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ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

Novoroční blahopřání

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku 2004 popřál jménem Zastupitelstva,
Rady a jménem celého Obecního úřadu Lutín zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a mnoho úspěchů v pracovním
procesu. Rád bych Vám také popřál, aby se Vám splnila všechna přání a všechna předsevzetí, která jste si do
nového roku 2004 dali.

Naší obci bych chtěl popřát co nejvíce klidu, míru a prosperity. Ať nás všechny po celý rok provází jen dobrá
nálada, ať těch šťastných dní v tomto roce je co nejvíce.

Antonín Bábek - starosta obce

ZE ŽIVOTA OBCE

Zeptali jsme se
Paní Bronislavě Pospíšilové, vedoucí
Obecní knihovny v Lutíně, jsme položili
následující otázky:
* Letos na podzim to bylo již 5 let od

přestěhování obecní knihovny do no-
vě rekonstruovaných prostor domu
č.p. 131 v Olomoucké ulici a také
8 let od počátku vašeho působení
ve funkci knihovnice na Obecním
úřadě v Lutíně. Mohla byste seznámit
naše čtenáře s dosaženými úspěchy
knihovny, kterých si nejvíce ceníte?

• Je známo, že organizujete řadu soutěží
pro děti lutínské základní školy. O je-
jich oblibě svědčí jak trvalý zájem
dětí, tak i ocenění vaší práce ředitelem
ZŠ Lutín p. Mgr. Janem Spurným.
Mohla byste některé ze soutěží našim
čtenářům přiblížit?

* Jak postupuje zpracování veškerého
knihovního fondu pomocí počítače
prostřednictvím knihovnického systé-
mu LANius - evidence, katalogizace
nových knih a retrokatalogizace?

• Jaký je knihovní fond, jak se daří jej
obnovovat a doplňovat a kolik máte
v současné době čtenářů?

* Jaký je zájem o služby Internetu, které
knihovna poskytuje j iž od roku 2000?
Má knihovna vlastní webové stránky?

Na naše dotazy jsme obdrželi vyčerpávající
odpověď, kterou otiskujeme v mírně zkrá-
ceném znění:

Pět let Obecní knihovny v Lutíně
Na podzim letošního roku uplynulo pět let

od otevření nové Obecní knihovny v Lutíně.

Dnes je možné říci, že se knihovna stala
nedílnou součástí kulturního života obce
a místem pro vzdělávání dětí i dospělých.
Za tu dobu se podařilo stabilizovat čtenář-
skou základnu. V současné době máme
v obou odděleních 310 čtenářů a bohatou
výpůjční činnost.

Čtenáři stále oceňují zdařilou rekon-
strukci knihovny, její účelný, ale i velmi
útulný interiér. Pro děti a mládež se stala
hlavně v zimních měsících místem, kde rády
tráví volný čas. Ti menší si prohlížejí knížky
u stolků čtenářského koutku v dětském od-
dělení, ti starší si půjčují knihy v prostorách
celé knihovny, někteří „surfují" na Internetu.
Také se nauči l i získávat informace pomocí
literatury, pořizují si v knihovně výpisky na
různé referáty.

Děti zde rády tráví volný čas

Po loňském mírném poklesu dětských
čtenářů a výpůjček v letošním roce děti
opět více čtou, a to nejenom Harryho
Pottera. To je opravdu potěšující skutečnost
v době, kdy se obecně konstatuje, že děti
a mládež nečtou.

Kromě běžných knihovnických služeb
připravuje knihovna pro čtenáře různé
akce. Tato činnost je soustředěna na práci
s dětmi, kde je možnost různých aktivit
největší. Děti mají rády soutěže.

V letošním roce na jaře jsem připravila
soutěž „Namaluj nebo vytvoř sluníčko".
Do této akce se rovněž zapojily děti celého
předškolního oddělení Mateřské školy
v Lutíně. Vstupní prostor knihovny, jehož
pódium využíváme na výstavky dětských
prací ze soutěží, se rozzářil obrázky
sluníček, které lákaly to skutečné slunce,

aby svítilo a hřálo. Za to byli všichni
odměněni sladkými balíčky.

V říjnu byla uskutečněna beseda pro
žáky 3. A Základní školy v Lutíně na téma
„Knihy, spisovatelé, ilustrátoři". Všichni
byli velice zvídaví, spontánní a měli velké
znalosti, za což určitě patří poděkování
jejich učitelkám.

Děti na svou knihovnu nezapomínají
a přinášejí obrázky, které nakreslily, nebo
různé výrobky, které věnují knihovně
na výzdobu. Všechny tyto výrobky
a obrázky, které děti vytvářely, příjemně
působí na ostatní čtenáře, kteří si je se
zájmem p r o h l í ž e j í a chválí šikovnost
dětských rukou.

Další letošní akcí, která právě končí, je
„Vánoční soutěž pro děti", která probíhá for-
mou otázek a odpovědí. Ta bude vyhodnocena
15. prosince a odměna bude opět sladká.
Letos poprvé byl pro obyvatele Lutína
připraven v knihovně vánoční prodej knih,
o který byl velký zájem. Protože v Lutíně
není knihkupectví, stálo by za úvahu
pořádat prodej knih pravidelně jedenkrát
za dva měsíce, aby si Lutínští mohli koupit
knížky i v průběhu roku v kulturním
prostředí knihovny.

