lenart /3 roky/ a dcera 
Emma /5,5 roku/.

Náš nálezce odepsal a také se do-
čkal odpovědi a poděkování. Městečko 
Schladming leží v rakouských Alpách ne-
daleko Salzburgu a odtud k nám je to rov-
ných 491 km /vzdušnou čarou asi 400 km/.

Balonek tuto cestu urazil za necelých 
24 hodin.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že „svět 
je malý“.

Panu Gieselovi za neobvyklou zajíma-
vost moc děkujeme.

Ladislav Smička

František Sigmund
(příslušník 3. generace rodu 
Sigmundů - 1. část)

Narodil se 28. 2. 1901 v Lutíně č.p. 68 
(ulice U Parku) jako prostřední ze tří synů 
rodičům Janu (1869-1936) a Cecílii (1871-
1959) Sigmundovým. Jeho bratry byli Jan 
(1895-1942, inženýr, popraven nacisty) 
a Miroslav (1907-2004, inženýr). 

INFORMACE
A ZAJÍMAVOSTI

/foto: Mgr. Jana Grundová/

/foto: Antonín Giesel/

Z TJ SIGMA LUTÍN



Dětství a rané mládí prožil u svých 
rodičů v Lutíně.

Stejně jako otec a bratři byl i František 
nadán podnikatelským duchem a talentem. 
Navíc byl obdařen přátelskou a společen-
skou povahou, snadno navazoval kontakty, 
byl důvěryhodným a vyhledávaným spo-
lečníkem. To vše mu podstatně napomáha-
lo v obchodních vztazích, při projednávání 
složitých obchodních případů s průmyslní-
ky, a co víc – s ústředními státními orgány 
a institucemi. A to nejen doma, ale i v za-
hraničí.

Jeho hlavním profesním posláním bylo 
vybudování a řízení Sigmundovy filiální 
a reprezentační kanceláře v Praze. Tuto 
úlohu zvládl skvěle.

Druhým důležitým úkolem Františka 
Sigmunda bylo zbudování nového závodu 
SIAMEC ve Francii (Nevers v Burgund-
sku), který měl zásobovat Francii ochran-
nými pláštěnkami před bojovými chemic-
kými látkami. Byl generálním ředitelem 
této firmy a svou kancelář měl v Paříži.

V roce 1937 vyhráli Sigmundové soutěž 
na dodávku dvou milionů kusů pláštěnek, 
vypsanou francouzskou vládou, a tento 
nesmírně složitý úkol se jim také podařilo 
splnit. Bohužel kapitulace Francie v červ-
nu 1940 již nemohla přinést využití tohoto 
vojenského materiálu proti Německu.

Zahraniční odbojová činnost proti na-
cistickému Německu byla pro Františka 
Sigmunda dalším životním posláním. 
Byl k ní mimo jiné také zmocněn, jako 
člen rodiny v zahraničí, svým bratrem 
ing. Janem Sigmundem, tehdy šéfem lu-
tínských podniků. Šlo zejména o kontakt 
na Sigmundovu bělehradskou kancelář 
v Jugoslávii. Jednalo se o pomoc finanční 
a materiálovou (stroje, zařízení), ale také 

o spojení informační a organizační. Pomoc 
Sigmundů se odhaduje na miliony liber 
sterlingů.

Je třeba připomenout a ocenit také 
Františkovy styky s českými umělci, žijí-
cími v té době v Paříži. Byli to například 
skladatel Bohuslav Martinů, výtvarníci 
Antonín Pelc a Rudolf Kundera, novináři 
Egon Hostovský a Jiří Mucha (syn malíře 
Alfonse Muchy) a také klavíristka, diri-
gentka a skladatelka Vítězslava Kaprálová. 
František Sigmund tedy sehrával také 
v tom nejlepším smyslu slova roli mece-
náše mladých a talentovaných českých 
umělců.

Ladislav Smička
(Dokončení v květnovém čísle.)

