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ZE ŽIVOTA OBCE

Výsledky voleb

Květnových voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR se zúčastnilo ve 
čtyřech volebních okrscích naší obce 
1590 občanů, což je 61,38 % z celkové-
ho počtu 2590 zapsaných voličů.

Platných hlasů bylo 1573.
Na základě výsledků, zveřejněných 

hned po volbách ve vývěsních skříň-
kách OÚ, by do „parlamentu“ v Lutí-
ně zasedli zástupci celkem šesti (z 18) 
stran, které se ucházely o přízeň voli-
čů. Jejich pořadí podle počtu získaných 
hlasů je následující:
1. ČSSD – 28,16% (443 hlasů)
2. KSČM – 12,84 % (202 hlasů)
3. TOP 09 – 12,78% (201 hlasů)
4. Věci veřejné – 12,27% (193 hlasů)
5. ODS – 12,08% (190 hlasů)
6.  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 

– 6,74% (106 hlasů)

Ze zbývajících volebních stran se 
nad hranici 4% dostaly Suverenita 
Jany Bobošíkové (4,45%) a KDU-ČSL 
(4,26%).

Antonín Bábek
starosta obce

Významnější akce 

za uplynulé období

Vzhledem ke stále se opakujícím dota-
zům považuji za účelné informovat naše 
občany o významnějších akcích s různou 
dotační podporou, které byly v obci dokon-
čeny v období let 2006 až 2010. Samozřejmě 
mnohé již byly připravovány dříve, zejména 
v etapách projektování a dotačního řízení. 
Vzhledem k možnosti rozsahu příspěvku se 
zaměřuji jen na akce, na které byly získány 

i jiné prostředky a zdroje než z obecního 
rozpočtu. Celková hodnota díla jen níže 
uvedených akcí za posledních pět let činila 
přes 133 mil. Kč a získané prostředky – do-
tace 84 mil. Kč.

Nyní ke konkrétním akcím v jednotlivých 
letech:

V roce 2006 byla dokončena příjezdová 
komunikace k panelovému sídlišti v hodno-
tě 15,5 mil. Kč s dotací 4 mil. Kč. Byla zahá-
jena úplná rekonstrukce čistírny odpadních 
vod za 41,3 mil. Kč s dotací 30,7 mil. Kč. Pro 
zásahovou jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Třebčín byla opravena cisternová au-
tomobilová stříkačka ( generální oprava ) za 
634 tis. Kč s dotací 200 tis. Kč. V Třebčíně 
bylo investováno do zeleně ( tzv. interakční 
prvek ) 72 tis. Kč s dotací 65 tis. Kč.

V roce 2007 došlo ke zpracování projek-
tové dokumentace pro cyklostezku mezi 
Lutínem a Třebčínem v hodnotě 291 tis. Kč 
s dotací 249 tis. Kč a dále k úpravě hřiště 
u základní školy za 402 tis. Kč s dotací 280 
tis. Kč.

V roce 2008 proběhla velká investiční 
akce „Vodovod ve staré části Lutína“ v ob-
jemu přes 10 mil. Kč s dotací 7,7 mil. Kč. 
Rekonstrukcí ulice Jana Sigmunda vznik-
lo dílo za téměř 30 mil. Kč s dotací 23,9 

mil. Kč. Rekonstrukce vodovodu v ulici 
Zahrádky stála 2,5 mil. Kč s dotací téměř 
1 mil. Kč.

V roce 2009 proběhla dlouho plánovaná 
regenerace panelového sídliště - II. a VI. 
etapa v hodnotě přes 17 mil. Kč s dotací 
4 mil. Kč.

V letošním roce předpokládáme zahájení 
výstavby vodovodu z Lutína do Třebčína za 
částku přes 17,5 mil Kč s předpokládanou 
dotací 12 mil. Kč.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Co přineslo jaro v obci

V sobotu 29. května měly naše děti mož-
nost využít skákacího hradu a jiných her na 
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Rybníčku. Pěknou akci organizovala naše 
kulturní komise. Plánované kácení máje se 
ovšem nekonalo, protože se o tuto činnost již 
ve čtvrtek postarali šprýmaři z Olšan. Lutínu 
zbyla tentokrát jen „prča okolo krča“ (volně 
přeloženo „dovádění kolem pařezu“). 

● ● ●
Vlhké a deštivé počasí nás stále ještě zlobí. 

Jezero, které vzniklo na poli u vodního toku 
Deštná, zmizelo až po třech týdnech. Pokud 
šlo o řeku Blatu, protipovodňové zábrany na 
dešťovém přivaděči zabránily Blatě v postu-
pu směrem do sídliště.

Na červnovém jednání obecního zastupi-
telstva bylo rozhodnuto opakovaně projednat 
se Zemědělskou vodohospodářskou správou 
Brno vyčištění vodního toku Deštná.

● ● ●
Naše obec získala od Olomouckého kra-

je dotaci na opravu horní kapličky v Třeb-
číně. Oprava probíhá, je hotová izolace 
proti prostupující vlhkosti, kaplička bude 
omítnuta z vnitřní i vnější strany a je také 
opraveno oplechování atiky. Opravu zajiš-
ťuje fi rma Prova.

● ● ●
Předposlední z odkoupených bytových 

domů v Růžové ulici (č.p. 192) prošel v mi-
nulém roce velkou rekonstrukcí, která skon-
čila letos na jaře povrchovou úpravou okolí 
domu. Výsledek můžete posoudit sami.

Text a foto: Ing. Miroslav Mačák

Stavební úřad v Lutíně

Stavební úřad Lutín je samostatnou sou-
částí Obecního úřadu Lutín, je obecným 
stavebním úřadem ve smyslu § 13 odst.1 
písm. g) č. 183/2006 Sb. o územním pláno-
vání a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů. Vykonává ve svém správním ob-
vodu státní správu na úseku územně správ-
ním a úseku stavebně správním dle zákona 
a správní činnosti, které jsou mu stanove-
ny dalšími právními předpisy, např. záko-
nem o pozemních komunikacích, zákonem 
o správních poplatcích, zákonem o přestup-
cích. 

