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ZE ŽIVOTA OBCE
SPOZ je 55 let
Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské
záležitosti do života naší obce. Je v něm
symbolicky i fakticky vyjádřena myšlenka, že se člověk dělí o své starosti i radosti s ostatními lidmi. SPOZ tedy pracuje
v naší obci 55 roků a k jeho činnosti patřily například tyto akce:
r. 1956 – založení, první vítání dětí
r. 1960 – předávání občanských průkazů
r. 1963 – loučení se zesnulými, besedy se
snoubenci, besedy s důchodci
r. 1976 – vítání dětí do 1. třídy
r. 1977 – předávání výučních listů vyučencům n.p. Sigma.
Postupem času byly tyto akce doplněny
dalšími. Např. účastí při zápisu dětí do
1. roč. a přijetí nejlepších žáků 9 roč. a jejich rodičů u starosty obce, na setkání
pedagogů s představiteli obce, na předvánočních návštěvách občanů v DPS a domovech důchodců, vánočních koncertech
v kapli sv. Floriána v Třebčíně.
Nedílnou součástí naší práce jsou osobní
návštěvy jubilantů s předáním dárků – loni
jich bylo 109. Zároveň jsme odeslali 208 písemných blahopřání. Do života obce jsme

Rozpočet obce na rok 2011
Zastupitelstvo obce Lutín schválilo na
3. zasedání dne 23. března 2011 návrh rozpočtu obce na rok 2011. Počítáme s výdaji
38,496 mil. Kč. Rozpočet počítá s příjmy
ve výši 35,400 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji bude pokryt z prostředků, které obec
uspořila v minulých letech.
V rámci ﬁnancování bylo nutno počítat se splácením úvěrů, které byly použity
v minulosti na zabezpečení realizace akcí
Rekonstrukce ČOV a Přístupová komunikace k panelovému sídlišti. Oba úvěry si obec
vzala v roce 2007. Úvěr na rekonstrukci ČOV

foto: Michal Holásek
v roce 2010 přivítali 37 narozených dětí
a s dárkem popřáli dvěma manželským párům při diamantové a třem při zlaté svatbě.
Dne 7. dubna 2011 proběhlo setkání aktivistů SPOZ, který má nyní čtrnáct členů. Za
dlouholetou aktivní činnost ve SPOZ poděkovala místostarostka Zdena Tomková paní
Marii Tunkové a panu Vladimíru Smékalovi.
Je dobře, že zastupitelé naší obce mají zájem

o své občany a jejich život i v této době, kdy
ekonomická situace není zrovna příznivá
a lidé na sebe nemají často čas.

budeme splácet do roku 2017 a úvěr na přístupovou komunikaci do roku 2022. Ze svého
rozpočtu musí obec v roce 2011 splatit částku
asi 2,615 mil. Kč vč. úroků. Toto zatížení se
jeví jako rozumné, uvážíme-li, že ještě v roce
2009 jsme na splácení úvěrů a úroků museli
počítat s částkou 4,821 mil. Kč.

dovodu Lutín – Třebčín, včetně dostavby
vodovodních řadů v těch částech Lutína,
kde dosud chybí. Náklady na toto dílo jsou
však mnohem vyšší - 17,774 mil. Kč.
I když počítáme, že stavba bude probíhat během dvou let, jsme závislí na získání dotace, pravděpodobně do maximální
výše 65% z ceny díla. Obec rovněž podala
žádost o dotaci na řešení protipovodňových opatření, která se týkají především
panelového sídliště v Lutíně.

V jednotlivých paragrafech výdajové
části rozpočtu jsou zahrnuty akce, které
jsou v rámci schváleného plánu součástí
rozpočtu. V letošním roce tak máme naplánováno 27 akcí v celkové ceně 8,498
mil. Kč, které by se měly během roku realizovat. Je to především vybudování vo1

Děkuji všem svým spolupracovníkům
za nezištnou pomoc.
Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

V rozpočtu pamatujeme na opravy chodníků a místních komunikací, na pořízení
projektových dokumentací pro výstavbu

nových chodníků především ve staré části
Lutína a komunikací včetně parkovacích
míst v ulici K Sídlišti až po mateřskou
školu. Budou připravovány i další projektové dokumentace, např. na rekonstrukci
DPS, vodojemů, osvětlení školního hřiště.
Další prostředky budou vynaloženy
na výkup částí soukromých pozemků
nutných pro stavbu cyklostezky Lutín

Setkání ke Dni učitelů
Sbor pro občanské záležitosti v Lutíně zařadil i letos do svého kalendáře akci
Setkání pedagogů s představiteli obce. Toto
setkání se stává tradicí a pořádáme je vždy
u příležitosti Dne učitelů. Je dobře, že OÚ

Poděkování
Chtěla bych jménem vedení i nás všech
učitelů vyjádřit představitelům obce poděkování za to, jak se o „svou“ školu starají. Jejich uznání důležitosti pedagogické
práce nás těší, jejich důvěra nám vlévá do
žil další energii. Vzájemné setkání bylo
tentokrát - zvlášť pro mě jako dějepisce
- opravdu zajímavé. Ing. Marková z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu na něm hovořila o historickém vývoji olomouckého Horního náměstí, a to nejen z pohledu architektonic-

– Třebčín. Tento výkup konečně započal,
ale v současné době se ještě stále nepodařilo získat souhlas všech majitelů. Další
prostředky jsou naplánovány na opravu
kapliček, pořízení a opravu mobiliáře, ale
také např. na výstavbu autobusové čekárny v Lutíně, výměnu oken na budově OÚ
v Lutíně a opravu budovy KSZ v Třebčíně. V rozvojové lokalitě nad nádražím

v Třebčíně bude nutno dobudovat přípojky vodovodu, kanalizace a plynu, aby bylo
možné zahájit stavbu komunikace a chodníku. V plánu dále uvažujeme o nákupu
některých pozemků a pořízení techniky
pro technické služby.

věnuje školství ve své obci velkou pozornost. Školní budovy, které má v péči, opravuje, zlepšuje jejich vybavení, a tak vytváří
učitelům i žákům dobré podmínky pro práci. Škola se řadí svou vybaveností, studijními a sportovními výsledky k nejlepším
vesnickým školám olomouckého okresu.

