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Velké sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční 

v březnu 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. březen. Poprvé v historii se budou všech-
ny země EU sčítat na základě nařízení Evropské komise v jeden 
společný rok.

Jaké novinky přináší sčítání lidu 2011?
1.  Ve formulářích přibude dotaz na registrované partnerství.
2.  Nebude se zjišťovat vybavenost domácností, příjmy ani výda-

je.
3.  Elektronické sčítací formuláře bude možné vyplňovat na inter-

netu a odesílat on-line nebo prostřednictvím datových schrá-
nek.

4.  Sčítacími komisaři budou z 95% pracovníci České pošty.
5.  Na všechny dotazy o sčítání vám odpoví bezplatné telefonní 

centrum s operátory.
Základní termíny pro sčítání lidu 2011 jsou:
26. únor – svou činnost zahájí call centrum pro veřejnost; na 

bezplatné lince 800879702 odpoví denně od 8,00 do 22.00 hod. 
na dotazy ohledně sčítání.

7. březen – sčítací komisaři (prokáží se speciálním průkazem) 
začínají roznášet formuláře.

Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY, majitelé 
a uživatelé bytů navíc žlutý BYTOVÝ LIST, majitelé nebo správ-
ci domů také oranžový DOMOVNÍ LIST.  Roznáška formulářů 
končí 25. března.

25./26. březen – půlnoc z 25. na 26. březen je rozhodným oka-
mžikem sčítání, informace se do formulářů vyplňují podle sku-
tečnosti platné v tento okamžik (důležité např. u právě naroze-
ných dětí).

26. březen - 14. duben – odevzdávání vyplněných sčítacích 
formulářů prostřednictvím internetu, předáním sčítacímu komi-
saři, odesláním poštou v obálce nebo odevzdáním na poště.

20. duben – ukončení činnosti call centra s bezplatnou linkou, 
další možnosti získávání informací budou na čísle 274 057 777 
(v úředních dnech na Českém statistickém úřadě) nebo e-mail 
info@scitani.cz.

*   *   * 
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím (ve středo-

věku sloužilo panovníkům k vojenským a daňovým účelům). 
Patent o každoročním sčítání lidu v našich zemích vydala v ro-
ce 1753 císařovna Marie Terezie.

V současné době slouží údaje ze sčítání lidu například záchra-
nářům při požárech a povodních (počet bytů a obyvatel v posti-
žených domech aj.), podle získaných informací se plánuje doprav-
ní obslužnost, síť vzdělávacích a zdravotnických zařízení, péče 
o seniory, lékařská péče (očkování), nabídka pracovních míst, 
získávání dotací z EU, fi nanční prostředky přidělované obcím 
a mnoho akcí, které přímo či nepřímo ovlivňují kvalitu našeho 
života.

Přehledné základní informace o sčítání lidu, domů a bytů 2011 
zpracoval Ondřej Kubala, tiskový mluvčí tohoto projektu.

Více se můžete dovědět na stránkách: www.scitani.cz
nebo na e-mailové adrese: ondrejkubala@scitani.cz.

Mgr. Ladislava Kučerová

ZE ŽIVOTA OBCE

Veselá hodinka v tělocvičně foto: Monika Malá

Rodinné centrum Klásek

oznamuje občanům, že 
v měsíci březnu plánuje 
zahájit svou činnost v Lu-
tíně. Na slavnostní otevře-

ní herny včas upozorníme. 
Připravujeme hernu pro rodiče s dět-

mi, která bude otevřena jednou týdně 
v dopoledních hodinách. V rámci této 
činnosti již probíhá každé úterý od 16,45 
do 17,45 hodin v tělocvičně ZŠ cvičení 
rodičů s dětmi (2–4 roky). Zaměřujeme 
se také na pořádání akcí pro rodiny 
s dětmi, jako bylo např. „vánoční dová-
dění“, které proběhlo v prosinci minu-
lého roku.
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Tříkrálová sbírka 2011

Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná 
Charitou ČR proběhla v Lutíně a Třebčíně 
8. a 9. ledna 2011. Jejím výsledkem byla 
částka 30 258 Kč darovaná občany v Lutí-
ně a částka 11 436 Kč vybraná v Třebčíně.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně ur-
čen především na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí.