Hlavním předpokladem zájmu o knihov-
nu ale zůstává kvalitní knihovní fond.
Ideální by byla možnost nabídnout čtená-
řům samé nové knížky, ale při současné
knižní produkci a vysokých cenách knih
to není možné.

Přesto má naše knihovna stálý přírůstek
nových knih různých tematických skupin
a dá se říct, že má velmi dobrý knihovní
fond. Ale i starší knihy jsou dobře udr-
žovány. Na tom mají velkou zásluhu
studentky, které o prázdninách pomáhají
v knihovně a knihy opravují a přebalují.
Tady ovšem hodně záleží na samotných



čtenářích, aby s vypůjčenými knihami
zacházeli šetrně a ohleduplně.

Od letošního roku přešla pod správu
obce Místní knihovna v Třebčíně. Tato
knihovna je umístěna v prostorách KSZ
a je rovněž velmi pěkně zařízená. Dlouhá
léta se o ni stará knihovník pan Antonín
Giesel. Nevýhodou pro práci pana knihov-
níka je skutečnost, že v Třebčíně není
škola, a tak třebčínské děti navštěvují
knihovny většinou v místech, kam do
školy dojíždějí. Snažíme se fond knihovny
v Třebčíně co nejvíce doplňovat novými
knihami, aby i třebčínští čtenáři měli
z čeho vybírat.

Před dvěma lety v naší knihovně začalo
zpracovávání knihovního fondu v knihov-
nickém systému LANius. Všechny nové
přírůstky jsou katalogizovány podle anglo-
amerických pravidel AACR 2. Současně
probíhá retrokatalogizace. Po skončení
vkládání bychom chtěli zhruba do dvou
let spustit výpůjční protokol a ON-LINE
katalog. Je to práce velmi náročná, a tak si
zatím musíme ještě počkat.

Od letošního podzimu má knihovna
svou vlastní stránku na Internetu, kde
jsou průběžně zveřejňovány její akce.

Tuto stránku si čtenáři mohou najít
na internetové adrese www.lutin.cz.
Závěrem bych chtěla čtenářům popřát vše
nejlepší v novém roce a vyjádřit přání, aby
zájemců o dobrou knihu přibývalo.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Děkujeme /ka/
/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Informace
o některých akcích

Obec Lutín provedla v roce 2003
rekonstrukci nových vodovodních větví
na Růžové ulici a Břízové ulici v Lutíně
tak, jak to měla v plánu investic. Na
Břízové ulici zbývá dokončit povrchové
úpravy, které budou provedeny začátkem
roku 2004. Práce na Růžové ulici byly
prováděny firmou VK-AQUA. Tato firma
prováděla rovněž rekonstrukci vedlejších
páteřních rozvodů vody na Břízové
ulici. Rekonstrukci hlavního páteřního
rozvodu na Břízové ulici prováděla
firma Stavod a.s. se sídlem v Lutíně.
V Třebčíně bylo realizováno prodloužení
vodovodní větve na horní spojovací cestě
směrem k Lipám, a to proto, aby se mohli
napojit stavebníci RD.

Na tyto investiční akce obec vynaložila
částku 928 tis. Kč.

Během roku 2003 byly rovněž vyna-
kládány prostředky na kanalizační systém
obce. Jednalo se především o přepojování
septiků u obecních nemovitostí, dílčí
úpravy starších rozvodů a čištění dalších,
dosud nevyčištěných úseků kanalizace.
I tak obec vynaložila pro tyto účely částku
260 tis. Kč.

Jaké jsou další plány na činnost obce
v tomto směru? Vycházíme z potřeby
zkvalitnit dodávky pitné vody, snížit poru-
chovost vodovodních rozvodů a vytvořit
takové podmínky, aby v místech, kde se
v budoucnu budou realizovat investiční
akce jako rekonstrukce komunikací,

výstavba hřišť apod., bylo zaručeno, že
u rozvodů nebude hrozit havárie. Z toho
vyplývá, že by se v budoucnu postupně
měla řešit rekonstrukce vodovodní větve
v ul. Na Záhumení a větve zásobující
vodou základní školu. Měl by se prodloužit
vodovodní řad v ulici U Parku a bylo by
potřeba komplexně vyřešit nové přeložení
hlavních řadů na ul. Jana Sigmunda.
Stojí před námi také úkol zabezpečit vy-
budování vodovodních rozvodů ve staré
části Lutína.

Čeká nás rekonstrukce ČOV

U odvádění odpadních vod je situace
jiná. Obec dokončila vybudování páteřních
kanalizačních řadů a propojení obou částí
obce. Je však třeba provést rekonstrukci
čistírny odpadních vod především v oblas-
ti kalového hospodářství. Náklady na pro-
vedení rekonstrukce si vyžádají částku asi
12 mil. Kč.

