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ZE ŽIVOTA OBCE

Dodávka pitné vody Lutín 
- místní část Třebčín

Pitnou vodu do veřejného vodovodu 
obce Třebčín dodává ZD Senice na Hané 
z vlastního zdroje. Stejně tak provádí 
hygienizaci pitné vody ve svém objektu 
Hydroglobus v areálu ZD.

Kvalita této dodávané vody musí od-
povídat platným legislativním před-
pisům a je dána především vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., na jejímž základě je 
veřejný vodovod Třebčín kontrolován 
pracovníky Krajské hygienické stanice 
v Olomouci.

Jeden z velmi důležitých ukazatelů 
jakosti pitné vody je obsah dusičnanů. 
Maximální povolená koncentrace du-
sičnanů v pitné vodě je 50 mg/l.

Zdroj pitné vody v majetku ZD Senice 
na Hané byl průběžně monitorován od 
roku 2003. 

V druhé polovině roku 2007 se začaly 
koncentrace dusičnanů v pitné vodě pro 
obec Třebčín postupně zvyšovat a v prů-
běhu roku 2008 se držely těsně kolem 
45 mg/l, což je těsně pod povolenou kon-
centrací. 

Opakovaně jsme písemně upozorňova-
li na tento stav majitele vodního zdro-
je a bezvýsledně navrhovali i jednání. 
Díky neustálým urgencím se ZD Senice 
rozhodlo zakoupit zařízení na částečné 
snížení obsahu dusičnanů v dodávané 
vodě. 

Hodnota dusičnanů se nyní pohybuje 
pod hodnotou povolenou legislativou. 
Při zvýšení koncentrace dusičnanů v su-
rové vodě by však opět mohlo dojít ke 
zvýšení na hraniční koncentraci.

Jako provozovatel vodovodní sítě v ob-
ci Lutín a Třebčín odpovídáme za dodr-
žení limitů jednotlivých ukazatelů dodá-
vané pitné vody. 

Řešení této situace a případná opatření 
jsou však zcela v kompetenci vlastníka 
veřejného vodovodu, tedy Obce Lutín. 
Proto jsme tuto situaci řešili již v minu-
lém roce. Vyústila v podání projektu na 
vybudování vodovodního přivaděče pro 
obec Třebčín ze zdroje Trávníky, který je 
v majetku obce. 

Tento zdroj je velmi kvalitní a má do-
statečnou kapacitu.

RNDr. Marcela Česalová

Volby do zastupitelstva 
obce 2010

Ve dnech 15. – 16. října letošního 
roku se uskuteční volby do zastupitel-
stva obce.

Podrobnější informace budou uve-
deny v mimořádném vydání Obecního 
zpravodaje dne 1. října, kde jednotlivé 
volební strany dostanou prostor pro 
představení kandidátů a svého volební-
ho programu.

Antonín Bábek,
starosta obce

V prvních červencových dnech proběhly 
pravidelné pololetní odečty stavu vodomě-
rů v obci Lutín a Třebčín. Děkujeme všem 
odběratelům, kteří nebyli zastiženi v době 
odečtů doma a zaslali nebo nahlásili nám 
stav svých vodoměrů. Další odečty budou 
probíhat koncem roku 2010.

V případě problémů na veřejné vodo-
vodní nebo kanalizační síti nebo dotazů ke 

kvalitě pitné vody kontaktujte prosím uve-
dené pracovníky:

RNDr. Marcela Česalová
– ředitelka provozování VH zařízení
Tel. 585 944 321, mobil: 724 111 163
e-mail: marcela.cesalova@arko-brno.cz

Zdeněk Dvořák
 – vedoucí provozu
Tel. 585 944 321, mobil: 724 566 235
e-mail: zdenek.dvorak@arko-brno.cz   

RNDr. Marcela Česalová
ředitelka provozování VH zařízení

Zprávy provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace

Den dětí v Třebčíně

I letos mohly děti oslavit svůj svátek 
v areálu „Ohrady“. Počkali jsme si ale na 
hezčí počasí, proto se akce konala opož-
děně - až 27. června. Pro děti byly tradič-
ně připraveny soutěže, hry i oblíbené kolo 
štěstí. Zasoutěžit si ale tentokrát mohli 
i jejich rodiče. Všichni byli za svou snahu 
odměněni sladkostmi a drobnými dárky. 
O hudební kulisu se postaral pan Miloš 
Foukal, který umožnil dětem vyzkoušet 
si také karaoke. Pěknou sestavu  aerobi-
ku předvedla děvčata pod vedením paní 
Korenné.

