1. července 2011
ZE ŽIVOTA OBCE

Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

ZE ŽIVOTA OBCE
Z činnosti Svazu žen v Lutíně
Ve středu 11. května uspořádaly
členky ČSŽ v Lutíně tradiční setkání
žen s představiteli obce u příležitosti Svátku matek. Pěkným programem
a vlastnoručně vyrobenými dárečky
nás potěšily děti ze ZŠ Lutín a zajímavá
a poučná byla také přednáška o pěsto-

Květen a červen v Třebčíně
Třebčínské hody
proběhly ve dnech 6. – 8. května a bohatý program, připravený na všechny tři
dny (viz květnové vydání OZ), byl beze
zbytku vyčerpán.
Hlavním bodem pátečního programu
v Ohradě se stalo vyznamenání dese-

Hodový koncert
V neděli 8. května se v kapli Svatého
Floriána uskutečnil již tradiční hodový
koncert. Letošní hodové dny přijel do
Třebčína obohatit svým vystoupením
vokální soubor Madrigal pod vedením
paní Evy Maňáskové. Deset účinkujících
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Z TJ SIGMA LUTÍN

ZAJÍMAVOSTI

vání a zpracování různých druhů čaje
v Jižní Americe.
K dobré náladě nám zahráli a zazpívali Jirka Horák a jeho otec Zdeněk.
Do celostátního Dne boje proti rakovině, kterým byl v roce 2007 vyhlášen 16. květen, se zapojily také lutínské
ženy zakoupením symbolického žlutého kvítku měsíčku lékařského. Prodej
vynesl celkovou částku 2388 Kč.
***

Humanitární sbírku pro občanské
sdružení Diakonie Broumov uskutečnily členky ČSŽ v úterý 31. května.
Odevzdané věci poslouží lidem v nouzi, kteří by se bez naší pomoci jen těžko
obešli.
Všem, kdo sbírku podpořili, patří
naše poděkování.

ti členů Sboru dobrovolných hasičů za
dlouholeté členství a činnost ve Sboru.
Nejstarším členem, působícím ve Sboru již 60 let, je pan Antonín Dostál.
Dvacetiletého členství dosáhli Michal
Grumlík, Dalibor Kolář, Milan Korec,
Miroslav Navrátil, František Obručník,
Luděk Palánek, Marek Palánek, Vojtěch
Pospíšil a David Vronka. Po slavnostním

aktu byla zapálena vatra a po ohňostroji následovala zábava se skupinou VIA
PABĚDA.
Všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci hodových oslav, patří poděkování.

* * * * * *
předneslo přítomným divákům díla českých i světových mistrů za doprovodu
cemballa, varhan a dvojice příčných ﬂ
ﬂéten. Velkou pozornost vzbudily zejména
dvě japonské písně v podání tenoristy
Noritari Deo.
Zpěváci si chválili výbornou akusti-

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně

Zdena Tomková
místostarostka

ku kaple i srdečnou atmosféru, kterou
svým pozorným poslechem a potleskem
dokázali vytvořit diváci. Toto nedělní
vystoupení se stalo příjemnou tečkou
za bohatým programem hodových dnů
v Třebčíně.
Bc. Vlaďka Kolářová

Foto: PhDr. Jan Štěpán
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Volejbalový turnaj
V sobotu 14. května se konal II. ročník
volejbalového turnaje „O pohár starosty
obce a memoriál Ing. Květoslava Křížka“.
Turnaje se zúčastnilo osm družstev z okolních obcí. První místo a putovní pohár si
odneslo družstvo z Lutína, druhé místo patří Slatinkám a na třetí, „bronzové“ pozici
se umístili Pivaři z Třebčína.
Děkuji všem zúčastněným, příznivcům
„hry pod vysokou sítí“ a sponzorům této
akce. Na účast v dalším ročníku turnaje se
těší pořadatelé.
Andrea Kaprálová
P.S. Poděkování patří také paní Kaprálové,
která akci připravila a postarala se o její
zdárný průběh.
Zdena Tomková

Dětský den
V neděli 19. června proběhl v Ohradě
Dětský den, kterého se zúčastnilo kolem
stovky dětí. Pro ně byly připraveny soutěže, hry a oblíbené kolo štěstí. Zasoutěžit
si však mohli také jejich rodiče. Všechny
děti, které soutěžily, byly odměněny

Foto: Zdeněk Kaprál
* * * * * *
sladkostmi a drobnými dárky. Novinkou
se stal fotbalový zápas týmu dětí proti
maminkám. Nesmíme zapomenout ani
na ukázku výjezdové techniky jednotky
SDH Třebčín a taneční vystoupení třebčínských čarodějnic. Celá akce se zdařila
a přálo i počasí.

