
3. ledna 2005 ZDARMA ročník 14/číslo 56

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

ZE ŽIVOTA OBCE

Opět po roce
setkání seniorů v Lutíně

Dne 10. listopadu se uskutečnilo v sále
Společenského domu v Lutíně setkání seniorů
z obcí Lutín a Třebčín.

Po zahájení starostou obce p. Antonínem
Bábkem připravili žáci ZŠ Lutín a Hněvotín
bohatý kulturní program. Pro všechny přítom-
né seniory bylo připraveno drobné pohoštění.
O dobrou zábavu se postarali manželé Vyrou-
balovi z Drahanovic, kteří hráli k tanci i posle-
chu. Novinkou a zpestřením tohoto setkání byla
bohatá tombola připravená organizátory. Ceny
věnovali místní podnikatelé. Z výtěžku uspo-
řádaly členky ČSŽ a SPOZ 9. prosince před-
vánoční setkání obyvatel v Domě pečovatelské
služby Lutín v jejich společenské místnosti.
S pěkným pásmem vánočních koled, básní
a hudebních skladeb je přišly pozdravit děti
ze ZŠ Lutín. Vlastnoručně vyrobená přáníčka
od dětí dostal každý účastník tohoto setkání.
Po malém občerstvení následovala neformální
beseda, z níž vzešly připomínky, které budou
členkou zastupitelstva tlumočeny zástupcům
obce na veřejné schůzi.

Poděkování za přípravu a organizaci obou
akcí patří zastupitelům a zaměstnancům obce

Lutín, členkám ČSŽ a SPOZ, místním podni-
katelům a také dětem a pedag. pracovníkům ze
základních škol.

Alena Večeřová - ČSŽ
/foto: Antonín Bábek/



Také důchodci SIGMY
měli setkání

Ve středu 1. prosince 2004 se uskutečnilo na
Společenském domě v Lutíně tradiční setkání
důchodců Sigmy Lutín, spojené s výroční člen-
skou schůzí Klubu důchodců ZO OS KOVO
Sigma Lutín.

Sešlo se 317 bývalých pracovníků, aby
vzájemně pobesedovali a zavzpomínali na léta
strávená v podniku. Úvodem vyslechli zprávu
o činnosti Klubu důchodců, o činnosti odboro-
vé organizace v podniku a informaci zástupce
a.s. Sigma Group generálního ředitele p. Černo-
house o současné situaci v podniku.

V průběhu setkání se uskutečnila volba
nového výboru Klubu důchodců. I v příštím
období bude činnost Klubu důchodců orien-
tována tak, aby prostřednictvím připravených
akcí umožnila členům scházet se i po skončení

aktivní činnosti v zaměstnání, společně se ba-
vit a v případě potřeby řešit sociální dopady.
V současné době Klub důchodců sdružuje 614
členů.

Setkání zpestřené vystoupením souboru
Hanácká proběhlo v pohodě k plné spokoje-
nosti všech přítomných.

Jindřich Káňa
předseda Klubu důchodců

Pozvánka na obecní ples...
Tradiční společenskou událostí naší obce

na začátku každého roku je obecní ples.
V letošním roce tomu nebude jinak, a proto
mi dovolte, abych vás všechny co nejsr-
dečněji pozval na IX. obecní ples, který se
uskuteční v pátek 28. 1. 2005 v obou sálech
společenského domu Sigma v Lutíně. K tanci

a poslechu na velkém sále bude hrát hudební
skupina COMEBACK pod vedením pana
Zdeňka Dvořáka, v malém sále potom k tanci,
zpěvu i poslechu bude hrát cimbálová muzika
Šumica pod vedením pana Pavla Zlámala.

IX. obecní ples

Slavnostní atmosféru plesu navodí předtan-
čení a vystoupení skupiny Rytmus pod vedením
paní Křížkové. Bohatá tombola a bohaté občer-
stvení určitě přispěje k dobré náladě, která na
plese vždy panuje. Lístky na ples budou v před-
prodeji na Obecním úřadě v Lutíně (na velký
sál za 100,- Kč, na malý sál za 70,- Kč) od 3. 1.
2005. Ještě jednou tedy přijměte moje srdečné
pozvání na IX. obecní ples.

Antonín Bábek
starostu obce

Devět ostrých zásahů
třebčínských dobrovolných
hasičů

V roce 2004 stejně jako v minulých letech
naši hasiči nezaháleli a výraznou měrou se
podíleli na všech kulturních, společenských
a sportovních akcích konaných v naší vesnici.
Jako uniformovaná jednotka jsme během roku
2x vystupovali v Třebčíně a jednou v Lutíně.
Na jaře a znovu na podzim jsme provedli
v obci Třebčín sběr starého železa. Kompletně
jsme zabezpečili hodové slavnosti v Ohradě,
zajistili ve sportovním areálu taneční zábavy
se skupinou SAX a VERUNA a také pořadatel-
ský náročné a nákladné vystoupení legendární
pražské rockové skupiny KATAPULT. Jako
spolupořadatelé a sponzoři jsme organizovali
třebčínský Dětský den. Také jsme celý rok
udržovali jak sportovní areál v Ohradě, tak
i tenisový kurt v perfektním pořádku a jen při-
pomínám, že třebčínské mládež do 18 let může
po ústní nebo telefonické dohodě se správcem
areálu panem Karlem Přidalem tento tenisový
kurt zcela zdarma využívat.

Z Liboše přivezli pohár
za krásné II. místo

Dne 30. 6. 2004 nám hejtman Olomouckého
kraje pan Březina předal v Armádním domě
v Olomouci poděkování za aktivní pomoc na
záchranných pracích v tornádem poničené
Litovli. Naše soutěžní družstvo v čele se zku-
šeným strojníkem Z. Kaprálem pilně cvičilo
s protipožární stříkačkou PPS 12 a zúčastnilo
se tří hasičských soutěží v požárním útoku
a jednoho nočního námětového cvičení v dál-
kové přípravě vody „z mašiny do mašiny" na
délku l km v trvání zásahu cca l hod. v Bis-
kupicích. Ve Střížově a v Olšanech skončili
naši průměrnými výkony z jedenácti sborů
dvakrát na 5. místě. Nejvíce se dařilo v Liboši,
odkud naši „borci" přivezli pohár za krásné
druhé místo.
Požární poplach, který vyhlašuje operační
důstojník z Hasičského záchranného sboru
z Olomouce přímo do našeho obecního roz-
hlasu, volal letos naše hasiče do zbraně celkem
devětkrát.

