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ZE ŽIVOTA OBCE

Komunální volby 2010
Letošní komunální volby, které pro-

běhly 15. a 16. října, překvapily ve srov-
nání s předchozími lety mimořádným 
zájmem občanů o práci v zastupitelstvu 
obce. Pět patnáctičlenných kandidát-
ních stran se ucházelo o hlasy voličů 
a od začátku předvolební kampaně bylo 
jasné, že výběr nebude snadný. Všechny 
kandidátní strany nabídly svůj volební 
program a voliči mohli s dostatečným 
časovým předstihem srovnávat a zvažo-
vat, kdo budou ti nejvěrohodnější.

Nové zastupitelstvo se sejde na usta-
vujícím zasedání 10. listopadu 2010 a ze 
svého středu zvolí starostu, místosta-
rostu a tři členy rady obce. S konečným 
složením zastupitelstva a rady budou 
občané seznámeni obecním rozhlasem, 
zprávou ve vývěsních skříňkách a na 
webových stránkách OÚ.

Z celkového počtu 2600 voličů zapsa-
ných do volebních seznamů se voleb zú-
častnilo 1296, t.j. 49,85%. Volební okrsek 
č. 1 (stará část Lutína) měl účast 50%, 
okrsek č. 2 (staré sídliště + část Růžové 
ulice) 45,42%, nové sídliště („Mačkalov“) 
40,95%. Největší zájem o to, kdo bude 
v příštích čtyřech letech spravovat obec-

ní záležitosti, projevili občané Třebčína. 
Z 540 zapsaných voličů se tu k volební 
urně dostavilo 359, t.j. 66,48%.

Odstupujícím členům zastupitelstva dě-
kujeme za jejich práci v nelehkých pod-
mínkách uplynulých čtyř let. Novému 
zastupitelstvu přejeme pevné zdraví, 
mnoho úspěchů, pochopení a spolupráci 
občanů.

Všem  občanům, kteří svůj zájem o dě-
ní v obci projevili účastí ve volbách, 
děkujeme za jejich hlasy. Doufejme, že 
nové zastupitelstvo jejich důvěru ne-
zklame.

Mgr. Ladislava Kučerová
šéfredaktorka OZ

foto: Antonín Bábek

Noví členové zastupitelstva
Kandidátní strana: Věk:  Počet hlasů: 
0901 – NEZÁVISLÍ ZMĚNA:
Zdenka Novotná 57 193

0902 – SNK ŠANCE PRO LUTÍN:
Mgr. Milena Vychodilová 46 268
František Brázdil 41 251

0903 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN:
Antonín Bábek 62 439
Ing. Rostislav Pavlíček 37 343
Ing. Jiří Tomášek 46 343
Ing. Radek Adler 48 341

0904 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TŘEBČÍN
Ing. Vlastimil Hofírek 55 412
Hynek Bokůvka 57 411
Eva Jarošová 46 385
Zdena Tomková 43 357
Mgr. Milena Weidingerová 43 353

0905 – „ZA LEPŠÍ LUTÍN A TŘEBČÍN“
František Špunda 41 305
Antonín Dozrál 43 292
Ing. Radek Navrátil 43 288 
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Třetí ročník lutínské 
„drakiády“

V pátek 8. října pořádala kulturní komise 
obce Lutín na stadionu TJ již 3. ročník „dra-
kiády“ pro děti a veřejnost z Lutína a okolí.

Děti si přinesly draky vlastní výroby 
nebo zakoupené a po zahájení a slavnost-
ním nástupu dostaly sladkosti a vstupenku, 
na kterou si mohly vyzvednout překvape-
ní. To pro ně připravili členové kulturní 
komise.

Akce byla zpestřena ukázkou létání 
různých modelů letadel a vrtulníku letec-

kých modelářů. Pro děti byla připravena 
bohatá tombola, ze které si mohly vybrat 
to, co se jim nejvíc líbilo.

Zelená plocha stadionu ožila pobíha-
jícími dětmi a rodiči. Všichni zkoušeli, 
který drak vylétne nejvýše a získá odmě-
nu. Nad stadionem se vznášely různoba-
revné balónky, na které si děti navázaly 
lístečky se svou adresou. Vítr je odnášel 
do daleka a snad se jejich malí majitelé 
dočkají odpovědi z míst, kam balónky 
doletěly.

V průběhu odpoledne si mohly děti 
opéct buřtíka a ohřát se u ohníčku.

Sluníčko svítilo, foukal slabý vítr, 
hudba hrála, draci létali a malí i velcí si 
užívali zábavy až do pozdních odpoled-
ních hodin. Na závěr komise vyhodnotila 
a odměnila děti, které si samy nebo za 
pomoci rodičů své draky vyrobily a vy-
malovaly.

