
Karnevaly na ledě
V sobotu 11. února uspořádala TJ 

SIGMA Lutín ve spolupráci s kulturní 
a školskou komisí  dětský maškarní kar-
neval na ledě.

Každý, koho neodradil velký mráz, 
mohl zhlédnout vystoupení členek od-
dílu krasobruslení Olomouc. V katego-
rii mladších žákyň vystoupila Pavlína 
Semlerová, v kategorii nejmladších žákyň 
Sára Hubáčková a volnou jízdu v katego-

rii žákyň předvedla Kristýna Ohderková. 
Vystoupení se všem líbilo, malé kraso-
bruslařky zůstaly a s ostatními dětmi se 
zúčastnily her na ledě.

Vladana Tomášková
kulturní komise
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16. obecní ples... a jaký byl?
Nevím, kdy naposledy se na stránkách 

Obecního zpravodaje objevilo pár řádků 
o konání obecního plesu, o jeho přípravě, 
organizaci, o jeho celkové tváři či spole-
čenské a kulturní úrovni. Myslím si ale, 
že už to bude pěkně dlouho, pokud se tak 
v minulosti vůbec kdy stalo. Ten letošní si 
však pozornost určitě zaslouží.

Je skutečností, že obecní ples se již stal 
tradicí a nedílnou součástí společenského 
života v obci i okolí. Jeho patnáctá repríza 
jistě leccos napovídá, a to je dobře.

Letošní ples byl určitě zdařilý a asi mi 
dají za pravdu i mnozí další účastníci 

a hosté. I když sál auly ZŠ dobře známe, 
vždy překvapí svou příjemnou atmosfé-
rou a útulností. Citlivě a vkusně prove-
dená výzdoba, na které se podílejí žáci 
a učitelé naší ZŠ, to vše jen násobí a pod-
trhuje. 

Milé přivítání douškem slivovice hned 
při vstupu do sálu každého dobře naladi-
lo a působilo velice osobně.  Předtančení 
mladého páru pak ofi ciálně zahájilo taneč-
ní část plesu a řadu párů hned na počátku 
k tanci „nabudilo“. Nutno říci, že předtan-
čení bylo mladými tanečníky zvládnuto 
bravurně a profesionálně.

Tanec a celková plesová pohoda se neo-
bejdou bez doprovodné kapely. Ta letošní, 
vystupující pod jménem L.I.F., odvedla 
perfektní výkon, výběr repertoáru vyho-

věl asi všem generacím, aranžmá a inter-
pretace skladeb byly až nevídané. Takže 
muzikanti mají určitě kladný bod a velké 
plus.

Pořadatelé si také dobře poradili s ob-
čerstvením a obsluhou. U baru bylo sice 
stále živo, ale „kluci“ a paní za pultem 
vše zvládali bez jakýchkoliv potíží. Výběr 
nápojů i něčeho dobrého k zakousnutí byl 
také výborný.
Říká se sto povah, sto názorů. Rád 

bych, kdyby většina názorů byla shodných 
s mými.

Všem pořadatelům, kulturní komisi, 
personálu obecního úřadu a sponzorům 
patří za pěkné zážitky i vzpomínky na 
16. obecní ples velké poděkování.

Ladislav Smička

ZE ŽIVOTA OBCE

Malé krasobruslařky z Olomouce Foto: Lada Kuchařová

 „Sester“ není nikdy dost



Třebčínské ostatky

Sobota 18. února byla v Třebčíně ve zna-
mení tradičních „ostatků“. Na šedesát ma-
sek za doprovodu dechové kapely pana 
Pavlíčka zahájilo průvod po návsi – kromě 
tradičního medvěda, babky s nůší, smrtky, 
víly a vodníka se po Třebčíně proháněli 
také čarodějnice, prasátko, zajíčci a mnoho 
dalších. Nejprve se průvod zastavil u paní 
místostarostky, která je přivítala a pohosti-
la  pod ostatkovými stromy, na kterých vy-

kvetly jitrnice, klobásy a různé sladkosti. 
Za střelby z historické zbraně rakouského 
granátníka z období napoleonských válek 
se masky vydaly do obce. V mnoha domech 
bylo pro ně připraveno občerstvení a všich-
ni také maškarám přispěli do kasičky.  

Večer proběhla v Kulturním a společen-
ském zařízení  masopustní zábava, která 
byla zpestřena humornou scénkou „O třeb-
čínské Marušce a dvanácti měsíčkách“. 
Na blížící se půlnoc upozornila přítomné 
smrtka svým tanečkem a rozdáním parte, 

které oznamovalo, že umřela třebčínská 
basička. Poté vešel do sálu za smutečního 
pochodu průvod – pan farář s ministran-
tem, nosiči s basou a za nimi plačky. Po po-
hřebním obřadu ještě dlouho pokračovala 
taneční zábava.  

Celý ostatkový den se vydařil. Basa je 
pochována. 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na pří-
pravě průvodu a pochovávání basy a také 
hostům, kteří se s námi přišli pobavit. 

Zdena Tomková
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Ve stejný den jako v Lutíně uspořáda-
li dětský maškarní karneval na ledě také 
třebčínští hasiči ve spolupráci s občan-
ským sdružením SAK a kulturní komisí. 
Karneval byl zahájen promenádou masek. 

