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Vážení spoluobčané,

ZE ŽIVOTA OBCE

vstupujeme do dalšího volebního období a zároveň do prvního
roku nového desetiletí.
Děkuji Vám za důvěru projevenou v nedávných komunálních volbách, ze kterých vyšlo nové zastupitelstvo obce. Vaše hlasy nás zavazují k tomu, abychom nezklamali Vaše očekávání a udělali maximum pro to, aby naše obec vzkvétala ke spokojenosti nás všech.
Věřím ve Vaši dobrou vůli a ochotu k aktivní spolupráci, bez které
by nebylo lehké vypořádat se s problémy a náročnými úkoly. Jsem
přesvědčen, že vzájemné pochopení, poctivost v jednání, slušnost
a tolerance zůstávají stále tím největším přínosem pro současné
i budoucí dny.
Do nového roku 2011, který bude v mnoha ohledech nesnadný,
Vám přeji pevné zdraví, spokojený a úspěšný život osobní i profesní, lásku, harmonické vztahy a dostatek volného času pro rodinu
a osobní zájmy.
Antonín Bábek
starosta obce

foto: Antonín Bábek

Zastupitelstvo Obce Lutín
pro volební období 2010 – 2014

Představuje se místostarostka Obce Lutín
Od roku 1989 bydlím v Třebčíně. Jsem vdaná, mám dvě děti – syn Pavel pracuje v Sigmě
Group a.s. Lutín, dcera Petra je studentkou
čtvrtého ročníku umělecko-řezbářské školy
v Tovačově. Manžel pracuje v Zemědělském
družstvu Senice na Hané jako agronom.
Vystudovala jsem SEŠ v Olomouci, po
maturitě jsem nastoupila jako sekretářka do
Památkového ústavu v Olomouci, kde jsem
působila 22 let, tedy až do roku 2007. Během
této doby jsem se zaměřila na oblast rekonstrukce památek s využitím
dotačních programů MK. Abych si rozšířila vědomosti, absolvovala
jsem postgraduální studium památkové péče v Praze. Od roku 2007
jsem pracovala jako ekonomka odboru památkové péče Magistrátu
města Olomouc, kde jsem uplatňovala svoje zkušenosti v oblasti dotací na obnovu památek.
Své znalosti v oblasti dotací bych chtěla využít pro obec. Všichni
víme, že stavbu kanalizace, chodníků, cest, osvětlení atd. nelze ﬁnancovat jen z rozpočtu obce. Zde je potřeba využít v co největší míře
možnosti dotačních programů. Ze své zkušenosti vím, že hodně záleží
na kvalitě zpracování žádosti. Chtěla bych aktivně pracovat na zvelebení obce s přihlédnutím na názory spoluobčanů a přiblížit jim činnost
obecního úřadu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří mi dali svůj
hlas, a popřát občanům Lutína a Třebčína do nového roku 2011 hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Zdena Tomková
foto: Antonín Bábek

Na základě výsledků komunálních voleb 15. a 16. října a ustavujícího veřejného zasedání zvolených kandidátů 10. listopadu
2010 bude ve volebním období 2010 – 2014 pracovat zastupitelstvo obce v tomto složení:
Rada obce:
Antonín Bábek – starosta obce
Zdena Tomková – místostarostka
Ing. Radek Adler – člen rady
Antonín Dozrál – člen rady
Ing. Radek Navrátil – člen rady

bydliště:
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín

Členové zastupitelstva:
Hynek Bokůvka
František Brázdil
Ing. Vlastimil Hofírek
Eva Jarošová
Zdenka Novotná
Ing. Rostislav Pavlíček
František Špunda
Ing. Jiří Tomášek
Mgr. Milena Vychodilová
Mgr. Milena Weidingerová

Třebčín
Lutín
Třebčín
Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín

povolání:

technik
školník
manažer
soustružník kovů
podnikatel
státní úředník
rehab. pracovnice
živnostnice
bezpeč. technik
živnostník
technik
učitelka
vychovatelka

Věříme, že nové zastupitelstvo bude pracovat svědomitě a ve
vzájemné shodě pro blaho obce a jejích občanů.
K této náročné práci mu přejeme hodně sil, trpělivosti a moudrých rozhodnutí, pevné zdraví a ochotnou spolupráci všech obyvatel Lutína a Třebčína.
Mgr. Ladislava Kučerová
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Kurzy výpočetní techniky
Ve dnech 8. a 9. prosince byly na
Sigmundově SŠ strojírenské v Lutíně zahájeny dva kurzy výpočetní techniky pro
občany Lutína a Třebčína.