Poprvé dne 3. 4. 2004 hořel les u Ludéřova,
zasahujeme oběma vozy - zásah trval 8 hodin.

1 1 . 4. 2004 hořela skládka v Hněvotíně - za-
sahujeme cisternou Cas 25 2 hodiny.

4. 5. 2004 obrovský požár paletárny ve Sla-
voníně - zasahujeme oběma vozy 13 hodin.

1. 6. 2004 povodeň ve Slatinicích - oba
vozy v akci celkem 7 hodin.

9. 6. 2004 větrná smršť - tornádo Litovel,
Olomouc a okolí - zasahujeme vozem AVIA
a mot. pilami 3 hodiny.

9. 8. 2004 vybuchlá munice u Lhoty pod
Kosířem - hořel les. Oběma vozy zasahujeme 4
hodiny. 1 1 . 8. 2004 - hořel kombajn na Hablo-
vě - přijíždíme s cisternou, ale nezasahujeme.
Profesionálové z Prostějova byli rychlejší.

14. 8. 2004 hořelo strniště a sláma naproti
„bytovce" v Třebčíně. Zasahujeme cisternou
Cas 25 l hodinu.

8. 9. 2004 opět hořela paletárna ve Slavoní-
ně - zasahujeme oběma vozy 3 hodiny.

V soutěžním družstvu bych za všechny
pochválil Z. Kaprála, F. Crhu, Michala Dostála
a D. Sedláčka a v zásahovém družstvu H. Bo-
kůvku, L. Smičku, F. Crhu a T. Janečka. Ale
i všem dalším hasičům, které jsem nejmeno-
val, patří velké poděkování za aktivní pomoc
svým bližním při záchraně majetku a životů.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že všechnu
tuto záslužnou práci dělají „dobrovolně" ve
svém volném čase, bez nároků na jakoukoliv
odměnu. A to je morální, čestné a správné.
Díky, chlapci!

Ladislav Smička
jednatel a řidič SDH Třebčín

/foto: pí Martinovská/

Jak fungují
malá bytová družstva

Jistě si občané naší obce všimli změn, kte-
ré v roce 2004 nastaly u starých panelových
domů. Nové barvy fasád jsou nepřehlédnutelné
již při příjezdu od Olomouce. Chtěl bych se
podělit o zkušenosti, které máme v Bytovém
družstvu Lutín, Na Sídlišti 206.

Vyčlenili jsme se z velkého družstva v Olo-
mouci na základě zákona č. 72/1994 Sb. již
v závěru roku 1994. V celém následujícím ob-
dobí tato malá družstva vznikala po celé České
republice a nyní je jich asi pět tisíc. V Lutíně
vznikla čtyři a následně pak společenství vlast-
níků bytů.

Naše družstvo (32 bytových jednotek)
vzniklo za souhlasu všech členů z důvodů,
které byly evidentní: vlastní, zcela průhledné



hospodaření a možnost rozhodovat si o svých
věcech. To jsme jako součást velkého družstva
absolutně nemohli. Je sice pravdou, že kontakt
s družstvem zprostředkovávala samospráva
domu, její fungování však mělo pouze omezené
možnosti. Představenstvo družstva si do svých
plánů nenechalo příliš mluvit. Těžko se pro-
sazovaly různé opravy nebo obnovy zařízení
podle potřeb domu. Výhoda velkého družstva
- možnost sdružovat finanční prostředky - ne-
byla vždy odpovídajícím způsobem využita.
Někdy byla dána přednost investici do objektů,
jež byly v zájmu vedení družstva, a nikoliv
tam, kde by to vyžadovala skutečná potřeba.

Nové fasády nelze přehlédnout

Dnes, po deseti letech samostatného hospo-
daření, mohu říci, že se naše záměry naplnily.
Naše finanční konto se rozrostlo natolik, že
jsme mohli začít v listopadu roku 2003 se
zateplováním domu. Názory na tuto akci v na-
šich podmínkách se sice u jednotlivých členů
družstva různily, ale na konec došlo ke shodě
a v listopadu a prosinci roku 2003 jsme z vlast-
ních prostředků družstva nahradili všechna
okna v paneláku plastovými termoizolačními.
Takže j iž minulé zimní období jsme získali
výraznou tepelnou pohodu v bytech a k našemu
příjemnému překvapení i pohodu zvukové izo-
lace od vnějšího okolí.

V červenci roku 2004 jsme zahájili zateplení
zbytku domu. Nejprve jsme řešili náhradu bal-
konů lodžiemi. K urychlení výstavby nás vedl

i havarijní výměr na balkony, některé se po více
než 34 letech provozu nedaly používat. Náš zá-
měr bylo komplexní zateplení, tzn. okna, lod-
žie, obvodový plášť, střecha i strop v suterénu.

Nebylo to jednoduché, postupně tyto zámě-
ry připravovat a pak naplňovat. Objevovaly se
různorodé názory členů družstva, které bylo
nutné sjednotit. Jednání s bankovními ústavy
trvalo téměř rok, než se podařilo získat úvěrové
krytí investice. Výběr dodavatelů stavby byl
také časově i formálně náročný. Představenstvo

družstva se v posledním roce a půl scházelo
každý týden a vždy bylo co řešit, projednávat
nebo rozhodovat.

