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Sníh
a lidová tvořivost
Letošní zima nám přála a sněhová nadílka byla opravdu bohatá. Zimních radovánek si užívali hlavně ti malí, kteří každý
den statečně a neúnavně zdolávali jediný „kopec“ v Lutíně.
Máme tu ale také skryté talenty, které bílá záplava inspirovala k umělecké tvorbě. Před
domem Juřicových v ulici Na
Záhumení se tak jednoho dne
objevil tento prapodivný, ale
zajímavý „kříženec lva s medvědem“, kteý určitě upoutával
pozornost všech, kdo šli nebo
jeli touto cestou.
Škoda jen, že teplotní výkyvy
třetího únorového týdne nepřežil.
Mgr. ladislava Kučerová

Foto Eva Sedláčková

Pohyb obyvatelstva v r. 2009
Počet osob
přihlášených
odhlášených
narozených
zemřelých

muži
22
30
15
12

Lutín
ženy
23
34
16
9

Σ
45
64
31
21

muži
14
4
2
6

místní část Třebčín
ženy
11
4
5
5

Σ
25
8
7
11

Lutín vč. m. č. Třebčín
celkem
70
72
38
32

Počet obyvatel
k 31. 12. 2008
Lutín
Třebčín
k 31. 12. 2009

muži
1549
1226
324
1550

ženy
1627
1294
336
1630

celkem
3176
2520
660
3180
Eva Sedláčková
evidence obyvatel
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Jak dále s odpady
Určitě si řada občanů Lutína a Třebčína všimla, že produkce všech druhů odpadů narůstá. Kromě nárůstu objemu a váhy
jde i o ﬁnance. Každý z nás zaplatí letos o 90 Kč více než loni.
Náklady vzrostly i přesto, že za tříděný odpad - papír, sklo, plasty
a obaly od nápojů - jsme za loňský rok dostali nazpět přes 400
tisíc korun.
Stále je však mezi námi řada lidí, kteří k odpadům přistupují velmi nezodpovědně a zvyšují tak náklady nám všem. Mám
foto: Ing. Miroslav Mačák
na mysli důsledné třídění, ukládání do přistavených kontejnerů
a udržování pořádku v nejbližším okolí sběrných míst. Někdo Myslím, že fotograﬁe mají větší vypovídací schopnost než slova.
prostě odloží odpad u plného kontejneru, i když ty další jsou Takto to vypadalo na sídlišti v Lutíně 25. ledna 2010.
poloprázdné.
Loňský povánoční nápor odpadů jsme společnými silami Technických služeb města Olomouce a pracovníků našich technických
služeb zvládli, ale máme tu trvalý problém s nepořádnými spoluobčany. Zkusme tuto situaci zlepšit, jde přece nejen o peníze nás
Ing. Miroslav Mačák. místostarosta
všech, ale také o vzhled obce, ve které žijeme.

Jarní sběr objemného
a nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 27. března 2010
v obvyklém rozsahu na dvou stanovištích
v Třebčíně a třech v Lutíně. Podrobný
postup bude zveřejněn, průběh bude
stejný jako v minulých letech.
Žádám občany o disciplinovanost.
Odpad je nutno předávat přímo do
rukou pracovníkům technických služeb pouze ve stanovených hodinách.
Nevytvářejte černé skládky!
Ing. Miroslav Mačák

Třebčínský skřivánek
V neděli 7. února odpoledne proběhl v Kulturním a společenském zařízení v Třebčíně
již 3. ročník pěvecké soutěže „Třebčínský
skřivánek“.
Před pěveckou soutěží vystoupily děti
ze ZŠ Lutín a předvedly cvičení aerobiku.
Tento kroužek aerobiku pracuje pod vedením paní Lucie Korenné. Cvičících dětí bylo
celkem 28 a byly rozděleny do tří skupin.
Každá skupina předvedla sestavu s novou
choreograﬁí, kterou děti pilně nacvičovaly
od začátku roku.
Po ukázce cvičení se děti začaly připravovat na pěveckou soutěž. Nejprve zazpívaly
všechny dohromady tři písně s doprovodem
klavíru. Texty písní byly nakopírovány, takže jsme se všichni mohli přidat k dětem. Do
pěvecké soutěže se přihlásilo celkem 19 dětí.
Zazpívaly dvě písně, z toho jednu lidovou.
Všechny zpívající děti dostaly medaili
- perníkového skřivánka a několik dalších
sladkostí. Porota pak vyhodnotila devět nejlepších, které získaly ještě zvláštní odměnu.
V porotě zasedly Alena Řehořová – ZUŠ