Poděkování patří obecnímu úřadu za 
fi nanční příspěvek, členům kulturní ko-
mise za přípravu a organizaci, vedení TJ 
za propůjčení sportovního areálu a všem, 
kdo ochotně a obětavě pomohli.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně KK

Obecní knihovna v Lutíně 
vás zve

 S podzimními dny přichází stále více 
čtenářů, aby si na dlouhé večery vypůjčili 
knížky.   Také děti tráví více času v knihov-
ně nejen u internetu, ale i prohlížením 
knížek, ze kterých si pak některé vypůjčí 
domů. Přicházejí také maminky s dětmi 
pro své oblíbené pohádkové knížky a  také 
studenti pro školní četbu. A určitě mají 
z čeho vybírat. Mám radost z každého no-
vého čtenáře.

Protože zájem o knížky je potřeba pod-
chytit už v dětství, máme knížky už i pro 
ty nejmenší - oblíbené fantasy, dětské de-
tektivky s lupou, dívčí romány a mnoho 
kvalitních naučných knih a encyklopedií 
pro mládež. Naše akce směřujeme hlavně 
na děti. To se nám myslím daří  také díky 
učitelkám I. stupně  ZŠ v Lutíně, které se 
spolu se svými žáky na mnohých podílejí.

Děti se pravidelně účastní soutěží vyhla-
šovaných knihovnou a díky nim a  mnoha 
dalším dětem máme v knihovně stále  ně-
jaké nové výrobky , které potěší a zaujmou 
i ostatní čtenáře. 

V současnosti obdivují čtenáři výstavku 
krásných obrázků pana Vladimíra Smékala, 

kterou můžete zhlédnout do poloviny lis-
topadu. V říjnu, v rámci Týdne knihoven, 
byla vyhlášena soutěž „Kamínky pro ra-
dost“. Doufám, že se zapojí šikovné ručič-

ky dětské i dospělé a bude se zase na co 
dívat. Na konec listopadu připravuji akci 
„Den pro dětskou knihu“, o které budou 
čtenáři včas informováni.

Hlavním zájmem přesto zůstává půjčo-
vání knih a provoz internetového centra.  
Chtěla bych připomenout, že půjčování 
knih je služba, při které je také ze strany 
čtenářů  nutno dodržovat pravidla výpůjční-
ho řádu - vracet knihy včas, u nepřečtených 
požádat o prodloužení výpůjčky. A to, že by 
si čtenáři vypůjčených knih  měli vážit, by 
mělo být samozřejmosti. Přesto bylo nutné 
o prázdninách přebalit a opravit  několik set 
knih. Jen bych chtěla ještě připomenout, že 
internetové centrum, které navštěvuje pře-
vážně mládež, není nijak odděleno od půj-
čovního provozu a je nutné, aby se tu děti 
chovaly tiše, což mnohým činí stále potí-
že. Knihovna je kulturní zařízení,  a tak by 
i kulturní chování mělo být samozřejmostí. 
Důležité ovšem  je, aby si každý mohl pro 
sebe půjčit ty nejlepší knížky, našel  infor-
mace, které potřebuje, a rád se sem vracel. 

Zvu nové zájemce o služby Obecní 
knihovny v Lutíně, aby se také stali našimi 
čtenáři.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice 

Dárečky pro radost Draci v akci

Z dětských výtvarných prací
(sourozenci Jan Malý a Michaela Malá)

fota: Michal Holásek

foto: Ing. Drahoslava Mačáková
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Stalo se v říjnu:
Sběr objemného a nebezpečného odpadu 

proběhl v sobotu 23. října na obvyklých 
místech. Občané Lutína a Třebčína ode-
vzdali 22,18 tun objemného a 6,46 tun ne-
bezpečného, elektro a pneu odpadu.

Příští sběrová sobota se uskuteční na jaře 
roku 2011.

Oslavy 28. října se konaly v obou 
částech obce ve středu 27. října.

V Lutíně byly zahájeny ve 13 hodin 
krátkým průvodem od OÚ k pomní-
ku padlým, kde se konal krátký pietní 
akt, při kterém položili zastupitelé obce 
Lutín za účasti žáků ZŠ, pracovníků OÚ 
a občanů věnec k pomníku padlým.

V Třebčíně se v 18 hodin vydal lam-
piónový průvod obcí k bývalé základ-
ní škole, kde byl rovněž položen věnec 
k pomníku padlým a připomenut význam 
28. října 1918 pro naši současnost.

*   *   *

V sobotu 30. října měli občané Lutína 
a Třebčína možnost odevzdat zelený 
odpad ze svých zahrad a plantážek do 
přistavených kontejnerů. Věříme, že 
díky těmto službám omezíme spalová-
ní odpadu na zahrádkách na minimum, 
abychom nepřispívali ke znečišťování 
ovzduší a devastaci životního prostředí 
v obci.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Mimořádná nabídka 
pro seniory

Sigmundova střední škola strojíren-
ská nabízí zájemcům z řad seniorů kurz 
výpočetní techniky pro začátečníky. 
Pořadatelem kurzu je Obec Lutín ve 
spolupráci se školou.

Kurz bude zahájen ještě v listopa-
du a bude probíhat po 14. hodině od-
poledne v učebně výpočetní techniky 
Sigmundovy školy pod vedením zkuše-
ných odborníků.