Pojedeme na koni
Ve středu 1. června se
v zahradě u Domova mládeže v Břízové ulici konalo v rámci oslav
Dětského dne odpoledne pro děti s názvem Pojedeme na koni. Tuto akci pořádalo Rodinné centrum Klásek s pomocníky
z řad organizace Duha Křišťál.
Děti, které přišly opravdu v hojném počtu,
se mohly projet na krásném bílém koníkovi
Juráškovi. Ten přišel ze stáje v Topolanech
v doprovodu paní Václavíkové, která se
o něj i o další koně stará a vyučuje jízdu na
koni. Šestiletá Míša Malá nám předvedla
krásnou ukázku akrobacie na koni.
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Poděkování za vydařený den patří všem
pořadatelům, kteří akci připravili. Za pěkné dárky děkujeme sponzorům a za chutné
občerstvení členům Sboru dobrovolných
hasičů.
Zdena Tomková

Děti dále plnily různé úkoly: chození
na chůdách i na lyžích, házení míčků do
otevřené pusy dřevěného šaška, malování koníčka na papír i křídami na chodník.
Nechyběly ani lanové disciplíny a nošení
pingpongových míčků na lžičce. Hodně
oblíbené bylo malování zvířátek na obličej
dětem, takže se to zde zanedlouho hemžilo
tygříky, pejsky, opičkami a kočičkami….
Po splnění všech zábavných úkolů dostaly

děti sladkou odměnu a malé drobnosti jako
dárek k jejich svátku.
Všichni jsme si pochutnali na buchtách,
které upekly šikovné maminky, občerstvili se pitím a maminky a tatínci také kávou.
Počasí nám rovněž vyšlo vstříc a malý
déšť ke konci akce nám ani moc nevadil.
Mohli jsme se totiž schovat do naší herny, pohrát si s hračkami a domalovat i po-

slední zájemce o tygra, pejska, či dokonce
kostlivce.
Domnívám se, že se nám první ročník dětského dne „Pojedeme na koni“ vydařil. Příští
rok se zase budeme těšit na Juráška, třeba i na
některého jeho kamaráda a spoustu další zábavy, kterou si určitě pořádně užijeme.

V lutínské knihovně pečou
dorty!

Podobně jako pejsek s kočičkou Josefa
Čapka si děti spolu s Pohádkovou babičkou
a paní cukrářkou umíchaly svůj dort. Zatímco
se dort pekl, vyprávěly si příběh o tom, jak
pejskovi a kočičce jejich výtečný dort zbaštil
zlý pes. Naše děti se dortu dočkaly a na rozdíl
od pejska a kočičky si na něm i pochutnaly.

Skvělý nápad paní knihovnice ukázal,
jak lze proměnit leckdy obyčejné čtení
ve školních lavicích v neobvyklý zážitek.
Dobrou chuť!

Jak ti, kdo se s velkým povykem vracejí
a donekonečna loučí pod cizími okny, tak
ti, kdo v třicetistupňovém horku čekají za
zavřených oknem, až bude konečně klid
a budou se moci nadechnout čerstvého
vzduchu. Pokud dají najevo svou nelibost,
nemusí na vulgární odpovědi a schválnosti dlouho čekat. Proč „strážce pořádku“
nezajímá dodržování a respektování nočního klidu po 22. hodině?

Pejsek jakékoliv rasy a velikosti v panelákovém nebo zděném bytě je dnes téměř
módní záležitostí. Nic proti tomu, sama
mám zvířata ráda, i když z osobních
důvodů žádné doma nechovám. Jestliže
ale vezmu svého čtyřnohého miláčka na
procházku a zároveň vyvenčit, proč ho
vedu před cizí vchod a pod cizí okna,
když mohu stejně dobře zamířit do přírody a jen maličko si na své procházce

Této zprávě by hned tak někdo nevěřil, ale opravdu je to tak. Potvrdí vám to
prvňáčci naší školy, kteří si pečení dortů
v knihovně vyzkoušeli 26. května.

Slušnost a ohleduplnost
– vzácné koření?
V poslední době se tyto dvě vlastnosti
ze života v Lutíně (stejně jako v celé naší
společnosti) pomalu, ale jistě vytrácejí. Je
možné vidět to za bílého dne a slyšet v noci. O nočních návratech z restaurací a různých společenských událostí musí mezi
22. a 3. hodinou vědět opravdu všichni.
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Za RC Klásek
Mgr. Radka Chmelářová

Mgr. Milena Vychodilová
učitelka

zajít? Dělám to přece pro někoho, koho
mám rád(a). Většina páníčků už naštěstí pochopila, že úklid po jeho pejsánkovi
není potupa, ale normální projev slušnosti
a kulturního chování, přesto je stále ještě
dost takových, kteří jsou přesvědčeni, že
v poplatku za psa je obsaženo všechno.
Není – každý by měl nést za svůj majetek
plnou odpovědnost se vším všudy.
A ještě jeden nešvar rozčiluje a trápí
hlavně nás dříve narozené, kteří nedokážou žít s klapkami na očích a na uších
nebo „točit mlýnek“ na lavičce v parku.