K dnešnímu dni je zateplení z větší části ho-
tovo. Na jaře bude obnovena střecha a dokonče-
ny terénní úpravy kolem domu, včetně zbudová-
ní uzávěrů vody a plynu mimo objekt. Ještě nás
čeká instalace termostatických ventilů a měření
spotřeby tepla na radiátorech. To samozřejmě
není všechno, ale již dnes můžeme evidovat
značné úspory v platbách za topení a zároveň
dosažení dobré tepelné pohody v bytech.

Jak jsme dosáhli takových výsledků? Dobré
fungování malého družstva je závislé na ne-
zištnosti a ochotě několika členů vést družstvo
a podílet se na jeho správě. Ostatní by j im pak
k tomu měli vytvářet vhodné podmínky dodr-
žováním svých povinností (pochopitelně při
respektování jejich práv). Veškerou agendu si
tedy zpracováváme sami, pouze na podvojné
účetnictví platíme ekonomku. Je to sice práce
náročná, ale přináší výsledky. Už třeba jen
proto, že při sjednávání dodavatelů a služeb si
vybíráme ty nejvýhodnější nabídky. A vztahy
v družstvu jsou u nás v celku dobré, i když
samozřejmě také máme nějaké problémy, které
musíme řešit. Bydlíme společně v jednom domě
a někdy musí zájem jednotlivce dát přednost zá-
jmu všech družstevníků. Je také nezbytně nutné
stanovit předem stejné podmínky pro všechny
a také je dodržovat. Výsledky našeho hospo-
daření a stav našeho domu dosvědčují, že jsme
zvoli l i správnou cestu.

Ing. Miroslav Mačák
/foto: Antonín Bábek/

Sociální zařízení na Rybníčku

Areál na Rybníčku je v Lutíně historicky
jediným prostorem, kde je možno organizovat
společenské akce pod širým nebem. Pamětníci
si určitě vzpomenou, že v době, kdy v Lutíně
fungoval Sbor dobrovolných hasičů (nebo
požárníků), býval Rybníček oplocen, byly tam
pořádány různé akce, byl vybudován taneční
parket i sociální zařízení. Hasiče v Lutíně odvál
čas, Rybníček chátral, v jisté době nebylo ve
staré části ani mnoho dětí, které by si tam hrály.
Ale generace se vyměnily a Rybníček začíná
znovu žít. Loni jsme opět sledovali stavění
a kácení máje, hrálo se tam několik turnajů
v malé kopané, která tam má navíc pro okresní
soutěž i své domácí prostředí.

A když k tomu připočteme i určitou dávku
„závisti" při cestě kolem třebčínské „Ohrady",
začaly se objevovat nápady, jak Rybníček zno-
vu oživit.

Základním předpokladem pro fungování
tohoto pěkného prostoru bylo vybudování od-
povídajícího sociálního zařízení.

V listopadu 2003 bylo na zasedání rady
obce odsouhlaseno zbudování tohoto zařízení.
Prvním krokem bylo zpracování projektové do-
kumentace. Po počátečním ujasnění si zadání
byl pověřen zpracováním jednoduché doku-
mentace stavební technik Petr Látal. Současně
bylo jednáno o způsobu výstavby, který neměl
příliš zatížit obecní rozpočet (v rozpočtu na rok
2004 bylo schváleno cca 133.000,- Kč včetně
ostatních zařízení na Rybníčku).

V červnu 2004 rada oslovila sportovce
z oddílu malé kopané Lutín, který na Rybníčku
pravidelně hrává svá utkání. Bylo dohodnuto,
že oddíl malé kopané postaví sociální zařízení
vlastním si lami, přičemž obec bude hradit pou-
ze faktury za materiál.

A jak jste mohli pozorovat, v září bylo poprvé
kopnuto do země a v listopadu celá hrubá stavba
včetně zastřešení stála. A to včetně plastové jím-
ky, která byla speciálně pro tento účel zhotovena
firmou z Luběnic (záchody není možno díky
výškovému rozdílu napojit na kanalizaci). Letos
hned brzy zjara budou provedeny vnitřní obkla-
dy, elektroinstalace i okolní úpravy, aby bylo
zařízení připraveno na sezónu. Současně jsou
prováděny úpravy velmi nerovného terénu Ryb-
níčka. Rybníček byl srovnán těžkou technikou
a nerovnosti byly doplněny kvalitní zeminou tak,
aby hned na jaře mohl být vyset nový trávník.
Budou na něm vyznačena dvě hřiště pro kopa-
nou, která budou opatřena sítěmi, aby nebyly
ohrožovány děti, hrající si na nově instalovaných
prolézačkách v jihozápadní části Rybníčka.

A pak už zbývá jen jedno, ale zásadní do-
plnění - vhodný víceúčelový domeček, který
by sloužil jako šatny, technické zázemí
i například jako prodejní stánek při všech
akcích, které zde bude možno j iž bez pro-
blémů pořádat.

Závěrem je nutno poděkovat fotbalis-
tům oddílu malé kopané za spoustu hodin
strávených při výstavbě a jmenovitě pak
panu Bohumilu Lepařovi, který se akce
zúčastnil nejenom radami, ale také odbor-
nou zednickou výpomocí.

Ing. Karel Mišák - člen rady obce
slav v 09/2004 - stav v 11/2004

/foto: Ing. Karel Mišák/



Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce na
svých jednáních

dne l. 11. 2004

* Projednala žádost p. Boh. Sloupského,
bytem v Kostelci na Hané, na zřízení klem-
pířské dílny z bývalé prodejny Pramen ve
Školní ulici č. 5. Rada vyslovila všemi hlasy
nesouhlas s tímto podnikatelským záměrem.

* Projednala žádost Charity Olomouc o fi-
nanční podporu sociálního projektu azylo-
vého domu Samaritán a následně schválila
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč.
V roce 2003 byli v azylovém domě umístěni
3 naši spoluobčané.

* Vzala na vědomí výsledky dílčího přezkou-
mání hospodaření obce provedeného Kraj-
ským úřadem Olomouckého kraje. Nebyly
zjištěny žádné podstatnější závady.

* Jednala a rozhodla o složení inventarizač-
ních komisí k provedení řádné inventari-
zace obecního majetku k 31. 12. 2004.