Starosta obce p. A. Bábek vyjádřil třiceti
čtyřem zúčastněným pedagogům, kteří působí v ZŠ a MŠ, poděkování za dosavadní
práci a popřál hodně dalších úspěchů, spokojené žáky i jejich rodiče.

kého, který je jí vlastní. Dozvěděli jsme
se mnohé také o všedním životě našich
předků. Její výklad vhodně doplnila paní
místostarostka Tomková, která je také
odbornicí v tomto oboru. Srdce dějepisce při takovýchto výkladech samozřejmě
tluče rychleji a tajně doufá, že snad obě
dámy budou časem ochotny těmito zajímavými střípky vědomostí obohatit i obzor našich žáků.
Další program setkání byl v rukou pana
ředitele Spurného, jenž hovořil o výborných výsledcích svých žáků v informatice. Jako důkaz promítl prezentaci, kterou

o letošním lyžařském kurzu vytvořili
Radek Kuchař a Jiří Voňka, žáci 9. ročníku ZŠ Lutín.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Mgr. Jana Šolcová

Co říci závěrem? Celé setkání bylo pro
nás opravdu příjemné. Bylo osvěžujícím
okamžikem v proudu všedních dnů, naplněných běžnými povinnostmi. I proto
ještě jednou děkujeme.
Jménem vedení a pedagogů ZŠ a MŠ
Lutín
Mgr. Věra Voňková

foto: Mgr. Jan Spurný

Jak se žije v DPS
Nenápadná dvoupatrová budova mezi
domovem mládeže a stavebním úřadem
v Břízové ulici v Lutíně sloužila původně jako ubytovna pro svobodné pracovníky lutínské Sigmy. Dlouhodobý problém
vhodného ubytování pro osamělé, ale víceméně soběstačné seniory, kteří chtěli
vyměnit svůj byt za menší a neměli přitom

zájem žít mimo Lutín, byl vyřešen v květnu 1987.
Po nezbytných úpravách se ubytovna
změnila na dům s pečovatelskou službou
pro seniory, kteří zde tráví „podzim života“ v blízkosti svých rodin, přátel a známých, v obci, kde většina z nich prožila
své mládí, pracovala a vychovala děti.
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
v Lutíně má 26 bytových jednotek – poko2

jík s ústředním vytápěním spojený s kuchyňským koutem, předsíňku, malou koupelnu se sprchovým koutem, umyvadlem
a WC – vše na celkové ploše asi 20 m2.
V současné době žije v DPS 28 nájemníků, převážně žen.
Se základním nájmem 484 Kč, poplatky za teplou vodu, vodné a stočné, úklid,
výtah a osvětlení společných prostor platí
nájemníci měsíčně 2869 Kč + SIPO.

Pečovatelka paní Milada Holásková obstarává podle přání nájemníků za stanovený poplatek různé služby – úklid v bytě,
donášku oběda nebo nákupu, zavolání lékaře, vyzvednutí léků v lékárně aj. O úklid
společných prostor se průběžně a pečlivě
stará nová uklizečka paní Švecová.
Za výrazné zlepšení služeb vděčí nájemníci místostarostce obce paní Tomkové,
která provádí pravidelnou a důslednou
kontrolu, snaží se řešit s nájemníky jejich
problémy a v mezích možností plnit jejich
přání.

Třebčínský skřivánek
V neděli 20. února se v prostorách
Kulturního a společenského zařízení
v Třebčíně konal již 4. ročník dětské pěvecké soutěže Třebčínský skřivánek.
O doprovodný program se letos opět
postarala skupina děvčat cvičící aerobik
pod vedením paní Lucie Korenné. Dívky
ve dvou skupinách předvedly novou choreograﬁi, která byla po právu oceněna velkým potleskem.
Letošní ročník pěvecké soutěže s sebou
přinesl několik novinek. Tou největší byla
možnost doprovodu na hudební nástroj

O zeleň a pořádek v okolí domu se
starají pracovníci TS. Malý altánek se
stolem a lavicemi v parčíku u domu má
sloužit k posezení za pěkného počasí, ale
nájemníci využívají této možnosti jen
málo. Celý parčík je otevřený a nechráněný, i slunečné a teplé dny jsou většinou
větrné a nepřetržitý silný průvan starým
kostem příliš nesvědčí. Situaci by možná zlepšil živý nebo tyčkový plot podél
chodníku na Olomoucké ulici, který by
alespoň částečně zajistil soukromí, čistotu a klid.

Problémů je dost a stále je co řešit. Po
opravě volají nedoléhající okna bytů, fasáda, obložení a boční schody ke společenské místnosti a bytům v přízemí.
Nájemníci doufají, že spolupráce s pracovníky OÚ a BH se bude nadále zlepšovat a vzájemná komunikace a průběžné řešení všech nedostatků jim umožní
žít v jejich „dépéesce“ klidně a důstojně.
Přejeme jim, aby se jejich přání splnila
k oboustranné spokojenosti.

a zpívání ve dvojicích. Velký dík patří paní
učitelce Renatě Čechové, která se zájemci
ochotně secvičila jejich vystoupení a přijela je také doprovázet na klavír při samotné soutěži. Ze Základní školy v Lutíně
nám byl zapůjčen kufr plný drobných rytmických nástrojů. Paní učitelka Čechová
také doprovázela při rozezpívání, kdy se
všechny děti chopily nástrojů a vytvořily
tak obdivuhodnou zvukovou kulisu.
Letos se přihlásilo celkem 21 zpěváků
ve věku od tří do třinácti let. Za odvahu
a pěvecký výkon byli všichni odměněni
perníkovým skřivánkem a dalšími sladkostmi. Porota poté vyhodnotila nejlepší
soutěžící v každé věkové kategorii, ti zís-

kali ještě zvláštní prémii. Letos v porotě
zasedla paní Alena Řehořová – učitelka
zpěvu na ZUŠ Žerotín, Magda Bílá – studentka sólového zpěvu a místostarostka
obce paní Zdena Tomková.
Velký dík patří všem sponzorům,
bez nichž by nemohla soutěž proběhnout. Děkujeme rovněž panu Antonínu
Smičkovi, který se postaral o bezvadné
ozvučení celé soutěže. Všichni zúčastnění
si svorně pochvalovali příjemně strávené
nedělní odpoledne a těší se, co nového
nám přinese jubilejní 5. ročník.

Mgr. Ladislava Kučerová

Vlaďka Kolářová
členka kulturní komise

foto: Pavel Chvátal

Ostatky 2011
V sobotu 12. března proběhly v Třebčíně
již tradiční ostatky. Průvod masek, kterých
bylo letos přes sedmdesát, se tentokrát vydal
jiným směrem než předchozí léta. První zastávka totiž musela být u naší nové paní místostarostky. Ta čekala ve vyzdobeném domě,
v ostatkovém převleku a s bohatým občerstvením, aby předala maškarám „právo“ a tím
i vládu nad Třebčínem. A pak už se chodilo
od domu k domu, jedlo se, pilo i tancovalo
a nálada byla ostatková, tedy velmi veselá.