Celý kurz má 32 vyučovacích hodin, 
délku jednotlivých lekcí a den jejich ko-
nání si zájemci dohodnou s vyučujícím 
na první společné schůzce.

Minimální počet zájemců pro zahájení 
kurzu výpočetní techniky je deset, ma-
ximální dvacet.

Cena kurzu je skutečně jen symbo-
lická – 250 Kč, za které obdrží každý 
účastník USB FLASH Disk.

Zájemci se mohou přihlásit do 10. lis-
topadu 2010 na OÚ v Lutíně.

Antonín Bábek
starosta obce

foto: Ing. Miroslav Mačák

Setkání se vydařilo

Letošní setkání seniorů Lutína a Třeb-
čína, které připravili členky Sboru pro 
občanské záležitosti, Českého svazu žen 
a představitelé a pracovníci Obecního úřa-
du Lutín, se uskutečnilo ve čtvrtek 21. říj-
na.

Krásný program plný písniček a říkadel 
předvedly děti ze ZŠ Lutín.

Velký ohlas a obdiv sklidily členky 
Seniorského klubu Těšetice (SEKT), 
které svým temperamentním tancem po-
tvrdily známou pravdu, že člověk může 
být jen tak starý, jak se cítí, a že život 
nekončí ani po .... sátce. Kdo by jim ji 
také hádal?

K poslechu a tanci hrála hudební sku-
pina Dušana Pávka a krásné melodie li-
dové i taneční hudby přilákaly na parket 

všechny, kdo si rádi zavzpomínají na 
mladá léta.

Velkému zájmu se těšila také velmi pěk-
ná výstavka ručních prací paní Kolářové 
a paní Gieselové z Třebčína.

Setkání se vydařilo ke spokojenosti hos-
tů i hostitelů. Všem pořadatelům, vystupu-
jícím dětem, jejich učitelkám a členkám 
klubu SEKT patří pochvala a dík.

Mgr. Ladislava Kučerová

fota: Ing. Miroslav Mačák

Pozvánka k posezení a tanci
Lutínské ženy pořádají pod záštitou Obecního úřadu Lutín v pátek 19. listopadu 2010 v aule ZŠ  

„kateřinskou zábavu“, 
na kterou srdečně zvou občany Lutína, Třebčína i okolních obcí.

K poslechu a tanci hraje pan František Havelka. Začátek je ve 20 hodin. 
Český svaz žen a OÚ Lutín
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Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 25. 8. 2010:

Schválila:
�  rozpočtová opatření položkové části 

rozpočtu č. 5/2010;

�  program 18. zasedání zastupitelstva 
obce, které se konalo dne 8. září 2010 
v 18.00 hod. v aule ZŠ;

�  a potvrdila vnitřní předpis k přidělová-
ní veřejných zakázek malého rozsahu, 
který byl schválen 17. 12. 2008.

�  Vzala na vědomí sdělení Magistrátu měs-
ta Olomouce, příslušného registračního 
úřadu pro volby do zastupitelstva obce, 
o registraci kandidátních listin sdružení 
nezávislých kandidátů v naší obci.

dne 8. 9. 2010:

Schválila:
�  poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč 

z rozpočtu obce formou dohody o po-
skytnutí příspěvku TJ Sigma, oddílu 
tenisu, na zabezpečení tenisového tur-
naje, který se konal v sobotu 11. září 
2010 na tenisových kurtech TJ Sigma;

�  pronájem sálu KSZ Třebčín pro pořá-
dání tanečního kurzu pro dospělé pod  
záštitou kulturní komise rady. 

�  Pověřila vedoucí bytového hospodář-
ství p. Marcelu Nevrlou uzavíráním 
smluv o ubytování v ubytovně v ma-
jetku obce a oznamováním ubytová-
ní cizinců ve smyslu § 102 zákona č. 
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na úze-
mí ČR v digitální podobě elektronic-
kou poštou.

dne 22. 9. 2010:

Schválila:  
�  zřízení věcného břemene pro ČEZ 

Distribuce u novostavby p. Žváč-
ka – Třebčín a novostavby p. Marie 
Richterové a pověřila starostu podpi-
sem smluv; 

�  rozpočtová opatření položkové části 
rozpočtu č. 6/2010;

�  žádost o schválení odpisového plánu 
ZŠ a MŠ za 3. čtvrtletí 2010 a nařizu-
je odvod odpisů z hlavní činnosti za 
3. čtvrtletí ve výši 53 175 Kč do roz-
počtu obce;

�  podání žádosti na změnu zápisu v rej-
stříku škol a školských zařízení, týka-
jící se změny kapacity ŠD ZŠ a MŠ 
Lutín na 120 žáků;

�  uzavření smlouvy o právu provedení 
stavby s p. Bohumilem Sloupským, 
majitelem klempířské provozovny 
v Lutíně;

�  uzavření smlouvy o umístění reklamy 
s fi rmou John Crane Sigma;

�  zpracování žádosti o dotaci na opravu 
dvou památek v Třebčíně a Lutíně (so-
cha sv. Metoděje a socha Panny Marie 
Lurdské).

