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ZE ŽIVOTA OBCE
Výsledky voleb do EP

Voleb do Evropského parlamentu, kona-
ných ve dnech 5. – 6. 6. 2009, se v Lutíně 
zúčastnilo z 2610 zapsaných občanů 
Lutína a Třebčína 666 voličů, t.j. 25,52 %. 
Platných hlasů bylo 664.

Z celkového počtu 33 politických 
stran a sdružení byla nejúspěšnější 
ČSSD, kterou volilo celkem 213 voli-
čů (32,08%), před ODS se 130 hlasy 
(19,58%), KSČM se 107 hlasy (16,11%) 
a KDU-ČSL s 59 hlasy (8,89%).

Z ostatních 29 stran a sdružení získaly 
více než 10 hlasů Suverenita (35), Věci 
veřejné (27), SNK Evropští demokraté 
(19) a Moravané (12).

Eva Dudková

Nejlepší žáci u starosty obce
Ve čtvrtek 18. června přijal starosta obce 

v aule naší ZŠ nejlepší žáky 9. ročníku 
společně s jejich rodiči a učiteli.

SPOZ takto veřejně oceňuje píli, svě-
domitost a dobré výsledky, kterých žáci 
dosahovali během své povinné školní do-
cházky. S poděkováním obdrží i dárek.

Letos to byli Veronika Špundová, 
Lukáš Crhák, Filip Kamler, David 
Šimůnek a Petr Vrzal.

Po prázdninách se absolventi naší ZŠ 
ocitnou v novém prostředí, potkají nové 
kamarády, čekají je nové zážitky. Přejeme 

jim, aby dosáhli všech svých tužeb a plá-
nů, aby je zvolené studijní i pracovní obory 
naplnily uspokojením, aby jim nechyběli 
dobří přátelé, zdraví, štěstí, odvaha a síla 
pro boj s životními překážkami.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

Zamyšlení
Lutín je tak trochu zvláštní vesnice. Už ten 

pohled z okolních kopců na pozoruhodnou 
směs hal, budov, starých gruntů, stodol a síd-
lištních domů, jež vystupují z lánů obilí, je 
přinejmenším zajímavý. 

Protože bydlím v Lutíně od dětství, trou-
fám si říct, že i vztah nás obyvatel k naší 
obci byl a je také přinejmenším zajímavý. 
Myslím, že Lutín vždy tak trochu bojoval 
se svou „nezařaditelností“. 

Je to milá „vesnička středisková“, či 
nudná průmyslová obec bez tradic,  nebo 
seskupení zbytků hanácké vesnice a indu-
striálního městečka? A pak to občan nemá 
mít těžké! Má žít jako v anonymitě města 
a zajímat se jen o „své“, nebo se angažovat 
a být tak příliš na očích, což ve „vesničce 
střediskové“ nemusí být vždy příjemné? Co 
s tím? Každý si asi najde svou cestu. Lutín 
si jde tou svou a vypadá opravdu čím dál 
lépe…A my obyvatelé si jdeme také kaž-
dý „tou svojí“. Je ale potěšující, že cesty 
Lutíňáků se začínají častěji setkávat na 
společných akcích, jako jsou rozsvěcení vá-
nočního stromu, stavění máje, kácení máje, 
zábavy na Rybníčku, drakiády, plesy apod. 

Cítím z lidí více aktivity a projevů ra-
dosti z možnosti setkat se společně, oživit 
tradice a pobavit se. Děkuji za fi nanční 
podporu obce,  pracovníkům technických 
služeb,  kteří tyto akce perfektně zabez-
pečují, a zdravím své kolegy z kulturní 
komise.

Hlavně ať Lutínu přibývá spokojenějších 
obyvatel, a trocha „lokálního“ patriotismu 
mu taky neuškodí. 

Mgr. Leona Čotková 
členka kulturní komise

Co nám vadí v Lutíně
Na jednání zastupitelstva obce v Třeb-

číně dne 10. června zazněly názory a při-
pomínky, se kterými chci seznámit i ostat-
ní občany. V tomto případě mám na mysli 
dva problémy, a to skládkování zeleného 
odpadu a značný hluk při pracích okolo 
domu nebo v bytě ve dnech pracovního 
klidu, zejména v neděli.

Předpokládám, že všem občanům je 
jasný zákaz vytváření „černých“ skládek, 
který platí i pro zelený odpad. Nelze na-
příklad posekat trávu na vlastním pozem-
ku a naprosto bezohledně ji vyvézt na pole 
do obilí. Jde o konkrétní případ ze součas-
né doby a je to naprosté ignorování nejzá-
kladnějších zásad občanského soužití.

Posečenou trávu je nutné kompostovat 
na vlastním pozemku nebo přivézt čistý 
zelený odpad ve vyhlášených termínech na 
určené místo. I tento způsob likvidace je 
fi nančně značně nákladný, ale chrání příro-
du a je projevem naší civilizovanosti.

Stačí jen dobrá vůle
a vzájemná ohleduplnost!

Druhá připomínka se týkala zvýšené hluč-
nosti při domácích pracích v neděli. V diskusi 
na zasedání zastupitelstva nezazněla poprvé, 
proto považujeme za nutné mluvit o tomto 
problému s občany a znát jejich názor. Dost 
obtížné by bylo hlučné práce o nedělích úřed-
ně zakázat, ale můžeme se na jejich omezení 
nebo vyloučení dohodnout.

Zkuste se k této problematice vyjádřit.
Ing. Miroslav Mačák

místostarosta
Komu patří?

V naší obci máme problémy s parko-
váním osobních vozidel a někteří neu-
káznění řidiči tuto situaci ještě úmyslně 
zhoršují. Když se podaří zjistit majitele, 
jsou požádáni o sjednání nápravy, což 
většinou obratem učiní. V současné době 
máme v Lutíně asi čtyři neoprávněně 
odstavená vozidla, zejména  na ulicích 
Růžová a Na Sídlišti. Co s nimi?  

foto: Mgr. Jan Spurný



Došlo k jednoznačnému porušení 
zákona o pozemních komunikacích č. 
13/1997, § 19, odst.2g. Takže je možné 
vozidla odtáhnout, případně zlikvidovat 
nebo prodat v dražbě, samozřejmě při 
dodržení zákonného postupu. Zřejmě je 
načase začít.

Na fotografiích zveřejňujeme ty nejvý-
raznější případy.

Ing. Miroslav Mačák

Nová vyhláška o pohybu psů 
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 

zasedání 10. června 2009 aktualizovanou 
obecně závaznou vyhlášku 1/2009 o vyme-
zení prostor pro volné pobíhání psů a sta-
novení pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. Nejde o žádnou novinku nebo 
zásadní změnu, došlo k  upřesnění v soula-
du se stávajícími podmínkami. 

Vyhláška je zveřejněna na internetu a na 
úřední vývěsce.

V nedávné době došlo k napadení 
občana psem i ke vzájemnému těžkému 
zranění mezi psy. Případy budou řešeny 
v komisi pro projednávání přestupků.

