
Obecní knihovna dětem

Hlavním posláním knihovny je půjčová-
ní knih, ale kromě těchto služeb zde také 
připravujeme  různé akce hlavně pro děti.

♣ V březnu proběhla soutěž „Vítáme 
jaro“. Krásné obrázky a drobné deko-
race, které děti vytvořily, jsou nyní 
další výzdobou knihovny. A knížky, 
které soutěžící děti dostaly za odměnu, 
si určitě zasloužily, protože jejich prá-
ce vždy zaujmou a potěší návštěvníky 
knihovny.
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Voda a vodovod v Lutíně
Veřejný vodovod i veřejná kanalizační 

síť v obci Lutín byly budovány většinou 
v 50. a 60. letech 20. století v akci „Z“. 
Jejich stáří se tedy pohybuje mezi 50 a 60 
lety, výjímkou nejsou úseky ještě starší. 
Po takové době se začnou ve zvýšené míře 
objevovat poruchy na sítích, strojní zaří-
zení dosluhuje.

Vždy na konci roku předkládáme Radě 
obce Lutín návrhy na opravy a nutné vý-
měny zařízení na vodohospodářské infra-
struktuře. Každoročně se rada obce  snažila 
vybrat jen nejnutnější náklady, aby občany 
navýšením ceny vodného a stočného příliš 
nezatěžovala. Nebyly proto realizovány již 
několikrát plánované akce , které však již 
nelze nadále odkládat , protože i vodohos-
podářská infrastruktura podléhá stáří a její 
opravy jsou nezbytné a nevyhnutelné.

Pitná voda je čerpána z vodního zdroje 
Trávníky, který se nachází v 1. ochranném 
pásmu. To znamená, že zdroj pitné vody 
pro obyvatelstvo musí být plně zabezpe-
čen proti možnému znehodnocení. Nové 
oplocení areálu se již  několik let odkládá. 
Pletivo je na mnoha  místech stržené, beto-

nové sloupky polámané, v areálu se volně 
pohybují psi. Surová voda je čerpána pod-
zemním potrubím do VDJ  Skály, který má 
2 komory po 1000m3. Potrubí v armaturní 
komoře je po více než 30 letech značně re-
zavé, šoupáky v případě poruchy nejdou 
uzavřít, čímž se jakákoliv oprava značně 
komplikuje. Stěny obou nádrží je třeba 
postupně sanovat, neboť povrchový beton 
v nádržích je již částečně narušen a moh-
lo by dojít k zhoršení kvality pitné vody. 
Na rozvodech pitné vody je potřeba stále 
častěji opravovat některé úseky, armatury 
nelze uzavřít ani na síti, je potřeba provést 
výměny některých hydrantů. Na zvýšení 
ceny vodného a stočného se v tomto roce 
podílí také nárůst DPH na 14%.

Po použití se z pitné vody stává voda od-
padní. Kanalizační síť je nutno po částech 
čistit, aby se udržela její průchodnost, a ná-
sledně provést monitoring, aby bylo možné 
zjistit její technický stav. V konečné fázi 
odpadní voda přiteče na čistírnu odpadních 
vod, která  ji musí  vyčistit tak, aby bylo 
u vody odtékající do řeky dosaženo všech 
parametrů stanovených platnou legislati-
vou.

Ze zprávy provozovatele
vodovodů a kanalizace 

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

ZE ŽIVOTA OBCEVšem čtená-
řům Obecního 
zpravodaje pře-
jeme krásné lé-
to a příjemnou 

dovolenou, dětem prázdniny 
plné radovánek a jejich učite-
lům, pracovníkům školy a ro-
dičům zasloužený odpočinek 
po náročné práci.

Redakční rada

Posezení s „pohádkovou” babičkou Foto: Zdena TomkováNejhezčí odměnou je kniha Foto: Zdena Tomková
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♣ V dubnu navštívili knihovnu žáci 
2.ročníku ZŠ v Lutíně. Žáčkové si za-
soutěžili s abecedou. Pracovali ve sku-
pinkách a s úkoly si zdárně poradili. 
Od paní knihovnice dostali diplom 
a od skřítků Pomocníčků sladkou od-
měnu, kterou si museli najít schovanou 
v zahradě. Perníčky, které jim s láskou 
upekla paní cukrářka Šimková, jim moc 
chutnaly.

♣ V červnu navštívily knihovnu děti 
z MŠ Klubíčko v Lutíně.

Seznámily se s knihovnou,“pohádko-
vou“ babičkou, skřítky a pohádkovými 
postavičkami. Ti menší se dozvěděli, jak 
včelí medvídci se zvířátky zavřeli stra-
šidlo Pučmelouda do sudu. Předškoláčci 
zase s pejskem a kočičkou myli podlahu.

Společně s „pohádkovou“ babičkou si 
děti vyprávěly pohádky, zpívaly písnič-

ky a přednášely básničky. Skřítkové jim 
nachystali sladkou odměnu a pochválili 
je, jak jsou šikovní a co všechno umějí.

Všechny tyto akce pomáhají v dětech 
vytvářet zájem o knížky a děti, které se 
jich účastní, se velmi často stávají nový-
mi čtenáři naší knihovny.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Nalezená odměna Foto: Zdena TomkováHledání Foto: Zdena Tomková

Svátek dětí v mraveništi

Ve čtvrtek 31. května 
odpoledne bylo na za-
hradě u Domova mlá-
deže SSŠs opět živo. 