dne 13. 10. 2010:

Schválila:
�  rozpočtové opatření odvětvového tří-

dění rozpočtu č. 8/2010 – operativní;

�  návrh smlouvy o nájmu nemovitostí 
uzavřené mezi Obcí Lutín a Správou sil-
nic Olomouckého kraje (Olomouckým 
krajem). Jedná se o nájem 130 m2 části 
pozemku parc. č. 424 v k. ú. Třebčín ve 
vlastnictví Olomouckého kraje za cenu 
7 Kč za m2 a rok;

�  umístění sloupku a směrové tabule 
žadatele fi rmy Lukrom, spol. s r.o., 
na obecním pozemku u autobusové 
zastávky u horní kapličky v Třebčí-
ně.

Vzala na vědomí:
�  rozpočtová opatření na základě dopisu 

MF ČR a usnesení Rady Olomouckého 
kraje, na základě rozhodnutí MV ČR 
a usnesení Zastupitelstva Olomouckého 
kraje;

�  informaci starosty o přípravě kul-
turní a společenské akce Setkání se-
niorů obce, které se uskutečnilo ve 
čtvrtek 21. 10. 2010 od 15.00 hod. 
ve velkém sále Společenského domu 
v Lutíně;

�  informaci o správě obce v době ode 
dne voleb do zvolení nových orgánů 
obce.

O čem jednalo zastupitelstvo
obce na 18. veřejném zasedání

dne 8. 9. 2010:

�  Vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
ze 17. zasedání zastupitelstva obce 
a přehled hospodaření Obce Lutín za 
období 1.-7. 2010.

Schválilo:
�  prodej bytového domu v ulici Růžová 

č.p. 182 – 185 za cenu 5 230 400 Kč;

�  kupní smlouvu ze srpna 2010 na pro-
dej bytového domu v ul. Růžová č.p. 
182 – 185 bytovému družstvu zalo-
ženému z nájemníků bytového domu 
Růžová č.p.182 – 185;

�  odkoupení vodovodního a kanalizač-
ního řadu v Třebčíně, ulice směrem 
na  Olšany, na základě dohody 
mezi Obcí Lutín a investory tohoto 
prodloužení – p. J. Kadlecovou, D. 
Bajgarovou a manželi Greplovými 
za dohodnutou cenu 268 472,50 Kč 
vč. DPH; odkoupení bude provede-
no v roce 2010;

�  odkoupení inženýrských sítí, t.j. ka-
nalizace, VO, rozhlasu, komunika-
ce, chodníku a pozemků p.č. 268/27 
a p.č. 268/33 v k. ú. Lutín z majet-
ku developerské společnosti realitní 
kanceláře STING Brno do majetku 
obce za úhradu 15 000 Kč včetně 
DPH;

�  vykoupení části pozemků od vlastní-
ků dle geometrického plánu č. 242-
89/2009 po levé straně směrem na 
Třebčín za cenu 100 Kč/m2.

Vzalo na vědomí:
�  posouzení návrhu na pořízení sou-

boru změn č. 2 ÚP Obce Lutín, 
který vydal odbor koncepce a roz-
voje Magistrátu města Olomouce, 
a schválilo termín na přijetí dalších 
žádostí 2. změny ÚP Obce Lutín, 
a to do 20. 9. 2010;

�  zprávu ředitele PO ZŠ a MŠ Lutín 
Mgr. Spurného;

�  informaci o volbách do zastupitel-
stva obce, které se konaly ve dnech 

 15. - 16. 10. 2010.
/ba/
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Kinderiáda
Kinderiáda jsou atletické závody pro děti 

druhých až pátých tříd základních škol 
z ČR. Dětem se nabízí možnost sezná-
mit se s atletikou a „ochutnat“ atmosféru 
opravdových závodů. Zábavnou formou 
tak dětem přibližuje atletické disciplíny, 
které vycházejí z přirozených pohybů člo-
věka a daly základ ostatním sportům.

Letošní 13. ročník regionálního kola kin-
deriády se konal 12. října 2010 v Olomou-
ci na atletickém stadionu TJ Lokomotiva. 
Bylo přihlášeno celkem 32 škol, mezi nimi 
i naše. Všechny děti závodily v dané kate-
gorii podle ročníku, zvlášť chlapci i děvča-
ta, v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok 
do dálky, skok z místa, hod kriketovým 
míčkem, hod plným míčem, štafetový zá-
vod. Ve volném čase si mohly děti vyzkou-
šet i další zábavné sportovní soutěže a dis-
ciplíny, které pro ně pořadatel připravil.

Přes tři stovky dětí změřily své síly a bo-
jovaly s obrovským zápalem a nasazením. 
Proto máme opravdu velkou radost z na-
šich malých atletů, kteří vybojovali v cel-
kovém umístění škol krásné 8. místo.

Naše nejlepší umístění:
3. místo - štafeta 4x60 m, čas 40,65 s, - 

závodníci Honzík Chmelař (2.r.), Honza 
Weidinger (5.r.), Monika Uhřická (4.r.), 
Míša Gieselová (5.r.)