Upozornění občanům !
Na webových stránkách Obce
Lutín probíhá anketa zjišťující zájem
o placená parkovací místa v Sídliš-

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 26. 4. 2011:
Schválila:
 smlouvu o nájmu parcely č. 198/3 v k.
ú. Lutín o výměře 3564 m 2 v majetku
státu mezi MEZ Mohelnice, státní podnik v likvidaci, a Obcí Lutín za cenu
3 Kč/m2, celkem 10 692 Kč vč. DPH za
rok;
 pronájem auly ZŠ Českému svazu žen,
místní skupině Lutín, na pátek 6. května z důvodu pořádání hodové zábavy.
Zároveň schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč na zabezpečení této
akce;
 poskytnutí příspěvku na základě dohody s TJ Sigma ve výši 5000 Kč na

I když nás už leccos bolí, stále nás zajímá
nejen náš byt, ale také dům a jeho okolí.
Kromě miniaturní „plantážky“, ze které
často sklízejí i ti, kdo neseli, věnujeme
svůj volný čas a mnohdy i nezanedbatelné ﬁnanční částky předzahrádkám a okolí
„svého“ domu. Pro nás starší je to většinou
koníček a jediná radost, o kterou nás pak
v noci připraví bezohlední otrapové, kteří
ze zlomyslnosti nebo pouhé rozvernosti
zničí nebo ukradnou to, co mohlo ještě
dlouho těšit oči domácích i cizích kolemjdoucích. Myslím, že mi dá za pravdu

každý, kdo už byl za své plahočení kolem
zahrádky „odměněn“ pohledem na vypleněné a pošlapané záhonky nebo jen tak
pro zábavu vytrhané a polámané květiny.
Máme tu zase prázdniny a ze zkušenosti vím, že to v Lutíně není doba pohody
a klidu. Nebylo by možné zamyslet se nad
otázkou, v čem vlastně spočívá podstata
a smysl slušného a ohleduplného chování?
Při troše dobré vůle by to mohly pochopit
i děti.

ti v Lutíně. Upozorňujeme občany,
že se mohou ankety zúčastnit buď
na webových stránkách obce, nebo
vyplněním a odevzdáním anketního
dotazníku.

Anketní dotazníky jsou k dispozici
na OÚ v Lutíně, kde si je zájemci mohou vyzvednout.

zabezpečení 38. ročníku pochodu
Mánesovou stezkou (14. 5.) ;
 uzavření nájemní smlouvy mezi p. Bernátem a Obcí Lutín na pronájem památky v jeho majetku – sochy Panny Marie
Lurdské – na dobu 5 let s nájmem ve
výši 500 Kč bez DPH;
 uvolnění částky ve výši 1000 Kč na
zabezpečení akce Slet čarodějnic
v Třebčíně, konané v sobotu 30. 4. 2011
a pořádané kulturní komisí rady.

 záměr na prodej obecních pozemků
v areálu ZD v Lutíně, vše v k. ú. Lutín,
a to:
p.č. 108/10 – celý pozemek,
p.č. 238/4 – celý pozemek,
p.č. 108/9 – část pozemku;
 převod ﬁ
ﬁnančních prostředků ve výši
25000 Kč od sponzorů – spol. Edwards,
s.r.o., John Crane, s.r.o., a ARKO
Technology, a.s., na účet občanského sdružení ProVás k ﬁnancování
ﬁ
RC
Klásek;
 na základě usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/19/48/2011
přijetí příspěvku ve výši 18 000 Kč na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
pro SDH Obce Lutín. Dále rada schválila spoluﬁ
ﬁ nancování obce minimálně
ve stejné výši, jako je poskytnutý příspěvek, a smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 18 000 Kč uzavřenou
mezi Olomouckým krajem a Obcí
Lutín.

dne 18. 5. 2011:
Schválila:
 návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Lutín a společností ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou společností ENPRO Energo, s.r.o., pro stavbu
„Lutín – stavební úprava NNv a NNk“
– položení kabelů rozvodů NN do obecních pozemků (Růžová ul. v Lutíně);
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Mgr. Ladislava Kučerová

Antonín Bábek, starosta

 Souhlasila s nabídkou pana Josefa Kristka
na vytvoření pohlednic Obce Lutín.
dne 1. 6. 2011:
 Schválila uvolnění prostředků z rozpočtu
obce ve výši 3500 Kč na zabezpečení autobusové přepravy pro výlet rodičů s dětmi,
plánovaný na 11. 6. 2011.

 uvolnění prostředků z rozpočtu obce
ve výši 1000 Kč na zabezpečení akce
Slavnostní přijetí nejlepších žáků devátého ročníku Základní školy Lutín
u starosty obce (23. 6. 2011).

