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ZEPTALI JSME SE

Mgr. Pavla Michalíka,
nového ředitele

Sigmundova SOU strojírenského
Lutín

* Jaké záměry ze své koncepce rozvoje
Sigmundova středního odborného
učiliště strojírenského chcete rea-
lizovat v horizontu nejbližších mě-
síců?

Ve své práci chci navázat na činnost
své předchůdkyně Mgr. Evy Křístkové,
které touto cestou děkuji za dobrou práci
odvedenou pro učiliště. V současné době
chci zachovat charakter učiliště jako
strojírenského s hlavními studijními a
učebními obory, tj. mechanik seřizovač,
nástrojař a obráběč kovů, a připravovat
podmínky pro vytvoření střediska celo-
životního vzdělávání.

* Chcete nějakým způsobem ovlivňovat nebo
řídit využívání volného času žáků SOU?

Všem našim žákům, převážně však
ubytovaným na domově mládeže,
nabízíme v jejich volném čase možnost
využití Internetu ve škole i na DM,
posilovny na domově mládeže, ve škole
pak podle jejich zájmu kroužek výpočetní
techniky, elektrokroužek, popř. různé
sportovní aktivity. V návaznosti na tradici
opět nabízíme možnost zapojení do
tanečních kurzů ve spolupráci s taneční
školou v Olomouci i Prostějově.

v Jaká je vaše představa o spolupráci
s obcí Lutín a orgány místní samo-
správy?

Dosavadní spolupráce s Obecním
úřadem Lutín je velmi dobrá, za což patří
poděkování všem zaměstnancům obce.
Doufám v její další rozvoj a pokračování
i nadále.

* Co byste popřál žákům a pracovní-
kům učiliště do nového školního
roku?

Všem přeji hlavně zdraví. Zaměstnan-
cům pak dobrý pracovní kolektiv, pohodu
a dobré pracovní výsledky. Žákům přeji,
aby se jim na našem učilišti líbilo, učili
je v pravém slova smyslu odborníci a aby
dosahovali dobrých studijních výsledků.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Miroslav Mačák

radní obce Lutín

ZE ŽIVOTA OBCE

Olomoucká ulice...

Všichni máme jistě v živé paměti,
jak vypadala Olomoucká ulice ještě
před několika lety. Nevzhledný vodní
příkop, každý můstek k jednotlivým
nemovitostem jiný, zkrátka obraz
nedůstojného vjezdu do naší obce.

Po dokončení jednotné kanalizace
v naší obci jsme mohli přistoupit
ke konečné úpravě této ulice. Byla
zpracována projektová dokumentace,
která řešila úpravu komplexně včetně
vjezdů do jednotlivých nemovitostí.

S majiteli nemovitostí bylo dohodnuto,
že polovinu ceny díla při úpravě vjezdů
uhradí obec, protože měla zájem na tom,
aby ulice, kterou se do naší obce přijíždí,
měla ucelenou podobu.

Při výstavbě kanalizace byly odstraněny
můstky k jednotlivým nemovitostem a
obec hledala cestu, jak tuto záležitost
vykompenzovat. S jednotlivými majiteli
nemovitostí byla sepsána smlouva o
uhrazení úpravy jednotlivých vjezdů
s možností úhrady ve splátkovém
kalendáři.

Po dvou letech od dokončení kanalizace
mohlo dojít ke konečné úpravě této ulice.
Ve výběrovém řízení byla tato úprava
svěřena firmě Presbeton Nova nejenom
proto, že nabídla obci zajímavou cenu
díla, ale i proto, že s touto firmou byly
dobré zkušenosti při pracích, které již
v minulosti pro obec prováděla.

V průběhu měsíce července a
začátkem měsíce srpna byl průjezd
naší obcí tak trochu komplikovaný,
protože Olomoucká ulice se stala po
tuto dobu velkým staveništěm. Dílo bylo
dokončeno v polovině srpna, zahradní
četa dokončila povrchovou úpravu a
zasela trávu a po určité době opět mohl
být obnoven normální provoz. Škoda jen,

že v těchto dnech je počasí bez vláhy, a
tudíž i zaseté trávě bude chvíli trvat, než
se zazelená. Je chvályhodné, že někteří
majitelé nemovitostí se snaží postřikem
vodou tento proces urychlit a daří se
jim to, za což je nutné j im poděkovat.
Na druhé straně je potřeba poukázat na
nevhodné chování jiných majitelů, kteří
nesouhlasili s vybudováním vjezdu až po
jejich nemovitost. Je to škoda, protože
celkový dojem tyto neupravené vjezdy tak
trochu ruší. O to víc bych chtěl poděkovat
těm občanům, kteří se svým postojem
zasloužili o to, že Olomoucká ulice a
celý vjezd do Lutína se dostal na dobrou
úroveň a přestal být ostudou obce.