Stavební úřad v Lutíně byl zřízen ONV 
v Olomouci k 1.1.1984 s újezdní působností 
pro obce Lutín, Slatinice, Hněvotín a Těšeti-
ce, po oddělení obcí po roce 1989 pro samo-
statné obce Luběnice a Ústín. V roce 1992 
byla Okresním úřadem v Olomouci rozší-
řena újezdní působnost stavebního úřadu 
o obec Bystročice. 

V současnosti tak správní obvod sestá-
vá z dvanácti katastrálních území, tj. k.ú. 
Lutín, Třebčín, Slatinice na Hané, Lípy, 
Hněvotín, Luběnice, Těšetice u Olomouce, 
Rataje u Olomouce, Vojnice u Olomouce, 
Ústín, Bystročice, Žerůvky. Celkový počet 
obyvatel v tomto území dosahuje téměř de-
víti tisíc a rozšiřující se výstavbou rodinných 
domů dále roste. Tento trend způsobuje blíz-
kost krajského města, což má vliv na nárůst 
průmyslových staveb a následně na rozšiřo-
vání lokalit pro výstavbu bytů, a to převážně 
formou rodinných domů.

Odborná činnost stavebního úřadu je za-
jišťovaná třemi pracovnicemi na pracovišti 
v Lutíně, Olomoucká 131 a pro lepší dostup-
nost pro stavebníky i na obecních úřadech 
v Hněvotíně a Těšeticích v jednom úředním 
dni (pondělí odpoledne).

Výsledkem činnosti stavebního úřadu 
je vydávání prvoinstančních rozhodnutí 
a opatření dle stavebního zákona na úseku 
územně správním. To jsou územně pláno-
vací informace, územní souhlasy, územní 
rozhodnutí o umístění stavby, územní roz-
hodnutí o využití území, územní rozhod-
nutí o změně stavby, územní rozhodnutí 
k dělení a scelování pozemků, vyjádření 
k dělení nebo scelování pozemků, vyjádření 
k převodu pozemků dle zákona č. 95/1999 
Sb. o podmínkách převodu zemědělských 
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné 
osoby, vydávání vyjádření pro speciální sta-
vební úřady (např. vodoprávní úřad), které 
tyto úřady potřebují pro vydání svého sta-
vebního povolení. 

Na úseku stavebně správním vydává sta-
vební úřad souhlas s provedením jednodu-
chých staveb na základě ohlášení, stavební 

povolení, povolení změny stavby před jejím 
dokončením, povoluje užívání staveb, vy-
dává kolaudační souhlasy, kolaudační roz-
hodnutí, povolení k předčasnému užívání 
staveb, rozhodnutí po provedení zkušební-
ho provozu, souhlas se změnou v užívání 
staveb, povoluje odstranění staveb,nařizuje 
odstranění nepovolených staveb, nařizuje 
nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpra-
vy a údržbu staveb. 

Stavební úřad vede evidenci a ukládá ově-
řenou dokumentaci staveb ve svém archivu.

Stavební úřad Lutín za dobu svého půso-
bení povolil stavbu rodinných domů, stavby 
pro výrobu a skladování, zemědělské stav-
by, stavby benzinových stanic, stavby pro 
lázeňství, stavby pro školství, stavby pro re-
kreaci a zahrádkářství, stavby technických 
sítí, stavby místních komunikací a mnoho 
dalších stavebních úprav existujících staveb. 
Ani v nynější ekonomické situaci neklesá 
zájem o výstavbu rodinných domů a provo-
zoven, o rozšiřování stávajících provozů ve 
výrobních zónách. Např. v roce 2008 bylo na 
stavební úřad předáno 1552 podání a v roce 
2009 to bylo 1596 podání. Z toho je zřejmé, 
že stavební úřad má zajištěný dostatek práce 
i na další roky.

Výdaje na činnost stavebního úřadu jsou 
plně hrazeny ze státního rozpočtu formou 
dotace do obecního rozpočtu poskytnuté na 
výkon státní správy. Tohoto způsobu fi nan-
cování činnosti SÚ se podařilo dosáhnout 
v plném rozsahu až v letošním roce, po asi 
dvouletém jednání s ministerstvem fi nancí.

Ing. Drahoslava Mačáková 
vedoucí SÚ

Hodový koncert v Třebčíně

V neděli 9. května se konal v kapli svaté-
ho Floriána v Třebčíně již podruhé hodo-
vý koncert. Na tomto koncertu vystoupil 
fl étnový soubor Black Ladies. Soubor vy-
stupuje pod vedením pana Víta Janečky. 
Do Třebčína přijel soubor v plném obsa-
zení: 7 příčných fl éten, kontrabas, klávesy 
a zpěvák. Úvodní slovo měl Ing. Vlastimil 
Hofírek a průvodní slovo mezi jednot-
livými skladbami vedoucí souboru pan 
Janečka. 

2



Ve slavnostně vyzdobené kapli zazněla 
známá díla věhlasných autorů, a dokonce 
i skladby, které měly na tomto koncer-
tě premiéru. Podle slov pana Janečky se 
prostředí a atmosféra v kapli sv. Floriána 
staly impulzem k nastudování nových 
skladeb. Velmi nás všechny potěšilo, že 
Třebčín měl tu čest stát se prvním místem 
přednesu těchto děl. 

Účast na koncertu byla velká, což svědčí 
o zájmu občanů o kulturu v obci. Flétnový 
koncert byl důstojným zakončením hodo-
vých radovánek v Třebčíně. 