Pro dospělé účastníky ale akce průvodem neskončila. Večer se mnozí z nich
přišli bavit na ostatkovou zábavu. Všichni
si užili tance a myslím, že i spousty legrace při pochovávání basy.
Poděkování patří sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly, paní Milušce
Gieselové, Anežce Čeplové a Jaroslavě
Kolářové za ušití kostýmů a „práva“ a samozřejmě všem organizátorům, které potěšila hojná účast.
Mgr. Jana Chvátalová
3
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Třebčínský košt
V sobotu 2. dubna byly v KSZ Třebčín
slavnostně vyhlášeny výsledky letos už
čtvrtého ročníku Třebčínského koštu,
soutěže o nejlepší pálenku ze švestek,
meruněk i jiných druhů ovoce, které jen
trochu obsahuje cukr a dá se z něj alkohol vypálit.
V letošním roce se sešlo 40 vzorků z Třebčína a Lutína, ale i z dalších
okolních obcí a dokonce i z Litomyšle. Je to poněkud méně než loni, ale
to je důkazem, že loňská sezona žádnému z druhů ovoce mnoho nepřála.
Přihlášené vzorky byly rozděleny do
dvou kategorií – ze švestek (15 vzorků)
a z ostatního ovoce (25 vzorků).
Letos byly ustaveny dvě hodnotitelské komise. 20. března se komise sešly
v KSZ, aby ve dvou kolech zhodnotily
přihlášené vzorky. Vzorky byly hodnoceny podle dvacetibodové mezinárodní

stupnice, kterou používá např. i Flora
Olomouc u svého tradičního Flora koštu.
Členy jednotlivých komisí byli
Miroslav Navrátil, Roman Giesel, Jiří
Weidinger, Karel Mišák, Vlastislav
Přikryl, Bronislav Jaroš, Jan Štěpán,
Miroslav Smička a Vojtěch Pospíšil.
Zpestřením práce hodnotitelských
komisí byly dva vzorky, které na závěr
přinesla paní Anežka Čeplová – pálenka
z cukrovky, ze které by se nedal udělat
ani vaječný koňak, a naopak bezkonkurenčně chutnající pálenka z medu.
Při slavnostním vyhlášení nejprve
vystoupil Ing. Alexandr Zarivnij z Hanácké pálenice v Těšeticích, který poskytl všem zájemcům, kteří se v Třebčíně sešli, mnoho praktických zkušeností z přípravy kvasu, jeho ošetřování
i z vlastního pálení a odpověděl na řadu
dotazů z pléna.
A to nejdůležitější – vítězem kate-

gorie slivovic se stal Bedřich Giesel
před Josefem Čeplem, oba z Třebčína, před Antonínem Bielikem z Lutína. V kategorii ostatních pálenek
zvítězil Jaroslav Smička ml. z Lutína s meruňkovicí, na druhém místě
byl opět Jaroslav Smička ml., tentokrát
s třešňovicí a na třetím místě David Reif
z Lutína s višňovicí. Vítězové i další
účastníci obdrželi diplomy a drobné
věcné dárky.
Po vyhlášení výsledků následovala
degustace všech přihlášených vzorků.
K tanci a poslechu pak do večerních
hodin hrála hudební skupina Hanačka.
Na závěr je nutno poděkovat organizátorům akce, především Vlastimilu
Hofírkovi, kulturní komisi při radě
obce a také sponzorům, jejichž zásluhou mohli být vítězové oceněni – Svazu
žen a Obci Lutín.
Ing. Karel Mišák
předseda hodnotitelské komise

foto: Roman Giesel
Hodnotitelská komise

Zdobení
velikonočních kraslic
V neděli 17. dubna se v KSZ v Třebčíně již popáté sešly šikovné ženy, dívky
a děti, aby si na blížící se Velikonoce
připravily zdobené kraslice. Opět byly
k vidění ukázky nejrůznějších technik
zdobení vajíček – vosková a slámová,
paličkování a také zdobení perníčků.
Novinkou byla v letošním roce ukázka háčkovaných ozdob, košíky z pediku a tvorba origami z čajových sáčků.
Všechny předváděné techniky si zájemci mohli sami vyzkoušet. Kdo nechtěl
tvořit vlastníma rukama, mohl si hotové výrobky na místě zakoupit. Nedělní

Slavnostní vyhlášení – přípitek pro všechny

odpoledne strávené v příjemné atmosféře všem nesmírně rychle uběhlo.
Na příští rok se budeme snažit připravit opět nějaké novinky, aby bylo na

fota: Vlaďka Kolářová
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co se dívat a co nového si vyzkoušet.
Bohatá fotoreportáž z akce je umístěna
na webových stránkách obce.
Vlaďka Kolářová

Kdo si hraje, nezlobí
V neděli 27. března se od 15 hodin konalo v tělocvičně ZŠ zábavné odpoledne
„Kdo si hraje, nezlobí aneb Pojďte si hrát
s mámou, s tátou“. Pro děti v doprovodu
rodičů byla připravena různá stanoviště,
na kterých si mohly děti vyzkoušet svou
sílu, zručnost a odvahu nebo vyrobit malý
hudební nástroj, kterým potom doprovázely pásmo písniček s hádankami. Na
úplně malé dětičky, které přišly se svými
staršími sourozenci, čekal lákavý dětský
koutek se zajímavými hračkami a skluzavkou, kde mohly příjemně trávit čas.
Každý účastník měl také možnost vyfotografovat se s KLÁSKEM, který byl „maskotem“ akce a dal také jméno celému nově
vznikajícímu rodinnému centru.
Poslední část odpoledne byla věnována
tanci. Podle známého písničkového DVD

fota: Blanka Chvátalová
„Cvičení s Míšou“ si dobrovolníci z řad
starších kamarádů nacvičili krátké pásmo,

při kterém si děti vesele zatančily, zaskotačily a zazpívaly.
Účastníci zábavného odpoledne odcházeli domů s malou odměnou a dárkem,
který si sami vyrobili. Těšíme se na shledanou při další akci a budeme potěšeni,
když přijdete ve větším počtu.
Mgr. Kateřina Krejčířová
Rodinné centrum Klásek

KLÁSEK
zahajuje
V pondělí 18.dubna proběhlo slavnostní
otevření Rodinného centra Klásek v Lutíně. Z bývalé šicí dílny na Domově mládeže
při Sigmundově SŠs byla vybudována herna pro děti s rodiči. Krásné prostory mohly vzniknout za ﬁnanční pomoci obecního úřadu, dále pak ﬁrem Edwards, John
Crane a ARKO Technology. Praktickou
pomocí a věcnými dary také vyšli vstříc
dobrovolníci z řad maminek, tatínků, babiček a dědečků.
V prostorách mohou děti s rodiči trávit
čas v dopoledních hodinách a zpestřit si
jej také krátkým společným programem.
Těšíme se na všechny rodiče s dětmi, kteří nás přijdou navštívit. Otevřeno je vždy
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11:30 hodin.
Mgr. Radka Chmelářová

foto: Mgr. Jan Chmelář

Březen v lutínské knihovně
Březen – Měsíc čtenářů (dříve Měsíc
knihy) má u nás mnohaletou tradici.
Vznikala od dob, kdy lidé zejména za
dlouhých zimních večerů rádi sáhli po
dobré knize, zvláště když ještě nebyla
televize a jiná média, na jaře a v létě se
ale věnovali práci na polích a zahrádkách. Aby se zájem o knihy a četbu udržel, připravovaly knihovny a různé čtenářské kluby a spolky právě v jarním
období besedy a další kulturní akce.
A tak je tomu i dnes – díky médiím dokonce v celonárodním měřítku.