Spalujeme, co se dá
V období topné sezóny, ale i mimo ni
vnímáme při chůzi po obci často různé pachy, které jdou z komínů obytných
domů. Mnozí z nás dovedou poznat nejen,
od koho ten nepříjemný odér jde, ale i to,
co se spaluje. Lidé, kteří spalují odpad, neohrožují jen sebe a svou rodinu, ale i nás
ostatní, kteří v Lutíně a Třebčíně žijeme.
Naprosto jednoznačně jde o porušování zákonů o odpadech, a zejména zákona
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Jen velice
stručně připomenu všem, kdo z jakéhokoli
důvodu přešli na klasický způsob topení,

povinnosti vyplývající z tohoto zákona
pro nás všechny:
Každý občan je povinen omezovat
a předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat množství jím vypouštěných
znečišťujících látek. Veškerá paliva lze
používat jen v souladu se zvláštními
právními předpisy. Jako palivo nelze
použít odpad. Spalování látek, které nejsou palivy, je zakázáno.
Účelem a cílem mého článku není ani
moralizování, ani vyhrožování platnými
zákony. Jde o zdraví a kvalitu ovzduší, ve
kterém my a naše děti žijeme.
Ing. Miroslav Mačák

Žerotín, Jiřina Janečková – ZŠ Drahanovice,
Magda Bílá – studentka pedagogické fakulty a sólového zpěvu.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří se na této akci podíleli, protože
bez nich by nemohla proběhnout, a panu

Antonínu Smičkovi, který zajistil ozvučení sálu.
Myslím, že jsme strávili příjemné nedělní
odpoledne a můžeme se těšit na 4. ročník.
Vlaďka Kolářová
kulturní komise

foto: Ing. Miroslav Mačák
2

„Ostatky“ 2010

Naše fotograﬁe svědčí o tom, že nálada byla veselá a hospodyňky na pohoštění nešetřily. Navzdory pořádné zimě se bavili
mladí i dříve narození.
Ostatkové odpolední dovádění bylo večer zakončeno v kulturním a společenském zařízení tancem a veselou zábavou s DJ
Davidem.
Ing. Miroslav Mačák

V sobotu 13. února 2010 ovládly Třebčín maškary. V odpoledních hodinách získaly vládu nad Třebčínem a navštěvovaly dům
za domem. Asi padesátičlenný průvod, včetně třiceti masek,
prošel celou obcí a byl bohatě odměněn – většinou koblihami
a ovocným destilátem.

foto: Ing. Miroslav Mačák

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

pro rok 2010 činí vodné 25,50 Kč/m 3,
stočné 21 Kč/m 3.
dne 13. 1. 2010:

O čem jednala rada obce
dne 16. 12. 2009:
Schválila:
 žádost TJ Sigma Lutín, aby zůstatek
(cca 10 tis. Kč) z částky poskytnuté
obcí TJ Sigma v rámci schváleného
rozpočtu mohl být použit na nutné
opravy v budově fotbalových šaten;
tyto opravy musí být obci řádně doloženy;
 poskytnutí částky ve výši 10 000 Kč
p. Spurnému na spoluﬁ nancování
publikace „Třebčínské střípky“; částka bude poskytnuta formou dohody
o poskytnutí příspěvku, obec Lutín
obdrží 15 ks výtisků;
 výsledky inspekční činnosti, která
proběhla v PO ZŠ a MŠ Lutín; inspekci vykonali pověření pracovníci České školní inspekce ve dnech
4. a 5. listopadu 2009.
dne 17. 12. 2009:
 Schválila ceny vodného a stočného
na rok 2010 s platností od 1. 1. 2010,
které v rámci kalkulace předložil
provozovatel vodárenského zařízení
společnost ARKO Technology, a.s.;