Po ní následoval bohatý program v podo-
bě soutěží, za které děti dostávaly slad-
kou odměnu. Počasí přálo, a že se celý 
program vydařil, o tom svědčily radost 
a úsměvy na tváři děti. 

Všem, kteří  na přípravě dětského 
karnevalu  pracovali, patří velké podě-
kování. 

Zdena Tomková
místostarostka

První krůčky nejsou lehké Foto: Pavlína Gieselová

Jak dál s rozhlednou?
Projektová dokumentace k rozhledně 

na Velkém Kosíři, zadaná ke zpracování 
v roce 2008, byla dokončena o rok později. 
Od té doby poněkud „zamrzly“ nejen prá-
ce na realizaci tohoto pěkného projektu, 
ale i pouhé informace o něm. V současné 

době jedná sdružení obcí Mikroregion 
Kosířsko se státním podnikem Lesy České 
republiky, který od začátku tento záměr 
podporuje. Je tu ovšem několik „ale“, kte-
rá se patrně vynoří vždy, když se jedná 
o něco užitečného, co by lidé přivítali.

V první řadě jde o náklady, které jsou 
u původní kamenné verze vysoké (kolem 

13 mil. Kč). Příliš vysoká, jak se zdá, je 
i sama rozhledna (původně 32 m).

Projednává se tedy vhodná úprava sta-
vebního místa a výsadba takových stromů, 
které by v „dospělosti“ nebránily výhledu 
z rozhledny, která bude nižší (max. 28 m).

Změna nastala i ve volbě stavebního ma-
teriálu. Podle nové verze bude rozhledna 

Foto: Jan Štěpán Foto: Zdena Tomková
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dřevěná na kamenném podstavci s ven-
kovním  spirálovým schodištěm. Vnitřní 
prostory základny by měly být využity 
jako informační centrum. 

Zástupci Mikroregionu Kosířsko a hejt-
manství Olomouckého kraje obnovili jed-

nání o zařazení rozhledny do dotačního 
titulu Významné stavby Olomouckého 
kraje. Protože hejtmanství projekt pod-
poruje, doufáme, že další informace 
v dubnu budou už konkrétnější a hlavně 
příznivé.

O celé situaci bude Mikroregion Ko-
sířsko informovat všechny občany pro-
střednictvím starostů jednotlivých obcí 
a na svých webových stránkách.

Antonín Bábek
starosta obce

Kdy, kde, co
  v  b ř e z n u:
 V pátek 16. 3. pořádá kulturní a škol-

ská komise „country“ bál v aule ZŠ 
Lutín. Začátek je ve 20 hod., vstupné 
50 Kč, k tanci a poslechu hraje Country 
expres.

 V neděli 18. 3. se koná v  Třebčíně v KSZ 
pěvecká soutěž pro děti všech věkových 
kategorií – 5. ročník Třebčínského 
skřivánka. Přihlásit se můžete od 14.00 
hod., je možné zajistit si doprovod na hu-
dební nástroj. Kytara a fl étna vlastní, 
drobné rytmické nástroje budou k dispo-
zici. Doprovod na klavír a klávesy po do-
hodě s p. učitelkou Renatou Čechovou. 

  V sobotu 24. 3. proběhne v KSZ 
v Třebčíně vyhlášení výsledků 5. roč-
níku Třebčínského koštu. Vzorky de-
stilátu (2-3 dl) lze přihlásit a odevzdat 
paní Kaprálové od 20.února do 5.března 
nebo 4. března od 13.00 hod. do 14.00 
hod. v budově KSZ. 

 V neděli 30. 3. zvou kulturní a škol-
ská komise, ČSŽ a Klásek všechny 
děti, maminky a babičky do auly ZŠ 
na předvelikonoční malování kraslic. 
Začínáme v 16 hod., vyfouknutá vajíč-
ka si přineste s sebou.

  v  d u b n u :
 Na neděli 1. 4. připravujeme v KSZ 

v Třebčíně výstavu velikonočních 

kraslic s ukázkou osmi různých tech-
nik zdobení vajíček (vosková, slámová, 
krajková, paličkovaná atd.). Všechny 
techniky si zájemci mohou sami vy-
zkoušet. 

 V pátek 13. 4. se na stadionu ZŠ 
v Lutíně uskuteční už 19. ročník Běhu 
mládeže – Velké ceny obce Lutín. 
Na běžecké tratě 60 m, 400 m a 800 m 
a ke sportovní chůzi na 1 km zveme 
děti všech věkových kategorií do 18 let.

 V pondělí 30. 4. se uskuteční v Třebčíně 
5. slet čarodějnic. Odlet je v 16.00 hod. 
z domova, přílet do Ohrady mezi 17. 
a 18 hodinou.

Na všechny akce 
srdečně zvou pořadatelé

Jarní sběrová sobota
proběhne 21. dubna 2012 a všichni 

občané budou mít možnost zbavit se 
zdarma nepotřebného kusového od-
padu. Pracovníci Technických služeb 
Olomouc budou postupně přistavovat 
na jednotlivá stanoviště kontejnery, 
do kterých budeme moci odložit kusový 
domovní odpad (včetně elektrospotřebi-
čů), který nepatří do popelnic ani do ba-
revných kontejnerů.