fota: Zdena Tomková
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Knihovníci připravují akce pro své čtenáře, hlavně pro děti a mládež.
V naší knihovně se v březnu sešly
děti z Mateřské školy Klubíčko v Lutíně. Nejprve ty menší, aby se seznámily s knihovnou a prohlédly si knížky.
A pak navštívili knihovnu malí předškoláčkové. V knihovně je přivítala
Pohádková babička a vyprávěla si s nimi o knížkách, jak se půjčují a jak s nimi zacházet.
Přečetla jim také vzkaz od skřítků pomocníčků, kteří v knihovně bydlí a pozorují, jak si děti vedou. Děti také předvedly své znalosti jak v orientaci mezi
pohádkovými postavami, tak v hádankách, přednesly básničky a zazpívaly

Co musíte vědět:
Oslavy 65. výročí osvobození
L u t í n:
5. května (čtvrtek)
13.00 hod.
• průvod od OÚ a položení věnce k pomníku
padlým za účasti zastupitelů obce, žáků základní školy a občanů Lutína.
Tradiční vatra a ohňostroj budou součástí
stavění máje 30. dubna.
T ř e b č í n:
6. května (pátek)
19.00 hod.
• průvod a položení věnce k pomníku padlým
20.00 – 22.00 hod.
• zapálení vatry, ohňostroj a zábava se skupinou VIA PABĚDA v Ohradě.

pěkné písničky. Pohádková babička
byla velmi mile překvapena, jak velké
znalosti děti mají, za což určitě patří

T ř e b č í n:
7. května (sobota)
12,00 hod.
• hodový fotbalový turnaj
14,00 hod.
• pečené ryby, občerstvení
20,00 hod.
• taneční zábava se skupinou SAX
8. května (neděle)
• budíček s hudbou Jiřího Pavlíčka
10,00 hod.
• mše v kapli sv. Floriána
13,00 hod.
• country kapela D´EFEKT
• pečené ryby, občerstvení
• „skákací“ hrad pro děti
15,00 hod.
• hodový koncert v kapli sv. Floriána (vokální
soubor MADRIGAL z Olomouce)

Volejbalový turnaj v Třebčíně
Hody 2011
(letos zároveň v Třebčíně i v Lutíně)
L u t í n:
6. května (pátek)
20,00 hod.
• hodová zábava pořádaná Svazem žen v aule
ZŠ – hraje p. Havelka
7. května (sobota)
od 9,00 hod.
• turnaj v malé kopané „O pohár starosty“ na
Rybníčku
8. května (neděle)
• budíček s hudbou p. Pavlíčka.
Od pátku do neděle bude lunapark v prostoru Pod lipami.

Zastupitelé obce, kulturní komise a třebčínští volejbalisté pořádají v sobotu 14. května na hřišti v třebčínské Ohradě II. ročník
volejbalového turnaje „O pohár starosty obce
a memoriál Ing. Květoslava Křížka“.
Prezentace družstev je od 9 do 9,20 hod.,
zahájení volejbalového turnaje v 9,30 hod.
***
U příležitosti „Dne země“ zveme všechny
zájemce 7. 5. od 9.00 do 12.00 hod. k prohlídce areálu ČOV Lutín.
***
Zprávu o průměrných hodnotách ukazatelů
pitné vody za rok 2010 najdete na stránkách
obce Lutín pod logem ARKO a na úřední
desce OÚ v Lutíně a Třebčíně.
Antonín Bábek, starosta obce
Zdena Tomková, místostarostka
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poděkování paním učitelkám, které se
jim věnují.
Myslím, že si to děti užívaly a že se
jim v knihovně líbilo. Také přinesly
krásná sluníčka, která pro knihovnu
vytvořily a vybarvily. Ta nyní tvoří
zářivou výzdobu ve vstupní místnosti
knihovny a ostatní návštěvníci knihovny je obdivují.
Věřím, že zájem o knížky a četbu neklesne, a to nejen v lutínské knihovně.
Protože knihovny nejsou zdaleka jen
zařízením kulturním, ale také významným vzdělávacím a informačním centrem.
Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
O čem jednala rada obce
dne 23. 2. 2011:
 Schválila hospodářský výsledek ZŠ
a MŠ Lutín za rok 2010 v hlavní činnosti ve výši 3687,84 Kč a v doplňkové
činnosti ve výši 55361,54 Kč; zároveň
schvaluje převod celého hospodářského výsledku ve výši 59049,38 Kč do
rezervního fondu pro použití na neinvestiční výdaje roku 2011.
 Souhlasila s projednáním prodeje části
obecní parcely č. 184/7 v k. ú. Lutín
(Neptun) o výměře 90 m 2 v zastupitelstvu. Na vyhlášený záměr se přihlásil
jeden zájemce.
 Souhlasila s doplněným Plánem investiční výstavby, významných oprav
a rekonstrukcí a pořízení majetku
v roce 2011 s tím, aby tento plán byl
předložen k projednání v zastupitelstvu.
 Souhlasila s návrhem rozpočtu obce na
rok 2011 a jeho předložením ke schválení v zastupitelstvu obce.
 Vzala na vědomí Závěrečný účet obce
za rok 2010 a doporučila jeho projednání v zastupitelstvu obce.
dne 16. 3. 2011:
Schválila:
 programové prohlášení Rady Obce
Lutín na funkční období 2010 – 2014;
 vyhlášení záměru na pronájem areálu
Rybníček v Lutíně.

 Vzala na vědomí Zprávu o činnosti
místní samosprávy a Obecního úřadu
Lutín za rok 2010.
dne 23. 3. 2011:
 Schválila proplacení nákladů na nákup
antuky pro TJ Sigma ve výši 10300 Kč
z ročního příspěvku poskytnutého TJ
obcí na zaplacení energií za předpokladu, že roční příspěvek nebude navýšen
o částku 10300 Kč a že bude schválen
rozpočet na rok 2011.

mí Lutín: parc. č. 238/4, 323/3, 108/9,
108/10 (bývalý areál ZD);
 uvolnění prostředků z rozpočtu obce
ve výši 4987 Kč na zabezpečení pohřbu
pana Milana Salaše;
 přidělení uvolněného bytu 1+0 v DPS
panu Emilu Chrástovi.
 Udělila osvědčení panu Jakubovi
Chrástovi za člena Zastupitelstva Obce
Lutín, a to počínaje dnem 29. 3. 2011.

regionu Kosířsko a Zprávu o přezkoumání hospodaření;
 rozpočet Svazku obcí Mikroregionu
Kosířsko na rok 2011;
 Zprávu o činnosti místní samosprávy
a Obecního úřadu Lutín za rok 2010;
 informaci o stavu výkupu pozemků na
cyklostezku.