Schválila:
 mandátní smlouvy uzavřené mezi
Obcí Lutín a společností ENSYTRA,
s.r.o., zastoupenou p. Ing. Groharem,
na zabezpečení výběru dodavatele
elektrické energie a zemního plynu;
 smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky na dodávku zemního plynu mezi
Obcí Lutín a ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkovou organizací;
 výpovědi stávajících smluv na dodávku elektrické energie a zemního
plynu do konce ledna 2010;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce do
výše 2500 Kč na zabezpečení organizace plesu ZŠ a MŠ Lutín, který se konal
v pátek 15. ledna 2010 v aule ZŠ;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce
ve výši 4000 Kč na zabezpečení
14. obecního plesu, který se konal
v pátek 29. ledna 2010 v aule ZŠ;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce
ve výši 2500 Kč na zabezpečení kulturní akce Třebčínský skřivánek, kterou pořádala kulturní komise v neděli 7. února 2010 v KSZ Třebčín;
 výsledky akce Tříkrálová sbírka,
která proběhla v naší obci; celkem
bylo vybráno 44 983 Kč.
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dne 3. 2. 2010:
Schválila:
 zvýšení nájemného z nebytových
prostor pro rok 2010 o míru inﬂace
1% za pronájem 1 m 2 podlahové plochy;
 poskytnutí částky z rozpočtu obce ve
výši 10 000 Kč římskokatolické farnosti ve Slatinicích na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie formou
poskytnutí příspěvku;
 variantu č. 1 jako konečné řešení připravované akce „Revitalizace
obytné zóny – ul. Růžová“ a návrh,
aby plochy mezi jednotlivými domy
byly v průběhu od září 2010 upraveny a zatravněny; stávající zahrádky
tak budou do konce srpna 2010 zrušeny;
 vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor obecní nemovitosti
č.p. 13 v Třebčíně;
 návrh,aby do rozpočtu na r. 2010 byla
zahrnuta částka 20 000 Kč jako příspěvek pro Mikroregion Kosířsko na
stavbu rozhledny na Velkém Kosíři;
 návrh rozpočtu Obce Lutín na rok
2010;
 návrh plánu investičních akcí, rekonstrukcí, větších oprav a pořízení
majetku na rok 2010 zařazeného do
návrhu rozpočtu na rok 2010 s úpravami.
/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ
Indiáni, ti se mají,
celý den si jenom hrají...
Není to tak úplně pravda, ale přece ...
V pátek 5. února se naše škola proměnila v indiánskou vesnici. Pohybovala se
po ní spousta rudochů, za kterými přicházely malé „bledé tváře“ se svými rodiči, aby se nechaly zapsat do l. třídy.
Když si vyzkoušely svoji zdatnost
a obratnost v tělocvičně, přicházely do
tříd, kde je čekaly paní učitelky. Ty si
pro ně připravily řadu zkoušek, aby si
ověřily, zda jsou dobře připraveny na
vstup do školy.
„Bledé tváře“ tak musely zavázat indiánce mokasín, spočítat náčelníkovi péra
na čelence, přepsat indiánskou zprávu,
nakreslit postavu, porovnat zdobení indiánských „týpí“ a najít mezi nimi rozdíly.
Děti si vedly dobře, všemi zkouškami
prošly, ať už samy nebo s pomocí učitelek. Rodiče některých budoucích školáků byli upozorněni na nutnost dopilovat
výslovnost, odstranit nesprávné držení
tužky či cvičit soustředěnost při práci.
K zápisu přišlo celkem 43 dětí, z toho 5 bude mít odklad školní docházky.
V září se tedy budeme těšit na 38 nových
prvňáčků.
Mgr. Jana Paličková,
Mgr. Lenka Chudobová

