
Představujeme novou ředitelku
Základní škola a Mateřská škola Lutín má s platností od 1. srpna 

letošního roku novou ředitelku. Na základě výsledků konkurzní-
ho řízení se jí stala Mgr. Lenka Soušková, od 1.8.1994 učitelka 
a od 1.8.2008 zástupkyně ředitele lutínské školy. 

Mgr. Lenka Soušková žije od narození (6. června 1972) v Lutíně. 
Po ukončení základní školy absolvovala v Olomouci střední prů-
myslovou školu strojnickou, obor strojírenská technologie a poté 
Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, obor učitelství pro
1. stupeň ZŠ.

Od ukončení studia v roce 1994 působila ( s výjimkou mateřské 
dovolené ) po celou dobu na lutínské ZŠ. Během svého působe-

ní ve funkci zá-
stupkyně ředitele 
absolvovala celou 
řadu metodicko-
-didaktických kur-
zů a školení pro ve-
doucí pracovníky.

Je vdaná, bydlí 
v Lutíně a spo-
lu s manželem 
Dušanem Souškem 
vzorně a s láskou 
vychovávají dceru 
Adélu (16) a syna 
Dušana (10). V ro-
dině má pevné zá-

zemí a plné pochopení pro svou náročnou práci, vyžadující mnoho 
času a energie.

Její organizační a komunikativní schopnost a zodpovědnost jsou 
zárukou toho, že se s novými úkoly vypořádá ke spokojenosti své, 
svých podřízených i nadřízených, žáků a jejich rodičů.

Přejeme jí radost z nové práce, pevné zdraví a plnou podporu 
celého pracovního kolektivu. Mgr. Ladislava Kučerová

Konkurz na nového ředitele
Důvodem k vyhlášení konkurzu na obsazení nového ředitele/

ředitelky ZŠ a MŠ byla rezignace ředitele Mgr. Jana Spurného 
ze zdravotních důvodů. Konkurz se konal dne 17. července 2013 
ve sborovně Základní školy Lutín. 

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Konkurzní ko-
mise složená ze zástupců zřizovatele školy, České školní inspekce, 

odborníků z oblasti 
školství a zástupce 
pedagogů dané školy 
a školské rady do-
poručila radě obce 
všechny tři uchazeče. 

Na základě výsled-
ků konkurzního ří-
zení jmenovala Rada 
Obce Lutín na svém 
15. zasedání 18. čer-
vence 2013 do funkce 
ředitelky ZŠ a MŠ 
Lutín Mgr. Lenku 
Souškovou. Její funk-
ční období na dobu 
šesti let začalo 1. srp-
na 2013. 

Odcházejícímu řediteli Mgr. Janu Spurnému patří velké podě-
kování za práci, kterou za devatenáct let svého působení ve funk-
ci vykonal pro školu, pedagogický kolektiv, žáky, jejich rodiče 
a pro veřejnost. Dobré jméno školy, moudré a spravedlivé řešení 
problémů a spokojenost žáků, pro které byl zároveň přirozenou 
autoritou a dobrým kamarádem, byly v jeho práci vždy prvo-
řadé. 

Jménem všech spolupracovníků, přátel a celého vedení obce 
mu přejeme zdraví, spokojenost a úspěch na cestě „novým“ ži-
votem. Zdena Tomková, místostarostka
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ZE ŽIVOTA OBCE

Všem školákům, studentům a pedagogům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. Prvňáčků 

zasedne 2. září do školních lavic dvaačtyřicet ve dvou třídách a věříme, že se jim ve škole bude líbit a každé 

ráno se budou těšit na nové kamarády a nové poznatky. Rodičům všech žáků přejeme pevné nervy, trpělivost 

a dobrou spolupráci se školou. Redakční rada OZ

Foto: Zdena Tomková

Foto: Mgr. Jan Spurný



Společnou cestou 
naproti rodině a dětem

To je název projek-
tu MAS (Místní akční 
skupiny), do kterého se 
v letošním roce zapo-
jilo Rodinné centrum 

Klásek společně s dalšími rodinnými a ma-
teřskými centry Regionu Haná a Regionu 
Bystřička. Zapojenými centry jsou MC 
Bublinka Velká Bystřice, RC Klásek 
Lutín, RC Pohádka Náměšť na Hané, MC 
Srdíčko Konice, MC Rakováček Raková 
u Konice.

Snahou tohoto projektu je podpořit ro-
diny s dětmi, a to prostřednictvím ma-
teřských a rodinných center, a připravit 
tak do budoucna fungující zázemí pro 
využití volného času v obou regionech 
a vzájemnou spoluprací docílit lepší 
organizace a zkvalitnění služeb v této 
oblasti na území obou MAS. Projekt je 
realizován za podpory Evropské unie 
- Program rozvoje venkova, OSA IV. 
LEADER 2. Realizace projektů spolu-
práce.

Více informací najdete na www.szif.cz, 
http://spolecnoucestou.webnode.cz/o-nas/. 

V Klásku bylo vykonáno díky projektu 
mnoho užitečné práce:
�  Mohlo být dovybaveno centrum no-

vým nábytkem, různými pomůckami 
sportovními, výtvarnými či jinými, 
které rodiče s dětmi zcela jistě ocení při 
svých aktivitách.

