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ZE ŽIVOTA OBCE

Do nového školního roku,
který právě začíná, přejeme všem žákům

a studentům chuť do práce,
hodně píle, vytrvalosti a radosti

z dosažených výsledků.
Pedagogům a rodičům přejeme

trpělivost, pevné nervy a zdraví a hrdost
nad úspěchy jejich svěřenců a potomků.

10 let od otevření 2. stupně ZŠ

Letos v září uplyne j iž 10 let od slav-
nostního otevření nového pavilonu ZŠ
v Lutíně. Přístavbou tohoto pavilonu sou-
časně s provedením částečné rekonstrukce
staré školy se obci konečně podařilo ote-
vřít dlouho očekávaný 2. stupeň základní
školy. Znamenalo to, že naše děti po
dokončení 4. třídy ZŠ nebyly j iž nuceny
dojíždět do okolních obcí s úplnou základ-
ní školou.

Bývalá ředitelka 1. stupně ZŠ Lutín Květa Novotná
(vlevo) s nově jmenovaným ředitelem úplné ZŠ Mgr.
Janem Spurným.

Tato investiční akce byla zahájena 1. 7.
1992. Celkové náklady bez vybudování
plynové přípojky si vyžádaly 12 mil. Kč;
příspěvek z tehdejšího Okresního úřadu
Olomouc ve formě účelové dotace činil
1,7 mil. Kč. Stavbu provedla firma TS&B
Olomouc, která byla vybrána ve veřejné

Slavnostního otevření nového pavilonu ZŠ v září 1994 se zúčastnil i tehdejší přednosta Okresního úřadu Olo-
mouc JUDr. Fr. Neplech. Společně s bývalým starostou naší obce ing. Mil. Hübnerem otevřeli novou budovu
školy přestřižením pásky: 3x foto: archiv ZŠ Lutín

obchodní soutěži ze 7 firem. Stávající ře-
ditel školy Mgr. Jan Spurný byl jmenován
Školským úřadem v Olomouci na základě
výběrového řízení, které proběhlo koncem
května 1994.

Obec věnuje zvelebování ZŠ
velkou pozornost

Je potěšitelné, že naše obec věnuje
postupnému zvelebování ZŠ tak velkou
pozornost. Připomeňme si, že v posled-
ních 10 letech se dále podařilo vybudovat
pavilon praktické výuky s aulou a spo-
jovací chodbou mezi ZŠ a jídelnou.
Zhotovitelem byla firma GEMO Olomouc.
Investiční náklady č in i ly 8,6 mil . Kč, dílo
bylo dokončeno v září 1996 ve vynikající
kvalitě. Pro nedostatek finančních pro-
středků nemohla být do této akce zahrnuta
již tehdy připravená realizace navazujícího
venkovního sportovního areálu. Částečně
byla rekonstruována jídelna v MŠ Lutín,
úplnou rekonstrukcí prošly stará budova
a školní jídelna ZŠ.

V současné době spěje ke zdárnému
konci rekonstrukce tělocvičny a výstavba
venkovního sportovního areálu ZŠ. Inves-
tiční náklady na toto dílo činí 8,4 mil. Kč,

zhotovitelem je firma INSTA Olomouc
a termín dokončení září 2004.

Lze tedy konstatovat, že za uplynulých
10 let se podařilo realizovat bezmála veš-
kerou plánovanou dostavbu a modernizaci
školy. Věříme, že učitelé i žáci oceňují pří-
jemné prostředí, které se postupně podařilo
vytvořit, a že zejména naši žáci budou po
ukončení školní docházky na léta strávená
v lutínské škole rádi vzpomínat.

U příležitosti tohoto výročí děkujeme
představitelům obce, OÚ Lutín, řediteli ZŠ
Mgr. Janu Spurnému a projektantce ing.
arch. M. Kaufmanové za úsilí, které dopo-
sud zvelebování naší školy věnovali.

