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ZE ŽIVOTA OBCE

Významná výročí
Konec měsíce října byl v naší obci ve zna-

mení oslav dvou významných výročí – 775 let 
od první písemné zmínky o obci Lutín a 15 let 
úplné Základní školy v Lutíně.

V pátek 23. října odpoledne si mohli obča-
né Lutína, Třebčína a všichni další návštěv-
níci prohlédnout areál základní školy a vý-
stavu fotografi í a poté v aule ZŠ vyslechnout 
fl étnový koncert skupiny Black Ladies, kte-
rý byl skutečným uměleckým zážitkem.

Škola a výstava fotografi í byly návštěvní-
kům k dispozici ještě v sobotu 24. října do-
poledne. Oslavy pak pokračovaly v aule, kde 
se konalo slavnostní zasedání Zastupitelstva 
obce Lutín s kulturním programem žáků ZŠ 
a předáním pamětních medailí občanům, 
kteří se zasloužili o rozvoj obce a školy.

Na sobotní odpoledne byl pro všechny ná-
vštěvníky připraven bohatý kulturní a sportov-
ní program s hudbou a občerstvením v areálu 
na Rybníčku. Pro nepříznivé počasí a nemoc 
řady účinkujících však tato část oslav odpadla. 
Mrholení a chlad ale neohrozily taneční zába-
vu se skupinou VIA PABĚDA, která se konala 
v sobotu večer v aule ZŠ.

K oběma významným výročím byla vy-
dána také brožura, která je společným dílem 
historika PhDr. Jana Štěpána (text a historic-
ké dokumenty), Ing. Miroslava Mačáka (fo-
tografi e Lutína a školy) a učitelky ZŠ Mgr. 
Věry Voňkové (údaje o ZŠ). 

Mgr. Ladislava Kučerová

Oprava komunikací
Jednou z investičních akcí, které zastu-

pitelstvo naší obce pro letošní rok v rámci 
rozpočtu schválilo, byla oprava místních 
komunikací, chodníků a vybudování deš-
ťové kanalizace pro odvod vody z těch-
to zpevněných ploch v Třebčíně v části 
„Domky“.

O této akci jsme uvažovali už na počát-
ku roku 2001, ale vzhledem k nedostatku 
fi nancí jsme od ní upustili. Je pravda, že 
od vybudování sídliště začátkem pade-
sátých let minulého století se do tamních 
chodníků a komunikací téměř neinvesto-
valo. Např. původní chodníky si dodělá-
vali občané sami v rámci různých brigád. 
Boční uličky prakticky neměly zpevňující 
podloží, na hlavní komunikaci se dlouho 
držela voda, původní obrubníky se začaly 
rozpadat.

Proto obec začala připravovat projekto-
vou dokumentaci se  zadáním na opravy 
komunikací a chodníků. Problém však byl 
v tom, že nebylo možné najít tolik prostřed-
ků, aby např. i boční ulice byly upraveny 
jako hlavní. Našel se kompromis, ale i tak 
celá stavba stála 5,8 mil. Kč, což je na mož-
nosti naší obce opravdu velká částka.

Po padesáti letech 
konečně změna k lepšímu!

Vlastní práce probíhaly především v srp-
nu a září. Je třeba říci, že stavba obča-
nům poněkud zkomplikovala život hlavně 
prašností a někdy i omezením provozu. 
Myslím si však, že výsledek vše vynahra-
dil a fi rma Insta svou práci provedla vel-
mi dobře. V rámci stavby byly vyměněny 
některé uzavírací armatury bočních větví 
vodovodních řadů a rovněž byl do země 
uložen kabel místního rozhlasu.

Provedením těchto oprav byly do bu-
doucna vytvořeny předpoklady pro další 
rozšiřování sídliště - pokud se ovšem obci 
podaří získat do svého majetku některé 
okolní pozemky, které patří Pozemkovému 
fondu České republiky.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ 

foto: Ing. Miroslav Mačák
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Regenerace  panelového  
sídliště pokročila

Prvního září letošního roku byla za-
hájena velká stavební akce patřící „pod 
křídla“ uceleného projektu Regenerace 
panelového sídliště. Letošní etapy se 
týkají celkové úpravy centrálního par-
koviště, vybudování nových parkova-
cích míst v prostoru sídliště a ozelenění 
všech výstavbou dotčených ploch vysa-
zením nových stromů a keřů. 

Panelové sídliště 
zkrásní ještě letos

Díky příznivému počasí byl překročen 
původní časový harmonogram a stavba 
tak  „sedmimílovými kroky“ postupuje, 
k radosti všech obyvatel nového i starého 
sídliště,  ke zdárnému konci.  

Byly provedeny veškeré sanační prá-
ce na podloží nových parkovacích míst, 
přístupových a závlekových komunika-
cí, je připraveno nové odvodnění dotče-
ných ploch. Práce pokračují na poklád-
ce všech dalších konstrukčních vrstev 
komunikací a parkovišť, byla zahájena 
pokládka obrub a silniční přídlažby. 

Tato fáze stavby již ukazuje pravé 
parametry a rozmístění nového řešení 
centrálního a nového bočního parkoviš-
tě včetně veřejného osvětlení, chodníků 
pro pěší  a upraveného kontejnerového 
stání.

Přáním nás všech je dokončit toto dílo 
do konce listopadu tohoto roku, aby je 
všichni obyvatelé a řidiči mohli využívat 
již v zimním období. 

Petr Látal
stavební technik

Místní poplatek za odpady
Zastupitelstvo Obce Lutín schválilo 

v prosinci 2007 Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2007, která upravuje místní 

poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Správcem poplatku, tedy tím, 
kdo je odpovědný za jeho vybírání, je 
Obecní úřad v Lutíně. Poplatníkem je 
potom každá fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt, nebo osoba, která 
sice nemá trvalý pobyt, ale má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci.

Výše poplatku dle dosud platné vy-
hlášky č. 1/2007 činí 260 Kč na poplat-
níka za rok. Poplatník, který dosáhl 
věku 70 a více roků, má úlevu 60 Kč, 
platí tedy 200 Kč za rok.

