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ZE ŽIVOTA OBCE

Regenerace
panelového sídliště

Všichni dobře víme, jak je na tom pa-
nelové sídliště s parkovacími místy a jak
by nám pomohla nová přístupová cesta
do sídliště. Všechny tyto problémy jsme
měli na mysli, když jsme připravovali
žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj
o přidělení dotace na I. etapu regenerace
panelového sídliště. Po několika konzulta-
cích s úředníky ministerstva jsme nakonec

žádost podali i přesto, že část pozemku, na
kterém by měla stavba proběhnout, nebyla
ještě dořešena a převedena z Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových na
obec. K žádosti jsme doložili potvrzení, že
převod tohoto pozemku je v jednání, a do-
konce i smlouvu o smlouvě budoucí, která
tento převod v letošním roce řeší.

Dotace byla zamítnuta

Jaké bylo naše zklamání, když přišla
z Ministerstva pro místní rozvoj odpověď,
že naše žádost o dotaci byla zamítnuta prá-
vě pro nevypořádané majetkové poměry

k pozemku, který má v majetku státní in-
stituce. Malou náplastí bylo konstatování,
že náš projekt byl jeden z nejlepších, které
ministerstvo obdrželo.

Před námi teď stojí úkol dořešit převe-
dení pozemku v majetku Úřadu pro zastu-
pování státu na obec a podat tuto žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj v dalším
termínu. Tento nový termín však bude
vyhlášen až na začátku příštího roku. Na
tento termín se musíme důkladně připravit,
aby se situace znovu neopakovala.

Antonín Babek
starosta obce

Co nás trápí?
Tentokrát vandalismus
v naší obci

Za posledních deset až patnáct let mohl
každý občan Lutína sledovat, že se vzhled
naší obce pomalu, ale jistě mění k lepšímu.
Není to lehký proces, vyžaduje hodně sil
a také nemalé finanční částky. Je proto sku-
tečně zarážející, že mnohé z toho, co už bylo
vytvořeno a mělo by přinášet užitek a radost
nám všem, přichází nazmar díky lidem,
kteří si neumějí vážit ničeho, co není jejich
soukromým majetkem. Mám teď na mysli
narůstající vandalismus v Lutíně, který se
skutečně nedá ignorovat. Jeho obětí je nejen
veřejná zeleň, ale i občanské vybavení, bez
kterého bychom se těžko mohli obejít.

Od pátku do neděle, a často i ve ve-
černích a nočních hodinách během celého
týdne je Lutín vystaven řádění mladých,
prozatím anonymních ničemů, kterým
vadí snad doslova všechno, co se nachází
na veřejných místech - stromy, lavičky,
odpadkové koše, popelnice, kontejnery, ale
i rozvodné skříňky, stánky a autobusové
zastávky. Jen pro ilustraci: od začátku
května jsou to v sobotu a v neděli ráno
vysypané odpadkové koše, rozházené
kontejnery, vyvrácené značky, polámané
a pořezané stromy, znečištěné a poškoze-
né lavičky, vykopnuté sklo na autobusové
zastávce u OÚ, zlomený stromek tamtéž ...
Normální člověk nechápe, co si pachatelé
těchto „siláckých" činů potřebují dokázat.
Bylo by ale nanejvýš žádoucí, aby se celou
záležitostí zabývali nejen pracovníci obec-

ního úřadu, kteří musí nakonec všechny
škody napravovat, ale také příslušníci poli-
cie. Pravidelná kontrola po skončení zábav
i denně v nočních hodinách, účinný postih,
finanční náhrada škody a uvedení věcí do
původního stavu, pokud by byl pachatel
dopaden, to vše by výrazně ušetřilo finanč-
ní prostředky potřebné pro jiné účely. Mož-
ná by to i přesvědčilo naše „noční hrdiny",
že skutečná demokracie není beztrestné řá-
dění a uplatňování hrubé síly vůči těm, kdo
chtějí slušně a spořádaně žít, nebo vůči
obecnímu majetku a občanskému vybave-
ní, které koneckonců zase zaplatí občané.