Pro drobný nebezpečný odpad, jako jsou 
barvy, oleje, baterie apod., budou k dispozici 
samostatné kontejnery.
 Časový harmonogram:
  8.00 –   8.30 hod. - Třebčín (u kaple)
  8.30 –   9.00 hod. -  Třebčín (u bývalé mlé-

kárny)
  9.30 – 10.30 hod. - Lutín (u herny)

10.30 – 11.00 hod. -  Lutín (ul. J. Sigmunda – 
u barevných kontejnerů)

11.00 – 12.00 hod. -  Lutín (před budovou 
obecního úřadu)

 Nebezpečné odpady:
dezinfekční prostředky, kosmetické pří-

pravky, obaly od sprejů, absorpční činidla, 
fi ltry nasycené olejem, mastné hadry (od ole-
je), oleje, mazací tuky, staré nátěrové hmo-
ty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla 
a lepidla, kyseliny a hydroxidy, detergenty, 
odmašťovací přípravky, staré léky, postřiky 
(pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy 
na hubení škůdců).

  Ostatní odpady:
ojeté pneumatiky (jen osobní vozy), objem-

ný odpad (např. matrace, koberce, linolea, 
křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry, se-
dačky z automobilů apod.).
 Zpětný odběr – zdarma:

olověné akumulátory, baterie, monočlánky, 
zářivky, výbojky, ledničky, televizory, moni-
tory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény, jedlé 
oleje.

Žádáme všechny spoluobčany, aby uklá-
dali odpady pouze do přistavených kontej-
nerů, a to jen v určenou hodinu a den svo-
zu, a řídili se pokyny pracovníků, kteří bu-
dou na třídění a ukládání odpadů dohlížet.

 

Důležitá informace!
Mikroregion Kosířsko obdržel dotace 

na kompostéry. V současné době probíhá 
výběr jejich dodavatele tak, aby byly kom-
postéry v měsíci květnu dodány žadate-
lům v souladu s podmínkami uvedenými 
v přihláškách.

Zdena Tomková, místostarostka

Pohyb a počet obyvatelstva v r. 2011

Počet osob Lutín Třebčín C e l k e mmuži ženy Σ muži ženy Σ
přihlášených 23 35 58 10 7 17 75
odhlášených 28 37 65 6 9 15 80
narozených 17 17 34 3 6 9 43
zemřelých 9 8 17 3 6 9 26

muži ženy celkem
k 31. 12. 2012 1556 1633 3189
Lutín 1220 1292 2512
Třebčín  336 341 677

Eva Sedláčková, evidence obyvatel



Zápis do 1. ročníku ZŠ

„Když jsem já sloužil to první léto,
vysloužil jsem si kuřátko za to…“

Tak úplně doslova to 8. února neplatilo, 
ale trošku přece. Do školy přicházeli bu-
doucí prvňáčci se svými rodiči, aby se ne-
chali zapsat do 1. ročníku. 

Malí „pacholci“ a „děvečky“ dostávali 
drobné úkoly – přivazovali kozu ke kůlu, 
hledali rozdíly mezi domácími zvířátky, 
překreslovali stopy zvířat, hledali mamin-
kám mláďata, skládali obrázky, zpívali 
a vyprávěli. „Služba“ netrvala ani rok, ale 
kuřátko si vysloužil každý.

Někteří odcházeli s úkolem „dopilovat“ 
výslovnost, odstranit nesprávné držení 
tužky či cvičit soustředěnost při práci.

V řádném termínu bylo zapsáno 35 dětí, 
z toho šesti byl navržen odklad školní do-
cházky.

Mgr. Jana Paličková
Mgr. Lenka Chudobová

Vánoční laťka v Těšeticích
Pět školních týmů ze základních škol 

Těšetice, Lutín, Hněvotín, Senice na Hané 
a Náměšť na Hané se utkalo o pohár ZD 
a Obce Těšetice ve skoku vysokém. Soutěž 
známá jako Těšetická laťka proběhla tra-
dičně poslední středu před vánočními 
prázdninami. 

Reprezentanti naší školy byli úspěšní 
hlavně zásluhou děvčat. V kategorii mlad-
ších žákyň zvítězila Michaela Gieselová 
solidním výkonem 125 cm. Příjemně 
překvapila Anna Hejná 4. místem. Mezi 
staršími děvčaty se naše závodnice Hana 
Hornischerová a Adéla Ambrozová dělily 
o 3. až 4. místo výkonem 125 cm. Společné 
družstvo dívek navíc získalo i Pohár ZD 
Těšetice za vítězství v soutěži týmů. 

4

O čem jednala rada obce

dne 21. 12. 2011:

Schválila ceny vodného a stočného pro 
rok 2012 s účinností od 1. 1. 2012:
vodné:    31,30 Kč/m3 vč. DPH
stočné:    26,20 Kč/m3 vč. DPH
celkem:  57,50 Kč/m3  vč. DPH.

     
dne 11. 1. 2012:

Schválila:
 Smlouvu o dílo a Mandátní smlouvu 

uzavřené mezi společností GHC region, 
s.r.o., a Obcí Lutín v rámci pomoci při 
řešení dotačního projektu „Zateplení 
MŠ v Lutíně“;

uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene stavby Třebčín mezi 
Obcí Lutín a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společ-
ností ELPREMONT elektromontáže, 
s.r.o.;

poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkové organi-
zaci, na zabezpečení školního plesu, 
který se konal v pátek 20. ledna 2012 
v aule ZŠ;

uvolnění prostředků na zabezpečení 16. 
obecního plesu, který se konal v pátek 
3. února 2012 v aule ZŠ. Ples zabezpe-
čovala kulturní komise rady;

vyhlášení záměru na pronájem obecní 
nemovitosti v ulici U Parku č.p. 85 (ne-
bytové prostory).

