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ZE ŽIVOTA OBCE

Volby do Zastupitelstva
Obce Lutín  

10. – 11. 10. 2014

Složení rady obce, kterou zvolí zastupitelé 
na ustavujícím zasedání (v zákonné lhůtě 25 
dnů od vyhlášení výsledků voleb) bude zve-
řejněno obvyklým způsobem (obecní roz-
hlas, vývěsní skříňky, webové stránky).

 Z druhého kola voleb do Senátu PČR dne 
17. a 18. října vyšel jako vítěz v Lutíně Ing. 
Jan Zahradníček, celkově za volební ob-
vody Olomouc a Zábřeh na Mor. zvítězila 

MUDr. Alena Šromová z Litovle (KDU-
ČSL). V Poslanecké sněmovně nahradí Karla 
Korytáře (ČSSD).

Pro zastupitelstvo zvolené na období 
2010 – 2014 funkční období končí. Jim 
a všem aktivním občanům stejně jako vo-
ličům, kteří přišli k volebním urnám, dě-
kujeme za zodpovědný přístup a práci pro 
rozvoj naší obce. 

Novým zastupitelům přejeme pev-
né zdraví, sílu, pochopení občanů 
a moudrá rozhodnutí při řešení spo-
lečných úkolů, všem občanům Lutína 
a Třebčína pak schopné, zodpovědné 
a pracovité zastupitelstvo.

Za RR OZ
Mgr. Ladislava Kučerová

Kandidáti do nového zastupitelstva obce: 
Kandidátní listina Kandidát

číslo název poř. číslo příjmení, jméno, titul věk Navrhující 
strana

Hlasy 
abs. 

Pořadí 
zvolení

1 SNK LUTÍN A STAN 2 Mgr. Soušková Lenka 42 STAN 407 1

1 SNK LUTÍN A STAN 5 Ing. Chrást Jakub 28 STAN 392 2

1 SNK LUTÍN A STAN 1 Bábek Antonín 66 STAN 373 3

1 SNK LUTÍN A STAN 10 Ing. Kovařík Petr 51 NK 372 4

1 SNK LUTÍN A STAN 3 Ing. Pavlíček Rostislav 41 STAN 366 5

2 SDRUŽENÍ PRO OBČANY TŘEBČÍNA 1 Tomková Zdena 47 NK 175 1

3 SNK Třebčína 8 Ing. Burda Jiří 41 NK 276 1

3 SNK Třebčína 3 Ing. Hofírek Vlastimil 59 NK 250 2

3 SNK Třebčína 10 Ing. Smička Miroslav 41 NK 244 3

4 SNK LUTÍN 4 Ing. Navrátil Radek 47 NK 240 1

4 SNK LUTÍN 5 Špunda František 45 NK 235 2

4 SNK LUTÍN 3 Dozrál Antonín 47 NK 221 3

5 SNK „Za lepší Lutín a Třebčín“ 8 Mgr. Mišáková Eliška 59 NK 229 1

5 SNK „Za lepší Lutín a Třebčín“ 1 Mgr. Krejčíř Jaroslav 33 NK 224 2

5 SNK „Za lepší Lutín a Třebčín“ 6 RNDr. Vrbová Dana 52 NK 216 3

Volební účast: 1.  2. 3. 4. Σ

Počet voličů zapsaných do volebních seznamů 840 496 726 558 2620

Odvolilo voličů/počet 346 208 238 319 1111

Odvolilo % voličů 41,19 41,94 32,78 57,17 42,40

Počet platných hlasů 4.612 2.649 2.994 4.395 14.650
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Sportovala a tančila celá rodina
Poslední zářijová

neděle byla plná 
slunce a do areálu 
Rybníček si přišlo za-
sportovat a zatančit 

skoro sto dětí a jejich rodičů. Bujaré 
hemžení mezi disciplinami jako např. 
lyžování, rodinný labyrint, vodní dis-
ciplina, lukostřelba, střelba z kuše, 
foukačky přerušily až závody ve skoku 
v pytlích a závody v běhu s pneumati-

kou. Jako loni se závodních disciplin 
účastnili děti a jejich rodiče, nechyběla 
tedy řádná závodní atmosféra. Na své 
si přišli i naši nejmenší, jež mohli ská-
kat na malém skákacím hradě, malovat, 
klouzat se, jezdit na odrážedlech či šla-
padlech.

Po sportu byla pro všechny připravena 
hudebně taneční vsuvka. Dětem malým 
i větším a jejich rodičům přijela zahrát 
část skupiny „Pískomil se vrací“ své  
písničky. Pro všechny bylo připraveno 
tradiční rodinné občerstvení ve formě 

domácích pečených dobrot a ostatní 
dobroty dodal pan Foukal. 

Na realizaci tohoto odpoledne se podíleli 
RC Klásek Lutín, Duha Křišťál, studenti 
ZŠ Lutín, všechny šikovné maminky, které 
napekly dobroty. Akce „Sportuje a tancuje 
celá rodina“ proběhla v rámci významného 
projektu Olomouckého kraje na podporu 
mateřských a rodinných center a za přispě-
ní obce Lutín, pana Malého a pana Balgy. 

Letošní ročník sportování je za námi 
a my se budeme těšit opět na další.