41 694 Kč pro Charitu ČR

Výtěžek pomůže zejména v regionech, 
kde se sbírka koná. Přibližně desetina vý-
nosu sbírky je určena na humanitární po-
moc do zahraničí.

Všem dárcům, „královským trojicím“ 
a jejich dospělému doprovodu děkujeme.

Antonín Bábek
starosta obcefoto: Dalibor Kolář

Návratka: 
(můžete odevzdat na obecním úřadě, případně odpovědět telefonicky či mailem)

1. Mám zájem navštěvovat rodinné centrum ano–ne

2. Mám zájem se aktivně podílet na činnosti rodinného centra ano–ne

3.  Podpořím rodinné centrum materiálně (hračky do herny pro děti, 
nábytek, výtvarné potřeby apod.) ano–ne 

4. Podpořím rodinné centrum fi nančně ano–ne

Kontakt:  Mgr. Radka Chmelářová, chmelarradka@centrum. cz,
tel.: 724321460, ProVás o.s., Holická 31/2, 772 00 Olomouc, 
IČ: 26538181

�
Rodinné centrum Klásek působí pod zá-

štitou občanského sdružení ProVás, které 
má v tomto oboru již několikaletou zku-
šenost. Na všechny rodiče s dětmi se moc 
těšíme.

Vyplněnou návratku odevzdejte!

Posláním rodinného centra Klásek je 
otevřít pro rodiny s dětmi prostor pro fy-
zické i duševní vyžití a podpořit tak dů-
ležitou hodnotu a nezastupitelnou funkci 
rodiny ve společnosti.

Mgr. Radka Chmelářová

Ohlédnutí za rokem 2010

Březnové zasedání zastupitelstva obce 
bude projednávat závěrečný účet obce 
za rok 2010 a zprávu o činnosti místní 
samosprávy a obecního úřadu. Součástí 
těchto dokumentů je i vyhodnocení plá-
nu investiční výstavby, oprav a pořízení 
majetku.

Podívejme se krátce na některé akce. Na 
začátku roku 2010 byla dokončena rege-
nerace panelového sídliště - etapa II a VI. 
V uplynulém roce obec doplatila na tuto 
akci ze svého rozpočtu dle plánu částku 
6,46 mil. Kč.

V první části roku 2010 jsme připravovali 
fi nančně náročnou akci Stavba vodovodu 
Lutín – Třebčín včetně dosíťování těch částí 
Lutína, kde ještě vodovod není. Celá stavba 
má stát 17,8 mil. Kč a bez získání dotace ji 
nebylo možno zahájit. Byla zpracována do-

kumentace nutná pro schválení změny plá-
nu rozvoje vodovodů a kanalizací územní-
ho celku. Bez schválení této změny by obec 
nemohla žádat o dotaci. Byla vypracována 
projektová dokumentace pro stavební po-
volení a požádali jsme o poskytnutí dotace. 
Ministerstvo zemědělství nám však  ozná-
milo, že z důvodu nedostatku fi nančních 
prostředků není možno v roce 2010 poskyt-
nout příslib fi nancování této akce. Výstavba 
vodovodu bude dána do plánu na rok 2011. 

Cyklostezka vázne 
na výkupu pozemků

Dalším záměrem, kde jsme v r. 2010 ne-
uspěli, byl výkup pozemků pro budování 
cyklostezky Lutín – Třebčín. Problémy 
zde nejsou na straně obce, ale v postoji 
některých majitelů, kteří si kladou nepři-
měřené požadavky.

Obec vykoupila od některých soukro-

mých majitelů pozemky v areálu TJ Sigma 
za celkovou částku 687 tis. Kč a nepřímo 
tak pomohla místní TJ Sigma v její čin-
nosti. Na činnost TJ Sigma poskytla obec 
další příspěvek ve výši 400 tisíc Kč.