* Projednala a následně schválila žádost od-
dílu malé kopané o souhlas s provedením
úprav povrchu hřiště v lokalitě na „Ryb-
níčku" v Lutíně s možností výpomoci
obce bezplatným zapůjčením mechanizač-
ních prostředků.

* Schválila pořízení další vánoční výzdoby
ulic v částce 60.757,- Kč vč. DPH.

dne 11. 11. 2004

* Znovu se vrátila k projednání a upřesnění
podnikatelského záměru p. Sloupského

(dne l. 11. 2004 jej jednoznačně zamítla)
na zřízení klempířské dílny v bývalé pro-
dejně Pramen ve Školní ulici č.p. 5 v Lutíně
za osobní účasti žadatele. Po vystoupení p.
Sloupského a diskusi rada obce poměrem
hlasů 4: l žádost schválila. Současně zruši-
la své rozhodnutí v této záležitosti z l. 11.
2004 (bod č. 2. l v usnesení č. 18/2004).

dne 22. 11. 2004

* Starosta seznámil radu s dopisem manželů
Skácelových z Lutína ve věci stížnosti
podané ČIŽP Olomouc na znečišťování
ovzduší a ohrožení zdraví, ve které jako
znečišťovatel je označena slévárna šedé
litiny v areálu Sigma. Autoři stížnosti
žádají ČIŽP o provádění opakovaných
měření znečišťujících látek. Dále sezná-
mil radu s dopisem ve stejné záležitosti
podepsaným skupinou lutínských občanů,
kterým žádají informace o dalším postupu
obce v návaznosti na úkoly stanovené Za-
stupitelstvem obce Lutín na 10. veřejném
zasedání. Rada pověřila starostu obce, aby
se poradil na příslušném odboru Krajské-
ho úřadu v Olomouci o dalším postupu,
především jak provést odběry vzorků tak,
aby odběry byly v souladu se zákonem.
Termín definitivního postupu stanovila
rada do příštího zasedání zastupitelstva
obce tj. do 15. 12. 2004.

* Rozhodla o vypsání záměru na pronájem
uvolněných nebytových prostor v suteré-
nu domu č.p. 192 v lutínské Růžové ulici.

dne 29. 11. 2004

Jmenovala členy výběrové komise na
zhotovitele díla projektové dokumentace
„Úplné rekonstrukce ČOV Lutín" vč.
vypracování žádosti o poskytnutí dotace
z fondů EU. Komise ještě tentýž den

vybrala ze 3 došlých nabídek jako nejvý-
hodnější nabídku firmy EKOEKO s.r.o.
České Budějovice. S touto společností
doporučila uzavřít smlouvu o dílo.

Stanovila odměny za provedené práce pro
obec.

O čem jednali a co rozhodli zastupitelé na
svém jednání

dne 15. 12. 2004

* Vzali na vědomí informaci starosty o
dosavadních krocích obce podniknutých
při řešení znečišťování ovzduší v Lutí-
ně společností Slévárna Lutín, ve které
zdůraznil, že slévárna je povinna řídit se
stanovenými limity a podrobit se kont-
role jedenkrát v kalendářním roce. Tuto
kontrolu - měření provedla v minulém
týdnu akreditovaná firma a výsledky jsou
postupně zpracovávány a vyhodnocovány.
Dále starosta informoval přítomné, že
mu byl předložen zápis ČIŽP Olomouc
o kontrole ČIŽP na SŠL v Lutíně, dato-
vaný 30. 11. 2004, ve kterém se konsta-
tuje, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
V diskusi k této problematice zdůraznil
lutínský občan Ing. M. Skácel, že byly
naměřeny dioxiny v hodnotě l0x převyšu-
jící povolenou normu. Současně doporučil
zastupitelstvu využívat v boji o čistotu ži-
votního prostředí ekologických sdružení.

* Schválili rozpočtové provizorium na rok
2005 ve výši 1/4 schváleného rozpočtu
2004.

* Schválili Ing. M. Hübnera do funkce
předsedy kontrolního výboru od 1. ledna
2005.

/ka/
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Školní družina
V naší školní družině je zapsáno 77 trvale

chodících a 12 občasně chodících dětí z 1.- 6.
třídy ZŠ. Pracujeme ve třech odděleních, sa-
mostatných třídách a děti jsou rozděleny podle
věku.

Školní družina pravidelně ovlivňuje volný
čas dětí tím, že vychovatelka je s nimi v kaž-
dodenním styku, působí na většinu dětí, je
v kontaktu s rodiči a spolupracuje s ostatními
pedagogy.

Hrací koutky mají velký ohlas

Děti po příchodu z vyučování a oběda musí
nejprve odpočívat a věnovat se rekreačním
činnostem. Mohou odpočívat na koberci, po-
slouchat pohádky nebo hrát klidné stolní hry.
Hra je vlastně součástí všech činností a všich-
ni jistě víme, že dětem v dnešní době velmi
schází. U hravých činností mají čím dál menší

výdrž. Proto je třeba učit děti si hrát, vymýšlet
a zhotovovat drobnosti a doplňky, které je ke
hře motivují. Nově jsme proto vytvořily hra-
cí koutky, které mají j iž nyní velký ohlas, a
doufáme, že se plně osvědčí i při naplňování
výchovně vzdělávacích cílů.

Mimoškolní činnost má svoje specifika.
Nesmí být fyzicky ani psychicky náročná, má
rozvíjet zájmy dětí, podporovat dobrovolnou
práci ve prospěch ostatních, vést k péči o vlast-
ní osobu a majetek, upevňovat a prohlubovat
vědomosti a návyky.

Náš letošní celoroční plán má motto „Máme
se na co těšit" a každý měsíc výchovně vzdě-
lávací práce je zaměřen na jinou činnost. Již
dlouhou dobu se v naší školní družině vytvá-
řejí i různé tradice, které nás provázejí celým
rokem.