Odstraňování komunálních odpadů je 
služba, kterou obec organizuje, a kaž-
dá služba má být uhrazena. Co se týká 
obce, mají být uhrazeny alespoň náklady 
na tuto službu vynaložené. Při propočtu 
těchto nákladů již za rok 2008 činí částka 
na jednoho občana 347 Kč.

Za komunální odpad 
zaplatíme víc!

Proto je pro rok 2010 př ipravová-
na nová Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2009 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, kde výše 
poplatku bude činit 350 Kč na poplat-
níka a rok a u poplatníků nad 70 let 
bude úleva činit 50 Kč. Budou tedy 
platit 300 Kč.

Ke zvýšení tohoto poplatku dochází 
proto, že se značně zvýšily sazby za ulo-
žení odpadů na skládky. Na druhé straně 
se od roku 2008 a samozřejmě ještě více 
v roce 2009 zmenšily v důsledku krize 
příjmy obce za tříděný odpad, které byly 
používány na snížení celkových nákla-
dů.

Přes celkové navýšení patří naše obec 
mezi ty subjekty, které se snaží udržovat 
tento poplatek spíše na nižší úrovni.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Podzimní sběrová sobota
V sobotu 3. 10. 2009 jsme měli možnost 

v obou částech  naší obce  zbavit se ne-
bezpečného a  objemného  odpadu. 

Co všechno jsme odevzdali? 
Objemného odpadu jsme ve spolu-
práci s Technickými službami města 
Olomouce zlikvidovali téměř 20 tun, 
olejů 80 kg, sorbentu 100 kg, znečiště-
ných obalů 308 kg, barev 380 kg, asfaltu 

190 kg a autoplášťů  880 kg. Z použitých 
elektrozařízení byly ke zpětnému odběru 
odvezeny 4 chladničky, 3 vysavače, 1 fri-
tovací hrnec, 3 tiskárny, 18 televizorů, 
66 zářivek a 5 ostatních elektrospotře-
bičů.

Opět žádám všechny budoucí účastníky 
sběrových sobot  o dodržení stanoveného  
časového režimu, a zejména předávání 
odpadů přímo pracovníkům technických 
služeb. Někteří občané  stále nechtějí po-
chopit, že skládky v obci nelze vytvářet 
ani den předem.

Další sběrová akce bude organizována 
v jarních měsících příštího roku.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Cyklisté na chodníky nepatří
V poslední době se nám v obci roz-

máhá nebezpečný nešvar – jízda na 
kole po chodníku. Každý z účastníků 
silničního provozu dobře ví, že tudy 
nesmí jezdit, ale v mnoha případech 
na to nedbá. A nastává velmi nebez-
pečná situace, kdy snadno může dojít 
k úrazu.

A jak je to s přechodem pro chodce?
Přes přechod   pro chodce musíme kolo 

vést, takže cyklista tu nemá co dělat stejně 
jako na chodníku. Podle silničního záko-
na cyklistovi na chodníku nebo přechodu 
pro chodce hrozí pokuta za přestupek.

Na chodník patří chodci, všichni na 
bruslích nebo lyžích, na invalidním vo-
zíku a také ti, kteří vedou kolo, táhnou 
sáňky nebo dětský kočárek,  vozík, ale 
i malou motorku.

Řidičem je naopak každý, kdo jede – 
autem, na kole, na koni, ale i na koloběž-
ce, a tím pádem patří na silnici. 

Ing. Miroslav Mačák

Policie ČR apeluje na řidiče
Dopravní situace v ulici Na Sídlišti 

v Lutíně je v současné době neutěšená. 
Vzhledem k narůstajícím problémům 
s parkováním se obracíme na majitele 
motorových vozidel, kteří na této ulici 
parkují:

V důsledku stavebních prací na nových 
parkovištích je provoz na stávajících plo-
chách značně omezen. Situace je složitá, 
proto vás žádáme o pochopení, slušnost 
a ohleduplnost k sobě navzájem, ke své-
mu okolí a životnímu prostředí. Je nutné 
zachovat průjezdnost pro vozidla integro-
vaného záchranného systému (záchranná 
služba, hasiči) – nevíte, kdy a kdo z nás 
je může potřebovat. V řadě případů jsme 

foto: Antonín Bábek
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ochotni „přimhouřit oko“, všechno ale 
tolerovat nelze (např. parkování v zákazu 
zastavení – žlutá čára, chodník, trávník). 
Prozatímní parkoviště na škvárovém hřiš-
ti je v noční době osvětleno a příslušní-
ky Policie ČR průběžně kontrolováno. Je 
na něm stále dostatek parkovacích míst 
a v ulicích Růžová a K Sídlišti také není 
plno.

Víme, že současná situace s parkováním 
je nepříjemná, ale doufáme spolu s vámi, 
že se v dohledné době zlepší, stavební 
úpravy budou zdárně dokončeny a vy bu-
dete moci využívat nová, pěkná parkoviš-
tě na vašem sídlišti. 

Policie ČR, obvodní oddělení Lutín

Upozornění občanům!
Vzhledem k nedokončeným pod-

zimním pracím na zahradách a plan-
tážkách proběhne v listopadu ještě 
jeden sběr a odvoz zeleného odpadu. 
Datum bude upřesněno obecním roz-
hlasem.

*   *   * 
Rozsvěcení vánočních stromů k za-

hájení adventního času je naplánová-
no:

28. listopadu (sobota) v Třebčíně 
u kaple sv. Floriána,

30. listopadu  (pondělí) v Lutíně 
před obecním úřadem.

O přesné hodině zahájení nebo pří-
padných změnách budou občané in-
formováni obecním rozhlasem.

Obecní úřad Lutín

Taneční hodiny v Třebčíně
Počátkem října opět začal taneční kurz 

pro dospělé. Probíhá v Kulturním a spole-
čenském zařízení v Třebčíně. 

Taneční hodiny vedou opět manželé 
Šrámkovi a organizaci zajišťují manželé 
Kolářovi.