Redakce Zpravodaje



Regenerace panelového sídliště
Někomu se může zdát, že jak rychle

projekt regenerace vznikl, tak rychle také
zanikl. To je ovšem pouhé zdání někoho,
kdo není do tohoto problému zasvěcen
nebo si myslí, že tento projekt je „běh
na krátkou trať". Pravdou je ovšem opak.
Všichni si určitě vzpomínáte, že jednotlivé
části tohoto projektu byly vystaveny k na-
hlédnutí, byla ustavena občanská poradní
komise, která na několika zasedáních ře-
šila připomínky a dotazy občanů bydlících
na sídlišti. Tyto připomínky byly postupně
zahrnovány do tak zvané předprojektové
studie, jejíž konečnou podobu OPK od-
souhlasila na svém posledním zasedání
dne 25. 5. 2004.

Vzhledem k tomu, že tento projekt je
velice rozsáhlý, muselo dojít k rozdělení

celého sídliště na realizační celky, které
byly zahrnuty do sedmi etap výstavby.
Jednotlivé etapy by mohly být realizovány
postupně každý rok, bude to však samo-
zřejmě záležet jednak na získání dotace
z ministerstva pro místní rozvoj, jednak na
finančních prostředcích, které do této akce
bude muset vložit obec ze svého rozpočtu.
Dotace je maximálně 70 % z celkového
rozpočtu jednotlivých akcí. OPK současně
doporučila Zastupitelstvu obce Lutín od-
souhlasit čistopis tohoto předprojektu, což
se stalo na zasedání dne 9. 6. 2004.

1. etapa realizace již v roce 2005?

Určitě si nyní kladete otázku: Když toto
všechno proběhlo, jaký bude další postup
a kdy už uvidíme realizaci? V současné

době má projekt za sebou schvalovací
řízení v Ústavu pro místní rozvoj v Brně,
kde byl hodnocen velice kladně, a po
drobných kosmetických úpravách bude
předán na ministerstvo pro místní rozvoj
ke schválení. Současně bude do konce
letošního roku zpracována projektová do-
kumentace na I. etapu regenerace, kterou
je vybudování nové přístupové cesty s od-
stavnými parkovacími místy z Olomoucké
ulice do sídliště. Rozpočet na první etapu
činí 9 mil. Kč a obec by se na tomto díle
měla podílet asi 3 mil. Kč. Tato akce je ná-
ročná nejen organizačně, ale také finančně.
Věříme však tomu, že první etapa by se
mohla v příštím roce realizovat ke spoko-
jenosti všech obyvatel naší obce.

Antonín Bábek
starosta obce

Rekonstrukce a budování
vodovodních řadů

Jednou z investičních akcí, která bude
realizována koncem září ihned po vyří-
zení stavebního povolení, bude rekon-
strukce vodovodních řadů v oblasti ulice
J. Sigmunda v Lutíně. Celá akce vznikla
především proto, že obec obdržela zatím
nezávazný příslib provedení rekonstrukce
silnice na u l i c i J. Sigmunda. Nutnou pod-
mínkou však byl náš závazek, že po pří-
padné rekonstrukci nebudou v této komu-
nikaci minimálně 10 let prováděny žádné
opravy a pokládány další inženýrské sítě.

Proto se zastupitelstvo rozhodlo včlenit
tuto akci do rozpočtu obce na rok 2004.
Původně jsme uvažovali o tom, že hlavní
vodovodní řady, které zásobují část Lutína

směrem k sídlišti a také plynovou kotelnu,
budou rekonstruovány. Nakonec se ukáza-
lo, že bude výhodnější, když budou od-
běrná místa těchto řadů zrušena a v parku
budou vybudována nová. Odebíraná voda
tak nepůjde přes areál Sigmy, ale bude
předávána do obecních řadů v odběrných
místech v parku přímo z hlavního přívodu
z vodojemu v Hněvotíně. Tím se zkrátí
cesta vody k spotřebitelům a i to by mohlo
mít určitý vliv na zlepšení její kvality.

Původní přiváděči části řadů směrem
k sídlišti budou v oblasti ul. J. Sigmunda
zrušeny.

V rámci této akce bude z oblasti parku
za Neptunem přiveden plyn a vedlejší
vodovodní řad. Tyto sítě budou zásobovat
plynem a vodou nemovitosti mezi poštou
a zdravotním střediskem.