Vyvrcholením akce bylo hromadné vy-
puštění nafukovacích balónků s názvem 
„Kam nejdále dolétne?“ Inspirovalo nás 
k tomu vyprávění pana Giesela. Ten našel 
na zahradě balónek, který přiletěl až z Ra-
kouska. Děti přivázaly k balónku cedul-
ku se svým jménem, adresou a e-mailem. 
Po odpočítání startu se balónky vydaly 
na svou pouť. Nabraly směr Brno, odkud 
se ozvalo několik nálezců. Další balónky 
byly nalezeny v Rychtářově a Račicích 
u Vyškova. 

A čí balónky k někomu doletěly? Patřily 
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foto: Roman Giesel

Vodní tok Deštná

Jistě si mnozí z nás v poslední době klad-
li otázku, jak jsme v Lutíně připraveni na 
přívalové deště a zvýšené hladiny vodních 
toků.

 Určité problémy může způsobit vodní 
tok Deštná protékající Třebčínem, Slatinka 
vlévající se na západním okraji Lutína do 
Deštné a případně Blata, která  v nedávné  
minulosti ukázala, co umí.

Vhodným technickým řešením bylo vy-
budování zpětných klapek na dešťovém 
přivaděči z průmyslového areálu do Blaty 
a zvýšení pravého břehu Blaty.

Při přívalových deštích dochází k vý-
padku elektrického proudu a tím vyřa-
zení ČOV z provozu. Žádost o dotaci na 
nákup elektrocentrály byla Ministerstvem 
životního prostředí, zemědělství a fi nancí 
zamítnuta. Při vyhlášení vhodné výzvy 
k podávání žádostí o dotaci budeme žádat 
znovu. Jde o investici v hodnotě něco přes 
jeden milion korun. 

Mnohokrát jsme jednali s odpověd-
nými partnery, v radě obce či v zastu-
pitelstvu obce  o vyčištění vodního toku 
Deštná. Správcem tohoto vodního toku 
je Zemědělská vodohospodářská sprá-
va Brno, pracoviště Prostějov. Letos na 
přelomu července a srpna jsme na radni-
ci obdrželi informaci, že čištění vodního 
toku Deštná zařazují do plánu údržby na 
rok 2011 s přepokládanou výší nákladů 

500 000 Kč. Jistě jste si všimli informací 
v obecních vývěskách. 

Není ještě vyhráno, je třeba dále jednat 
a dotáhnout akci do konce. Zatím nedoře-
šeným problémem je uložení sedimentů, 
kdy se neobejdeme bez vstřícného postoje 
zemědělců. Odtěžený sediment je podle 
nové právní kvalifi kace hnojivem a podle 
toho se s ním musí zacházet.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Společenský a kulturní 
život

Obec Lutín a kulturní komise pořádají 
v sobotu 4. září v areálu „Rybníček“ 
v Lutíně taneční zábavu se skupinou 
VIA PABĚDA.
Začátek je v 19 hodin, vstupné 30 Kč, 
bohaté občerstvení zajištěno.
Těšíme se na všechny, kdo se umějí 
a chtějí bavit. Doufáme, že nám bude 
přát počasí, v opačném případě se akce 
nekoná.

*  *  *
Na pátek 1. října připravujeme III. 
ročník „drakiády“, který se bude konat 
od 15 hodin na stadionu TJ Lutín.