Vlaďka Kolářová
členka kulturní komise

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce
        

dne 28. 4. 2010:  

Schválila:

� stanovisko k záměru akce „Dostavba 
výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. – 
fáze III“. Předpokladem ke schválení 
je, že nedojde k negativnímu dopadu 
na životní prostředí v Lutíně;                              

� smlouvu o zřízení věcného břemene 
k obecním pozemkům p.č. 258/40 a p.
č. 357 v k. ú. Lutín pro uložení kabe-
lů NN stavby „Lutín, Za Rybníčkem, 
Bernát – NNk“, uzavřenou mezi Obcí 
Lutín a společností ČEZ Distribuce, 
a.s.;

� poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
formou dohody o poskytnutí příspěv-
ků Českému svazu žen, místní skupi-
ně Lutín, na zabezpečení akce Setkání 
žen ke Dni matek, která se konala ve 
středu 12. 5. 2010 v aule ZŠ;

� zakoupení cen do soutěže okolních 
škol v atletice „O putovní pohár sta-
rosty obce Lutín“.

dne 19. 5. 2010:

 Schválila:
 
� záměr TJ Sigma na zbourání části ple-

chového plotu areálu TJ (naproti MŠ 
v Lutíně) a zároveň zaplocení obec-
ních parcel p.č. 205/12 a 205/13 v k. ú. 
Lutín, čímž by se areál zvětšil o vý-
měry těchto parcel. Podmínkou ale je, 
že bude zaplocena i parcela p.č. 212/49 
(majitel p. Antonew), pokud s tím bude 
majitel souhlasit;

� poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 
42 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kra-
je na částečné pokrytí nákladů na poří-
zení 2 ks radarů v ulicích Olomoucká 
a Slatinická v Lutíně; 

� poskytnutí fi nančního příspěvku ve 
výši 15 000 Kč z rozpočtu Olomouc-
kého kraje na částečnou úhradu výda-
jů na zajištění akceschopnosti jednot-
ky SDH. Příspěvek se poskytuje jako 
neinvestiční na zakoupení 1 ks zása-
hového obleku. Rada rovněž schválila 
spolufi nancování obce ve stejné výši, 

jako je výše příspěvku;
� poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 

na zabezpečení dětského dne v Třebčí-
ně, pořádaného kulturní komisí rady.

� Souhlasila s udělením licence k provo-
zování veřejné linkové osobní dopravy 
společnosti Veolia Transport Morava, 
a.s., po dobu konání folkového festiva-
lu Zahrada v Náměšti na Hané (od 2. 7. 
do 6. 7. 2010).

� Vzala na vědomí Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Obce Lutín 
za rok 2009. Rada doporučuje, aby 
zpráva byla schválena zastupitelstvem 
včetně navržených, případně provede-
ných nápravných opatření.

dne 16. 6. 2010:

 Schválila:
   
� převod neinvestičních prostředků 

v rámci rozpočtu MŠ PO ZŠ Lutín ve 
výši 84 000 Kč z plánovaného nákupu 
DHIM na nákup nového nábytku do 
dvou oddělení MŠ;
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Prázdniny jsou tady
a s nimi doba her a radovánek, dovolených a lenošení. Přejeme všem 

našim čtenářům, aby následující dva měsíce prožili a přežili ve zdraví 
a pohodě. Aby si děti a učitelé odpočinuli od školy a načerpali sílu a ener-
gii do další práce. 

Užívejte si sluníčka a koupání, dovádějte, cestujte a poznávejte, ale ne-
zapomeňte přitom chránit své zdraví a přírodu.

Dobrou náladu, hezké počasí a mnoho krásných zážitků přeje 
redakční rada OZ.

/foto: Eva Sedláčková/



� poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
TJ Sigma, oddílu tenisu, na zabezpe-
čení tenisového turnaje, který se konal 
v sobotu 26. 6. 2010 v areálu TJ. 

� Vzala na vědomí informace ředitele 
PO ZŠ a MŠ Lutín Mgr. Jana Spurného 
o provozu MŠ Lutín o hlavních prázd-
ninách a o přerušení služby – vaření 
pro cizí strávníky v době od 28. 6. do 
22. 8. 2010 z důvodu plánované rekon-
strukce elektroinstalace v kuchyni ZŠ.

O čem jednalo zastupitelstvo obce 
na 17. veřejném zasedání

dne 16. 6. 2010:

 Schválilo:

� Závěrečný účet včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření, kte-
rá je součástí Závěrečného účtu Obce 
Lutín za rok 2009 s výhradou;   

� patnáctičlenné Zastupitelstvo obce 
Lutín pro volební období 2010 – 2014, 
ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění;

� odkoupení pozemku p.č. stav. parcela 
235/4 v k. ú. Lutín o výměře 84 m2 od 
pana Františka Špundy;

� odkoupení části pozemku p.č. 261/1 v k. 
ú. Lutín o výměře 11 m2 od majitelů – Evy 
Jindrové, Jana Odstrčila, Jiřího Odstrčila 
a dědiců paní Milady Odstrčilové; 

� prodej části pozemku (zastavěnou plo-
chu) p.č. 212/9 v k. ú. Lutín takto:

 -  Společenství vlastníků Lutín 204, za-
stoupenému Vojtěchem Solovským 
(o výměře 23 m2) 

 -  Společenství vlastníků Lutín 205, 
zastoupenému Petrem Danyim (o vý-
měře 22 m2)

 -  Bytovému družstvu Lutín, Lutín, Na 
Sídlišti 206, zastoupenému Petrem   
Endlicherem (o výměře 22 m2);

� fi nanční pomoc Obci Malhotice, posti-
žené povodní 2010, ve výši 30000 Kč.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Zápis do MŠ ,,Klubíčko“

Zápis dětí na školní rok 2010-2011 probě-
hl v lutínské mateřince 18. května. Společně 
se zápisem byl také ,,Den otevřených dve-
ří“. Rodiče s dětmi si mohli prohlédnout 
všechny prostory, pohrát si a zkusit, zda 
pastelky kreslí, klouzačka klouže, míče se 
kutálejí, volant je kulatý☺.

Bylo přijato 36 dětí z Lutína a okolních 
obcí. Těšíme se tedy v září …☺

 Dana Ostianová,
vedoucí učitelka

Předškoláci v „Pohodě“

Pondělí 24. května bylo pro předškolá-
ky dnem s velkým „D“. Odjížděli na školu 
v přírodě do penzionu Pohoda a někteří 
měli strávit pět dlouhých dní poprvé bez 
rodičů. Radost byla veliká, ale při odjezdu 
autobusu ukáply i slzičky. 

Celý týden probíhal v duchu hry „Cesty 
za pirátským pokladem“. Děti zakreslova-
ly do pirátské mapy, hledaly poklad, vyrá-
běly šátky, pásky a v pirátském převleku 
mapovaly okolí Šubířova. 