Děti měly svátek! A tak jako pilní mra-
venečkové, kteří podle „učitele náro-
dů“ J. A. Komenského mají stále něco 
na práci, plnily mravenčí disciplíny, 
např. stavění mraveniště, nošení klády, 
záchranu vajíčka,  skládání mravenčího 
puzzle apod., za což potom také dostaly 

odměnu. V průběhu akce se mohly děti 
vyskotačit na skákacím hradu, zhléd-
nout akci hasičů nebo si prolézt jejich 
auto, přitulit se k pejskovi a také se 
něco dozvědět o canisterapii (terapii se 
psy). Mohly si nechat pomalovat obli-
čej zvířátkem, spidermanem či krásnou 
princeznou. Nechybělo ani občerstvení 
a doprovodná hudba s dětskými písnič-
kami.

Také letos nás trochu pokropil deštík, 
což sice byla škoda, ale naštěstí jsme 
se mohli schovat do herny Klásku, pří-

padně do klubovny Duhy Křišťál. A tak 
jsme si aspoň  byli trochu blíž, protože 
zde bylo více plno, než obvykle bývá. 

Všem organizátorům a pomocní-
kům z řad RC Klásek, Duhy Křišťál 
i studentů  Sigmundovy střední školy 
strojírenské děkujeme a opět se těšíme 
za rok na podobnou akci, na kterou jsou 
zvané všechny děti,  a nejen ty nejmen-
ší. Na závěr chci poděkovat obci, bez 
jejíhož finančního přispění by akce ne-
mohla proběhnout. 

 Za RC Klásek Mgr. Radka Chmelářová 

Foto: Radka Chmelařová
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O čem jednala rada obce  

dne 19. 4. 2012:

Schválila:
  volební řád školské rady vydaný v soula-
du s par. 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb.v platném znění;
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
- na zajištění akce Stavění máje a 2. slet 
čarodějnic, pořádané kulturní komisí 
rady v sobotu 28. 4. ;

  - na zabezpečení oslav výročí osvoboze-
ní v Lutíně a Třebčíně;
  poskytnutí příspěvku občanskému sdru-
žení SAK Třebčín na zabezpečení spor-
tovní akce ( volejbalový turnaj pořádaný 
v sobotu 15. 5.) a na kulturní akci 5. slet 
čarodějnic, která se konala v pondělí 
30. 4.  

dne 25. 4. 2012:

Schválila:
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení

  - akce Den matek, kterou pořádala  kul-
turní komise rady ve spolupráci s ČSŽ, 
místní skupinou Lutín , dne 16. 5.;

  - kulturní akce Kácení máje., která se 
uskutečnila dne 26. 5. v areálu Rybníček 
v Lutíně;

  -  hudby Country Expres Olomouc v rám-
ci oslav osvobození v Lutíně dne 7. 5.;

  -  společenské akce Hanácké cestovatel, 
kterou letos organizovala Obec Lutín 
ve spolupráci s Regionem Haná;
  poskytnutí příspěvku SDH Třebčín 
na zabezpečení hodového turnaje v ko-
pané, který se konal 5. 5.  v areálu Ohrada 
Třebčín;
  Souhlasila s fi nanční výpomocí pro za-
jištění akcí v rámci 12. výzvy Regionu 
Haná formou poskytnutí půjčky organi-
zacím RC Klásek a TJ Sigma.

dne 16. 5. 2012:

Schválila:
  vyhlášení záměru na pronájem 

  - nebytových prostor obecní nemovitosti 
č.p. 13 v Třebčíně;

  - části pozemku p.č. 189/3 v k. ú. Lutín 
o výměře cca 32 m2; 
  uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení

  -  Dětského dne v Třebčíně, který se ko-
nal 10. 6. ;

  -  autobusové přepravy pro akci Výlet ro-
dičů s dětmi, která se konala 9. 6.;
  poskytnutí příspěvku RC Klásek na za-
bezpečení akce ke Dni dětí „Svátek dětí 
v mraveništi“.

Souhlasila:
  s poskytnutím dotace ve výši 120 tis. 
Kč na základě rozhodnutí Zastupitelstva  
Olomouckého kraje na částečnou úhradu 
opravy zásahového vozidla CAS SDH 
Třebčín;
  s předložením souboru změn č. 2 územ-
ního plánu obce  ke schválení zastupitel-
stvu  s doporučením, aby byly vyloučeny 
tzv. problémové plochy navržené pro by-
dlení;
  aby zastupitelstvu byla doporučena 
ke schválení koupě parcely č. 1201/7 v k. 
ú. Hněvotín o celkové výměře 2254 m2 
ze cenu 60 Kč/m2;

dne 6. 6. 2012:

Schválila pronájem:
  části pozemku p.č. 189/3 v k. ú. Lutín 
o výměře cca 32 m2 panu Milanu 
Janáčkovi, provozovateli baru v ul. 
Růžová č.p. 183 v Lutíně, s účinností 
od 1. 6. 2012;
  části obecní nemovitosti (nebytové pro-
story) č.p. 13 v Třebčíně společnosti Profi  
Bike, s.r.o., v souladu s platným sazební-
kem úhrad za pronájem, který byl schvá-
len na dobu neurčitou s účinností od 
1. 8. 2012;
  plynové kotelny v ul. Na Sídlišti v Lutíně 

v souvislosti se změnou dodavatele tep-
la a teplé vody. Na vyhlášený záměr se 
přihlásila společnost ABA Teplárenská, 
s.r.o., jako jediný uchazeč. Rada schvá-
lila pronájem budovy kotelny společnos-
ti ABA Teplárenská, s.r.o., s účinností 
od 12. 6. 2012;
  Neschválila žádost na odprodej částí po-
zemků p.č. 212/40 a p.č. 212/41 v k. ú. 
Lutín o výměře cca 260 m2 pro využití 
společnosti Star Team, s.r.o.
  Souhlasila s případným vyhlášením zá-
měru na pronájem částí pozemků p.č. 
212/40 a p.č. 212/41 v k. ú. Lutín o výmě-
ře 260 m2.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 6. 6. 2012:

Schválilo:
  aby v souboru změn č. 2 ÚP Obce Lutín 
byly zahrnuty lokality, ke kterým neměly 
dotčené orgány připomínky (2.01, 2.04, 
2.07, 2.09a a 2.09b) ; ostatní lokality ne-
byly schváleny; 
  odkoupení pozemků pod vodotečí (parc. 
č. 1201/7) v k. ú. Hněvotín o výměře 
2254 m2;
  bezúplatný převod pozemků parc. č. 
212/36, 212/38 v k. ú. Lutín (koryto vod-
ního toku umělého), neboť se jedná o po-
zemky, které slouží výhradně k plnění 
veřejného zájmu.

Vzalo na vědomí:
  získání dotace z Programu rozvoje ven-
kova pro RC Klásek a souhlasilo se 
zařazením poskytnutí půjčky ve výši 
277 249 Kč do rozpočtu obce na rok 2013;
  plán obnovy areálu TJ SIGMA Lutín;
  zprávu kontrolního výboru o kontrole pl-
nění usnesení rady obce a zastupitelstva 
obce.
  Souhlasilo s poskytnutím půjčky ve výši 
345 987 Kč TJ SIGMA Lutín formou 
smlouvy o půjčce na prosinec 2012 na zá-
kladě rozpočtového opatření. /ba/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Floristická soutěž

Ve středu 18.dubna  se skupina šest-
nácti žáků ZŠ Lutín v doprovodu 
Mgr. Lenky Souškové a Mgr. Renaty 
Čechové zúčastnila 1.ročníku f loristic-
ké soutěže v aranžování květin, kterou 
uspořádaly Český zahrádkářský svaz 

a  komise pro práci s dětmi a mládeží 
k 55.výročí svého založení. 

Soutěž probíhala v pavilonu E 
ve Smetanových sadech, v areálu výsta-
viště Flora v Olomouci. V konkurenci 
35 žáků z různých základních i střed-
ních škol se naši „aranžéři“ umístili 
takto: 

V kategorii „mladší žáci“ (12 - 14 let) 
obsadili všechna „medailová“ místa: 
1.místo - Jana Jarošová (9.A), 2.místo 

-  Kateřina Navrátilová (7.B), 3.místo 
- Jan Řehák (6.B). V kategorii „starší 
žáci“ (15 - 18 let) obsadila sice jen jed-
no, ale zato to nejcennější, první mís-
to, Kristýna Adámková (9.A), která 
svou fantazií a umem vzala všem star-
ším soupeřkám doslova vítr z plachet. 
Aranžmá žáků bylo možné spatřit v pa-
vilonu E již od 19. do 22.dubna  na jarní 
etapě mezinárodní zahradnické výsta-
vy a veletrhu „Flora Olomouc“. 

ŠKOLY INFORMUJÍ
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V pátek 25.května  naši školu opět 
reprezentovali Kristýna Adámková 
a Jan Řehák, tentokráte v moravském 
zemském kole f loristické soutěže, které 
probíhalo celé dopoledne v prostorách 
Květné zahrady v Kroměříži. V silné 
konkurenci patnácti žáků (vítězů okres-
ních kol Moravy a Slezska), kteří měli 
za úkol opět vytvořit vypichovanou 
misku a dárkovou kytici z předlože-
ných květin, se v kategorii „starší žáci“ 
umístili na 5.místě Kristýna Adámková 
a v kategorii „mladší žáci“ na 7. místě 
Jan Řehák. 

Všem žákům blahopřejeme a děkuje-
me jim za příkladnou reprezentaci naší 
školy.

  Mgr.Renata Čechová Foto: Renata Čechová

Krajské kolo BiO

V květnu se sjeli do Přerova vítězové 
okresních kol v biologické olympiádě. 
Z naší školy se do krajského fi nále probo-
jovali David Koutný (1.místo v okresním 
kole) a Jana Trávničková (2.místo v okres-
ním kole).

Naši žáci se na soutěž poctivě připravo-
vali. Četli spoustu doporučených informací 
a učili se poznávat naše živočichy a rostli-
ny. Bylo vidět, že ostatní děti se na soutěž 
připravovaly také. Byla radost sledovat vý-
kony všech. Jana se nakonec umístila na 9.
místě z patnácti soutěžících a David získal 
„bramborovou“ medaili, když mu na třetí 
místo chybělo pouze půl bodu.

Tento výsledek řadíme letos k těm nej-
lepším výkonům našich žáků a děkujeme 
jim za vynikající reprezentaci nejen naší 
školy, ale také obce.

Mgr. Jan Chmelář

V novém kabátě

10. května navštívili žáci 6. ročníku nově 
vybudované expozice Vlastivědného mu-
zea v Olomouci. A velmi se jim tam lí-
bilo. 