Výzdoba byla vkusná a návštěvníkům
plesu se líbila, proto přinášíme čtenářům
malou ukázku.
Mgr. Renata Čechová

pěkně vyfoukal a jízda na lanovce byla
testem termoregulace. Poslední den jsme
vyšplhali na „Řetězárny“ v Ostružné
a vyzkoušeli pěkný „freeride“ a měkký
sníh. Všichni přežili ve zdraví.
*****

Turnaj v malé kopané

foto: Antonín Bábek

Sigmundova Sšs, Lutín
Lyžařský kurz třídy MS 1. A
4. – 10. 1. 2010, Ostružná
Příjemné prodloužení vánočních prázdnin na Ostružné bylo ve znamení sněžení,
mrazu a větru. Konečně přišla pravá zima
a s ní lyžování a snowboarding. Lyžovali
jsme na Ramzové a užívali si krásně upravené sjezdovky. Občas byly ovšem velmi
tvrdé pády na led a dost bolely. Vítr nás

2. 2. 2010, sportovní hala UP
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého
kraje ( ZMOK) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP a studentskou organizací První organizace studentů přírodovědy Olomouc (POSPOL) organizovaly první ročník série sportovních turnajů v malé
kopané, volejbalu a ﬂorbalu.
Studenti naší školy se přihlásili do turnaje v malé kopané. Celkem se soutěže
účastnilo dvanáct týmů z Olomouckého
kraje. Ve skupině jsme hráli pět zápasů.
Z toho byly dvě výhry, dvě prohry a jedna
remíza. Kluci nehráli špatně, jen se vždy
zalekli vítězství a dobře rozehraný zápas
přenechali raději soupeři.
V konečném utkání o 7. místo jsme porazili Gymnázium Šternberk. Tím jsme
potvrdili, že i vítězství umíme vybojovat,
a to je příslib do dalších turnajů.
Mgr. Hana Grundová
Mgr. Marcel Máčala

Dílo šikovných rukou
V pátek 29. ledna 2010 se v aule ZŠ
Lutín konal 14. obecní ples. Na přípravě a výzdobě auly se podíleli i žáci 2. stupně pod vedením učitelek výtvarné výchovy Mgr. Renaty Čechové
a Mgr. Elišky Mišákové a také děti ze
školní družiny s vychovatelkami Ivanou
Lužnou, Svatavou Vymazalovou, Janou
Zapletalovou a Irenou Ženožičkovou.

foto: Mgr. Marcel Máčala

foto: Antonín Bábek

foto: Mgr. Hana Grundová
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Z TJ SIGM A LUTÍN
Výroční schůze oddílu tenisu
Ve středu 27. ledna proběhla v zasedací
místnosti herny stolního tenisu výroční
schůze tenisového oddílu TJ Sigma Lutín.
Loňskou činnost zhodnotil předseda oddílu Radek Grepl. Konstatoval, že se loni
povedlo dobudovat zázemí pro činnost oddílu. Byl postaven zahradní domek s přístřeškem, ve kterém je umístěno nářadí
a materiál oddílu. Výstavbu domku si vynutil požár bývalých čtyř stavebních buněk, které byly pro tyto účely využívány.
Během loňského roku byly uspořádány
dva úspěšné turnaje, o kterých jsme na
těchto stránkách již informovali. Náš oddíl se také již tradičně zúčastnil okresní
soutěže neregistrovaných hráčů.
V soutěži, která má extraligu, I. a II. ligu
obsadilo v roce 2009 v I. lize „A“ mužstvo našeho oddílu ve složení P. Chudoba,
P. Jurák, M. Surzyn, L. Vybíral a L.
Domes 4. místo a mužstvo „B“ ve složení L. Krampol, P. Brázdil, V. Koudelka,
L. Zedek, R. Grepl a K. Mišák ve II. lize
6. místo.
Důležitým bodem výroční schůze byla
příprava nové sezony tenisového oddílu.
Při předpokládaných ﬁnančních těžkostech celé TJ bylo projednáváno navýšení
oddílových příspěvků. Protože se jedná
o velice citlivý problém, bylo jeho uzavření odloženo na první jarní tenisovou brigádu spojenou se členskou schůzí.
Na začátku letošní tenisové sezony bude
naše sportovní veřejnost včas seznámena
s podmínkami využití tenisového areálu,
který má díky třem kvalitním kurtům velice dobré podmínky k celoročnímu sportovnímu vyžití jak pro své členy, tak i pro
ostatní zájemce.
Ing. Karel Mišák,
člen oddílu tenisu