Čas utekl jako voda. Rozloučili jsme se 
s příjemným personálem penzionu a od-
vezli si „super“ zážitky. Velké „děkujeme“ 
patří zdravotnici p. Nebuchlové, která s ná-
mi odjela, i když se tuto zprávu dozvěděla 
v neděli večer. Po celou dobu se o nás vzor-
ně starala. Odměnou pro nás dospělé byly 
a jsou rozzářené oči těch nejmenších.

Helena Dosedělová,
učitelka

 

Hry a klamy

Ve středu 31. března navštívila naše 
třída interaktivní výstavu Hry a klamy. 
Výstava se konala v Olomouci v budově 
Vlastivědného muzea a od běžných vý-
stav, kde se na vystavené předměty nesmí 
sahat, se liší tím, že zde se s vystavenými 
exponáty hýbat a manipulovat přímo musí. 
Poté co jsme si v šatně odložili své kabáty 

a bundy, vrhli jsme se na řešení hlavola-
mů, kvízů a hádanek. Spoustu legrace 
jsme si užili u stěny tvořené množstvím 
drobných plastových tyčinek, do kterých 
jsme si mohli obtisknout své tělo. Také 
jsme si mohli šeptat na dálku dvaceti met-
rů pomocí dvou kouzelných parabol umís-
těných na opačných koncích místnosti. 

Každého z nás zaujal velmi jednoduchý 
přístroj, který vyzkoušel, jak jsme poho-
toví a rychlí. Svůj čich jsme si mohli otes-
tovat při poznávání různých druhů vůní, 
např. vanilky, octu, kávy, rumu, saponátu 
apod. Zajímavý zážitek nám poskytlo ně-
kolik pruhů zrcadel, která umožnila pro-
lnout obličeje dvou osob. 

V muzeu jsme strávili asi dvě hodiny, 
a ačkoliv by se to někomu mohlo zdát 
dlouho, nám ten čas uběhl rychle. Tato 
akce byla velmi poučná a přitom i zábav-
ná. Myslím, že s návštěvou této výstavy 
byla celá třída spokojená. 

Hana Chudobová, žákyně 8. A 

Vědomostní soutěž 

Od 17. února do 4. června 2010 probí-
hala celorepubliková vědomostní soutěž 
pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií zvaná 
„PaySecCup“, která byla zaměřená na bez-
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pečný pohyb po internetu. Pravidla soutě-
že si žáci mohli vyhledat na internetu, a to 
na adrese www.bezpecne-online.cz.

Soutěž se skládala ze tří kol, přičemž 
v každém kole muselo utvořené družstvo 
odpovídat na dvacet záludných otázek tý-
kajících se bezpečného používání inter-
netu. Pokud žáci nedokázali splnit dané 
úkoly, byli ze soutěže nemilosrdně vyřaze-
ni. Každého proto dostatečně motivovaly 
velmi lákavé ceny: za 1. místo dvoudenní 
školní zájezd na tropický ostrov v Němec-
ku, počítačová sestava, notebook, MP4 pře-
hrávač, maskot soutěže Pejsek, za 2. místo 
celodenní výlet do lanového centra, počíta-
čová sestava, digitální kamera, fl ashdisky, 
maskot soutěže Pejsek, za 3. místo celoden-
ní výlet do lanového centra, notebook, digi-
tální fotoaparát, fl ashdisky, maskot soutěže 
Pejsek, za 4. - 10. místo digitální fotoaparát, 
micro SD karty, maskot soutěže Pejsek a za 
11. – 20. místo maskot soutěže Pejsek.

Do soutěže se přihlásila dvě družstva 
reprezentující nejen třídy 6.B a 8.A, ale 
i celou ZŠ Lutín. Bohužel družstvo z 8.A 
bylo ze soutěže záhy vyřazeno, takže jsme 
všichni vkládali velké naděje do družstva 
ze třídy 6.B, které se hrdě probojovalo až 
do třetího kola. Žáci si říkali „Rybáci“ 
(Kateřina Kořistková, Alena Radvanská, 
Barbora Řezníčková, Michaela Vičarová, 
Hana Vlachová, Vendula Zbořilová, 
Dominika Zourková; Mirek Petřík, Matěj 
Popelka, Matěj Tyle). V soutěži byly žá-
kům nápomocny i učitelky: Mgr. Kateřina 
Mrázková (teoretická část) a Mgr. Renata 
Čechová (výtvarná část). 

I když se soutěže zúčastnilo celkem 648 
družstev, která reprezentovala jednotlivé 
školy, i v této silné konkurenci skončilo 
družstvo „Rybáků“ na pěkném 152. místě. 

Všem žákům gratulujeme k jejich umís-
tění a děkujeme jim za dobrou reprezen-
taci naší školy v konkurenci mnoha ZŠ 
a víceletých gymnázií, zaměřených např. 
na rozšířenou výuku počítačů. Věřím, že 
žáci mnohé zkušenosti a dovednosti získa-
né z této soutěže jistě plně využijí ve svém 
osobním a později i profesním životě. 

Mgr. Renata Čechová, učitelka

9. A v Praze

V úterý 25. května se naše třída konečně do-
čkala výletu do Prahy. Měli jsme před sebou tři 
dny s velmi bohatým pro-
gramem. Cestovali jsme 
vlakem a v hlavním městě 
jsme s nadšením využívali 
služeb metra, které bylo 
asi naším největším zážit-
kem. Paní učitelky Dana 
Vrbová a Věra Voňková 
pro nás zájezd nachystaly 
a celé tři dny o nás vzorně 
pečovaly. Přespávali jsme 
v hotelu Pramen, kde jsme 
se i stravovali.

První den jsme si ob-
jasnili různé politické 
problémy a dozvěděli 
se, jak to vlastně chodí 
v Poslanecké sněmovně 
- kde sedí páni politikové, jak fungují vo-
lební akce a tiskové konference. Po ujas-
nění celé této problematiky jsme navští-
vili Valdštejnskou zahradu. K velkému 
zklamání našich učitelek jsme se všichni 
zajímali spíš o místní pávy než o krásné 
prostředí zahrady. Poté následovala pro-
hlídka budovy České televize na Kavčích 
Horách. Zhlédli jsme dva fi lmy o tom, 
jak to v České televizi chodí, prohlédli 
si interiér a některá z natáčecích studií.
Viděli jsme studio, kde se natáčí pořad 
„Sama doma“, a právě probíhající natá-
čení „Kouzelné školky“. Největší zážitek 

jsme však měli ze zkoušení různých paruk 
a doplňků, které byly použity v různých 
pohádkách zde natočených.