A tak si jen přejme nesetkávat se třeba
někdy i s nepochopením a nezájmem. Je totiž
pravda, že i naše práce ve školní družině vy-
žaduje spoustu chuti, času, velké laskavosti
a přiměřené důslednosti a rozhodně ovlivňuje
další vývoj dítěte.

Iva Lužná - vedoucí vychovatelka

Profesionálové ve svém oboru
Tak lze skutečně nazvat naše kuchařky paní

Janu Ambrožovou, Alenu Veselou, Miloslavu
Obrátilovou a Zdeňku Švubovou ze školní jídel-
ny při Základní škole Lutín.

Denně přemýšlejí, jak překvapit strávníky
novými recepturami a chutně připravenými
obědy. V okrese Olomouc jsme jedinou školní
jídelnou, která podává dětem na výběr 3 druhy
salátů, které se neustále obměňují. V poslední
době je to např. salát z čínského zelí s rakytní-
kem (oranžové plody z jihoamerických keřů,
velmi bohaté na vitamin C).

Výrobky studené kuchyně kuchařky prezen-
tují na nejrůznějších akcích, v poslední době při
155. výročí založení lutínské školy. Na regio-
nální akci „Dobrou chuť a makej" připravily
několik výrobků zdravé výživy, např.vločkový
koláč s jablky, rajče plněné rýžovým salátem,
sýrovou rolku plněnou pomazánkou z lučiny
a ořechy a další.

Také mikulášskou nadílku se rozhodly při-
pravit dětem netradičně. Ve spolupráci s firmou
J-V Fruit Olomouc připravily výstavku nazva-
nou „Vánoční inspirace", kde byli strávníci
seznámeni s exotickým ovocem, např. Hurma
kaki, l itchi, karambola, granátové jablko a dal-



Stále přemýšlejí, jak překvapit
- a daří se jim to velice

ší. Firma J-V Fruit také darovala dětem manda-
rinky a několik druhů sušených produktů, které
děti mohly ochutnat. Sponzorský dar poskytla
dětem také firma Yaro z Uherského Hradiště.

Ve spolupráci s firmou Pěnám Olomouc
připravují naše kuchařky ještě jednu výstav-
ku, nazvanou „Vánoční cukroví". A na závěr
roku mají v plánu připravit jídla, která patří
k Vánocům, např. jelení guláš, polévku z ry-
bího filé, karbanátky z lososa, uzené se zelím
a haluškami, ze sladkých jídel nákyp s ořechy
a orient řezy.

Ludmila Zourková - vedoucí školní jídelny ZŠ Lutín

„Krtečkova mateřinka"
Do nového školního roku jsme vstoupili

s heslem „Je stále co zlepšovat".
Snažíme se pracovat podle celonárodně

podporovaného projektu Zdravá mateřská ško-
la. Od tohoto modelu se odvíjí veškeré dění na
půdě školy.

Proč nás oslovil právě projekt Zdravá Ma-
teřská Škola?

Tento projekt je velmi konkrétní, mění po-
jetí výchovy a vzdělání, chce vytvářet zdravé
prostředí a dobré mezilidské vztahy. Zdraví je
zde chápáno jako výslednice vzájemných vzta-
hů mezi organismem, psychikou a osobností
jednotlivce, mezi člověkem a jeho prostředím.

Nejdůležitějším cílem pojetí výchovy se
stává vytvoření vstřícného prostředí rodičům,
všem zaměstnancům MŠ, ale především dětem.

Jedním z prvních kroků k zútulnění mateřin-
ky je vyzdobení vnitřních prostor naší školky
oblíbenými dětskými postavičkami Krtečka
a jeho kamarádů.

Všichni si přejeme, aby se dětem u nás líbi-
lo. Chceme jim dát to nejlepší a starat se, aby u
nás byly šťastné.

Dana Ostianová - vedoucí učitelka MŠ
/foto: Dana Ostianová/

„U nás v mateřince"
Od září letošního roku absolvují předškolní

děti naší mateřinky kurz předplaveckého výcvi-
ku. Jelikož byl veliký zájem, musely být děti
rozděleny do dvou skupin a každá tedy jezdí
na Plavecký bazén do Olomouce střídavě vždy
jednou za dva týdny.

I v tomto školním roce mohou děti MŠ navště-
vovat různé kroužky: výtvarný, hudebně-pohybo-
vý, přírodovědný a kroužek anglického jazyka.

V pátek 5. listopadu 2004 se děti společně
s p. učitelkami vypravily na divadelní předsta-
vení do Senice na Hané, kde je uvítala moc
pěkná pohádka „Princezna s ocáskem".

Ve čtvrtek 1 1 . listopadu 2004 se odpoledne
na zahradě mateřské školy uskutečnila „dýňová
slavnost". Předcházela jí pilná příprava dětí při
vydlabávání dýní a pečení dýňového koláče.

Děti přišly přestrojené v různých maskách.
Nechyběli černokněžníci, duchové, čarodějni-
ce, princezny. Pozadu nezůstaly ani p. učitelky
přestrojené za ježibabu a duchy. Pro děti byly
připraveny náročné úkoly, které ale bez obtíží
splnily. Za odměnu si odnesly sladkosti.

Připravené občerstvení určitě zahřálo nejen
děti, ale i rodiče. Na závěr si u ohníčku mohli
všichni opéct špekáček. Po celé odpoledne se
na nás smálo sluníčko, a tak po zdařilé akci
jsme se mohli všichni spokojeně rozejít.

Ve čtvrtek 2. prosince na děti čekalo překva-
pení v podobě maňáskového divadla s pohádka-
mi „Červené klubíčko", „Perníková chaloupka"
a „O kohoutkovi a slepičce". Pohádky se nám
velmi líbily a už se těšíme na další. Tento den byl
pro děti zajímavý ještě něčím jiným. Přišli se po-
dívat Mikuláš, anděl i čert. Děti čekaly ve svých
třídách, v očích se j im objevovaly i slzičky. Při
příchodu Mikuláše se je děti snažily zatlačit a
strach byl překonán při básničce a písničce.
Mikuláš děti pochválil, čert si nezapomněl „za-
brblat" a anděl se jen usmíval. Hodné děti ( a to
jsou všechny) dostaly něco na zub, omalovánku
a do třídy pěknou skluzavku. Děti se rozloučily
pěknou písničkou „Mikuláši, Mikuláši".