Původně jsme chtěli realizovat pouze
jeden kurz, ale překvapil nás velký zájem
občanů o tuto oblast vzdělávání. Abychom
uspokojili všechny zájemce, bylo nutno zajistit další ﬁnanční prostředky – to se Obci
Lutín podařilo ﬁnančním (sponzorským)
darem ve výši 10.000 Kč od ﬁrmy Salzgitter
Mannesmann Stahlhandel, s. r. o. Tím byla
pokryta realizace kurzu pro 20 účastníků.
Druhý kurz – pro 16 osob – je hrazen z prostředků projektu „UNIV 2 Kraje“, v jehož
rámci Sigmundova středí škola strojírenská
v Lutíně vytvořila vzdělávací program a na
jehož základě je realizováno další vzdělávání občanů.

fota: Ing. Oldřich Fojtek

Všem účastníkům přejeme, aby náplně
kurzů splnily jejich očekávání a aby získané znalosti mohli využít v soukromém
i profesním životě.
Ing. Oldřich Fojtek

Taneční kurzy v Třebčíně
Od začátku října do konce listopadu
probíhal v prostorách Kulturního a společenského zařízení v Třebčíně již 4. ročník
tanečních kurzů. Vedení kurzu se ujali,
jako již tradičně, naši známí taneční mistři – manželé Šrámkovi z Olomouce. Sedm
večerů se dvanáct tanečních párů zdokonalovalo v provedení standardních tanců, latinsko-amerických tanců a country.
Součástí letošního kurzu bylo i nahlédnutí
do pravidel etikety, které jsme podnikli formou zábavného kvízu v rámci závěrečného
prodlouženého večera.
Součástí tohoto večera bylo i krásné vystoupení amatérského soutěžního páru
z Hluboček, který také tančí pod vedením
manželů Šrámkových. Pro mnohé z nás může
být taneční umění Jany a Pavla Višněvských
inspirací k dalšímu zdokonalování.

Advent v Třebčíně
Mikulášská nadílka, zpestřená zajímavými soutěžemi pro děti, se konala v neděli
5. prosince v Kulturním a společenském
zařízení.

foto: Jiří Látal
K dobré náladě přispělo i kytarové vystoupení Jirky Štěpánka. Těší nás zájem účastníků
o taneční kurzy a všichni již netrpělivě očekáváme zahájení jubilejního 5. ročníku.
Vlaďka a Dalibor Kolářovi

V sobotu 27. listopadu se slavnostně rozzářil vánoční strom u kaple sv. Floriána. Akce
byla zpestřena nejen podáváním koláčků a svařeného vína, ale především vystoupením
dětí pod vedením jedné z pořadatelek – paní Evy Jarošové.
foto: Jiří Látal

foto: Roman Giesel
Krásný předvánoční podvečer prožil každý, kdo si 23. prosince. přišel vyslechnout
již 21. vánoční koncert, který se konal
v kapli sv. Floriána.
Všem, kteří tyto akce připravili, patří poděkování.
Zdena Tomková, místostarostka
2

Lutínský vánoční strom
Již počtvrté se poslední listopadové pondělí v Lutíně rozzářil za zpěvu koled vánoční
strom.

přání, která v tento slavnostní den zazněla,
nesměřovaly k Ježíškovi, ale byla předána
panu starostovi. Děti si tentokrát totiž přály
dárky pro svou obec.

Vánoční přání do roku 2011
Velká přání dětí z mateřské školy:
„Aby měli všichni kde bydlet, aby měli
všichni co jíst, abychom si měli co obléknout,
abychom se nebili a neštípali. Aby nebyli bubáci a neodnesli nás. Abychom se na sebe
smáli, abychom byli pracovití. A LÁSKU!“

foto: Antonín Bábek
I letos jsme vyráběli tradiční papírový řetěz. Znovu se nám podařilo překonat loňskou
délku této vánoční ozdoby. Náš řetěz je složen ze 436 ok, na jeho výrobě se letos podílelo o 19 občanů více než loni.
Zdálo by se, že tahle akce už není ničím
výjimečná. Ale opak je pravdou. Rok 2010
byl rokem volebním. Symbolicky tedy děti
z mateřské a základní školy svoje vánoční

Lutínští školáci si přejí:
* sál pro judo
* les na procházky
* rampy pro skate
* koupaliště, dokonce aquapark
* navezený kopec pro sáňkování a lyžování,
led na bruslení
* malou ZOO
* cyklostezky do okolních vesnic
* letní kino
* větší a častěji otevřenou knihovnu
- interaktivní tabuli v každé třídě.
Druháci svá přání dokonce zveršovali:
Co si přejí naši žáčci,
druhačky a druháci?
Lásku, klid a poctivost,
té prý není nikdy dost,