Večer nás čekalo Národní divadlo.Zhlédli 
jsme komedii „Sluha dvou pánů“ s Mirosla-
vem Donutilem a ujistili se, že pan Donutil 
je opravdu vynikající herec.

Druhý den jsme se vydali na Pražský 
hrad. Prohlédli jsme si muzea v jeho areálu 
a Chrám sv. Víta. Velmi nás zaujala i hrad-
ní stráž. 

Prošli jsme Malostranskou ulicí na 
Karlův most a s jeho stavbou a historií 
jsme se pak seznámili v muzeu. Při pro-
jížďce po Vltavě nám dělal kapitána jeden 
milý Slovák, který nám vyprávěl o Vltavě 
a svých zážitcích s ní. Docela jsme rozu-
měli. Po projížďce jsme dostali rozchod 
u Paladia, což je moderně zrekonstruova-
ný obchodní dům. Večer jsme si prohlédli 
noční Prahu a lanovkou jsme se dostali na 
Petřín, kde jsme vystoupili i na rozhled-
nu.

Třetí den - den poslední - jsme měli 
trošku volnější. Měli jsme namířeno do 

Klementina, ale pro-
tože měli zavřeno, 
moc jsme toho nevi-
děli.Vydali jsme se 
tedy na Staroměstské 
náměstí, kde jsme si 
prohlédli orloj, rad-
nici (i vyhlídkovou 
věž) a poté jsme měli 
náš očekávaný dvou-
hodinový rozchod. 
Nakonec následovala 
ještě prohlídka rad-
ničního muzea. Tím 
jsme program zakon-
čili a vlakem jsme se 
opět vrátili domů.

Potkali jsme i pár 
známých osobností 

- Pavla Béma, Dalibora Gondíka, jedna 
spolužačka dokonce i Raye Korantenga. 

Tak co říct závěrem? V Praze bylo krás-
ně, i když podstatně dráž než u nás. Ale 
myslím, že na takové krásné hlavní město 
můžeme být pyšní.

Andrea Španihelová, tř. 9.A
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Vyhráli okresní kolo

Okresní kolo celostátní soutěže ve vy-
bíjené PREVENTAN CUP pro 1. stupeň 
ZŠ se i letos konalo v Olomouci v ZŠ Fr. 
Stupky. 26. dubna se ho zúčastnili také 
žáci 4. a 5. ročníku naší školy.

Do známé celostátní soutěže mladších 
žáků a žákyň bylo zaregistrováno devět 
družstev olomouckého okresu. Našim 
chlapcům a jediné odvážné dívce školy 
se podařilo porazit všechna zúčastněná 
družstva a vystoupit na stupínek nejvyš-
ší, tj. vyhrát okresní kolo a zajistit si tak 
postup do kola krajského.

Krajské fi nále soutěže se konalo 20. 
května v Prostějově ve sportovní hale 
DDM. Naši žáci bojovali s velkým na-
sazením s družstvy ZŠ Jeseník, Přerov, 
Protivanov, Brodek u Prostějova a Zá-

břeh n.M. Hráli dobře, byli tam však 
i lepší, proto se umístili na posledním, 
6. místě. V tak dobré konkurenci je to 
obrovský úspěch, nová neocenitelná zku-
šenost a úžasný sportovní zážitek. Všem 
hráčům gratulujeme.

Mgr. Marie Pokorná, učitelka

Na prázdniny s úsměvem

Oznámení

Oznamujeme všem trávníkům,
malým, velkým,dlouhým,
krátkým, starším, taky mladíkům,
že vyhlašuje holič Bedřich
soutěž o nejlepší sestřih.
Zajímavé ceny dodá
fi rma Béďa – česká móda.

Špatná nálada

Sedla mi na záda
moc špatná nálada.
Tlačila, bolela,
očima koulela.

Shoďte tu náladu!
Tleskněte zezadu,
aby se lekla,
ze zad se smekla.

Jenomže špatná nálada
dává se shodit nerada.
Jaká platí zásada?
Říct jí: „Vlez mi na záda!“

Z literární tvorby žáků ZŠ
Anna Hejná, 11 let
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Sigmundova SŠs, Lutín

Projekty Lutín – Wetzlar 2010

Letošní čtrnáctidenní výměnný pobyt 
žáků Sigmundovy SŠs ve Wetzlaru začal 
v sobotu 8. května.

Po organizačních pokynech nám zástup-
ce Ing. Oldřich Fojtek popřál mnoho zdaru 
a šťastnou cestu. Naposledy jsme z oken 
autobusu zamávali svým nejbližším a už 
nám nic nebránilo vyrazit na dlouhou cestu 
za hranice k našim německým sousedům, 
vstříc novým zážitkům, poznání cizí země 
a získání nových zkušeností.

Naší první větší zastávkou byl Norimberk. 
Hned po vydatné snídani jsme se vydali na 
průzkum města. Uchvátily nás křivolaké 
uličky, hrázděná architektura, typická pro 
Německo. Korunu tomu všemu nasadilo mu-
zeum historie železniční dopravy. Unaveni 
jsem nastoupili do autobusu a odjížděli ko-
nečně do Wetzlaru. Po příjezdu na ubytov-
nu jsme se rozdělili do pokojů a ti, kdo zde 
byli poprvé, začali prozkoumávat okolí. Dva 

týdny jsme mohli tomuto 
místu říkat domov.

První pracovní den byl 
seznamovací a organi-
zační. Prohlédli jsme si 
školu, kde budeme pra-
covat, a hlavně nám byla 
sdělena náplň práce - vy-
tvoření auta na dálkové 
ovládání, které mělo za 
úkol převážet materiál. 
Rozdělili jsme se do pěti 
týmů, pak nám už nic ne-
bránilo s chutí a elánem 
začít pracovat. 