O čem jednalo zastupitelstvo
obce na 3. veřejném zasedání

 Závěrečný účet obce za rok 2010 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010, a to bez výhrad;
 Plán investiční výstavby, významných
rekonstrukcí a pořízení majetku na rok
2011;
 rozpočet Obce Lutín na rok 2011 s navrženými úpravami.
/ba/

dne 13. 4. 2011:
dne 23. 3. 2011:
Schválila:
Vzala na vědomí:
 vyhlášení záměru na prodej pozemků
v majetku obce v katastrálním úze-

 Závěrečný účet Svazku obcí Mikro-

A plni zážitků jsme se vrátili do Lutína.
Jsem velmi ráda, že působím na škole,
která umožňuje svým žákům vyučování formou exkurzí. Mluveného slova je
totiž kolem nás přebytek. Někdy člověk
opravdu váhá, zda má věřit všemu, co
slyší. Bezprostřední setkání s prameny
je daleko vzácnější. A zážitku z něj se
máloco vyrovná.

ŠKOLY INFORMUJÍ
Výprava za terakotovými
bojovníky
V letošním školním roce měli žáci
ZŠ Lutín (6. a 8. ročník) opět možnost
zhlédnout jednu z významných celorepublikových výstavních akcí. Jednalo se
o tzv. Terakotovou armádu. Tu nechal
postavit první čínský císař Š´chuang-ti,
aby ho chránila v posmrtném životě.
Je to asi osm tisíc terakotových vojáků
v životní velikosti, koně, vozy a další
vybavení.
Když byly v roce 1974 objeveny první
ﬁgury, zpráva o senzačním nálezu obletěla celý svět. Protože však ne každý
může vycestovat do Číny, byly vytvořeny kvalitní kopie nálezů a jejich soubor
je vystavován postupně v evropských
kulturních centrech. Brněnskou výstavu jsme na konci února navštívili i my.

Marek Žampach, Tomáš Behúň a Jiří
Pospíšil na výstavě Terakotová armáda
fota: Tomáš Behúň

Schválilo:

Mgr. Věra Voňková

V únoru jsme ještě absolvovali

Lukostřelec terakotové armády
Dále už slovy Tomáše Behúně, jednoho
z účastníků exkurze:
„Výstava nám přinesla nevšední zážitky, viděli jsme desítky šperků, zbraní
a zároveň samozřejmě terakotové bojovníky. Dosahovali výšky až 195 cm. Mně
se nejvíce líbil pobyt na terase, odkud
jsem pozoroval bojovníky za doprovodu
hudby a mluveného slova. Vojáci byli
postupně různým způsobem osvětlováni
a my jsme se, zaujati jejich pozorováním
a zároveň zaposloucháni do poutavého
vyprávění, mohli přenést do historie.
Zajímavá je také okolnost, že v roce
1974 byla terakotová armáda objevena
rolníky při kopání studny. Mnoho dětí
si na památku koupilo malé terakotové
bojovníky.“
7

• exkurzi žáků 9. ročníku do Střední
školy logistiky a chemie v Olomouci,
zorganizovanou Mgr. Eliškou Mišákovou
a spojenou s prací žáků ve školních laboratořích;
• školní kolo turnaje ve ﬂorbalu mezi
šesti družstvy žáků 4. a 5. ročníku;
• lyžařský výcvik žáků 7. ročníku v Horní Bečvě v Beskydech.

Školní karneval
Také letos jsme s dětmi školní družiny připravovaly výzdobu na karneval.
Protože měl proběhnout v cirkusové atmosféře, děti už samotná výroba opravdu
bavila. A co teprve ples !
Konečně nadešel karnevalový den – sobota 12. března. Odbila druhá odpolední
- začátek je tu! Karneval zahájil pan ředitel Spurný. Potom následoval rej masek.
K vidění byli klauni, šašci, akrobati, baletky, princezny a další krásné a nápadité
masky.

fota: Mgr. Jan Spurný
Hudební doprovod obstaral pan Foukal,
na programu však nebyl jen tanec. Hudební
produkci střídaly soutěže připravené vychovatelkami školní družiny. Velký zájem vzbudila soutěž o nejlepšího pěvce
či pěvkyni, organizovaná rovněž panem
Foukalem.
Během celého karnevalu probíhala tombola - dárky opatřilo SRPŠ. Rovněž s bohatým občerstvením byli všichni spokojeni. Karnevalových hostů bylo tentokrát
opravdu mnoho - přišly jak předškolní, tak

i školní děti, lutínské i přespolní. Menší
děti doprovázeli rodiče. Karneval se protáhl až do pozdních odpoledních hodin.
Po skončení programu určeného pro
malé děti byla pro ty dospívající zorganizována ještě diskotéka. Milovníci karnevalového veselí se už teď těší na příští
rok, kdy jistě proběhne další ples. V jakém
duchu se ponese, to si ovšem organizátoři
zatím ponechají jako tajemství.
Svatava Vymazalová,
vychovatelka ŠD

A co říkají na karneval děti?
„Sobotní odpoledne plné krásných masek, soutěží pro děti, tance a zpívání jsme si
všichni nadšeně užívali. Mnozí z nás měli
také štěstí a vyhráli pěknou cenu v bohaté
tombole.
Za příjemný den plný zábavy děkujeme
pořadatelům a sponzorům – členům výboru
SRPŠ, vychovatelkám ŠD Lutín, učitelkám
ZŠ a „DJ Godzillovi“.
Děti z Lutína a Třebčína

Olomoucké baroko
Už mnoho let se jezdí žáci lutínské školy
dívat na olomoucké barokní památky. Naše
společné návštěvy měly nejdříve formu klasické exkurze s průvodcem, posléze jsme
začali navštěvovat také interiéry jednotlivých památek, např. arcibiskupský palác,
kostel svatého Michala apod.
Letošní nabídka olomouckých kulturních
událostí nám umožnila obohatit tento náš

8.A sleduje výklad Mgr. Hrbka.

foto: Patrik Piňos
Model sloupu Nejsvětější Trojice

repertoár o novinku - navštívili jsme reprezentativní výstavu Olomoucké baroko, která
probíhala současně ve všech olomouckých
muzeích. Se žáky osmého a devátého ročníku jsem absolvovala pořad Hledá se průvodce…, který pro žáky druhého a třetího
stupně v prostorách Muzea umění připravil
Mgr. D. Hrbek.
Pořad byl opravdu skvělý. Takto by se mělo
přistupovat k žákům, takhle by se měly vyučovat dějiny umění. Na první pohled vše
vypadalo velmi jednoduše. Stačí prostě
otevřít dlaň, uchopit cípek školákovy duše
8

foto: Jiří Voňka
a ukázat jí, jak příjemné je koupat se v kráse.
Hledání atributů svatých na obrazech, chvilka soustředění při napodobování póz a gest
zobrazovaných osob, nenásilné vysvětlení
problému a výklad o trojičním sloupu, jediné z olomouckých památek, která je zapsána
na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
To byla faktická náplň pořadu, ale zdaleka to
nebylo všechno, čím zde mohly být děti obohaceny. Pro mne to bylo jako pedagogický
sen. Kéž bych mohla snít co nejčastěji.
Mgr. Věra Voňková