Ing. Miroslav Mačák

Povídání o víně 
Na sobotu 17. 10. 2009 připravili zastu-

pitelé obce spolu s „třebčínskými žena-
mi“ a SPOZ opět jednu pěknou kulturně 
společenskou akci. Povídalo se, hrálo, 
zpívalo, tančilo, a to vše s ochutnávkou 
kvalitních vín i s jeho konzumací. K tomu 
se podávala – jak jinak – i velmi chutná 
domácí tlačenka.

V Třebčíně začal podzim dobrým
vínem, hudbou, zpěvem a tancem

Průvodní slovo připravil a přednesl Ing. 
Vlastimil Hofírek. Fundovaný výklad 
nás zavedl až do počátků pěstování vin-
né révy a přes starověk a středověk jsme 
se dostali až k dnešním dnům. Prostě 
pěstování vína není jen radost a dobré 
prožitky, ale především mnoho práce, 
snahy a také znalostí, dovedností a zku-
šeností. Je jistě zásluhou našich vinařů, 
že moravské i české víno je ve světě ce-
něno a uznáváno.

Lidovky a písničky k vínu zahrála po-
malu již legendární Hanačka s primášem 
Emilem Halířem. A že dovedli naladit ce-
lou společnost na tu správnou notu, o tom 
nelze mít ani nejmenší pochyby. Svědčil 
o tom často rozezpívaný celý sál.

Společenský večer v těchto nevlídných 
podzimních dnech přišel asi právě vhod. 
Přinesl to, co nejvíce potřebujeme – dob-
rou mysl a náladu, radost i sílu do příštích 
dnů.

Všem pořadatelům za to patří velký 
dík. 

Ladislav Smička

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 26. 8. 2009:
 Schválila:
v složení komise pro zajištění průbě-

hu oslav 775. výročí první písemné 
zmínky o Lutínu:

 p. A. Bábek, Ing. M. Mačák, Mgr. J. 
Spurný, Mgr. L. Soušková, Mgr. A. 
Večeřová;

v pracovní materiál rady pro stanove-
ní výše úplaty za zřizování věcných 
břemen v obecních pozemcích při 
ukládání kabelů;

v jednostranné zvýšení nájemného z bytů 
v majetku obce pro rok 2010;

v vypracování projektové dokumen-
tace pro územní řízení pro stav-
bu Vodovod Lutín, připojení části 
Třebčín společností Voding Hranice, 
spol. s r. o., a zároveň rozpočtové 
opatření na dofinancování tohoto 
projektu;

v vyhlášení záměru na pronájem neby-
tových prostor obecní nemovitosti na 
Růžové ul. č.p. 185 v Lutíně;

v program 13. zasedání zastupitelstva 
obce, k teré se konalo 9. 9. 2009 
v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín;

v přihlášku k projektu Památky míst-
ního významu připravovaného 
Regionem Haná a priority obnovy 
památek v naší obci v pořadí:

 1. památník padlých Lutín
 2. památník padlých Třebčín
 3. kříž sv. J. Nepomuckého Třebčín;
v pořízení nové rozšířené úřední desky 

a rozpočtové opatření k zakoupení 
úřední desky.

 Vzala na vědomí:
v informaci vedení PO ZŠ a MŠ v Lutíně 

o přípravě na školní rok 2009/2010;
v přehled hospodaření obce za období 

1 – 7/2009 a doporučila ho k projed-
nání v zastupitelstvu.

dne 23. 9. 2009: 
v pronájem nebytových prostor obecní 

nemovitosti na Růžové ul. č.p. 185 
paní Heleně Vaškové z Lutína, jejíž 
podnikatelský záměr byl vyhodno-
cen jako nejlepší;

v odpisový plán PO ZŠ a MŠ Lutín 
na 3. čtvrtletí roku 2009 a zároveň 
nařídila odvod odpisů z hlavní čin-
nosti v celkové částce 36 888 Kč do 
rozpočtu obce;

foto: Jiří Weidinger
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v zavedení veřejné služby s maximál-
ním počtem 10 pracovníků od 1. říj-
na 2009;

v přidělení bytu v DPS panu Františku 
Kouřilovi z Medlova za obvyklých 
podmínek;

v návrh občanů na ocenění při příleži-
tosti oslavy 775 let od první písem-
né zmínky o Lutínu a 15 let úplné 
Základní školy v Lutíně.

v Vzala na vědomí postup při řešení 
přípravných prací akce Revitalizace 
obytné zóny – ul. Růžová.

O čem jednalo zastupitelstvo obce 
na 13. veřejném zasedání
dne 9. 9. 2009:

 Schválilo:
v prodej pozemků v majetku obce p. č. 

327/2 o výměře 206 m2, p. č. 327/4 
o výměře 318 m2, p. č. 328 o výměře 
319 m2, p. č. 243/67 o výměře 71 m2 

a p. č. 243/68 o výměře 143 m2, vše 
v k. ú. Lutín;

v postup obnovy kapličky sv. Floriána 
v Lutíně („magacína“), přesun toho-
to investičního záměru do návrhu 
rozpočtu na rok 2010. 

 Pověřilo radu obce dalším jednáním 
na krajském úřadě na základě legis-
lativních změn;

v vyhlášení záměru na směnu pozem-
ků p. č. 205/9, 212/51 a 319/1 o cel-
kové výměře 2002 m2 v k. ú. Lutín 
v majetku Ing. Mišáka za pozemek 
p. č. 169/16 o výměře 2271 m2 v k. ú. 
Lutín v majetku obce;

v navýšení rozpočtu ZŠ na mzdové 
náklady učitele o 105 000 Kč na 
pokrytí mzdových nákladů učitele 
na základě rozdělení 6. ročníku pro 
školní rok 2009/2010. 

 Současně schválilo částku ve výši 
210 000 Kč zařadit do návrhu roz-
počtu pro rok 2010.