Souhlasila, aby v návrhu rozpočtu obce 

na rok 2012 byla na vybavení a opravy 
SDH Třebčín zahrnuta především část-
ka cca 524 tis. Kč na opravu CAS.

dne 1. 2. 2012:

Schválila:
úplaty za zřízení věcných břemen 

v obecních pozemcích, ve kterých je 
umístěno plynové potrubí vedoucí 
do Luběnic. Výše úplat jsou stanoveny 
na základě směrnice rady;

navržený koncept základního uspořá-
dání PD Lutín – chodníky (stará část) 
bez dalších připomínek;

zvýšení nájemného z nebytových pro-
stor s účinností od 1. 4. 2012. Nájemné 
se zvyšuje o průměrnou meziroční 
míru infl ace za uplynulý rok 2011;

dodatek č. 4 smlouvy o dopravní ob-
služnosti uzavřené mezi Obcí Lutín 
a společností Veolia Transport Morava, 
a.s.;

vyhlášení záměru na pronájem ne-
bytových prostor obecní nemovitosti 
v Třebčíně č.p. 13, a to od 15. 2. 2012 
do 15. 6. 2012;

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení kulturní akce Dětský 
maškarní karneval na ledě, pořádané 
kulturní komisí rady v sobotu 11. února 
2012 na kluzišti areálu TJ Sigma;

uvolnění prostředků z rozpočtu 
obce na zabezpečení kulturní akce 
Třebčínské ostatky, pořádané kulturní 
komisí rady v sobotu 18. února 2012 
v Třebčíně;

změnu provozního řádu sportovního 
areálu ZŠ Lutín v souvislosti s uží-
váním nově vybudovaného osvětlení 
s účinností od 1. 2. 2012;

fi nanční zajištění dětského karneva-
lu na ledě v Třebčíně, který se konal 
11. února 2012.

Souhlasila:
se zahrnutím koupě pozemku parc. 

č. 189/3 v k. ú. Lutín (majitel Sigma 
Group, a.s.) do Plánu investic a poří-
zení majetku, tedy do návrhu rozpočtu 
obce na rok 2012;

s poskytnutím bezúročné půjčky Ro-
dinnému centru Klásek, o.s.;

se zařazením fi nančního příspěv-
ku ve výši 20 tis. Kč pro RC Klásek 
do návrhu rozpočtu obce na rok 2012. 
Částka bude poskytnuta na zaplacení 
pronájmu místnosti v Domově mláde-
že;

s návrhem, aby do nové školské rady 
jmenovalo zastupitelstvo obce své člen-
ky Ing. Věru Kozákovou a Mgr. Milenu 
Weidingerovou jako zástupce zřizova-
tele školy.

dne 15. 2. 2012:

Schválila:
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lutín, 

příspěvkové organizace, za rok 2011. 
Zároveň schválila převod celého hospo-
dářského výsledku do rezervního fon-
du pro použití na neinvestiční výdaje 
roku 2012.

směrnici č. 1/2012 pro odpisování dlou-
hodobého majetku a plán účetních od-
pisů za období roku 2012.

Vzala na vědomí výroční zprávu o čin-
nosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 
2011.

 /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

ŠKOLY INFORMUJÍ

Foto: Renata Čechová
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V kategorii hochů stojí za zmínku 
4. místo Jiřího Pospíšila za slušných 
150 cm. Výborně organizovaná akce se 
svou specifi ckou atmosférou byla sym-
bolickou tečkou za mimořádně úspěšnou 
atletickou sezónou naší školy.

Mgr. Petr Jakob

Turnaj ve fl orbalu
V pondělí 13. února proběhl u nás v tělo-

cvičně fl orbalový turnaj, který uspořádali 
naši učitelé – manželé Chmelářovi. Měli 
jsme moc velkou radost, že se takový tur-
naj konal, a velmi jsme se těšili, až si za-
hrajeme. Kromě malých čtvrťáků, šesťáků 
a sedmáků  z naší školy se dostavili hoši 
z Hněvotína, kteří byli zpestřením tur-
naje, ale – jak se záhy ukázalo – i našimi 
velkými soky. 

V tělocvičně jsme se  chovali zpočátku 
jako utržení z řetězu.  Po zahájení jsme 
se však uklidnili, kultivovaně si stoupli 
do řad po týmech a vyslechli si výklad 
pravidel v podání pana učitele Chmeláře, 
který je v tomto oboru již „ostřílený“.

Pak jsme se vrhli vášnivě do hry. Týmy 
byly rozděleny do dvou skupin po třech. 
První dva z každé skupiny postoupily 
do semifi nále. V semifi nále se utkal prv-
ní tým ze skupiny A s druhým ze skupi-
ny B a druhý ze skupiny A s prvním ze 
skupiny B. 