�  Proběhly kurzy pro pracovníky 
(Metodika cvičení rodičů s dětmi, 
Kurzy tvoření a Zážitková pedagogi-
ka), a tak dojde ke zkvalitnění kroužků 
a jiných Kláskových aktivit.

�  Proběhl Kurz efektivního rodičovství, 
Miniškolka I. (adaptační program před 
nástupem do MŠ). Miniškolka II. bude 
ještě probíhat v září a říjnu.

�  Uskutečnily se přednášky z oblasti ro-
diny (dvě z nich ještě proběhnou v září 
a říjnu - Krok za krokem k dospívání 
I. a II.).

�  Proběhlo pět tvořivých dílen a pět se 
jich ještě do konce října uskuteční.

�  Rodiče s dětmi se mohli zúčast-
nit Kláskových narozenin a také 
Kašpárkových prázdnin, což byl 
příměstský tábor v srpnu. Jedna velká 
akce pro rodiny s dětmi (a nejen s těmi 
nejmenšími) s názvem Sportuje celá 
rodina nás čeká 22. září.

Jsem přesvědčena o tom, že nám je tento 
projekt přínosem jak po materiální strán-
ce, tak v oblasti programové, protože jsme 
mohli rozšířit nabídku našich aktivit, které 
vesměs děláme jako dobrovolníci. Máme 
radost z toho, že dětem a jejich rodičům 
můžeme nabídnout zázemí a program jak 
volnočasový, tak v oblasti vzdělávací či 
výchovné.

Dík patří také obci, která nás v tomto 
projektu podporovala a také se podílela 
fi nančně (90% dotace, 10% Region Haná 
+ obce).

Chceme povzbudit ty rodiče, kteří se 
ještě neúčastnili našich aktivit, protože 
jsou jejich děti malé nebo naopak velké. 
Přijďte se za námi podívat a poznat naše 
programy. Ze své zkušenosti vím, že se 
mi někam nechce jít a raději bych zůsta-
la doma, ale když se odhodlám, nakonec 
jsem spokojená a odcházím s dobrým po-
citem. Radost mám z lidí, kteří se začínají 
sami zapojovat a aktivně spolupracovat. 
Děkuji všem.

Doufám, že i v dalších letech se nám 
podaří zapojit se do podobného projektu, 
který poskytne rodině zázemí a možnost 
rozvíjet její potenciál.

Mgr. Radka Chmelářová
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Kašpárkovy prázdniny
Díky výše zmíněnému projektu se 

mohly děti s maminkami zúčastnit 
ve dnech 5. - 9. srpna příměstského tábo-
ra nazvaného „Kašpárkovy prázdniny“. 
Na táboře se sešlo jedenáct maminek 
a šestnáct dětí. Každý den byl připraven 
bohatý program, skládající se z pohádky, 
cvičení, volné herny a tvoření tematicky 
zaměřeného na pohádku, kterou si účast-
níci vyslechli. Děti si tak mohly vyrobit 
např. koníka, jakého měl Jiřík z pohád-

ky „O Zlatovlásce“, prasátko z pohád-
ky „O třech prasátkách“ či medvídka 
z pohádky „O zvířátkách“. Ani tropické 
teploty, které počasí připravilo, nás ne-
zaskočilo, jelikož se děti měly možnost 
osvěžit v bazénku nebo si zaskotačit 
ve stínu skákacího hradu. Mimo téma si 
každé z dětí odneslo vlastnoručně bati-
kované tričko a na závěr tábora nakres-
lilo krásný obrázek na indiánské bubny, 
za jejichž hudebního doprovodu jsme tá-
bor zakončili. 

Bc. Lucie Migalová

* * * * * 
Rodinné centrum Klásek oznamu-

je, že v neděli 22. září od 14 hodin se 
v Lutíně na Rybníčku uskuteční akce pro 
rodiny s názvem Sportuje celá rodina. 
Na programu budou různé discipliny: lu-
kostřelba, foukačka, chůdy, lyže, skákání 
v pytlích, rodinné šlapadlo, aquadukt… 
a další doprovodný program: skákací 
hrad (možná dva), projížďka na koni, 
dětský a bubnovací koutek. Občerstvení 
a domácí buchty. Odměny pro všechny 
děti. Vstup volný. 

Patnáct let 
Obecní knihovny Lutín

V září si v Lutíně připomeneme patnác-
té výročí otevření nové obecní knihov-
ny. Čtenářství a knihovna tu mají ovšem 
dlouholetou tradici.

Funkci veřejné knihovny nahradila v ob-
dobí poválečného rozvoje obce a podniku 
Sigma Lutín podniková knihovna v příze-
mí Společenského domu, která dlouhá léta 
sloužila obyvatelům Lutína a okolních 
obcí a zaměstnancům podniku.

Po zrušení Závodního klubu Sigma 
Lutín byl fond knihovny převeden na obec 
a po třech letech provozu v provizorních 

podmínkách byla 17. září 1998 slavnost-
ně otevřena nová obecní knihovna v pří-
zemí rekonstruované budovy bývalých 
závodních jeslí v Olomoucké ulici.