2. místo - skok z místa, 177 cm - Tomášek 
Procházka (2.r.)

1. místo - běh na 60 m, čas 9,93 s - Míša 
Gieselová (5.r.)

3. místo - skok do dálky, 355 cm - Míša 
Gieselová ( 5.r.)

Byl to pro všechny zúčastněné krásný 
den plný zážitků a sportovní atmosféry, 
den plný soutěží i her, dárků od  společ-
nosti Kinder,  a hlavně radosti z pohybu 
a fantastického umístění našich lutínských 
dětí.   

M. Pokorná, učitelka

Za Karlem Čapkem
na výstavu

Jednou v hodině českého jazyka nás paní 
učitelka překvapila nápadem, že bychom 
mohli navštívit knihovnu v Olomouci 
a něco se dozvědět o Karlu Čapkovi, kte-
rého zrovna probíráme v literatuře. No co 
myslíte, co může žáky 7. B napadnout ? 
Odpadnou hodiny – zkrátka ulívárna !

Ve čtvrtek 14. října jsme dorazili do 
Knihovny města Olomouce na Brněnské 
ulici, kde právě probíhala putovní výstava 
mapující život a dílo Karla Čapka. Paní kni-
hovnice nás uvítala v sále věnovaném Karlu 
Čapkovi. Po stranách tohoto sálu visely ta-
bule, které nám pověděly o našem nejlep-
ším spisovateli vše. O jeho rodinném živo-
tě, vášni k cestování a zahradničení, jeho 
láskách, o setkání s T. G. Masarykem, boji 
proti fašismu, o jeho dílech i jeho smrti. 

Nejlepší byla návštěva dětského oddělení, 
kde jsme zhlédli krátký fi lm a prohlédli si 
Čapkovy nejznámější knížky – Dášeňku, 
R. U. R., Devatero pohádek, Krakatit, Kra-
konošovu zahradu a další. 

Po dvou hodinách jsme se plni zážitků 
a informací vrátili do školy. 

A co jsme si z naší návštěvy odnesli ? 
Každého zaujalo něco jiného. Já například 
si půjdu vypůjčit knížku R. U. R., proto-
že jsem zvědavá, jak pan Čapek přišel na 
„robota“. 

Takže? Odvoláváme ulívárnu, bylo to 
bezva ! 

A jen tak mimochodem. Víte, co za-
pomněli dát  pejsek a kočička do dortu 
v Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa 
Čapka ? 

 (správná odpověď: abelhc)
Vendula Zbořilová, 7. B

Sigmundova SŠs Lutín

Setkání již po pětadvacáté 

Partnerskou organizací, se kterou 
Sigmundova střední škola strojírenská 
z Lutína již několik let kooperuje, je Werner 
von Siemens Schule ve Wetzlaru (SRN, 
Hessensko).  Spolupráce obou škol zača-
la v rámci projektu Socrates v roce 1998 
a každoročně probíhají výměnné pobyty 
žáků a pedagogů ve Wetzlaru a v Lutíně. 

Letošní podzimní setkání, jehož pracov-
ní část se konala na půdě naší školy, se 
uskutečnilo za podpory Národní agentury 
evropských projektů (NAEP) a Česko-
německého fondu budoucnosti.  26. září 
přijeli žáci a učitelé z Wetzlaru do Lutína 

a o tři dny později se rozběhly práce na 
společném projektu, jehož cílem bylo na-
vázat na květnové setkání ve Wetzlaru. 
Úkolem bylo navrhnout, nakreslit a vyro-
bit přívěsy pro „transportery“ (autíčka na 
dálkové ovládání sloužící k převozu mate-
riálu z jednoho místa na druhé). 

Žáci byli rozděleni do skupin, v nichž se 
začaly rodit první návrhy. V jejich realizaci 
pokračovali až do 7. 10., kdy své výrobky 
prezentovali mimo jiné i zástupcům vede-
ní obou škol. Společné úsilí a dovednost 
museli žáci skloubit při práci na dílnách, 
programování CNC a kreslení v programu 
Inventor.

Kromě pracovní části měli žáci z Wetzla-
ru připraven každodenní odpolední pro-
gram. Absolvovali tak prohlídku hra-
du Bouzov, Javoříčských jeskyní, ZOO 
Olomouc, exkurze v Sigmě Lutín a v pivo-
varu Litovel.  Kromě toho si vyzkoušeli 
své psychické i fyzické možnosti v areálu 
lanového centra Proud v Olomouci, jehož 
návštěva měla velký ohlas.

Navštívili jsme také Prahu. Kromě pro-
hlídky historického jádra, rozhledny na 
Petříně, Staroměstské radnice a dalších 
krásných koutů hlavního města zhlédli 
naši hosté divadelní představení.

Po prezentaci výsledků projektové práce 
a ukončení výměnného pobytu se němečtí 
kolegové vydali na cestu zpět do Wetzlaru. 
Letos jsme nově nabídli rodičům našich 
žáků, aby také navštívili partnerskou ško-
lu a město Wetzlar. Tato akce měla vel-
ký úspěch a doufáme, že ji budeme moci 
v dalších letech zopakovat.