Socha sv. Jana 
Nepomuckého na Zákantí

Socha sv. Jana Nepomuckého nese 
letopočet 1869, tedy datum zhotovení, 
v obci však byla postavena až o rok poz-
ději. Revers k ní byl uzavřen jménem celé 
obce 26. července 1870 s tím, že o sochu 
bude vždy řádně pečováno. Zřizovateli 
sochy byli Josef a Petronilla Vémolovi, 
pololáníci z č. 19, a ti „ke cti jmenované-
ho Světce Božího ze svého jmění letošního 
roku na návsi postaviti nechali“. Proč si 
manželé Vémolovi pro sochu zvolili právě 
tohoto světce, je těžké zjistit, ale snad již 
v té době působilo ve slatinické farnosti 
bratrstvo Dědictví sv. Jana Nepomuckého 
a oni byli jeho členy. V rodině Vémolových 
se narodilo pět dětí, ale tři záhy zemřely 
a zůstaly jen dvě dcery, které však na stat-
ku nežily. Vdova Petronilla Vémolová dále 
obci darovala v roce 1893 zvon, zřejmě 
na paměť manžela zemřelého v září roku 
1892. Zvon byl však za 1. světové války 
zrekvírován.

Socha tedy dle reversu stála na návsi 
a podle vizitací z let 1871 a 1900 stála 
v obci nedaleko kaple. Selský statek č. 19 
nesl od roku 1879 číslo č. 37 a podle dneš-
ního číslování jde o dům č. 52. Když došlo 
v roce 1887 k povodni, voda se dotýkala 
sochy. Podle slatinické farní kroniky prý 
„voda nemohla odtékati a proto se nahro-
madila před starou školou tak vysoko, že ze 
zábradlí u sochy, stojící před školou, čněly 
jen hlavičky“. Škola stávala v místě dnešní-
ho KSZ a socha byla u ní natočená směrem 
k č. 52. Když byla v roce 1909 postavena 
nová škola, ze staré byl zřízen hostinec. 
Jeho návštěvníci, kteří se v noci v podrou-
šeném stavu vraceli domů, si u sochy často 
ulevovali, a tak bylo rozhodnuto o jejím 
přemístění na dnešní místo, tedy na Zákantí 
k č. 190. K přesunu došlo nejspíše v letech 

1910 - 1913 a největší zásluhu na tom 
má zřejmě cholinský děkan a farář P. Jan 
Vychodil. Ten se zde totiž v tehdejším č. 14 
narodil a rodný statek věnoval na výstav-
bu mateřské školky zvané „Vychodilova 
školka“, přičemž správu svěřil sestrám III. 
řádu sv. Františka. Školka byla slavnostně 
vysvěcena 4. května 1913 a zřejmě tehdy 
zde již socha stála.

Socha má v současné době poškozený 
krucifix, který drží světec v ruce. Stojí 
na hranolovitém podstavci, který zezadu 
nese dedikační nápis a vpředu se nachází 
nika s reliéfem Panny Marie Bolestné, 
pod kterou je vytesán letopočet zhotovení 
sochy. Nad reliéfem se nachází pozůstatek 
konzoly, která kdysi nesla lucernu. Reliéf 
a nápisy byly v minulosti natřeny stříb-
řenkou. Hranol se dále nachází na dvou 
kamenných stupních. Kámen je celkově 
poškozen povětrnostními vlivy a nárůstem 
řas, mechů a lišejníků, které sochu pomalu, 
ale jistě ničí.

Mgr. Jan Štěpán

František Sigmund při 75. narozeninách 
(1976)

/foto: Jitka Patersenová
Ing. Vladimír Šána – Londýn/

/foto: Mgr. Jan Štěpán/



Naši jubilanti

V lednu oslavili:
87 let Zdeněk Hanák Lutín
80 let Jan Spišák Třebčín
75 let Jiří Stodola Lutín