 Vzalo na vědomí:
v výsledky hospodaření obce za obdo-

bí 1 - 7/2009;
v informace o II. a VI. etapě regenera-

ce panelového sídliště;
v informace o propojení vodovodu 

Lutín – Třebčín;
v informaci o přípravě oslav 775 let od 

první písemné zmínky o obci Lutín 
a 15 let úplné základní školy;

v informaci o studii revitalizace obyt-
né zóny v ulici Růžová;

v informaci o postupu projektu 
„Cyklostezka Lutín – Třebčín“. 

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Nový školní rok v Lutíně
V úterý 1. září 2009 nastoupilo do naší 

základní školy 291 žáků, 23 pedagogic-
kých a 12 provozních pracovníků, aby 
společně zahájili školní rok 2009/2010. 
Bylo otevřeno 14 tříd s následujícími 
počty dětí: 1. A - 17, 1. B - 16, 2. A - 22, 
2. B  - 23, 3. A - 19, 3. B - 19, 4.A - 17, 
4. B  - 16, 5. A - 32, 6. A - 33, 7. A - 16, 
7. B - 17, 8. A - 22 a 9. A - 22.  

Vedení školy požádalo již v červnu 
Radu a Zastupitelstvo obce Lutín o pří-
spěvek ve výši 0,8 úvazku. Tento příspě-
vek byl jednohlasně schválen a třída 5.A 
mohla být díky tomu rozdělena na polo-
viny v hlavních předmětech - matemati-
ce, českém a anglickém jazyku.

O prázdninách se výrazně změnila situ-
ace v 6. ročníku, kam  přibyly další dvě 
dívky a počet žáků se zvýšil na 33. V takto 
početné třídě je velice obtížná práce, nelze 
se dětem individuálně věnovat, ve třídě je 
stálý hluk, vydýchaný vzduch… Do od-
borných učeben si děti musely nosit židlič-
ky, protože kapacita těchto tříd je nižší.…

Ve dvou „šestkách“ se pracuje lépe

Díky velké pomoci a iniciativě školské 
rady jsme 9. září znovu požádali zastupi-
telstvo obce  o další navýšení mzdových 
prostředků, aby 6. ročník mohl být rozdě-
len na dvě třídy. I tentokrát jsme se setkali 
s maximálním pochopením a příspěvek 
0,8 úvazku pedagoga nám byl poskytnut.

A tak jsme 14. září zahajovali školní rok 
vlastně znovu. Tentokrát 15 tříd, 24 peda-
gogů a 12 nepedagogických pracovníků. 
Do školy nastoupil nový učitel, který učí 
děti hudební výchovu, informatiku, ob-
čanskou a rodinnou výchovu.

Získané finanční prostředky budou  
v uvedené výši použity výhradně na 
mzdy učitelů. 

Mgr. Lenka Soušková
zástupkyně ředitele školy

Nová herna ŠD
Se začátkem letošního školního roku 

nepřišly do školní družiny jen nové děti, 
ale vzniklo i zbrusu nové oddělení. Bývalá 
učebna 3. B třídy se během prázdnin pře-
měnila v hernu pro děti z 3. oddělení ŠD.

Místnost byla nově barevně vymalová-
na, byla odmontována tabule.V posledním 
srpnovém týdnu dovezla firma z Buchlovic 
objednaný dětský nábytek a třída dostala 
svou novou podobu pro pohodu, hry, re-

laxaci a zájmovou činnost dětí v odpoled-
ních hodinách.

Hlavní část třídy – nábytková sestava 
– nese označení „Léto“ a je ve žlutém 
a červeném provedení  s výzdobou mo-
týla, berušky a ovocného stromu.Další 
nábytek - stolky, židličky, kuchyňka pro 
děvčata a skříňky - jsou také v barvách 
žluté a červené, doplněné oranžovou.

Podlahu rozzářil červený koberec s mo-
tivem milé myšky s velkou porcí žlutého 
sýru.

Při první návštěvě bylo vidět na dětech 
nadšení a radost z  barevného a hravého 
oddělení, vonícího ještě novotou.

Hlavním organizátorem této zdařilé 
proměny bylo vedení naší školy, které 
uvolnilo finanční částku na tuto realizaci. 
Poděkování patří i SRPŠ, které také při-
spělo svým dílem.

V ostatních třídách je vybavení ještě pů-
vodní z roku 1978, kdy byla budova ŠD 
postavena a zařízena, tudíž je naprosto ne-
vyhovující pro bezpečný a estetický pobyt 
dětí v těchto prostorách.

Proto bychom chtěli v příštím školním 
roce pokračovat ve zlepšování prostředí, 
a to celkovou úpravou a novým vybave-
ním dalšího oddělení.

Kolektiv vychovatelek ŠD

Zájmová činnost v ZŠ
Kromě výchovy a vzdělávání žáků mají 

učitelé na naší základní škole velký zájem 
vyplnit také volný čas dětí. Proto každo-
ročně nabízíme  řadu zájmových krouž-
ků. 

V letošním školním roce bylo vypsá-
no 14 kroužků, které vedou učitelé. 
Kroužky vždy začínají v říjnu, až si děti 
i učitelé „osahají“ rozvrh a zjistí, kolik 
sil jim ještě zbývá, aby mohli společně 
pracovat. Příspěvek, který je vybírán, 
je použit na chod kroužku (nákup ma-
teriálu…), v žádném případě nenáleží 
vyučujícímu. O kroužky je tradičně ob-
rovský zájem, a tak se bohužel někdy 
stane, že nemůže být uspokojen každý 
zájemce.

foto: Petr Voňka

Pohled do nové herny
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Při škole pracují také další zájmové 
útvary – angličtina, hra na kytaru, judo, 
házená, aerobik, kroužek šití a taneční 
kroužek.

Již několik let zde funguje pobočka Základní 
umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci. Žáci 
v Lutíně navštěvují hudební obory hra na kla-
vír, flétna a keyboard.

S vedením zájmových kroužků 
mohou pomoi i rodiče!

Přesto se vám může zdát, že některé 
kroužky nejsou dětem nabízeny. Je tu tedy 
stále možnost, aby se rodiče  do těchto 
aktivit také zapojili, a žádaný kroužek při 
škole zřídit.