Ladislav Porteš 
učitel

   

Ministr školství 
v Sigmundově škole

Při příležitosti zahájení generální zkouš-
ky státních maturit MAG 10 navštívil 
v pondělí 11. října naši školu ministr škol-
ství Mgr. Josef Dobeš. Nejprve si pro-
hlédl část učeben a pak se již s ředitelem 

ŠKOLY INFORMUJÍ

foto: Ladislav Porteš

Lutínská reprezentace s diplomem

foto: Mgr. Jan Spurný
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školy Mgr. Pavlem Michalíkem odebrali 
do ředitelny, kde společnými silami otevře-
li modrou bednu, ve které byly uschovány 
maturitní materiály. Znalosti z češtiny, ma-
tematiky a cizích jazyků si otestovalo 60 
maturantů ze tří tříd. Ministr  Dobeš využil 
příležitosti a do jedné ze tříd nahlédl, po-
zdravil naše maturanty a popřál jim hodně 
úspěchů. 

V modrém salonku proběhla krátká tis-
ková konference, kde pan ministr čelil 
dotazům z řad novinářů a televizních re-
portérů. Nás velice potěšil především tím, 
že Sigmundovu střední školu strojírenskou 
prohlásil za prestižní školu - je to velké 
ocenění práce nás všech. Jsme rádi, že pan 
ministr na naši školu zavítal a že se mu 
u nás líbilo. Doufáme, že to nebyla jeho 
poslední návštěva v Lutíně.  

Mgr. Jitka Bušinová
učitelka

Z TJ SIGMA LUTÍN

foto: Stanislav Körner

Duha Křišťál Lutín 

Nový školní rok nastoupil raketovou 
rychlostí, a tak máme spoustu starostí se 
školou a jinými povinnostmi.  Ani my jsme 
nezaspali a začali. Ještě před začátkem ško-
ly jsme tak jako každý rok úspěšně zvládli 
letní tábor, v září potáborovou víkendovku 
s promítáním fotek z tábora. V říjnu jsme 
již tradičně byli na XIX. Stínadelském sra-
zu v Třebíči, odkud jsme si dovezli úžasné 
4. a 11. místo. 

Úspěšně jsme zahájili celoroční bodo-
vání jednotlivců. Naučili jsme se něko-
lik tábornických dovedností… A spousta 
nových věcí nás ještě čeká. Z akcí určitě 
stojí za zmínku zimní tábor. Již něko-
lik let jezdíme o jarních prázdninách na 
chatu Pavučinku, kde nás čeká program 
s námětem seriálu Futurama. Kdo chce 
jet s námi, najde více informací na na-
šich oddílových stránkách:
 http://duha-kristal.lutin.cz

Petr „Hryzal“ Doseděl

Tenisový turnaj jednotlivců

Září se stává pravidelně měsícem te-
nisových turnajů. Letos bylo rozhodnu-
to ukončit tenisovou sezonu oddílovým 
turnajem jednotlivců.

Přestože bylo v září velmi špatné po-
časí, v sobotu 11. září jsme měli svatého 
Petra na své straně. Celý den bylo pěkně 
a tenisový turnaj proběhl bez problémů. 
Jediným zádrhelem byl dlouhý pro-
gram, takže při fi nálovém zápase už byla 
v podstatě tma (viz foto z vyhlašování 
vítězů). 

Turnaje se zúčastnilo 21 tenistů, kteří 
byli po prvním rozřazovacím kole rozdě-

leni do pěti skupin, kde se hrálo systé-
mem každý s každým na jeden regulérní 
set. 

Tři nejlepší lutínští tenisté byli nasa-
zeni, a jak se pak ukázalo, obsadili sku-
tečně první tři místa. Poražení v prvním 
kole hráli soutěž útěchy, jejímž vítězem 
se stal Petr Vybíral. 

Mezi nejlepšími se o medailová místa 
podělili nasazení hráči – zvítězil Luboš 
Domes před Petrem Chudobou a Petrem 
Brázdilem.

Celodenní náročný program se neobe-
šel bez bohatého občerstvení, o které se 
vzorně starali Petr Brázdil a paní Hana 
Domesová.

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu

 

Rozhledna Velký Kosíř

Vážení občané,
pokud jste ještě neslyšeli o připravova-

né stavbě rozhledny na Velkém Kosíři, 
najdete všechny potřebné informace 
v přiloženém letáčku. Zbývá jen dodat, 
že dvě kasičky pro sbírku jsou k dispo-
zici na obecním úřadě v Lutíně a jedna 
v Třebčíně. 

Můžete přispívat libovolnou částkou 
a zvážit také další možnosti příspěvku na 
stavbu (viz informace o sbírce na letáčku 
vlevo dole). 