Je samozřejmě nutné, aby majitel po 
svém psu uklízel. Stále ještě dochází k po-
rušování stanovených pravidel a touto bez-
ohledností trpí ostatní občané.

Ing. Miroslav Mačák

Třebčínským 
se opět zadařilo

Krásné, teplé a slunečné počasí prováze-
lo i letos všechny hodové dny v Třebčíně ve 
dnech 8. až 10. května. Dny, ve kterých si 
tradičně připomínáme i ukončení II. světové 
války a osvobození od nacistické nadvlády. 

Letos ale k těmto významným udá-
lostem přibyla i další  neméně významná, 
a to 150 let od zbudování zdejší kaple sv. 
Floriána. Tedy vzpomínek, slávy i zábavy 
ažaž. Z tradičních akcí nelze asi nepřipome-
nout tu největší – páteční průvod obcí a za-
pálení vatry v Ohradě se všemi průvodními 
atrakcemi a zábavnými programy. O zdaři-
losti svědčí bezesporu obrovská a dosud ne-
vídaná a nezaznamenaná účast. Tolik tedy 
alespoň k té očekávané a hlavní části hodů.

Pořadatelé však do programu zahrnu-
li letos něco zcela originálního a ojedi-
nělého. Byl to flétnový koncert souboru 
Black Ladies v kapli sv.  Floriána v so-
botu 9. května v 16.00 hod. Vysoká profe-
sionalita umělců, decentní provedení, per-
fektní vystupování, příhodný a citlivý vý-
běr skladeb a bezvadné aranžmá, to vše se 
slilo v jednolitý celek, který v posluchačích 
zanechal nezapomenutelné dojmy a jen ty 
nejlepší umělecké zážitky. Účinkujícím za 
to patří  uznání a poděkování.

Škoda jen, že se v kapli nezaplni-
la všechna místa, i když návštěvnosti 
značně napomohli „hodoví“ hosté a ob-
čané z Lutína.

Flétnový koncert byl
nezapomenutelným zážitkem

Po koncertu uspořádali pořadatelé 
malé setkání se souborem v klubovně 
Kulturního a společenského zařízení, kde 
komorní a přátelská atmosféra jen umoc-
nila předcházející okamžiky.

Pro jedinečnost zážitku i ohlasy z řad 
návštěvníků uveřejňujeme obsazení celé-
ho flétnového tělesa:

flétny: Petra Zsigraiová, Helena Ma-
cháčková, Petra Janečková, 
Zuzana Tobolová, Anna Jan-
čová, Dušan Navařík

zpěv:   Markéta Večeřová
kontrabas:  Honza Žůrek
klavír:  Simona Růžičková
umělecký vedoucí: Vít Janečka.

Všem, kdo se na této krásné akci or-
ganizačně podíleli, zvláště pak manželům 
Kolářovým, patří vřelé poděkování.

A co závěrem? Určitě se sejdeme zase!
Ladislav Smička

Všem čtenářům 
našeho zpravodaje přejeme 

krásnou dovolenou doma nebo v ci-
zině, na horách i u vody, školákům 
a studentům prázdniny plné slunce, 
pohody, dobrodružství a nezapome-
nutelných zážitků.

Redakční rada OZ

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 29. 4. 2009:

Schválila:
v přidělení uvolněného bytu v DPS za 

obvyklých podmínek;
v změnu manipulačního poplatku v sou-

vislosti se zvýšením úhrad poštovních 
služeb dle ceníku základních služeb 
České pošty s platností od 1. 5. 2009;

v vyhlášení záměru na prodej obecního 
pozemku p.č. 46/1 v k. ú. Lutín;

v členy výběrové komise na výběr zho-
tovitele díla Třebčín – oprava komuni-
kace lokality Domky;

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce do 
výše 1000 Kč na zabezpečení výzdoby 
kaple sv. Floriána v Třebčíně u příleži-
tosti konání hodové mše.

v Souhlasila s bezúplatným převodem 
částí pozemků v majetku Olomouckého 
kraje na Obec Lutín v souvislosti s majet-
koprávním vypořádáním stavby Silnice 
III/57 Lutín – ul. J. Sigmunda.

v Vzala na vědomí projektovou doku-
mentaci rekonstrukce a přístavby OÚ 
v Lutíně včetně řešení zpevněných 
ploch v okolí.

dne 20. 5. 2009:
v Schválila poskytnutí příspěvku na za-

bezpečení  4. ročníku tenisového turna-

foto: Ing. Miroslav Mačák
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foto: Ing. Miroslav Mačák



je pořádaného dne 6. 6. 2009 oddílem 
tenisu TJ Sigma na kurtech v Lutíně. 
Prostředky budou poskytnuty na zákla-
dě předložených daňových dokladů.

v Vzala na vědomí dopis od společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., ve věci úplaty za 
zřizování věcných břemen na pozem-
cích Obce Lutín.

dne 10. 6. 2009:
v Schválila zřízení pracovního místa na 

pozici pracovníka technických služeb na 
dobu neurčitou. Toto místo bylo dosud 
zřízeno pouze na dobu určitou, a to do 
30. 6. 2009. Se stávajícím pracovníkem 
se smlouvou na dobu určitou bude uza-
vřena nová smlouva na dobu neurčitou.

v Projednala a schválila odpisový plán PO 
ZŠ a MŠ Lutín na 1. pololetí roku 2009 
a zároveň nařídila odvod z odpisů z hlavní 
činnosti v celkové částky 73690 Kč, tedy 
v plné výši, do rozpočtu obce.

v Projednala a schválila rozpočtová opat-
ření na základě dopisu MF ČR a usnese-
ní Rady Olomouckého kraje na zajištění 
výdajů vzniklých v souvislosti s koná-
ním voleb do Evropského parlamentu.

v Projednala a schválila poskytnutí příspěv-
ku z rozpočtu obce na zabezpečení akce 
„Rybníček ožil a žije dál“, pořádané v sobo-
tu dne 13. 6. 2009 v Lutíně na Rybníčku.

v Projednala a schválila poskytnutí pří-
spěvku z rozpočtu obce na zabezpečení 
Dětského dne, který pořádá kulturní 
komise rady v areálu Ohrada v Třebčíně 
v neděli dne 14. 6. 2009.

O čem jednalo 
zastupitelstvo obce 
na 12. veřejném zasedání
dne 10. 6. 2009:
v Schválilo prodej pozemku parc. č. 46/1 v k. 