Mgr. Alena Večeřová, 
předsedkyně kulturní komise

Setkání seniorů 
Ve čtvrtek 21. října 2010 od 15.00 hod. 
se uskuteční ve Společenském domě 
Lutín  tradiční setkání seniorů obce 
Lutín a m. č. Třebčín.

Obec Lutín, SPOZ, kulturní komise

Na východním okraji Lutína se stékají vod-
ní toky  Deštná a Slatinka.

Ševčíkovým, Adélce Střídové, Martince 
Horejšové, Katce Rychlé a Monice 
Begyové. Těm přišly e-maily nebo po-
hlednice, ve kterých se pisatelé zajíma-
li o balónkovou akci i o to, kde vlastně 
Třebčín leží.

Myslím, že všechny děti odešly spoko-
jené. Dík patří všem pořadatelům, kteří 
dětský den připravili, sponzorům, kteří 
přispěli na dárky, a místním hasičům, kte-
ří se postarali o občerstvení. 

Mgr. Jana Chvátalová

foto: Ing. Miroslav Mačák

Sběr odpadu

V sobotu 23. října 2010 proběhne na 
území obce podzimní sběr nebezpečné-
ho a objemného odpadu. Organizace 
bude stejná jako letos na jaře, konkrétní 
časový a věcný průběh bude ještě zve-
řejněn na vývěskách obce a na webu.

Sbírat se bude na těchto pěti stano-
vištích: u kaple v Třebčíně v 8,00 hod., 
u bývalé mlékárny v Třebčíně v 8,30 
hod., v Lutíně u herny v 9,30 hod., na 
ul. Jana Sigmunda v 10,30 hod. a před 
budovou radnice mezi 11,00 a 12,00 ho-
dinou. 

Nebezpečný a objemný odpad  je mož-
no odevzdávat v uvedenou hodinu na 
daném místě přímo pracovníkům tech-
nických služeb. Bude odbírán tento sor-
timent: 

kosmetické přípravky, staré léky, ab-
sorpční činidla, olejové filtry, pneu-
matiky, oleje, mazací tuky, jedlé oleje, 
staré barvy a plechovky od nich, ředi-
dla, mořidla, rozpouštědla, nepoužitelné 
chemické látky, pesticidy, herbicidy, in-
sekticidy, postřiky.

Bude organizován také zpětný odběr 
ledniček, televizorů, monitorů, rádií, el. 
ručního nářadí, elektromotorů, baterií, 
akumulátorů. 
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O čem jednala rada obce

dne 30. 6. 2010:   

�  Schválila převod částky 130 000 Kč na 
pokrytí mzdových nákladů pro učitele 
na rok 2010 v rámci vnitřního rozpočto-
vého opatření PO ZŠ a MŠ.

�  Souhlasila se zařazením částky 
260 000 Kč do návrhu rozpočtu PO ZŠ 
a MŠ Lutín na rok 2011 (mzdové nákla-
dy na úvazek jednoho učitele na období 
8 měsíců).

dne 21. 7. 2010:

�  Schválila vedení přípojky k fotovol-

taické elektrárně p. Čeňka Berana 
protlakem pod ul. J. Sigmunda a pod 
obecním pozemkem p. č. 184/7 v k. ú. 
Lutín.

�  Schválila poskytnutí příspěvků z roz-
počtu obce Sboru dobrovolných ha-
sičů Třebčín na zabezpečení meziná-
rodní pohárové soutěže, která se bude 
konat v areálu Ohrada dne 31. 7. 2010 
– příspěvek ve výši 2000 Kč, a me-
zinárodní pohárové soutěže, která se 
bude konat v obci Brehy (SK) dne 8. 
8. 2010 – příspěvek ve výši 2000 Kč.

�  Souhlasila s podáním žádosti o po-
souzení jednotlivých změn územního 
plánu a na základě tohoto posouzení 
(Magistrát města Olomouce, odbor 
koncepce a rozvoje) souhlasila s vypra-
cováním návrhu pro pořízení 2. změny 
Územního plánu Obce Lutín.

dne 11. 8. 2010:
 

�  Schválila uvolnění prostředků z roz-
počtu obce ve výši 8000 Kč na zabez-
pečení tanečního večera se skupinou 
VIA PABĚDA, který pořádá kultur-
ní komise rady v sobotu dne 4. září 
2010 na Rybníčku v Lutíně.