Další prostředky byly vynaloženy na 
opravu chodníků v obou částech obce 
(635 tis. Kč), výstavbu veřejného osvětle-
ní v Třebčíně u nádraží (275 tis. Kč) a na 
koupi pozemků v areálu ZD v Lutíně, ur-
čených k využití jako manipulační plochy 
pro naše technické služby (197 tis. Kč).

V závěru roku bylo nutno provést vý-
měnu kotelny v ZŠ. Tato výměna stála 
574 tis. Kč. Kromě těchto akcí byla reali-
zována celá řada menších jako např. opra-
vy místních komunikací, výměna svítidel 
veřejného osvětlení nebo dosazování stro-
mů a obnova veřejné zeleně.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ
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Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce
dne 15. 12. 2010:

 
Schválila:
�  sazby vodného a stočného pro rok 2011:
 vodné:  26,50  Kč/m3

 stočné:  22,-    Kč/m3

�  Odpisový plán ZŠ a MŠ Lutín, příspěv-
kové organizace, za 4. čtvrtletí r. 2010;

�  smlouvu o zřízení věcného břemene 
stavby Lutín, Za Rybníčkem, Bernát 

NNk mezi Obcí Lutín a společností ČEZ 
Distribuce, a.s.

�  Vzala na vědomí závěry dílčího pře-
zkoumání hospodaření Obce Lutín za 
rok 2010 pracovníky Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Nebyly zjištěny 
chyby ani nedostatky.

dne 12. 1. 2011:

Schválila:
�  nájemné v obecních bytech za jeden m2 

podlahové plochy bytů:
 - v DPS 25 Kč/m2

 - u ostatních bytů 34 Kč/m2

 -  u nových nájemních smluv ostatních 

obecních bytů 40 Kč/m2;
�  zabezpečení 15. obecního plesu, který se 

konal 4. února 2011;
�  ustavení komisí rady pro funkční období 

2010–2014:
 -  předsedkyně SPOZ: Mgr. Jana Šolcová
 -  předsedkyně komise kulturní a školské: 

p. Ivana Smutná;
�  pravidla pro využívání auly ZŠ.
�  Souhlasila s prodloužením smlouvy 

o zapůjčení sochy Anděla Muzeu umění 
Olomouc na dalších 5 let a doporučuje 
zastupitelstvu smlouvu schválit.

�  Vzala na vědomí informaci o výsledku 
Tříkrálové sbírky 2011 v rámci Obce 
Lutín. 

Jarní sběrová sobota

Sběr nebezpečného a objemného odpa-
du v Lutíně a Třebčíně je naplánován na 
sobotu 23. 4. 2011.

Časový harmonogram svozu bude násle-
dující:
 8,00– 8,30 hod. – Třebčín (u kaple)
 8,30– 9,00 hod. –  Třebčín (u bývalé mlé-

kárny)
 9,30–10,30 hod. – Lutín (u herny)
10,30–11,00 hod. –  Lutín (ul. Jana Sigmunda 

– u kontejnerů)
11,00–12,00 hod. –  Lutín (před budovou 

obecního úřadu).

Odevzdávat můžete:
dezinfekční prostředky, kosmetické pří-

pravky, absorpční činidla, fi ltry nasycené 
olejem, olověné a nikl-kadmiové akumu-

látory, ojeté pneumatiky, oleje a mazací 
tuky, staré nátěrové hmoty, klížidla a lepi-
dla, ředidla, mořidla a rozpouštědla, kyse-
liny a hydroxidy, detergenty, odmašťovací 
přípravky, fotochemikálie a staré léky, 
pesticidy a postřiky na hubení škůdců, 
baterie a monočlánky – „zpětný odběr“, 
zářivky a výbojky – „zpětný odběr“, za-
řízení s obsahem chlorofl uorouhlovodíků 
– „zpětný odběr“ (chladničky), 

elektrotechnický odpad: televizory, rá-
dia, vysavače, fény aj. – „zpětný odběr“,

objemný odpad: matrace, koberce, lino-
lea, křesla, gauče, kočárky, nábytek, kuf-
ry, sedačky z automobilů aj., jako novinku 
také jedlé oleje.