Kromě těchto úkolů jsou samozřejmě
další, které bude obec řešit. Záleží na
prioritách, které rada obce doporučí za-
stupitelstvu při schvalování rozpočtu na
r. 2004.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Opravy komunikací

S blížícím se koncem roku byly zahájeny
práce na rekonstrukci místní komunikace

u Cholinky a oprava cesty na Zákantí. Aby
toho nebylo málo, zahájila Zemědělská
vodohospodářská správa Prostějov, v je-
j ímž majetku se nachází zřícená opěrná
stěna na Deštném potoku, prostřednictvím
firmy Insta Prostějov její opravu. Na
nádraží v Třebčíně zahájily České dráhy
a.s. rekonstrukci signalizace na přejezdech
Lutín - Slatinice a Lutín - Třebčín a čá-
stečnou opravu železničního svršku.

Komunikace u Cholinky, která slouží
jako příjezd na farmu zemědělského
družstva, byla uzavřena, bylo provedeno
geodetické zaměření a po konzultaci
s majiteli přilehlých pozemků započato
se zemními pracemi. Při této příležitosti
děkuji paní Doleželové, manželům Zahrad-
níčkovým a Koupilovým za vstřícnost
a pochopení při provádění tohoto díla, jež
hraničí s jejich pozemky. Postup těchto
prací jsme mohli sledovat až k bráně
na farmu. Opravu tohoto úseku v délce
48 m financovalo zemědělské družstvo.
Na Zákantí bylo provedeno osazení
nových obrubníků včetně přídlažby, čtyři
vodovodní přípojky (na náklady občanů),
úprava a zaasfaltování povrchu. Obě díla
byla dokončena za příznivého počasí
a 1. prosince v pořádku předána obci.
Další dvě zmíněné akce jsou v současné
době rozpracované. Děkuji touto cestou
všem občanům za trpělivost a pochopení.
Přeji nám všem hodně štěstí, zdraví
a osobní spokojenosti v novém roce.

Hynek Bokůvka
místostarosta



Mikuláš v Lutíně a Třebčíně

Pod záštitou komise školství, mládeže
a tělovýchovy a zaměstnanců Sigmundova
SOUs Lutín zavítal v pátek 5. prosince
mezi děti mateřské školy a žáky prvních
až třetích tříd základní školy Mikuláš
s doprovodem. Krásnou výzdobu auly při-
pravily děti pod vedením vychovatelek
z družiny ZŠ Lutín. Děti vystoupily
s pěkným programem, který se všem pří-
tomným velmi l íbi l , a Mikuláš je odměnil
dárky.

V neděli 7. prosince očekávalo v Třeb-
číně na sále KSZ 108 příchozích, z toho
46 dětí, Mikuláše v doprovodu čtyř čertů,
na jejichž chování dohlíželi dva andělé.

Mikuláš s doprovodem mezi dětmi

Děti předvedly básničky a říkanky,
některé poškádlily čerty a spokojeny
odešly s dárkem. Závěrem se předvedly
při reprodukované hudbě. Poděkování
patří členům Svazu žen a pracovníkům
Sigmundova SOUs Lutín za perfektní
přípravu nadílky, kterou děti s napětím
očekávaly.

Hynek Bokůvka
místostarosta

/ f o t o : Ing. Oldřich Fojtek/

V Třebčíně se koncertovalo

Po delší odmlce připravili třebčínští
zastupitelé pro občany opět pěkný a hod-
notný koncert, tentokrát s názvem „Koktejl
melodií z našeho mládí". Účinkovali známí
sólisté z Moravského divadla v Olomouci
- Alena Řehořová, Jarmila Malendová,
Arnošt Svoboda a Jiří Čada.

Účast a aplaus během koncertu stále
potvrzují, že se tyto kulturní akce nepřežily
a jsou stále oblíbeny. Melodie z 20. - 40.
let min. st. a některé starší i mladší dokázaly
upoutat a doslova chytit za srdíčko. Bohatý
potlesk byl jistě i nefalšovanou odměnou
účinkujícím.

Koncert navštívilo i nemálo Lutíňáků,
kteří nejenže přišli podpořit kulturní dění
v Třebčíně, ale dobře naladěni pobyli i v
živé debatě s domácími, navíc v pěkném
a příjemném prostředí.

Přes obecně velice dobré hodnocení
koncertu i zájmu zastupitelů o organizování
takovýchto neopakovatelných a příjem-
ných chvil si na závěr neodpustím alespoň
maličké postesknutí. Škoda, že na koncert
nepřišlo více místních občanů a mládeže.

Ladislav Smička

Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Rada obce Lutín zve
všechny občany obce na VIII. Obecní
ples, který se uskuteční v pátek 16. ledna
2004 od 20.00 hod. ve všech prostorách
Společenského domu v Lutíně. K tanci
a poslechu bude hrát na velkém sále
hudební skupina BENE z Olomouce
pod vedením M. Bernatíka, na malém
sále Hodonská cimbálová muzika z j ižní
Moravy. Vstupenky na tuto již tradiční
společenskou událost je možné zakoupit
na obecním úřadu nebo rezervovat na
tel. 585 944 323.