Co nejvíc? Taky jsem byla zvědavá. 
Prý - cinkání na tramvaj, jezevčí nora, 
ozvěna v jeskyni, výstava zbraní, ex-
krementy zvířat, chytání ryb infračer-
venými senzory, historická kavárna, 
interaktivní tabule s průvodními tex-
ty... Chcete to slyšet dál? Ptala jsem se 
každého. Účastníků bylo třicet. Tak bu-
deme pokračovat? - Nebo.... snad bude 
lepší uvidět to na vlastní oči. 

Žáci druhého stupně lutínské ško-
ly díky vedení ZŠ tu šanci mít budou. 

Sedmáci a osmáci patnáctého a žáci de-
vátého ročníku dvaadvacátého června. 
Už se na to těším. Prohlídka nových ex-

pozic je příjemným zážitkem a chutnou 
lahůdkou.  Mgr. Věra Voňková

 a žáci 6. A 

Foto: Jan Chmelář

Foto: Renata Čechová
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Beseda s panem Shaunem

„Ovládám alespoň jeden cizí jazyk?“ 
Tak tuhle otázku si položil snad kaž-
dý z nás, zvláště v situaci, kdy se ocitl 
v zahraničí nebo při vyplňování dotaz-
níku či sepisování vlastního životopisu. 
Znalost alespoň jednoho cizího jazyka 

je v dnešním světě nutnost a ukazuje se, 
že i samozřejmost. 

„Jaképak jazyky se učí žáci a lidé 
v anglicky mluvících zemích? Jakpak 
jim to asi jde? Jak se motivují, aby se 
vůbec začali učit?“ Tyto a další otázky 
kladli v pátek 8. června žáci 5.roční-
ku v kroužku anglického jazyka na ZŠ 

Lutín, když mezi ně zavítal pan Shaun 
Harrop z Velké Británie, který pobý-
vá v České republice již třetím rokem 
a v současné době pracuje ve společ-
nosti Edwards, s.r.o, v Lutíně.

Zpočátku náš host vyprávěl o sobě, 
o své rodině, o svém působení v několi-
ka evropských státech, ze kterých se mu 
nejvíce líbí Česká republika a její přátel-
ští obyvatelé, pak odpovídal na pečlivě 
připravené dotazy žáků. V závěru besedy 
si chtěl žáky trochu vyzkoušet, jak dobře 
ovládají anglický jazyk. Bylo velmi pří-
jemné vědět, že vlastně všichni jsme tak 
trochu začátečníci, protože i pan Shaun 
nám česko-anglicky vyprávěl a popiso-
val, jak se stále učí český jazyk.

Beseda byla pro všechny zúčastně-
né velkým přínosem a každý si z ní 
něco odnesl: žáci zážitky a zkušenosti 
z konverzace s rodilým mluvčím, ale 
i velkou motivaci k osvojování cizí-
ho jazyka, a pan Shaun  přání a hrne-
ček s motivem krtečka na každodenní 
čaj o páté jako naše velké poděkování 
za návštěvu. Poděkování náleží i panu 
řediteli Janu Spurnému a paní Soně 
Knyblové, kteří tohle setkání umožnili 
a zprostředkovali.

Mgr. Renata ČechováFoto: Renata Čechová

Výlet do Pardubic

12. června byli žáci 6. A a 8. A na 
školním výletě. Tentokrát se vydali 
do Pardubic. Viděli dostihové závodiště, 
výrobu perníku ve fi rmě Ja-Ja, rytířské 
sály v pardubickém zámku, výstavu mo-
delů, skla a zbraní, přírodovědnou expo-
zici Východočeského muzea, Pardubice 
ze Zelené brány. Snědli mnoho perníku. 
Zažili mnoho zajímavého. Pak se v pořád-
ku vrátili. Pardubice se však už navždy 
zařadily do jejich vzpomínek - ta vůně 
perníku...ó jé, mňam! 

Mgr. Věra Voňková

***
„... Jeli jsme samozřejmě vlakem. Jelikož 

jsme využili služeb společnosti RegioJet, do-
stali jsme dokonce svačinku. V Pardubicích 
na nás čekal autobus, který nás přepravo-
val z místa na místo. 

Nejprve jsme navštívili dostihové závo-
diště. Průvodkyně se s námi nejdříve po-
dělila o historii Velké pardubické a samo-
zřejmě mluvila o panu Váňovi. Provedla 
nás po závodišti a ukázala nám jednotlivé 
překážky. Mohli jsme nahlédnout do stájí, 

ve kterých zápach 
nebyl nejpříjem-
nější. Poté jsme se 
přesunuli k sou-
kromé fi rmě na vý-
robu pardubického 
perníku, ve které 
to naopak velmi 
vonělo. Zde nám 
byl odhalen pro-
ces výroby perníku 
a také něco z je-
ho historie. Odtud 
jsme šli na zá-
mek Pernštejnů, kde
jsme si prohlédli
pávy, výstavy i zá-
mek samotný. Paní
p r ů v o d k y n ě
nás provedla rytíř-
skými sály a vy-
slechli jsme si před-
nášku o vzniku a his-
torii tohoto zámku.
Domů jsme se vráti-
li živí, zdraví a nad-
šení.“

Filip Czuczor, 
8.A Foto: Jiří Voňka
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Žofka opět sní

Konec školního roku se blíží a s ním 
i mnoho závěrečných písemek, a proto 
jsme byli všichni nadšeni, že můžeme 
zhlédnout divadelní představení, které 
se členy dramatického kroužku nacviči-
la paní učitelka.Lenka Chudobová. Pro 

malé herce  ale nebyla žádná hračka vy-
stoupit před svými dospívajícími spolu-
žáky. Představení pro druhý stupeň bylo 
pro ně vlastně další premiérou. Jejich hra 
„Žofka opět sní“ sklidila velký úspěch.
Vtipné texty a písničky, promyšlené ba-
revné kulisy, nápadité kostýmy, ale hlav-
ně herecké výkony nás nadchly. Přestože 

jsme čekali pouze krátké „ulití“ z hodiny 
a nezábavnou pohádku, naši malí kolego-
vé nás překvapili a hlavně všechny moc 
pobavili. Patří jim náš obdiv a velké po-
děkování. 