*   *   *
Pozor! Elektrotechnický odpad, který 

nebude kompletní (posoudí mistr OH), 
nemůže být odebrán ve zpětném odběru, 

tedy zdarma. Bude zařazen do odpadu 
a zpoplatněn.

*   *   *
Žádáme občany, aby odpad ze svých do-

mácností určený do sběru dodali na sbě-
rová místa výhradně v určený den a ho-
dinu a předali přímo pracovníkům TS.

Je zakázáno dělat nepovolené skládky 
odpadu předem a umožňovat tak jejich ra-
bování a rozhazování po okolí.

Zároveň upozorňujeme všechny ob-
čany, že žádný z výše uvedených druhů 
odpadu nepatří do kontejnerů na tříděný 
odpad ani do popelnic na domovní od-
pad. Chovejme se civilizovaně a třiďme 
odpad podle požadavků zpracovatele 
a pokynů uvedených přímo na kontej-
nerech.

Zdena Tomková
místostarostka

Pohyb obyvatelstva

Počet osob
Lutín místní část Třebčín Lutín vč. m. č. Třebčín 

c e l k e mmuži ženy Σ muži ženy Σ
přihlášených 25 23 48 10 14 24 72
odhlášených 37 37 74  8 10 18 92
narozených 14 15 29  6  5 11 40
zemřelých 10 11 21 /  2  2 23

Počet obyvatel

muži ženy celkem
k 31. 12. 2009 1550 1630 3180
Lutín 1218 1284 2502
Třebčín 332 343 675
k 31. 12. 2010 1550 1627 3177

Eva Sedláčková
evidence obyvatel

Kolik nás bylo v roce 2010
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dne 20. 1. 2011:

�  Schválila uvolnění částky z rozpočtu 
obce na zabezpečení pohřbu zesnulé 
p. Albíny Salašové. Částka bude po-
skytnuta formou dohody o poskytnutí 
příspěvku p. Sýkorové, která vyřizuje 
pohřební záležitosti.

dne 2. 2. 2011:

Schválila:
�  dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřej-

né služby č. 1012038-09, uzavřené mezi 
Obcí Lutín a společností Veolia transport 
Morava, a.s.;

�  záměr na prodej části obecního pozemku 
parc. č. 184/7 v k. ú. Lutín o výměře cca 
90 m2 (pozemek u Neptuna – bývalá letní 
restaurace); 

�  zvýšení nájmu u nebytových prostor od 
1. 4. 2011;

�  uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro 
zabezpečení autobusu na kulturní akci 
– divadelní představení v Těšeticích;

�  ceník služeb kulturně společenského za-
řízení v Třebčíně;

�  Organizační řád Obecního úřadu Lutín 
2011 s platností od 3. 2. 2011.

�  Souhlasila se zařazením fi nanční částky 
do návrhu rozpočtu obce na rok 2011. 
Částka je určena jako příspěvek na zřízení 
Rodinného centra Klásek.

dne 9. 2. 2011:

�  Schválila návrh Plánu investiční vý-
stavby, významných oprav a rekon-
strukcí a pořízení majetku v roce 2011.

O čem jednalo zastupitelstvo 
obce na 2. veřejném zasedání

dne 20. 1. 2011

Schválilo:
�  dodatek č. 1 smlouvy Volnočasové in-

frastruktury obcí MAS Region HANÁ 
o udržitelnosti projektu dětského hřiště;

�  zástupce obce v občanském sdruže-
ní MAS Region HANÁ: starostu obce 
Antonína Bábka a místostarostku obce  
Zdenu Tomkovou.