Mgr. Lenka Soušková

Kláskiáda 2009 
Za krásného sluneč-

ného počasí proběhl ve 
středu 23. září v Lutíně 
první ročník nové soutě-
že nejmladších sportov-
ních nadějí základních 
škol Regionu HANÁ 
s výstižným názvem 
Kláskiáda.

Organizátoři ze základní školy 
se rozhodli využít možností, které 
nabízí školní „stadion“, a připravili 
pro malé závodníky atletický mítink. 
Závodilo se ve sprintu na 60 metrů, 
skoku dalekém, hodu míčkem a ve 
smíšených štafetách hochů a dívek na 
5 x 200metrů.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích 
podle pohlaví a věku (2.-3. a 4.-5. tří-
da). V každé disciplíně reprezentovali 
školu čtyři závodníci. Akce se zúčast-
nila téměř stovka dětí ze základních 
škol z Lutína, Hněvotína, Těšetic, 
Drahanovic, Náměště na Hané a Čech 
pod Kosířem. 

Už od prvních startovních výstřelů 
se rozpoutal urputný boj o body, pře-
devším mezi domácími borci  a jejich 
největšími rivaly, závodníky z Náměště 
na Hané a Čech pod Kosířem - počet-
ně nejsilnějšími týmy, které bojovaly 
o přední místa v soutěžích družstev. 
V jednotlivcích jim zdárně sekundo-
valy i školy z Hněvotína, Drahanovic 
a Těšetic, které získaly řadu dílčích 
úspěchů.

Všechny „malé“ poháry za týmová 
vítězství v jednotlivých disciplínách 
získali domácí atleti a suverénně ovlád-
li i soutěž škol o hlavní cenu Kláskiády 
- „velký“ putovní pohár.

Každý účastník obdržel řadu upo-
mínkových předmětů a také občerst-
vení, vše (spolu s věcnými cenami pro 
nejlepší jednotlivce a poháry pro druž-
stva) zajistil Region HANÁ.

Celkové pořadí Kláskiády 2009:  
1. ZŠ Lutín 24 bodů 
2. ZŠ Náměšť na Hané 16 bodů
3. ZŠ Čechy pod Kosířem 10 bodů
4. ZŠ Drahanovice 5 bodů
5.- 6. ZŠ Hněvotín 3 body
5.- 6. ZŠ Těšetice 3 body

Mgr. Petr Jakob 
učitel

Naše první letošní exkurze 
Prázdniny utekly jako voda a škola je 

opět tu. Lačně hltáme první dojmy, pro 
osmáky je to už trošku, jako když potkáte 
dobrého známého – víte, co od něho mů-
žete čekat. Abychom přerušili stereotyp 
prvních dnů a zároveň navázali na loňskou 
látku, navštívili jsme hned během prvního 
týdne školního roku Olomouc. 

Naše exkurze měla dvojí cíl – ukázat si 
místa, kde všude se dřív v Olomouci hrá-
lo divadlo, a pak navštívit výstavu prací 
Josefa Čapka. Nejdříve jsme se věnovali 
divadelním vzpomínkám, měli jsme mj. 
jako třída poslední příležitost prohléd-
nout si Rudolfovu alej v její původní 
podobě (stávala zde totiž proslulá aréna) 
a pak jsme šli do Muzea moderního umě-
ní – nejdříve na výstavu s názvem Vidět 
knihu, která předváděla především knižní 
obaly z dílny Josefa Čapka, a posléze na 
Listování, kde bylo možné prohlédnout 
si nejrůznější publikace z fondu muzea. 
Viděli jsme knihy plné obrázků, vzorkov-
níky, knihy psané na stuhách a smotáva-
né do klubíčka, nahlédli jsme do knihov-
ny známého olomouckého překladatele 
O. F. Bablera. 

Po zhlédnutí výstavy všichni žáci 
připravili do vyučování zadané projekty. 
Jak dopadly ? Budete se divit. Byly samé 
jedničky. I proto tajně doufám, že se nám 
touto exkurzí podařilo posunout vyučová-
ní trochu dopředu – zintenzivnit ho a zá-
roveň učinit zajímavějším.

Mgr. Věra Voňková
třídní učitelka 8. A

Učitelé ZŠ v Roháčích
Stalo se již tradicí, že v druhé polo-

vině září pořádá ZŠ Lutín pro své za-
městnance „stmelovací“ zájezd, na kte-
rém účastníci  navštěvují zajímavá místa 
naší vlasti a Slovenska. Veškeré náklady 
spojené s ubytováním a stravováním si 

hradí účastníci z vlastní kapsy, dopra-
va je hrazena z fondu FKSP zaměstna-
vatele.

Letos jsme se po pěti letech vrátili do 
Roháčů, které nás uchvátily svou krásou  
a nedotčeností.

Komfortní ubytování bylo tentokrát 
zajištěno v soukromí.

Krásné podzimní počasí přímo 
zvalo účastníky zájezdu k návštěvě 
těchto krásných vrcholů. Proto jsme se 
rozdělili do dvou skupin. První, zdat-
nější skupina „pokořila“ po náročném 
výstupu Sivý vrch, druhá skupina vy-
stoupila na vrchol Lúčná a jako bo-
nus navíc dobyla vrchol hory Rákon. 
Odměnou všem turistům byly krásné 
výhledy na Roháče, dokonce bylo vi-
dět vrchol Kriváně – hory na západě 
Vysokých Tater.

Závěr dne byl zaměřen na odpočinek 
a rekonvalescenci. Při návštěvě termál-
ního koupaliště v Oravicích si v horké 
vodě všichni odpočinuli a nabrali nové 
síly k dalšímu putování.

Druhý den byl zahájen krásnou vy-
cházkou na počátek Kvačanské doli-
ny, do údolí s názvem Oblazy, kde se 
účastníci prakticky seznámili s funkcí 
vodního mlýna a pily. Zkouškou odva-
hy pak byl výstup podél toku potoka 
do obce Velké Borové. Balancování na 
žebříku a chůze korytem potoka byly 
pro všechny dostatečně adrenalinovým 
zážitkem.