 .
Valentina Čotková 

a Vendula Zbořilová, 8. A

Foto: Lenka Chudobová

Zajímavá výstava, zajímavý 
člověk

V pátek 15. června navštívili žáci 
7. a 8. ročníku ZŠ Lutín  výstavu O mo-
ravských zločinech a trestech, kterou 
Vlastivědné muzeum v Olomouci za-
hájilo po rekonstrukci znovu výstavní 
činnost. Čím je tato výstava pro žáky 

zajímavá ? Kromě toho, že si opět tro-
chu rozšíří obzory v oblasti, se kterou 
se ve škole příliš nesetkají, má pro 
Lutíňáky ještě jednu zajímavost - před-
měty ze své obsáhlé sbírky zde vystavu-
je plk. Mgr. Miroslav Spurný, zástupce 
vedoucího Územního odboru Policie 
ČR v Prostějově, kterého známe jako 
jednoho z našich spoluobčanů. Tichý 
a na první pohled nenápadný člověk, 

pro něhož se historie stala celoživotním 
koníčkem. Má obdivuhodné znalosti 
o každém kousku své sbírky, v jeho ús-
tech sbírkové předměty ožívají, najed-
nou místo staré přilby vidíte stát před 
sebou četníka ve sváteční uniformě, jak 
se přísně rozhlíží. A právě tento člověk 
se uvolil dělat nám průvodce výstavou 
a trpělivě zodpovídal zvídavé dota-
zy. „Čas věnovaný dětem nepovažuji 
za ztracený,“ řekl mi pak po skončení 
celé akce. Kéž by tak smýšleli všichni... 
Pane plukovníku, děkujeme.  

Mgr. Věra Voňková 

***
„...My osmáci jsme si prohlédli výsta-

vu výstroje četnictva a policie od dob 
Rakouska-Uherska až po konec druhé 
světové války. Výstava byla spojená 
s přednáškou. Poté nás čekala výměna 
se sedmáky. Otázky jsme zpracovávali 
s pomocí interaktivní tabule, případ-
ně jsme využili našich znalostí. Když 
byly všechny otázky zodpovězeny a my 
nabyli nových vědomostí z dějepisu, 
přesunuli jsme se do přírodovědné čás-
ti muzea, kde jsem zhlédli výstavu. Já 
osobně jsem byl velmi spokojený a ex-
kurze se mi líbila, jen ta cesta (jedním 
autobusem tam i zpět) byla hodně ne-
pohodlná...“

Filip Czuczor, 8.AFoto: Petr Voňka
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Atletické úspěchy ZŠ

V loňském roce jsme dosáhli velké-
ho úspěchu, když  družstva mladších 
žáků a mladších žaček vyhrála okresní 
kolo v atletických vícebojích. I letos se 

nám podařilo vyhrát okrskové kolo, a to 
ve všech kategoriích, ale bohužel se ne-
konalo kolo okresní.

Přihlásili jsme se tedy i do další atle-
tické soutěže družstev, která se jmenuje 
Pohár rozhlasu a má už dlouhou historii. 

V této soutěži se 
družstvo skládá 
ze závodníků, kte-
ří se specializují 
pouze na své disci-
plíny. Body, které 
ve svých disciplí-
nách získají, se sčí-
tají. 

Letos se závod 
vydařil především 
klukům. Mladší 
žáci získali šes-
té místo v okre-
su a starší žáci se 
umístili na místě 
třetím. To jim za-

jistilo postup do krajského fi nále, což se 
nám v této soutěži podařilo poprvé. 

V krajském kole podali kluci znovu 
vynikající výkony, které přepisovaly re-
kordy naší školy. Dokázali porazit čtyři 
školy a umístili se na  sedmém místě. 
Je to velmi pěkné umístění, vezmeme-li 
v úvahu, že před námi skončily čtyři ško-
ly, za které závodili především atleti nebo  
přímo atletické třídy. Na tomto úspěchu 
naší školy se podíleli  Jiří Pospíšil, Jakub 
Křeček, Jan Hejdušek, Marek Žampach, 
Michal Bureš, Petr Dočkal, Matěj Po-
pelka, David Ringelhán, Marek Šulc, Ja-
kub Kleveta a Štěpán Chvátal .

Sérii atletických závodů jsme zakončili 
čtyřutkáním O pohár starosty, kterého se 
už tradičně zúčastňují  školy z Hněvotína, 
Náměště na Hané a Těšetic. I v této soutě-
ži se nám dařilo a pohár jsme jednoznač-
ně vyhráli.

Mgr. Jan ChmelářFoto: Jan Chmelář

Fiala Cup v Hněvotíně

Turnaj, který proběhl 12. června,  
nese jméno fotbalisty, který vyrůstal 
ve Slatinicích a „dotáhl“  svou kariéru až 
na úroveň reprezentace. Jeho jméno v ná-
zvu turnaje pro nás znamená motivaci 
a také důkaz toho, že i z vesnice se hráč, 
pokud chce, může dostat velmi daleko.