Knihovna získala důstojné prostředí 
a zdařilou rekonstrukcí příjemný inte-
riér, který si určitě zaslouží, protože je 
významnou součástí kulturního života 
obce a příjemným místem pro vzdělává-
ní. V hezkém čtenářském koutku si děti 
prohlížejí knížky, ti starší „surfuji“ na in-
ternetu. Jsou tu k dispozici čtyři počítače 
s tiskárnou, které mohou zdarma užívat 
jak čtenáři, tak ostatní návštěvníci.

Hlavním předpokladem zájmu o knihov-
nu je kvalitní knižní fond, který je stále 

doplňován novinkami, a to s ohledem 
na požadavky dospělých i dětských čtená-
řů. Ve volném výběru má knihovna přes 
10 tisíc svazků knih. Ročně registrujeme 
zhruba 250 stálých čtenářů, ovšem knihy 
si půjčují i rodinní příslušníci. Výpůjčky 
knih a časopisů činí ročně okolo 17 tisíc 
svazků.

K tradici v naší knihovně patří různé 
akce, hlavně pro děti. Jejich prostředni-
cvím podporujeme zájem dětí o kníž-
ky, čtení a návštěvy knihovny. Děti mají 
rády pohádková dopoledne, setkání 
s Pohádkovou babičkou, skřítky a různý-
mi postavičkami z knížek. Aktivně se za-
pojují, soutěží, předvádějí své vědomosti 
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a také si užijí spoustu legrace. Letos už 
podruhé pekly dort s pejskem a kočičkou 
a pak si na něm náramně pochutnaly, zdo-
bily perníčky a hledaly poklad. 

Příprava těchto akcí je docela náročná. 
Vymýšlejte pořád něco nového, aby to děti 
zaujalo!

Poděkování si zaslouží učitelky ZŠ 
a školní družina za pomoc při organizaci 
různých výtvarných a rukodělných soutě-
ží. Všechny obrázky a výrobky tvoří vý-
zdobu knihovny a příjemně působí na čte-
náře.

Také bych chtěla poděkovat maminkám 
z RC Klásek, které mě letos už podruhé 
pozvaly mezi sebe.

V červnu vyhlásila lutínská knihovna 
spolu s třebčínskou fotografi ckou soutěž 
„Zajímavé a netradiční pohledy na místa 
a dění v Lutíně a Třebčíně“. Dále ještě při-
pravujeme cestopisnou besedu se známou 
cestovatelskou rodinou Márových. Jejich 
zajímavé cestopisné knihy si můžete vy-
půjčit v naší knihovně.

Knihovna v Třebčíně je umístěna 
v přízemí KSZ a je rovněž pěkně zaříze-

na. Kromě knih nabízí také přístup na in-
ternet čtenářům i veřejnosti. Letos v září 
je tomu právě třicet let, co knihovnu vede 
a vzorně se o ni stará pan Antonín Giesel. 
Za obětavou a nezištnou práci mu patří 
velký dík a přání, aby v knihovně působil 
ve zdraví ještě mnoho let.

Závěrem bych chtěla poděkovat zřizo-
vateli (obec Lutín) za podporu, oběma 
knihovnám popřát samé spokojené čtená-
ře a čtenářům hodně pěkných knih. 

Bronislava Pospíšilová
knihovnice 

Hasičská soutěž v Třebčíně
V sobotu 13. července se na hřišti Ohrada 

v Třebčíně konala pohárová hasičská sou-
těž „Memoriál Michala Grumlíka“. Vedle 
sborů z okolí (Slatinice, Lípy, Ludéřov, 
Střížov, Droždín) přivítali třebčínští ha-
siči na soutěži i hasiče z obce Brehy ze 
Slovenské republiky. Mezinárodní sou-
těže se zúčastnilo celkem deset družstev, 

z toho tři družstva žen. Soutěž probíha-
la ve sportovním a přátelském duchu, 
bojovalo se velmi usilovně za dosažení 
nejlepších časů – útok na 2 B (široké ha-
dice) s překážkou. První místa v soutě-
ži obsadilo družstvo mužů a družstvo 
žen z Třebčína. Vítězný pohár tak zůstal 
na domácí půdě. Gratulujeme ! 

* * * * * 
SDH Třebčín soutěžil i na Slovensku. 

Přijal pozvání na hasičskou soutěž, kte-
rá se konala v neděli 11. srpna v partner-
ské obci Brehy. V příjemném prostředí 
na fotbalovém hřišti OŠK Brehy se konal 
23. ročník hasičské soutěže „Memoriál 
Karola Marušku“. Soutěžního klání se 
zúčastnilo celkem devatenáct družstev. 
Naše družstvo v kategorii mužů obsadilo 
10. místo, družstvo žen skončilo na 4. mís-
tě.  Zdena Tomková

Fota: Bronislava Pospíšilová

Fota: Zdena Tomková

Pilné čtenářky. Pohled do dětského oddělení.

Vítězové. Na soutěži v Brehách.
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Nové stanoviště 
na separovaný odpad 

U areálu Rybníček zřídila Obec Lutín 
nové stanoviště na separovaný od-
pad. V současné době je na území naší 
obce celkem 14 stanovišť kontejnerů
(3 v Třebčíně, 11 v Lutíně), které jsou pra-
videlně vyváženy Technickými službami 
města Olomouce. 