Antonín Bábek - starosta obce

Dětské hřiště na Sídlišti
Dne 23. 7. 2003 bylo instalováno

před mateřskou školou na Sídlišti nové
dětské hřiště, které je určeno pro věkovou
kategorii 6 - 13 roků a mladší děti
v doprovodu dospělých.



Jen pro zajímavost: v Lutíně máme
v současné době asi 270 dětí ve věku 6
- 13 roků, z nichž převážná většina žije
na sídlišti. K vybudování tohoto hřiště
nás vedly neustálé připomínky obyvatel
sídliště na nedostatek vhodných prostorů
pro volnočasové aktivity dětí. Umístěním
několika laviček kolem hřiště byl současně
vytvořen odpočinkový prostor nejen pro
maminky s nejmenšími dětmi, ale i pro
starší spoluobčany.

Rodiče žádáme o poučení a občasný
dohled nad chováním dětí na hřišti, aby
nedocházelo k jeho zbytečnému ničení a
mohlo v nepoškozeném stavu sloužit co
nejdéle..

Tento prostor byl po dlouhých konzul-
tacích a zvážení všech kladů a záporů
vybrán jako nejvhodnější. Bývalé hřiště
na sídlišti nebylo možné využít z důvodu
připravovaného plánu humanizace sídliště.

Hřiště je plně využíváno

S potěšením můžeme konstatovat, že
hřiště je celodenně plně využíváno ke
svému účelu. Bohužel jsme se setkali
i s negativními jevy, jako je rušení

Turnaj v malé kopané

V sobotu 16.srpna bylo opět po dlouhé
době na Rybníčku rušno. Konal se tam
turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo
6 družstev jednot l ivých společenských
zařízení naší obce. Proto také jména
jednotl ivých družstev nezasvěceným málo
říkala. Velké sportovní výkony předváděla

OPĚT PO DLOUHÉ DOBĚ

družstva Sport Oldies, 1. FC Popelka.
Holba Kaštan, Sport Juniors, K-club a F- 1.
Hrálo se systémem každý s každým 2 x 1 0
min. Každá sportovní akce musí mít svého

nočního k l i d u dorostovou mládeží a je j ich
bezohledné chování při nočních návratech
ze zábav a diskoték. S představiteli obce
bylo dohodnuto, že při závažnějším
rušení nočního kl idu se mohou obyvatelé
okolních panelových domů obrátit na
l i n k u 158 - Pol ic i i ČR v Lutíně.

Občany sousedních panelových domů
prosíme o trpělivost a pochopení při
dětských hrách.

Upozorňujeme, že pro nejmenší děti
v doprovodu dospělých je určeno hřiště
v pěkném zahradním prostředí bývalé
mateřské školy. Starší děti a dorost pak
mohou využívat hřiště Opavia a prostory
Rybníčku.

Ing. Oldřich Fojtek, Mgr. Dana Lysická
za komisi ŠMT v Lutíně

/Foto: Antonín Bábek/

„tahouna", kterým v případě tohoto turnaje
byl Mirek Vymazal. Turnaj měl h ladký
průběh, o což se velkou měrou zasloužil i
nekompromisní a spravedlivý rozhodčí p.
Jiří Ševčík. A protože o dobré občerstvení
a sportovní zážitky nebyla nouze, po
skončení turnaje se vš ichni rozcházeli
s dobrým pocitem a radostí z dobré akce.
Na závěr uvádím ještě pořadí turnaje:

1. K-club
2. Sport juniors
3. Holba Kaštan
4. l .FC Popelka
5. F-l
6. Sport Oldies

9:1
10:3
8:5
7:7
2:5

1:16

8b.
6b.
5 b .
5 b .
5b.
1 b.

Antonín Bábek - starosta obce

Máš psa? Uklízej po něm!

Vnímaví občané Lutína jistě
nepřehlédli, že hned na začátku léta byly
na promyšleně vytipovaných místech
v obci umístěny koše na psí exkrementy,
vybavené dokonce igelitovými sáčky.
Tato skutečnost by měla být jemným,
ale jednoznačným upozorněním pro
majitele psů všech ras a velikostí, aby
si po svých „miláčcích" uklízeli, ať už
je vyvenčí kdokoliv z rodiny a kdekoliv
v obci nebo jej ím blízkém okolí.
Je proto zarážející a neslouží nijak ke cti
některým „páníčkům", že ani toto opatření

se nestalo dostatečně s i lným podnětem
k tomu, aby nenechávali své psy ve dne
volně pobíhat po u l i c í c h a večer kolem
„zahrádek" u restaurací, kam s n i m i
zajdou na občerstvení po horkém dnu. Při
této příležitosti totiž nikoho nezajímá, kde
je j ich pes svou potřebu vykoná a kdo po
něm bude muset u k l i d i t . A to n e m l u v í m
o nočním nebo časném ranním věnčení,
které se obvykle odbývá přímo před
domovními dveřmi. Pod pláštěm tmy a
anonymity se schová lecjaká nepřístojnost.