Už ve skupinách propukl lítý boj. Takřka 
každý gól byl odměněn hlasitým potles-
kem a velkým řevem. Všechny týmy hrály 
zdatně, ale postoupit mohly jen první dva 
z každé skupiny. 

Bezesporu největším překvapením tur-
naje se stali hráči Tornáda ze 4.A. Dařilo 
se jim již ve skupině a postoupili z 2. místa 
do další fáze turnaje. V semifi nále sice vy-
padli, ale v neskutečně napínavém souboji 
o 3. místo porazili kluky z Hněvotína, kte-
ří se museli smířit se 4. místem.  

Ve fi nále se střetly týmy sedmáků. 
Tento zápas byl také vyrovnaný a ni-
kdo si nemohl až do konce tipnout, kdo 
zvítězí. Nakonec vyhrál tým, který si 
říká Fenoméni. Ocenění pro nejlepšího 
střelce si odnesl Radovan Grepl (9 gólů). 
Nejlepším brankářem jsem se stal já – 
David Doležal.

Turnaj probíhal v bojovném, avšak fé-
rovém duchu a účastníkům se líbil.  Dík 
za uspořádání a skvělé řízení turnaje patří 
manželům Chmelářovým. A co říci na zá-
věr ? Snad jen onu zdánlivě otřepanou 
větu: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se. A „o tom to také je“. 

David Doležal, 7. A 

Sigmundova SŠs, Lutín
Ocenění projektu Lutín 
- Wetzlar

Sigmundova střední škola strojíren-
ská, Lutín a partnerská škola Werner von 
Siemens Schule Wetzlar dosáhly za svou 
dlouholetou spolupráci výrazného oceně-
ní.

Konference ministerstev kultury 
SRN*) vyhlásila náš společný projekt 
The Creation of a Storage, Transport 
and LOADING UNIT for Industrial, 
Mass and Container Goods (Tvorba 
modelů přepravníkové nakládací jed-
notky) jako nejlepší projekt programu 
COMENIUS za leden 2012. Toto oceně-
ní je udělováno za každý měsíc od roku 
2010. Jednoduchým výpočtem lze ur-
čit, že k dnešnímu datu existuje v celém 
Německu 25 škol a jejich zahraničních 
partnerů, které toto ocenění získaly.

Ocenění bylo předáno 31. ledna 2012 
v partnerské škole Werner von Siemens 
Schule ve Wetzlaru. Slavnostní setkání 
zahájil zástupce Hessenského minister-
stva kultury Matthias Riedesel, který 
ve svém projevu poděkoval oběma školám 
za výborné výsledky a zdůraznil význam 
ocenění i pro Hessensko.

Po předání diplomů vystoupil ředitel 
partnerské školy Michael Diehl, stručně 
shrnul průběh projektu a poděkoval svým 
kolegům za vynikající výsledky. Ve svém 
vystoupení za českého partnera jsem rov-
něž poděkoval kolegům za jejich výbor-
nou práci a ocenil velmi dobrou spolupráci 
s partnerskou školou.

Po ofi ciálních projevech následovala 
prezentace projektu v angličtině. Za naši 
školu vystoupili Martin Provaz a Jakub 
Valenta ze třídy MS 3. A., kteří si své vy-
stoupení velmi pečlivě připravili a byli 
po zásluze oceněni potleskem.

Oceněný projekt je součástí mnohale-
té spolupráce mezi Sigmundovou střední 
školou strojírenskou, Lutín a Werner von 
Siemens Schule Wetzlar. V jejím rámci 
každoročně probíhají dva žákovské vý-
měnné pobyty. V podzimním termínu 
zavítá do Lutína 20 německých studentů 
s pedagogickým dozorem a na jaře zase 
20 našich studentů se svými učiteli navští-
ví na čtrnáct dní Wetzlar. Během pobytu 
žáci navrhují a vyrábějí společné výrobky 
podle tématu projektu. Samozřejmou sou-
částí pobytů je i poznávací a společenská 
část.

Získané ocenění je pro nás velkou mo-
tivací pro další spolupráci s německými 
partnery. Za patnáct let od navázání spolu-

práce mělo několik set žáků možnost po-
znat život a práci v jiném evropském státě 
a získat tak cenné zkušenosti.

Mgr. Pavel Michalík, ředitel školy

*) V SRN neexistuje spolkové minister-
stvo školství. Tuto oblast spravuje 16 zem-
ských ministerstev kultury. V rámci celého 
Německa je pak nejvyšším orgánem jejich 
stálá konference.

Ocenění převzali ředitelé partnerských škol 
Mgr. Pavel Michalík (uprostřed) a Michael Diehl 
(vpravo).   Foto: Jakub Valenta

Zkušenosti z výměnných 
pobytů

Za dobu mého studia na Sigmundově 
střední škole strojírenské v Lutíně jsem 
měl třikrát možnost zúčastnit se výměn-
ných pobytů v Německu. 

Účast na projektu bych doporučil 
všem, kdo váhají. Naučíte se pracovat 
v kolektivu, poznáte nové lidi a jejich 
mentalitu. Velkou výhodou je komuni-
kace v angličtině. I za tak krátkou dobu 
je možné se zdokonalit v cizím jazyce, 
a to i ve vypjatých situacích. Díky těm-
to projektům jsem se naučil lépe vystu-
povat jak ve formální, tak i neformální 
společnosti. 