Naprostá většina stanovišť je vybavena 
standartními kontejnery – zelené na sklo, 
modré kontejnery na papír, žluté na plasty 
a červené na nápojové kartony. Stanoviště 
na sídlišti jsou navíc vybavena velkoob-
jemovými kontejnery na směsný komu-
nální odpad. Bohužel se setkáváme s tím, 
že někteří občané si pletou kontejnery 
na směsný komunální odpad s kontejnery 
pro velkoobjemový a nebezpečný odpad. 
A tak v nich nacházíme koberce, skříně, 
sedačky, ledničky a dokonce i stavební 
suť. Tím se vytváří černá skládka a hrozí 

tak, že svozová fi r-
ma nám kontejne-
ry neodveze. Proto 
apeluji na občany, 
aby do kontejnerů 
vyhazovali jen to, 
co do nich patří (tj. 
odpad, který končí 
v domácnosti v od-
padkových koších). 
Nebýt pracovníků 
našich technických 
služeb, kteří pra-
videlně stanoviště 
kontrolují a snaží 
se udržovat pořá-
dek, dívali bychom 
se na horu odpadků povalujících se kolem 
kontejnerů. A to by se nám určitě nelíbilo. 
Proto jim patří velké poděkování za trpě-
livost, se kterou napravují to, co nesvědo-
mití občané pokazili.

Zároveň upozorňujeme občany, že 

podzimní sběr a odvoz velkoobjemo-
vého a nebezpečného odpadu proběhne 
23. listopadu. Termín a přesné pokyny 
zveřejníme znovu v listopadovém vydání 
OZ a obecním rozhlasem. 

 Zdena Tomková

Přežili jsme prázdniny
Ale bylo to hodně náročné. Nemám 

na mysli jen vysilující vedra. Asi jsem 
ve svém červencovém článku píchla 
do vosího hnízda, protože mě občas trá-
pil pocit, že mi to některé podrážděné 
vosy chtějí pěkně osladit. O co jde? 

Lutín má v současné době v letním 
období šest restauračních zařízení se 
„zahrádkou“ na přibližně 2200 dospě-
lých nebo téměř dospělých obyvatel. 
Pět z nich se nachází na starém sídli-
šti – tři přímo mezi obytnými domy 
(Olomoucká, Růžová ), dvě u sportov-
ního stadionu. Všechna mají stanove-
nou provozní dobu, kterou více či méně 
dodržují. Noční klid je ovšem jen tou-
žebným přáním všech, kdo nejsou právě 
„v akci“ a rádi by si po horkém dnu pus-
tili do přehřátého bytu trochu chladného 
nočního vzduchu.

Mezi osmou a desátou se hraje opravdu 
o výdrž. „Zahrádka“ je plná, rozjaření 
návštěvníci patrně postiženi náhlou hlu-
chotou, obyvatelé okolních domů tou-
žebně sledují ručičky hodin. Nemají ale 
šanci ani po desáté, ba ani v pozdějších 
hodinách, protože „společensky unave-
ným“ hostům klidný odchod domů ne-
stačí. Hlučné loučení, práskání dveřmi 
aut, túrování motorů a naplno puštěná 
rádia – to je „každonoční“ situace až 
do třetí hodiny ranní třeba v Růžové 
ulici, ale podobnou zkušenost mají 
i v jiných částech sídliště. Po přesunu 
ze „zahrádek“ do restaurace je relativní 

ticho jen tehdy, když jsou dveře hospody 
zavřené.

Předpokládám, že za klid a pořádek 
v restauraci a na „zahrádce“ odpovídá 
provozovatel zařízení. Druhá srpnová 
neděle mě přesvědčila, že by to tak mělo 
být po celou provozní dobu. Ten den to-
tiž skupinka mladých návštěvníků, která 
okupovala „zahrádku“ v Růžové ulici, 
názorně předvedla, jak je snadné zproti-
vit lidem chvíle odpočinku. Krásné od-
poledne a podvečer úplně zkazilo huláká-
ní a potrhlý řehot s neúspěšným pokusem 
o zpěv, které patřily spíš někam do pří-
stavní krčmy. Jediným vysvětlením je to, 
že se pánové oslovovali výhradně „vole“, 
polehčující okolnost to ovšem není.

Ofi ciální protesty jsou zatím jen ojedi-
nělé, ale nespokojených lidí je dost. Mají 
se občané žijící v „postižených“ lokali-
tách stát notorickými stěžovateli? Je to 
únavné, nepříjemné, málo účinné a ně-
kteří s tím už mají špatnou zkušenost.

Lutín je mým domovem víc než čtyřicet 
let. Hodně se tu změnilo k lepšímu, ale 
v tomto ohledu ne - spíš naopak. Křik, 
hluk a nepořádek, sprostá mluva na ve-
řejnosti, nedopalky všude, kam noha 
kuřáka vkročí, volně pobíhající psi bez 
majitele a jako vrchol všeho hosté odchá-
zející z restaurace ( s pěkným sociálním 
zařízením ) a močící přímo do odpadko-
vých košů!!! nebo kolem laviček. 