Samozřejmě že přitom nejde o problém
„psí", ale jednoznačně l idský. Pokud se
opravdu považujeme za kul turní l id i . mělo

by nám záležet kromě j iných hodnot také
na pěkném a čistém vzhledu naší obce,
třeba jen proto, že ji trápí mnohé j i n é
problémy, na které naše v las tní s í ly nestačí.
Neztrpčujme si navzájem ž ivot tam, kde
jde jen o dodržování zásad slušného
občanského soužití . N i č e n i košů a

Mělo by nám záležet
na pěkném vzhledu obce

rozhazování sáčků, které mají s loužit
svému účelu, lámání lav iček, keřů a
stromů v parcích a převracení nebo
poškozování kontejneru či dokonce
vybavení dětských hřišť a sportovišť
může zabránit jen soustavná pozornost
věnovaná p ř í l i š „činorodým" dětem a
k l idný, ale důrazný zásah všude tam, kde
je to v zájmu veřejného pořádku a také
výchovy nutné. Lhostejnost k j a k ý m k o l i v
z d á n l i v ě b a n á l n í m nedostatkům nebo
přestupkům je bumerang, který se k nám
vrátí v nejméně vhodnou c h v í l i .

Mgr. Ladislava Kučerová

Co jsou to za lidi?
V areálu staré školky stála na podstavci

socha dívenky s určitou symbolikou.
Vzhledem k tomu, že tato socha měla
nějaký vztah k mateřské školce, byla
přemístěna do areálu nové mateřské
školy.



Bláhově si všichni mysleli, že v areálu
školky bude v bezpečí. Nebyla.

Stačil jeden nájezd vandala, kterému
vadila její existence, a její dny byly sečte-
ny. Jak to dopadlo, je vidět na obrázku.

Toto se stalo v nočních hodinách
a samozřejmě beze svědků. Je až s podi-
vem, že něco takového se může stát.

Škoda, že i takoví lidé žijí mezi námi

Místo abychom si svoje životní prostředí
zlepšovali, záměrně si ho ničíme. Je velká
škoda, že i takoví lidé mezi námi žijí.

Antonín Bábek - starosta obce
/foto: Antonín Bábek/

Z RADY OBCE
Co rozhodla rada obce
na svých jednáních
* dne 23. 6. 2003
* Projednala opravu kapličky Nanebe-

vzetí Panny Marie v Lutíně. Oprava
v rámci uznané reklamace firmou
PRINS Přerov si vyžádá částku
55.300,- Kč. Tato firma nabídla i
provedení dalších nutných oprav
(vzlínání vlhkosti v obvodových
zdech) za částku 36.900,- Kč
z prostředků obce. Rada obce
rozhodne po získání dalších nabídek
od konkurenčních firem.

* Projednala návrh na prodloužení
vodovodního řadu v místní části
Třebčín o cca 60 m s ohledem na
potřebu zajistit dodávku pitné vody
pro budoucí výstavbu od bytovky
k Lipám. Rada schválila uvolnění
částky 68 tisíc Kč na zhotovení tohoto
díla vzhledem k dosaženým úsporám
na rekonstrukci vodovodu v Růžové
ulici v Lutíně.

* Poskytne příspěvek z rozpočtu obce ve
výši 27 tisíc Kč na vybavení dětského
hřiště v Třebčíně.

* Na pořádání celodenního výletu dětí
s rodiči do Luhačovic a ZOO Lesná
v měsíci září t.r., organizovaného
komisí Školství, mládeže a
tělovýchovy poskytne rada příspěvek
ve výši 3.300,- Kč.

- dne 14. 7. 2003
* Rada byla seznámena s návrhem firmy

Sigma Group na odprodej lutínského
vodního zdroje „Trávníky" a páteřních
rozvodů vody v areálu Sigmy
v hodnotě cca 3 mil. Kč. Rada nabídku
projedná po obdržení její písemné
formy s konkrétnějšími informacemi.

* Rada vzala na vědomí, že likvidace
teplovodů byla přeložena na III .
čtvrtletí 2003.