Antonín Bábek

Setkání seniorů

V měsíci lednu se uskuteční v obou
našich obcích setkání seniorů. Tato
společenská událost je naplánována na
28. leden 2004 pro seniory z Lutína
na Společenském domě, pro seniory
z Třebčína v Kulturně společenském
zařízení. V programu vystoupí žáci
ZŠ z Lutína a Hněvotína, k poslechu
i k tanci bude hrát hudba, zajištěno
bude i malé občerstvení. Všichni senioři
budou osobně pozváni.

Antonín Bábek



Poděkování...

Symbol Vánoc - vánoční strom - se
letos také objevil před Obecním úřadem
v Lutíně a stal se nepřehlédnutelnou
dominantou této lokality. Určitě si každý,
kdo tudy procházel, položil otázku, odkud
se vzal takový pěkný strom. Odpověď je
velice jednoduchá: Tento strom věnovala
obci rodina Šmehlíkova z Třebčína, za což
je jim potřeba upřímně poděkovat.

Antonín Bábek - starosta obce

Sbírka pro děti
olomoucké nemocnice

Dne 31 . října 2003 skončila platnost
10 a 20 haléřů. Lutínské ženy uspořádaly
v měsíci l istopadu sbírku těchto mincí
a celkový finanční obnos 2 998,50 Kč bude
odeslán FN v Olomouci na zakoupení
dárků pro děti. Děkujeme všem občanům
za podporu této akce.

Mgr. Alenu Večeřová - předs. ČSŽ

Kam za kulturou

Upozorňujeme všechny čtenáře Obec-
ního zpravodaje, že na webových stránkách
obce Lut ín www.lutin.cz je uveřejněn
k u l t u r n í kalendář pro rok 2004.

Antonín Bábek

starosta obce

Z RADY A
ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

- dne 10. 1 1 . 2003
* Projednala zadání urbanistické studie

a některých změn v návrhu územního
plánu obce Lutín vč. místní části
Třebčín. Plochy určené k výstavbě
komunikace a parkoviště za Lutínem
směrem k ČOV Lutín budou uvedeny
v ÚP jako plochy pro veřejné stavby.
Areál „Magacína" zůstane jen výrobní
zónou.

• Projednala návrh novely Obecně
závazné vyhlášky o místních poplat-
cích. Zaměřila se především na sta-
novení výše jednotlivých poplatků.
Doplněný návrh novely bude dopra-
cován a předložen zastupitelstvu obce
ke schválení.

* Vzala na vědomí pochvalný dopis
zaslaný starostovi obce ředitelem
ZŠ Lutín p. Mgr. Janem Spurným.
Dopis oceňuje iniciativní práci ve-
doucí Obecní knihovny v Lutíně pí
Bronislavy Pospíšilové a děkuje jí
za pořádání besed a soutěží pro žáky
základní školy.

- dne 24. 11. 2003
* Za účasti velitele Policie ČR Lutín

kapitána Miroslava Spurného projednala
bezpečnostní situaci v obci a stávající
problematiku parkování na lutínském
sídlišti. Byla projevena vzájemná snaha
o podporu a řešení problémů.

* Projednala a schválila návrh programu
8. veřejného zasedání zastupitelstva
obce.

* V souvislosti s žádostí České pošty
adresované obci a vyjadřující přání
rozšířit nájem nebytových prostor
v budově pošty v Lutíně rada
požaduje, aby Česká pošta provedla
převod místní části Třebčín pod poštu
Lutín v souladu s přáním většiny
občanů Třebčína.

O čem jednali a co rozhodli zastupitelé
obce na svém 8. veřejném zasedání
dne 10. 12. 2003.
* Schválili Obecně závaznou vyhlášku

č. 1/2003 o místních poplatcích.

* Schválili rozpočtová opatření na
rok 2003 a rozpočtové provizorium
na rok 2004 ve výši jedné čtvrtiny
schváleného rozpočtu roku 2003.

* Schválili členský příspěvek Sdružení
měst a obcí Střední Moravy ve výši
3,- Kč na obyvatele.

* Schválili příspěvek Arcidiecézní cha-
ritě Olomouc na provoz Hospiců na
Svatém Kopečku ve výši 15 tis. Kč.

/ka/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Beseda

Dne 1 1 . listopadu 2003 se žáci 3. A pod
vedením paní učitelky Dany Dostálové
setkali se starostou obce Lutín panem
Antonínem Bábkem.

Pan starosta na besedě vysvětlil dětem,
jak pracuje obecní úřad, a sdělil j im spoustu
zajímavostí nejen o naší obci a jejím znaku,
ale i o práci zastupitelstva a rady obce.
Paní matrikářka Eva Dudkova seznámila
děti s písemnostmi a kronikami obce
a také vysvětlila, co je náplní práce ma-
trikářky. Měla připravenou i „Knihu
narozených dětí", v níž mnohé děti našly
svou fotografii.

Jak pracuje OÚ, rada
a zastupitelstvo obce

Beseda byla moc pěkně připravena
a všem se líbila. Žáci získali mnoho
praktických informací pro hodiny prvouky,
kde se seznamují s obcí a městem ve
svém kraji. Tyto informace určitě využijí
i v běžném životě.