�  Schválila pronájem auly ZŠ pro 
pořádání tanečního kurzu pro do-
spělé pod záštitou  kulturní komise 
rady. 

�  Souhlasila s nabídkou společnos-
ti STING Development, s.r.o., na 
převod inženýrských sítí a pozem-
ků do majetku obce. Rada souhla-
sí, aby v zastupitelstvu byla pro-
jednána částka za převod ve výši 
15 000 Kč.

 /ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Z RADY OBCE

Elektrotechnický odpad, který nebu-
de kompletní, nemůže být odebrán ve 
zpětném odběru (tedy zdarma) a bude 
zařazen do odpadu placeného obcí. 
Z objemného odpadu půjde o matrace, 
koberce, linolea, nábytek, kufry aj.

Občané jsou povinni  předávat odpad 
přímo do rukou pracovníků technických 
služeb a netvořit v obci černé skládky. 

Neukázněným a nepřizpůsobivým ob-
čanům a sběračům zpeněžitelných suro-
vin tak zabráníme v rabování. 

Sběr odpadu je organizován výhradně 
pro občany naší obce. Není určen pro 
jiné obce ani pro podnikatele a živnost-
níky.

Ing. Miroslav Mačák

A zase ta škola!

Ještě včera hry a dovádění, dnes už 
aktovky a batůžky na zádech a všichni 
pěkně stejným směrem, za stejným cílem 
– volá škola, začíná nových deset měsíců 
usilovné práce.

Žáci a všichni zaměstnanci lutínské 
školy se mají z čeho radovat. Život se 
tu nezastavil ani o prázdninách a šikov-
né ruce řemeslníků odvedly pěkný kus 
práce.

Už v červnu byly šatny žáků 6. – 9. roč-
níku vybaveny šatními skříňkami a nově 
vymalovány. Během prázdnin pak byly 
provedeny další velké opravy a změny: 
výměna oken v tělocvičně a její vyma-

lování, generální oprava střechy na staré 
budově, nová kompletní elektroinstala-
ce ve školní jídelně, výměna podlaho-
vé krytiny, instalace nového osvětlení 
a vymalování ve 3 učebnách a vybavení 
dalšího oddělení školní družiny novým 
nábytkem.

Mateřská škola má nové chodníky v za-
hradě, nový nábytek ve dvou odděleních 
a čerstvě vymalovanou kuchyni. Oprava 
plotu bude následovat. 

Čtyři oddělení naplní 112 dětí, kte-
rým se bude v jejich „školičce“ určitě 
líbit.

Nová plastová okna v tělocvičně Nové skříňky v šatnách  

foto: Ing. Miroslav Mačák
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Oddělení družiny s novým nábytkem  fota: Ing. Miroslav Mačák                

Čeština není nuda

Příspěvkům ze života 
školy se o prázdninách 
z pochopitelných důvo-
dů příliš nedaří. Zato ve vyučovacích 
hodinách a při psaní domácích úkolů 
vznikají často pozoruhodná dílka, která 
stojí za zveřejnění. Takhle se třeba žáci 
5. ročníku  „vyřádili“  při poznávání 
mluvnických pádů a skloňování podstat-
ných jmen:

ŠKOLA

Škola je zavřená. „Bez školy nemůže-
me být vzděláni,“ řekla Míša. Ke škole se 
začalo sbíhat pořád více a více studentů. 
Školu musí otevřít! Školní šprti, kteří byli 
strachem bez sebe, začali volat: „Školo, 
školo, otevři se!“ O zavřené škole se zača-
lo psát i v novinách. Spolupráce studentů  
a novinářů se školou byla úspěšná a škola 
byla znovu otevřena.