V prosinci se naši nejmenší ještě podívají
do Divadla hudby v Olomouci na „Pohádku o
Vánocích".

Již dvakrát v tomto školním roce se sbíral
starý papír. Finanční prostředky byly použity
na nákup hraček pro děti, které si jich určitě
náležitě užijí.

Helena Dosedělová - učitelka MŠ

SSOUs Lutín informuje

"Leonardo da Vinci"
- akční program
Společenství pro odborné vzdělávání a pří-
pravu.
Je to evropský program, který podporuje kvalitu,
inovace a evropskou dimenzi odborného vzdě-
lávání, rozvoj jazykových dovedností a politiku
celoživotního vzdělávání.

Cílem programuje:
1. zlepšovat dovednosti a kompetence osob;
2. zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu
odbornému vzdělávání;
3. posilovat úlohu a význam odborného
vzdělávání.

Projekt mobility je souhrnný název pro pro-
jekty stáží a výměn. Stáž je odborná praxe
v zahraničí (mladí lidé v počátečním odborném
vzdělávání). Výměna je získání a výměna in-
formací o způsobech a metodách odborného
vzdělávání v zahraničí.

Na základě získání těchto informací byl
zpracován projekt „Výměna zkušeností peda-



gogů Lutín - Wetzlar", po jehož schválení se
čtyři dvojice složené z učitele a mistra Sig-
mundova SOUs Lutín zúčastní během dvou let
čtyř výjezdů (pracovně „běhů") do Werner von
Siemens Schule ve Wetzlaru (WvSS), se kterou
spolupracuje naše škola j iž několik let.

Výměna byla zaměřena na poznání proble-
matiky a způsobu vyučování v jednotlivých
předmětech a na praxi (německý jazyk, občanská
nauka, hospodářství, dějepis, odborný výcvik).

Zkušenosti a informace získali účastníci výměny
formou hospitací (náslechů v hodinách). Měli
jsme také možnost zapojit se do vedení hodiny.
Získané poznatky byly konzultovány s jednotli-
vými vyučujícími a vedením WvSS. Seznámili
jsme se s metodami výuky, metodami práce,
měli jsme možnost porovnat systém výuky,
učební plány a osnovy. Tyto získané zkušenosti
a poznatky se budeme snažit zabudovat do vlast-
ních pedagogických dokumentů. Výměna taktéž

vedla ke zlepšení a prohloubení našich jazyko-
vých dovedností. Chtěli bychom také motivovat
ostatní vyučující.

V rámci výměny jsme také navštívili někte-
rá hessenská města, např. Braunfels, Weilburg,
Giessen, za účelem bližšího poznání okolí
Wetzlaru a kultury Německa.

Mgr. Sylvie Julínková, Ladislav Porteš - mistr OV
/foto: Ladislav Porteš/

Oblastní kolo
středoškolských her
ve stolním tenise v Lutíně

Minulý týden se konal v Lutíně j iž 6. ročník
středoškolských her ve stolním tenise chlapců
a dívek.

V pondělí se herna stolního tenisu zaplnila
děvčaty. Přijelo 6 družstev a zápolily o prven-
ství systémem „každý s každým". Vítězství si
odvážely dívky SOU lesnického Šternberk.
Utkání probíhala ve sportovním duchu a pot
se mísil s různými vůněmi, které dávaly vědět,
že soupeří něžné pohlaví.

Poněkud jiný ráz měl turnaj chlapců ve
středu. Družstev přijelo 12 a bylo vidět, že
nikdo nedá nikomu nic zadarmo. Hrálo se ve 4
skupinách a vítězové hráli o místa „na bedně".
Naše učiliště postavilo družstvo a nebýt toho,
že jsme měli celkového vítěze ve skupině,
tak jsme postoupili mezi 4 nejlepší. Kluci
hráli dobře. Kov nejcennější získali hoši z OA
Olomouc. Všechna utkání byla na dobré úrovni
a sportovní duch zvítězil! A to je to nejdůležitěj-
ší, zahrát si, rozhýbat tělo a pak mít dobrý pocit,
že jsem něco dokázal. „A vo tom to je"!!!

Příští rok ve stejnou dobu!

Za pořádající školu Hana Grundová
/foto: Marcel Máčala/

Můj kamarád počítač
Děti z Mateřské školy v Lutíně se v pon-

dělí 6. a 13. 12. 2004 seznamovaly s počítači
v Sigmundově středním odborném učil išt i
v Lutíně. Nejdříve jsme si počítač pospojovali,
popovídali si, z jakých částí se skládá a co umí.
Spustili jsme ho, ukázali si, jak se drží myška
a jak se s ní pracuje. Zkoušeli jsme kreslit
v programu Malování. Všichni snaživě kreslili
obrázky. Domečky, sluníčka, auto. Někomu
se dařilo víc, někomu méně. Téměř všichni si
odnesli vytisknutý obrázek domů, aby ho mohli
ukázat rodičům. Nakonec jsme si s počítačem
zazpívali. Je to náš kamarád.

PhDr. Alena Mašláňová
učitelka Sigmundovo SOUs Lutín

/foto: Alena Mašláňová/

Mikulášská besídka
Dne 2. 12. 2004 proběhla každoroční

mikulášská besídka v Základní a Mateřské
škole v Lutíně. Nejdříve se Mikuláš s andělem
a čertem vydali na cestu do základní školy, kde
na ně čekaly děti prvních tří ročníků. Na úvod
se děti naučily a zazpívaly koledu a posléze si
zasoutěžily. Hry byly zaměřeny na vánoční čas,
dětem se moc l í b i l y a všechny, i ty poražené,
si odnesly sladkou odměnu. Po malé chvilce
odpočinku se žáčci dočkali očekávaného Mi

Dobře to dopadlo,
čert si nikoho neodnesl

kuláše s doprovodem. Děti Mikuláši zazpívaly,
zarecitovaly a slíbily, že budou hodné a budou
poslouchat doma i ve škole. Všechno dobře do-
padlo, nikoho si čert neodnesl, naopak Mikuláš
všem dětem rozdal sladké dárky. Na závěr děti
Mikuláše vyprovodily na cestu do mateřské
školy koledou, kterou se na začátku naučily.