Mgr. Monika Balgová

Krásné svatováclavské nedělní odpoledne si užili malí i velcí. Foto: Lucie Migalová

Třebčínské dýňohraní 
V sobotu odpoledne 4. října zorganizo-

vali členové občanského sdružení S&K 
Třebčín v zahradě místního pohostinství 
druhý ročník loni úspěšné akce s názvem 
Dýňohraní. Velmi nás potěšila hojná účast 
dětí i dospělých nejen z naší obce, ale také 
z okolních vesnic. Většina se zapojila 
do soutěže ve vyřezávání dýní, ale bylo 
i hodně těch, kteří se přišli jen podívat 
a nasát podzimní atmosféru. A bylo se ur-
čitě na co dívat. 

Všechny výrobky, bylo jich přes 40, 
byly krásné i nápadité a ty nejlepší byly 
vyhodnoceny samotnými soutěžícími. 
Všichni mohli také ochutnat dýňové spe-
ciality, které připravila paní 
Marcela Škrlová s rodinou. 
Výborná byla dýňová po-
lévka, všem chutnaly také 
buchty sladké i slané při-
pravené dle vlastní fantazie.  
Po setmění jsme rozsvítili 
ve všech dýních svíčky, a to 
byla teprve krása.  

Poděkování patří všem, kdo se podí-
leli na přípravě akce, a už teď se těšíme 
na vaši účast v příštím roce.

Jana Chvátalová

Na výstavce se sešlo přes čtyřicet exponátů. Foto: Petra Mlčochová Manželé „Dýňovi“ čekají na autobus. Foto: Petra Mlčochová



Odpoledne s draky
Letošní ročník drakiády se konal v pá-

tek 19. září na hřišti TJ Sigma. Pro ná-
vštěvníky byly připraveny občerstvovací 
balíčky a přibalené špekáčky si každý 
mohl opéct na ohništi. Velký úspěch měla 
již tradiční dětská tombola a díky manže-
lům Lysickým měli zájemci k dispozici 
i nafukovací balonky. Své miláčky před-
vedli lutínští modeláři pod vedením pana 
Chvátala, o hudební doprovod se postaral 
pan Kučera.

Pořadatelé tento rok „objednali“ i do-
statečně silný vítr, takže po celou dobu 
konání akce bylo nebe nad hřištěm plné 
krásných draků. Ofi ciální foto bohužel ne-
máme, ale tu krásu mohl vidět každý, kdo 
pohlédl vzhůru.

Za kulturní komisi 
Ivana Smutná
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Chvilka soustředění před startem modelů. Foto: Iva Lužná

Podzimní sběrová sobota
 
Podzimní svoz objemného a nebez-

pečného odpadu se uskuteční v sobotu 
15. listopadu 2014.

 
Kontejnery budou přistaveny na těchto 
stanovištích: 
08.00 – 09.00 hod.   Třebčín,

u kaple sv. Floriána 
08.00 – 09.00 hod.  Lutín, ul. Růžová
10.30 – 12.00 hod.  Lutín, před OÚ

 
Nebezpečné odpady:

�  desinfekční prostředky, kosmetické pří-
pravky, obaly od sprejů, 

�  absorpční činidla, fi ltry nasycené ole-
jem, mastné hadry (od oleje), 

�  oleje, mazací tuky, 
�  staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, 

rozpouštědla, klížidla a lepidla, 

�  kyseliny a hydroxidy, 
�  detergenty, odmašťovací přípravky, 
�  staré léky, 
�  postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, 

insekticidy na hubení škůdců). 

Ostatní odpady:
�  pneumatiky (jen na osobní vozy do ve-

likosti 18”), 
�  objemný odpad (např. matrace, ko-

berce, linolea, křesla, gauče, kočárky, 
nábytek, kufry, sedačky z automobilů 
apod.). 

Zpětný odběr (zdarma):
�  olověné akumulátory, 
�  baterie, monočlánky, 
�  zářivky, výbojky, 
�  zařízení s obsahem chlorofl uorouhlovo-

díků (ledničky*), 
�  elektrotechnický odpad (např. TV, mo-

nitory, PC, pračky, rádia, vysavače, 
fény apod.), 

�  jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi). 
 
* Elektrotechnický odpad, který nebude 

kompletní (posoudí mistr OH), nemůže 
být odebrán ve zpětném odběru, tedy 
zdarma.  

Stavební odpad (cihly, omítky, beton) 
může být odebrán jen v omezeném množ-
ství do 100 kg, krytina obsahující azbest 
(eternit) může být odebrána jen v nepro-
dyšně zabaleném obalu.

Žádáme občany, aby odpad předávali 
přímo svozové fi rmě. 

Není možné dělat skládky
na stanovištích předem.
Děkujeme za pochopení.

Zdena Tomková

Kdy - kde – co 
v listopadu a prosinci 
7. listopadu - country bál
(pátek)  aula ZŠ Lutín  (20,00 hod.)

 15. listopadu - posezení s přáteli u vína
(sobota)  KSZ Třebčín (19,00 hod.)

19. listopadu - Život je kabaret
(středa)  (muzikálové melodie)
  aula ZŠ Lutín (17,00 hod.)