O čem jednalo zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání

dne 15. 6. 2011:
dne 26. 4. 2011:

dne 15. 6. 2011:
Schválilo:
 prodej části pozemku p. č. 416 v kat.
území Třebčín o výměře 64 m2 za cenu
100 Kč/ m2;
 prodej části pozemku p. č. 416 v kat.
území Třebčín o výměře 74 m2 za cenu
100 Kč/ m2;
 prodej části pozemku p. č. 37/7 v k. ú.
Lutín za dohodnutou cenu 500 Kč .

Schválila:
 odpisy ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkové organizace, za 2. čtvrtletí roku 2011 a zároveň nařizuje odvod odpisů z hlavní
činnosti v plné výši, tedy 37 269 Kč, do
rozpočtu obce;
 přijetí majetku – přístroje na výrobu
hot dogů v ceně 6000 Kč – do majetku
ZŠ a MŠ Lutín;

ŠKOLY INFORMUJÍ
Exkurze do elektráren
Na naší škole je už dlouhou tradicí pořádání exkurze do jaderné elektrárny Dukovany
a vodní přečerpávací elektrárny Dalešice.
Ani my jsme nebyli v tomto školním roce výjimkou a 6. května jsme se do elektráren vydali také. V Dukovanech jsme nejprve zhlédli
dva ﬁ
ﬁlmy. Největším zážitkem bylo, že jsme
se na chvíli stali „palivem v jaderném reaktoru“ a kolem nás se zasouvaly a vysouvaly
regulační tyče. ( Samozřejmě se jednalo jen
o model.) V jedné zvláštní chodbě jsme objevili něco zajímavého. Zářily nám bílé věci
– ponožky, nehty, dokonce i zuby! K lepšímu
pochopení činnosti jaderné elektrárny nám
pomohly různé modely , například model
reaktoru, vývozu paliva a jiné… Bohužel ne
vše fungovalo tak, jak by mělo.
Druhou zastávkou byla vodní přečerpávací
elektrárna Dalešice. Dostali jsme se i do samotného srdce elektrárny. Kolem přívodního
potrubí jsme sestoupili k turbíně, která vyrábí elektrický proud.
Díky tomu, co jsme se v obou elektrárnách
dověděli, jsme pochopili, že s elektrickou
energií musíme všichni dobře hospodařit.
Kristýna Adámková
Michaela Nováková
žákyně 8. ročníku

Škola v přírodě 2011
Na týdenní pobyt v přírodě se děti
z lutínské školy těší stejně jako na výlet

 Vzalo na vědomí slib nového člena
Zastupitelstva Obce Lutín Ing. Jakuba
Chrásta.
 Schvaluje půjčku Regionu Haná ve
výši 268 601 Kč jako podíl na předﬁﬁ
nancování poslední faktury projektu
„Volnočasová infrastruktrura obcí
MAS Region Haná“.

nebo prázdniny v průběhu školního roku.
Některé třídy ho absolvují na začátku školního roku, některé v jeho závěru. Letos
v květnu byli žáci dvou tříd 6. ročníku
v ekologickém centru Sluňákov v Horce
nad Moravou, v červnu strávili prvňáčci
týden na Třemešku. O tom, že se v obou
případech pobyt v přírodě vydařil, svědčí
následující dva příspěvky:
Ekologické centrum Sluňákov
(zkráceno a upraveno)
V pondělí 23. května ráno nás autobus
odvezl na pětidenní pobyt v ekologickém
centru Sluňákov. Náš program měl téma
Sedm barev duhy a každý den jsme probírali jednu nebo dvě barvy. Dověděli jsme
se nejen mnoho zajímavého o těchto barvách a o tom, co k nim patří, ale strávili
jsme hlavně spoustu času v přírodě – v lese, u potoka a u tůní, při hrách na hřišti.
Zkusili jsme si plavbu na raftech, plnili
různé úkoly, večer jsme se věnovali různým ručním pracím, hráli skupinové hry
(a všemožně oddalovali hodinu spánku).
V pátek jsme se sbalili a na závěr zhodnotili celý pobyt, naložili zavazadla a odjeli domů
Kristýna Kovaříková, 6. B
Třemešek 2011
V červnu jsme slavili takové malé školní
výročí. Na týdenní pobyt do přírody jsme
s dětmi vyjeli letos již podesáté, a můžeme tedy tak trochu bilancovat.
Existují tři strany: rodiče - děti – učitelé. Rodiče zvažují stránku bezpečnosti
svých dětí, odloučení a také ﬁnance, které
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Vzalo na vědomí:
 zprávu o stavu ﬁnančních
ﬁ
prostředků
obce;
 návrh zásad a tvorby sociálního fondu
na rok 2012;
 zprávu o anketě zjišťující zájem o placená parkovací místa v Sídlišti.
/ba/