ú. Lutín o výměře 51 m2, za cenu 50 Kč/m2 
Ing. Petru Chvátalovi z Lutína. Náklady 
související s prodejem hradí kupující.

v Schválilo poskytnutí finančního pří-
spěvku do výše 1500 Kč měsíčně od 1. 9. 
2009 do 31. 8. 2010 na částečnou úhradu 
mzdy osobního asistenta pro nezletilého 
Jana Štěpána z Třebčína v MŠ Olšany.

v Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2009 o vymezení prostor pro volné 
pobíhání psů na veřejném prostranství 
s účinností od 1. 7. 2009.

v Schválilo navýšení rozpočtu pro PO 
ZŠ a MŠ Lutín na mzdové náklady pro 
zřízené pracovní místo učitele ZŠ do 
100000 Kč do konce roku 2009 (4 měsí-
ce), schvaluje zařazení do rozpočtu ZŠ 
v roce 2010 (8 měsíců) částku do 200000 Kč 
na mzdové náklady výše uvedené.

v Schválilo navýšení rozpočtu u provoz-
ních zaměstnanců PO ZŠ a MŠ Lutín 
(2 uklízečky) o částku 32000 Kč v důsled-
ku navýšení tarifních platů od 1. 4. 2009, 
tedy na období 9 měsíců roku 2009.

v Vzalo na vědomí zahájení veřejné-
ho projednání návrhu „Územní stu-
die – připravovaná (očekávaná) těžba 
štěrkopísku na území Olomouckého 
kraje“. Jedná se o oblasti ST6–1 Lutín 
– Olšany a ST6–2 Lutín – Luběnice.

v Vzalo na vědomí stanovisko obce k výše 
uvedenému návrhu, které zůstává ne-
měnné, tedy negativní.

v Vzalo na vědomí informaci o případ-
ném prodeji bytového domu č. p. 182 – 

 – 185 na Růžové ulici v Lutíně (staré 
obchody). Další postup projedná na 
svém zasedání v září 2009.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Prvňáčci se nebojí
Vězte, že do naší školy chodí samí od-

vážní prvňáci! Je to tak, v pátek 15. května 
to všichni zvládli na výbornou. Ptáte se, co 
se dělo? No přece prvňáci spali ve škole!

Tomu ovšem předcházel nejméně mě-
síc předem nespočet dotazů typu „Kdy už 
to bude?“ 

Děti se dočkaly a v šest večer se sešly 
na dvoře školy, odložily si batůžky a hurá 
ven! I když bylo ten den Žofie, žádná ka-
tastrofa v podobě „slejváku“ se nekonala. 
A tak se mohl dav 41 odvážlivců po slav-
nostním  nástupu vydat po stopách tajných 
dopisů. Ty psal pro nás zatím neznámý 
tvor. Po splnění všech úkolů bylo třeba 

zajistit dřevo na opékání. Máme naštěstí 
šikovné spolužáky, kteří dřevo zajistili. 

Všem pěkně vytrávilo, tak hurá na 
„opékačku“. Až na jeden kabanos, který 
nedobrovolně uhořel, proběhlo vše báječ-
ně. Pěkně napapaní se nocležníci vydali 
do tříd ve ŠD, aby si připravili pelíšky. 
Čekání na tmu vyplnili účinkující v podo-
bě hasičů, tanečnic či fotbalistů.

Po deváté večer konečně tma! Můžeme 
nažhavit baterky, vydat se hledat poklad 
a konečně odhalit neznámého pisatele 
dopisů. Nikdo ale nečekal, že se v noci 
školou prohánějí víly, které dokonce oča-
rovaly některé naše kamarády.

Sláva! Ve třídě byl ukrytý poklad . Byl 
plný nočních hlídačů, pejsků, kteří všech-
no připravili. Tajemství bylo odhaleno! Už 
se nikdo nebál, protože měl svého hlídače, 
který ho ochrání ve dne i v noci. 

Znavené děti ulehly po pohádce a pusin-
ce na dobrou noc do „spacáků“, a než bys 
řekl švec, spaly. S dobrým pocitem jsme ulé-
haly i my, i když jsme téměř nespaly. První 
skřivani už vyžadovali pozornost hodně 
brzy ráno. Udržet v tichosti se nám je nepo-
dařilo, tak jsme vstaly a šly připravovat sní-
dani. Potom už jen zabalit věci a domů!

Myslím, že jsme prožili jednu z nejvy-
dařenějších akcí a plni dojmů a zážitků se 
můžeme těšit na trošku větší akci v podo-
bě školy v přírodě.

Mgr. Jana Vyhnánková
Mgr. Leona Čotková

tř. učitelky 1. tříd

BiO 2009 
BiO není jen značka zdravých po-

travin, ale také označení přírodovědné 
soutěže. Biologické olympiády se kaž-
doročně účastní kolem 30 žáků naší 
školy a dosahují velmi dobrých výsled-
ků i v rámci celého okresu. Nejinak 
tomu bylo i letos. 

V kategorii 6. a 7. tříd si ve školním 
kole nejlépe vedli Jiří Voňka (1. mís-
to), Adéla Soušková (2. místo) a Adéla 
Ambrózová (3. místo). V kategorii 8. a 9. 
tříd to byli Andrea Španihelová (1.mís-
to), Tereza Chromečková (2. místo) a Petr 
Vrzal (3. místo).

Dva nejlepší z každé kategorie po-
stoupili do okresního kola. Okresního 
kola se zúčastnilo celkem 70 žáků. Bylo 
letos velmi těžké a jenom 24 žáků doká-
zalo úkoly úspěšně vyřešit. Všichni naši 
žáci patřili mezi ně. Mezi mladšími zís-
kali Jiří Voňka 5. místo a Adéla Soušková 
12. místo. Mezi staršími získala Tereza 
Chromečková 8. místo a nejlepší umístě-
ní získala Andrea Španihelová – 3.místo. 

foto: Mgr. Jana Paličková



To jí zajistilo postup do krajského finále, kde 
byla úspěšnou řešitelkou a obsadila velmi 
pěkné 11. místo.

K dosaženým výsledkům našim žá-
kům blahopřejeme. Ocenění si jistě za-
slouží, protože v této soutěži rozhoduje 
dlouhodobá poctivá příprava.

Mgr. Jan Chmelář 
učitel

Beseda s představiteli obce
Minulý týden ve čtvrtek nám paní učitelka 

Voňková nachystala besedu s  Ing. Miroslavem 
Mačákem, místostarostou obce Lutín, a paní 
Vladanou Tomáškovou, matrikářkou. Nejdřív 
měl slovo pan místostarosta Mačák, který 
nám vyprávěl o současnosti i historii obce 
Lutín, o tom, že po roce 1989 se osamostatnily 
Luběnice nebo že v roce 1892 byla v Lutíně vy-
budována první silnice. Řekl nám velmi mno-
ho zajímavých a užitečných věcí, které se nám 
budou hodit, protože paní učitelka Voňková 
neustále zkouší a prověřuje dějiny  Lutína, tak-
že jsem velice ráda, že nám pan místostarosta 
řekl tolik informací. Potom si vzala slovo paní 
matrikářka, která nám vyprávěla o matrice, 
o tom, že všechny matrikářky mají na starosti 
zapisování dat narození, svateb a úmrtí a proč 
každý z nás má rodné číslo. Toto vyprávění mě 
hodně zaujalo. 