20. listopadu - setkání seniorů
(čtvrtek)  Společenský dům Sigma Lutín
  ( 14,30 hod.)

21. listopadu - vázání adventních věnců
(pátek)  aula ZŠ Lutín (16,00 hod.)

30. listopadu - mikulášská nadílka 
(neděle)  KSZ Třebčín (15,00 hod.)
 - rozsvěcení vánočního stromu
  u kaple sv. Floriána (17,00 hod.)

2. prosince - rozsvěcení vánočního stromu 
(úterý)  před OÚ v Lutíně (17,00 hod.)

23. prosince - 25. vánoční koncert
(úterý)  kaple sv. Floriána v Třebčíně (17,30 hod.)

31. prosince - silvestrovská zábava
(středa)  aula ZŠ Lutín (20.00 hod.)

 Kulturní komise rady



O čem jednala rada obce

dne 20.8.2014:
 
Schválila: 
�  smlouvu o poskytnutí podpory ze 

SFŽP ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí, uzavřenou mezi 
SFŽP a Obcí Lutín na akci „Energetické 
úspory pro budovu družiny ZŠ Lutín“;  

�  zapojení ZŠ a MŠ Lutín, přísp. org., 
do realizace projektu „Digitálně a in-
teraktivně“; 

�  smlouvu o zřízení věcného břemene 
uzavřenou mezi Obcí Lutín a společ-
ností ČEZ Distribuce a.s. , týkající se 
obecních pozemků v k.ú. Lutín – stav-
ba Lutín, U Kapličky, Začal – OC4127 
s úplatou 30 000 Kč vč. DPH.

 
Souhlasila: 
�  s předloženým návrhem projektové do-

kumentace „Úprava původního vjezdu 
do areálu Sigma v Lutíně z Olomoucké 
ulice“ a nemá další připomínky;  

�  s uvolněním částky z rozpočtu obce 
cca 6 200 Kč vč. DPH na instalaci rada-
ru  v Třebčínské ulici v Lutíně.

 
dne 10.9.2014:
 
Schválila: 
�  jmenování členů komise pro otvírá-

ní obálek a zároveň členů hodnotící 
komise pro výběr dodavatele akce 
„Snížení prašnosti v obci Lutín“. 
Členy komise jsou Zdena Tomková 
– místostarostka, Antonín Dozrál – 
radní, Petr Protivánek – vedoucí TS, 
náhradníky Antonín Bábek – starosta, 
Jan Galda – člen zastupitelstva obce, 
Ing. Lubomír Václavík – tajemník 
OÚ;  

�  poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč 
SDH Třebčín na zabezpečení sportov-
ní akce – tenisového turnaje ve čtyř-
hře o tvarůžkovou mísu (sobota 27.9.); 

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
do výše 11 000 Kč na zabezpečení spo-
lečenské akce „Drakiáda“, kterou pořá-
dá kulturní komise (19.9.).

 
dne 6.10.2014:
 
�  Schválila uvolnění prostředků z roz-

počtu obce ve výši 8 000 Kč na zabez-
pečení divadelního představení společ-
nosti ZA DVEŘMI z Náměště na Hané 
(komedie „Bez obřadu“, 19.10. v aule 
ZŠ).

Souhlasila: 
�  s návrhem prodeje části obecních 

pozemků – p.č. 293/40 a 293/8 v k.ú. 
Třebčín. Po projednání v zastupi-
telstvu obce bude vyhlášen záměr 
na prodej; 

�  s fi nanční podporou Rodinného centra 
Klásek i v roce 2015 v rámci schválené-
ho rozpočtu.

O čem jednalo zastupitelstvo obce

dne 10.9.2014:
 
Vzalo na vědomí: 
�  přehled hospodaření obce Lutín za ob-

dobí 1. – 7. 2014 (leden – červenec);  
�  hodnocení plánu investiční výstav-

by, významných oprav a rekonstrukcí 
a pořízení majetku k 31.8.2014;  

�  informaci o počtu 5 kandidátních lis-
tin pro volby do zastupitelstva obce 
a o volbách do Senátu PČR (10.-11.10.);  

�  informaci o způsobu nabízení pozem-
ků pro výstavbu rodinných domů v lo-
kalitě na Třebčín.

 
Schválilo: 
�  smlouvu o poskytnutí podpory ze 

SFŽP v rámci Operačního progra-
mu ŽP. Podpora je určena výhradně 
na akci “Svoz biologického odpadu pro 
obec Lutín“.;  

�  smlouvu o poskytnutí podpory ze 
SFŽP v rámci Operačního progra-
mu ŽP, určené výhradně na akci 
„Energetické úspory pro budovu dru-
žiny ZŠ Lutín“.

/ba/ 

Zájemci, pozor!
Obec Lutín nabízí volné pozemky 

pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě na Třebčín.

Informace na tel.: 774 033 255 
a na www.lutin.cz
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Naše reprezentační pětka s trenéry. Foto: osobní archiv

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Republikové fi nále OVOV

Ve dnech 5.- 6. září se na stadionech 
Juliska a Kotlářka v Praze konalo re-
publikové fi nále Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů. Naši školu reprezen-
tovalo pět žáků: Katka Greplová, Míša 
Provazová, Jan Chmelář, Pavel Chmelář 
a Adam Tomášek. Míša Gieselová, která 
vyhrála kraj a postoupila také do republi-
ky, se bohužel nemohla zúčastnit a obhájit 
tak loňské třetí místo, což nám bylo samo-
zřejmě všem líto.