Vojtěch Chvátal

POČÍTAČ

Nejlepší ze všeho byl náš nový počítač. 

Bez počítače jsme nemohli žít. K počítači 
jsem chodil skoro každý den. Ale na po-
čítač jsem mohl, jen když byl uklizený 
pokoj. Jednou se nám „sekl“ a já na něj 
pořád řval: „Počítači! Počítači! Funguj! 
Funguj!“ Nefungoval. Tak jsme ho museli 
dát do šrotu. Táta říkal: „O počítači ne-
chci nic slyšet.“ A tak jsme skončili s po-
čítačem.

Jan Procházka

KOTĚ

Bylo jednou jedno kotě, 
co nejraděj spalo v botě.

Zeptejte se kotěte, jak je prima na světě.
Kotěti se líbí v botě, přemýšlí tam o životě.

Máma Micka hledá kotě,
 ale to spí ještě v botě.

“Kotě, kotě!“ volá máma,
„nechci tu být pořád sama!“

Po kotěti pátrá se, ale najít nedá se.
Kotětem být je moc prima,

 v botě není nikdy zima.
Kristýna Kovaříková

Vyučující ČJ v 5. ročníku byla 
Mgr. Lenka Soušková

zástupkyně ředitele

Ze slohových prací

MÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
MÍSTO

Nejoblíbenější místo na světě je pro mne 
lednička. Je něžná a bílá jako čerstvě na-
padlý sníh. Stojí skromně v koutku kuchy-
ně jako velká bílá sněhová nadílka. Tiše si 
vrčí. Připomíná to předení malé kočky.

Když sedávám před jejími otevřenými 
dveřmi a malé mihotavé světlo ozařuje 
její vnitřek se všemi dobrotami a pochuti-
nami, nemohu z ní odlepit oči a neodláká 
mě ani ten nejhezčí a nejnapínavější fi lm 
či pohádka. Zcela zmámen zapomínám na 
každodenní školní povinnosti a nechávám 
se zlákat vším, co mi nabízí a může poskyt-
nout.

Někdy v noci, když se probudím hladem 
či žízní, slyším její něžné vrnění. Tehdy má-
lokdy odolám. Nemám sílu odmítnout tiché 
volání: „Pojď a ochutnej něco z mých 
dobrot. Mám tu pro tebe vydatné bílkovi-
ny, vitamíny a minerály! Užívej mých darů 
– víš, že je potřebuješ. Dospíváš přece, tak 
pojď!“

David Svoboda
žák 8. tř.

Ve dvou třídách prvního ročníku zased-
ne do lavic čtyřicet prvňáčků. Přejeme 
jim radostný start, chuť do práce a mno-
ho pěkných zážitků na cestě za vzdělá-
ním.

Věříme, že po zaslouženém odpo-
činku bude nový školní rok 2010/2011 
pro všechny žáky, studenty, pedagogy 
a zaměstnance školy (nejen v Lutíně) 
úspěšný a spokojený. A nezapomeňte 
– ty příští „velké“ prázdniny jsou „už“ 
za 303 dní!

Mgr. Ladislava Kučerová

(Další zprávy ze základní a mateřské 
školy najdete v listopadovém čísle.)

Lutínská kopaná

Poslední fotbalové 
utkání 1. B třídy, sku-
piny „A“ soutěžního 
ročníku 2009 – 2010 se odehrálo na hřišti 
mužstva Újezdce u Přerova a Lutínští zví-
tězili nad tehdy již sestupujícím soupeřem 
2 : 1.

V loňském soutěžním ročníku byla 
přihlášena dvě družstva – starší benja-
mínci a muži. 

V kategorii benjamínků to byl pro 
Lutín první soutěžní ročník po několi-
kaleté přestávce. Snaha, nadšení a tou-
ha chlapců a děvčat po vítězství byla 
opravdu veliká a 7. místo ve IV. třídě 
soutěže je velkým příslibem do budou-
cího ročníku. Dík za pěkný výsledek 
patří jistě nejen malým hráčům, ale také 
obětavým trenérům a rodičům.