investují do pobytu… Děti řeší kamarády,
nezvyklé situace, stesk a zároveň radost,
že na chvíli opustí školní lavice a nahradí
je lesem, hřištěm a pokojíky, kde je s kamarády tolik zábavy. A učitelé? Napadají
nás tři slova: dřina, legrace a úleva. Úleva,
když zdravé a snad spokojené děti objímají v den návratu rodiče.
Byl to letos opět týden poznání a sebepoznání pro všechny strany. Vztahy mezi
námi a dětmi zesílily a Buci, maskot letošní školy v přírodě, udělal vše pro to,
aby láska dětí k naší zemi nebyla jen frází. „Zachraňme Buciho aneb Kde domov
můj“ byla zdařilá expedice. Po pečlivém
zvážení vydáváme tímto doporučení vykročit do dalších ročníků škol v přírodě.
PS.: Zdravíme děti ze tříd 1. A a 1. B
ZŠ Lutín a paní zdravotnici Milušku
Pavlasovou, která ve svém volnu vyjíždí
na naše pobyty už osm let a rozdává všem
vždy dobrou náladu.
Mgr. Leona Čotková
Mgr. Milena Vychodilová
učitelky 1.A a 1.B

Foto: Mgr. Milena Vychodilová

„UNESCO“ exkurze

SPORTOVNÍ JARO V ZŠ

Po několika odkladech se ve středu 15.
června uskutečnila exkurze žáků 8. a 9.
ročníku do Wieličky a Osvětimi. Obě
místa - jak solný důl Wielička, tak bývalý
koncentrační tábor Osvětim - jsou památkami UNESCO.
Letošní exkurze byla poněkud jiná než exkurze předcházející, a to především proto, že
ve Wieličce mají novou českou průvodkyni. Pochází z Olomouce, jmenuje se Eliška
a má ráda děti. Hned na začátku prohlídky
nám řekla: „Dýchejte! Každé nadechnutí ve
Wieličce prodlužuje život o pět minut!“ Pak
následovaly další rady - především: „Stěny
olizujte bez obav, obsahují tolik soli, že ta
spolehlivě zničí všechny choroboplodné
zárodky, ničeho se nemusíte bát.“ Ženská
část naší výpravy se nejdřív poněkud upejpala - no řekněte, dospívající mladé dámy
či zasloužilé pedagožky - a lízat skály ? To
snad ne ! Pak se nám však procházka ve
více než stometrové hloubce zalíbila a dál
už jsme všichni poslouchali bez zaváhání.
Dle rozkazu jsme řádně dýchali, důkladně
ochutnávali obklady a popíjeli zdravou soljanku. Paní Eliška nás za odměnu obohatila
dalšími vědomostmi - ukázala nám, za jak
velký kus „wieličské soli“ se dá koupit automobil, poučila nás, že za dvacet tisíc korun
by se v největším z podzemních kostelů dívky mohly i provdat.

Lutínský maraton

Foto:Petr Voňka
Největší podzemní chrám ve Wieličce

Z Wieličky jsme odjeli do bývalých koncentračních táborů Auschwitz (Osvětim)
a Birkenau (Březinka). Tady byla prohlídka jako vždy emocionálně velmi působivá.
Zdejší expozice vskutku vkrátku přesvědčí
každého, že lidé toho proti lidem vymysleli
mnoho. Tolik, že už to docela stačí. Teď by
měl člověk vynakládat energii spíš na to,
jak lidský život vylepšit a usnadnit. Jak řekl
v nedělní televizní debatě současný český
premiér Nečas: „Jen hlupák si nevezme
z historie poučení.“ A to my přece rozhodně nejsme !
Mgr. Věra Voňková