Skupina CAD měla za 
úkol vytvořit výkresy 
a 3D sestavy, ty se dále 
posílaly na CNC, kde 
se údaje zpracovávaly 
k vytvoření programu 
pro CNC frézku a v díl-
ně nakonec vše smonto-
vali. Nepostradatelnou 
součástí byla 3D tiskár-
na nanášející roztave-
ný plast po vrstvách na 
základní desku. Tím se 
vytvořila přední maska 
přepravníku. Tisk jed-

noho páru trval i více než 24 hodin.
Práce byla velmi důležitá, ale je potřeba se 

taky uvolnit, relaxovat a poznávat cizí zemi. 
Bohatý program nám nabídl prohlídku 
Bonnu - bývalého hlavního města NSR a ro-
diště skladatele Ludwiga van Beethovena. 
Následující dny jsme navštívili Kolín nad 
Rýnem s jeho známou katedrálou, která byla 
ve středověku největší v Evropě. Prohlédli 
jsme si místní ZOO a pluli výletní lodí po 

Rýnu do města Linz, navštívili jsme obří fi r-
mu Buderus, kde se vyrábějí třeba několika-
tunové hřídele. Největším zážitkem byla pro 
nás návštěva zábavního parku Phantasialand 
poblíž Kolína. Měli jsme možnost si užít 
bezpočet atrakcí, jako volný pád v Tajemné 
věži, dobrodružství na divoké řece či jízdu 
po Coloradu. Ti odvážnější mohli zavítat do 
doupěte Černé mamby. Dovolím si říci, že 
návštěva Phantasialandu byl jeden z nejlep-
ších zážitků.

Po uplynutí dvou týdnů nás čekala už jen 
závěrečná prezentace, slavnostní večeře 
v čínské restauraci a cesta domů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat našemu 
mistru Ladislavu Portešovi a učitelkám 
Ing. Lence Pomykalové a Mgr. Blance 
Janečkové, kteří svědomitě a zároveň shoví-
vavě bděli nad naší prací a celým pobytem.

Pro mě osobně, a věřím, že i pro ostatní 
členy našeho týmu, byla účast na projektu 
zdrojem nových, cenných informací a po-
znatků.

Petr Bouchal, MS 3. B
/foto: Ladislav Porteš/



Slavnostní vyřazení absolventů

Ve středu 9. června proběhlo v aule ZŠ 
Lutín již tradiční slavnostní vyřazení 
absolventů Sigmundovy SŠ strojírenské. 
Do auly se dostavili absolventi dvou ma-
turitních tříd, jejich rodiče a přátelé, ve-
dení školy, zástupci obce Lutín, ředitel 
ZŠ a zástupci fi rem, u kterých naši absol-
venti vykonávali výrobní praxi.

Shromáždění zahájil a celým aktem 
prováděl zástupce školy Ing. Oldřich 
Fojtek. Po přivítání hostů pozdravil shro-
mážděné ředitel Sigmundovy střední 
školy Mgr. Pavel Michalík, který ocenil 
studijní úspěchy žáků a připomněl tra-
dici strojírenských oborů na naší škole. 
A následovalo slavnostní předávání vy-
svědčení.

Jako první nastoupilo šestnáct absol-
ventů oboru Mechanik seřizovač se svou 
třídní učitelkou Mgr. Jitkou Bušinovou. 
Ta představila jednotlivé žáky, krátce 
zhodnotila studijní úsilí žáků a připo-
mněla něco z historie třídy. Poté společně 
s ředitelem školy Mgr. Michalíkem pře-
dala maturitní vysvědčení. Zároveň ab-

solventi obdrže-
li od tajemní-
ka obce Lutín 
Ing. L. Václavíka 
Pa m ě t n í  l i s t 
obce Lutín a ta-
ké se podepsali 
do Pamětní kni-
hy obce. Někteří 
žáci této třídy 
obdrželi k matu-
ritnímu vysvěd-
čení ještě Euro-
pass mobility, 
který jim za vy-
konanou zahra-
niční stáž předal 
mistr OV Ladi-
slav Porteš. Na závěr třídní učitelka od-
měnila drobnými dárky nejlepší žáky této 
třídy. 

Čtrnáct absolventů nástavbového studia 
Provozní technika nastoupilo v čele s tříd-
ní učitelkou PhDr. Alenou Mašláňovou. 
PhDr. Mašláňová v úvodní řeči vzpomněla 
na nedávno zesnulého kolegu Ing. Josefa 
Pavlíčka, po kterém třídu převzala. 

Shrnula studij-
ní úspěchy této 
třídy a společně 
s ředitelem ško-
ly předala ab-
solventům ma-
turitní vysvěd-
čení. I tito ab-
solventi obdrže-
li Pamětní list 
obce Lutín a po-
depsali se do 
Pamětní knihy 
obce.

H o d n o t n o u 
cenu  ve for-
mě peněžního 
daru převzal od 

Ing. J. Štěpánkové za fi rmu John Crane 
Sigma, a. s., žák MS 4. Lukáš Ott za vý-
borné studijní úspěchy a celkový pří-
stup ke studiu. Osvědčení Hospodářské 
komory České republiky bylo uděleno 
Martinu Valčíkovi, jedinému vyzname-
nanému žáku třídy MS 4. Toto osvědče-
ní obdrží v září v Praze. Drobné dárky 
předaly i fi rmy, u kterých naši žáci vy-
konávají výrobní praxi. Jmenujme např. 
fi rmu Honeywell Aerospace v zastoupení 
Ing. J. Hlušího, za fi rmu Weba Olomouc 
předal žákům posuvná měřítka pan mis-
tr Zdeněk Vantuch a fi rmu Kovovýroba 
Vraštil z Horky nad Moravou reprezento-
val sám pan Jaroslav Vraštil. 

Na závěr popřál ředitel školy absolven-
tům mnoho úspěchů v osobním i profes-
ním životě a těm, kteří jdou dále studo-
vat, hodně studijních úspěchů. 

Tak jsme uzavřeli letošní maturitní rok 
a můžeme se těšit na další studenty, kteří 
budou v tradici strojírenských oborů na 
Sigmundově střední škole v Lutíně po-
kračovat. 