Dana Dostálová

tř. uč. 3. A

Domov

Jistě i vás pohladí po duši odpovědi dětí
z 2. třídy na otázku: „Co je domov?"

Vybíráme některé z odpovědí:
Zuzana Šnupárková: „Domov znamená
rodinu, teplo, bezpečí, místo pro mé
hračky, spokojenost, domácí mazlíčci."
Katka Grumlíková: „Je to místo, kde se
vyspím, kam se ráda vracím, teplo, j ídlo,
místo, kde mě mají rádi."
Patrik Piňos: „Domov je pohoda, štěstí,
bezpečí, radost."

Marek Dostál: „Domov je pro mě tam,
kde je táta s mámou a sestřička

a máme se rádi."

Adriana Čotková: „Domov je místo,
kam se ráda vracím ze školy a výletů,
rodina, teplo, k n i h y Harry Potter, počítač,
hračky."
Iveta Dostálová: „Domov jsou rodiče,
bratr, hračky, jídlo, pokojíček, prarodiče."
Lukáš Svoboda: „Domov je země, ve
které žijeme, vesnice, dům, rodina, rodiče,
bratr, pohoda, úsměv."
David Svoboda: „Domov je pro mě
maminka, tatínek, bráška, Lutín, náš byt,
můj pokoj a mé hračky."
Kamila Šmoldasová: „Domov je pohoda,
malování, dívat se na televizi , poslouchat
rádio."
Petra Pavlasová: „Domov je klid, mamin-
ka a tatínek, hračky, pořádek, jídlo,
kytičky, zvířátka, radost."

Mgr. Jana Šolcová

tř. uč. 2. A

Otevíráme dveře
prvních tříd

Středa 10. prosince 2003 byla dnem,
kdy jsme k nám do školy pozvali rodiče
budoucích a současných prvňáků, děti
i dospělé. V tento den jsme otevřeli dveře
našich prvních tříd, aby se všichni zájemci
mohli podívat, jak to u nás ve škole
vypadá, jak se naše děti učí, co všechno
už umí.

Návštěvníci si vybrali, do které třídy
a na kterou hodinu se podívají. Mnozí



rodiče s sebou vzali i své ratolesti, které
si vyzkoušely, jak se sedí ve školní lavici
a s prvňáčky se aktivně zapojily do práce.

O přestávkách měli rodiče možnost
za doprovodu starších žáků projít a pro-
hlédnout si prostory školy a školní družiny.
Byla pro ně připravena výstava učebnic
a pomůcek, které prvňáčci dostávají na
začátku školního roku od školy a obecního
úřadu. Mezi informacemi nechyběla ani
nabídka zájmových kroužků s přehledem
akcí, které už prvňáci od září absolvovali.

Někteří zájemci přišli do školy hned
ráno, j iní v průběhu vyučování. Na své
bývalé žáčky se přišly podívat i paní uči-
telky z mateřské školy.

Všichni jistě nasáli školní atmosféru
a mnozí se ve vzpomínkách vrátili do
svých dětských let. Zjistili, že ta dnešní
škola je hravá a pohodová. I na dětech bylo
znát, že je škola baví a že každé ráno rády
usedají do svých lavic.

Mgr. Leona Čotková, tř. uč. 1. A
Mgr. Jana Vyhnánková, tř. uč. l. B

Lutínské děti v Národním
technickém muzeu v Praze

Pro nejednoho z nás znamená vyslovení
jména Praha kouzlo. Do Prahy opravdu
někteří lidé jezdí rádi, a to platí o dětech
i dospělých.

V pátek 24. října 2003 byla Praha cílem
cesty některých školáků a učitelů ZŠ
Lutín. Velké nadšení v dětech vyvolalo, že
se bude cestovat vlakem, což samo o sobě

bylo pro mnohé velkým zážitkem. Zvlášť
když cestou do Prahy se zájemci podívali
s panem učitelem do jídelního vozu.

V Praze bylo naším prvním cílem
Národní technické muzeum. Z hlavního
nádraží v Praze jsme se do muzea dopravili
metrem a tramvají - opět pro mnohé
nezvyklý zážitek. V muzeu jsme navštívili
Dopravní halu, ve které je ukázána historie
automobilové, železniční, letecké i lodní
dopravy. V části INTERKAMERA je
mnoho zajímavého o vzniku pohyblivých
obrázků - dnešní kino, kamery, projekční
přístroje a fotografické přístroje.

Výlet plný zážitků

Pražský hrad jsme si prohlédli
s velmi pečlivě připraveným výkladem
paní učitelky Věry Voňkové. Je vždy
povznášející pocit projít místy, kudy
šla historie a kde se odráží i současnost.
Prochází tudy také velké množství
cizinců.

Dalším cílem, o který byl velký zájem,
byl Petřín s rozhlednou a zrcadlovým
bludištěm. Škoda, že cestu dolů z Petřína
jsme museli absolvovat „po svých" a ne
lanovkou, na kterou se děti těšily. Ta však
byla mimo provoz.