V mateřské škole děti čekaly s netrpělivostí,
kdy už Mikuláš přijde. Vydal se po jednotlivých
odděleních, kde mu děti zazpívaly, ale všechny
se držely kolem paní učitelky a na čerta ani
nepohlédly. I zde Mikuláš s andělem donesli
dárky, dokonce i čert z pekla něco přinesl.

Na této akci se jako každoročně podílela
školská komise při OÚ Lutín a Sigmundovo
SOUs . Za školskou komisi všem zúčastněným
děkuji a poděkování patří i obecnímu úřadu,
který celou akci finančně podpořil.

Ing. Lenka Pomykalová
/foto: Ing. Lenka Pomykalová/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Turnaj ve stolním tenisu...
V rámci oživení sportovního a společenského

života Mikroregionu Kosířsko byla naše obec
pověřena uspořádáním turnaje ve stolním
tenisu dvoučlenných družstev. Tento turnaj
se uskutečnil v sobotu 20. 1 1 . 2004 v herně
stolního tenisu TJ Sigma Lutín. Zúčastnila se
ho dvě družstva z Lutína, Třebčína a Slatinic,
po jednom z Náměště na Hané a Drahanovic.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin, hrály
se dvě dvouhry a čtyřhra, ve skupině systémem
každý s každým. Po urputném boji v každém
zápase nakonec ve finále zvítězila dvojice
Lutína ve složení Ladislav Vybíral a Pavel
Vitko, na druhém místě skončilo družstvo
Slatinic a na třetím družstvo Třebčína ve
složení Jiří Čada a David Vronka.

Všem se turnaj velice líbil a všichni
souhlasili s tím, aby se taková sportovní klání
v rámci

Mikroregionu Kosířsko konala v příštím
roce častěji.

Antonín Bábek - starosta obce
/foto: Antonín Bábek/

Z činnosti oddílu kopané
Po postupu mužů do okresního přeboru

jsme nedoufali, že naši muži budou pokračovat
v dobrých výkonech i na podzim ve vyšší
soutěži. Než budeme konkrétně hodnotit naše
mužstva v soutěži, chtěli bychom přiblížit
činnost po j iné stránce než sportovní. Zaměřili
jsme se především na to, aby soupeři a diváci
chodili na naše sportoviště rádi. V letní pauze
jsme natřeli část plotu, opravili jsme šatny
a vymalovali jsme je také zevnitř. Venku
jsme natřeli okna a tribunu a snažili jsme
se, pokud nám síly stačily, sekat trávu uvnitř
areálu. Prořezali jsme stromy, aby nevadily
přicházejícím divákům. Při utkání mužů jsme
losovali vstupenky, na které diváci mohli získat
nějaký věcný dar. Tím jsme chtěli přilákat na
naše hřiště co nejvíce diváků. Děkujeme také
obecnímu úřadu, že nám vyšel vstříc hlášením
našich utkání v místním rozhlase.

Překvapením je mužstvo mužů

Jak jsme uvedli, mužstvo mužů je pro nás
překvapením. V okresním přeboru si zatím vede
suverénně a nebýt klopýtnutí v domácích utká-
ních, mohli jsme vést soutěž s větším náskokem

než sedmi bodovým. Chtěli bychom poděkovat
všem hráčům a také trenérům Jiřímu Vymaza-
lovi a Petru Kovaříkovi, kteří převzali mužstvo
po trenérech Hejtmanovi a Skopalíkovi. Jelikož
jsme nemohli sehnat trenéra, museli jsme to
řešit tímto způsobem. Mužstvo dorostenců
nenavázalo na podzim na své dobré výkony
v jarní soutěži. Jestli to bylo tím, že někteří
navíc hráli za muže, to se uvidí v jarní soutěži.
Pozitivní zprávou je, že mladší dorostenci hráli
lépe než v minulém ročníku. U žáků byl posun
markantnější. Ti byli do posledních kol v popředí
tabulky. Také u nich se projevilo to, že někteří
hráli i za dorost. U mladších byl pokrok také
v tom, že neprohrávali dvouciferným rozdílem.
Bylo vidět, že se sehráli a už to není bojácné
mužstvo, jak tomu bylo na jaře. Založili jsme také
mužstvo benjamínků, abychom neměli starosti,
jak doplnit mužstvo žáků. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu
kopané, trenérům a také příznivcům, kteří nám
pomáhali při úpravách sportoviště. Teď nás čeká
snad nejtěžší úkol. Aby diváci a občané nebyli
ohroženi padajícími větvemi, chceme odstranit
staré topoly. Chtěli bychom to provést v době
vegetačního klidu a za staré stromy chceme
vysadit nové. Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem divákům za jejich přízeň.

Miroslav Navrátil

Lutínští turisté bilancovali
V úterý 30. listopadu se sešli členové
odboru turistiky TJ Sigma na své výroční
členské schůzi. Ze zprávy předsedy odboru
se seznámili s činností odboru za rok 2004.
Činnost byla zahájena hned první den v roce
17. ročníkem Novoročního výstupu na Košíř.

Výstup byl „poznamenán" bohatou účastí,
zúčastnilo se ho totiž rekordně 1560 turistů
z Lutína a blízkého i vzdálenějšího okolí. Na
vrcholku Košíře po zápisu do vrcholové knihy
dostali přítomní oblíbené medaile a slatinkovští
hasiči se postarali o občerstvení a posilnění
účastníků. Novoroční výstup byl nejmasovější
turistickou akcí v celém kraji. Několik dní na to
pomáhali členové odboru organizovat Zimní běh
přes Košíř a v květnu běh Mánesovou stezkou.