Do Hněvotína jsme se velmi těšili. 
Původně mělo hrát pět škol, ale Těšetice 
nedorazily, takže se nakonec zúčast-
nila čtyři mužstva – Hněvotín, Lutín, 
Slatinice a Náměšť na Hané. 

Na začátek jsme se střetli s velmi sil-
ným soupeřem, kterým byla Náměšť. 
Byť jsme to nečekali, od začátku jsme 
byli lepším mužstvem. Přestože Náměšť 
měla určité příležitosti, my jsme domi-
novali. Šancí jsme si vytvořili hodně, ale 
využít se nám podařilo jen jednu. Těsně 
před koncem prvního poločasu se hlavič-
kou prosadil Jakub Křeček.

Sotva jsme se stačili vydýchat po ná-
ročném prvním zápase, už na nás čekaly 
Slatinice. Pro většinu z nás to byl velmi 
pikantní soupeř, protože hrajeme právě 
za slatinický fotbalový klub a v místní 
škole máme spoustu kamarádů a spolu-
hráčů. Již od začátku to bylo velmi vy-
rovnané. Slatinickým se povedlo vsítit 
gól již v prvním poločase, ale my jsme se 
rozhodně nehodlali vzdávat. Druhý po-
ločas jsme opanovali, ale provázela nás 
smůla – většina našich střel mířila mimo 
bránu. Ale potom to přišlo! Poslední šan-
ce, jak zvrátit výsledek zápasu – rohový 

kop. Jakub Křeček si krátce narazil míč 
s Jiřím Pospíšilem, který se levačkou ne-
mýlil a upravil výsledek zápasu na 1:1.

Tento výsledek nám dost pomohl, ale  
Slatinice to stále  měly ve svých rukách. 
Stačilo jim „pouze“ porazit Náměšť. 
Všechno bylo proti nám, po prvním po-
ločase Slatinice vedly 2:0 a my jsme 
pomalu, ale jistě ztráceli naději. Pak ale 
hráči Náměště prokázali svoji sílu a čtyř-
gólovou smrští úplně zvrátili stav utkání 
a zvítězili 4:2. To pro nás znamenalo, že 
pokud si poradíme s Hněvotínem, zvítě-
zíme v turnaji.

Utkání s Hněvotínem jsme po výbor-

ném výkonu úspěšně zvládli a zvítězili 
jsme 6:1. To pro nás znamenalo i celkové 
prvenství v turnaji. V kategorii „nejlep-
ší brankář“ zvítězil náš Radovan Grepl, 
který za svá záda propustil pouhé 2 góly, 
a jeho fantastické zákroky nám velmi 
usnadnily život.

Obdrželi jsme zlaté medaile a pak už 
jen zbývalo pozvednout putovní pohár. 
Měli jsme obrovskou radost, že jsme ten-
to turnaj zvládli, a radost nám nepokazilo 
ani to, že jsme nestihli autobus a museli 
čekat na další.

David Doležal, 7. A

Foto: Jan Chmelář
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Sigmundova SŠs, Lutín

Slavnostní vyřazení absolventů

V úterý 12. června proběhlo v aule ZŠ 
Lutín slavnostní vyřazení absolventů 
Sigmundovy střední školy strojírenské 
v Lutíně. K vyřazení nastoupily třídy MS 
4. A, MS 4. B studijního oboru Mechanik 
seřizovač a třída PT 2. nástavbového stu-
dia oboru Provozní technika. Vyřazení 
se účastnili i hosté, místostarostka obce 
Lutín Zdena Tomková, zástupci stro-
jírenských fi rem, SRPŠ a pedagogů.                                                                              
Třídní učitelé seznámili přítomné krát-
ce s historií tříd, zhodnotili dosažené 
výsledky jednotlivých tříd během celé-
ho studia i v rámci maturitní zkoušky. 
Z rukou ředitele školy Mgr. Michalíka 

a místostarostky obce Lutín p. Tomkové 
studenti převzali maturitní vysvědčení 
a Europass. Žáci, kteří pracovali na pro-
jektech v rámci programu Leonardo, ob-
drželi navíc i Europass -  mobilita, osvěd-
čující jejich schopnost práce v jinojazyč-
ném kolektivu. Ten studentům pomůže 
snadněji najít práci v zahraničí. Třída 
PT 2. byla vyřazení přítomna pouze čás-
tečně, protože studium ukončilo i sedm 
absolventů, kteří studovali individuálně 
při zaměstnání a v době vyřazení praco-
vali. Za dosažené studijní výsledky jim 
přítomní alespoň zatleskali.

Za hosty pronesl projev bývalý ab-
solvent naší školy, dnes generální ředi-
tel fi rmy John Crane Sigma Lutín, a.s., 
Ing. Stanislav Štafa. Na závěr svého pro-
jevu předal nejlepšímu studentovi oboru 

Mechanik seřizovač Martinu Zaoralovi 
certifi kát a fi nanční dar. Martin Zaoral 
pak poděkoval za odvedenou práci všem 
vyučujícím i vedení školy. Absolventy, 
kteří procházeli odbornou praxí ve fi rmě 
Weba Olomouc Bystrovany, ocenil již tra-
dičně pan Zdeněk Koldas drobnými dárky. 

Na závěr promluvil Mgr. Pavel Mi-
chalík, popřál všem studentům hod-
ně úspěchů i štěstí jak v profesním, tak 
v soukromém životě. 

Vyřazení bylo slavnostní, klidné, poho-
dové i radostné a všichni přítomní odchá-
zeli spokojeni a také malinko dojati. 