Letos v květnu jsme uspořádali už druhý
ročník akce Lutínský maraton aneb Poražme
společně Emila Zátopka. Cílem akce je naběhat co nejvíce za dobu 2 hodin a 23 minut,
což je čas, za který Emil Zátopek zaběhl svůj
legendární maraton na olympijských hrách
v Helsinkách (1952) a získal tak svou třetí
zlatou medaili v rámci těchto her.
Děti musí uběhnout určitou minimální
vzdálenost a potom už záleží na nich, kolik
toho ještě zvládnou. Mohou běžet i několikrát a samozřejmě běhá více dětí zároveň.
Každé dítě má svého „počtáře“, který hlídá
zaběhnutou vzdálenost.
Loni jsme uběhli 610 km. Dlouho jsem
letos přemýšlel, jestli máme akci, která se
týká pouze běhu, znovu pořádat, zdali o ni
budou mít děti znovu zájem. Měly, a velký.
Uběhli jsme společně o 469 km víc než loni,
to je fantastických 1079 km. Běhalo 165 dětí
a 9 učitelů, což znamená, že se nám podařilo
rozpohybovat víc než 50% školy a na jednoho běžce připadlo průměrně 6,2 km.
Jedenatřicet dětí dokázalo uběhnout víc než
10 km. Úplně nejvíc uběhli Jakub Kleveta
(7.A, 22 800m), Michaela Gieselová (5.A,
20 000 m), David Ženožička (8.A, 19 800m),
Jan Chmelář (3.A, 18 200m) a Vojtěch Chvátal (6.B, 17 400m). Další děti a učitelé pomáhali s organizací a počítáním kol a patří jim
velké poděkování za úspěšný průběh akce.
Hledal jsem na internetu, jestli nějaká
škola v republice pořádá podobnou akci,
ale nic ani vzdáleně podobného jsem nenašel. Srovnání tedy nemáme, ale myslím, že
děti podaly fantastické výkony. Je vidět, že
pohyb je pro ně součástí jejich přirozenosti,
a pokud jsou dobře motivované, může být
pro ně zajímavý i „obyčejný“ běh. Chci proto apelovat na rodiče, aby tuto přirozenou
touhu po pohybu u svých dětí podporovali,
protože pohyb je důležitý jak pro jejich tělesný, tak i psychický vývoj. Touto výzvou
zároveň uzavírám letošní sportovní školní
rok a musím konstatovat, že to byl pro nás
rok úspěšný, korunovaný skvělými výsledky v rámci okresu i kraje.
Mgr. Jan Chmelař
učitel
*

*

*

*

*

*

Boj o pohár
Za proměnlivého, ale pro atlety přívětivého počasí proběhl ve středu 8. června
už 6. ročník lehkoatletického čtyřutkání
„O pohár starosty Lutína“.
6

Tradiční účastníci soutěže, atleti základní školy z Lutína, Hněvotína, Těšetic a Náměště na Hané, se mezi sebou utkali v šesti
disciplínách: sprintech na 60 a 150m, běhu
na 1 000m, skoku dalekém, hodu míčkem,
resp. vrhu koulí , a ve smíšených štafetách
na 5 x 200m.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích podle
pohlaví a věku. Každou školu reprezentoval vždy jeden závodník v kategorii a disciplíně.
Už od prvních startovních výstřelů udávali tón především domácí závodníci, kteří
ovládli úvodní sprinty na 60 a 150 m. Velmi
kvalitní časy zaběhli Hana Hornischerová,
Jiří Pospíšil a David Ringelhán.
Bloky běžeckých disciplín se pravidelně
střídaly s bloky technickými. Ve skoku
dalekém získali prvenství pro Lutín hoši
– Matěj Popelka a Tomáš Drímaj, v běhu na 1 000m naopak zabojovala děvčata
– Michaela Gieselová a Renata Dostálová.
V závěrečných štafetách potvrdili svou letošní nadvládu opět domácí závodníci.
Základní škola Lutín také získala nejvíc
„malých“ pohárů – za vítězství družstva
v jednotlivých disciplínách, a to za běhy
na 60, 150 a 1 000m, skok daleký a štafety.
Dílčí vítězství získali závodníci z Náměště – v hodu a vrhu.
Pořadí celého čtyřutkání je následující:
1. ZŠ Lutín ................................... 70 bodů
2. ZŠ Náměšť n. H ....................... 58 bodů
3. ZŠ Hněvotín ............................. 51 bodů
4. ZŠ Těšetice............................... 46 bodů
Mgr. Petr Jakob
učitel
*

*

*

*

*

*

15. červen – náš „Velký den“
Už několik let se nám daří prosazovat
se mezi nejlepší školy v atletických soutěžích okresu Olomouc. Jedním ze závodů je i atletický čtyřboj základních škol.
Této soutěže se každoročně účastní 35 až
40 škol našeho okresu. Lutín je jedním ze
středisek, kde probíhá okrskové kolo této
soutěže. Družstva mladších žáků, mladších dívek, starších žáků a starších dívek
tady bojují o postup do ﬁnále
ﬁ
okresu, které
se koná na atletickém stadiónu v Olomouci. Družstvo se skládá ze čtyř závodníků,
přičemž každý závodník musí absolvovat
všechny disciplíny: běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem a běh na 1000m (dívky)
nebo 1500 m (hoši).
Letos postoupila do okresního ﬁnále
(15. června) z naší školy 3 družstva: starší žáci, mladší žáci a mladší žačky. Starší