Je nejvyšší čas „přitvrdit"

Myslím, že je nejvyšší čas v tomto
směru „přitvrdit", aby se nakonec slušný
občan nemusel bát vyjít na ulici nebo na-
hlas vyslovit nesouhlas, když vidí, že se
děje něco, co by se v civilizované společ-
nosti dít nemělo. Lutín vždy byl a měl by
i nadále zůstat kulturní obcí, jejíž obyvate-
lé respektují nejen pravidla slušného cho-
vání, ale i rozhodnutí svých zástupců, ať
už se jedná o zákony celospolečenské nebo
obecní vyhlášku o ochraně zeleně, zákazu
jízdy na kole po chodníku nebo parkování
na trávnících a veřejných komunikacích
nedaleko poloprázdných parkovišť. Věci
pro někoho možná banální a nepodstatné,
ale všichni přece známe přísloví o „stokrát
ničem, co nakonec umořilo i... "

Mgr. Ladislava Kučerová
/foto: Antonín Bábek/



Stavění a kácení májky

V sobotu 30. 4. 2005 se v Lutíně usku-
tečnilo už druhé stavění májky. A vzhle-
dem k probíhající celoroční rekonstrukci
areálu na Rybníčku se „sbor dobrovolných
mužů" za podpory rady obce a pana sta-
rosty rozhodl, že letos bude stát májka na
prostranství před obecním úřadem.

Po celé odpoledne hrála disko hudba
DJ Tomiho, o skvělé občerstvení se po-
starali pánové Kusý a Růžička, točilo se
pivo, pekly makrely a kuřata. Májku jsme
postavili bez větších komplikací, i když
k tomu samozřejmě nechybělo to správné
napětí a nervy. A vydařenou akci zakončila
svou klidnou a pohodovou hudbou zábava
s country kapelou JEN TAK.

Celý květen nám májku ochraňovala
„vyšší moc", a tak jsme se mohli v sobotu
28. 5. 2005 pokusit o její pokácení. Pro děti
byly připraveny kolotoče, probíhaly soutěže
pro dospělé i děti, sázelo se o padlý kmen.
Opět bylo výborně zajištěno občerstvení a
disko hudba DJ Tomiho. Samotné kácení

jsme nejprve chvíli oddalovali, poněvadž se
vyskytly malé komplikace, ale nakonec vše
dopadlo dobře. Závěr se opět nesl v country
tónech výborné kapely JEN TAK.

Více takových akcí

Jedna zvláštnost ale stejně nechyběla.
Postarala se o ni skupina lutínských kluků,
kteří sebrali nejen svou odvahu a pilu (tu-
pou), ale brzy nad ránem z pátku na sobotu
i májku v Olšanech!!! Olšanští se k tomu
nepostavili chlapsky (nevyplatili ji), a tak
jsme se o jejich májku postarali po našem
a řádně to oslavili.

S odstupem času si asi všichni uvědo-
mujeme, co tímto činem kluci způsobili.
V příštích letech se budou muset hodně sna-
žit hlídat májku v Lutíně, ale určitě se vel-
kým písmem zapsali do lutínské historie.

Nakonec se ukázalo, že prostranství
před OÚ byla pro májku výborná volba.
Toto místo má svoje kouzlo a podobných
akcí si zaslouží víc. My si je zasloužíme.
Lutín si je zaslouží!!!

Závěrem bych chtěl poděkovat panu
starostovi za jeho vstřícnost a ochotu při
organizaci, „klukům" z OÚ za jejich snahu
a pracovitost a dále všem ostatním dobro-
volníkům, kteří se aspoň malinko podíleli
na těchto akcích. Díky.

Miroslav Vymazal
/foto: Jaroslav Dudek/

Hasiči Sportovali Ve Střížově Sestava soutěžního družstva:

Soutěže 18. června 2005 se účastnilo
sedm družstev mužů a tři družstva žen.
Šlo o požární útok na 2 hadice „B". Zdroj
vody - rybník.