Když už beseda byla skoro u konce, 
zavedli nás na obecní úřad. Podívali jsme 
se do kanceláří pana starosty a paní matri-
kářky. V kanceláři pana starosty nás zaujal 
letecký snímek Lutína, paní matrikářka 
nám ukázala na svém počítači nový systém 
Czech POINT, který usnadňuje lidem vyři-
zování úředních záležitostí. Nakonec jsme 
si prohlédli také rozhlasovou ústřednu.

Beseda byla velmi zdařilá a myslím, že 
patří k nejlepším, které jsem zažila.

 Petra Kočková, 7. A
Tolik žáci. Já jako učitelka bych doda-

la jenom pár slov. Předně poděkování obě-
ma besedujícím, že si na mladé „občany“ 
udělali čas. Jak důležité je, aby právě oni 
věděli o své obci a regionu co nejvíce, není 
snad třeba nijak zdůrazňovat. Všichni pře-
ce víme, že děti jsou naše budoucnost.

Mgr. Věra Voňková
učitelka 7. A

Dobří a ještě lepší 
Vždy, když proběhne na naší škole ně-

jaká akce, snažíme se ji poté zhodnotit. Co 
přinesla vzdělávacímu procesu, jestli spl-
nila naše očekávání jako učitelů, jestli se 
dětem líbila. Nezapomínáme samozřejmě 
ani na zhodnocení chování našich žáků 
a jimi dosažených výsledků. A musím 

říct, že jsme opravdu vcelku spokojeni. 
Mnohokrát se nám stalo, když jsme někam 
s dětmi vycestovali, že pořadatelé chválili 
jejich znalosti či chování.

Je příjemné vědět, že stejně dobrých vý-
sledků jako ve škole dosahují mnozí naši žáci 
i mimo ni. Jsme potěšeni vysokým počtem 
dětí, které se věnují  zajímavým koníčkům, 
pěstují sport a chodí do různých kroužků a od-
dílů. Nebudeme vyjmenovávat všechny jejich 
aktivity, ale chtěli bychom uvést alespoň jména 
těch, které již dosáhly v těchto aktivitách vý-
borných výsledků. 

Začneme od těch nejmenších. Tak např. 
Martina Mrázková a Nela Vyhnánková ze 
třídy 1. B se letos staly vicemistryněmi 
Moravy v „show dance“. A jako by to pro 
tak malé dívenky nestačilo, obsadily v této 
disciplíně  také druhé místo na mistrov-
ství republiky a postoupily na podzimní 
mistrovství světa. S potěšením můžeme 
konstatovat, že tanec (tedy pohyb) zaují-
má mezi zálibami našich dětí dlouhodobě 
přední místo. Už v roce 2006 získala ny-
nější žákyně 7. A Nikola Řehůlková jako 
členka taneční skupiny Pidi-style z taneč-
ní školy Hubený v Prostějově na mistrov-
ství Evropy v hip hopu první místo a jako 
žačka téže školy spolu se skupinou Every 
body clap i první místo na mistrovství 
světa v diskotancích (soutěž Diskodrom). 

Hoši se samozřejmě věnují jiným spor-
tovním odvětvím. Tak František Tichý z 1. B 
obsadil s kamarády z Budětska první mís-
to na okrskové hasičské soutěži v Rakové. 
Radek Knybl, žák 2. B, zase dosahuje velmi 
pěkných výsledků v motokrosovém sportu. 

I když jsme přesvědčeni, že to bude tak-
říkajíc nošení dříví do lesa, vždyť takové 
věci jistě všichni Lutíňáci vědí, nemůžeme 
nepřipomenout skvělé výsledky Matěje 
Popelky v biketrialu. Letos opět obhájil ti-
tul mistra Evropy a momentálně se připra-
vuje na obhajobu světového titulu. 

Vynikajícími sportovci jsou i hoši Behúňovi. 
Mladší Tomáš, žák 6. B, získal na mistrovství 
České republiky ve sjezdu divoké vody v roce 
2008 třetí místo, jeho starší bratr Jan obsadil  na 
mistrovství České republiky v plavání s plout-
vemi v roce 2009 také krásnou třetí příčku.  

Dalším oblíbeným sportem je pro žáky 
lutínské školy fotbal. V něm vynikají zvláš-
tě žáci šestého ročníku. Jiří Pospíšil, Jakub 
Křeček a Jakub Chudoba získali první mís-
to v okresním přeboru druhé třídy. V 6. B je 
ještě jeden vynikající sportovec. Je to Štěpán 
Chvátal, který pěstuje judo. Na mistrovství 
republiky mladších žáků získal ve váhové ka-
tegorii do třiceti kilogramů čtvrté místo. 

Sport a koníčky mají pro zdraví
i pro potěšení

Michaele Gieselové ze 3. A zase učarovala 
atletika. Oblíbila si ji natolik, že jako členka pří-
pravného oddílu Atletického klubu Olomouc 
již několikrát vybojovala první a druhé místo 
v krajských atletických soutěžích a přeborech.

Nejsme však hrdí jen na ty, kteří přinášejí 
ocenění a medaile. Obdivujeme i takové, kteří 
se s vášnivým zaujetím stále věnují svému ko-
níčku, i když jim zatím nepřinesl žádné první, 
druhé či třetí místo. Přinesl věc daleko pod-
statnější – pocit radosti a štěstí. V této souvis-
losti bychom rádi uvedli jméno Jana Odstrčila, 
čerstvého absolventa 9. ročníku. Honza chová 
sklípkany – exotické pavouky, kteří v dospělosti 
dosahují v rozpětí nohou až 30 cm. Možná se 
vám zdá tento koníček zvláštní. Je – řekněme 
to raději takto – opravdu originální. Honza se 
mu však věnuje se vší možnou energií. O svých 
„miláčcích“ ví opravdu všechno. Víc než páni 
učitelé, víc než mnozí autoři populárně vědných 
článků v časopisech. A co víc, o své znalosti se 
neváhá podělit. Letos už dvakrát nachystal žá-
kům mladších ročníků  přednášku o životě pa-
vouků. Nic za to nechtěl, vše proběhlo prostě jen 
tak. Posluchači byli nadšení a chtěli by Honzovi 
alespoň touto cestou srdečně poděkovat.

Co říci závěrem. Myslíme, že uvedená fakta 
mluví sama za sebe. Snad tedy jen to, že všem 
našim žákům držíme „pěsti“ a fandíme jakéko-
liv činnosti, která u našich dětí podporuje radost 
ze hry, pracovitost, cílevědomost a příjemně vy-
plňuje jejich volný čas. 

Pedagogický sbor ZŠ v Lutíně

foto: manželé Behúňovi

foto: manželé Mrázkovi



Maturity na Sigmundově SŠs
Na přelomu května a června proběhla na 

Sigmundově střední škole strojírenské jarní 
část ústních maturitních zkoušek. Přistoupilo 
k ní celkem čtyřicet devět studentů dvou tříd 
oboru Mechanik seřizovač a jedné třídy ná-
stavbového oboru Provozní technika. 