KLOKAN v ZŠ Lutín
V březnu se žáci naší školy zapojili do
mezinárodní soutěže Matematický klokan, která vznikla v Austrálii a v průběhu minulých třiceti let se rozšířila do celé
Evropy.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Kategorie Cvrček (2. - 3. roč.) se účastnilo 77 řešitelů, nejúspěšnějšími byli Jan
a Pavel Chmelářovi a Jan Hireš. Všichni

Děti hrály divadlo
Kdopak z vás ví, který den dnes je?
Kdopak vám tady něco zahraje?
Měli byste hodně veselí dnes být,
vždyť jsme vás tu nyní přišli pobavit.
Apríl je jen jedenkrát za rok,
a tak snaž se s námi držet krok.
Pobaví se každý, kdo tu právě je,
s úsměvem pak jistě domů odejde.
Tato slova zazněla přesně „na apríla“, tedy
v pátek 1. dubna, v aule ZŠ Lutín z úst malých „rapperů“. Začínala jimi totiž řada divadelních představení dramatického krouž-

tři dosáhli maximálního možného počtu
bodů! Kategorie Klokánek (4. - 5. roč.)
se účastnilo 66 řešitelů, přední místa zaujali Anna Kovaříková, Eliška Surmová,
Ondřej Podivínský a Martin Genčur.
Kategorie Benjamín (6. - 7. roč.) se
účastnilo 56 řešitelů, zabodovali David
Koutný, Barbora Pomykalová a Filip
Czuczor. A konečně kategorie Kadet (8. 9. roč.) se účastnilo 53 řešitelů. Kralovaly

ku, který na naší škole pracuje již druhým
rokem.
V prosinci loňského roku jste mohli vidět naše děti – herce ve „Vánoční hře o Ježíškovi“. Letošní představení mělo název
„Žofčiny aprílové sny“ a zahrálo si v něm
sedmnáct dětí. Malí herci a herečky si zde
s chutí „zarapovali“, zazpívali, zatančili,
předvedli několik scének a zahráli pohádkový příběh. A to vše hned třikrát za sebou
– dvě představení se konala dopoledne pro
obecenstvo z řad žáků 1.stupně ZŠ a jedno
pro nejmenší diváky, děti z MŠ. Jistě budete
souhlasit s tím, že za takový výkon by se nemuseli stydět ani profesionální herci.

Aprílové divadlo

Celkem se zúčastnilo 252 žáků. Naši se
v této soutěži rozhodně neztratili, někteří
„zabodovali“ i v krajských statistikách.
Blahopřejeme vítězům a všem řešitelům
děkujeme za účast.
Mgr. Kateřina Mrázková
učitelka

V úterý 5. dubna odpoledne se hlediště
v aule opět zaplnilo. Tentokrát děti hrály pro
své nejbližší – rodiče, prarodiče, sourozence, ale i kamarády, které si pozvaly. Z auly
se tak znovu ozývala hudba, zpěv, smích
a samozřejmě také velký potlesk, který byl
spolu s úsměvy na tvářích diváků tou největší odměnou. Do všech vystoupení dali
malí herci snad všechno, co mohli – radost,
nadšení i lásku k těm, pro které hráli. Pokud
se jim podařilo diváky potěšit, nebyla jejich
půlroční příprava marná.
Mgr. Lenka Chudobová
učitelka

foto: Mgr. Renata Čechová

Do Přerova dorazili spolu s námi naši
tři soupeři. A teď pozor!!! Všechny
jsme porazily a vyhrály i krajské kolo!

Dvakrát „nej“ pro naše žáky

Vendula Zbořilová, Valentina Čotková,
7. roč.

Krajské kolo ve ﬂorbalu
Po vítězství v okresním kole ﬂorbalu
mladších dívek jsme postoupily do krajského kola, které se konalo 20. prosince
v Přerově. Měly jsme obrovskou radost
a zároveň jsme cítily velkou odpovědnost.
Trénovaly jsme ráno před vyučováním, náš
trenér (pan učitel Chmelář) nám uděloval
cenné trenérské rady a my jsme „makaly“.

jim Petra Švarcová, Zuzana Šnupárková
a Jana Jarošová.

foto: Mgr. Jan Spurný
9

Horní řada zleva: Mirka Ganiecová,
Dominika Zourková, Vendula Zbořilová,
Hana Vlachová, Michaela Vičarová,
Alena Radvanská, Valentina Čotková.
Dolní řada zleva: Veronika Holbová,
Hana Nezhybová, Martina Králová,
Markéta Klevetová, Hana Hornischerová,
Karolína Pytlíčková.

BiO 2011
Tématem letošní biologické olympiády byl
povrch, povrch všeho živého – rostlin, živočichů a hub. Pokud chtěl někdo uspět v této
soutěži, nemohl se rozhodně jen tak „klouzat“ po povrchu, ale musel jít při přípravě
hodně do hloubky. Musel zvládnout přípravu na teoretický test, poznávání rostlin, poznávání živočichů a laboratorní úkol.
V kategorii 6. a 7. tříd si ve školním kole,
které proběhlo v první polovině dubna, nejlépe vedli Hana Nezhybová – 1. místo, David
Koutný – 2. místo a Jan Přidal – 3. místo.

V kategorii 8. a 9. tříd to byli Jiří Voňka
– 1. místo, Kristýna Adámková – 2. místo
a Jana Jarošová – 3. místo.
První dva žáci z každé školy postoupili
do okresního kola, pro které museli vypracovat vstupní úkol. Ten zabral spoustu
času a dal dětem hodně práce.
V okresním kole dosáhli naši žáci skvělého umístění: Jiří Voňka – 1.místo v kategorii 8 a 9. tříd, David Koutný – 2.místo
a Hana Nezhybová - 3.místo v kategorii
6. a 7. tříd. Kristýna Adámková skončila
na 16. místě, ale i toto umístění je v rámci
okresu velmi pěkné. Žádná jiná základ-

Vítězové školního kola biologické olympiády foto: Mgr. Jan Spurný

Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín
Kurz výpočetní techniky
pro seniory
V průběhu ledna a února se na Sigmundově
střední škole strojírenské v Lutíně konal kurz
pro seniory, zaměřený na základní zvládnutí
práce na počítači a využití možností internetu. Celá akce byla zprostředkována Obecním
úřadem Lutín a ﬁnancována sponzorským
darem, který obec k tomuto účelu získala.
Účastníci se setkávali jednou týdně ve čtvrtek v odpoledních hodinách v učebně výpo-