Dosažené časy: 1. pokus - 45,88 s
2. pokus - 34,06 s

Na prvním místě se umístili muži SDH
Třebčín.

Strojník:
Sací koš:
Savice:
Hadice „B":
Rozdělovač:
Levý proud:
Pravý proud:

Zdeněk Kaprál
František Crha
Oldřich Šimeček
Marek Dostál
Michal Dostál
Jaroslav Božák
Lukáš Látal

Hynek Bokůvka
místostarosta

/foto: Zdeněk Kaprál/

Sběrová sobota proběhla
úspěšně 11. června

Pro vaši informaci uvádím množství
a druh odpadu, který byl pracovníky Tech-
nických služeb Města Olomouce, a.s. od-
vezen na skládku a k odborné likvidaci.

Nebezpečného odpadu bylo 5635 kg,
z toho např. ledniček 440 kg, el. a elektron.
zařízení 2005 kg, olověných akumulátorů
1200 kg, nikl-kadmiových akumulátorů
400 kg, obalů od nebezpečných látek 600
kg, rozpouštědel 220 kg, barev 600 kg,
oleje a tuků 104 kg atd.

Velkoobjemový odpad byl naložen za
pomoci našich zaměstnanců P. Protivánka,
J. Smičky, I. Šlimbacha a J. Steinera v obje-
mu 25 tun. Ojetých pneumatik byly 2 tuny.

Děkuji pracovníkům TS za pomoc při
likvidaci hromad odpadů a věřím, že další
soboty stráví v příjemnějším prostředí.

Hynek Bokůvka
místostarosta

Výlet na safari

Dne 14. května 2005 uspořádala škol-
ská komise za finanční podpory lutínského
obecního úřadu výlet do zoologické zahra-

dy ve Dvoře Králové nad Labem. Za zví-
řátky se vypravilo celkem osmdesát sedm

Sloni zatroubili na ústup

obyvatel Lutína a Třebčína,
z toho čtyřicet šest dětí.

Vyrazili jsme o půl deváté
ráno a už za necelé tři hodiny
jsme dorazili k bráně slavné-
ho safari, které nemá v České
republice konkurenci a mnozí
z nás je dosud znali jen z filmů
se zvířecími hrdiny. Po areálu
nás pomalu vozil vyhlídkový
autobus, prohlíželi jsme si
zvířátka a zvířátka si prohlí-
žela nás, jako kdybychom
z daleké Hané přijeli jen pro-
to, aby nás mohla okukovat.
Většina z nich však byla na
nadšený zájem turistů zvyklá
jako protřelé divy „kasovních
trháků".



V zoo jsme strávili celý den, počasí
nám přálo, a tak se nám ani nechtělo
domů. O půl páté však sloni zatroubili
na ústup, lev zamával ocasem, opice se
naposledy zašklebily a my jsme museli
chtě nechtě nastoupit do autobusu domů.

Účastníci výletu byli moc spokojeni
a doufají, že takových zájezdů za krásami
a zajímavostmi naší země bude víc.

Ing. Oldřich Fojtek
/foto: Ing. Lenka Pomykalová/

Informace
Obecní knihovny v Lutíně

Školení pro zájemce o práci s počíta-
čem aneb Nebojte se počítače.

- Základní obsluha PC
- Windows
- Word
- Microsoft Outlook
- Internet (uživatelské minimum)

Pondělí:
Středa:

12.00-l3.00 hod.
12.00-13.00 hod.

Kontakt: netcentrum@lutin.cz
tel.: 585 652 763
(možnost individuální domluvy)

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

/foto: Aleš Pospíšil/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 4.5.2005:

* Vzala na vědomí nabídku a. s. Sigma
Group na odprodej technologického za-
řízení vodního a kalového hospodářství
v Lutíně za 7 mil. Kč. Uložila tajemníko-
vi OÚ připravit cenové varianty k jedná-
ní o případném uzavření kupní smlouvy.