Dále pěkné chování,
to prý není někdy k mání.
Šetřit věci kolem nás,
aby vydržely dlouhý čas.
Ve škole by si přáli velice
nové skříňky, dveře, police.
Ve školní družině pak nové vybavení
v oddělení, kde ještě nové není.
Interaktivní tabule ve větším počtu,
a to v nejbližším možném letopočtu.
Obyvatelům Lutína a každé okolní vesnice
přejí naši druháci pěkné a bezpečné silnice.
A protože se blíží Vánoce,
chtějí mít vyzdobené i boční ulice.
Kromě Vánoc blíží se i zima, sníh a mráz,
děti proto vzkazují všem řidičům:
„Buďte nanejvýš opatrní a všímejte si nás!!
A to nejen v tento zimní čas.“
Ale navíc také
* šťastný a veselý život všem obyvatelům
Lutína,
* všem krásné a veselé Vánoce,
* aby byli v lutínské škole hodní učitelé i žáci, aby nikdo nezlobil pana ředitele,
* aby se lidé měli rádi, pomáhali si a pěkně
se k sobě chovali,
* aby se rodiče nehádali,
* klid, pokoj a štěstí všem lidem dobré vůle.
K těmto přáním se připojuji.
Mgr. Lenka Soušková
zástupkyně ředitele školy

Společenský život v novém roce
8. ledna. - Zimní běh přes Kosíř
28. ledna - společenský ples SRPŠ a ZŠ Lutín
4. února - 15. obecní ples

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 3. 11. 2010:
Schválila:
 darovací smlouvu mezi Obcí Lutín
a Mikroregionem Kosířsko na poskytnutí částky 20 000 Kč na zakoupení
8. a 9. schodu budoucí rozhledny na
Velkém Kosíři. Jedná se o podporu výstavby rozhledny;
 nabídku ﬁrmy Bezpečnostní systémy
Vilimec Dušan na zařízení pro hlídání
prostorů hasičské zbrojnice v Třebčíně;

6. února - dětská pěvecká soutěž „Třebčínský skřivánek“
18. února - 31. stužkovací ples Sigmundovy SŠs
5. března - třebčínské „ostatky“

 uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve
výši
a) 6 000 Kč na zabezpečení akce rozsvícení vánočního stromu 29.11.2010;
b) 4 000 Kč na ohňostroj pro stejnou
akci;
 program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se konalo
ve středu dne 10. 11. 2010 v aule ZŠ
v Lutíně;
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce
do výše 5 000 Kč na zabezpečení akce
rozsvícení vánočního stromu v Třebčíně.
 Rada obce vzala na vědomí informaci
místostarosty o získání dotace na akci
Volnočasová infrastruktura obcí MAS
Regionu Haná – výstavba dětského
hřiště v prostoru MŠ v Lutíně.
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dne 24. 11. 2010:
Schválila:
 jmenování členů inventarizačních komisí k provedení řádné inventarizace
obecního majetku k 31. 12. 2010 a složení likvidační komise na celý kalendářní rok;
 vyhlášení záměru na prodej části obecního pozemku parc. č. 416 v k. ú. Třebčín
(na „zákantí“) o výměře cca 29 m2;
 poskytnutí neinvestičního příspěvku
ve výši 10 000 Kč Sigmundově střední
škole strojírenské v Lutíně na zabezpečení kurzu výpočetní techniky pro seniory obce;
 program 1. zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo dne 8. 12. 2010
v Třebčíně;

 uvolnění prostředků z rozpočtu obce
ve výši 4 500 Kč na zabezpečení mikulášské nadílky v Lutíně (kulturní akce
pod záštitou obce);
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve
výši 3 500 Kč na zabezpečení mikulášské nadílky v Třebčíně (kulturní akce
pod záštitou obce).
 Souhlasila, aby do návrhu rozpočtu na rok 2011 byl zařazen příspěvek
pro oddíl Duha Křišťál Lutín ve výši
20 000 Kč na zabezpečení činnosti tohoto oddílu.
 Pověřila starostu obce jednáním s TJ
Sigma Lutín ve věci řešení opravy
kluziště s cílem připravit návrh k projednání zastupitelstvem.

Zastupitelstvo obce
na ustavujícím zasedání

 výsledek hlasování na funkci starosty
obce.
V souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů byl veřejnou volbou
zvolen počtem 9 hlasů uvolněný starosta
obce pan Antonín Bábek;
 výsledek hlasování na funkci místostarosty obce.
V souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů byla veřejnou volbou
zvolena počtem 14 hlasů uvolněná místostarostka obce paní Zdena Tomková;
 výsledek hlasování na funkci členů rady
obce.
V souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů byli členy rady zvoleni Ing. Radek Adler počtem 12 hlasů,
pan Antonín Dozrál počtem 10 hlasů,
Ing. Radek Navrátil počtem 11 hlasů.






dne 10. 11. 2010
Schválilo:
 v souladu s § 84 zák. č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů funkce, pro
které budou členové Zastupitelstva
Obce Lutín k 10.11.2010 dlouhodobě uvolněni:
- starosta obce
- místostarosta obce;

ŠKOLY INFORMUJÍ
Zajímavá exkurze
V úterý 19. října jsme se společně s třídou
8. A zúčastnili fyzikální exkurze, kterou pro
nás zorganizovala paní učitelka Vrbová.
Navštívili jsme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a papírnu ve Velkých
Losinách. Nejdříve jsme se jeli podívat do
vodní elektrárny.
Cesta ubíhala velmi rychle a než jsme se
nadáli, byli jsme na místě. Museli jsme mít
průvodkyni, neboť bez ní je vstup do elektrárny zakázán.