Kratší cesta vody ke spotřebiteli

Obec dále připraví realizaci vodovod-
ních řadů ve staré části Lutína, tedy na
ulicích Na Zábraní, U Kapličky, Pohoršov
a Slatinická. V současné době je zpraco-
vávána projektová dokumentace, která
bude předána obci v polovině měsíce září.
Vodovodní řady v této části obce nebudou
napojeny ze stávajícího zdroje, ale bude
využita studna v areálu farmy Lutín, která
je v majetku ZD Senice na Hané. Cena za
vybudování tohoto vodního díla bude víc
než 3 mil. Kč.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Webové stránky obce Lutín
na CD-ROM

Vzhledem k tomu, že i v dnešní době
mnoho uživatelů PC nemá přístup k Inter-
netu nebo možnost navštívit např. knihov-
nu nebo internetovou kavárnu, rozhodli
jsme se pro publikaci oficiálních webo-
vých stránek obce Lutína na CD-ROM.

Tyto webové stránky, které naleznete
na adrese www.lutin.cz, jsou v provozu
od září roku 2003 (stránky ZŠ již od lis-
topadu 2002) a za dobu svého provozu
tak k dnešnímu dni zaznamenaly asi 5500
návštěvníků! Skutečnost, že o stránky je
velký zájem, potvrzuje i anketa s možností
hlasování v rubrice „Fórum", kde jsou
mimo jiné dvě návštěvní knihy:
„Návštěvní kniha obce Lutín" - slouží pro
podněty a náměty na zlepšení života u nás
v obci;
„Návštěvní kniha o internetu" - pro zá-
jemce o výpočetní techniku a uživatele
bezdrátového připojení v naší obci.

Každý návštěvník stránek má rovněž
možnost založení „vlastní diskuse", ve

které může sdílet názory s j inými uživateli
internetu.

Velmi praktickým doplňkem našich
stránek je rubrika „Hlášení rozhlasu", ve
které naleznete ty nejčerstvější informace
z hlášení místního rozhlasu.

Off-line webové stránky obce Lutína
spolu se stránkami ZŠ Lutín na CD-ROM
si můžete nyní zakoupit na OÚ nebo
v obecní knihovně za poplatek 20,- Kč.

Věříme, že tento propagační CD-ROM
umožní občanům, kteří doposud internet
nemají nebo o jeho zřízení uvažují, sezná-
mit se s nabídkou internetových připojení,
ale hlavně s obsahem, kvalitou a službami
webových stránek obce Lutín.

Mgr. Petr Vitásek - autor webových stránek

Internet zatím nebude...

Firma Sigma Soft nabídla obecnímu
úřadu bezdrátové připojení na internet pro
všechny budovy úřadu včetně knihovny
v Lutíně a Třebčíně. Vzhledem k tomu, že
tato nabídka byla velice výhodná a cenově
nesrovnatelná s nabídkami ostatních firem,

které toto připojení nabízejí, bylo rozhodnu-
to sepsat smlouvu o připojení s firmou Sigma
Soft Lutín. Fa Sigma Soft provedla připojení
všech obecních budov, což se týkalo Obec-
ního úřadu, Stavebního úřadu a knihoven
v Lutíně a Třebčíně. Současně fa Sigma Soft
nabídla připojení pro občany obce za pod-
mínek, které určitě j iž všichni znají, protože
o této problematice byla vedena dost dlouhá
diskuse. Dále fa nabídla připojení na tak zva-
ný „obecní tarif, tj. připojení se spoluúčastí
obce. K tomuto tématu byla svolána schůz-
ka zájemců, na které vysvětlili pracovníci
Sigma Softu podmínky připojení a všechny
nejasnosti ohledně bezdrátového připojení.
Současně byl stanoven termín odevzdání
závazné přihlášky na „obecní tarif. Do
prodlouženého termínu došlo na obecní úřad
celkem 15 závazných přihlášek.

Rada obce rozhodla na svém zasedání
dne 16. 8., že pro malý počet přihlášených
se tento „obecní tarif připojení na internet
zatím neuskuteční. Touto tematikou se
bude rada zabývat v případě většího zájmu
o připojení ze strany občanů.

Antonín Bábek - starosta obce



Kvalita ovzduší v Lutíně
V článku „O zdrojích znečišťování ži-

votního prostředí v naší obci a způsobu,
jak mu předcházet" (příloha OZ č. 52) byla
jako stacionární zdroj znečištění ovzduší
nepřesně uvedena průmyslová společnost
Sigma. Cílem článku bylo upozornit na
zplodiny pocházející z areálu bývalé Sig-
my, tj. areálu podniku, jak vypadal před ro-
kem 1989. Tento článek uvádí podrobnější
informace a je také omluvou společnostem
působícím v tomto areálu, které se mohly
uvedeným článkem cítit dotčeny.