Opět nás nezklamala výborná organiza-
ce a skvělá atmosféra této megaakce, která 
byla ještě znásobena účastí mnoha olym-
pioniků zapojených do tohoto sportovního 
projektu pro děti.  Nedílnou součástí byl 
také doprovodný program a organizační 

zajištění policií a armádou ČR. Závodníci 
museli ve dvou dnech zvládnout deset dis-
ciplin, přičemž podali opravdu výborné 
výkony, např. za dvě minuty 111 kliků, 
83 lehů-sedů, 344 přeskoků přes švihadlo, 
plavání 168 me-
trů, běh na 1km 
za 3:12, skok da-
leký přes 4 metry, 
hod kriketovým 
míčkem 42 metrů 
a další. Děti zjis-
tily, že sportování 
občas i trochu bolí, 
ale pocit vítězství, 
ať už „na bedně“ 
nebo nad sebou sa-
mým, za to oprav-
du stojí. 

Akce se zúčast-
nilo 585 soutěží-
cích ze 183 škol. 

Výsledky: 
•  Kateřina Greplová (2000): 57. místo 

(ze 105 účastníků)
•  Michaela Provazová (2001): 34. místo

(ze 77 účastníků)

ŠKOLY INFORMUJÍ
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S Dráčkem na Kosíři
V pátek 19. září se děti z prvního roč-

níku zúčastnily zábavně vzdělávací akce 
„S Dráčkem na Velký Kosíř“, kterou pro 
ně připravil Mikroregion Kosířsko. Počasí 
bylo přívětivé a děti si mohly při hrách 
a soutěžích „vyvětrat hlavičky“ a napl-

no užít jeden školní den venku v přírodě.                                                                                                                                
Akce byla určena předškolákům z MŠ 
a žákům prvního a druhého ročníku ZŠ. 
Představila dětem nově budovanou nauč-
nou stezku s výše zmíněným názvem, která 
povede malé návštěvníky po několika pří-
stupových cestách až k rozhledně. Základní 
myšlenkou stezky i celé akce  je seznámit 

malé návštěvníky Kosiře poutavou formou 
s okolní přírodou, funkcemi lesa, základní-
mi pravidly ochrany přírody, fl órou a faunou 
Kosíře a zásadami pohybu v lese. Předškoláci 
lutínské mateřské školy v doprovodu Dráčka 
navštívili Velký Kosíř ve čtvrtek 18. září. 

Mgr. Jana Paličková
 Mgr. Lenka Chudobová

Prvňáčci s Dráčkem a Košířanem. Třída 1. A. Třída 1. B. Foto: Lenka Chudobová

•  Jan Chmelář (2001): 2. místo 
(z 57 účastníků)

•  Pavel Chmelář (2003): 8. místo 
(z 29 účastníků)

•  Adam Tomášek (2004): 14. místo 
(z 24 účastníků)

Všem těmto žákům moc gra-
tulujeme, zvláště pak Honzovi 
Chmelářovi ke stříbrné medaili, 
a přejeme hodně úspěchů v dalších 
závodech.
 

Podrobnější výsledky z RF OVOV 2014 
můžete najít na http://rf.ovov.cz/ovov/cis/
VysledkyJednotlivcu.aspx

 
Mgr. Radka Chmelářová

Mgr. Jan Chmelář

„Deváťáci“ 
v technickém muzeu

V září se žáci devátého ročníku naší 
školy zúčastnili historicko - fyzikální 
exkurze do Technického muzea v Brně. 
Navštívili několik expozic: tematický 
program pro školy s názvem Velká vál-
ka 1914 – 1918: Technika v míru, tech-
nika ve válce. Tento program ukázal 
válku na frontě i v zázemí.

V expozici Vodní motory se žáci 
seznámili s využitím vodní energie 
a zhlédli různé druhy vodních kol 

a turbín v chodu. Tato expozice byla 
propojena s expozicí parních motorů. 
Nejvíc žáky zaujala technická herna, 
protože se v ní mohli zábavnou formou 
seznámit s různými zákony fyziky a je-
jich technickými aplikacemi. 

S jednotlivými modely mohli volně 
manipulovat a sledovat jejich výsled-
nou reakci. 

Tím se technická herna zásadně liší 
od běžných muzejních expozic. Hlavní 
zásada v herně je „zkoušejte a pozná-
vejte“.

RNDr. Dana Vrbová V expozici Vodní motory. Foto: Dana Vrbová 

Za historií do Prahy
Na začátku byl můj překrásný zážitek 

z prohlídky expozice v paláci Kinských 
v Praze. Pak touha ukázat tu krásu i ostat-
ním. Paní ředitelka byla naštěstí mému 
úmyslu nakloněna, a tak jsme mohli jet. 
Strach jsem dostala teprve v okamžiku, 
kdy jsem začala celou exkurzi organizo-
vat. Bylo nás osmdesát dva! Panebože, 
říkala jsem si, to nikdy nedám dohroma-
dy. Nakonec jsme však přece vyjeli – obě 

třídy šesťáků a sedmáků a pedagogický 
doprovod….