O čem jednalo
nové zastupitelstvo obce
na 1. veřejném zasedání



dne 8. 12. 2010:

ního výboru pana Františka Špundu
a Mgr. Milenu Weidingerovou;
do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Vlastimila Hofírka, členy
kontrolního výboru pana Františka
Brázdila a Ing. Rostislava Pavlíčka;
Jednací řád Zastupitelstva obce Lutín
s navrženými úpravami;
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
– místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
– místní poplatek za užívání veřejného
prostranství;
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
– místní poplatek ze psů;
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
– místní poplatek ze vstupného;
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010
– místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené
MF podle jiného právního předpisu;
mimořádný příspěvek z rozpočtu
obce ve výši 50 000 Kč TJ Sigma
Lutín na opravu mantinelů kluziště
TJ;
použití ušetřených prostředků z příspěvku obce ve výši 35 000 Kč na
opravu kluziště TJ.
/ba/

Schválilo:
 do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jiřího Tomáška, členy finanč-



Nejprve jsme byli v kinosále seznámeni
s vybavením elektrárny a se všemi „nej“,
kterými se toto dílo pyšní, a zhlédli jsme
ﬁlm o historii výstavby a funkcích elektrárny.
Po prohlídce technologické části podzemí elektrárny jsme se jeli podívat na dolní
a horní nádrž. U dolní nádrže jsme jen zastavili a podívali se na ni z okénka. Horní
nádrž je umístěna ve výšce 1350 metrů nad
mořem. Protože byla venku dost velká zima
a mlha, rychle jsme si horní nádrž prohlédli
a raději se vrátili zpět do autobusu.

Například je zajímavé, že se vyrábí ze starých hader. Dokonce jsme se podívali přímo
do papírenského provozu.
Nakonec jsme si mohli koupit přání,
krabičku a mnoho jiných věcí z ručně vyráběného papíru. Poté jsme se už jen unavení vraceli domů. Z tohoto výletu jsme si
dovezli jak suvenýry, tak plno zajímavých
zážitků.
Hana Chudobová, 9. A

fota: Mgr. Jan Spurný

Když jsme se rozloučili s průvodkyní, pokračovali jsme v cestě do ruční papírny ve
Velkých Losinách. Vyslechli jsme výklad
průvodkyně o historii papírnictví a také
jsme zhlédli ﬁlm o výrobě ručního papíru.
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Největší galerie znaků
měst a obcí ČR
V červnu oslovila naši školu prostřednictvím pana starosty Antonína Bábka
agentura Dobrý den s.r.o. Pelhřimov ve
věci pokusu o světový rekord při vytváření největší galerie znaků měst a obcí ČR
zhotovených z odpadových materiálů.
Cílem pokusu o rekord byla podpora ekologického myšlení dětí a občanů
a správného nakládání s odpady, ale také
zviditelnění měst a obcí v rámci krajů
i v rámci ČR a utužení zdravého patriotismu jejich obyvatel. Člověk by přece měl

fota: Irena Ženožičková
Znak měl svou premiéru při komunálních
volbách a na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce. Od 8. prosince se náš znak stal
součástí galerie v nákupním centru Olomouc
City. Po 9. lednu 2011 poputuje na vyvrcholení projektu do Brna, kde se ve dnech 13. - 16.
ledna představí spolu s ostatními znaky celé
ČR na veletrhu GO a REGIONTOUR.
Můžete posoudit sami, zda se nám podařilo dokázat, že z tříděného odpadu lze
vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce
i umělecká díla.
Iva Lužná
vedoucí vychovatelka ŠD

se většina obyvatel úrodné Hané živila zemědělstvím.
Ve ﬁlmu Olgy Sommerové Ztráta tradice sledovali žáci nelehké osudy zemědělců v době kolektivizace v 50. letech. Po
zhlédnutí ﬁlmu jsme mezi námi uvítali
pana Jaroslava Nováka z Luběnic, pamětníka, člověka, který pamatuje všechny naše
prezidenty. Ten dětem přiblížil nelehký život rolníků v době násilné kolektivizace.
Srdečně děkujeme za jeho návštěvu!
Mgr. Ivana Kubíčková
učitelka