- dne 4. 8. 2003
* Schválila návrh na bezplatné využívání

Internetu v lutínské obecní knihovně
nezaměstnanými registrovanými
na Úřadu práce v Olomouci. Každý
zájemce bude mít Internet k dispozici
15 minut po dohodě s vedoucí
knihovny pí B. Pospíšilovou.

* Vzala na vědomí informaci starosty,
že na schůzce Mikroregionu Kosířsko
bylo rozhodnuto přidělit dotaci ve
výši 70% celkové částky 56.175,- Kč
na opravu kulturní památky - kříž
v místní části Třebčín u silnice na
Olšany.

/ka/

ŠKOLY INFORMUJI
Rozloučení s předškoláky

Začátkem června jistě mnohým lutínským
občanům i přespolním neuniklo pěkné tablo
naší mateřské školy vystavené v provozovně
kadeřnictví. Na něm se všichni mohli
seznámit s dětmi, které letos opouštějí MŠ a
nastupují do l. ročníku ZŠ. Velký slavnostní
den „loučení s MŠ" však na děti teprve čekal.
Děti se na tento den pečlivě připravovaly.
Každý sám si vybral báseň nebo píseň,
kterou se v MŠ naučil. Malovaly obrázky,
pomáhaly p. učitelkám s výzdobou třídy.
S radostí osobně navštívily s pozvánkou
na tuto slavnost ředitele ZŠ a starostu
obce. V očekávaný den přišly všechny
děti vystrojené a s velkou netrpělivostí a
zvědavostí očekávaly začátek slavnosti. Na

letní téma slavnostně vyzdobená školka a
třída vítala p. ředitele, p. starostu a ostatní děti.
Děti předvedly svůj program s vědomím, že
je to jejich poslední vystoupení v MŠ, proto
se snažily o co nejlepší výsledek. Vedoucí
učitelka H. Dvořáková krátce zhodnotila
tříletý pobyt dětí v MŠ. Rozrušení se

Poslední vystoupení v MŠ

projevilo u dětí ve chvíli nejdůležitější,
kdy p. učitelka představila přítomným
jednotlivě budoucí prvňáčky a p. učitelky
se se svými svěřenci loučily. K přání dostaly
děti na památku knížku od SRPŠ a medaili
předškoláka, kterou vyrobily p. učitelky.
Věříme, že se bude dětem ve škole dařit a že
na svou „školičku" budou rády vzpomínat.

Marta Kuchařová, Marta Báťková - učitelky MŠ
/foto: Helena Dosedělová/

Všichni školou povinní
1. záři začíná nový školní rok, již třetí

v tomto tisíciletí - nových deset měsíců usi-
lovné práce a snažení pro všechna dítka školou
povinná, jejich učitele a bezpochyby i rodiče.
Přejeme všem, aby se jim práce dařila, aby
zvládali všechny povinnosti a úkoly na ně
kladené a aby j im nový školní rok přinesl
mnoho úspěchů a radosti z dobře vykonané
práce, hezké chvíle s novými kamarády,

krásný vztah ke škole a vzdělání a touhu po
nových poznatcích.

Učitelům a rodičům přejeme pevné nervy,
pocit uspokojení a hrdosti nad pilnými
a zvídavými dětmi, prvňáčkům šťastný
a bezproblémový start do nové, nejdůležitější
a nejkrásnější etapy jejich života a těm starším
a zkušenějším /"skoro" dospělým/ vytrvalost
a výdrž až do chvíle, kdy se budou rozhodovat,
jak dál co nejlépe naložit se svým životem.

Redakční rada OZ



Dobrá vůle, píle a vytrvalost
jsou kouzelné klíče,
jimiž se i zakleté zámky nemožností
otvírají.

/Latinská moudrost/

ZAJÍMAVOSTI

V Lutíně je nová
pamětihodnost

Možná si naši občané ani nepovšimli, že
letos v červnu si lutínská SIGMA, tradiční
výrobce čerpadel u nás, připomněla 135
let svého trvání. Věk jistě úctyhodný a

Založení pumpařské tradice v Lutíně

také hodný svého připomenutí.
Vedení SIGMA GROUP a.s. a vedení

dceřiných společností SIGMA za
spolupůsobnosti Obecního úřadu v Lutíně
připravily k tomuto jubileu pamětní
desku, která byla umístěna na domě č.68
v ulici U parku. Zde v roce 1868 založil
Ludvík Sigmund ( 1836 - 1899 ), rodák
z Třebčína, živnost na zhotovování
dřevěných stojanových pump a na opravy
a hloubení studní. Tím byl také položen
základ pumpařské tradice v Lutíně.