To je bohužel smutná pravda a dost ne-
chutná vizitka. Má snad tohle všechno 
také patřit k nové tváři Lutína, na kterou 
bychom si měli zvykat?

P.S.
Dva horké červencové dny bez tekou-

cí vody nejenom připomněly nám „dříve 
narozeným“, jak žili naši předkové hlavně 
na venkově – s pumpou na dvoře nebo do-
konce jen na návsi. Klidné a tiché večery 
a noci, kdy jsme si mohli hned za sou-
mraku otevřít okna na celou noc, to bylo 
příjemné – bohužel krátké – pohlazení 
po duši a horkem znaveném těle. Nemohlo 
by to být častěji (samozřejmě s tekoucí vo-
dou)?

 Mgr. Ladislava Kučerová

Kdy - kde – co 
v září a říjnu

7. září -  hasičská soutěž „Kosířan“
(sobota)  Rybníček, Lutín (13,00 hod.)

19. září - 4. ročník drakiády
(pátek)  stadion TJ Sigma, Lutín 

(15,00 hod.)

4, října -  zahájení tanečních kurzů 
(pátek)  pro dospělé
 aula ZŠ Lutín, (20,00 hod.)

19. října - „dýňobraní“ 
(sobota) Ohrada, Třebčín

25. října -  oslavy 28.října 
(pátek) průvod obcí k pomníku
  u bývalé ZŠ Třebčín

(18,00 hod.) 

Foto: Zdena Tomková

Stanoviště u Rybníčka.
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Taneční pro dospělé
Od pátku 4. října budou v aule ZŠ Lutín 

probíhat kurzy tance pro dospělé. Osm 
dvouhodinových lekcí pod vedením man-
želů Šrámkových je určeno pro začáteční-
ky i pokročilé.

Zájemci se mohou přihlásit do 6. září,
cena kurzu pro obyvatele Lutína a Třebčína 
je 2000 Kč, pro zájemce z jiných obcí 
2200 Kč. Záloha 1000 Kč je splatná do 
6. září, doplatek při první taneční hodině.

Bližší informace získáte u p. Vladimíry 
Kolářové (tel. 604948512 – po 16. hodině, 
e-mail: kolarova.vladimira@seznam.cz).

Kulturní komise

O čem jednala rada obce  

dne 25. 6.

Schválila: 
vybudování dalšího vjezdu z parcely 

č. 268/31 v k.ú. Lutín (Milan Mlčoch) 
na místní komunikaci; 

vyhlášení záměru na pronájem obec-
ních nebytových prostor v ul. U Parku 
č.p. 80,165 (cukrárna); 

uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene mezi Obcí Lutín 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
ve věci uložení kabelů NNk v obecních 
pozemcích p.č. 268/27 a 268/28 v k.ú. 
Lutín pro stavbu Lutín, Třebčínská, 
Faisal – rozšíření NNk; 

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 9 500 Kč na zabezpečení 
kulturní akce „Letní kino“ v areálu 
Ohrada Třebčín. Akce je pořádána 
v pátek 19.7. od 21,00 hod kulturní ko-
misí rady;

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 1 200 Kč na zabezpečení ha-
sičské soutěže „Memoriál Michala 
Grumlíka“, která se konala ve dnech 
13. a 14.7. v areálu Ohrada v Třebčíně. 

Vzala na vědomí rozpočtové opatře-
ní na základě rozhodnutí Ministerstva 
vnitra ČR a usnesení Zastupitelstva 
Olomouckého kraje – poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 2730 Kč pro 
jednotku SDH Třebčín na odbornou 
přípravu.

dne 1. 7.

Schválila smlouvy o dílo (SOD) uzavře-
né mezi Obcí Lutín a společností BaF 
int. (jedná se o SOD č. BF/001/2013 – 
kompostárna pro Obec Lutín, SOD č. 
BF/002/2013 – energetické úspory pro MŠ, 
SOD č. BF/003/2013 – energetické úspory 
pro ZŠ – družina, SOD č. BF/004/2013 – 
energetický audit pro ZŠ – družina, SOD 
č. BF/005/2013 – energetický audit pro 
MŠ). 

dne 18. 7.

Jmenovala paní Mgr. Lenku Souškovou 
na pracovní místo ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Lutín, příspěv-
kové organizace, s účinností od 1.8.2013 
na funkční období šesti let.

Schválila: 
dokončení opravy větve VO (4 slou-

py) v lokalitě ulička – Antonew fi rmou 
Hofmeister za nabídkovou cenu 53,5 tis. 
Kč vč. DPH; 

uzavření Mandátní smlouvy mezi Obcí 
Lutín a spol. SEELER Moravia ve věci 
zajištění přípravy a průběhu veřejné za-
kázky na stavební práce akce „Lutín – re-
konstrukce ul. K Sídlišti“ za cenu 35 tis. 
Kč. bez DPH;  

vyhlášení záměru na pronájem části pro-
stor obecní nemovitosti č.p. 13 v Třebčíně.

dne 7. 8.