�  Na doporučení rady obce schválilo za-
stupitelstvo prodloužení smlouvy o za-
půjčení originálu sochy Anděla pro 
expozici Muzea umění v Olomouci na 
dobu 5 let. /ba/

Kouzelnický zápis 
do 1. ročníku

Ve středu 9. února se naše škola pro-
měnila ve školu plnou čar a kouzel. 
Navštívili nás malí kouzelníci a kou-
zelnice z Lutína i sousedních obcí, aby 
se nechali zapsat do 1. ročníku. Děti 
dostaly už v šatně kouzelnickou čepici, 
na kterou sbíraly za každý splněný úkol 
hvězdičky.

Nejprve si budoucí žáčci ověřili svoji 
fyzickou zdatnost v tělocvičně, kde je 
čekala překážková dráha. Potom v do-

provodu malých čarodějek přišli do tříd, 
kde už je čekaly paní učitelky s dalšími 
úkoly.

Malí kouzelníčci 
si tak vyzkoušeli 
zavázat čarodějce 
mašličku, nakres-
lit postavu, opsat 
kouzelnické znaky, 
najít deset rozdílů 
na obrázku, rozli-
šit barvy lektvarů, 
složit začarovaný 
obrázek s různými 
tvary, povídat pří-
běh o čarodějce a ti 
odvážní ještě zare-

citovali kouzelnou básničku. Za všechny 
splněné úkoly pak každý obdržel lízátko 

ŠKOLY INFORMUJÍ

foto: Antonín Bábek

Povídání nad obrázkem Překážková dráha fota: Mgr. Jan Chmelář

Zdolávání „prolézačky“



5

ve tvaru kouzelnické hůlky a ti úspěšně 
zapsaní do prvního ročníku ještě pamětní 
list. 

Děti si vedly velmi dobře, většinou 
splnily všechny úkoly a odcházely spo-
kojeně s kouzelnickou čepicí plnou 
hvězd a s úsměvem na rtech.

Do prvního ročníku 
nastoupí 44 dětí

K zápisu se dostavilo celkem 55 dětí. 
U některých ještě zvažujeme možnost 
odkladu školní docházky, ale již teď 
víme,  že v prvním ročníku budeme mít 
od září 44 nových prvňáčků.

Mgr. Jana Korbášová
učitelka

Zahrada mateřské školy Foto: Antonín Bábek

Pozvánka

Veletrh STAVOTECH 

Stalo se již tradicí, že stavební sezónu 
na střední Moravě symbolicky otevírá sta-
vební a technický veletrh STAVOTECH 
Olomouc. Téměř 200 vystavovatelů na-
bídne své výrobky i služby ve dnech 
17. – 19. března 2011 v zaplněných pavilo-
nech A, E a na přilehlých venkovních plo-
chách Výstaviště Flora. 

Velmi silnou součástí jarní etapy veletrhu 
STAVOTECH Olomouc je 11. ročník spe-
cializované výstavy Bazény & Sauny v pa-
vilonu E, která představí bazény, sauny, 
whirlpooly a veškeré jejich příslušenství. 
Přímo na veletrhu, na galerii pavilonu A, 
budou mít návštěvníci možnost zhodnotit 

to nejlepší, co bylo v Olomouckém kraji za 
poslední dva roky postaveno. Budou zde 
poprvé vystaveny prezentační panely všech 
staveb, které se účastní soutěže „Stavba 
roku 2010 Olomouckého kraje“, vyhlášené 
a oceněné Olomouckým krajem.

Pro návštěvníky veletrhu připravili orga-
nizátoři společně s partnery opět „Veletržní 
tombolu“. Každý  z prvních 5000 dospělých 
návštěvníků veletrhu si vytáhne los – k dis-
pozici bude více než 1000 hodnotných cen, 
každý pátý návštěvník tedy vyhrává.

Široká nabídka stavebních materiálů 
a služeb je dnes již samozřejmostí, velká 
koncentrace odborníků schopných po-
skytnout kvalifi kované informace a ra-
du je stále vzácnou příležitostí. Veletrh 
Stavotech patří k těm událostem, které by 
si profesionálové, investoři i individuální 
stavebníci neměli nechat ujít – navštivte 

jej ve čtvrtek 17. 3. a v pátek 18. 3. od 
9.00 do 18.00 hodin, v sobotu 19. 3. od 
9.00 do 17.00 hodin.