Mikulášská nadílka
V pátek 3. prosince se celá ZŠ v Lutíně
probudila do sváteční atmosféry. Byl tu den
dlouho očekávaného příchodu Mikuláše.
Všechny třídy byly svátečně vyzdobeny
výrobky žáků a děti plny napětí zasedly
do lavic. V jejich očkách se zračila otázka: „Kdy už přijde ?“ Mírná nervozita byla
vidět v očích všech malých i těch větších.
Vždyť každý si někdy zazlobil ! A jaký
bude Mikuláš ? A jací čerti ?
O to se postarali jejich starší spolužáci z 8. třídy. V masce Mikuláše, anděla
a čertíků postupně navštívili všechny třídy
1. stupně a podívali se i za staršími dětmi.
Malí žáčci jim třesoucím se hláskem přiznávali své prohřešky a slibovali nápravu.
Čerti svou přítomností udržovali mírně napjatou atmosféru, sem tam nějaký nezbeda
skončil v pytli, ale nakonec Mikuláš všem
odpustil. Od dětí si zasloužil pěknou básničku nebo písničku. A že jich bylo ! Vždyť
děti se na jejich příchod připravovaly dlouho předem. A nebyl by to Mikuláš, aby za
slib „…budeme hodní“ neodměnil všechny sladkou drobností.

Vánoční hvězda 2010
foto: internet

být hrdý na místo, kde se narodil a kde
žije.
A tak jsme se hned v září dali všichni do
práce. Nejdříve jsme vytvořili návrh podle
originálního vzoru. Pak přišel na řadu výběr materiálu. Co zvolit? PET lahve, jejich
víčka, igelitové sáčky a tašky, kelímky od
jogurtů, polystyren, nápojové kartony, papír, sklo,…? Zvítězily polystyrenové mašličky, kterými vyplňují výrobci a dodavatelé krabice se zbožím.
Po měsíci vystřihování, lepení, barvení,
malování a sbírání mašliček po celé družině bylo dílo hotovo. Děti i my, vychovatelky školní družiny, jsme byly výsledkem
překvapeny.

Děkujeme dětem i dospělým,
kteří zakoupením
vánoční květiny
přispěli sdružení
ŠANCE
(rodiče
a přátelé hematologicky a onkologicky nemocných dětí).
Posláním tohoto sdružení je humanizovat náročnou léčbu dětí, které se léčí na
hematoonkologickém oddělení dětské kliniky FN v Olomouci.
Z celého srdce jim přejeme, aby se
uzdravily.
Zdraví, klid a lásku v novém roce 2011
přejeme také nám všem.
Prodejem vánoční hvězdy v naší mateřské a základní škole jsme získali
20 450 Kč.
Leona Čotková, učitelka
Dana Ostianová, vedoucí učitelka MŠ

Vánoční výstava
Ve dnech 14. - 16. prosince probíhala v aule naší školy již tradiční výstava „Kouzlo
Vánoc“.
Své práce zde vystavili žáci všech tříd.
Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout
nepřeberné množství vánočních ozdob,
svícnů, čertů, andělů, přáníček a novoročenek, které děti vytvořily z rozmanitých
materiálů - papíru, přírodnin, skla, textilu
i keramiky.

Adventní kalendář – tučňáci
fota: Mgr. Jan Spurný

Příběhy bezpráví
V letošním školním roce se naše ZŠ zapojila již popáté do projektu společnosti
Člověk v tísni Příběhy bezpráví. Je určen
především žákům základních a středních
škol, aby se více přiblížili k moderní československé historii. Tentokrát jsme pro
žáky 9. ročníku vybrali téma blízké našemu regionu, neboť ještě před půl stoletím

foto: Mgr. Jan Spurný
Sváteční dopoledne uteklo jako voda, děti
odcházely domů plny nových zážitků. Na
splnění svého slibu mají všichni ještě čas, ale
rok rychle uběhne, a jak slíbil Mikuláš s čerty, příští rok zase na shledanou.
Mgr. Libuše Kabelková
učitelka Dřevěný betlém Mrázkových
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Krásné výrobky přinesli i někteří občané
Lutína a jejich perníčky a nádherně ozdobené perníkové chaloupky provoněly celou aulu.
Ve středu si mohli příchozí zazpívat
vánoční písně a koledy s našimi malými
zpěváčky, které na klavír doprovodila paní
učitelka Čechová.
K příjemné předvánoční pohodě snad
přispělo i malé pohoštění v podobě voňavých perníčků a teplého čaje.

Perníkový betlém Davida Marabeti
Kdo nepřišel, určitě prohloupil.
Všichni, kdo si udělali čas a vánoční výstavu zhlédli, odcházeli spokojeni a příjemně naladěni. Byl to předvánoční pozdrav, přání klidných vánočních svátků
a úspěšného roku 2011 všem občanům
Lutína.
Mgr. Monika Došlíková
učitelka