Znečišťovatelem ovzduší je SLÉVÁR-
NA LUTÍN spol. s r.o., kterou podle
informací z obchodního rejstříku na
www.mfcr.cz vlastní společníci MBG-AM
spol. s r.o. (77,42 %) a SIGMA GROUP
a.s. (22,57 %).

Občany stále obtěžuje
zápach ze slévárny

Dne 16. 4. 2004 se uskutečnila schůzka
ředitele Slévárny Lutín, starosty Obce Lu-
tín a zástupců občanů, které obtěžuje zá-
pach ze slévárny. Ředitel ing. Riegl nabídl
k nahlédnutí protokoly o měření znečiště-
ní. V protokolu „25/03/03" od společnosti
Ekologické Centrum spol. s r.o., jež je Mi-
nisterstvem životního prostředí ČR autori-
zována k měření emisí, byly uvedeny látky
PCDD/DF mezi látkami, které překročily
emisní limit nad 120%.

Polychlorované dibenzodioxiny a di-
benzofurany (PCDD/DF) dráždí sliznice,
setkání s nimi vyvolává rychlé pálení očí,
nosu a hrdla. Dále se mohou objevit závra-
tě, bolesti hlavy, podrážděnost, eventuálně
vředovitá vyrážka na kůži. Delší vystavení
jejich působení může kromě vředů přivodit
také poruchy imunitního systému, nervové
poruchy, abnormality na játrech, slinivce,
dýchacím nebo oběhovém systému.

Zastupitelé na 10. veřejném zasedání
9. 6. 2004 pověřili starostu prověřením
situace s únikem škodlivých látek z lutín-
ské slévárny. Odbor životního prostředí
a zemědělství (OŽPZ) Krajského úřadu
Olomouckého kraje mi oznámil, že „...pro-
bíhá řízení o vymezení znečišťujících látek
a jejich stanovených skupin k plnění obec-
ných emisních limitů pro zdroj slévárna
šedé litiny v Lutíně. Vymezeny byly i persi-
stentní organické látky...". Před uzávěrkou
Zpravodaje ještě nebyly známy odpovědi
na následující dotazy zaslané OŽPZ:

V jaké fázi je řízení o vymezení znečiš-
ťujících látek a jejich stanovených skupin?

Kdy bylo takové řízení zahájeno a kdy
se dá očekávat vydání rozhodnutí v této
věci?

Pokud už bylo vydáno rozhodnutí, žá-
dám laskavě o jeho zaslání.

Žádám rovněž o zaslání všech povolo-
vacích rozhodnutí vydaných pro Slévár-
nu Lutín podle § 17 zák. č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší.

České inspekci životního prostředí (ČIŽP)
byly zaslány tyto dotazy a žádost:

1. Jsou prováděna kontrolní měření
emisí PCDD/DF v Lutíně?

2. Bylo zjištěno překročení emisních
limitů PCDD/DF v Lutíně za po-
slední 4 roky? Kdy a jaké hodnoty
byly naměřeny?

3. Vyjádřete se prosím k případu mož-
ného překročení emisního limitu,
který je zmíněn výše.

Dioxiny patří k nejjedovatějším látkám
na zemi vůbec. Navíc jsou látkami karci-
nogenními a teratogenními (schopnými
poškozovat nenarozený plod). Dioxiny
jsou nerozpustné ve vodě, málo v tucích,
nejlépe pak v chlorovaných organických
rozpouštědlech. Organismem jsou zpraco-
vávány a vylučovány velice pomalu, takže
může docházet k jejich kumulaci v orga-
nismu (zejména v tukových tkáních), což
vede ke kontaminaci potravních řetězců.

Doufám, že odpovědi z ČIŽP, OŽPZ
i šetření pana starosty potvrdí, že se jed-
nalo o náhodný únik nebo chybu měření
a že nedochází k nadlimitní kontaminaci
ovzduší látkami PCDD/DF.