PhDr. Alena Mašláňová (PT 2.)
Mgr. Tomáš Vaněk (MS 4. A)

Mgr. Jiří Zdražil (MS 4. B)
třídní učitelé

Foto: Marcel Máčala

DUHA Křišťál Lutín

V posledních dnech jste 
o nás mohli slyšet více než 
obvykle. Všechno začalo 
celostátní akcí - bambi-

riádou konanou v Zábřehu na Moravě. 
Na našich stanovištích si návštěvníci 
mohli vyzkoušet hru na tanečních pod-
ložkách, herní konzoli ovládanou pohy-
bem těla, zatočit si kolem štěstí nebo na-
příklad vyrobit vlastní kovovou placku. 
Ani po návratu jsme neotáleli a společně 
s rodinným centrem Klásek jsme uspořá-
dali Den dětí v Lutíně  nazvaný  „Svátek 
dětí v mraveništi“. Za zmínku stojí určitě 
i stanoviště na dětském dnu v Třebčíně.

Teď k tomu, co bude. Raketovou rych-
lostí se nám blíží letní tábor, o kterém 
jsme vás informovali v minulém čísle 
zpravodaje. Celé tábořiště jsme o víken-
du postavili, právě si jej užívá jiný oddíl 
a my čekáme do poslední neděle v čer-
venci, kdy začne dobrodružná „Expedice 

Arco da Vella“. Pokud se chcete přidat 
k naší výpravě, zavolejte hlavní vedoucí 
Lenočce (603 214 518) a domluvte se, zda 
máme ještě volná místa.

Všem přejeme hezké prázdniny a na ty, 

kdo s námi nepojedou na tábor, se bude-
me těšit na našich pravidelných středeč-
ních schůzkách.

Petr „Hryzal” Doseděl

Foto: Petr Doseděl
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Chceme hrát fotbal
 
Chceme navázat na tradi-

ce a úspěchy a chceme, aby 
i v Lutíně vyrůstali noví zapálení fotba-
listé.

Jsme kluci z Lutína, hrajeme za starší 
benjamínky, ale zatím se nám moc neda-
ří. Je nás málo, abychom se mohli rozdělit 
podle věku a měli větší šanci na úspěch. 
Proto v jednom týmu hrají prvňáci i pá-
ťáci. Máme mezi sebou opravdu  šikovné 
kluky , ale družstva, ve kterých nejsou tak 
velké věkové rozdíly, nad námi vítězí. Ale 
i tak vždy bojujeme a rozhodně na turna-
jích neobsazujeme jen poslední místa.

Dvakrát v týdnu se scházíme na trénin-
ku, vždy v pondělí a ve středu v 16,00 ho-
din, v zimě trénujeme v tělocvičně školy.  
Fotbalová utkání hrajeme na turnajích, vět-
šinou v sobotu či v neděli, vždy osm turnajů 
na podzim a osm na jaře. Na turnaje jezdí-
me auty, většinou s rodiči, ale pokud ti naši 
nemůžou, svezou nás trenéři nebo rodiče 
kamarádů. Jen je potřeba, aby se rodin-
ný program podřídil termínu turnaje, aby 
nám rodiče připomínali tréninky a posílali 
nás na fotbalové zápasy. Ostatně, na ty se 
vždycky těšíme.  Dokonce se tři tatínci stali 
našimi trenéry. Vzornými trenéry!

Tento článek jsme se rozhodli napsat, 
abychom vyzvali další kluky a holky 
z Lutína a okolí, aby mezi nás přišli, tré-
novali a bojovali s námi. Přijďte si za-
trénovat nebo se jen podívat kterékoliv 
pondělí nebo středu. V nové sezóně zno-
vu začneme trénovat ve druhé polovině 
srpna.Chceme hrát fotbal, chceme bojovat 
a chceme s vaší pomocí vyhrávat.

Malí lutínští fotbalisté

Z TJ SIGMA LUTÍN

ZAJÍMAVOSTI

Spojují nás tradice

Na letošní rok 
připravil Region 
HANÁ  meziná-
rodní akci „Spojují 

nás tradice“ . Je to spolupráce tří místních 
akčních skupin, a to MAS Region HANÁ,  
MAS Požitavie-Širočina z Nitranského 
kraje a MAS Bystřička z Velké Bystřice 
ve třech oblastech. Jednou oblastí je pře-
hlídka amatérských divadelních soubo-
rů. Spolupráce a partnerství mezi těmito 
třemi regiony probíhá již od roku 2008. 

Za tuto dobu se uskutečnila řada návštěv 
a pracovních porad, kde se společné pro-
jekty tvořily.

Mezinárodní divadelní festival s ná-
zvem Theatrování obsahuje vystoupení 
ochotnických divadel tří spolupracujících 
regionů. Festival trvá od 20.dubna do 
17. listopadu 2012. Aktuální informace 
jsou publikovány na http://spojujinastradi-
ce.webnode.cz. Zde je vždy uveden úplný 
přehled představení, kdy, kde, kdo a co 
se hraje. Ještě nás čekají divadelní hry 
ve Velkých Vozokanech, Bystrovanech, 
Velké Bystřici, Hlubočkách, Těšeticích, 
Bohuslavicích, Slatinicích, Senici na Hané 
a Smržicích. Bude se hrát ještě šestnáct 

divadelních před-
stavení, v nich se 
předvedou ochot-
níci z Náměště 
na Hané, Olšan 
u Prostějova, Velké 
Bystřice,  Velkých 
Vozokan, Čaradic, 
Volkovců a Těšetic. 
Hry jsou z nej-
různějších žánrů 
a oblastí. Většinu 
jsem jich už viděl 
a vřele doporučuji 
ke zhlédnutí.