Schválila: 
smlouvu o zřízení budoucího věcného 

břemene a právu provést stavbu uzavře-
nou mezi Obcí Lutín a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
EMONTAS, s.r.o., pro stavbu EP-12- 
8002327 K Sídlišti, obec Lutín; 

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 10 000 Kč na zabezpečení zábavy 
na Rybníčku v Lutíně (31.8.); 

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 9 500 Kč na zabezpečení letního 
kina v areálu Rybníček v Lutíně (30.8.).

Souhlasila:
s nákupem 500 ks odznaků obce za cenu 

20 Kč/kus (nákup v rámci pořízení a dopl-
nění upomínkových předmětů);

s přijetím jednoho pracovníka v rámci pra-
cí pro technické služby na dohodu o pra-
covní činnosti na 3 měsíce od 1.9. 2013.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 10. 7.

 Schválilo smlouvu o bezúročné půjč-
ce Rodinnému centru Klásek ve výši 
277  249 Kč na realizaci projektu 
Rekonstrukce soc. zařízení pro RC 
Klásek.

Vydalo soubor změn č. 2 Územního plánu 
obce Lutín. 

Vzalo na vědomí: 
informaci o plnění Plánu investiční vý-

stavby, oprav a rekonstrukcí v roce 2013;
informaci starosty o konkurzu na obsaze-

ní funkce ředitele/ky ZŠ a MŠ Lutín, pří-
spěvkové organizace;

informaci o kamerovém systému v obci 
a pověřilo komisi oslovením alespoň tří 
fi rem ve věci zadání cenových nabídek dle 
požadavku obce.  /to/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Ilustrační foto



Č E R V E N  V E  Š K O L E

Je sice začátek září, ale než se nám zas 
žáci a jejich učitelé „rozepíší“, vrátíme se 
o tři měsíce zpět.

Jaký by to byl konec školního roku bez 
výletů! Deváťáci již tradičně navštívili 
Prahu, šesťáci poznávali Kutnou Horu. 
V obou případech zajímaly žáky nejen 
historické památky, ale také současný ži-
vot.

A zase Praha!

Třídenní historicko-fyzikální exkur-
ze připravená Mgr. Věrou Voňkovou 
a RNDr. Danou Vrbovou pro deváťáky 
měla program jako vždy bohatý: ná-
vštěvu České televize na Kavčích ho-
rách, Armádního muzea na Žižkově, 
divadelního představení v Národním 
divadle, České národní banky, výstav 
plakátů Alfonse Muchy a šatů Blanky 
Matragi, Obecního domu, Pražského 
hradu s večerní prohlídkou Prahy 
a na závěr Valdštejnského paláce – síd-
la Senátu ČR. 

Krásné počasí, dobrá nálada, přepy-
chové a rychlé cestování a milá setká-
ní se zajímavými lidmi – to byl určitě 
nezapomenutelný závěr školní docház-
ky, což dokazují postřehy samotných 
žáků:

� V České národní bance (Petr Liška, 
Miroslav Petřík)

„....Viděli jsme fi lm, ve kterém byla po-
psaná historie ČNB a naší měny. Dále 
jsme byli poctěni návštěvou trezoru, kde 
jsme zkusili tíhu zlaté cihly. Mimochodem 
– v prstech se ji nikomu z nás udržet ne-
podařilo...“
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Svatovítský chrám v noci. Foto: Jiří Voňka

S hercem Miroslavem Táborským. Foto: Valentina Čotková

Se senátorem Karlem Korytářem. Foto: Jiří Voňka

� Na Kavčích horách (Vendula Zbořilová, 
Valentina Čotková)

„....Během exkurze jsme se těšili, že 
možná spatříme nějakou známou osob-
nost z televize. Ale pokračovali jsme 
pořád dál a nikde nikdo. Už jsme se po-

malu vzdávali naděje. A přece! V ateli-
éru, kde se natáčí pořad Trapasy, jsme 
viděli herce Miroslava Táborského, 
kterého známe z mnoha televizních po-
hádek. Dokonce se s námi i vyfotogra-
foval!.....“

� V Klementinu (Matěj Popelka)
„…Bylo zde možno zhlédnout mnoho 

přístrojů na pozorování hvězd a planet…. 
Dále jsme viděli neuvěřitelně krásnou 
knihovnu – mohli jsme alespoň nakouk-
nout mezi dveřmi do prostoru plného knih, 
starodávných glóbů a hodin. Také jsme si 
prohlédli Zrcadlovou kapli…“

� V Armádním muzeu (Jaroslav 
Katrušák)

„.....Výstava nás seznámila kompletně 
s problematikou celé druhé světové vál-
ky.....