Nedělní odpoledne pak bylo věno-
váno projížďce výletní lodí po Oravské 
přehradě, která byla zpestřena návště-
vou Slanického ostrova, na kterém je 
instalována výstava sakrálních bu-
dov, které sem byly přivezeny z okol-
ních obcí později zatopených vodami 
Oravské přehrady.

„Třešničkou na dortu“ pak byla ná-
vštěva zrekonstruované části oravsko-
lesenské železnice v zastávce Tanečník 
(Oravská Lesná) a projížďka úzkokolej-
ným vláčkem do sedla Beskyd. Zde, na 
rozhledně, se účastníkům otevřelo krás-
né panorama slovenských hor od Malé 
Fatry až po Roháče. 

A když se po cestě podařilo nakoupit 
věhlasně známé sýrové výrobky – korbá-
če, oštiepky a jiné dobroty,  nic už nemo-
hlo pokazit krásné zážitky z výletu. 

Unaveni, ale nesmírně spokojeni jsme 
se vrátili do svých domovů, kde nad po-
vedenými fotografiemi vzpomínáme na 
zářijovou návštěvu těchto krásných slo-
venských hor.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy
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Kniha mého srdce v lutínské 
knihovně

Takřka půl roku jsme sledovali celo-
národní anketu KNIHA MÉHO SRDCE, 
mnozí z nás byli i jejími účastníky. Dnes 
už víme, že po velkém boji zvítězil 
SATURNIN českého humoristy Zdeňka 
Jirotky.

V naší knihovně „nasbírala“ nejvíc 
hlasů knížka švédské spisovatelky Astrid 
Lindgrenové Děti z Bullerbynu, a to zá-
sluhou dětí ze ZŠ v Lutíně.

Žáci 3. a 4. ročníku pro tuto knížku 
nejen hlasovali, ale také z ní vybrali pro 
„pohádkovou babičku“ (paní knihovnici) 
a své kamarády některé příběhy a sehráli 
je na „pohádkovém paloučku“ u knihov-
ny, u nově vysazeného „pohádkového“ 
stromečku, pro který vybrali jméno 
Strom skřítků Pomocníčků.

Sehráli představení, recitovali, hle-
dali poklad, vyluštili velkou křížovku 
a pochutnali si na připravených dobro-
tách. Byla to dvě příjemná dopoledne, 
děti si je užily a samy o svých zážitcích 
napsaly: 

„Moc jsem se těšila a byla jsem moc 
ráda, že nepršelo.“

„Přesně si nepamatuji, jestli jsem byla 
šťastná nebo spíš nervózní, ale jedno pře-
ce vím: bylo to bezva a užili jsme si hodně 
legrace.“

„Hledali jsme poklad, který skřítko-
vé, co bydlí v knihovně, schovali a ne-
chali nám jen vzkaz, že poklad ochut-
návali a ochutnávali, až ho celý snědli. 
A prý se omlouvají, že jsou hrozně mls-
ní. Jak by také ne, vždyť tam byly samé 
dobroty.“

„Naštěstí si pohádková babička věděla 
rady a my jsme od ní dostali výborný per-
ník s jablíčkem i dobré pití.“

„Potom jsme ve skupinkách vyluštili 
křížovku, a aby skřítkové dobře slyšeli, 
zakřičeli jsme si tajenku TĚŠÍME SE NA 
PRÁZDNINY !“

„V knihovně nám bylo moc dobře.“ 

P.S. Nemám ráda velká slova, ale mu-
sím říct, že paní učitelky z 1. stupně ZŠ 
v Lutíně citlivě  vedou děti k četbě knih 
a díky jejich velmi dobrému vztahu ke 
knihovně se děti rády zapojují do akcí 
knihovny. Díky nim máme v knihovně 

spoustu krásných obrázků a výrobků, kte-
ré zkrášlují interiér knihovny. Za to vše 
jim moc děkujeme. Právě probíhá „srdíč-
ková“ soutěž, děti už přinášejí své výrob-
ky a obrázky a budeme mít zase krásnou 
novou výzdobu. Určitě se ještě s dětmi se-
tkáme u Stromu skřítků Pomocníčků, kte-
rý skřítkové v letošním suchém létě pilně 
zalévali.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Sigmundova SŠs, Lutín
75 let Sigmundovy SŠs

Dne 1. října slavila Sigmundova střední 
škola strojírenská v Lutíně 75. výročí za-
hájení skupinové výuky učňů a tím prak-
ticky i založení učiliště. Je tak po Baťově 
ševcovské škole druhou nejstarší školou, 
která se zabývá výukou a vzděláváním 
učňů v naší republice.

Oslav se zúčastnilo mnoho hostů. 
Pozvání přijali předseda Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR  Ing. Miloslav 
Vlček, zástupci Krajského úřadu v Olo-
mouci Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Pavel 
Sekanina, Mgr. Yvona Kubjátová, Mgr. 
Miroslav Gajdůšek, MBA, ředitel 

Úřadu práce v Olomouci  Mgr. Roman 
Chlopčík, starosta obce Lutín pan 
Antonín Bábek, zástupci partnerských 
firem regionu a celá řada dalších nemé-
ně významných hostů.

Sigmundova střední škola 
dělá svému jménu čest

Dopoledne byli všichni pozváni 
na prohlídku dílen. Zde byla slav-
nostně otevřena nová soustružnická 
dílna, vybudovaná v rámci projektu 
„Středisko celoživotního vzdělávání 
ve strojírenských oborech II“, financova-
ného z Regionálního operačního progra-
mu (ROP) Střední Morava. V nástrojařské 
dílně měli hosté možnost zhlédnout 
nejen ukázky precizní strojařské prá-
ce, ale i společnou práci žáků naší 
školy a partnerské školy z Wetzlaru 
při výrobě modelu křídlového čerpa-
dla. Vyvrcholením první části progra-
mu byla prohlídka expozice historic-
kých čerpadel značky SIGMA a re-
plik historických zbraní. Asi největší 
ohlas sklidilo historické auto značky 
Velorex, které bylo zrenovováno spo-
lečnými silami žáků a učitelů odbor-
ného výcviku naší školy. 