Ing. Miloslav Skácel

Odkazy
• Administrativní registr ekonomických

subjektů:
http://www.info. mfcr. cz/ares/ares. html

• EKOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r. o.:
http://www. ekologickecentrum. cz

• Persistentní organické polutanty:
http://biom.cz/index.shtml?x=97816

• Znečištěné prostředí zabíjí děti:
http://www. novinky. cz/03/46/24. html
„Každý třetí případ úmrtí evropských
dětí a mládeže do devatenácti let má na
svědomí špatné životní prostředí. K to-
muto závěru dospěla po důkladném
a dlouhodobém výzkumu doktorka
Francesca Valentová z italské univer-
zity v Udine."

• Působení dioxinů na lidský organismus
ovlivňuje pohlaví dětí:
http://www. ecn. cz/dioxin/sexskews. htm

Z RADY OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 28. 6. 2004

* Projednala a schválila postup obce při
vymáhání dlužných částek od nepla-
tičů za odvoz komunálního odpadu,
eventuálně i za vodné a stočné. Dluž-
níci budou opětovně vyzváni k zapla-
cení s upozorněním, že obec se bude
domáhat svých pohledávek i exekucí
majetku dlužníků.

* Projednala a schválila zřízení čtyř
volných pracovních míst pro veřejně
prospěšné práce v letních měsících.
Pro zimní období postačí pouze
2 pracovní místa .

dne 19. 7. 2004

* Vzala na vědomí:
- připojení obecních budov (OÚ, SÚ
a knihovny) na bezdrátový internet fy
Sigma Soft;
- informaci o postupu prací při rekon-
strukci ZŠ Lutín;
- informaci o zahájení rekonstrukce
topení v MŠ Lutín firmou Martech
Uničov.

* Nedoporučuje odkoupit budovu TDS
nabízenou a. s. Sigma Group.

* Schválila nový ceník poplatků za
služby v knihovně.

dne 16. 8. 2004

* Stanovila termín konání 11. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lutín na
středu l. září 2004 od 18.00 hod. v au-
le ZŠ Lutín. Současně schválila pro-
gram zasedání, který obsahuje mimo
jiné i projednání územního plánu obce
Lutín.

/ka/

ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Škola o prázdninách

Velká část veřejnosti se domnívá, že s po-
čátkem prázdnin školy osiří a život se v nich
na dva měsíce zastaví. Zprávy ve sdělova-
cích prostředcích však ukazují, že tomu tak
není. Právě naopak - v prázdninových měsí-
cích je čas na provádění různých oprav, na
které v průběhu školního roku není čas nebo
podmínky. Stejné je to i na ZŠ Lutín.

Hned v prvních červencových dnech
se naplno rozjela výstavba víceúčelového

školního hřiště s atletickou dráhou, kte-
rou provádí firma INSTA Olomouc. Žáci
budou mít k dispozici víceúčelové hřiště
na volejbal, tenis a košíkovou a hřiště na
házenou a malou kopanou, obě s umělým
povrchem. Kolem hřiště je vybudována
atletická dráha, i ta s umělým povrchem,
která bude využívána také jako rozběžiště
pro skok do dálky.

V průběhu července pak začala rekon-
strukce tělocvičny školy. Bylo vyměněno
vytápění tělocvičny - stávající radiátory
byly nahrazeny stropními hořáky.

Dále byla odstraněna nevyhovující pod-
laha tělocvičny, provedeno její odizolová-
ní a položena nová podlaha.



Škola patří k nejlépe vybaveným
v kraji

Škola tak získala dvě kvalitní sportoviš-
tě, která budou využívat nejen žáci školy,
ale v době mimo vyučování i veřejnost.
Lze říci, že se naše škola těmito úpravami
zařadila mezi nejlépe vybavené školy Olo-
mouckého kraje.

Toto tvrzení je jistě opodstatněné,
protože v novém školním roce bude ve
škole otevřena nová odborná učebna pří-
rodopisu. Po počítačové učebně, dílnách,
keramické dílně, hudebně, učebně fyziky
a chemie, malé jazykové učebně a cvičné
kuchyňce tak vznikla další odborná učeb-
na, která zkvalitní výuku přírodovědných
předmětů.