V únoru oslavili:
90 let Anežka Báťková Lutín
88 let Marie Bokůvková Lutín
87 let Vlasta Huslarová Lutín
86 let Milada Stachová Lutín
86 let Miroslav Zahradníček Třebčín
83 let Marie Andrlíková Třebčín
83 let Růžena Sedláčková Lutín
82 let Bedřich Dvořák Třebčín
81 let Vlasta Šátková Lutín
75 let Miroslav Hrubý Třebčín
75 let Miroslav Milar Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

tajemníkem Pavel Spurný z Luběnic.
Obec žila bohatým kulturním životem, 

hlavně zásluhou Závodního klubu ROH 
Sigma. Bylo uspořádáno 15 přednášek, vý-
stava ovoce a zeleniny členů ČOZS, výstava 
knih a výstava prací členů výtvarného krouž-
ku. Dále bylo uspořádáno 8 plesů a tanečních 
zábav a několik slavností a shromáždění 
občanů při významných politických výro-
čích. Československý červený kříž a Český 
svaz žen uspořádaly 3 společné zájezdy. 
Tělovýchovná jednota Sigma vyvíjela činnost 
v oddílech kopané, ledním hokeji, stolním 
tenisu a odbor turistiky uspořádal 2. ročník 
turistického pochodu Mánesovou stezkou za 
účasti 105 turistů. Knihovna v Lutíně fungo-
vala v režii ZK ROH a byla umístěna v pří-
zemí Společenského domu. Knižní fond činil 
12615 svazků a knihovnu navštívilo 1413 čte-
nářů. Kromě občanů Lutína bylo také mnoho 
čtenářů z řad přespolních zaměstnanců Sigmy.

Počasí bylo v roce 1976 celkem suché, 
hlavně v létě, a pro zemědělskou výrobu 
nepříznivé. Jednotná zemědělská družstva 
v Lutíně a okolí byla sloučena ve velkou 
výrobní jednotku JZD Mírová cesta se 
sídlem v Senici na Hané. Tato jednotka ob-
hospodařovala asi 8000 ha zemědělské půdy 
a počet pracovníků vzrostl na 2600 členů. Do 
tohoto družstva spadalo 27 okolních obcí.

Mateřskou školu navštěvovalo 125 dětí, 
základní pětiletou školu 178 žáků, podnik 
Sigma měl učiliště pro výuku 350 učňů.

Voda – fenomén dneška

Voda nás neustále provází v našem 
každodenním životě. Je totiž životně dů-
ležitým prvkem pro zdraví a pohodu nás 
všech. Kvalita pitné vody je kontrolována 
v souladu s platnou legislativou, která vy-
chází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. 

Kvalita dodávané pitné vody je podle 
legislativy kontrolována jednak úplnými 
rozbory, jednak tzv. krácenými rozbory, se 
kterými se obyvatelstvo setkává hlavně při 
kolaudacích nových stavebních objektů. 
Oba tyto typy kontrolních rozborů obsa-
hují chemickou a mikrobiologickou část 
v různém rozsahu daném vyhláškou.

Pitná voda obsahuje různé rozpuštěné 
plyny a anorganické i organické látky, 
které zásadně ovlivňují její kvalitu. Obsah 
rozpuštěných látek souvisí s geologickým 
složením hornin a podloží, jímž voda pro-
téká. K úplnému posouzení kvality vody 
by proto bylo třeba stanovit více než 70 
ukazatelů. 

Pro zjištění základní kvality pitné vody 
je důležitých několik základních ukazatelů, 
jejichž hodnoty mají dostatečnou vypoví-
dací schopnost o její kvalitě.

Stanovení pH:
Hodnota pH slouží k posouzení ky-

selosti nebo zásaditosti vody. V běžných 
přírodních vodách je tato hodnota obvykle 
dána obsahem volného oxidu uhličitého 
a obsahem hydrouhličitanů. Hodnota pH 
by se měla u pitné vody pohybovat v roz-
mezí 6,5 – 9,5.

Tvrdost vody:
Tvrdost představuje významný podíl 

mineralizace vody. Obecně se tvrdostí ro-
zumí koncentrace všech vícemocných ka-
tionů kovů alkalických zemin, v podstatě 
se jedná o sumu vápníku a hořčíku. 