Karlův most a Národní divadlo j iž patří
k tradičním místům, která si žáci školy chodí
prohlédnout.

Myslím, že se dětem výlet l íb i l a že
budou rády na Prahu vzpomínat.

Mgr. Jiří Fischer - učitel Hv

/foto: Mgr. Jiří Fischer/

DUHA Křišťál

Třebíč aneb
„12. stínadelský sraz"
10.-12. října 2003

Vyjeli jsme poměrně brzy, jelikož
cesta je dlouhá - až na j ižní Moravu, kde
leží město Třebíč. Ale to nám nevadilo,
protože stínadelské akce patří každoročně
mezi nejoblíbenější.

Když jsme dorazili na místo, museli
jsme zapátrat v paměti, jak se dostaneme
k Domu dětí a mládeže, kde jsme byli
ubytováni i loňský rok. Jediné, co
každému pevně uvízlo v paměti, jsou
snad stovky schodů, které jsme museli
zdolat.

Jakmile jsme dorazili, bylo už všechno
připraveno na úvodní představení, které
zahájilo „12. stínadelský sraz". Oznámili
nám, že cílem našeho působení v Třebíči
bude najít místo, kde je uvězněn Široko.
Po tomto oznámení jsme si museli vybrat,
jestli budeme odebírat Tam-Tam anebo
Sběrač - časopisy, které celý víkend
pravidelně vycházely.

Většina úkolů se odehrávala v ulič-
kách, které byly až neuvěřitelně podobné
uličkám z knihy „Rychlé šípy" od
Jaroslava Foglara, a některé se odehrávaly
na náměstí nebo ve zdejší věži. Za každý
splněný úkol jsme dostali příslušný počet
písmen, která nám sloužila jako indicie.
Jakmile jsme složili všechna písmena
správně dohromady, z j is t i l i jsme, že
jejich obsahem je nějaká stránka na
Internetu. Na ní jsme našli fotografie míst
takzvaných Stínadel, ta jsme si museli
zaznačit do mapky a po spojení všech
bodů jsme dostali místo, kde byl uvězněn
Široko.

Místo, kde byl vězněn Široko

Po této hře jsme šli k místnímu kinu,
kde jsme zapáli l i svíčky a zformovali je
na veliké iniciály J. F. - Jaroslav Foglar.
V neděli ráno bylo volení velkého vonta.
Účastnila se tři družstva, která jako
první našla Široka. Z družstva se vybral
jeden zástupce a ten musel splnit tyto
disciplíny: test - Rychlé šípy, logický
test, rychlost.

Pak už nezbývalo nic jiného, než se
zabalit a jet domů. Tahle myšlenka je vždy
velmi nepříjemná, ale co se dá dělat. Utěší
nás alespoň to, že za pár týdnů zase někam
vyrazíme.

Iveta Nováková
„Špunt"



Slavnostní předání
Čestného uznání
Hospodářskou komorou
České republiky

V červnu letošního roku jsem se
zúčastnil na základě pověření Ho-
spodářské komory ČR závěrečných
učňovských zkoušek učňů oboru
elektrikář-silnoproud na Sigmundově
SOUs.

Hodnocena byla kval i ta vzdělávání,
úroveň zkoušejících a odborná znalost
učňů z tohoto oboru během studia
i při závěrečné zkoušce — písemné,
praktické i ú s tn í . Je j ich přís tup
a prokázané znalosti k dané proble-
matice měly ve lmi dobrou úroveň.
Dva učni s nej lepšími výsledky, Petr
Huňka a Lukáš Babica, b y l i navrženi
na udě lení „Certifikátu" Hospodářské
komory, který j im byl slavnostně
předán v Praze dne 24. 10. 2003 za
účasti prezidenta HK ČR a zástupce
ministers tva školství.

Certifikát HK našim učňům

Získané osvědčení je výrazem
ocenění nejlepších a umožní j im širší
uplatnění jak v praktickém životě, tak
v dalším studiu. Kvalitní odborníci
budou stále více potřeba a se vstupem
do Evropské unie v roce 2004 budou mít
i více příležitostí uplatnit své vědomosti
i dovednosti jak doma, tak i v zemích
Evropské unie.

Vojtěch Kvapil

zástupce HK ČR pro zkoušky učňů oboru elektro,

zástupce cechmistra CERO Olomouc

/foto: Vojtěch Kvapil/

Ohlédnutí za výstavou
SCHOLARIS 2003

8. ročník prezentační výstavy studijních
a učebních oborů středních škol Olomoucké-
ho kraje se uskutečnil ve dnech 25. - 27.
listopadu 2003 na SOU Rooseveltova ul.
v Olomouci. Organizací byl pověřen OŠMT
Krajského úřadu Olomouckého kraje a IPS
Úřadu práce Olomouc.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo
za účasti vystavovatelů, pozvaných hostů
a představitelů veřejného života Olomouc-
kého kraje. Mezi 80 vystavovateli se vý-
razně prosadilo Sigmundovo SOU strojí-
renské Lutín. O tom svědčí poměrně velký
zájem ze strany žáků ZŠ a jejich rodičů
o studijní a učební obory našeho učiliště.
Tento nevšední zájem je výsledkem dlou-
holeté spolupráce s českými a ve větší míře
i zahraničními firmami.