ZAJÍMAVOSTI
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Kříž před lutínskou kaplí

Kříž, který stojí před lutínskou kap-
lí Nanebevzetí Panny Marie, je zároveň 
nejstarším dochovaným křížem v Lutíně. 
Jeho vznik je spojen s rodinou Gruntů - 
Smičků, kteří v Lutíně žili nejméně od tři-
cetileté války. Na zadní straně soklu kříže 
nacházíme následující dedikační nápis:

TENTO KRZIZ GEST Z NAKLADU 
ONDRZEGE SMICZKI A GEHO 
MANZELKI MARINI: I TAKE 

KATERZINI MANZELKI BRATRA 
GEHO ROKU PANE: 1755

Ondřej Grunt-Smička se narodil 13. lis-
topadu 1700 a zemřel 27. ledna 1755. Byl 

foto: Jan Štěpán

S Nordic Walking 
na Matterhorn

Velký milovník atletiky a turistiky pan 
Václav Dostálík z Lutína se v srpnu 2010 
zúčastnil spolu s dcerou a vnučkou závodu 
s holemi Nordic Walking ve Švýcarsku.

Loňský 28. ročník „Matterhornlaufu“ 
měl start ve vesnici Zermatt (1620 m n.m.) 
na úpatí Matterhornu, druhého nejvyššího 
vrcholu švýcarských Alp (4478 m). Trať 
dlouhá 12,5 km měla převýšení 965 m a cíl 
v sedle Matterhornu v nadmořské výšce 
2585 m. Za nádherného slunečného poča-
sí se vydalo na trasu 116 turistů z devíti 
zemí.

Dvě hodiny po turistech byl zahájen 
hlavní závod a na stejnou trasu vyrazily 
čtyři tisíce běžců. Nejlepší z nich dosáhl 
času 57:35 minut.

Po náročném pochodu krásným, ale také 
obtížným terénem dorazil pan Dostálík 
do cíle jako pětadvacátý s časem 2:01,45 
hod. V kategorii „sedmdesátníků“ ale ab-

solvoval závod jako první! Jeho dcera (49) 
a vnučka (22) došly do cíle o 23 minut 
později.

Tomuto obdivuhodnému výkonu předchá-
zela důkladná příprava, o které pan Dostálík 
sám říká: „V přípravě na tento závod mám 
letos (2010) účast na deseti běžeckých zá-
vodech. Délka trati od šesti do deseti kilo-
metrů, dosažené časy v průměru 10 km za 
hodinu – všechno s holemi Nordic Walking, 
kdy střídám běh s rychlou chůzí.“

*   *   *
Za krásné zážitky ve švýcarských 

Alpách a úspěch v náročném závodě vdě-
čí pan Dostálík nejen své lásce k atletice 
a turistice, ale jistě také záviděníhodné 
fyzické kondici a neúnavné snaze být stá-
le aktivní a nenechat se zaskočit přibýva-
jícími léty. Z jeho slov je jasné, že tento 
krásný koníček je pro něj nejen zárukou 
zdravého životního stylu, ale také zdrojem 
poznání všeho, co dělá život plnohodnot-
ným. Do dalších let a pochodů mu proto 
přejeme pevné zdraví, fyzickou sílu a du-
ševní pohodu.

Na základě zprávy p. Dostálíka zpraco-
vala Mgr. Ladislava Kučerová.

Šťastně v cíli foto: soukromý archív

dvakrát ženatý, poprvé s Magdalenou 
Schulzovou z Luběnic, která zemřela v ro-
ce 1736, a podruhé s Marinou Lakomou. 
Když Ondřej Smička zemřel, vdova Marina 
se 11. srpna 1755 znovu provdala za Jiřího 
Pluskala z Ratají. Ondřej Smička pocházel 
z rodu lutínského purkmistra a konšela 
Marka Grunta řečeného Smičky a jeho 
děd Pavel Grunta býval také konšelem 
a voleným rychtářem. Nejstarší známý 
předek rodu byl Šebestián Grunt. Jeho 
bratr Jan Grunt řečený Smička žil na ro-
dové usedlosti (dnešní č. 16), měl za ženu 
Kateřinu Špundovou a zemřel již 4. břez-
na 1739. Ondřej Smička také v roce 1742 
založil při slatinickém kostele zbožnou 
nadaci na 100 zlatých na rodinu.