Mladší žákyně obhájily loňské vítězství
v okresním kole a pojedou do krajského
kola. Starší dívky po velmi bojovném výkonu skončily v okresním kole na 2. místě a podlehly pouze ZŠ Holečkova.
Soutěž ve skoku vysokém - lutínská
Vánoční laťka - se konala 8. prosince.
Zúčastnilo se jí 26 žáků naší školy ve
čtyřech kategoriích. V kategorii mladších žáků zvítězili Markéta Klevetová
výkonem 120 cm a Petr Dočkal výkonem
135 cm. Vítězkou starších dívek se stala výkonem 120 cm Adéla Ambrozová.
Vrcholem soutěže byla kategorie starších
žáků, kde zvítězil Tomáš Drímaj výkonem 157 cm, což je zároveň nový školní
rekord.
Nejlepší žáci nás budou reprezentovat na
Vánoční laťce v Těšeticích. Přejeme jim
hodně úspěchů stejně jako mladším dívkám v krajském kole ORIONFLORBAL
CUPU.
Mgr. Jan Chmelář, učitel

Turnaj ve vybíjené
V pondělí 29. listopadu proběhlo ve
škole, k velké radosti čtvrťáků a páťáků,
školní kolo ve vybíjené mezi 4. a 5. třídami. Hrálo se turnajovým způsobem podle
stanoveného rozpisu.
foto: Mgr. Marie Pokorná

Sportovní podzim v ZŠ
Tradičními sporty, kterým se na podzim věnujeme a ve kterých soutěžíme, je
ﬂorbal a skok vysoký. Ve ﬂorbalu jsme za
školu uspořádali tři turnaje a dalších tří
jsme se zúčastnili.
Nejdůležitější byla postupová soutěž
ORIONFLORBAL CUP, které jsme se
zúčastnili ve všech kategoriích. Mladší
žáci ( 6. a 7. tř.) skončili v okrskovém
kole na 2. místě. Prohráli pouze se ZŠ
Heyrovského, která se stala později vítězem celého okresu. Starším žákům
(8. a 9. tř.) se vůbec nedařilo a skončili
v okrskovém kole až na 5. místě.

foto: Mgr. Jan Chmelář

Vybíjená byla (a doufám, že i nadále
bude) po všechny generace oblíbenou kolektivní míčovou hrou mladších školáků.
Děti se zdokonalují v rychlosti a obratnosti herních činností s míčem, učí se hrát
a spolupracovat v kolektivu.
Každá třída si nachystala svou soupisku
nejlepších hráčů a transparent s názvem
svého družstva. A tak proti sobě bojovali
Bílí tygři, Panteři, Prasátka a Černí vlci.
Po urputných bojích a fandění spolužáků stanuli na stupni nejvyšším Černí vlci
z 5. B, na druhém místě se umístila
Prasátka z 5. A, třetí byli Bílí tygři ze 4. B
a čtvrtou příčku obsadili Panteři ze 4. A.
Všichni bojovali a fandili „ těm svým“
ze všech sil. S diplomem a sladkou od6

měnou, na kterou přispělo SRPŠ, odcházeli hráči do svých tříd unavení, ale
spokojení.
Mgr. Marie Pokorná
učitelka

DUHA KŘIŠŤÁL Lutín
Další rok je za námi
a snad se mnou budou
všichni souhlasit, když
řeknu, že byl úspěšný.
Máme za sebou několik desítek středečních
schůzek, několik úspěšných výletů, víkendovek a samozřejmě jeden letní a jeden zimní tábor.
Příští rok kromě již tradičních akcí plánujeme spoustu dalších aktivit, které mohou
účastníky našich akcí bavit. O tom ale až
později. Teď můžu snad prozradit, že o jarních prázdninách pojedeme na minitábor na
chatu Pavučinku. A je na co se těšit! Pokud
chcete jet s námi, sledujte náš web (http://
duha-kristal.lutin.cz), kde najdete všechny
potřebné informace.
Klidný a pohodový rok 2011 přeje za celý
náš oddíl
Petr „Hryzal“ Doseděl

Judo v Lutíně
Oddíl judo v ZŠ Lutín funguje již druhým rokem. Začínal pod SK UP Olomouc
(Sportovní klub Univerzity Palackého
v Olomouci).V letošním roce se oddíl
z Lutína osamostatnil a zaregistroval se
jako SK Judo Lutín. Spolupráce obou oddílů SK UP Olomouc a SK Lutín je velice
úspěšná a tyto dva oddíly pořádají společné soutěže, tréninky, tábory i závody.
Mezi členy obou oddílů máme mistry
kraje, Moravy, ČR, Evropy i světa. Děti
i dospělí trénují pod vedením paní Jiřiny
Kubíkové ( 4. DAN judo) a Mgr. Jana
Dutky ( 1. DAN judo). Základna SK Lutín
má již více než 60 dětí.
V sobotu 27. listopadu proběhl již
3. turnaj v judo. Účastnily se ho děti od
čtyř do dvanácti let. Byl velice dobře obsazen a tělocvična „pukala ve švech“.
Celkem se turnaje účastnilo 105 dětí, z toho 24 z Lutína. Dalšími účastníky byly
děti ze SK UP Olomouc a pozvané oddíly:
Orel Židlochovice, Olomouc-Hodolany,
Kroměříž, Budokan Prostějov, Přerov.
Všichni bojovali, co jim síly stačily.
Odměnou byly medaile, diplomy i sladká
odměna.