Většinu třídy určitě více než detailní výklad 
zaujaly vystavené exponáty a modely...!“

� Na výstavě šatů Blanky Matragi 
(Sára Cinklová)

„…Výstava je umístěna v prostorách 
Obecního domu. Všechny šaty si paní 
Matragi nejen navrhuje, ale i vyrábí 
sama nebo se spolupracovnicemi ve své 
dílně. Díky své propracovanosti jsou 
šaty bohužel jen na jedno použití…jsou 
opravdu úžasné…“

� V Senátě ČR (Jakub Ševčík)
„…Prohlídka byla zajímavá. Nakonec 

jsme zakotvili v jedné síni, kde pro-
bíhala vášnivá diskuse mezi námi, 
učiteli a panem senátorem Karlem 
Korytářem…“



DUHA Křišťál Lutín: 
Tábor 2013 – Hobit

Náš letní tábor již skončil... bohu-
žel. Konal se v klasickém termínu 
první poloviny srpna, od soboty 
do soboty, úplně přesně od 27.7. 
do 10.8. opět na Hoštejně, ale v úpl-

ně jiné táborové základně! 
Takže jsme byli dva týdny 
v novém prostředí, přímo ve-
dle studené řeky, která nám 
v oněch šílených vedrech do-
dávala tolik osvěžení, že kdo 
tam nebyl, tak si to snad ani 
nedokáže představit! 

A během toho všeho jsem prožili celé „ho-
bití“  dobrodružství. Provázeli nás Bilbo, 
Gandalf i dvanáct trpaslíků, objevil se Glum 
i další postavy (elfové, zlobři, další trpaslíci, 
jezerní lidé apod.). Prošli jsme až k osamělé 
hoře, kde spal drak Šmak. Ten se po ukra-
dení části svého pokladu probudil, vypálil 
Jezerní město a nakonec ho lučišník Bard 
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Chrám sv. Barbory. Foto: Petr Voňka

Šesťáci v přírodě

Týden školy v přírodě strávili žáci obou 
šestých tříd v Chaloupkách u Třebíče.

Rozděleni do dvou skupin – na Rostliny 
a Živočichy – plnili bohatý program, uží-
vali si každodenního (i nočního) života, 
učili se poznávat přírodu a pečovat o ni, 

předpovídat počasí pomocí přístrojů. 
Absolvovali celodenní výlet plný dob-
rodružství a zábavných úkolů. O náplň 
volného času se starali sami a vesele 
i ekologicky laděné hry a scénky z vlast-
ní „dílny“ jim dokázaly nahradit televizi 
i dnes už skoro nepostradatelný počítač. 
Domů se vraceli - slovy třídní učitelky 

6.A Mgr. Věry Voňkové - „…spokojeni 
natolik, že bylo možné je přemluvit, aby 
své vzpomínky přetavili - i zpětně–do for-
my jakýchsi kronikářských záznamů“. Ty 
budou zvěčněny ve školní kronice.

Ze záznamů pro školní kroniku
vybrala Mgr. Ladislava Kučerová

Fota: Mgr. Jan Chmelář

Třída 6.A v Kutné Hoře

„…Na výletě se mi přihodilo tolik věcí, 
že nevím, kterou mám začít…“ 

(Tomáš Kappel)

Bylo toho opravdu hodně. Už samotná 
jízda vlakem společnosti Leo Express byla 
velkým zážitkem. A co teprve v Kutné 
Hoře – rodný dům Josefa Kajetána Tyla, 
památník Karla Havlíčka Borovského, 
Královská stezka, nádherný gotický 

chrám sv. Barbory, Muzeum stříbra a pro-
cházka částí bývalého stříbrného dolu. 
Program na jeden den víc než bohatý. 
A na závěr „velké vlakové dobrodružství“ 
se šťastným koncem. Takže slovy Adriany 
Czuczorové  „V ý l e t  j s m e  s i  u ž i l i!“

V perkytlích na cestě do stříbrného dolu. Foto: Petr Voňka

Škola hrou. Tomáš - naše záchrana. 



Značka HANÁ 
- regionální produkt

Výrobky pocházející z oblasti Hané se mo-
hou ucházet o značku „HANÁ - regionální 
produkt“. V tomto případě je myšlena oblast 
Hané v nejširším slova smyslu, kdy podle his-
torických map představuje katastrální území 
333 obcí. 

Regionální značka znamená zejména pod-
poru místní produkce a je zárukou původu 
a také kvality. Kritéria pro udělování jsou 
totiž v celoevropském měřítku stejná. Je to 
hlavně šetrnost k životnímu prostředí, co nej-
vyšší podíl místních surovin a ruční práce, je-
dinečnost ve vztahu k regionu, obnova nebo 
tvorba tradice, výjimečné vlastnosti. To vše 
mohou ocenit jak turisté, kteří si chtějí pořídit 
pravý a kvalitní suvenýr z Hané, tak místní 
občané, kteří nákupem podpoří místního 
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sestřelil. Také zuřila bitva pěti armád a na-
konec jsme korunovali i nového krále trpas-
líků!

 Celou naši fotogalerii z tábora najdete 
na našem webu: www.duha-kristal.cz, kde 
během několika týdnů bude k dispozici i ně-
jaké zpracované video. A třeba se příští rok 
uvidíme zase na táboře! 

První schůzka v září!

Naše první schůzka v novém škol-
ním roce bude klasicky druhou středu, 
což letos vychází až na 11.9. Potkáme 
se v 16,00 před klubovnou!

Těší se všichni vedoucí! 
 Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

Foto: Ing. Drahoslava Mačáková

Lutín po 70 letech

Ve dvanáctém pokračování našeho se-
riálu fotografi í se podíváme do středu 
obce do dnešní ulice U Kapličky. 