V květnu se uskutečnil také pochod Máne-
sovou stezkou na 15 a 25 km. který však
skončil pro pořadatele zklamáním pro malou
účast turistů. Přišlo jich jen 161 a byla to jedna
z nejnižších účastí za dobu pořádání této akce.
Měsíc květen a září byly dobou pro pořádání
turistických zájezdů spojených s pochody.
Tentokrát to byl jarní zájezd do Javorníků
a podzimní zájezd na jižní Moravu s návštěvou
vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích. O tyto
zájezdy byl tradičně velký zájem.



Po zprávě o činnosti a zprávě o hospodaření
odboru vyslechli účastníci plán práce na příští rok.

Na závěr schůze proběhla diskuse členů,
která se zaměřila hlavně na to, jak dosáhnout
větší účasti na příští Mánesově stezce.

Vladimír Smekál - turistika

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/ Z obecní kroniky vybral a upravil Vladimír
Smékal. Byly použity rovněž prameny
z knihy A. Přichystala Sigmundové.

V tomto příspěvku Z minulosti Lutína se
zmíním o poměru vedení podniku k pracujícím
a občanům obce.

Pracovní režim v lutínském závodě byl
přísný. Velmi se dbalo na řádné příchody do
zaměstnání a odchody ze zaměstnání.

Ke střetu mezi vedením podniku a některými
úředníky došlo při zakládání úřednického
závodního výboru. Došlo také k výměně názorů
mezi ing. Janem Sigmundem a zaměstnanci při
zakládání družstevního konzumu.

Co se týká mzdové politiky, je třeba přiznat,
že majitelé závodu byli dosti šetrní. Zaměstnanci
závodu měli většinou doma kousek své půdy,
která jim zajistila aspoň základní obživu. Tato
okolnost vedla majitele závodu k tomu, že
mzdy, které dávala zaměstnancům, byly nižší
ve srovnání s jinými závody. Je ovšem pravda,
že v době hospodářské krize nevznikaly
v Lutíně vážnější sociální spory a zaměstnanci
nebyli ani v této době masově propouštěni.

Představenstvo obce se domnívalo, že Sigmun-
di málo přispívají k rozvoji obce, málo se zajímají
o místní školství, že tím někdy i obec poškozují.
Ze zemědělských usedlostí odcházela totiž čeleď
pracovat do továrny, kde měla stálé a lépe placené
zaměstnání. Rolníci za ně mnohdy obtížně hledali
náhradu. Dále někteří zaměstnanci těžce nesli,
že továrna vykupovala v obci zemědělskou půdu
potřebnou pro další rozšíření závodu.

Postupně se však zlepšil i vztah podniku
ke škole, když Sigmundi založili pro místní
obecnou školu nadaci.

Je třeba připomenout také zájem Sigmundů
o historii obce a údržbu místních kulturních
památek, zejména obecni kaple. Lutínská kaple
byla v roce 1936 opravena a její cenný inventář,
a to obrazy a plastiky, byly odborně ošetřeny
právě zásluhou Sigmundů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V listopadu oslavili:
83 let František Svoboda Lutín
82 let Milada Rozsívalová Třebčín
81 let Milada Odstrčilová Lutín
81 let Marie Dočkalová Lutín
80 let Josefa Hanáková Lutín
80 let Anna Kubálková Lutín
75 let Marie Vojáčkova Lutín

V prosinci oslavili:
99 let Vladimír Krejčíř Lutín
86 let Štěpánka Pouperová Lutín
82 let Marie Šmehlíková Třebčín
82 let Zdeněk Lasák Lutín
81 let Eliška Kapustová Lutín
80 let Josef Dostál Lutín
75 let Marie Božáková Lutín
75 let Antonín Smička Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti.

V 2. pololetí roku 2004 oslavili 50 let společného
života zlatou svatbou v červenci manželé Vítěz-
slav a Marie Synkovi z Lutína, v listopadu manže-
lé Oldřich a Eliška Lakomí z Třebčína a v prosinci
manželé Josefa Ludmila Horákovi z Lutína.
/foto: Oldřich Lakomý - manželé Oldřich a Eliška Lakomí/

Přejeme do dalších let hodně zdraví, spokoje-
nosti a rodinné pohody.

Narozené děti:

září:
Matěj Hrabec Třebčín
říjen:
Vojtěch Koutný Lutín
David Otruba Lutín
listopad:
Nela Hanzelová Olomouc
Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští dny
a cesty byly plné slunce a pohody.

V prosinci roku 2004 oslavil v kruhu své rodiny
99. narozeniny náš nejstarší občan pan Vladi-
mír Krejčíř. Přejeme mu do dalších let hlavně
pevné zdraví.

/foto: Michal Holásek/

Opustili nás ve věku ...

84 let Ludmila Gieselová Třebčín
78 let Vlasta Kaprálova Třebčín
76 let Alena Spišáková Třebčín
67 let Jiří Anderle Třebčín
49 let Miroslav Hubinák Lutín
81 let Věra Vařeková Třebčín
80 let Josefa Radová Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti

Společně s lutínskými ženami jsme připravili
předvánoční setkání s obyvateli Domu s pe-
čovatelskou službou v Lutíně. Přišly za nimi
také děti ze Základní školy v Lutíně, aby j im
u vánočního stromku zazpívaly, zahrály a zare-
citovaly a také předaly vlastnoručně vyrobená
vánoční přání.

V listopadu jsme slavnostně přivítali mezi ob-
čany obce narozené děti, a to 3 děti v Třebčíně
a 7 v Lutíně. /foto: Michal Holásek/

Před vánočními svátky jsme s novoročním
pozdravem z Lutína navštívili bývalé občany
obce, kteří nyní žijí v domovech důchodců.
Dárek z keramiky pro ně připravily děti ze
Základní školy Lutín.

Marie Tunková - Sbor pro občanské záležitosti
/foto: Iva Lužná/
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