Po skončení projektu proběhne závě-
rečná prezentace, které se účastní i nej-
vyšší vedení obou škol. Obrovský dík 
patří učitelům na obou stranách za jejich 
podporu a pomoc při samotné práci. Bez 
jejich ochoty a zkušeností by se tyto 
projekty mohly jen těžko organizovat. 
Na vysoké úrovni je také vybavení obou 
škol, což nám studentům dovoluje vyro-
bit pěkné a kvalitní výrobky. 

Když jsem u kamarádů zjišťoval, zda 
u nich na škole probíhá něco podobného, 
nikdo nikdy o ničem takovém neslyšel 
na své škole ani od svých kamarádů. 
I proto jsem rád, že jsem si ke studiu vy-
bral právě školu v Lutíně a že ji mohu 
dobře reprezentovat i v zahraničí. 

Jakub Valenta , MS 3. A
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DUHA Křišťál 
Lutín

A je to tady. V pátek 
2. března odjíždíme 
na zimní tábor pátrat 

po tajemstvích jednoho vědce z nedaleké 
vesnice Lipinky. Všichni se moc těšíme, 
a pokud ses ještě teď rozhodl, že chceš jet 
s námi, podívej se na náš web na propo-
zice, napiš mi e-mail (petr@hryzalek.cz) 
a já se ti hned ozvu s dalšími informacemi.

Ať už s námi jedeš, sedíš doma, nebo 
trávíš jarní prázdniny někde na horách, 
hlavně si je pořádně užij a po prázdni-
nách nezapomeň sledovat naše stránky. 
Najdeš tam přihlášku na náš letní tábor, 
který se tak jako v loňských letech koná 
na Hoštejně - tentokrát pod rouškou 
„Expedice Arco da vella“.

Kdykoliv se k nám můžeš přidat, zažít 
nová dobrodružství, potkat nové kama-
rády a naučit se nové věci. Scházíme se 
každou středu od 16 hodin v naší klubov-
ně. Další informace můžeš najít na webu 
www.duha-kristal.cz.

Petr „Hryzal“ Doseděl

Oprava
Omlouváme se za chybný údaj v zá-

věru článku DUHA Křišťál Lutín v led-
novém čísle OZ (str. 7). Správná adresa 
stránek, na kterých můžete hledat infor-
mace o činnosti oddílu, je tabor.lutin.cz 
a www.duha-kristal.cz. RR

Svátek turistů na Kosíři
První den Nového roku je v Lutíně už 

tradičně spojen s pojmem novoročního vý-
stupu na Kosíř. Dny před Novým rokem 
připomínaly spíše jaro, ale nakonec se přece 
jen objevilo trochu sněhu, i když opět brzy 
zmizel.

Hned časně ráno 1. ledna se vydávali jed-
notlivci i menší či větší skupiny po již řádně  
vyšlapané cestě na Kosíř, jenž se záhy zapl-
nil lidmi jako o velké pouti. A tam se rozlé-
haly veselé hlasy přítomných, kteří si přáli 
pěkný nový rok a radostně se bavili, protože 
mnozí z nich se třeba celý rok neviděli.

Celková účast příchozích na Kosíři byla 
i letos velmi vysoká. Počet 3001 turistů se 
velmi přiblížil k rekordnímu počtu z minu-
lého roku. A tak byli velmi zaměstnaní nejen 
pořadatelé, kteří prováděli registraci účast-
níků a rozdávali jim oblíbené medaile, ale 
také slatinkovští hasiči, kteří se už tradičně 

a velmi dobře starali o občerstvení a posil-
nění účastníků. Samozřejmě také letos přišel 
návštěvníky pozdravit Kosířan a pracovníci 
Mikroregionu Kosířsko poskytovali pří-
tomným zájemcům informace o přípravách 
na vybudování už dosti dlouho očekávané 
rozhledny.

Je třeba si přát, aby účastníci novoročního 
výstupu nacházeli cestu na Kosíř i častě-
ji během celého roku 2012, aby se potěšili 
krásou tamější přírody a upevnili své zdraví.

Vladimír Smékal

Lutínská kopaná
S umístěním našeho 

fotbalového „A“ muž-
stva, které hraje I. B 
třídu, sk. B olomoucké 
krajské fotbalové sou-
těže, nemůžeme být 

po podzimní části soutěže v žádném případě 
spokojeni.

Výsledek byl sice ovlivněn značnou „ma-
rodkou“ týmu, ale také slabším kádrem 
a špatnou tréninkovou morálkou.

Je jasné, jaký úkol byl před výbor fotba-
lového oddílu v zimní přestávce postaven – 
znovu nastartovat fotbal v Lutíně.

Rozhodli jsme se vyměnit trenéra a roz-
šířit hráčskou základnu mužstva. Oslovili 
jsme naše hráče, kteří hostují v jiných od-
dílech, a pozvali jsme k přípravě několik 
nových hráčů z jiných oddílů. Veškeré úsilí 
směřujeme k tomu, abychom byli dobře při-
praveni na jarní část soutěže.

Pevně věříme, že tyto kroky povedou 
nejen k posunu mužstva v tabulce směrem 
nahoru, ale také  ke zlepšení jeho herního 
projevu a tím i k vyšší divácké návštěvnosti 
našich fotbalových utkání.