Naproti tomu družstvo mužů neobhá-
jilo své pozice a v soutěžním ročníku 
1. B třídy krajské fotbalové soutěže 
skončilo na 9. místě. Tento výsledek byl 
pro všechny velkým zklamáním, pro-
tože mužstvo má určitě dost sil a zku-
šeností na lepší umístění. Doufáme, že 
ročník 2010 – 2011 bude úspěšnější 
a přinese nám víc radosti a hlavně lepší 
výsledky.

*  *  * 

Z TJ SIGMA LUTÍN
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Muži – I.B třída skupina B II.třída mladší žáci – sk. „A“

datum čas mužstvo datum čas mužstvo
Ne      5.9. 16.30 Lutín - Bohuňovice Ne      5.9. 14.00 Lutín – Litovel
Ne    12.9. 16.00 Haňovice - Lutín So     11.9. 13.45 Střelice – Lutín
Ne    19.9. 16.00 Lutín - Černovír Ne    19.9. 13.30 Lutín – Horka nad Mor.
So    25.9. 15.30 Slavonín - Lutín So    25.9. 13.15 Lužice – Lutín
Ne    3.10. 15.30 Lutín - Kožušany Ne    3.10. 13.00 Lutín – Hněvotín
Ne  10.10. 15.00 Lutín - Majetín So   16.10. 10.00 Bělkovice – Lutín
Ne  17.10. 15.00 Velký Týnec - Lutín Ne  24.10. 12.00 Lutín – Bohuňovice
Ne  24.10. 14.30 Lutín  - Nové Sady
Ne  31.10. 13.30 V. Bystřice - Lutín
So     6.11. 13.30 Červenka - Lutín
Ne  14.11. 13.00 Lutín - Hlubočky

Jak dál v Tělovýchovné 
jednotě

Následující slova mají vést k zamyšlení, 
které může být podnětem k diskusi o dané 
problematice.

Naše lutínské občanské sdružení 
Tělovýchovná jednota Sigma Lutín vyvíjí 
mnoho sportovních a částečně i společen-
ských aktivit. Dobrovolní trenéři a aktivní 
členové TJ vykonávají celou řadu činností, 
které jsou významným přínosem pro život 
v obci. Cokoliv dobrého, co se udělá zejmé-
na pro děti a mládež, má pozitivní dopad na 
kvalitu využívání volného času a asi vyjád-
řím názor většiny, když budu konstatovat, 
že sport vede všechny účastníky k pozitiv-
nímu způsobu života.

Když srovnám výsledky práce v oblas-
ti sportu v Lutíně se sousedními obcemi, 
například s Hněvotínem nebo Slatinicemi, 
jsme pozadu. Proč tomu tak je?

V čele TJ jsou aktivní sportovci, kteří to 
chtějí někam dovést. Narážejí ale na bariéry, 
které bychom jim měli pomoci překonat.

Od obce nestačí jen prostá fi nanční pod-
pora. Naší vizí by měl být takový stav, kdy 
se na stadioně budeme scházet pravidelně 
nejen na sportovních utkáních, ale i na spo-
lečenských a kulturních setkáních.

Chce to nastolit jiný kurz vedení TJ, užší 
propojení s vedením radnice a kulturní 
komisí a zejména přechod na manažerský 
způsob řízení.

Právě kvalitním řízením a organizací akcí 
lze dosáhnout jiného obrazu v očích veřej-
nosti a dobudovat zázemí pro všechny druhy 
setkávání přímo na stadionu. Nezanedbatelná 
je i možnost čerpání dotací ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Je to v rukou těch ak-
tivních občanů naší obce, kterým není život 
v obci lhostejný, chtějí věci posunout do-
předu a pro obec něco udělat.

Ing. Miroslav Mačák

ZAJÍMAVOSTI

Mánesova stezka.

Podzimní sezona 2010 začala již v srpnu 
čtyřmi utkáními mužů a jedním utkáním 
mladších žáků. 