ZAJÍMAVOSTI
Vánoční kouzlo“ nezklamalo
Byl jsem jedním z návštěvníků výstavy „Vánoční kouzlo“, kterou uspořádali
v prosinci děti a učitelé lutínské základní a mateřské školy (viz. lednové vydání
OZ). Musím napsat hned úvodem, že na
mě hluboce zapůsobila. Taková spousta
nápaditých a hezkých výtvorů dětí ve mně
vyvolala tu nejpěknější vánoční náladu
a přesvědčení, že něco tak znamenitého
jsem tu snad dosud neviděl.

Výzdoba auly byla perfektní počínaje vchodem, schodištěm, vestibulem až
po bohaté a krásně uspořádané exponáty v sále. Práce dětí svědčily nejen o jejich bohaté fantazii a šikovnosti, ale také
o velmi dobré úrovni estetické a výtvarné
výchovy ve škole.
Jistě mi dají za pravdu i další návštěvníci, kteří nelitovali času a výstavu zhlédli.
Ti, kdo nepřišli, mají naopak čeho litovat.
My, kdo jsme přišli a viděli, děkujeme za
hezký zážitek a přejeme si, aby akcí tohoto druhu lutínská škola pořádala víc.
Vladimír Smékal

Třebčínské střípky
Třebčínský rodák Antonín Spurný z Lip
je nadšeným sběratelem historických skutečností a zajímavostí a této své zálibě
se věnuje řadu let. Shromáždil skutečně
obrovské množství materiálů, informací
a faktů o naší minulosti.

Ještě jednou o Karlu Pádivém
V minulém čísle Obecního zpravodaje
v rubrice Zajímavosti byl zveřejněn článek
o známém profesionálním hudebníkovi
Karlu Pádivém. S určitým překvapením, ale
i zadostiučiněním jsme zaznamenali několik
reakcí našich čtenářů na uveřejněná fakta.
Jedna z nich stojí opravdu za pozornost.
Ozvala se nám rodina Jaroslava Slezáka
z Lutína s tím, že článek je velice potěšil.
Ptáte se proč? Paní Božena Slezáková je
totiž rozená Pádivá. A její otec Jan Pádivý
nebyl nikdo jiný než bratr muzikanta Karla
Pádivého. Karel byl tedy pro naši čtenářku
strýcem. Stojí za to ještě říci, že oba bratři
byli hudebně velice nadaní.
Rodina Jana Pádivého pochází z Bartošovic u Nového Jičína, což je hodně daleko od
rodné Vysočiny či bratrova Trenčína.
Pak že to není skutečně zajímavá shoda
náhod!
Ladislav Smička

Jarní STAVOTECH
Dovolujeme si Vás pozvat na 39. pokračování stavebního a technického veletrhu
STAVOTECH Olomouc, který se uskuteční
ve dnech 11. – 13. března 2010 na Výstavišti
Flora.
Součástí veletrhu je specializovaná výstava Bazény & Sauny a veletrh pro obnovu památek a historických sídel RENOVA.
Výstavní expozice jsou umístěny v pavilonech A, E a na přilehlých venkovních plochách.
Pro návštěvníky je připravena tombola
o 1000 cen a brány výstaviště jsou pro veřejnost otevřeny ve čtvrtek a pátek od 9 do 18
hodin; v sobotu od 9 do 17 hodin.