Koncem srpna proběhla další náročná
oprava - výměna oken na severní straně
staré budovy školy. Během necelých tří
dnů firma PLASTOVÁ OKNA MACEK
Dubňany vybourala stará dřevěná okna,
která již dávno dosloužila, osadila a zed-
nicky zapravila nová, plastová okna. Celá
tato akce sledovala jediný cíl - přivést do
tříd více světla a zajistit úsporu při vytápě-
ní školy. Můžeme konstatovat, že pozitivní
je i nový estetický vzhled školy.

Součástí základní školy je i mateřská
škola. Ani jí se nevyhnuly nutné opravy.
Tou nejdůležitější, ale i nejnákladnější
byla celková rekonstrukce vytápění bu-
dovy. Akumulační vytápění elektřinou
bylo již zastaralé a neekonomické, proto
bylo nahrazeno vytápěním horkou vodou.
Firma MARTECH Uničov musela vybu-
dovat v celé budově mateřské školy úplně
nové rozvody ústředního vytápění, vybavit
všechny místnosti radiátory, vybudovat
novou regulaci vytápění a vyřešit také
zásobování školky teplou vodou. Od celé
akce si vedení školy spolu se zřizovate-

lem - Obcí Lutín slibuje radikální úsporu
energií, což se projeví nižšími náklady na
vytápění budovy.

Po celou dobu prázdnin zajišťovaly
jídelny školy přípravu obědů pro cizí
strávníky. Především našim starším spo-
luobčanům tak škola umožnila stravování
- v minulých letech tuto službu v červenci
a srpnu zajišťovaly lutínské restaurace.
Za dva měsíce tak obě jídelny připravily
kromě obědů pro zaměstnance školy a děti
v MŠ okolo 2500 obědů pro cizí strávníky.

Přes toto pracovní vytížení jsou obě
jídelny připraveny na další školní rok. Je
potěšitelné, že jejich služeb využívají také
mnozí lutínští občané. I v příštím školním
roce jim pracovnice obou jídelen slibují
přípravu kvalitních jídel.

Před námi je nový školní rok. Na jeho
počátku mohu konstatovat, že všechna
pracoviště základní školy jsou na něj dob-
ře připravena.

Do MŠ Lutín nastoupí od l .září 2004
přes 100 dětí, které budou rozděleny do
čtyř oddělení. Starat se o ně bude 7 učitelek
a dvě provozní zaměstnankyně. V novém
školním roce bude novinkou nový denní
režim. S ním i s dalšími novinkami budou
rodiče seznámeni v nejbližších dnech.

Do základní školy nastoupí okolo 310
žáků (z toho 35 prvňáčků), kteří budou
rozděleni do čtrnácti tříd (7 tříd na 1. stup-
ni, 7 tříd na 2. stupni). Starat se o ně bude
stabilizovaný kolektiv pedagogických
pracovníků a provozních zaměstnanců, ve
kterém došlo jen k velmi malým změnám
z důvodu odchodu 2 učitelek do starobní-
ho důchodu.

Všem žákům obou škol přeji úspěšný
školní rok 2004-2005.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

/foto: Antonín Bábek/

SSOUs Lutín informuje

Začíná nový školní rok

Pravděpodobně žádné období v roce
neuteče žákům tak rychle jako prázdniny.
Není tomu tak dávno, co se ozvalo školní
zvonění naposled, a už je zde opět nový
školní rok.

Sigmundovo střední odborné učiliště
strojírenské v Lutíně navštěvuje od letoš-
ního září 420 žáků v 17 třídách. Připravují
se na budoucí povolání ve 41etém studij-
ním oboru Mechanik seřizovač a ve 31e-
tých učebních oborech Nástrojař, Klempíř,
Obráběč kovů, případně si zvyšují své
vzdělání ve dvouletém nástavbovém stu-
diu Provozní technika.

V prvním ročníku máme 4 třídy se 104
žáky. I když jsou většinou s naší školou
seznámeni již před nástupem, čeká na ně
mnoho nového - nejen pravidelné střídání
teoretického vyučování s praktickým.

420 žáků v 17 třídách

Na žáky učiliště čeká v letošním škol-
ním roce celá řada povinností, ale určitě
i radostných chvil. Mnozí se již teď těší na
14denní návštěvu žáků spolupracující ško-
ly Werner von Siemens Schule z Wetzlaru,
která se uskuteční začátkem října. Všichni
společně budou řešit zajímavé projekty.

Pro žáky končících ročníků bude tento
školní rok zvlášť důležitý, neboť je čeká
završení studia ať už maturitní, nebo závě-
rečnou zkouškou.