Nela: „…Vyrazili jsme v pátek 10. října 
brzy ráno moderním, rychlým a pohodl-
ným Pendolinem a po příjezdu do cílové 
stanice – Hlavního nádraží v Praze - jsme 
se rozdělili do čtyř skupin a každá třída se 
vydala svou trasou. Naše trasa vedla nej-
prve na Pražský hrad a po malé svačince 
do Zlaté uličky…“

Martina: „...Ve Zlaté uličce jsme si pro-
hlédli stálou expozici. V přízemí to byly 

například klasický domek báby kořenářky 
a obydlí alchymisty, v prvním patře pak 
výstava brnění a mučírna, kde mě nejví-
ce zaujalo železné křeslo poseté špičatý-
mi bodci. Pak jsme zamířili na výstavu 
Poklady staré Číny, kde asi největší cen-
ností byly dvě sochy ze slavné Terakotové 
armády. Krásné šperky, sošky a oblečení 
vypovídají o dávné minulosti…“

Nela: „… Na oběd v Palladiu  jsme do-
slova dosprintovali a po něm jsme se vy-
dali na Staroměstské náměstí do paláce 



6

Kinských na stálou výstavu Umění sta-
rověku a Umění Asie. Průvodkyní výsta-
vou byla paní učitelka Voňková, která nás 
seznámila s nejzajímavějšími exponáty. 
Toho porcelánu co tam bylo – krása!...“

Martina: „…Muzejní maraton jsme za-
končili výstavou Země černých faraonů 
v Náprstkově muzeu. Paní průvodkyně 
nás seznámila se starověkou Núbii, přiblí-
žila nám archeologické výzkumy v Súdánu 
a mohli jsme si vyzkoušet práci archeolo-
gů – složit obrázek předmětu, který se v té 
době používal…

…Po procházce Václavským náměstím 
cestou na nádraží jsme se všichni těšili, 
až konečně sedneme do vlaku. Paní uči-
telky doufaly, že budeme všichni spát, ale 
po chvilce odpočinku jsme pusu neza-
vřeli až do Olomouce. Zážitků jsme měli 
tolik, že jsme si je museli navzájem sdělit 
hned…..“

*  *  *  *  *

Zdá se, že všech-
no dobře dopadlo. 
Zhlédli jsme výsta-
vu Poklady Staré 
Číny v konírně 
Pražského hradu, 
expozici v paláci 
Kinských, absolvo-
vali animační po-
řad v Náprstkově 
muzeu a ještě jsme 
si prohlédli mno-
hé z krás Starého 
Města pražského 
a Hradu. 

Přesto zbývá jedna věc. Je to poděko-
vání. Poděkování, které dlužím všem 
pedagogům, kteří se zúčastnili a svou 
prací přispěli k úspěchu celé exkurze. 

Jsem velmi ráda a děkuji, milí kolego-
vé. 

Mgr. Věra Voňková
Martina Mrázková, 7. B 

Nela Vyhnánková, 7. B

Bílá pastelka poprvé v Lutíně

 Ve středu 15. října jste možná zazname-
nali, že se uskutečnil prodej „Bílých paste-
lek“, jehož výtěžek je už po patnácté  vyu-
žit k fi nancování projektů na podporu zra-
kově postižených: na výcvik vodících psů, 
odstraňování bariér, vydání zvukových 

a Braillových časopisů, vývoj speciálních 
softwarů. Tato dnes již tradiční sbírka byla  
první velkou veřejnou sbírkou formou kasi-
ček pro zrakově postižené v ČR.

 Letos jsme byli s naším projektem po-
prvé i v Lutíně. Občané mohli přispět 
do kasičky koupí symbolických Bílých 
pastelek, které jsme s Bárou Chudobovou 

nabízely od zastávky Neptun až ke škole. 
První ročník byl úspěšný a pastelky šly 
na odbyt díky ochotným kolemjdoucím. 
Děkujeme.

Bližší informace o sbírce a o jejím vyu-
žití si můžete přečíst na stránkách:

www. bilapastelka.cz.
Františka Sandroni,  9.A

Nela a Pavlína obdivují poklady staré Číny. Foto: Rostislav Pavlíček Vzácná chvilka odpočinku. Foto: Rostislav Pavlíček

Jarek Babiánek mezi středověkými zbraněmi ve Zlaté uličce. Foto: Nela Vyhnánková

Sigmundova SŠS, Lutín

„Omládlá“ škola 
slaví osmdesátku

Přišel podzim, listí na stromech se vy-
barvilo a naše škola nezůstala pozadu. 
Nová fasáda na budově Sigmundovy 
střední školy strojírenské v Lutíně je 
poslední pěknou modrou tečkou za té-
měř roční rekonstrukcí školních budov. 

Ve škole i na domově mládeže máme 
nová okna, zateplení a fasádu, budova 
školy má navíc novou střechu. Kolem 
školy nyní probíhají poslední terénní 
úpravy. Naše škola si pěkný vzhled za-
slouží a zároveň to bude krásný dárek 
k 80. výročí jejího založení.