Antonín Bábek
starosta obce

ZAJÍMAVOSTI

Zleva Petr Brázdil, vítěz Luboš Domes a před-
seda tenisového oddílu Radek Grepl

XIX. Stínadelský sraz  foto: Petr Doseděl

foto: Vladimír Koudelka
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Kříže a sochy v Lutíně (1. část)

Stejně jako v Třebčíně ani v Lutíně neví-
me, kdy zde byl postaven první kříž či boží 
muka, ale i zde byly zřízeny jako symboly 
křesťanské víry. Opět se o ně většinou sta-
rali jejich zřizovatelé či obec a k řadě těch 
dodnes stojících se dochoval tzv. revers o za-
jištění údržby do budoucna. 

Nejstarší lutínské kříže byly ze dřeva, takže 
se nám nedochovaly stejně jako nejstarší boží 
muka, která mohla vypadat třeba jako dřevě-
ná socha svatého. Prozatím nejstarší zmínka 
o božích mukách pochází z roku 1668 a na-
cházíme ji v lutínské gruntovnici. Toho roku 
prodal Tomáš Smola Martinu Chudobovi za-
hradu, která se nacházela u božích muk – jen 
dnes nevíme, kde to bylo. Podle popisu hra-
nic mezi Lutínem a Slatinicemi z roku 1732 
dále víme, že někde v polích k Slatinicím 
stával kříž, kterému se říkalo „bílý“. A tak 
jako u většiny vesnic bylo na návsi  už od 
nepaměti místo, kde se místní scházeli k po-
božnostem. Dodnes zde stojí také nejstarší 
dochovaný kříž v Lutíně z roku 1755. 

Během 18. století se zprávy o lutínských 
křížích a sochách stávají přesnějšími. Do 
zákresu Lutína na mapě tzv. 1. vojenského 
mapování z šedesátých a osmdesátých let 
18. století se dostaly jeden kříž a jedna boží 
muka, a to v místě, kde dnes stojí kopie so-
chy Anděla Strážce. Zde ale nemuselo jít 
o zachycení všech křížů v obci a není úplně 
jasné, o jaké kříže se ve skutečnosti jednalo. 
Například kříž z roku 1755 před kaplí upro-
střed obce zachycen není. Na mapě zhotove-
né k upřesnění podílů vesnic na pastviskách 
Blata z roku 1757 však kříž uprostřed obce 
stojí a je zde i kaple stavěná od roku 1754, 
takže vojenské mapování jen nebylo přesné. 
Každopádně mapa pastvisek Blata zobrazu-
je v místě dnešní kopie sochy Anděla nejen 
kříž, ale i objekt označený také jako „kap-
le“. Buď se v tomto případě jednalo o starší 
a menší lutínskou kapli z roku 1751, nebo 
to byla boží muka v podobě otevřené kap-
le. Poslední kříž, který tato mapa zachytila, 
stál přibližně naproti dnešnímu Neptunu na 
spojnici cest do Olšan a Olomouce. Podle 
soupisu sakrálních památek v olomoucké 
arcidiecézi z osmdesátých let 18. století stá-
ly v Lutíně kaple, tři kříže, jedna boží muka 
a zvonek, což odpovídá stavu na mapě z ro-
ku 1757. První známý konkrétní soupis křížů 
pro Lutín pochází z děkanské vizitace far-
nosti Slatinice z roku 1840 a podle něj zde 
byly tři kamenné a dva dřevěné kříže a jedna 
kamenná socha.

Kříže a sochy v katastru Lutína (podle dě-
kanské vizitace stav do roku 1900):
-  kamenný kříž s Ježíšem Kristem z roku 

1755, stojící u kaple,

-  kamenný kříž z roku 1811, stojící na západě 
směrem ke Slatinicím v trati „Slatina“,

-  kamenný kříž z roku 1832, stojící na konci 
západní strany vesnice,

-  dřevěný kříž z roku 1788 s plechovým ma-
lovaným obrazem Ježíše Krista, severozá-
padně od Lutína vedle cesty do Luběnic,

-  kamenná socha sv. Anděla Strážce z roku 
1788, jihozápadně od Lutína u cesty do 
Olšan,

-  dřevěný kříž s plechovým obrazem Ježíše 
Krista, kousek od sochy sv. Anděla Strážce, 
stáří neznámé (zanikl do roku 1871),

-  kamenná socha sv. Anny s malou soškou 
P. Marie z roku 1891 na konci vesnice 
u cesty do Hněvotína, věnovaná Františkem 
Špundou,

-  kamenná socha P. Marie Lourdské z roku 
1893 za vesnicí směrem k Luběnicím, vě-
novaná Karolinou Bernátovou.

PhDr. Jan Štěpán

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 

Smékal./

V roce 1985 oslavila lutínská tělovýchova 
50 let organizované činnosti.