Věříme, že se naši žáci budou připravo-
vat na své budoucí povolání zodpovědně,
protože jako úspěšní absolventi mají velmi
dobrou perspektivu uplatnění v praxi.

Všem studentům přejeme hodně zdaru
při zvládání studijních povinností, ale i při
zdolávání nových situací, které j im život
přinese do cesty. Zaměstnancům pak pře-
jeme mnoho sil a trpělivosti při výchově
a vzdělávání a samozřejmě uspokojení
z dobře vykonané práce.

Ing. Oldřich Fojtek

ZŘTV
Duha Křišťál

EGYPT - země faraónů

Náš letošní letní tábor začal po téměř
celoročních přípravách hned 4. července.
Opět jsme se vypravili na Německá luka
u Hoštejna, abychom tam strávili 14 dnů
prázdnin v rouše egyptském. Naše nej-
novější celotáborová hra dostala název
EGYPT - země faraónů. Po naší reklamní
kampani (pár letáků na nástěnkách) si do-
konce několik zájemců myslelo, že jedeme
(letíme) do Egypta doopravdy!!!



Tábor se konal na všem známé louce
uprostřed lesa mezi Hoštejnem a Tateni-
cemi. Letos bylo postaveno jen na spodní
části louky 36 stanů. Na horním stojí
tradičně 2 sruby, 2 chatky-marodky a 5
stanů pro kuchyň, zdravotní a zásobovací
lidičky. Zdravotnice, až na pár výjimek,
letos moc práce s dětmi neměla - kromě
hromadné akce spojených leteckých sil
vosích útočnic (2 žihadla - Bára opuchla
+ 8 žihadel - Ondra v pohodě + l žihadlo
a málem otřes mozku při obraně před dru-
hým žihadlem —> zásah profesionálních
hasičů na zlikvidování nepřítele). Bylo
zjištěno, že Králík má v lebce duté místo,
což odhalil rentgen.

Hned při přesunu do tábora bylo ne-
zvyklé to, že jsme všichni dostali letenku
a odcestovali v imaginárním letadle linkou
Lutín-Egypt-Hájenka.

Vedoucí se svými instruktory se hned
pustili do realizace naší celotáborové hry.
První den si děti prohlédly Egyptské mu-
zeum, pyramidy a ubytovaly se. Večer při
seznamovacím táboráku je ale do svých
postelí zahnala postava vystrašeného
egyptského domorodého průvodce, který
brebtal něco o starými démony ukrade-
né Knize mrtvých. Jakmile děti ulehly,
promluvil k nim svým mohutným hlasem
nejvyšší egyptský bůh Ra...

Ráno se všichni probudili o několik
tisíciletí zpět! A navíc jako otroci!! Mu-
seli poslouchat své kněze a bohy, spatřili
faraóna, a aby je bůh Ra navrátil do naší
doby, museli mu postupně najít ukra-
denou Knihu mrtvých. Postupem doby
se z našich otroků stávali rolníci, písaři,
řemeslníci, dokonce i knězi! Na konci své
cesty ale kupodivu knihu Raovi odevzdali

a po poslední noci se probudili zase v naší
skvělé době. To každý ještě dostal od boha
Ra posvátného skarabea, kterého si odvezl
domů.

Prohlédli si
egyptské muzeum a pyramidy

Program byl, snad už tradičně, vymyš-
len skvěle, bohužel nám absolutně nepřálo
počasí a letošní tábor se dá bez nadsázky
označit jako nejstudenější. Několik nocí
byly jen 3 (slovy tři) stupně nad nulou.

Kuchyně byla v podání Mam a Steveho
výtečná, nicméně bez pracovní čety by to
neměli tak jednoduché. Loučení bylo jako
každý rok veselé i smutné. Málokomu
se chtělo domů, a přitom se domů každý
strašně těšil. Příští rok se snad opět se-
jdeme na táboře. Někdo jako dítě, někdo
už jako instruktor či vedoucí. A někdo už
nepojede vůbec... Ale kdo pojede, ocitne
se opět při zajímavé hře třeba někde v Ja-
ponsku, Číně nebo ve vzdálené galaxii.