Kříž samotný měří asi 6 metrů a je 
zhotoven z maletínského pískovce. 
Zakončení ramen kříže má tvar kom-
binace jetelového a liliového kříže, nad 
plastikou je nápis INRI. U paty horní 
části kříže se nachází volutová konzola, 
na které je plastika sv. Maří Magdalény. 
Je možné, že zde byla umístěna na pa-
mátku první ženy Ondřeje Smičky. 

Stěny pilíře, na kterém stojí kříž, zdobí 
rozviliny (závěsy ze zvonkových kvít-
ků). Na soklu jsou, mimo již uvedený 
dedikační nápis na zadní straně, také tři 
reliéfy se zpodobněním utrpení Ježíše 
Krista. Na levé straně je to Kristus v Get-
semanské zahradě, zepředu je to Ježíš 
po bičování a vpravo je to sedící Ježíš, 
kterému se posmívají (je však možné, že 
přední reliéf zpodobňuje sv. Šebestiána). 

Kříž je v současné době ve špatném sta-
vu, kámen postupně zvětrává a jsou na 
něm narůstající řasy a poškození ovzdu-
ším. V soklu je zřejmá výrazná vertikál-
ní prasklina, reliéfy jsou téměř nečitelné 
a odlupují se. Spoje jednotlivých částí 
kříže vypadávají a železné svorky se 
rozpadají a narušují okolní kámen.

PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.
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Z minulosti Lutína
 – rok 1987

/Z kroniky obce vybral a upravil 
Vladimír Smékal./

Rada MNV se scházela v roce 1987 
pravidelně každých 14 dnů a projedná-
vala naléhavé i běžné úkoly předložené 
na plenárních zasedáních a došlé připo-
mínky občanů.

V květnu byl předán do užívání Dům 
s pečovatelskou službou.

5. října byla slavnostně otevřena nová 
budova Středního odborného učiliště 
strojírenského Lutín, jehož zřizovatelem 
bylo GŘ Sigma. Nová škola měla 20 uče-
ben s maximální kapacitou 720 žáků.

V prosinci bylo v Lutíně otevřeno 
nové nákupní středisko. Za krátkou 
dobu šestnácti měsíců byla vybudována 

první část objektu s prodejní plochou 
518 m2. Největší část prodejní plochy 
(304 m2) zabírala prodejna potravin. 
Dále zde byla prodejna Domácí potře-
by Olomouc a prodejna obuvi a textilu 
Ostrava. Náklad na tuto stavbu byl 7 mi-
lionů 200 tisíc Kčs.

Plán odbytu k.p. Sigma byl splněn na 
100,9%, fi nanční plán byl překročen 
o 3,1 mil. Kčs a plán zisku celkem o 14,8 
mil. Kčs. Provoz závodního stravování 
zabezpečoval pro pracovníky tři druhy 
jídel v počtu 413 000 porcí. Dietních jí-
del zahrnujících dietu žlučníkovou, di-

abetickou a žaludeční bylo připraveno 
34 600 porcí. V podnikovém zdravotním 
středisku bylo ošetřeno celkem 56 800 
pacientů. Zimní a jarní rekreace se zú-
častnilo 214 pracovníků, letní rekreace 
1 430 pracovníků. Dobrovolný závodní 
požární sbor k. p. Sigma oslavil 60. vý-
ročí svého založení.

Během roku 1987 byl na hněvotínské 
skále vybudován vodojem pro zásobová-
ní Lutína pitnou vodou.

V obci Lutín bylo v r. 1987 přibližně 
jedno auto na 5,5 osoby, narodilo se 78 
dětí a zemřelo 16 občanů.