Obrázek se kromě několika nových 
fasád po letech v podstatě nezměnil. 
Zajímavostí je zbytek žudra v domě 

č. 25 (první dům na levé straně). Je to 
poslední pozůstatek, v polovině 19. sto-
letí jich bylo na lutínské návsi celkem 
šest. 

Ing. Karel Mišák

Foto: osobní archiv Foto: Karel Myšák

Foto: Tomáš Pospíšil

ZAJÍMAVOSTI



9

výrobce. Regionální značka tedy propaguje 
jednak turistický produkt, dále zemědělské 
a řemeslné výrobky a zároveň území jako ce-
lek. Cílem regionálního značení je udržitelný 
rozvoj venkova ve smyslu ekonomické udr-
žitelnosti, zachování a rozvoje kulturní pa-
měti, výroby zdravých potravin, dosahování 
správného životního stylu a  také ekologické 
udržitelnosti a lokální hrdosti. 

Značku uděluje certifi kační komise slo-
žená ze zástupců místních akčních skupin, 
celostátní sítě pro venkov, krajského úřadu, 

výrobců a dalších aktérů rozvoje venkova. 
Obecně značku přidělujeme řemeslným 
a uměleckým výrobkům ( např. ze dřeva, 
slámy), papírovým obalům, upomínkovým 
předmětům, potravinám a zemědělským 
produktům (mléku, sýrům, masu, vejcím, 
pečivu, zelenině, ovoci, ovocným šťávám, 
medu) a přírodním produktům ( léčivým by-
linám, čajům, minerálním vodám, extraktům 
z rostlin). 

Na jednání komise v dubnu jsme cer-
tifi kovali brambory z Dětkovic, šperky 

z Čelechovic na Hané, medové placky 
z Lužic, tatarskou omáčku a majoné-
zu z Holešova, bylinné sirupy a pečené 
čaje z Říkovic, kabelky z Přílep a ovoce 
z Úsovska. Řadu dalších informací se mů-
žete dovědět na www.regionalni -znacky.cz/
hana/. Fotografi e z 1. května zachycuje pře-
dání certifi kátů právě těmto jmenovaným 
výrobcům. Na závěr doporučuji navštívit 
prodejnu regionálních potravin v Olomouci 
v ulici Úzká u bývalého Prioru, dnes Galerie 
Moritz.   Ing. Miroslav Mačák

Vítání občánků
Při vítání občánků v Třebčíně v neděli 7. července byly do svazku obce přijaty čtyři děti, které přivítala krásnou básničkou žákyně 
ZŠ Lutín Kristýna Řezníčková.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Fota: Jana Jašková

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 11. 2013.
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 1350 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Sbor pro občanské záležitosti

Naši jubilanti

V červnu oslavili:
80 let Jan Spurný  Lutín
75 let František Lisický  Lutín

V červenci oslavili:
90 let Miroslav Tylšar  Lutín
89 let Anna Freudlová Třebčín
88 let Ladislav Začal  Lutín
86 let Vlasta Kadlčíková Lutín
86 let  Josef Horák Lutín
84 let  Marie Vitásková Lutín
84 let Ladislav Crha Lutín
83 let  Anna Soldánová Lutín
83 let Anna Turzová  Třebčín
80 let Anna Nováková Lutín
80 let Ludmila Horáková  Lutín 
75 let Ludmila Nováková Lutín

V srpnu oslavili:
90 let Miroslav Smička Třebčín
89 let Vlasta Recová Lutín
87 let Květoslava Stratilová Lutín
86 let Marie Staňková Lutín
82 let Alena Crhová Lutín
82 let Marie Koldasová Lutín
81 let Marie Lezowská Lutín
81 let  Irena Vlachová   Lutín
80 let Libuše Stodolová Lutín
Jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

Narozené děti: 

červen:
Martin Crha  Lutín
Jakub Kratochvíl Lutín
Filip Brandejs Lutín
Viktorie Nejedlá Třebčín

Michal Tomášek   Lutín
Samuel Swaton  Lutín

červenec:
Tomáš Brostík  Lutín
Michal Podhorný Lutín
Patrik Buchta   Třebčín
Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku …

99 let Marie Belzová  Třebčín
91 let Josef Zapletal Lutín
88 let  Ing. Milouš Fajek Lutín
69 let Alena Klenhartová  Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.
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Investiční výstavba v obci
Zatímco si děti a studenti užívali prázdnin a dospělí dovo-

lené nebo prostě jen někdy až příliš horkého léta, v Lutíně 
a Třebčíně se pilně pracovalo. 

Z následující fotodokumentace se můžete přesvědčit, že 
tomu tak skutečně bylo. Nové chodníky a komunikace jsou 
dílem pracovníků firem IDS Olomouc, a.s., Horstav Olomouc 
a Technických služeb obce Lutín. 

Novou střechu na budově KSZ položila firma pana 
L. Mlčocha a nátěr fasády kaple provedla firma MANAPOL 
(J. Polách). 

 Antonín Bábek
starosta Chodník v Růžové ulici. 

Chodníky v ulici U Kapličky.

Nový nátěr fasády kaple sv. Floriána. Nová střecha na budově KSZ.

Chodník a nová komunikace za nádražím. Chodník na návsi v Třebčíně. Fota: Zdena Tomková