Musíme ještě pochválit rodiče dětí za
to, že se jich letos o návštěvním dnu sje-
lo nejvíce za dobu pořádání táborů a za
trpělivost se zpožděným obědem, protože
silný vítr neustále zhasínal plamen hořáků
na sporáku a řízky se smažily neuvěřitelně
dlouho.

Přes 400 fotografií z tohoto tábora
je k vidění na našem oddílovém webu -
http://duha-kristal.lutin.cz

Srdečně Vás zveme k prohlídce!

Napsali a fotili Stoupa a Lenočka

ZAJÍMAVOSTI

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

Další zprávy v obecní kronice jsou
psány až ke konci roku 1958. Z nějakých
příčin byly listy se zápisy od roku 1939 vy-
vázány a ztraceny. Až v roce 1956 tehdejší
kronikář provedl zápisy v kronice za dobu
1939 až 1956 podle svých vzpomínek
a ústních podání některých starších občanů.

Události roku 1939 až 1945 jsou za-
chyceny v kronice jen souhrnně, a proto
také naše líčení událostí bude za tyto roky
stručné.

Po příchodu okupantů byl starostou
obce zvolen rolník František Dočkal. Ta-
jemníkem obce byl Antonín Zejda, který
byl později jmenován starostou obce. Kan-
celář vedení obce byla v přízemí národní
školy.

Byly zavedeny potravinové lístky
a potraviny na ně přidělené nestačily
na živobytí. Lidé chovali proto dobytek
„na černo" a také ho „na černo" zabíjeli.



i když za to v případě prozrazení docháze-
lo k přísným trestům.

Kulturní život v obci ustal. Lidé se
scházeli po domech k poslechu zahraniční-
ho rozhlasu a ani hrozba trestu smrti je od
toho neodradila. Jedině Němci pořádali na
Společenském domě večírky, na kterých
se utvrzovali v přesvědčení o vítězství
Německa.

Razilo se heslo „Pracuj pomalu"

Obyvatelé Lutína nenáviděli Němce,
v továrně se rozšiřovaly tajně zprávy o vo-
jenské situaci na frontách a razilo se heslo
„Pracuj pomalu!".

Na docházce dětí do školy a na pedago-
gické činnosti zřejmě v té době příliš ne-
záleželo. „Hlavním předmětem" byl sběr
odpadových surovin, o kterém musely být
vedeny ve všech třídách podrobné zázna-
my. Německý jazyk se vyučoval povinně
již od 1. ročníku a věnovalo se mu až 6
hodin týdně.

V obcích byla zastavena činnost Sokola
a jiných organizací, a tak se stala činnost
sportovního klubu v Lutíně jednou z mála
příležitostí, kdy se mohli mladí lidé schá-
zet a poněkud se sportovně vyžívat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červenci oslavili:

85 let Oldřiška Hübnerová Lutín
81 let Růžena Látalová Třebčín
81 let Miroslav Tylšar Lutín
80 let Bedřiška Žouželková Lutín
80 let Libuše Přehnálková Lutín
80 let Libuše Pěnčíková Lutín
80 let Anna Freudlová Třebčín
80 let Mojmír Hausknecht Lutín
75 let Marie Vitásková Lutín
75 let Vlasta Trávničková Lutín
75 let Ladislav Crha Lutín

V srpnu oslavili:

94 let Filomena Falharová Třebčín
89 let Dobroslava Křížková Lutín
85 let Adolf Birek Lutín
83 let Jaromír Kaprál Třebčín
83 let Ladislav Látal Třebčín
82 let Václav Mičkal Lutín
82 let Josef Šperka Lutín
81 let Anna Řehulková Lutín
81 let Miroslav Smička Třebčín
80 let Vlasta Řečová Lutín
75 let Marie Ošťádalová Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

červen:
Tereza Hrudníková
Andrea Krestýnová
Natálie Spurná

červenec:
Filip Novotný

Opustili nás ve věku

Lutín
Lutín
Lutín

Lutín

89 let Marie Mlenská Lutín
86 let Františka Blaťáková Lutín
75 let Josef Kutý Lutín
61 let Josef Czudek Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Sbor pro občanské záležitosti

Dne 26. 6. 2004 v Lutíně proběhlo slavnostní přivítání 8 dětí do svazku obce. Krásný
doprovodný program si připravily děti z MŠ Lutín.

/foto: Antonín Bábek/
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