Celkem jedenačtyřicet studentů se po matu-
ritním maratónu přiřadilo k plejádě absolventů 
naší školy. Pět studentů odmaturovalo s vyzna-
menáním, z nich dva – Vladimír Havlík a Jan 
Klec (oba MS 4. A) – mají na svém maturitním 
vysvědčení samé jedničky. Maturitnímu klání 
bedlivě přihlížel i zástupce Hospodářské komo-
ry České republiky Ing. Miroslav Mačák. Jeho 
přítomnost a připravenost studentů přinesly 
ovoce, protože pět studentů – Jiří Feik, Vladimír 
Havlík, Jan Klec, Aleš Vychodil (všichni MS 
4. A) a Jan Hrachovina (MS 4. B) – splnilo pod-
mínky HK ČR a na podzim pojedou do Prahy 
pro osvědčení. 

Vrcholem úspěšného studentova snaže-
ní je slavnostní vyřazení absolventů v aule 
lutínské základní školy. Letos připadlo na 
10. červen a ani mraky na obloze nemoh-
ly zahnat úsměv na tvářích absolventů, 
jejich příbuzných a přátel. Slavnosti bylo 
přítomno vedení Sigmundovy SŠs, mís-
tostarosta obce Lutín – již zmiňovaný Ing. 
M. Mačák, ředitel Hospodářské komory 
Olomouc Ing. Jaroslav Havelka a zástupci 
strojírenských firem, s nimiž Sigmundova 
SŠs spolupracuje, v nichž studenti vyko-
návají provozní praxi a jež se často stávají 
jejich prvním zaměstnavatelem. 

Třídní učitelé Mgr. Kateřina Nogolová, 
Ph.D. (MS 4. A), Mgr. Marcel Máčala (MS 
4. B) a Ing. Dominik Budinský (PT 2.) před-
stavili absolventy svých tříd a krátce připo-
mněli památné okamžiky z třídních dějin. 
Ředitel školy Mgr. Pavel Michalík s místosta-
rostou obce Lutín předali studentům složky, 
které obsahovaly nejen ono kýžené maturitní 
vysvědčení, ale také pamětní list obce a tzv. 
„Europassy“, doklady potvrzující kvalifika-
ci absolventů v rámci zemí Evropské unie. 
Absolventům, kteří se v průběhu studia zú-
častnili výměnných pobytů a stáží v partner-
ské Werner von Siemens Schule v německém 
Wetzlaru, předali Ing. Lenka Pomykalová, 

Ladislav Porteš a Mgr. M. Máčala potvrzení 
o těchto aktivitách, která jistě budou zajíma-
vou součástí absolventova profesního životo-
pisu. 

Firma John Crane Sigma, a. s. Lutín, 
věnovala nejúspěšnějšímu absolventu fi-
nanční odměnu a zástupkyně společnosti 
Ing. Jana Štěpánková ji předala Vladimíru 
Havlíkovi, který téměř po celou dobu stu-
dia prospíval s vyznamenáním a účastnil se 
všech akcí školy, ať už zmíněných výměn-
ných pobytů, nebo sportovních kurzů pořá-
daných našimi nezdolnými tělocvikáři. 

V. Havlík byl také vyzván k projevu za 
absolventy školy, v němž poděkoval nejen 
pedagogům, ale i rodinám, neboť všem do-
hromady, jak přiznal, připravovali studenti 
nejednu pernou chvilku a bezesnou noc. 

Mgr. Kateřina Výborná ze společnosti 
Honeywell Aerospace Olomouc, s. r. o., ve svém 
projevu zdůraznila, že krize nekrize, absolventi 
Sigmundovy SŠs mají u nich dveře a dílny ote-
vřené, čemuž zástupci dalších firem – Sigma 
Group, a. s. Lutín, Weba Olomouc, a. s. a Wanzl, 
spol. s r. o. souhlasně přitakávali. 

Autorka článku tiše doufá, že maturitní 
vysvědčení nebude pro letošní absolventy 
pouze poukazem na kvalifikovaná pracov-
ní místa, ale i vstupenkou na vysoké školy 
– a netrpělivě čeká na promoční oznámení 
svých, dnes již bývalých, „děťátek“.

Mgr. Kateřina Nogolová, Ph.D. 

Z TJ SIGMA LUTÍN

Vydařená „Máneska“
Sobota 9. května byla letos opět svát-

kem našich turistů. Konal se totiž 36. roč-
ník Mánesovy stezky. Pořadatelé turistic-
kého odboru TJ Sigma se na tuto akci řád-
ně připravili. Velmi pěkné počasí, které 
předcházelo již tomuto dni, slibovalo, že 
se i letos tato turistická akce vydaří.

Počet účastníků pochodu nepřekročil 
však ani letos průměrnou účast posledních 
let. Na pochod na 15 km přišlo 161 účast-
níků a na 25 km 19 účastníků.

Tentokrát se mírně polepšili cyklisté, 
kterých se vyjížďky  na 50 km zúčastnilo 
šestnáct.

V cíli čekaly účastníky nejen medaile 
a diplomy, ale také chutné občerstvení.

Tento den byl také odstartován běh 
Mánesovou stezkou na 20 km za účasti 41 
běžců. Ani letos se však pořadatelé nedo-
čkali účasti lutínských běžců.

Nakonec je třeba ještě poděkovat na-
šim dětem a vychovatelkám z lutínské 
družiny mládeže za zhotovení velmi pěk-
ných diplomů pro zúčastněné běžce.

Vladimír Smékal, odbor turistiky

Memoriál Josefa Vlacha
V sobotu 13. června byl uspořádán na 

lutínských kurtech 4. ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhrách – Memoriál Josefa 
Vlacha. 

Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic z Lutína 
a okolí. 

Páry byly rozděleny do tří skupin, kde 
hrály systémem každý s každým na jeden 
set do sedmi gamů, ale se zkrácenou hrou 
již za stavu 6:6. Podle pořadí ve skupinách 
se pak hrálo o konečné umístění na prv-
ních devíti místech.

Vítězi se stali po celodenním náročném 
programu domácí tenisté Lubomír Domes 
a Petr Brázdil, na druhém místě byli Jiří 
Michalčík a Pavel Valsa ze Slatinic a na 
třetím místě lutínsko-náměšťská dvojice 
Petr Jurák a Miroslav Mikulka. 

Všichni zúčastnění obdrželi drobné 
dárky, nejúspěšnější pak putovní pohár 
pro vítěze (viz foto) se zmenšenou cenou 
do vlastní vitríny.

Turnaj se vyznačoval vzornou orga-
nizací i zajištěním kvalitního občerstve-
ní, o které se staral Petr Chudoba, jeden 
z nejlepších lutínských tenistů, který se 
ale bohužel pro zdravotní problémy letos 
turnaje nemohl zúčastnit. Poděkování pa-
tří také všem sponzorům, především pak 
Obci Lutín, kteří poskytli na tuto akci 
ceny nebo finanční dary.