DUHA KŘIŠŤÁL Lutín
Bradavice v ohrožení
Blíží se léto a s ním „zlatý
hřeb“ naší činnosti – oblíbený
prázdninový tábor. Uskuteční
se ve dnech 31. 7. – 15. 8. 2011
na Hoštejně, (přesněji na Německých lukách)
poblíž Zábřehu na Moravě. Cena dvoutýdenního pobytu pro členy sdružení DUHA je
2900 Kč, pro nečleny 3400 Kč.

ní škola ani gymnázium tolik předních míst v letošním ročníku nezískaly.
Výsledkové listiny je možné si prohlédnout na nástěnce ve škole nebo na internetových stránkách www.ddmolomouc.
cz/skolam/vysledky/.
Našim žákům ještě jednou gratuluji a děkuji jim za výbornou reprezentaci
školy a obce. Jiřímu Voňkovi přeji mnoho
úspěchů v krajském kole, do kterého postupují první tři žáci z okresního kola.
Mgr. Jan Chmelář
učitel

Gratulace Jiřímu Voňkovi k vítězství

foto: Mgr. Jan Chmelář

četní techniky. Kurzu se pravidelně účastnilo
dvacet pozorných studentů, kteří naslouchali
a pilně procvičovali vše, co bylo náplní výuky. Začátky byly trochu rozpačité, ale postupem času se „žáci“ zdokonalovali ve všech
činnostech potřebných pro práci na počítači.
Bylo velmi milé pozorovat, jak se postupně
přestávají bát a snaží se sami prozkoumávat,
co všechno lze pomocí počítače vytvořit . Na
konci kurzu pak nebyl pro nikoho problém
vyhledat požadované informace na internetu,
zpracovat je v textovém editoru a následně
poslat e-mailem svému kolegovi, dětem či
vnoučatům.
Za lektorky mohu konstatovat, že spolupráce se seniory probíhala ve velmi milém du-

chu. Všem děkujeme za vzornou účast a pilné
plnění zadaných úkolů.

Kromě běžné tábornické činnosti, sportů
a her v okolních lesích i v táboře a výletů do
okolí je ústředním motivem celostátní hra,
letos na téma „Bradavice v ohrožení aneb
Jak to všechno začalo“. Čerpá ze známého
příběhu o Harrym Potterovi, který zná snad
každý malý čtenář.
V ceně je započtena cesta autobusem tam
i zpět, ubytování, strava pětkrát denně (pití
je průběžně k dispozici), výlety do okolí, hry,
koupání, program a pojištění každého účastníka.

Voda je hygienicky nezávadná, odborně
testovaná a navíc v kuchyni převařovaná.
Zdravotní péči zajišťuje profesionální zdravotník.
Přihlášky odevzdávejte co nejdříve – kapacita je omezená!
Další informace ohledně tábora a činnosti
oddílu najdete na http://duha-kristal.lutin.cz
nebo na kontaktních adresách uvedených na
webových stránkách oddílu.
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Ing. Lenka Pomykalová
učitelka

foto: Mgr. Michaela Slováčková

Tomáš Pospíšil (Stoupa)

Z TJ SIGMA LUTÍN
Mánesova stezka 2011
Odbor turistiky TJ SIGMA LUTÍN pořádá
v sobotu 14. května 2011 již 38. ročník turistického pochodu „Mánesovou stezkou“.
Zájemci se mohou zúčastnit pochodu na 15

ZAJÍMAVOSTI
Oprava:
Omlouváme se za chybnou informaci
uvedenou v březnovém čísle OZ v článku Informace z Regionu HANÁ (rubrika
ZAJÍMAVOSTI, konec 1. odst.).
Správná informace zní:
Byla zvolena devítičlenná Rada Regionu
HANÁ, která bude řídícím orgánem tohoto občanského sdružení po příští čtyři
roky. Sdružení Regionu HANÁ má 82
členů zastupujících 29 obcí a další právní
subjekty (ﬁrmy a společnosti).

nebo 25 km nebo běhu na 20 km, cyklisté vyjížďky na 50 – 60 km.
Prezentace a start pochodu a cyklovyjížďky je na stadionu TJ od 7,00 do 8,30 hod.,
běžci startují v 9,00 hod.
Startovné pro dospělé je 10 Kč, pro mládež
do 14 let 5 Kč. Každý účastník startuje na
vlastní náklady a nebezpečí, podmínkou jsou
dobrý zdravotní stav a orientace v přírodě.

V cíli u vchodu na stadion TJ obdrží každý účastník diplom, ukončení akce je ve 14
hodin.
Sponzory letošní „Mánesky“ jsou Obec
Lutín, Mgr. Miroslav Šperka, p. Lubomír
Kubáč a ﬁrma SMART- REKLAMA, s.r.o.

vštěvních míst jsou to také obce z Konicka
- Hvozd a Ochoz. Trasy je možné absolvovat pěšky nebo jakýmkoliv dopravním prostředkem.
Podtitulem Hanáckého cestovatele je
Jízda za pokladem Hané, takže přeji všem
příjemné zážitky při poznávání krás našeho kraje. Tištěný průvodce v obvyklé formě

s otázkami bude k dispozici při zahájení
a od 9. května také na lutínském OÚ.
Ukončení a předání certiﬁkátů úspěšným
cestovatelům se letos uskuteční v Čechách
pod Kosířem v sobotu 15.října 2011 ve společenském sále nové multifunkční budovy
pro kulturu a sport.
Ing. Miroslav Mačák

Vladimír Grézl
předseda odboru turistiky

Redakční rada OZ

“Hanácké cestovatel“
opět startuje
V letošním roce zahajujeme již 8. ročník
Hanáckého cestovatele. Tentokrát to bude
v neděli 8. května ve 14 hodin na zámku
v Náměšti na Hané. Letos nás čekají turistické návštěvy třiadvaceti zajímavostí
Regionu HANÁ. Kromě tradičních ná-

Jak netreﬁt do Slatinic
Přijíždíte-li od Třebčína do Lutína, na
konci Třebčínské ulice vedle Rybníčku je
dopravní značka, která vás navádí doprava
na Olomouc a doleva – na jakési Slatince.
Domácí se samozřejmě nenechají zmást, ale
pro cizího řidiče to může být jistý hlavolam.
Nejkurioznější je, že tato značka je tam už asi

foto: Karel Mišák

Fotograﬁí se vracíme k loňskému zahájení ve Slatinkách.

dva až tři roky. Zřejmě nevadí ani Správě silnic a to, že prošla výstupní kontrolou při výrobě, je také záhadou, protože ostatní značky
směřující na Slatinice jsou v pořádku.
Jiří Vymazal st.