Mgr. Jitka Bušinová
/foto: Stanislav Kőrner/
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Duha Křišťál

Mezi „mafi ány“ na Duhovém 

mostě

O víkendu 4. - 6. června jsme se s naším 
oddílem zúčastnili celorepublikového sra-
zu „mafi ánů“ v Olomouci. Jednalo se vlast-
ně o „sešlost“ pro oddíly, které zastřešuje 
stejná organizace jako nás – Duha. Teď 
ale k věci! Mafi ánů v republice přibývalo, 
bylo nutné se vzájemně seznámit a vyřešit 
případné neshody mezi jednotlivými ma-

fi ánskými rodinami. Byl to víkend plný 
obav, nejistoty, napětí, hazardu…, ale taky 
zábavy, poznávání nových lidí, jídla, spor-
tů a her.

A jak to už bývá u duháckých akcí zvy-
kem, čekal nás pestrý a barevný (zkrátka 
duhový) program – kdo chtěl, mohl si za-
hrát fl orbal, ringo, fotbálek, podívat se do 
ZOO, po Olomouci, vyřádit se v místním 
bazénu, na diskotéce.... Vybrat si zkrátka 
mohl každý – při každé aktivitě jsme však 
museli dávat pozor, abychom se nestali 
obětí jiného, zákeřného mafi ána, kterému 
se zachtělo našeho života – stačila chvilka 
nepozornosti, a už to bylo. Někteří odo-

lávali jen pár minut, někteří vydrželi do 
druhého dne.

Všichni jsme si akci náramně užili, obje-
vili jsme nové kamarády, vyzkoušeli nové 
věci, nasbírali několik úžasných umístění 
v různých soutěžích (Duhový most, nej-
lepší mafi án, bingo, fl orbal …) a získali 
spoustu nových zkušeností.

Teď doufejme, že se podobné akce bu-
dou opakovat častěji – 1x do roka – jako 
kdysi? Uvidíme…

Zbývá poděkovat účastníkům a organi-
zátorům za „super“ akci a také personálu 
kuchyně za skvělé jídlo! Děkujeme!

Petr „Hryzal“ Doseděl
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TJ SIGMA LUTÍN

Běh mládeže

Za krásného jarního počasí se v pátek 
23. dubna uskutečnil 17. ročník běhu mlá-
deže „Velká cena obce Lutín“.

Závodů se v 8 startech zúčastnilo 115 
sportovců z Lutína a okolí. Od prvního 
ročníku je to již 2353 závodníků a čoko-
lády od místních sponzorů bylo rozdáno 
425 kg. Jeden z pořadatelů „BraDoSka“ 
– Jarda Brablík, bývalý pracovník Sigmy 
žijící nyní ve Švýcarsku, věnoval pro zá-
vodníky několik cen.

Vítězové jednotlivých závodů: čas:
60 m 
dívky: Adéla Střídová (Třebčín) 12,35
chlapci: Saša Dutka (Lutín) 11,73
400 m 
dívky: Hana Krejčířová (Lutín) 1:38,11
chlapci: Jan Chmelář (Lutín) 1:27,28
800 m
dívky: Michaela Gieselová (Třebčín) 3:10,71
chlapci: Štěpán Chvátal (Třebčín) 2:52,27

1000 m 
dívky: Barbora Kubečková (Olomouc) 7:02,83
chlapci: Filip Kubeček (Olomouc) 6:48,08  

Na základě údajů z atletických tabulek 
určil profesionální rozhodčí vítěze letoš-
ního běhu mládeže. 

Držitelkou putovního poháru se pro 
tento rok stala Michaela Gieselová 
z Třebčína.

Vítězům blahopřejeme a všem závodní-
kům děkujeme za účast.

Za pořadatele
Václav Dostálík

Květen lutínských turistů

Květen bývá obyčejně vyvrcholením 
činnosti turistů. Nejinak tomu bylo i le-
tos. 

V sobotu 8. května byl uskutečněn již 
37. ročník turistického pochodu Máne-
sovou stezkou. Příznivé počasí, dobrá při-
pravenost a zkušenosti pořadatelů z minu-
lých let slibovaly, že i letos se tato akce 

vydaří. Počet účast-
níků však bohužel 
ani tentokrát nepře-
kročil průměrnou 
účast posledních let 
a na 25 km „vyšláp-
lo“ na trať jen devět 
turistů, což bylo nej-
méně v historii konání Mánesovy stez-
ky. Radostnější byla účast v pochodu na 
15 km, kde se dostavilo 131 vyznavačů 
turistiky. Potěšila také účast cyklistů, kte-
rých se na padesátikilometrovou vyjížďku 
vydalo dvacet.

Ve stejném dnu se konal také běh 
Mánesovou stezkou, který ale letos také za-
znamenal menší účast, hlavně z důvodu ko-
nání většího počtu běžeckých soutěží v kraji 
i republice. V Lutíně startovalo 32 běžců.

Od pátku do neděle 21. – 23. května 
uspořádal turistický odbor TJ Sigma ten-
tokrát dokonce třídenní turistický zájezd 
do Posázaví, o který byl velký zájem 
a účastníci byli s jeho průběhem právem 
velmi spokojeni.

Vladimír Smékal
odbor turistiky

ZAJÍMAVOSTI

Původní umístění sochy

O soše sv. Jana Nepomuckého z roku 
1869, kterou nechali zhotovit pololání-
ci z č. 19 Josef a Petronilla Vémolovi 
a která stojí dnes na Zákantí před bý-
valou mateřskou školkou v Třebčíně, 
jsem již psal ve Zpravodaji č. 82/2009. 
Již tehdy jsem uvedl, že socha původně 
stávala před dnešním Kulturním a spo-
lečenským zařízením, což je bývalá 

třebčínská škola. Poté co se ze školy 
stal hostinec, byla socha někdy kolem 
roku 1913 přesunuta na dnešní místo.