Z TJ SIGMA LUTÍN
Turistické bilancování
V pátek 12. listopadu se uskutečnila výroční členská schůze odboru turistiky TJ Sigma.
Zprávu o činnosti odboru na ni přednesl jeho
předseda Vladimír Grézl.
Činnost odboru byla zahájena Novoročním
výstupem na Kosíř. Touto akcí se lutínský
turistický odbor stal populárním nejen v Lutíně, ale i v širokém okolí. Účast 2301 turistů
byla opět rekordní a Kosíř se stal ten den jistě
svědkem nejpočetnějšího shromáždění lidí
v celém roce.
Škoda, že aspoň přibližný zájem nebyl
o další turistickou akci - pochod Mánesovou
stezkou, jehož 37. ročník se uskutečnil
8. května. Počet 192 účastníků nijak nepřekročil účast v posledních letech a pořadatelé si
jen zavzpomínali na pochody v osmdesátých
a devadesátých letech minulého století, kdy
byla účast i třikrát větší. Pochodu na 25 km se
tentokrát zúčastnilo jen 9 turistů, cyklistické
vyjížďky 20 cyklistů a běhu na 20 km, pořádaného společně s Ligou 100 Olomouc, 32
běžců. Ostatní do uvedeného počtu 192 byli
účastníci pochodu na 15 km.
Velmi oblíbenými akcemi odboru byly opět
zájezdy provázené turistickými pochody.
Účastníci se na tyto zájezdy vždy velmi těší
a nebyli zklamaní ani tentokrát. Byly uspořádány dva turistické zájezdy. Poprvé byl vy-

Z minulosti Lutína
– rok 1986
/Z kroniky obce vybral a upravil
Vladimír Smékal./
V květnu 1986 se konaly volby do
MNV za velké účasti manifestačně
volících občanů. Předsedou byl opět
zvolen Vladimír Peša, místopředsedou
Ladislav Smička a tajemníkem Pavel
Spurný. V tomto roce se uskutečnilo

zkoušen zájezd třídenní, a to 21. - 23. května
do Posázaví. Druhý zájezd byl jednodenní
a 18. září byli naši turisté nadšeni při pochodu krásami krajiny kolem řeky Moravice. Do
činnosti zájezdové nutno započítat také dvě
vyjížďky s vycházkami do okolí - na trase
z Lipníka přes Helfštýn do Teplic nad Bečvou
a z Pohořan na Jedovou a Sv. Kopeček.
Důležitým bodem programu schůze bylo
schválení zakoupení dvou schodů na připravované rozhledně na Kosíři v hodnotě
20 000 Kč.
Z navrhovaného plánu činnosti na rok 2011,
který přednesl předseda v závěru schůze, lze
usuzovat, že rok 2011 bude pro lutínské turisty stejně zajímavý jako rok předešlý.
P.S. 24. ročník Novoročního výstupu na
Kosíř se mimořádně vydařil. Počasí nám přálo a 1. ledna 2011 se v cíli zaregistrovalo 3021
turistů, kteří se zúčastnili slavnostního poklepu na základní kámen budoucí rozhledny.
Vladimír Smékal
turistika

ZAJÍMAVOSTI
Šampionka z Lutína
Jmenuje se Leona Kubíková. Je jí sedmnáct
let, studuje ve druhém ročníku Církevního
gymnázia Německého řádu v Olomouci
a odmalička žije v Lutíně. Díky mamince
– bývalé reprezentantce, dnes trenérce a samozřejmě největší fanynce – poznala džudistickou žíněnku již jako dvouleté batole.
Doopravdy Leona trénuje od čtyř let a nemarní čas. Věkem sice patří do kategorie juniorek, ale 6. listopadu 2010 se na mistrovství
ČR žen v JUDO v Jičíně poprvé utkala s ženským národním výběrem.
Pro zranění, nemoc a léčbu antibiotiky musela Leona před šampionátem „vysadit“ trénink, ale na odvaze a sebedůvěře jí to zřejmě
neubralo. Zvládla všechny soupeřky a bez
porážky došla až do ﬁnále, kde na ni čekala
zkušená reprezentantka ČR.