To, že Sigmundova střední škola stro-
jírenská v Lutíně je škola s dlouholetou 
tradicí, ví v Lutíně asi každý. Ale to, že 
výuka probíhá již déle než 80 let, je pro 
mnohé překvapením. V naší republi-

ce patříme k nejstarším školám. Firma 
bratří Sigmundů se začátkem minulé-
ho století velice rychle rozvíjela, vznik 
strojírenských a řady dalších odděle-
ní ve fi rmě „Sigmund – Pumpy, bratři 
Sigmundové Lutín – Olomouc“ si vynu-
til i výchovu pracovníků v odpovídají-
cích odbornostech.

V roce 1934 byla zahájena skupinová 
výuka učňů s tříletou učební dobou pro 
obory zámečník, soustružník, nástrojař. 
Škola se slibně rozvíjela a v roce 1940 
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byl postaven internát. Škola pod různý-
mi názvy fungovala až do roku 1997, 
kdy nám byl propůjčen čestný název 
Sigmundovo střední odborné učiliště 
strojírenské. Tím se naše škola po le-
tech opět vrátila k tradici zakladatelů. 
Současný název Sigmundova střední 
škola strojírenská, Lutín používáme 
od roku 2005.

Při příležitosti probíhajících oslav 
80. výročí školy budou všechny 
naše prostory v sobotu 15. listopadu 
od 8:00 do 12:00 otevřeny pro veřej-
nost. Přijďte si prohlédnout oprave-
nou školu, domov mládeže i dílny, tě-
šíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Jitka Bušinová

Cyklistický kurz v Jeseníkách 

Sportovně založení studenti Sigmundovy 
střední školy strojírenské v Lutíně se zase 
po roce sešli v pondělí 29. září s koly před 
olomouckým nádražím. Před námi byl tý-
denní cyklistický kurz v Ostružné na cha-
tě Anežka. S napětím jsme očekávali, čím 
nás dráhy překvapí. Dopadlo to výborně, 
žádná výluka a naše „stroje“ se také vešly. 

Počasí nám přálo, a tak jsme ihned vyra-
zili do terénu.

Účastníci zájezdu byli překvapeni, že 
musíme do kopce. Všichni to zvládli. 
Mnozí ovšem své „oře“ více tlačili než 
sedlali. Paprsek byl dobyt, Rejvíz jsme na-
vštívili, Smrk pokořili a také Chata Jiřího 
na Šeráku okusila pot chlapů z Lutína.

Poslední den jsme vyšlapali po okol-
ních sjezdovkách a konečně použili le-

pení, „bo nová duše byla již předbalena 
v batohu“. V poklidu, s důvěrou jsme na-
sedli na vlak ČD a v pohodě přicestovali 
domů.

Zájezd to byl vyvedený, počasí přálo, 
houby rostly, jídla bylo dost a bazének 
na Anežce vždy „bodnul“. Není důvod 
příští rok nejet. Co doma, když je všude 
dobře?! 

Mgr. Hana Grundová

Sigmundova škola je po 27 letech celá v novém. Foto: Ing. Oldřich Fojtek

Musíme i do kopce? Foto: Hana Grundová Výhled do krajiny. Foto: Hana Grundová

Turisté v Brně
Podzimní zájezd lutínských turistů, naplá-

novaný dlouho předem na sobotu 20. září, se 
vydařil. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo „tak 
akorát“ a program byl  - jako vždy – zajíma-
vý. Procházka po březích Brněnské přehrady 
a návštěva hradu Veveří jistě potěšila všechny 
účastníky. Někteří „slabší“ jedinci zvolili ná-
vrat od hradu lodí, ostatní se vrátili na hráz 
„po svých“. Věřím, že nikdo nepřecenil své 
síly a nelitoval krásné soboty v dobré společ-
nosti. Antonín Bábek

SPORT V OBCI

Procházka kolem přehrady. Foto: Jaroslav Srneček
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Lutínská kopaná

V zářijovém čísle OZ 
jsme v tabulce „A“ muž-
stva mužů uvedli jako 
poslední utkání Šumvald 

– Lutín s výsledkem 4:0. V dalších ode-
hraných utkáních byly výsledky násle-
dující : 

Nové Sady „B“ – Lutín (31.8.) 2 : 1
Lutín – Velká Bystřice (7.9.)  2 : 1
Zvole – Lutín (13.9.)   1 : 1
Lutín – Babice (21.9.)     1 : 1
Hvozd – Lutín (27.9.)  2 : 2
Lutín – Jesenec (5.10.)   4 : 2

Protivanov – Lutín (12.10.)   0 : 3
Lutín – Velký Týnec (19.10.) 4 : 1
Do konce podzimní sezony sehraje muž-

stvo ještě čtyři utkání – dvě na domácím 
hřišti, dvě u soupeřů.

Muži I. B třídy KFS jsou po deseti ode-
hraných utkáních (4 vítězná, 3 remízy, 3 
porážky) s 15 body na 7. místě. 

Starší žáci (nar. po 1.1.2000) hrají svou 
soutěž první rok. Často narážejí na týmy 
s hráči o rok nebo dva roky staršími – a je 
to znát.