Sigmundovo SOUs Lutín
se výrazně prosadilo

Proti j iným středním školám má učiliště
v Lutíně obrovskou výhodu. O naše absol-
venty je totiž enormní zájem právě mezi
těmito firmami. V některých oborech jsme
v situaci, že studentů máme nedostatek na
pokrytí poptávky trhu práce. V době, kdy
roste nezaměstnanost, nabízíme žákům ZŠ
studijní a učební obory, které nacházejí
uplatnění v podnikatelské sféře.

K nejvíce uplatňovaným oborům
patří:

- mechanik seřizovač
- 41etý s tudi jn í obor

- nástrojař - 31etý učební obor

- obráběč kovů - 31etý učební obor

- k l e m p í ř pro s troj í renskou výrobu
- 31etý učební obor

- zámečník - 31etý učební obor.

Pro absolventy strojírenských učebních
oborů otvíráme 21etý studijní obor Provoz-
ní technika - denní studium.

Závěrem bych chtěl všechny zájemce
pozvat na dny otevřených dveří na SSOUs.
První v tomto školním roce se konal ve
čtvrtek 1 1 . prosince 2003.

Další se konají:

V SOBOTU
10. l. 2004 od 800 hod. do 12°° hod.

VE STŘEDU
28.1.2004 od 9°° hod. do 17°° hod.

V SOBOTU
7.2.2004 od 8°° hod. do 12°° hod.

Jan Valenta - vrchní mistr
/foto: Jan Valenta /



Z činnosti TJ SIGMA LUTÍN

Lutínská turistika
v roce 2003

Koncem listopadu se konala vý-
roční schůze odboru turist iky TJ
Sigma. Z výroční zprávy o činnosti na
schůzi přednesené je třeba se zmínit
o nejdůležitějších akcích.

Činnost byla zahájena již 1. ledna no-
voročním výstupem na Košíř. Výstupu se
zúčastnil rekordní počet 1366 turistů. Stal
se akcí naší jednoty s největším počtem
účastníků a také nejmasovější turistickou
akcí na okrese.

Odbor turistiky se zapojil i do druhé akce
TJ v roce, a sice 24. ročníku Zimního běhu
přes Košíř - memoriálu Ing. Květoslava
Křižka se startem i cílem ve slatinických
lázních. Běhu se zúčastnilo 98 závodníků
a pro nezpůsobilý terén probíhal tentokrát
běh po okolních silnicích.

Odbor turistiky bilancoval

Hlavní akcí organizovanou odborem
turistiky byl 30. ročník turistického pocho-
du Mánesovou stezkou. Akce byla dobře
připravena a zúčastnilo se jí 234 osob
převážně z Lutína, ale také z 10 dalších,
většinou blízkých obcí našeho kraje.
Pochodu na 15 km se zúčastnilo 193 osob,
na 25 km 41 osob.

Červen nebo květen a září jsou již
tradičně měsíce, ve kterých se pořádají
zájezdy s turistickými pochody. Tentokrát
se lutínští turisté vypravili v květnu do
Oderských vrchů a na podzim do Žďár-
ských vrchů.

Vycházky na Košíř se konaly jen ne-
organizovaně a účast na turistických po-
chodech v obcích kraje nebyla vysoká.

Odbor turistiky měl ke konci roku 2003
24 členů a předsedou odboru byl zvolen
Vladimír Grézl.

Vladimír Smékal
turistika

Oddíl kopané

Oddíl kopané si stanovil pro sezónu 2003
- 2004 jednoznačný cíl - postup mužů do
vyšší třídy.

Po podzimu je mužstvo pod vedením
L. Hejtmana a L. Skopalíka ve III . třídě
na 1. místě s náskokem jednoho bodu
před Hnojicemi (2.) a dvou bodů před
Nemilanami (3.). Na jaře roku 2004 sve-
dou tato tři družstva bitvu o dvě postupová
místa.

Družstva mladšího a staršího dorostu
vedená trenéry M. Huňkou, J. Krylem
a K. Přikrylem jsou v polovině soutěže
krajského přeboru na 11. a 4. místě.
Chlapci podávali dobré výkony a starší
dorostenci dokonce útočili na první příčky
tabulky. Při konkurenci městských klubů
- Šumperka, Mohelnice, Velkých Losin,
Hodolan a Přerova - představuje 4. místo
úspěšnou reprezentaci a velmi kvalitní
práci hráčů i trenérů.

V kategoriích mladších a starších žáků
ubývá mladých fotbalových nadšenců
a hráči i trenéři J. a M. Vymazalovi a J.
Čada vstupovali do soutěže s obavami.
V roce 2004 se proto chceme zaměřit
na fotbalovou „přípravku" (žáci do
9 let). Starší žáci jsou zatím na pěkném
6. místě. Mladší žáci jsou sice poslední,
ale zaslouží si pochvalu za snahu
a odhodlání svou hru a umístění zlepšit.
Pokud na sobě budou pracovat tak jako
dosud, je jen otázkou času, kdy se dostaví
první vítězství.