Divadelní ochot-
níci hrají s plným 

nasazením, dokonce tvrdím, že ještě inten-
zivněji než profesionálové. Chtějí nás divá-
ky pobavit a mohu říci, že se jim to daří. 
Jejich ochota hrát a náš potlesk za dosaže-
ný výsledek vytvářejí příjemnou atmosfé-
ru, kterou stojí za to prožít.

Takže když uvidíte v obecních vývěs-
kách plakáty s nápisy Spojují nás tradi-
ce, Spájajú nás tradície nebo Theatrování 
či Theatrovanie,neváhejte a zajímejte se 
o tyto akce. Nebudete zklamáni a vaše 
účast jednak přispěje k podpoře této mezi-
národní akce, jednak bude pro vás pěkným 
kulturním zážitkem.

Ing. Miroslav Mačák

Červnové představení Mnoho povyku pro psa v Daskabátu a představitelka titulní 
dvojrole komtesa Pegy von Gross Bystric Foto: Drahoslava Mačáková

Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal./

Rok 1995 byl pro občany Lutína  většinou 
rokem klidu . V polovině září došlo k předá-
ní 2. etapy  plynofi kace obce. Pokračovala  
rekonstrukce ulice Na Záhumení a byla 
zahájena generální oprava obecní budovy, 
ve které sídlil stavební úřad a nově i rehabi-
litační centrum.

Občané se museli smířit s tím, že byl 
zvýšen nájem z obecních bytů a poplatek 
za vodné a stočné. Pořádek v obci zajišťovali 
dva mladíci, kteří zde vykonávali náhradní 
vojenskou službu. K plynulému zásobování 
občanů přispěly nové obchody, zvláště bylo 
uvítáno otevření prodejny obuvi. Velký zá-
jem byl o stánkový prodej před nákupním 
střediskem Neptun.

Kulturní dění bylo slabou stránkou živo-
ta v Lutíně, zvláště po zrušení Závodního 
klubu Sigma. Tělovýchova i sport se jen 
pomalu zotavovaly z letargie posledních let. 
Byl ustaven nový výkonný výbor TJ Sigma, 
ale jednota se stále potýkala s nedostatkem 
fi nančních prostředků. Z organizací kromě 

tělovýchovné jednoty pracoval dobře Český 
svaz žen, Český zahrádkářský svaz a také 
Sbor pro občanské záležitosti.

Obecní úřad začal vydávat pro informo-
vanost občanů Obecní zpravodaj, který měl 
hned zpočátku dobrou úroveň.

Na život obce měla vliv činnost lutínských 
podniků, hlavně a.s. Sigma, kde byla obec 
Lutín se svými 5% jedním z hlavních akci-
onářů.

V létě a na podzim došlo na katastru obce 
k nebývalému výskytu hrabošů. V prosinci 
byla v celé ČR, a tedy také v naší obci zazna-
menána silná epidemie chřipky. Onemocněl 
každý třináctý občan republiky a od 11. 
do 16. prosince byly vyhlášeny mimořádné 
prázdniny na všech školách.

V posledních dnech roku došlo k tragické 
autonehodě mezi Lutínem a Hněvotínem, 
která si vyžádala dva mladé lidské životy 
z Lutína.

V březnu byl z rozhodnutí obecní rady 
ukončen provoz kina v Lutíně.

V roce 1995 bylo na území obvodního od-
dělení Policie ČR spácháno celkem 92 trest-
ných činů za celkovou částku 3,148 mil. Kč 
a 47 přestupků.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V květnu oslavili:
88 let Zdenka Šlimbachová Lutín
86 let Žofi e Novotná Lutín
86 let Bohumil Tunka Třebčín
86 let Jozefi na Zoubková Třebčín
85 let Milada Hošková Třebčín
84 let Vlastimil Látal Třebčín
83 let František Zejda Lutín
82 let Libuše Navrátilová Lutín
82 let Vladimír Smékal Lutín
82 let Jiřina Ševčíková Lutín
81 let Jaroslava Hlavová Třebčín
80 let Antonie Krampotová Lutín
80 let Milada Minářová Lutín
80 let Kamil Palička Lutín
75 let Blanka Přikrylová Lutín

V červnu  oslavili:
88 let Hedvika Brumovská Lutín
88 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
82 let Danuška Mrákavová Třebčín
82 let Bedřiška Žůrková Lutín
75 let Božena Zapletalová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

Narozené děti: 

březen:
Sebastian Adam Krumpolec Lutín
Jan Švihálek Třebčín

duben:
Isabela Dostálová Lutín
Natálie Raková Třebčín
Jan Synek Lutín

květen:
Anna Anežka Schlesingerová Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

*  *  *  *  *

Opustili nás ve věku …

91 let Marie Bokůvková Lutín
83 let Marie Handlová Lutín
81 let Jiřina Zaoralová Třebčín
71 let Ludvík Crhonek Lutín
67 let Soňa Černá Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Foto: Michal Holásek

Foto: Jana Jašková

  Vítání občánků  
V sobotu 19. května bylo v Lutíně do svazku obce  přivítáno jedenáct dětí. Krásný 

program si připravily děti z MŠ.

V sobotu 26. května byly  do svazku obce přivítány tři děti v Třebčíně . Krásný pro-
gram si připravily žákyně ZŠ Lutín a ZŠ Slatinice.