Na následujícím rozpisu uvádíme další 
utkání, plánovaná na období září – listo-
pad 2010.

Soutěž benjamínků se hraje opět turna-
jově po domluvě s jednotlivými oddíly. 
Rodiče a fanoušci budou včas informováni 

a doufáme, že se naši nejmenší budou i na-
dále těšit jejich zájmu a podpoře.

Ing. Petr Kovařík, předseda TJ

Prázdniny na dvou kolech
Zatímco většina chlapců a děvčat si na-

plno užívala sluníčka, koupání a prázdni-
nového lenošení, čerstvý „sedmák“ Matěj 
Popelka se občas pořádně zapotil nejen při 
tréninku, ale hlavně na dvou závodech letos 
již 19. mistrovství světa v biketrialu.

Spolehlivé informace o tom, jak vypada-
ly Matějovy prázdniny, máme od maminky 
Magdy, která, stejně jako tatínek Jaroslav, je 
na synovy úspěchy náležitě pyšná:

„Na první závod MS ve Španělsku jel 
Matěj se závodníky z Blanska. Soutěžil ten-
tokrát v kategorii „Minime“ (13 – 15 let), 
kde začal o něco dřív, protože třináct let mu 
bude teprve teď v září. V této kategorii star-
tovalo 30 jezdců z celého světa, čtyři z ČR.

Závod se konal 24. – 25. července ve 
Vilanova de Prades poblíž Barcelony. 
V těžkém terénu na kamenech a sutích a za 
pořádného vedra obsadil Matěj 9. místo 
a nechal za sebou i dva české soupeře.

Na druhý závod mistrovství 31. 7. – 1. 8. 
se závodníci přesunuli do italského Dafro 
Boario Therme. Na trati mokré po dešti 
se Matějovi moc nedařilo a z 35 závodní-
ků z celého světa se umístil jako 22. Závod 
byl pro něj ještě příliš těžký a úspěch byl, 
že všechny náročné sekce projel bez nehody. 
Součtem bodů z obou závodů si vybojoval 
12. místo. V kategorii „Minime“ bude zá-
vodit ještě dva roky, takže uvidíme, jak se 
mu bude dařit.

Plánované mistrovství Evropy v An-
doře se letos, patrně kvůli fi nanční krizi, 
nekonalo a bylo nahrazeno Evropským 
pohárem, který má tři závody. První dva 
(v české Březové a italském Castigliocello) 
už proběhly a Matěj si drží krásné 3. mís-
to, třetí bude letos 25. září v německém 
Scheibenbergu.

Jarní část závodů mistrovství České repub-
liky má Matěj za sebou a v průběžném pořadí 
– mezi staršími závodníky – si drží 2. místo. 
Čekají ho ještě čtyři podzimní závody – je-
den z nich 11. září ve Velké Bystřici v areálu 
Skalka. Pořádá ho náš BIKETRIAL CLUB 
OLOMOUC a rádi uvítáme všechny diváky, 
kteří přijdou závodníky povzbudit ...“

Tak nevím, máme-li Matějovi závidět 
nebo ho taky trochu politovat. Doufáme 
ale, že díky obětavým rodičům si i přes 
tento nabitý program a litry prolitého potu 
aspoň část prázdnin užil. K úspěchu mu bla-
hopřejeme a do další sezony a všech závodů 
držíme palce.

Mgr. Ladislava Kučerová

Matěj „v akci“ foto: Ivo Hlaváček

foto: Ing. Miroslav Mačák
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Z minulosti Lutína 
/Ze zápisů z kroniky obce vybral a upra-

vil Vladimír Smékal./

V roce 1985 oslavil poštovní úřad v Lutíně  
třicet let svého trvání a za tuto dobu vzrostla 
jeho činnost několikanásobně. Za posledních 
deset let bylo např. doručeno 2750 tisíc oby-
čejných zásilek a odesláno na 20 tisíc telegra-
mů.

Jedním z hlavních úkolů MNV bylo dokon-
čení čističky odpadních vod, na jejíž vybudo-
vání bylo vynaloženo 4 400 000 Kčs. 