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu

Budoucnost fotbalu v Lutíně
Přibližně před rokem se nám podaři-

lo v oddíle kopané založit mužstvo fot-
balové přípravky. Jedná se o ty nejmlad-
ší (a mnohdy i nejmenší) sportuchtivé 
človíčky v Lutíně. Ale pozor! Přívlastek 
„nejmenší“ vůbec nekoresponduje s jejich 
velkým úsilím a nadšením, které z nich 
přímo vyzařuje při trénincích a přá-

foto: Stanislav Körner

Vítězové s pohárem

foto: Ing. Karel Mišák



telských zápasech. Z nich by si klidně 
mohli vzít příklad naši nechvalně zná-
mí fotbaloví reprezentanti. Velký dík za 
to, že toto mužstvo bezvadně funguje, 
patří trenérské trojici J. Korennému, Ing. 
R.Pavlíčkovi a Mgr. J. Chmelářovi. A mu-
síme poděkovat i L. Kelucovi staršímu, 
který „to celé vlastně rozjel“. 

Podařilo se jim to, co se v minulých 
letech vůbec nedařilo: dát dohromady 
partu kluků (i děvčat) za samozřejmé 
podpory jejich rodičů a připravit je 
tak, že po roce plném tréninků a přá-
telských zápasů je na soutěžní ročník 
2009/2010 přihlásíme do oficiální sou-
těže OFS Olomouc. 

Fotbaloví „benjamínci“
jsou velkou nadějí

Pevně věříme, že se jim bude dařit a že 
sportovní elán z nich nevyprchá tak, jak se 
to stalo našim žákům a dorostencům, kteří 
o fotbal, až na výjimky, nejevili pražádný 
zájem, a proto museli být ze soutěží odhlá-
šeni. O co je tato informace smutnější, o to 
je nadšení a zápal pro hru těch nejmenších 
fotbalistů radostnější. Vždyť už jen to, že 
jich na trénink chodí přes 20 (a mnohdy 
o hodně víc), nám dělá velkou radost. Je 
to záruka, že mládežnický fotbal v Lutíně 
nezanikne. A to je dobře.

Závěrem bych chtěl popřát trenérům 
hodně trpělivosti a obětavosti v jejich ne-
lehkém počínání, to samé i rodičům hráčů, 
neboť bez jejich podpory by jejich děti hrát 
nemohly. A samozřejmě našim malým hrá-
čům mnoho sportovních úspěchů a „slav-
ných“ vítězství.

PS : Informace pro rodiče, kteří by 
chtěli své dítě, příp. děti, přihlásit do fot-
balového oddílu TJ Sigma Lutín: 

Tréninky jsou každé pondělí a středu od 
16:00 hod. na fotbalovém hřišti v Lutíně. 
Stačí zavolat na telef. číslo 736 128 338     
J. Korennému, příp. na číslo 723 647 521 
Ing. R. Pavlíčkovi. O prázdninách budou 
tréninky zredukovány na 1x týdně (středa 
od 16:00 hod.). Od 3. 8. 2009 se bude tré-
novat 2x týdně - v pondělí a ve středu od 
16:00 hod..

Petr Kovařík
sekretář oddílu kopané

INFORMACE
A ZAJÍMAVOSTI

Potřetí mistrem Evropy

Koncem května obhajoval Matěj 
Popelka z Luběnic titul mistra Evropy 
v biketrialu z roku 2008. Závody se ko-
naly ve dnech 30. – 31. května ve španěl-
ském přímořském letovisku La Escala 
severně od Barcelony a jedenáctiletý 
Matěj závodil v kategorii BENJAMIN 
(chlapci 9 – 12 let) spolu s Markem 
Hlávkou ze Znojma a dalšími deseti 
závodníky ze sedmi evropských zemí. 
Ve všech kategoriích reprezentovalo 
Českou republiku celkem 13 borců.

Závodilo se ve velkém horku přímo 
na mořských útesech, Středozemní moře 
šplouchalo na kola a nohy a nálada byla 
výborná. Matěj startoval 30. května a če-
kalo ho osm sekcí ve dvou kolech. Závod 
vyhrál s pouhými dvěma trestnými body 
před druhým italským a třetím španěl-
ským závodníkem. Marek Hlávka obsadil 
4. místo.

Česká republika získala jednu zlatou, 
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili 
a celkově 2. místo za Španělskem. Česká 
hymna hrála jen obhájci titulu Matějovi, 
který si zajistil nominaci na srpnové mis-
trovství světa v Číně.

Magda Popelková
K radosti Matěje i jeho rodičů se všich-

ni rádi připojujeme, blahopřejeme  a drží-
me „palce“ do dalších závodů.

Zasloužené ocenění
Soutěže dovedností na odborných ško-

lách slouží k tomu, aby si jejich studenti 
již v průběhu studia prověřili získané zna-
losti a vyzkoušeli své schopnosti a kvalitu 
přípravy na budoucí povolání.

V květnu se devět týmů ze střed-
ních polygrafických škol v České a Slo-
venské republice zúčastnilo soutěže 
dovedností mladých grafiků v Brně. 
Střední školu polygrafickou v Olo-
mouci úspěšně reprezentoval také 

Velká cena Obce Lutín
Za krásného jarního počasí se v pátek 

24. dubna zúčastnilo tohoto běhu mláde-
že 128 závodníků. Od 1. ročníku je to již 
2238 běžců a chodců. Také čokolády, zís-
kané od sponzorů z Lutína, bylo již rozdá-
no 410 kg. Jeden z pořadatelů BraDoSka 

– Jarda Brablík, bývalý pracovník Sigmy 
Lutín nyní žijící ve Švýcarsku, poskytl ně-
kolik cen pro první 3 závodníky.

Držitelem putovního poháru Velké ceny 
obce Lutín – běhu mládeže se stal Tomáš 
Svoboda s výsledným časem 2.46.46.

Václav Dostálík

Kategorie Trať Počet
závodníků Pořadí Jméno Čas Bydliště

dívky
do 6 let 60 m  17

1.
2.
3.

Adéla Střídová
Julie Pazourková
Nikola Švarcová

0.13.6
0.13.6
0.13.8

Olomouc
Třebčín
Lutín

hoši
do 6 let 60 m 15

1.
2.
3.

František Hadra
Dušan Soušek
Michal Korec

0.11.82
0.11.83
0.11.84

Lutín
Lutín
Olomouc

dívky
6-9 let 400 m 13

1.
2.
3.

Hana Skulová
Michaela Gieselová
Lucie Navrátilová

1.29.49
1.30.00
1.30.09

Olomouc
Třebčín
Lutín

hoši
6 – 9 let 400 m 19

1.
2.
3.

Patrik Kobliha
Jan Chmelář
Michal Koutný

1.28.45
1.28.96
1.30.00

Lutín
Lutín
Lutín

dívky
9 – 15 let 800 m 7

1.
2.
3.

Tereza Špundová
Michaela Vičarová
Barbora Švarcová

3.17.09
3.21.00
3.24.00 

Lutín
Lutín
Olomouc

hoši
9 – 15 let 800 m 21

1.
2.
3.