Ve škole, kde probíhá především 
teoretická výuka, na hosty nejvíce 
zapůsobila prezentace práce našich 
studentů a studentů školy Werner von 
Siemens Schule z Wetzlaru, která pro-
bíhala v rámci výměnného projektu za 
podpory Česko-německého fondu bu-
doucnosti a Národní agentury pro ev-
ropské vzdělávací programy (NAEP) 
Comenius.

foto: 
Ing. Josef Pavlíček a Stanislav Körner 
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Celá exkurze byla zakončena slavnost-
ním pohoštěním v budově školy, kterého se 
zúčastnili rovněž všichni zaměstnanci školy.

Sigmundova střední škola strojí-
renská v Lutíně tak zdárně oslavila 
své 75. narozeniny. Do dalších let jí přeje-
me vše nejlepší a co největší počet dalších 
erudovaných absolventů, kteří své škole 
budou dělat čest.

Mgr. Eva Horecká
učitelka

DUHA Křišťál Lutín
Další školní rok i s prázdninami je za 

námi. Hodnotit jej můžu pozitivně! Zažili 
jsme spoustu dobrodružství, naučili se ně-
jaké nové věci a poznali mnoho kamarádů. 
Již po třinácté jsme celoroční snažení za-
končili čtrnáctidenním pobytem v přírodě. 
Tentokrát jsme se ocitli v Alagesii – zemi 
Dračích jezdců, kde jsme pomohli míst-
ním obyvatelům osvobodit se od zlého 
Galbatorixe. I tento rok mohli rodiče sledo-
vat aktuální dění v táboře. Každý den děti 
psaly „táborové noviny“, které si mohli ro-
diče číst na internetu. 

Už máme za sebou taky potáborovou 
„víkendovku“, kde mohli rodiče a děti 
vidět spolu s fotkami premiéru našeho 
táborového videa. 

Kromě naší běžné činnosti začali dobro-
volníci nejen z řad dětí vyrábět nový oddílový 
časopis Křišťálek. A plány do budoucna? Ten 
největší plán je momentálně zimní tábor, kte-
rý jsme již pomalu začali připravovat. Není 
však vyloučeno, že do té doby bude nějaká 
jiná akce – více se vždy dozvíte na našich 
stránkách http://duha-kristal.lutin.cz.

Petr „Hryzal“ Doseděl 

Z TJ SIGMA LUTÍN

Nová „krev“ pro lutínskou 
kopanou?

Ráda bych se s vámi podělila o nad-
šení a radost party chlapců z naší školy 
a vesnice. Zejména mladší žáci mají po-
třebu sdělovat učiteli a spolužákům svo-
je zážitky a dojmy, které nabyli ve svém 
volném čase s kamarády a rodinou. V naší 
třídě se už od minulého školního roku nej-
častěji skloňuje slovo fotbal. Kdy bude tré-
nink, kdo a jak hrál, co říkal pan trenér … 
Po každém utkání slyším podrobný rozbor 
zápasu, i když cesta k úspěchu bude ještě 
asi dlouhá. Jsem překvapena, jak jsou klu-
ci motivováni a zapáleni pro svou „věc“.  
Velmi mne těší, že spousta dětí našla pro 
svá odpoledne dobrou zábavu a že možná 
vzniká nová lutínská fotbalová generace. 

Elán a chuť do hry
 „benjamínkům“ nechybí

Držím palce a přeji optimismus a pev-
né nervy dobrovolným trenérům, hlavně 
J. Korennému a R. Pavlíčkovi, také M. 
Augustinovi i J. Chmelářovi. Fandím partě 
rodičů, která své kluky podporuje, sleduje 
tréninky, vozí děti na zápasy a sdílí s nimi 
úspěchy i neúspěchy. Tvoří se dokonce i sku-
pina „roztleskávaček“ z řad spolužaček, což 
by pro chlapce, hlavně do budoucna, mohla 
být výborná motivace. 

Celé této partě „kolem“ lutínských 
benjamínků přeji, aby přibývaly úspěchy 
i další nadějné posily do mužstva. Přeji 
jim také podporu Lutíňáků. Za sebe sli-
buji: za vyhrané utkání – den bez do-
mácích úkolů! 

Mgr. Leona Čotková
učitelka 2.B

ZAJÍMAVOSTI

MS Biketrial v Číně
Po úspěšné reprezentaci na ME ve 

Španělsku (1. místo) byl Matěj Popelka 
nominován na MS Biketrial do čínské-
ho Ping Tangu. Termín byl stanoven na 
27. - 28. 8. 2009. Matěj jel na takovou 
velkou akci poprvé sám bez rodičů, ale 
v dobrých rukou české reprezentace. 
Celkem letělo do Číny patnáct závodní-
ků a s nimi pět dospělých. 

Cesta byla náročná, kluci odlétali 
z Vídně 21. 8. 2009  a po několikaho-
dinovém čekání na letištích a patnác-
tihodinovém letu dorazili konečně do 
čínského města Guiang. A z Guiangu 

jela reprezentace dvě hodiny místním 
autobusem do města Ping Tang (asi 60 
tisíc obyvatel). 

Kluci měli dva dny na odpočinek. 
Mladší kategorie (včetně Matěje) jely zá-
vod ve čtvrtek 27. 8. 2009. Budíček byl již 
v 5 hod. a pět autobusů s policejním dopro-
vodem vezlo závodníky a jejich doprovody 
do národního parku Ping Tang asi 60 km 
po šílené cestě! Po slavnostním zahajova-
cím ceremoniálu byl v 10 hodin při 35°C 
odstartován závod. Kluci už byli unavení, 
ale šli do boje o medaile.  Matěj jel v kate-
gorii Benjamin (10-12 let) a doprovod mu 
dělal zkušený závodník z Přerova Adam 
Procházka.

V poslední třetině závodu přišel ještě 
monzunový liják.  Všude bylo mnoho di-
váků, kteří závodníkům i překáželi,  tak-
že téměř nikdo nestihl časový limit závo-
du. I Matěj dostal  trestné body. My jsme 
zatím doma  čekali na výsledky!! 