Pokud budete procházet těmito místy,
zvláště s návštěvami a hosty, neopomeňte
se před pamětní deskou pozastavit a při-

pomenout si, co postupný rozvoj firmy
znamenal pro obec, široké okolí, region
a nakonec i pro průmyslový vývoj v naší
republice. Jméno rodiny Sigmundů se tak
nesmazatelně zapsalo do naší místní historie.

Snad je třeba ještě dodat, že třebčínští
zastupitelé připravují umístění pamětní desky
Ludvíkovi Sigmundovi také v Třebčíně na
jeho rodném domě ( č. 94 - Na Zákantí).

Ladislav Smička

/foto - Ladislav Smička/

Z minulosti Lutína
/Z obecní kroniky vybral a upravil Vladimír Smékal/

Zima v roce 1934 byla mírná, jaro
teplé, léto horké. Po celý rok málo pršelo,
v prosinci se nacházely trsy zralých malin,
některé stromy kvetly a přilétali i někteří
skřivani. Narostla spousta hřibů, takže se
prodávaly po 80 haléřích a lidé je dávali i
dobytku.

Pícniny v r. 1934 byly následkem
sucha podprůměrné a velmi špatné. Ceny
za dobytek byly velmi nízké, v některých
měsících se plati lo za starší hovězí

dobytek i l Kč za l kg živé váhy, litr mléka
byl za 70 - 90 haléřů. Hospodářská situace
se stále nelepšila, koncem ledna bylo 835
tisíc nezaměstnaných. Po celém státě se
mezi obyčejným lidem šířila velká bída.
Stát se snažil pomoci, organizoval různé
práce, dával subvence na veřejné práce,
to vše však nestačilo. V továrně byla
postavena nová soustružna, v listopadu
byla postavena kotelna, hodně se
vyvážely pumpy Nautila, zejména do
Francie a Alžírská. Stav dělnictva byl 500,
úřednictva asi 130. V továrně se šířila
vzdělávací činnost, bylo uskutečněno 10
přednášek a filmových představení.

Rodina Sigmundova založila nadaci,
z níž byly nakupovány psací potřeby

Hodně se vyvážely Nautily
zejména do Francie a Alžírská

chudým dětem zdejší školy.
Místní odbor Národní jednoty měl 106

členů, konal valnou hromadu, 8 schůzí
výboru, několik divadelních představení
a přednášek hojně navštěvovaných
občany. Tovární hasičský sbor měl 29
činných členů a zasahoval při l požáru
v Lutíně a 6 požárech přespolních.
V továrně byla uspořádána okrsková
hasičská škola.

Byl ustaven agrární dorost, který
uspořádal několik přednášek a silvestrov-
ský večírek.

V Lutíně bylo 60 rozhlasových
přijímačů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červenci oslavili:
84 let Oldřiška Hubnerová Lutín
80 let Růžena Látalová Třebčín
80 let Miroslav Tylšar Lutín
80 let Růžena Ondrýsková Lutín

V srpnu oslavili:
93 let Filomena Falharová Třebčín
88 let Dobroslava Křížková Lutín
84 let Adolf Birek Lutín
82 let Jaromír Kaprál Třebčín
82 let Ladislav Látal Třebčín
81 let Václav Mičkal Lutín
81 let Josef Šperka Lutín
80 let Anna Řehůlková Lutín
80 let Miroslav Smička Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

50 let společného života
- zlatou svatbou
oslavili v červenci manželé
Anna a Václav Kubáčovi z Lutína.

Přejeme do dalších let hodně zdraví, spo-
kojenosti a rodinné pohody.

/foto: Anna Káňová/

Ve znamení osmiček oslavila letos své
narozeniny (8. 8. - 88 let) paní Dobroslava
Křížková - dlouholetá obětavá cvičitelka
a náčelnice TJ Sigma Lutín. Mimo jiné
gratulanty jí přišel popřát také bývalý
předseda TJ pan Jindřich Káňa.

Narozené děti:
- červen:
František Novák Lutín
Romana Piňosová Třebčín
Kristýna Řezníčková Třebčín
Tadeáš Salaquarda Lutín
Dušan Soušek Lutín
- červenec:
Martin Brázdil Lutín
Pavel Chmelař Lutín
Barbora Jarošová Lutín
Adéla Střídová Třebčín
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští dny
a cesty byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku
Cecilie Látalová
František Bečica
Anna Vrbová
Rostislav Stratil
Věra Mišáková

Lutín
Lutín
L u t í n
Lutín
Lutín

/foto: Luboš Kubáč/

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Sbor pro občanské záležitosti
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