Tomáš Svoboda
Václav Švarc
Kryštof Skula

2.46.46
2.48.00
2.49.00

Lutín
Olomouc
Olomouc

dívky
chůze 1000 m 36

1.
2.
3.

Adéla Soušková
Tereza Špundová
Monika Begyová

6.47.00
6.48.00
6.52.00

Lutín
Lutín
Lípy

hoši
chůze 1000 m

1.
2.
3.

Michal Dočkal
Štěpán Chvátal
Vojtěch Chvátal

6.41.55
6.42.57
6.43.09

Lutín
Třebčín
Třebčín

foto: Petr Kovařík

foto: M. Popelková



osmnáctiletý Tomáš Vondráček z Lu-
tína, budoucí reprodukční grafik pro 
média.

Tři soutěžní úkoly byly striktně dány 
a bylo nutné je dodržet – grafické návrhy 
pozvánky s obálkou, banneru (velkého pla-
kátu) a oboustranného letáku formátu A5.

Originální vypracování daných úkolů 
přineslo Tomášovi dvakrát druhé a jed-
nou první místo. V soutěži jednotlivců tak 
obsadil krásné 2. místo a získal ocenění 
ČTVERČÍK 2009. Podle jeho slov byla 
soutěž cenným přínosem k získání zkuše-
ností a poznatků, které se mu budou jistě 
hodit v budoucí profesi.

Přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Ladislava Kučerová

Pamětníci vzpomínají
Téma dnešní, závěrečné části navozu-

je poslední věta paní doktorky Fajekové 
z květnového čísla OZ.

V osvětimském pekle vybíjeli nacisté 
svou nenávist nejen na Židech a vlasten-
cích všech národností, ale také na kněžích 
a řeholnících.

Koncem května 1942 vtrhla jednotka 
SS do kláštera premonstrátů v Nové Říši 
u Jihlavy. Všichni řeholníci byli zatčeni, 
odvezeni na gestapo v Jihlavě, odtud do 
Kounicových kolejí v Brně a nakonec do 
Osvětimi.

Jedním z těchto řeholníků byl také 
kněz Heřman Josef Tyl, rodák z neda-
lekého Cakova. Bylo mu 28 let, teprve 
před rokem ukončil studia a byl vysvě-
cen. V Nové Říši byl knihovníkem a vypo-
máhal v duchovní správě. Díky silné vůli, 
pevné víře a pomoci spoluvězňů přežil, 
absolvoval ošetřovatelský kurz a z nosiče 
mrtvol se stal asistentem českého lékaře na 
táborové ambulanci. Zavazoval rány, ošet-
řoval vředy a flegmony, tajně poskytoval 
duchovní útěchu. Jak ale zmírnit hlad? Ten 
tu byl všemocným pánem, takže se sta-
lo, že i nemocná játra z nebožtíka urče-
ná k laboratornímu výzkumu a odložená 
na otevřené okno pitevny beze stopy 
zmizela.

V srpnu 1943 byli čeští vězni převezeni 
z Osvětimi do německého Buchenwaldu, 
koncentračního tábora s pověstí jen o málo 
lepší než Osvětim, ale přece jen s nepatr-
nou nadějí na přežití. V nedalekých pod-
zemních tunelech s krycím názvem „Dora“ 
vyráběli vězni součástky pro supertajné 
německé zbraně a v nelidských podmín-
kách hromadně umírali vysílením a na tu-
berkulózu.

Ve spolupráci s českými lékaři – vězni 
se otci Tylovi podařilo záměnou osob za-
chránit před „komandem Dora“ význam-
ného italského lékaře – rentgenologa, 
otce pěti dětí a autora celé řady vědec-
kých publikací. Doktor Fausto Peccorari 
přežil a otci Tylovi bylo odměnou trvalé 
přátelství a vděčnost nejen jeho rodiny, ale 
i samotného papeže Pia XII.

V dubnu 1945 byl tábor Američany osvo-
bozen. Otec Tyl byl svým církevním předsta-
veným povolán do Paříže, cestou však one-
mocněl skvrnitým tyfem a teprve v červenci 
se dočkal návratu do vlasti a k rodině. V led-
nu 1946 byl poslán do Teplé u Mariánských 
Lázní, jmenován převorem tepelského kláš-
tera s pravomocemi opata a v témže  roce 
byl pozván k audienci u papeže Pia XII. do 
Říma.

V roce 1947 mu prezident dr. Eduard 
Beneš udělil Československý válečný kříž 
a vojenskou medaili za zásluhy 1. stupně.

Po únoru 1948 odmítl otec Tyl místo 
ministra zdravotnictví v Gottwaldově vlá-
dě. Reakce na sebe nenechala dlouho če-
kat. „Odměnou“ za léta utrpení v nacistic-
kém žaláři, za lásku k pravdě a touhu zno-
vu sloužit jen Bohu a věřícím bylo falešné 
obvinění z velezrady a podvratné činnosti 
proti lidově demokratickému zřízení a so-
cialismu.

Otec Tyl byl odsouzen k dvanáctileté-
mu žaláři a v letech 1950 – 1958 vězněn 
v řadě věznic po celé republice, naposledy 
na Mírově, odkud byl po téměř devíti le-
tech podmínečně propuštěn. V roce 1961 
byl sice plně rehabilitován, ale osud psan-
ce jako by ho pronásledoval dál

Jedním z jeho působišť se staly v le-
tech 1987-90 Slatinice, kde jsem ho také 
poznala a dozvěděla se o jeho útrapách. 
Po zvolení opatem kláštera v Teplé se opat 
Tyl stěhuje v roce 1990 na děkanství do 
Mariánských Lázní, ale své nové funkci se 
věnuje už jen krátce. Věk a prožité utrpe-
ní se podepsaly na jeho zdraví. Navštívila 
jsem ho v roce 1992 již těžce nemocné-
ho a ošetřovaného řádovými sestrami. 
Zemřel v prosinci 1993 a místem jeho 
posledního odpočinku je dnes klášterní 
hřbitov v Teplé.

MUDr. Marie Fajeková

P.S. Vlastní životopis opata Heřmana 
Josefa Tyla s výstižným názvem 
„Psancem“ vyšel poprvé v roce 1995, po-
druhé v Karmelitánském nakladatelství, 
s.r. o., Kostelní Vydří v roce 2006.

Pieta u cesty do Slatinic
U cesty z Třebčína do Slatinic stojí od roku 

1898 socha Piety. Jedná se o vyobrazení Matky 
Boží, která drží svého 
syna Ježíše Krista po 
sejmutí z kříže, a to-
to vyobrazení bývá 
zařazováno do okru-
hu P. Marie Bolestné. 
Socha vyjadřuje bo-
lest matky nad ztrátou 
dítěte, tak jak to do-
kládá vytesaný nápis 
na podstavci „Ó vy 
všickni, kteříž jdete cestou, pozorujte a važte, 
jest-li bolest jako bolest má!“ Zároveň vyja-
dřuje budoucí Vzkříšení Páně, tedy příchod 
nového života. Stejně jako řada symbolů na 
třebčínských křížích také tato symbolika, spolu 
s vyobrazením mešního kalichu nad nápisem, 
symbolizuje oslavy velikonočních svátků.