Za úspěch lze považovat i postup našich
odchovanců M. Skopalíka (SK Lipová
- divize muži) a M. Rece (SK Sigma Olo-
mouc - liga ml. dorostu) do vyšších soutěží.
Jediným problémem, který se nedaří zvlád-
nout, zůstává neustálé ničení sportovního
stadionu vandaly. Jejich posledním „dí-
lem" je rozbité sklo nástěnky oddílu
kopané.

Zimní turnaj mužů v únoru 2004

V závěru roku uspořádala TJ silvestrovskou
zábavu se skupinou VIA PABĚDA a disko-
téku na Společenském domě.

Na začátek roku 2004 připravujeme:

ZIMNÍ TURNAJ MUŽŮ na škvárovém
hřišti TJ Sigma v období leden - únor
2004, turnaje se zúčastní 9 - 10 mužstev,
„hracími" dny budou soboty a neděle,
podrobný rozpis turnaje bude zveřejněn na
vývěskách TJ.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ + KARNEVAL
NA LEDĚ po loňském úspěchu v případě
příznivého počasí zopakujeme.

Výbor oddílu kopané děkuje za podporu
a spolupráci v roce 2003 Obecnímu úřadu
Lutín, společnostem Ložiska Haná s. r. o.,
Sigma GROUP a. s., John CRANE Sigma
a. s. a dalším sponzorům, trenérům, hrá-
čům a všem fanouškům a příznivcům.
Do roku 2004 přejeme všem mnoho úspě-
chů, pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Ing. Karel Czudek
za výbor oddílu kopané

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky vybral a upravil
Vladimír Smékal/

*Počasí v lednu a únoru 1937 bylo mírné
(28. 2. tepl. + 10 °C), ostatní měsíce
normální.

*Koncem roku hezké počasí a 28. října bylo
26 °C. Vánoce byly bílé.

*
Práce na polích byly vykonány poměrně
hladce, úroda cukrovky byla velmi vysoká
a prodávala se hojně pod cenou hlavně do
továrny Hanácká ve Slatinicích.

*
Obecní hospodářství skončilo aktivem
62 tis. Kčs. Dokončena byla 2. část kanali-
zace obce nákladem 40 tis. korun.

*
Společenský dům byl brzy zjara dokončen
a v březnu slavnostně otevřen.

*
V přízemí Společenského domu byly dva
velké sály, z nichž v jednom bylo umístěno
kino, v druhém pak stálá výstava ochrany
civilního obyvatelstva (CPO). Výstava byla
jedinečná tohoto druhu v republice a těšila
se velkému zájmu obyvatelstva. Za poměrně
krátkou dobu navštívilo tuto výstavu mnoho
tisíc návštěvníků z celé republiky.

*Továrna doznala značného rozvoje, což
se projevilo hlavně v počtu zaměstnanců,
který proti minulému roku značně vzrostl.
V továrně Sigmund byl postaven vzorný
proti letecký kryt.

*V r. 1937 byl uveden v činnost konzum,
prodejní družstvo zaměstnanců fy Sig-
mund a Chema a měl 168 členů.

*Kovodělná škola pro učně byla přemístěna
z obecné školy do továrny a umístěna
v bývalé závodní kuchyni. Počet žactva
činil 90 osob.

*Místní odbor Národní jednoty sehrál
na oslavu státního svátku 28. října
divadelní představení a v prosinci provedl
mikulášskou nadílku. Ostatní spolky nevy-
víjely veřejnou činnost.

*Dne 14. září zemřel první prezident
Československé republiky T. G. Masaryk.
Jeho úmrtí vyvolalo velký smutek všech
obyvatel obce i republiky.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V listopadu oslavili: V prosinci oslavili:
Opustili nás ve věku

94 let
83 let
82 let
81 let
80 let
80 let
75 let
75 let

František Vavroš'
Vlasta Veselá
František Svoboda
Milada Rozsívalová
Milada Odstrčilová
Marie Dočkalová
Jaroslav Hlava
Ján Kucek

Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín

98 let Vladimír Krejčíř Lutín
85 let Štěpánka Pouperová Lutín
81 let Marie Šmehlíkova Třebčín
81 let Zdeněk Lasák Lutín
80 let Eliška Kapustová Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdrávi
a spokojenosti.

80 let Růžena Ondrýsková Lutín
82 let Josef Novák Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti:

- září:
Kristýna Obručníková

- říjen:
Ondřej Skácel
Ivana Surzynová
Karolína Zedníková
Anežka Zejdová
Jakub Smička

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

Lutín Dne 29. 11. 2003 jsme v Lutíně slavnostně
Lutín přivítali 6 narozených dětí do svazku obce.

Třebčín Velmi pěkný program si připravily děti
Lutín z MŠ Lutín.
Lutín /foto: Michal Holásek/ Redakční kolektiv Zpravodaje děkuje

svým čtenářům za přízeň projevovanou
v uplynulém roce a současně přeje
šťastný a veselý nový rok 2004, pevné
zdraví a mnoho pracovních úspěchů všem
občanům Lutína a Třebčína.
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