Mladší žáci (nar. po 1.1. 2002) mají ne-
dostatek hráčů a často tak musí být dopl-
ňováni hráči z řad starších benjamínků.

Starší benjamínci (nar. po r. 2004) 
a mladší benjamínci (nar. po r. 2006) hra-
jí turnajově ve čtyřčlenných skupinách. 
Na podzim je soutěž v obou kategoriích 
rozdělena na dvě části a každá část na čty-
ři kola. Pořadatelství se střídá. V rámci 
jedné části se odehrají čtyři turnaje.

Mrzí nás, že dětí ochotných hrát fotbal je 
stále málo. Je to krásný sport a zdravý po-
hyb na čerstvém vzduchu v době počíta-
čů, jiných nesportovních lákadel a hlavně 
stále častějších civilizačních chorob je pro 
mladý organismus nepostradatelný a nedá 
se ničím nahradit.

Ing. Petr Kovařík 

ZAJÍMAVOSTI

Poslední lutínský žudr

Žudr býval typickým stavebním prvkem 
hanácké dědiny. Byl to jednopatrový kamen-
ný přístavek před domem s otevřenými oblou-
ky. V prvním patře byla sýpka nebo komora 
na uskladnění obilí nebo sena. Spodní, ote-
vřená část sloužila k uchovávání hospodář-

ského nářadí, vozů a v neposlední řadě také 
k posezení a odpočinku po práci za horkých 
letních dnů. Grunt č. 25 (naproti kapličky 
na návsi) s posledním lutínským žudrem stál 
až do roku 1929, kdy byl zbourán celý obytný 
dům a postaven nový. Žudr byl poměrně vel-
ký, před dům přesahoval 5,2 m a byl široký 
7,5 m. V průčelí, v ose nad dvěma oblouky, 
byl ve zdi výklenek se soškou sv. Šebestiána. 
Po velkém požáru Lutína 30. května 1853 byl 
žudr zazděn a přeměněn v obytnou místnost.

Po zmíněné přestavbě v roce 1929 pak 
zbyl ze žudru jen půlkruhový výklenek 
s malým balkonem. Při opravě sklepa, 
který byl původně pod žudrem, byly 
v roce 2010 odhaleny pozůstatky základů 
žudru.

V Lutíně bývalo celkem šest žudrů 
(na návsi u domů č. 6, 9, 15, 16, 21 a 25), 
v okolních vesnicích se zachovaly snad jen 
v Příkazích a v Ústíně.   

Svatopluk Smička

Dnešní podoba. Foto:  Ing. Karel Mišák

Obrázky domu č. 25 před rokem 1853 ...

Odhalené pozůstatky základů žudra. Foto: Svatopluk Smička

... a v letech 1853 - 1928.
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... a dnes. Foto: Ing. Karel MišákPřed pětatřiceti lety ... Foto: archiv Michal Holásek

Lutín po 35 letech

V minulých dvou číslech našeho se-
riálu dobových fotografi í jsme zavzpo-
mínali na proměny křižovatky u pošty. 
Dnes nabízíme pohled, který se opakuje 
školákům ze sídliště každý den při cestě 

do školy. Zrušení potoka a jeho odvede-
ní mimo obec v 90. letech udělalo radost 
hlavně maminkám, které musely neustá-
le čistit oblečení a boty dětí, které volily 
cestu do školy právě potokem. Také v té 
době stál ještě dům č. 4, hasičská zbrojni-
ce a sousední dům „U Kosů“. 

Pro obyvatele vesnické části Lutína 
(a nejen pro ně) je to také potvrzení, 
že v současné době už opět funguje 
po mnoha letech prodejna potravin, 
postavená na zahradě bývalého gruntu 
č. 5.

Ing. Karel Mišák

Ze života v Regionu HANÁ

V průběhu zá-
ří došlo k něko-
lika důležitým 
aktivitám v re-
gionu, o kterých 

se dnes zmíním. Dále pokračuje projekt 
s názvem „Dobrovolní hasiči – historie a bu-
doucnost“. V rámci toho proběhl v Náměšti 
na Hané v sobotu 20. září Den dobrovolných 
hasičů. Bohatý program doprovázela Hudba 
při HZS Olomouckého kraje. Proběhly dy-
namické ukázky Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje, vystoupení SDH 
Pěnčín v historických uniformách s dobovou 
technikou, vyprošťování osob z havarované-
ho vozidla jednotkou SDH Náměšť na Hané 
a další akční zásahy. 

Během celého dne byl pro děti připraven 
program ve spolupráci s rodinným cent-
rem Pohádka Náměšť, s možností projížď-
ky historickou hasičskou technikou pro 
děti a královskou hasičskou projížďkou 
kolem zámku. 

Akce se konala rovněž v rámci projektu 
„Dobrovolní hasiči - historie a budouc-
nost“. Více o projektu se můžete dovědět 
na http://hasicihistorieabudoucnost.web-
node.cz/.

V úterý 30. září se v Náměšti na Hané ko-
nala druhá valná hromada Regionu HANÁ 
v letošním roce. Zúčastnili se starosto-
vé a členové této organizace. Hlavními 
body programu byly informace Ing. Jana 

Tichého ze Služína o postupu výše uvede-
ného projektu hasičů, změna stanov zapsa-
ného spolku Region HANÁ dle nového ob-
čanského zákoníku a informace manažera 
Ing. Jaroslava Brzáka o postupu zpracování 
strategického plánu rozvoje regionu na ob-
dobí do roku 2020. Tento dokument se týká 
všech 48 obcí regionu.