Nejmrazivějším dnem roku byl 13. le-
den, kdy klesla rtuť v teploměru na – 
27 0C. Nejteplejším dnem roku 1987 byl 
18. srpen - + 31,7 0C.

Informace z Regionu HANÁ 

V letošním roce již proběhly v Regionu  
HANÁ některé významné akce. Valné 
hromady v Čelechovicích na Hané se z na-
ší obce zúčastnilo všech pět členů. Valná 
hromada byla volební, byla projednána 
výroční zpráva za rok 2010, byl schválen 
plán činnosti a rozpočet na rok 2011. Byla 
zvolena Rada Regionu HANÁ, která bude 
řídícím orgánem tohoto občanského sdru-

žení po příští čtyři roky. Současná rada 
má 82 členů z 29 obcí.

Od počátku roku bylo možno podávat 
žádosti o fi nanční podporu projektů dle 
vyhlášených fi ší. Podrobné informace 
byly zveřejněny na www.regionhana.cz. 
Z Lutína byly podány dvě žádosti. Byl to 
záměr fi rmy ELEKTROFLEXI na přístro-
jové vybavení a druhá žádost byla přímo 
z obce na zastřešení zpevněné plochy 
v areálu na Rybníčku. Podnikatelský zá-

měr byl podpořen. Obecní žádost podpo-
řena nebyla pro značný přesah požadova-
ných fi nančních prostředků (4,5 násobek 
alokace).  Hodnotitelská komise, která za-
sedala 11.února 2011, hodnotila celkem 21 
projektů. K podpoře bylo vybráno celkem 
devět a tři jako náhradní. Částka přidělené 
podpory činí 2,5 mil. Kč. 

Další výzva bude vyhlášena v dubnu 
2011.

Ing. Miroslav Mačák

Projednávání výroční zprávy  foto: Ing. Drahoslava Mačáková
Starosta Drahanovic Ivo Richter představuje projekt rekonstruk-
ce kaple ve Lhotě pod Kosířem. foto: Ing. Miroslav Mačák

Škola středního odborného učiliště
foto: archiv

Nákupní středisko Neptun
 foto: Michal Holásek

Dům s pečovatelskou službou
foto: Antonín Bábek



8

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 5. 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. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., 
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V lednu oslavili:
82 let Jan Spišák Třebčín
81 let Marie Dostálová Lutín
81 let Marie Fryblíková Lutín
80 let Marie Pažourková Třebčín
75 let Vlasta Handlová Lutín
75 let Naděžda Kovářová Lutín

V únoru  oslavili:
92 let Anežka Báťková Lutín
90 let Marie Bokůvková Lutín
89 let Vlasta Huslarová Lutín
88 let Milada Stachová Lutín
88 let Miroslav Zahradníček Třebčín
85 let Marie Andrlíková Třebčín
84 let Bedřich Dvořák Třebčín
75 let Bohumila Řezáčová Lutín
75 let Milada Vašíčková Třebčín
Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Opustili nás ve věku …

85 let Vojtěch Šlimbach Lutín
83 let Vítězslav Vybíral Lutín
80 let Ludmila Přikrylová Třebčín
79 let Vlastislav Řezáč Lutín

77 let Ludmila Hubináková Lutín
67 let Albína Salašová Třebčín
52 let Jiří Skoumal Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti: 

prosinec 2010:
Jolana Božáková Lutín
Zuzana Chlupová Třebčín
Dominik Migal Lutín

leden:
Tobiáš Krestýn Lutín
Robert Vašek Lutín

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

Vítání občánků

V sobotu 22. ledna 2011 proběhlo slavnostní přijetí 5 dětí do svazku obce v Lutíně.
Krásným programem je přivítali žáci ZŠ Lutín.

V neděli 30. ledna 2011 proběhlo slav-
nostní přijetí 2 dětí do svazku obce v Třeb-
číně.

Krásným programem je přivítaly student-
ka gymnázia Ivona Greplová a „hanačky“ 
Marika Kolářová  a Lenka Čeplová z Třeb-
čína. 

foto: Michal Holásek

fota: Jana Jašková