Titulní strana publikace
V současné době vydal publikaci Třebčínské střípky, které se vracejí o více než
sto let zpět, ale popisují věci a skutečnosti
i méně vzdálené. Je to dílo nevídané, působivé i velmi milé a čtenář, zvláště pamětník a starousedlík, se od něj při čtení
skutečně neodtrhne.
Třebčínské střípky jsou pro naše občany
přichystány k zapůjčení v obou obecních
knihovnách.
Autorovi patří za práci a úsilí věnované
vydání publikace zvláštní poděkování.
Stejně tak je potřeba poděkovat všem, kdo
pochopením a ﬁnančním příspěvkem vydání tohoto cenného dílka umožnili.
Ladislav Smička
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Z minulosti Lutína
/Z kroniky obce vybral a upravil
Vladimír Smékal./
Rok 1982 byl organizací UNESCO vyhlášen za Mezinárodní rok úcty ke stáří.
MNV Lutín poskytl přestárlým občanům
s minimálním důchodem peněžitou, potravinářskou a uhelnou pomoc za 39 tis.
Kčs. Padesáti občanům z Lutína, Luběnic
a Třebčína byl dán příspěvek ve výši 150
– 200 Kčs.
V únoru se konalo školení občanů v civilní ochraně zaměřené na poskytování
první pomoci postiženým v případě válečného nebezpečí. Veřejná plenárná zasedání MNV byla občany poměrně bohatě
navštěvována.
V květnu se uskutečnila výstava
Z odkazu předků, na které bylo k vidění
mnoho starožitností i předmětů používaných při práci.
Povětrnostní podmínky byly v roce
1982 velmi příznivé. Z toho důvodu také
překročilo JZD plánované výnosy. Bylo
dosaženo nejvyšších výnosů od založení
JZD. Tak např. výnos obilovin na ha činil
55,33 q a plán byl splněn na 106,3%.
Částka za nákup potravin v obchodech
v Lutíně činila asi 7000 Kčs na osobu za
rok.
V Lutíně bylo celkem 236 soukromých
automobilů. Při počtu 1700 obyvatel připadalo jedno vozidlo na 7,2 obyvatele.
Členové požárního sboru k.p. Sigma
oslavili v roce 1982 50 roků trvání sboru.
Lutínští zahrádkáři pečovali o květiny
a zeleň v obci. V říjnu uspořádali úspěšnou výstavu ovoce a zeleniny a pro členy
ČZS dva tématické zájezdy.

Ze sportovních událostí byly zajímavé
zápasy lutínských fotbalistů s přáteli z jugoslávského Daruvaru.
V roce 1982 nastaly změny také v k.
p. Sigma Lutín:

Byl zbourán zděný tovární komín.
Závod dosáhl nejvyšší výroby zboží
a plán byl splněn již 21. prosince.
Zimní rekreace se zúčastnilo 106 a letní 1370 zaměstnanců.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků

Naši jubilanti
V lednu oslavili:
88 let
81 let
80 let
80 let

Zdeněk Hanák
Jan Spišák
Marie Dostálová
Marie Fryblíková

Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
foto: Jana Jašková

V únoru oslavili:
91 let
89 let
88 let
87 let
87 let
84 let
84 let
83 let
82 let
75 let
75 let

Anežka Báťková
Marie Bokůvková
Vlasta Huslarová
Milada Stachová
Miroslav Zahradníček
Marie Andrlíková
Růžena Sedláčková
Bedřich Dvořák
Vlasta Šátková
Jindřich Krejčí
Zdenka Hofírková

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Třebčín

V neděli 21. února 2010 proběhlo v Třebčíně slavnostní přijetí 6 dětí do svazku
obce. Kulturním programen je přivítaly
děti ze slatinické ZŠ a studentka gymnázia
Ivona Greplová z Třebčína.

Všem jubilantům přejeme zdraví
a spokojenost.
foto: Jana Jašková

Narozené děti:
leden:
Jolana Hanzelová
Veronika Nováková
Dominika Palánková
Jiří Špičák
Matyáš Vyhnánek

Lutín
Lutín
Třebčín
Třebčín
Lutín

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

Opustili nás
ve věku …
96 let
90 let
83 let

Františka Palánková
Oldřiška Hübnerová
Jan Šmíd

Lutín
Lutín
Lutin

Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti
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