Rozpis mistr. utkání - jaro 2012

Muži – I.B třída skupina B
Datum čas mužstvo

So 8. 4. 16.00 Majetín - Lutín
Ne 15. 4. 16.00 Lutín - Doloplazy
So 21. 4. 16.30 Tovačov - Lutín
Ne 29. 4. 16.30 Lutín - Drahlov
Ne 6. 5. 16.30 Kožušany - Lutín
Ne 13. 5. 16.30 Lutín - Haňovice
Ne 20. 5. 16.30 Bohuňovice - Lutín
Ne 27. 5. 16.30 Lutín - Slavonín
Ne 3. 6. 16.30 Velký Týnec - Lutín
Ne 10. 6. 16.30 Lutín – Brodek u Přerova

Ing. Petr Kovařík
předseda TJ

Socha sv. Anny
Socha sv. Anny v Lutíně patří mezi sa-

krální památky, které byly zřízeny dobro-
dinci. Ve skutečnosti také nejde o samo-
statnou sochu, neboť se jedná o sousoší 
sv. Anny a malé Panny Marie. Původně 
ovšem v obci stával starý dřevěný kříž při-
bližně před Cyklosportem Popelka. Tehdy 
zde ale nic nebylo a šlo o konec vesnice. 
Kříž se však začal před rokem 1891 roz-
padat, a protože nebylo možné zjistit, kdo 
je povinen jej udržovat, byl odstraněn. 
Na jeho místě nechali toho roku posta-
vit manželé František a Anna Špundovi 
z Lutína č. 6 sochu sv. Anny a zároveň 
složili k jejímu udržování 20 zlatých. 
Socha byla poté slavnostně posvěcena 
31. července roku 1891 slatinickým fará-
řem Františkem Číhalem. 

Manželé Špundovi se vzali 20. srpna 
1866 a oba byli potomky lutínských sed-
láků z pololánních gruntů. František byl 
svobodný, Anna byla vdova po zemřelém 
sedláku Janu Spurném a byla to dcera 
Jana Kohouta. Narodilo se jim celkem 
osm dětí, z nichž ale všichni chlapci brzy 
zemřeli a do dospělosti přežily jen někte-
ré dcery. Poté co se v Lutíně začala roz-
růstat továrna Sigmundů, ocitla se socha 
na místě, kde ji ohrožovala auta vyjíždějící 
z továrny. V roce 1931 proto byla přemís-
těna na své dnešní místo, tedy za „humna“ 
domu č. 6. Nedlouho poté byla roku 1934 
opravena dcerou manželů Špundových 
Cecilií Špundovou asi za 3000 korun, při-
čemž byla buď celá nebo některé její části 
nabarveny.

Z TJ SIGMA LUTÍN

ZAJÍMAVOSTI

Foto:  Jan Štěpán
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Socha byla zhotovena z méně kvalitního 
pískovce, takže značně trpí vlivy ovzdu-
ší. Původně se na podstavci nacházel držák 
lucerny, který však zcela zrezivěl, rzí je po-
škozená také ohrádka. Kamenickým mis-
trem, který sochu zhotovil, byl J. Havlásek 

z Holice, jehož podpis nacházíme na patě 
sochy. Motivem sochy je tzv. Vyučování 
Panny Marie, neboť sv. Anna byla matkou 
P. Marie, a proto také na sousoší drží knihu. 
Nápisy na podstavci jednak oslavují sv. Annu 
a P. Marii,  jednak se ze zadní strany jedná 

o dedikační nápis manželů Špundových. 
Sv. Anna byla bezpochyby patronkou Anny 
Špundové, ale zároveň je patronkou šťast-
ného manželství, což lze oboje považovat 
za důvod, proč byla tato světice zvolena.  
 PhDr. Jan Štěpán

Lutín po 70 letech
Ve čtvrtém pokračování našeho seriálu 

fotografi í se vrátíme zpátky do staré části 
Lutína. Restaurace „U Popelků“ již dáv-

no předtím byla vedle budovy školy nej-
výraznější dominantou zástavby ve staré 
části Lutína. To, co ale vidíte na levé stra-
ně fotografi e, padlo při budování obcho-
du s potravinami na konci sedmdesátých 

let minulého století. Zcela vlevo, za vy-
sokými vraty (viz šipka), býval uschován 
obecní pohřební kočár.

Ing. Karel Mišák
Foto: Karel Mišák

Region HANÁ informuje
V letošním roce proběhne řada společných 

akcí, které budou určitě přínosem pro život 
v regionu.

Valná hromada Regionu HANÁ se usku-
tečnila 26.ledna 2012   v Loučanech. Kromě 
obvyklých záležitostí došlo k rozšíření 

Regionu o katastrální území obcí z Konicka: 
Březska, Ludmírova, Kladek a Dzbelu. Další 
obce z Konicka a Kostelecka (celkem čtrnáct) 
zatím nemají splněné dvě  nezbytné pod-
mínky, t.j. souhlas zastupitelstva a dodržení 
územní celistvosti regionu. Členství uvede-
ných čtyř obcí bylo schváleno radou Regionu 
HANÁ, takže v současné době tvoří Region 
HANÁ 33 obcí.