5 plenárních zasedání, která se konala
v sále Společenského domu za poměrně
velké účasti občanů.
Letní počasí bylo velmi teplé. 4. srpna překročila teplota + 35 stupňů ve stínu (rekord za uplynulých 300 let).
Z organizací činných v tomto roce
je třeba vyzvednout činnost Českého
zahrádkářského svazu, jehož členové
vypěstovali a odevzdali např. 700 kg
česneku, 3 300 kg bobulovin, 4 000 kg
ovoce a 10 400 kg zeleniny.
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fota: Jiřina Kubíková

Musím připomenout jednoho velkého bojovníka, a to Dušana Souška, který startoval ve dvou věkových kategoriích. Ve vyšší
kategorii všechny zápasy ukončil před časovým limitem a vyhrál. V posledním zápase se zranil, ale přesto součtem bodů tuto
kategorii vyhrál a po návratu z FN si šel pro
diplom i medaili. Gratulujeme a doufáme,
že se brzy uzdraví.
Naše velké poděkování patří vedení ZŠ
Lutín, které nám poskytlo zázemí i zmiňovanou sladkou odměnu pro děti.
Jiřina Kubíková, trenérka

Výborná taktika zvolená trenérem, klid
a rozvaha dovedly Leonu až k vítězství.
Zdolala zkušenou soupeřku ještě před časovým limitem a stala se mistryní České republiky v judo pro rok 2010.
Její zasloužený úspěch a radost z dosaženého titulu snad nejlépe vyjádří slova trenérky
– maminky Jiřiny Kubíkové, která své umění a zkušenosti předává nejen své dceři, ale
dvakrát týdně také malým džudistům v ZŠ
v Lutíně:
„Neskutečná radost pro nás všechny a překvapení pro přítomné trenéry a funkcionáře.
Lea dokázala, že patří mezi elitu této republiky a dělá čest svému jménu. Pro mnohé
závodnice je nevyzpytatelnou soupeřkou
– a pro některé i noční můrou.“

Gratulujeme a přejeme, aby nové desetiletí
přineslo Leoně mnoho nových úspěchů!
Mgr. Ladislava Kučerová

Do středního odborného učiliště nastoupilo 111 nových žáků, závěrečné učňovské zkoušky absolvovalo úspěšně 68
žáků, z toho 2 žáci s vyznamenáním.
K.p. Sigma Lutín usiloval o zdárné
plnění úkolů v prvém roce 8. pětiletky.
Úkoly finančního plánu byly úspěšně
splněny, nesplněn zůstal plán investiční
výstavby. K.p. Sigma Lutín byl jedním
z patnácti podniků koncernu SIGMA.
Celkový počet zaměstnanců celého
koncernu přesahoval 30 000 osob.

Závod Lisovny nových hmot v Lutíně byl součástí n. p. LNH Vrbno pod
Pradědem. Plán odbytu byl splněn na
105%, plán zisku na 109,7 %.

Jednotné zemědělské družstvo Mírová cesta, středisko Lutín, splnilo úkoly stanovené plánem téměř na 100%,
i když se jarní práce opozdily a nepří-

znivé počasí při žních ztěžovalo práci
strojům i lidem. Pro nižší výnosy nebyla splněna dodávka ozimé pšenice,
kukuřice a hlavně cukrovky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
V listopadu oslavili:
85 let Vojtěch Šlimbach
84 let Anna Coufalová
82 let Jaroslav Hlava
82 let Ján Kucek
80 let Mária Krajčovičová
V prosinci oslavili:
87 let Eliška Kapustová
86 let Josef Dostál
85 let Ludvík Aczberger
85 let Jaromír Kubla
84 let Jan Krátký
83 let Žoﬁa Skládalová
80 let Vlastimil Hofírek
80 let Kristina Vöröšová
80 let Lenka Krejčířová
80 let Emilie Vojáčková

Opustili nás ve věku …
83 let
Lutín
Třebčín
Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Lutín

Štěpán Machala
Lutín 82 let Marie Kublová
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Třebčín

Všem občanům přejeme úspěšný a spokojený rok 2011.
Ať Vás v něm provází zdraví, láska, rodinná pohoda,
šťastné náhody, milá setkání, optimismus a pracovní úspěchy.

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

Zlatá svatba
Na sklonku loňského roku se nám
u příležitosti své „zlaté“ svatby
zapsali do Pamětní knihy
Josef a Ivana Vysloužilovi
z Lutína.
Přejeme jim hodně zdraví,
krásných a radostných chvil
v rodinném kruhu, stálý elán
a pracovní aktivitu.

Narozené děti:
říjen:
Marek Přidal
Štěpán Spurný
Martin Švarc
listopad:
Eliška Malá
Tomáš Rösel

Třebčín
Lutín
Lutín

Lutín
Lutín

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

Sbor pro občanské záležitosti a redakční rada OZ
Vážení čtenáři,
pokud i Vy oslavíte v tomto roce zlatou či diamantovou svatbu, ohlaste se prosím
p. V. Tomáškové, matrikářce OÚ, nebo předsedkyni SPOZ p. J. Šolcové. Tyto údaje
nejsou totiž v registru občanů a SPOZ může případné oslavence pouze tipovat. Oslava
Vašeho jubilea – návštěva člena SPOZ – proběhne přesně podle Vašeho přání.
Pokud si výslovně nepřejete zveřejnění jakéhokoli jubilea ve společenské kronice OZ,
sdělte své rozhodnutí předsedkyni SPOZ nebo matrikářce.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 3. 2011.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných
příspěvků.
Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová.
Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1300 ks. Graﬁcká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o.,
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285
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