Před 50 lety, v roce 1935 dal stále rostou-
cí zájem o sport podnět k založení řádného 
sportovního klubu v rámci lutínské továr-
ny. Největší zájem se soustředil na fotbal 
a volejbal. Ještě v roce 1935 došlo k povo-
lení činnosti sportovního klubu a k ofi ciál-
ní registraci fotbalového družstva v rámci 
Hanácké župy fotbalové. Skvělý kolektiv se 
sešel ve volejbalovém družstvu, které se již 
v roce 1936 zúčastnilo mistrovství Moravy. 
Ke slovu brzy přicházel tenis a po něm stolní 
tenis. Rozvíjela se postupně další sportovní 
odvětví, hrály se závodně šachy,  lední hokej, 
házená, pozemní hokej, rostl zájem o lehkou 
atletiku. Velmi navštěvovanou turistickou 
akcí se staly Mánesova stezka a Zimní běh 
přes Kosíř. Vyvrcholením činnosti základní 
tělesné výchovy byly spartakiády - okrsková 
i celostátní. Okrsková spartakiáda se usku-
tečnila v roce 1985 v Lutíně a vystoupilo na 
ní v osmi skladbách na 1600 cvičenců.

Koncern SIGMA oslavil v roce 1985 dva-
cáté výročí založení VHJ SIGMA Olomouc. 
Tato organizace sdružovala celou řadu vý-
robních, prodejních a výzkumných závodů 
koncernu SIGMA, vyrábějících čerpadla 
a armatury.

Okresní výbor Československého červené-
ho kříže uspořádal v květnu okresní soutěž,  
které se zúčastnilo sedm zdravotních druž-
stev. Lutínské družstvo prokázalo své kvality 
a obsadilo 1. místo.

První místo získalo rovněž lutínské druž-
stvo požární ochrany v soutěži požárních 
družstev v rámci koncernu SIGMA.

Lutínská základní škola měla dvě budovy 
– školu se čtyřmi učebnami a školní družinu 
s jídelnou.

Rok 1985 byl také rokem 40. výročí zahá-
jení stavby železniční přípojky z Třebčína do 
Lutína.

Podzimní STAVOTECH  
Jubilejní 40. pokračování stavebního a tech-

nického veletrhu STAVOTECH  - Moderní 
dům  Olomouc se uskuteční ve dnech 4. – 6. 
listopadu 2010 v pavilonu A olomouckého 
Výstaviště Flora a na přilehlých venkovních 
plochách. Listopadový veletrh STAVOTECH 
– Moderní dům  je největším podzimním sta-
vebním veletrhem na Moravě. Představuje 
bohatou nabídku stavebních materiálů, vý-
robků, služeb a technologií. Součástí veletr-
hu je řada doprovodných výstav, konferencí, 
seminářů a prezentací. 

Nosnou částí celého veletrhu STAVO-
TECH – Moderní dům je prezentace fi -
rem ve  výstavní části. Více než stovka 
vystavovatelů představí širokou nabídku 
stavebního oboru i interiérového vyba-
vení a nábytku. Prezentace fi rem doplní 
poradenské místo k dotačnímu programu 
Zelená úsporám.

Veletrh  a souběžně probíhající výstavy 
a prezentační akce jsou dobrou příležitostí 
pro konzultaci s odborníky i bohatým zdro-
jem hodnotných informací a inspirace. 

Nenechte si tedy  ujít příležitost a zaví-
tejte na olomoucké Výstaviště Flora ve 
čtvrtek 4. 11. a pátek 5.11 od 9 do 18 ho-
din, v sobotu 6. 11. od 9 do 17 hodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V září oslavili:
84 let Marie Novotná Lutín
82 let Ludmila Krátká Lutín
81 let Oldřich Lakomý Třebčín
75 let František Chudoba Lutín
75 let Marie Pospíšilová Lutín

V říjnu oslavili:
88 let Ignác Bokůvka Třebčín
86 let Marie Václavíková Třebčín
85 let Marie Kratochvílová Lutín
84 let Antonín Dostál Třebčín

82 let Alžběta Andrejčiková Lutín
81 let Vratislav Muzikant Lutín
80 let Stanislav Zbořil Třebčín
80 let Vlasta Tunková Třebčín

Všem jubilantům přejeme 
zdraví a spokojenost.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 3. 1. 2011.

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 1300 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., 
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Vítání občánků
V neděli 3. října 2010 proběhlo v Třeb-

číně slavnostní přijetí 4 dětí do svazku 
obce.

Krásným programem je přivítala stu-
dentka gymnázia Ivona Greplová z Třeb-
čína a žákyně  ZŠ Slatinice.

Sbor pro občanské záležitosti

V sobotu 9. října 2010 proběhlo slav-
nostní přijetí 9 dětí do svazku obce v Lu-
tíně. Krásným programem je přivítali žáci 
2. třídy ZŠ Lutín.  fota: Jana Jašková

Opustili nás ve věku …

88 let Zdeněk Hanák Lutín
75 let Jindřich Krejčí Lutín
45 let Pavel Fryš Lutín

Pozůstalým projevujeme 
upřímnou soustrast.

Narozené děti: 

srpen:
Julie Hacarová Lutín
Natálie Čeplová Lutín

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

Krásných 95 let se v září dožila paní 
Růžena Honzlová, v současné době 
nejstarší občanka Lutína.

Na lutínské základní škole působila 
jako učitelka 21 let (1949 – 1970).