žáci skončili na místě devátém. I to je pěkné umístění v rámci okresu, ale velkou
radost nám udělala družstva mladších
žáků a žaček, protože obě své kategorie
vyhrála a postarala se tak o historický
úspěch naší školy.
Naši žáci prokázali velikou bojovnost
a někteří soutěž dokončovali se sebezapřením a různými bolestmi z drobných
zranění. Všechno ale nakonec zvládli
a my jim můžeme k úspěchu poblahopřát
a poděkovat za velmi dobrou reprezentaci
naší školy a obce.
Družstvo mladších dívek: Hana Hornischerová, Karla Pytlíčková, Dominika Zourková,
Michaela Vičarová a Michaela Gieselová.
Družstvo mladších hochů: David Ringelhán, Matěj Popelka, Petr Dočkal, Michal
Bureš.
Mgr. Jan Chmelař

DUHA KŘIŠŤÁL, Lutín
Letní tábor na obzoru
Hurá, prázdniny jsou tady! Za pár dní
nás čeká již po šestnácté letní
tábot. Přípravy jsou v plném
proudu, louka posečená a tráva shrabaná. Proběhla táborová porada a právě teď stavíme
na Hoštejně stany.
A co že nás vlastně na táboře čeká? Jako
každý rok spaní ve stanech, spousta her
a sportu v okolí tábora, získávání a prověřování tábornických dovedností .... a hlavně celotáborová hra, ve které se podíváme,
jak to v Bradavicích všechno začalo.
A tak, milí rodiče, pokud chce vaše dítě
zažít pořádné dobrodružství a ještě nemá
vyplněnou a odevzdanou přihlášku, je
právě teď nejvyšší čas! Pár volných míst
se snad ještě najde.
Informace hledejte na stránce:
http://tabor.lutin.cz.
Petr Doseděl (Hryzal)

Z TJ SIGMA LUTÍN
Velká cena obce Lutín
Letos již 18. ročník běhu mládeže v Lutíně, který se konal 29. dubna, těsně minula
zle vypadající bouřka. Přesto přišlo kolem
stovky mladých závodníků. Během 18 let
zde již běželo několik mladých běžců, ze
kterých vyrostli dobří fotbalisté – Rojka,
Kalas, Machalický, Svoboda. Běh je základem pro další sporty.
Za 18 ročníků startovalo 2444 běžců
a bylo rozdáno 443 kg čokolády. Jeden za
zakladatelů akce a sponzor všech ročníků
Jarda Brablík, bývalý pracovník Sigmy
Lutín žijící ve Švýcarsku, je hlavním pilířem závodu.
Vítězové jednotlivých kategorií:
čas:
60 m dívky:
Elenka Dittrichová (Lutín)
13,32 s.
60 m chlapci:
Vojta Koutný (Lutín)
12,61
400 m dívky:
Anička Křížková (Třebčín)
1:32,00
400 m chlapci:
Jan Chmelář (Lutín)
1:16,00
800 m dívky:
Silvie Švubová (Velký Týnec)
2:53,00
800 m chlapci:
Štěpán Chvátal (Třebčín)
2:47,00
1000 m dívky:
Barbora Kubečková (Olomouc) 7:03,00
1000 m chlapci:
Vojtěch Chvátal (Třebčín)
6:39,00
Na základě údajů z atletických tabulek
určil profesionální rozhodčí vítěze letošního běhu mládeže. Putovní pohár Velké
ceny obce získali Michaela Gieselová
a Štěpán Chvátal z Třebčína.
Vítězům blahopřejeme, všem závodníkům děkujeme za účast a všem sponzorům
děkuje za pomoc pořadatel BraDoSka.
Václav Dostálík

Běhu na 20 km se zúčastnilo 44 vytrvalců. V cíli byli všichni odměněni medailemi a diplomy a většina z nich také vděčně přijala chutnou svačinku na posilnění
po pochodu.
Pořadatele akce potěšilo vedení Lázní
Slatinice, a.s., které odměnilo tři vylosované účastníky pochodu a běhu dárkovými poukazy na lázeňské procedury
– každým v hodnotě 500 Kč. Mezi odměněnými chodci byli nejčastější účastníci
Jan Kaštyl a Bohumil Kobliha, poukaz
jim předal zástupce vedení lázní.
Dárcům patří dík za hodnotnou „pozornost“, pořadatelům za pečlivou přípravu
a organizaci celé akce.
Vladimír Smékal