Často se diskutuje o rozdělení vody podle 
tvrdosti od velmi měkké – měkké – středně 
tvrdé – tvrdé až k velmi tvrdé. Obě krajní 
meze jsou z hlediska zdravotního i technic-
kého v podstatě nežádoucí. Ale optimální 
tvrdost není lehké stanovit a záleží na účelu. 
Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s ge-
ologickou skladbou horniny, kterou protéká. 
Např. voda, která protéká křídovou oblastí, je 
tvrdší než ta, která protéká oblastí žulovou.

Ze zdravotního hlediska je lepší voda 
tvrdší, ale zase jen do určité míry. Vápník, 
který tvoří hlavní složku tvrdosti, nemá 
v žádném případě negativní vliv na naše 
zdraví. Naopak jako ochrana před odváp-
něním kostí se často doporučuje pít mi-
nerální vody s obsahem vápníku. Proto je 
pitná voda nejjednodušší a nejpřístupnější 
zdroj vápníku pro náš organismus.

Z technického hlediska není žádoucí 
ani příliš měkká ani příliš tvrdá voda.

Tvrdá voda vylučuje vodní kámen, 
který často zanáší domácí spotřebiče. 
Při teplotě nad 600 C je tvorba vodního 
kamene intenzivnější a rychlejší. Mýdlo 
v ní málo pění, ale snadno se oplachuje. 
Na hladině kávy nebo čaje se tvoří povlak. 
Z jídel a nápojů se ztrácejí aromatické látky. 
Prodlužuje se doba vaření masa a zeleniny.

Způsobuje také inkrustaci vodovodních 
trubek, na druhou stanu však chrání vo-
dovodní potrubí před korozí. V domácích 
spotřebičích ji lze rozpustit různými che-
mickými změkčovadly. Vodní kámen lze 
odstranit nejjednodušeji kys. octovou nebo 
octem, příp. kyselinou citrónovou nebo 
kys. askorbovou (vitamín C), kterou lze 
koupit v lékárně.

Měkká voda nemá výše uvedené účin-
ky. Jedná se většinou o vodu povrchovou 
s malým obsahem minerálních látek.

Mýdlo se v ní dobře rozpouští, ale špat-
ně se oplachuje.

Pitná voda v Lutíně je svým složením 
voda tvrdá.

RNDr. Marcela Česalová
provozní ředitelka ČOV Lutín

(Zkráceno – plné znění na www.lutin.cz)

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 
Smékal./

V říjnu 1976 se konaly volby do všech 
zastupitelských sborů. Voleb se zúčast-
nilo 99,8% všech oprávněných voličů. 
Předsedou MNV byl opět zvolen Ján Kucek, 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Voda a vzduch jsou základní 
podmínky života.

Voda pokrývá 71% povrchu 
Země a je nejrozšířenějsí látkou 
na Zemi nezbytnou pro život.

Z učebnice Chemie 
pro 8. roč. ZŠ

Veletrh STAVOTECH



Opustili nás ve věku...

85 let Marie Nováková Lutín
84 let Bedřiška Žouželková Lutín
73 let Vojtěch Dostál Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti:
2008:
říjen:
Jakub Anděl Lutín
listopad:
Natálie Hlavinková Lutín
Alena Pluskalová Lutín
prosinec:
Adéla Černá Lutín
Natálie Jerglová Lutín
Tomáš Kaprál Třebčín
Dominik Karlík Lutín
Vojtěch Pikner Lutín

2009:
leden:
Alžběta Hrubá Lutín
Kristýna Macháňová Lutín
Jan Polách Lutín
Jan Polzer Lutín
Daniela Soukupová Třebčín
Adéla Tomášková Lutín

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

* * *

Vítání občánků

Dne 24. 1. 2009 proběhlo v Lutíně slavnostní přijetí 9 dětí do svazku obce. 
Krásným programem je přivítali žáci 2. tříd ZŠ Lutín.

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde 1.  5.  2009.
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. www.lutin.cz
Náklad 1250 ks. Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r.o., 
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Veletrh STAVOTECH
se koná v Olomou na výstavišti Flora ve 
dnech 12. - 14. 3. 2009:

12. a 13. 3  od 9 do 18 hod.
14. 3. od 9 do 17 hod.

/foto: Michal Holásek/