Do konce roku 1985 vzrostl počet obyva-
tel o 330 osob. Byl vybudován a v listopadu 
odhalen památník osvobození na počest 40. 
výročí osvobození v hodnotě 100 000 Kčs. 
Přestárlým a invalidním občanům byly rozdá-
ny příspěvky ve výši 50 000 Kčs.

Svoje poslání náležitě plnil Sbor pro občan-
ské záležitosti. Pořádal svatební obřady, vítání 
novorozeňat, předávání občanských průkazů, 
zájezdy důchodců  na památná místa, návště-
vy občanů, kteří dosáhli jubilejního věku.

Účast poslanců na plenárních zasedáních 
byla 85%, bohatá byla  také účast širších vrs-
tev obyvatel.

V r. 1985 se narodilo 12 dětí a zemřelo 14 
občanů. Přistěhovalo se 332 občanů a počet 
obyvatel Lutína tak vzrostl na 1930.

Pokles teplot pod nulu koncem dubna a za-
čátkem května měl značný vliv na opožděné 
rašení stromů, poškození a zpomalení růstu 
zeleniny.

V květnu a červnu se konala místní, okres-
ní a oblastní kola 6. celostátní spartakiády. 
Stovky diváků tleskaly na lutínském stadionu 
TJ krásnému cvičení dětí s rodiči, žáků ZŠ, 
učňů a žen – členek TJ Sigma Lutín.

Koncernový podnik Sigma a jeho střední 
odborné učiliště oslavily padesát let trvání sku-
pinové výuky učňů. Ve školním roce  1984-85 
bylo v učebním poměru 418 učňů, z toho  126 
žáků ve studijním oboru s maturitou. 

Padesát let svého trvání si připomenula také 
nástrojařská výroba. Nová budova lutínské 
nástrojárny byla postavena v roce 1935 a po-
čet jejích zaměstnanců vzrostl za uplynulých 
padesát let provozu z původních třiceti na sto 
třicet.

Skladba pro ženy - poznáte nás? 

foto: soukromý archiv

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Naši jubilanti

V červenci oslavili:
87 let Růžena Látalová Třebčín
87 let Miroslav Tylšar Lutín
86 let Libuše Přehnálková Lutín
86 let Anna Freudlová Třebčín
85 let Ladislav Začal Lutín
83 let Jozef Vozňak Lutín
83 let Josef Horák Lutín
83 let Vlasta Kadlčíková Lutín
83 let Vítězslav Vybíral Lutín
81 let Marie Vitásková Lutín
81 let Ladislav Crha Lutín
80 let Anna Soldánová Lutín

V srpnu oslavili:
91 let Adolf Birek Lutín
88 let Josef Šperka Lutín

87 let Miroslav Smička Třebčín
86 let Vlasta Recová Lutín
84 let Květoslava Stratilová Lutín
84 let Ludmila Kučeříková Lutín
83 let Štěpán Machala Lutín
83 let Marie Staňková Lutín

Všem jubilantům přejeme
zdraví a spokojenost.

● ● ●

Opustili nás ve věku …

83 let Marie Zieglerová  Lutín
52 let Gustav Drápal Lutín
52 let Jarmila Janečková Třebčín

Pozůstalým projevujeme
 upřímnou soustrast.

Narozené děti: 

květen:
Gabriela Buriánová Lutín

červen:
Vojtěch Podhorný Třebčín
Petr Pospíšil Lutín

červenec:
Roman Doležel Lutín

Tomáš Kovařík Lutín
Marek Nejedlý Třebčín
Denisa Vyroubalová Třebčín
Václav Zámečník  Lutín

srpen:
Jaroslav Mišák Třebčín

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

Vítání občánků

V neděli 11. července 
2010 proběhlo v Třeb-
číně slavnostní přijetí 
3 dětí do svazku obce. 
Krásným programem 
je přivítala student-
ka gymnázia Ivona 
Greplová z Třebčína. 

foto: Jana Jašková