ZAJÍMAVOSTI
Malé šampionky
Osmiletá Magdaléna Večeřová je žákyní lutínské základní školy a zároveň
členkou klubu estetické skupinové gymnastiky TJ Sokol Velký Týnec. Společně
s dalšími osmi děvčaty ve věku do osmi let
se zúčastnila pod vedením trenérky Hany
Vrbové několika závodů v rámci republikové soutěže ESG CUP 2011 a ve všech
dívky zvítězily.
Vyvrcholením sezony bylo mistrovství
České republiky, které se konalo v sobotu 28. května v hale UP v Olomouci.
V souboji s dalšími šesti družstvy dívky
ani tentokrát nezklamaly a obhájily své
kvality. Obsadily 1. místo a staly se absolutními mistryněmi České republiky
v estetické skupinové gymnastice.
Magdalénce a celému vítěznému družstvu ke krásnému úspěchu blahopřejeme a věříme, že se jim po zasloužených
prázdninách povede v příštích soutěžích
stejně dobře jako dosud.
Mgr. Ladislava Kučerová

„Máneska“ letos
jen průměrná

Hrabání táborové louky

Pěkné slunečné ráno 14. května uvítalo na
lutínském stadionu TJ účastníky letošního
pochodu a běhu Mánesovou stezkou. Škoda
jen, že těch, kdo využili této akce, pečlivě
připravené členy turistického odboru, ke
krásné jarní procházce na Kosíř, nebylo
víc. A tak se pochodu na 15 km zúčastnilo
121 a na 25 km jen 21 turistů. Je zajímavé,
že letošní počet 160 se shodoval s účastí
v loňském ročníku „Mánesky“.
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Na stupni vítězů (patřil celému družstvu)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ocenění nejlepších
Malou společenskou událostí, pořádanou v závěru školního roku Sborem pro
občanské záležitosti v Lutíně, je přijetí
nejlepších žáků 9. ročníku u starosty obce
a symbolické ocenění jejich dobré práce
po celou školní docházku.
Ve čtvrtek 23. června přivítal starosta
p. Antonín Bábek v aule ZŠ čtyři nejlepší absolventy letošního 9. ročníku: Hanu
Chudobovou, Petru Švarcovou, Radka
Kuchaře a Jiřího Voňku.
Slavnostní události byli přítomni ředitel
ZŠ Lutín Mgr. Jan Spurný, jeho zástupkyně Mgr. Lenka Soušková, třídní učitelka Mgr. Věra Voňková s celou 9. třídou,
předsedkyně SPOZ a matrikářka OÚ, rodiče vyznamenaných žáků a další hosté.

/foto: Mgr. Jan Spurný/
Blahopřejeme, přejeme krásné prázdniny a mnoho úspěchů na další cestě životem.
*

Naši jubilanti
V květnu oslavili:
87 let Zdenka Šlimbachová
85 let Bohumil Tunka
85 let Žoﬁe
ﬁ Novotná
85 let Jozeﬁna
ﬁ Zoubková
84 let Milada Hošková
83 let Vlastimil Látal
83 let Růžena Moskalíková
82 let Marie Handlová
82 let František Zejda
81 let Libuše Navrátilová
81 let Jiřina Ševčíková
81 let Vladimír Smékal
80 let Jaroslava Hlavová
75 let Eva Švábová

Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Třebčín
Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín

*

*

*

*

*

Vítání občánků

Narozené děti

V sobotu 28. května
2011 proběhlo v Lutíně
slavnostní přijetí 6 dětí do svazku obce
s krásným programem žáků ZŠ Lutín.

duben:
Sára Hájková
Viktorie Hradilová
Jáchym Pospíšil
Tereza Slezáková
Simona Vrzalová
květen:
Lenka Crhová
Daniel Hlavinka
Filip Řezníček
Šimon Spurný

*

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

*

*

Opustili nás ve věku …
82 let Ján Kucek
Lutín
78 let Růžena Růžičková
Lutín
74 let Marie Jůrková
Lutín
61 let Jaroslav Genčur
Lutín
Ve věku 84 let zemřela v Olomouci dlouholetá občanka Lutína paní Anežka Kurfürstová.

;„Diamantovou svatbu“

;

Třebčín
Lutín
Třebčín
Třebčín

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

V červnu oslavili:
87 let Hedvika Brumovská
Lutín
87 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
81 let Danuška Mrákavová
Třebčín
81 let Bedřiška Žůrková
Lutín
75 let Marta Táborská
Lutín

– 60 let společného života –
oslavili v květnu
manželé
Marie a Alois Dragounovi
z Lutína.

Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
/foto: Jana Jašková/

Sbor pro občanské záležitosti
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