 V neděli 28. září byl v obci Bílsko 
ukončen a vyhodnocen XI. ročník 

HANÁCKÉHO CESTOVATELE. Kromě 
předání certifi kátů úspěšným cestova-
telům připravil TJ Sokol Bílsko na tento 
den soutěž v nohejbalu. Zároveň probíha-
la dovednostní soutěž pro děti i dospělé 
a starostka obce Marie Grézlová provedla 
zájemce nově rekonstruovaným kostelem, 
knihovnou a jednacími sály zastupitelstva 
obce.

 Ing. Miroslav Mačák

Ukončení XI. ročníku Hanáckého cestovatele v Bílsku. Foto: Ing. Drahoslava Mačáková



10

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V září oslavili:
 
88 let Marie Novotná Lutín
83 let Anna Aczbergerová Lutín
82 let Ludmila Tylšarová Lutín
81 let Marie Tunková Lutín
81 let Jarmila Muzikantová Lutín
75 let Marie Nepožitková Lutín
 
V říjnu oslavili:

92 let Ignác Bokůvka Třebčín
90 let Marie Václavíková Třebčín
89 let Marie Kratochvílová Lutín
88 let Antonín Dostál Třebčín
85 let Vratislav Muzikant Lutín
84 let Stanislav Zbořil Třebčín
84 let Vlasta Tunková Třebčín
81 let Jana Šenková Lutín
80 let František Hampl Lutín
80 let Marie Vlachová Třebčín
75 let Vladimír Tesař Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Sbor pro občanské záležitosti

Opustili nás ve věku …

94 let  Ludmila Koudelková  Lutín
87 let MUDr. Marta Fajeková  Lutín
84 let Danuška Mrákavová  Třebčín

84 let Helena Popelková  Lutín
83 let Kristina Vöröšová  Lutín
67 let Karel Kollarčík  Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 12. 1. 2015.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová • Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1350 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285
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Přejeme pevné zdraví, lásku a spokojenost.

„Zlatou“ svatbu 
– padesát let 

společného života – oslavili
3. října v kruhu rodiny 

a blízkých přátel manželé 

Ludmila a Lubomír 
Grézlovi 
z Lutína.

Navštivte ve dnech 6. – 8. listopadu 
2014 na Výstavišti Flora v Olomouci, 
ve čtvrtek a v pátek od 9 do 18 hodin, v so-
botu od 9 do 17 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé

Upozornění rodičům
Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů již 
není možné automaticky zvát narozené děti 
a jejich rodiče na vítání občánků. Zákon 

neumožňuje získávat informace z matrik. 
Proto žádáme rodiče nově narozených mi-
minek, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto 
slavnostního obřadu, aby přišli narození 
svého dítěte oznámit na obecní úřad.

Z divadla na výstavu

O příjemný nedělní podvečer 19. říj-
na se lutínským příznivcům divadla 
postaral ochotnický divadelní soubor 
ZA DVEŘMI z Náměště na Hané. 

Francouzská situační komedie „Bez 
obřadu“, plná vtipných dialogů, omylů 
a zmatků, zaujala nejen situačním i slov-
ním humorem, ale také výkonem herců. 

Diváci se bavili od samého začátku, 
představení mělo svižné tempo a jedno-
duchou, ale nápaditou výpravu. 

Obdiv zaslouží všichni členové soubo-
ru – herci, režie, kulisáci (mistři změny) 
rychlí jako blesk a celé technické záze-
mí. 

Jenom mě mrzí, že návštěvnost neod-
povídá síle kritických hlasů stěžujících si 
stále na nedostatek kultury v obci. Aula 
ZŠ byla jen „poloplná“, třebaže byli ob-

čané na představení zváni obecním roz-
hlasem a plakáty ve vývěsních skříňkách 
a 50 korun vstupného byla částka oprav-
du jenom  symbolická.

*   *   *
Ve středu 22. října odpoledne byla 

v aule ZŠ vyhodnocena Fotografi cká 
soutěž 2014, vyhlášená oběma obecní-
mi knihovnami v květnu letošního roku. 
Fotografi í na téma „Střípky ze života ko-
lem Kosíře“ i podle vlastní volby se sešla 
pěkná řádka.

Výsledky vyhodnocení jsme do uzávěr-
ky neměli k dispozici, proto se k soutěži 
vrátíme v příštím čísle. 

Ti, kdo nestihli zhlédnout výstavu sou-
těžních snímků v den jejich vyhodnocení 
(středa 22. 10. od 16,30 hod.), budou mít 
možnost seznámit se s nimi v půjčovních 
dnech v lutínské knihovně.

 Mgr. Ladislava Kučerová

Připojujeme se ke gratulantům a přejeme další společná léta ve zdraví a pohodě. Ať 
Vám štěstí a radost přinášejí nejen děti a vnuci, ale také četné záliby - dobrá kniha, 
vyjížďky na kole, cestování a zahradničení.  Za SPOZ Mgr. Jana Šolcová