Nakonec Matěj vybojoval 3. místo 
a jeho kamarád Kuba Valenta v ka-
tegorii Minime 4. místo. První den 
závodu to byla pro Českou republiku 
jediná medaile! Druhý den jeli starší 
kluci a Matěj dělal doprovod na oplát-
ku Adamovi, který skončil v kategorii 
Elite na pěkném 9. místě. V katego-
rii Junior se stal mistrem světa David 
Herka z Hodonína. Celkově skončila 
ČR na 3. místě. 

Z Číny přivezl Matěj bronz 
- blahopřejeme!

V pátek po závodech se uskutečnil ve 
městě Ping Tang slavnostní ceremoniál - 
vyhlášení výsledků a ukončení MS. Kluci 
říkali, že to bylo jako na olympiádě, cere-
moniálu se zúčastnilo asi 15 tisíc diváků . 
Číňanky v krojích vodily kluky na stupně 
vítězů, ohňostroje, focení, celkem skvělá 
atmosféra. 

Ještě dva dny trávili kluci v Ping 
Tangu a potom je čekala cesta domů! 
Dorazili 1. září do Vídně a autobusem při-
jeli všichni zdraví a v pořádku do Brna!! 
Dospělí, kteří byli s kluky v Číně, byli 
šťastní, že už jsou doma a  že se nikdo 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V září oslavili:
97 let Marie Vodičková Lutín
94 let Růžena Honzlová Lutín
83 let Marie Novotná    Lutín
81 let Ludmila Krátká Lutín
80 let Oldřich Lakomý Třebčín

V říjnu oslavili:
87 let Ignác Bokůvka Třebčín
85 let Marie Václavíková Třebčín
84 let Marie Kratochvílová Lutín
83 let Antonín Dostál Třebčín
81 let Alžběta Andrejčiková Lutín
80 let Václav Kubáč Lutín
80 let Vratislav Muzikant Lutín
75 let František Hampl Lutín
75 let Marie Vlachová Třebčín

Zlatá svatba 

V sobotu 3. října  2009 se do 
Pamětní knihy naší obce zapsali další 
jubilanti. Jsou jimi manželé Jarmila 
a Jindřich Krejčí, kteří právě v tento 
den přesně před padesáti lety nastou-
pili společnou cestu životem a nyní 
tedy oslavili svou „zlatou svatbu“. 
SPOZ přeje oslavencům do dalších 
společných let hodně zdraví, pohody, 
spokojenosti a krásných chvil mezi 
lidmi, kteří je mají rádi. 

c a b d

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 
srpen:
Antonín Střída Lutín
Adam Šulc Lutín
září:
Lucie Podmolíková Lutín

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

a pohody.

Vítání občánků

V sobotu 17. října bylo v Lutíně 
slavnostně přijato do svazku obce 
deset dětí. Krásným programem 

je přivítali žáci ZŠ Lutín.

* * *
Opustili nás ve věku …
92 let Bohumila Janečková Lutín
88 let Jaromír Kaprál Třebčín
82 let Marie Smičková Lutín
82 let Karel Přikryl Třebčín
79 let Božena Špičková Lutín
78 let Jarmila Sedláčková Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 4. 1. 2010.
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neztratil, nezranil a neonemocněl. Teď nás 
ještě čeká dokončit pohár ČR: 4. 10. máme 
závody v Havířově, 9. 10. v Děčíně a po-
slední závod je v  Brně na výstavě Sport 
Life 7. - 8. 11. 2009. Tam bude i slavnostní 
vyhlášení výsledků za celý závodní rok. 
Matěj (12 let) jede v ČR ve starší kategorii 
Minime (13-15 let) a zatím se drží kolem 
3. místa! Držte palce! 

Magda Popelková

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal.)
V rámci integrace obcí byla obec Třebčín 

od 1. července 1980 přičleněna pod obec 
Lutín a dne 13. července provedena volba 
nového MNV. Předsedou byl opět zvo-
len Ján Kucek a místopředsedou Vladimír 
Přichystal z Třebčína. Bylo provedeno sčí-
tání lidu, bytů a domů. Stav obyvatel v roce 
1980 byl následující:

Lutín  1750 osob
Luběnice   478 osob
Třebčín   686 osob.
Narodilo se 47 dětí, zemřelo 21 osob.
Rok 1980 byl klimaticky velmi nepříz-

nivý pro zemědělskou, zahradní a ovocnář-
skou produkci.

V září byla slavnostně otevřena ma-
teřská škola pro 128 dětí. Na stavbu školy 
bylo vynaloženo 3,805 mil. Kčs.  V zá-
kladní škole se učilo 185 žáků, na středním 
odborném učilišti bylo 350 učňů všech 
ročníků. Na této škole působilo 17 mistrů 
a 11 učitelů.

Tělovýchovná jednota Sigma Lutín 
pracovala ve třech odborech a čtyřech od-
dílech a měla celkem 340 členů, z toho 269 
dospělých. Hlavní náplní odboru základní 
a rekreační tělesné výchovy byl nácvik 
skladeb na celostátní spartakiádu, která se 
konala v tomto roce. Na místní spartakiádě 
v Lutíně vystoupilo 502 cvičenců v devíti 
skladbách a počtem vystoupení se řadila 
na druhé místo v okrese. Vystoupení zhléd-
lo přes 600 diváků. 

Odbor turistiky uspořádal patnáct tu-
ristických akcí – pochodů v okolí Lutína. 
Nejmasovější byl  pochod Mánesovou stez-
kou za účasti 553 účastníků.

Na lutínské ošetřovně byla v roce 
1980 poskytnuta pomoc  62 tisícům paci-
entů, z toho u závodních lékařů více než 
41 tisícům.

Český zahrádkářský svaz uspořádal kro-
mě výstavy a zájezdů také 2. zahrádkářský 
ples v sále Společenského domu. 

Pracovníkům koncernového podni-
ku Sigma Lutín se podařilo splnit plán na 
100,8 %. 
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