Tato socha byla pořízena v roce 1898 
a její zřizovatelé jsou uvedeni na podstavci 
vzadu v dedikačním nápisu „Ku cti a chvále P. 
Marie věnovali manželé František a Františka 
Smičkovi 1898“. Sochu zhotovil známý ka-
meník Václav Beck z Prostějova. František 
a Františka Smičkovi pocházeli z chalupnické 
usedlosti č. 71 (dnes přibližně v místě domu 
č. 88) a Františka, rozená Vychodilová, byla 
druhou ženou Františka Smičky. V době poří-
zení sochy s nimi v domě žil ještě jejich syn 
František Smička s manželkou Kateřinou 
a dětmi. Socha byla na základě svolení 
olomoucké konzistoře slavnostně posvě-
cena 16. října 1898 na svátek Panny Marie 
Sedmibolestné. Bylo tomu tak na základě žá-
dosti Františky Smičkové k slatinickému faráři 
a děkanovi Františku Číhalovi v den její smrti 
12. září 1898, a to již samotná socha stála. 
Její manžel František Smička manželku pře-
žil a zemřel až po roce 1900. 

Socha je nyní nově přetřena z bývalé 
modrošedé barvy na odstíny okrové, ale její 
olupování svědčí o nevhodnosti nátěru, který 
kámen neprodyšně uzavírá.

PhDr. Jan Štěpán

Ilegální motorismus 
dorazil i k nám

Myslivecké sdružení Blata Hněvotín 
se v poslední době potýká s nezákonnou 
činností ilegálního motorismu. Jedná se 
především o bezohledné ježdění tříkolek 

foto: dokumentace k soutěži

foto: Jan Štěpán



a terénních motocyklů v hněvotínských 
Skalách, CHKÚ Na Skále, Spálence, po 
březích říčky Blaty a polích mezi obcemi.

Porušují zákon a devastují přírodu!

Ilegální motorismus je jedním z nešvarů 
dnešní doby. Je to používání aut, motorek, 
čtyřkolek a sněžných skútrů tam, kde to za-
kazuje zákon. Není výjimkou potkat dnes 
řidiče takovýchto vozidel uprostřed pole se 
zasetým obilím, v porostu lesa či remízku 
nebo na území státem chráněných lokalit. 
Za nimi zůstává značně poničená vegetace, 
škody na zemědělských plodinách a bohu-
žel také usmrcená nebo vyplašená zvěř.

Ilegálním motorismem dochází k poru-
šování mnoha zákonů – především zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, zákona č. 
449/2001 Sb. o myslivosti, zákona č. 40/1964 
Sb. nebo občanského zákoníku. V mnoha lo-
kalitách bylo proto přistoupeno k řadě opatře-
ní potlačujících tuto nezákonnou činnost. Při 
represívních akcích s cílem zadržet tyto jezdce 
při činu spolupracuje Policie ČR s Agenturou 
ochrany přírody a s mysliveckou stráží.

Ilegálním motoristům a všem řidičům 
proto připomínáme: ZÁKAZ VJEZDU 
NEURČUJE ZNAČKA, ALE ZÁKON!

Stanislav Ošťádal
jednatel MS Blata Hněvotín

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal.)
V roce 1978 pokračovalo v Lutíně  bu-

dování družiny mládeže a vyvařovny pro 
školní mládež. Bylo vyčištěno koryto po-
toka po letních záplavách. Velkou práci 
pro vzhled obce konala místní organizace 
Českého svazu ovocnářského a zahrádkář-
ského. Členové prováděli výsadbu ploch 
před obytnými domy a na návsi bez nároku 
na odměnu.

Důstojně byl oslaven Mezinárodní den 
dětí. Závod Sigma žil ve znamení 120. 
výročí založení, od roku 1968 byl nosi-
telem Řádu práce. Kvalifikační struktura 
pracovníků se za poslední dobu velmi 
zlepšila. V závodě pracovalo v roce 1979  
125 absolventů vysokých škol. V tomto 
roce byla vybudována nová vstupní brá-
na, upraveny sklady a přípravna potravin 
v budově Společenského domu. Výrobně 
hospodářská jednotka Sigma byla přejme-
nována na Sigma Lutín, koncernový pod-
nik Lutín.

Počasí bylo v roce 1978 velmi nepříz-
nivé, což se projevilo na výši sklizně. JZD 

Mírová cesta, středisko Lutín, obhospoda-
řovalo 1557 ha orné půdy, na jejíž obdělá-
vání mělo 51 traktorů.

Jesle a mateřskou školu spravoval 
v Lutíně závod Sigma. V roce 1978-79 
bylo v těchto zařízeních umístěno 125 dětí, 
o které pečovalo 10 učitelek a 7 pracov-
nic pomocného personálu.  Základní 
škola (pětiletá) měla 7 tříd, kde se učilo 
175 žáků v prvním až pátém postupném 
ročníku. Žáci mimo pravidelné vyučo-
vání pracovali v kroužku národopisném, 
výtvarném, střeleckém a modelářském.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V květnu oslavili:
87 let Maria Kubínová Třebčín
85 let Zdenka Šlimbachová Lutín
83 let Bohumil Tunka    Třebčín
83 let Žofie Novotná Lutín
83 let Jozefina Zoubková Třebčín
82 let Pavel Kubala Třebčín
82 let Milada Hošková Třebčín
81 let Vlastimil Látal Třebčín
81 let Růžena Moskalíková Lutín
80 let Marie Handlová Lutín
80 let František Zejda Lutín
75 let Jaroslava Karhánková Lutín
75 let Anna Bednářová Lutín

V červnu  oslavili:
90 let Božena Gargelová Lutín
85 let Hedvika Brumovská Lutín  
85 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
83 let Jan Šmid Lutín

81 let Marie Bartošová Třebčín
81 let Marie Kublová Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 
březen:
Michal Chomjak Lutín
Daniela Marková Lutín
Samuel Pavelka Lutín
duben:
Filip Chmelář Lutín
Kristýna Raková Třebčín
Natálie Skotáková Lutín
Nikola Svobodová Lutín
květen:
Jan Lolek Lutín
Kateřina Otrubová Lutín
Jan Zezula Lutín

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

a pohody.

* * *
Opustili nás ve věku …

86 let Milada Rozsívalová Třebčín
83 let Marie Prosová Lutín
77 let Marie Crhová Lutín
75 let Miroslav Milar Lutín
74 let Antonín Drimaj Lutín
71 let Antonín Přidal Lutín
70 let Ing. Štěpán Kučera Lutín
67 let Danuška Vavrošová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

* * *
Sbor pro občanské záležitosti

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 9. 2009.
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Vítání očánků
30. května bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce  8 dětí.

Krásným programem je přivítaly děti MŠ Lutín.

foto: Ing. Miroslav Mačák