Již připravený projekt spolupráce má název  
"Spojují nás tradice". Je to společná a mezi-
národní akce tří subjektů Regionu HANÁ, 
MAS Bystřičky a slovenské MAS Požitavie 
- Širočina z Nitranského kraje. Je plánována 
řada kulturních, folklorních a řemeslných 
akcí. Začneme v dubnu divadelním víken-
dem v Nové Vsi nad Žitavou, kde odehrají 
představení ochotníci z Těšetic a Náměště 
na Hané. Zároveň vystoupí loutkové diva-
dlo z Olšan u Prostějova. Budou následovat 
divadelní víkendy v Čelechovicích na Hané, 
Přáslavicích, Velkých Vozokanech, Hluboč-
kách, Těšeticích a Senici na Hané. V čer-
venci a září plánujeme Setkání národů 
v Drahanovicích, Lidový rok ve Velké 
Bystřici a folklorní festival v Čierných 
Klačanech. Dále proběhnou trhy řemesel 
v Mlyňanech, Náměšti na Hané, Čechách 
pod Kosířem a Velké Bystřici. Bude to bo-
hatý program, jehož zajišťování již probíhá 
a je velmi náročné pro organizátory i aktivní 
účastníky.  

Z dalších, již tradičních akcí, odstartujeme 
IX. ročník Hanáckého cestovatele.  První 
akce pro ženy z Regionu HANÁ je připrave-
na na 30. březen 2012 v Lázních Slatinice.

Ing. Miroslav Mačák

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 

Smékal./

Obraz obce se v roce 1993 pomalu mě-
nil a nutno říci, že k lepšímu.

Za budovou stávající školy vyrostla 
v krátké době nová a větší budova druhé-
ho stupně ZŠ. Budova pošty dostala „nový 
kabát“ a přispěla k výstavnosti centra 
obce. V jednotlivých částech obce a ulic se 
objevily na domech úhledné tabulky s je-
jich názvy. K pořádku a úpravnosti obce 
přispěly barevné kontejnery na tříděný 
odpad, umístěné na několika místech. Ani 
Lutínu se však nevyhnula stále vzrůstající 
trestná činnost.

Kulturní dění v obci stále zaostávalo. 
S akcemi zajišťovanými dříve závodním 
klubem se už obyvatelé  takřka nesetká-
vali.  Zájezdy za kulturou pořádané dříve 
byly nahrazeny zájezdy za nákupy, hlavně 
do sousedního Polska.

Společenský život byl rovněž na nízké 

Jarní STAVOTECH



Naši jubilanti

V lednu oslavili:
84 let Marie Přikrylová Lutín
83 let Jan Spišák Třebčín
82 let Marie Fryblíková Lutín
81 let Marie Pažourková Třebčín
80 let Marie Kutá Lutín
80 let Radmila Mazalová Lutín
75 let Jaroslav Mlenský Lutín
75 let Margarita Šimková Lutín

V únoru oslavili:
93 let Anežka Báťková Lutín
91 let Marie Bokůvková Lutín
90 let Vlasta Huslarová Lutín
89 let Miroslav Zahradníček Třebčín
86 let Marie Andrlíková Třebčín
85 let Bedřich Dvořák Třebčín
80 let Marie Minaříková Lutín

Narozené děti: 

listopad 2011:
Adam Do Van Lutín
Karolína Do Vanová Lutín

prosinec 2011:
Daniel Crha Lutín
Dominik Hušek Lutín
Martin Peterka Lutín
Daniel Smolka Lutín
Nikol Patricie Vincourková Lutín

leden:
Jakub Koldas Třebčín
Lukáš Zamykal Lutín

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

V í t á n í  o b č á n k ů

úrovni. Diskotéky mládeže byly před-
mětem kritiky široké veřejnosti pro neu-
kázněné chování jejich účastníků. Hody 
jako by vůbec neexistovaly, a tak pověst 
dřívějšího společenského života Lutína 
zachránilo několik akcí pořádaných k 125. 
výročí založení Sigmy.

Sport a tělovýchova se přičinily o oboha-

cení společenského života v obci. Vysoká 
účast občanů byla na turistických akcích, 
divizní utkání fotbalistů přispěla k spor-
tovnímu vyžití občanů.

Život obce souvisel také s děním v pod-
niku Sigma Lutín, který se připravoval 
na proces privatizace. Největší vzruše-
ní vyvolalo rozhodnutí vedení podniku 

z konce roku 1993 o propuštění 642 pra-
covníků. 

Finančně byl rok 1993 vcelku úspěšný, 
i když schodek hospodaření činil 2,129 
mil. korun. Pokud by obec nečerpala 
půjčku na dokončení přístavby ZŠ ve výši 
6,408 mil. korun,  skončil by fi nanční rok 
přebytkem příjmů 4,279 mil. korun.

Sbor pro občanské záležitosti

Foto: Jana Jašková

Zlatá svatba

Zlatou svatbu – 50 let společného 
života – oslavili 10. února manželé 

Ludmila a Antonín Malečtí

z Třebčína.

Foto: Michal Holásek

Foto: Zdena Tomková

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

V novém roce 2012 jsme přivítali 
28. ledna do svazku obce v Lutíně pět 
dětí. Krásný program si připravily děti MŠ 
a žákyně ZŠ Lutín.

* * * * *
V Třebčíně jsme přivítali 5. února

do svazku obce dvě děti a krásný program 
předvedly žákyně ZŠ Slatinice a ZŠ Lutín.