Kamenný kříž ke Slatinicím
Kříž stojící za Lutínem směrem na Slatinice
byl zhotoven v roce 1811 a posvěcen 17. srpna 1811 slatinickým farářem P. Františkem
Freiheitem. O jeho zřizovateli nám stejně jako
u kříže před kaplí vypráví dedikační nápis:
Z NAKLADU MARIANA GAURASKA
1811
A stejně jako v případě zmiňovaného kříže před kaplí rodu Gruntů-Smičků žil rod
Jurášků v Lutíně již nejméně od konce třicetileté války, a to na statku č. 13. Marianna
11

foto: Ing. Miroslav Mačák

Jurášková, která nechala kříž zhotovit, byla
dcerou Šebestiána Jurášky-Tobiáše a narodila se 20. února 1757. Aby to bylo zajímavější - její matka Anna byla dcerou Jana
Grunty-Smičky. V době, kdy byl kříž zhotoven, na statku č. 13 „seděl“ Jakub Kvapilík,
který si vzal vdovu Annu po zemřelém Janu
Juráškovi, bratru Marianny. O tom vypovídá
i revers obce Lutína z 20. srpna 1811, kterým
se obec zavázala starat se o kříž na budoucí
časy. Šlo o kříž „Na Slatině na Padělku na
gruntovní roli Jakuba Kvapiláka“.
Marianna Jurášková se nikdy nevdala, ale
žila na výminku na statku č. 13. Ve svatební
smlouvě její švagrové Anny Juráškové s Jakubem Kvapilíkem z roku 1806 je povinnost
výminku zapsána i pro ni: „za 3. Zavazuje se
Jakub Kvapilík tej v tom gruntě se nacházející
vejminkářský Marianně Juraškové až do její
smrti k užívání zanechati: světničku od toho

gruntu za humny, kterou on bude povinen
připravovat a kdyby se zbořila, znovu vystavět a se svou slámou zakrýt, polovici zahrady

Kříž z roku 1811
foto: PhDr. Jan Štěpán

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil Vladimír
Smékal.)
Rok 1988 byl 70. rokem vzniku samostatné
ČSR a 120. rokem založení podniku Sigma
Lutín.
Výročí vzniku samostatnosti bylo oslaveno na četných shromážděních. Během roku
se konalo 6 plenárních zasedání, na kterých
bylo projednáváno mnoho důležitých záležitostí týkajících se života obce. Účast občanů
na těchto zasedáních byla poměrně vysoká.
V Lutíně se narodilo 56 dětí, zemřelo 10 občanů s průměrným stářím 59 roků.
Český zahrádkářský svaz uspořádal tradiční výstavu ovoce a zeleniny a přednášku
„Moderní úprava zahrad a předzahrádek“.
V dubnu uspořádal MNV zájezd důchodců
do Kunštátu a Boskovic, v listopadu potom
setkání důchodců v kulturním domě v Luběnicích.
Počasí bylo v roce 1988 celkem příznivé, až
na určité jarní klimatické výkyvy.
Žáci Lutína navštěvovali ve školním roce
1987 – 1988 1. až 4. ročník v počtu 148

při té světnici, v poli půl třetí měřice padělek
ležící pod Trávníkem od Luběnic, kterou roli
obdělávat, poněvadž ona Marianna k obdělávání při tom gruntě jednu klisnu zadanou
má, tím podobně stižený obilí do své stodoly
svést i taky dříví, který ona sama sobě koupiti
musí, z lesa dovézt“.
Marianna Jurášková zemřela 24. července
1809 na zápal a pohřbíval ji tentýž kněz, který světil její kříž. Je pravděpodobné, že k zřízení kříže došlo až podle její závěti, a protože
již Marianna Jurášková nežila, převzala nad
ním patronát celá obec.
Kříž stojí na hranolovitém podstavci s dedikačním nápisem, pata kříže je rozšířená ve
tvaru voluty, přičemž jedna zadní část voluty chybí (a nejspíše zde ani nebyla). Postava
Krista je naturalistická, s propracovanými tělesnými partiemi a s rouškou, kterou na pravém boku jakoby spojují dva provazy. Autor
sochy je neznámý, ale podobné rysy má např.
také kříž z roku 1818 na hřbitově v Loučanech. Možná tedy pocházely oba ze stejné
sochařské dílny.
PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.

dětí, do 5. až 8. ročníku dojížděly děti do
Hněvotína. Na Středním odborném učilišti Lutín bylo celkem 475 žáků. V červnu po
maturitních zkouškách bylo vyřazeno 33
mechaniků-seřizovačů a 28 absolventů odpoledního nástavbového studia. Zkoušky se
poprvé konaly v nové škole SOU. Ředitelem
byl Ing. Jaroslav Krampla.
V činnosti k. p. Sigma Lutín nastalo mnoho problémů se změnou vývozu investičních
celků do socialistických zemí. V červnu se
konaly oslavy 120. výročí založení podniku.
Byla převzata putovní standarta jako výraz
ocenění nejlepších hospodářských výsledků
v rámci výrobní hospodářské jednotky.
Výrobní družstvo Stavod osadilo obrubníky na autobusové zastávce v Lutíně a podílelo
se na vybudování mateřské školy v Lutíně.
Tělovýchovná jednota Sigma Lutín se snažila zabezpečit všechny tradiční formy činnosti, které se osvědčily v minulých letech.
Novoročního výstupu na Kosíř se zúčastnilo
560 osob, novinkou v tomto roce byla prázdninová činnost „Léto dětí 1988“. Program byl
zaměřen na pohybové hry a sportovní přípravu. Zúčastnilo se 118 chlapců a děvčat.

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 7. 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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
V březnu oslavili:
97 let Marie Belzová
91 let Ludmila Koudelková
88 let Vlasta Sedláčková
87 let Vítězslav Synek
86 let Alois Dragoun
84 let Marie Vránová
82 let Anna Tomanová
81 let Emilia Špalková
80 let Anděla Vodičková
80 let Jiřina Zaoralová
75 let Rudolf Rec
75 let Jaromil Křížek

Třebčín
Lutín
Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Třebčín
Třebčín
Třebčín
Třebčín

V dubnu oslavili:
91 let Evžena Mojžíšová
89 let Josef Zapletal
85 let Jindřiška Hošková
82 let Marie Kubalová
82 let Marie Švecová
81 let Adolﬁna Křížková
81 let Helena Popelková
81 let Marie Drápalová
80 let Eliška Lakomá
80 let Ida Kucková
80 let Jarmila Dostálová
75 let Josef Dorazil
75 let Libuše Dvořáková

Lutín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín
Lutín
Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

Narozené děti:
únor:
Michal Kvapil

Lutín

březen:
Sára Antonewová
Julie Zedková

Lutín
Lutín

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

Opustili nás ve věku …
88 let
88 let
84 let
74 let
65 let
63 let
54 let
45 let

Maria Kubínová
Milada Stachová
Jan Krátký
Alena Nováková
Zdeněk Vašíček
Marta Kovářová
Svatopluk Kaprál
Milan Salaš

Třebčín
Lutín
Lutín
Třebčín
Lutín
Lutín
Třebčín
Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti
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