Kde přesně socha stávala, ukazuje 
výřez z nejstarší pohlednice Třebčína, 
která vznikla pravděpodobně roku 
1900. Zásluhu na vzniku pohlednice 
měli dva lidé. Jednak to byl Lambert 
Klabusay, amatérský fotograf, knihku-
pec, litograf a tiskař z Holešova, který 
jezdil po Moravě, a pokud ve vesnici, 
kterou navštívil, našel sponzora, zhoto-
vil několik fotografií, na jejichž zákla-
dě pak vyrobil pohlednici navštíveného 

místa. V Třebčíně byla tato pohlednice 
zhotovena nákladem místního obchod-
níka Františka Svozila, který byl poz-
ději také členem třebčínského národní-
ho výboru.

Na pohlednici je celkem pět sním-
ků částí Třebčína nazvaných Škola, 
U kaple, Grecmanův hostinec, Mlékárna 
a Obchod. Co se týká křížů a soch, na-
cházíme zde již zmíněného sv. Jana 
Nepomuckého před školou, ale také 
kříž před kaplí, který původně stával 
za kaplí, tam, kde dnes stojí lípy.

PhDr. Jan Štěpán
/foto: soukromý archív/
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Z minulosti Lutína

/Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír 
Smékal./

Rok 1984 byl ve znamení 750. výročí 
Lutína, tj. první písemné zprávy o jeho 
existenci. 14. září se uskutečnilo slavnost-
ní shromáždění občanů Lutína, kterého 
se zúčastnilo mnoho významných hostů 
a byla mimo jiné uspořádána módní pře-
hlídka. Následujícího dne byl uspořádán 
fotbalový turnaj a uskutečnil se průvod 
obcí s mnoha krojovanými účastníky. 
Vyvrcholením oslav bylo nedělní okrs-
kové cvičení požárníků. Pro účastníky 

oslav byly připraveny pamětní odznaky 
se znakem lutínské pečeti.

Od 1. ledna byl ustaven v Lutíně sta-
vební úřad s působností pro obce Lutín, 
Hněvotín, Slatinice a Těšetice.

Kulturně výchovnou činnost organizo-
valy stejně jako minulá léta Závodní klub 
ROH, společenské organizace a školy 
a bylo uspořádáno mnoho kulturních 
akcí.

Sbor pro občanské záležitosti vyvíjel 
tradičně úspěšnou činnost a začal vést 
svou vlastní pamětní knihu. V Lutíně se 
v tomto roce narodilo 27 dětí a zemřelo 
15 občanů.

Počasí v r. 1984 bylo pro zemědělskou 

výrobu dosti nepříznivé. Vysoké teploty 
v létě a trvalý nedostatek vodních srážek 
způsobily pokles hladiny spodních vod 
a negativně ovlivnily růst plodin.

Lutínští strojaři se v r. 1984 úspěšně 
vyrovnali se všemi plánovanými úkoly 
a výrobu zboží a úkoly exportu splni-
li začátkem poslední dekády prosince. 
V únoru navštívil Sigmu Lutín česko-
slovenský kosmonaut Vladimír Remek. 
V tomto roce v závodě věnovalo krev 355 
čestných dárců. Pracovní neschopnos-
tí bylo zameškáno 72000 kalendářních 
dnů. Zaměstnancům Sigmy bylo poskyt-
nuto 122 půjček na koupi a opravu domů 
a bytů v hodnotě 1,67 milionu Kčs.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V květnu oslavili:
88 let Maria Kubínová Třebčín
86 let Zdenka Šlimbachová Lutín
84 let Bohumil Tunka Třebčín
84 let Žofi e Novotná Lutín
84 let Jozefi na Zoubková Třebčín

83 let Milada Hošková Třebčín
82 let Vlastimil Látal Třebčín
82 let Růžena Moskalíková Lutín
81 let Marie Handlová Lutín
81 let František Zejda Lutín
80 let Libuše Navrátilová Lutín
80 let Jiřina Ševčíková Lutín
80 let Vladimír Smékal Lutín
75 let Bohumila Janošíková Třebčín

V červnu oslavili:
86 let Hedvika Brumovská Lutín
86 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
82 let Marie Kublová Třebčín
80 let Danuška Mrákavová Třebčín
80 let Bedřiška Žůrková Lutín
80 let Ludmila Přikrylová Třebčín

Narozené děti: 

březen:
Veronika Fialová Lutín
Lucie Chrbjátová Lutín
Simon Klusáček Lutín
Tereza Orbanová Lutín

duben:
Anna Baleková Lutín
Michaela Kostelná Lutín
Anita Svítková Lutín
Vojtěch Štěpán Třebčín
Eliška Zbořilová Třebčín

květen:
Benjamín Balga Lutín
červen:
Ella Ciupková Lutín

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

Vítání občánků

V sobotu 19 . června bylo v Lutíně slavnostně přijato do svazku obce 9 dětí.
Krásným programem je přivítaly děti MŠ Lutín.

● ● ● 

/foto: Michal Holásek/

�
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Sbor pro občanské záležitosti
Opustili nás 
ve věku …

78 let Květoslava Gruntová Lutín
73 let Jaromír Přikryl Lutín
84 let Růžena Sedláčková Lutín

Pozůstalým projevujeme 
upřímnou soustrast.

„Diamantová“ svatba
Šedesát společných let oslavili koncem června manželé Alena a Ladislav Crhovi z Lutína.

Přejeme zdraví, pohodu a veselou mysl do dalšího společného života.

„Deváťáci“ u starosty 

Ve čtvrtek 24. června odpoledne panova-
la v aule ZŠ slavnostní atmosféra. Starosta 
naší obce Antonín Bábek přijal a ocenil 
sedm žáků 9. třídy, kteří v průběhu školní 
docházky dosahovali velmi dobrých stu-
dijních výsledků. Ocenění žáci přišli i se 
svými rodiči a po slavnostním aktu přijali 
všichni pozvání k malému posezení. Tato 
zdařilá akce byla jistě pro všechny milým 
a příjemný zážitkem.

Oceněni byli Andrea Španihelová, Te-
reza Chromečková, Tereza Pavlíčková, 
Andrea Veselá, Karel Řehůlka, Lubomír 
Mikulka a Jan Smička. 

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů 
v dalším životě.

Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

/foto: Antonín Bábek/

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.