* Projednala návrh smlouvy o zapůjčení
lutínské sochy anděla z křižovatky ulic
Třebčínská a Slatinická na dobu 5 let
Muzeu umění v Olomouci. Vypůjčené
dílo bude nahrazeno kopií. Rada doporu-
čuje zastupitelstvu žádosti Muzea umění
v Olomouci vyhovět a smlouvu uzavřít.

dne 23. 5. 2005:

* Rozhodla provést opravu schodiště
k hlavnímu vchodu MŠ v Lutíně.
Současně schválila opravy některého
zařízení dětského hřiště za budovou
Hostelu - bývalé MŠ v Lutíně.

* Projednala žádost a. s. ARKO TECH-
NOLOGY nového provozovatele

vodárenského zařízení v majetku obce
- o schválení cen vodného a stočného
na období od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006.
Rada akceptuje ceny, které již schválila
na svém zasedání dne 7. 3. 2005 (ceny
byly uvedeny v minulém čísle obecního
zpravodaje).

* Projednala vzniklou havarijní situ-
aci střešního pláště budovy jídelny
a kuchyně ZŠ Lutín. Oprava si vyžádá
náklady cca 250 tis. Kč, které budou
kryty rovným dílem z prostředků obce
a PO ZŠ Lutín. O zhotoviteli opravy se
rozhodne po získání 3 nabídek.

* Schválila žádost místostarosty H. Bo-
kůvky o uvolnění částky 4.000,- Kč
z rozpočtu obce na zabezpečení Dětské-
ho dne v místní části Třebčín, konaného
dne 26. 6. 2005.

* Schválila žádost předsedy komise ŠMT
ing. Fojtka o poskytnutí příspěvku
2.500,- Kč z rozpočtu obce na zabezpe-
čení oslav Dne dětí v Lutíně, konaného
dne 4. 6. 2005.

O čem jednali a co rozhodli zastupitelé:

na 14. veřejném zasedání dne 27. 4. 2005:

* Schválili předání vodohospodářského
zařízení v majetku Obce Lutín do pro-

vozování a. s. ARKO TECHNOLOGY
Brno od 1.7.2005.

* Schválili Zásady tvorby a čerpání Soci-
álního fondu obce Lutín s platností od
1.6.2005.

* Schválili vybudování chodníku v míst-
ní části Třebčín „Na Zákantí" v hodnotě
230.000,- Kč.

na 15. veřejném zasedání dně 25.5.2005:

* Schválili Smlouvu o provozování
a pronájmu vodohospodářského zaří-
zení ve vlastnictví obce Lutín mezi obcí
a firmou ARKO TECHNOLOGY. Hla-
sování: 16 hlasů pro, O proti, 2 zastupi-
telé se zdrželi hlasování.

* Schválili smlouvu o výpůjčce sochy
anděla mezi obcí a Muzeem umění
v Olomouci. Socha bude po restauro-
vání umístěna v prostorách Arcidie-
cézního muzea na náměstí sv. Václava
v Olomouci po celou pětiletou výpůjční
dobu. Současně zastupitelstvo stanovi-
lo, aby kopie sochy byla instalována
na stávající podstavec co nejdříve po
sejmutí originálu a aby socha byla po-
jištěna po dobu přepravy.

/ka/



ŠKOLY INFORMUJÍ
ZŠ Lutín

Oslavy
Mezinárodního dne dětí

Paragraf 11/55

V rámci oslav MDD ve středu l. 6. 2005
nezapomněla naše škola ani na žáky
2. stupně a uspořádala pro ně soutěž s ne-
tradičním názvem Paragraf 11/55.

Nelekejte se, tato soutěž nepředstavova-
la žádné zatýkání, ale spíše upozorňovala
na to, že je nejvyšší čas dětem a především
mládeži přiblížit svět dospělých a hlavně
svět jejich pravidel (zákonů), kterými by
se měli všichni řídit.Vždyť bez nich by tu
zavládl chaos.

Soutěži předcházela malá třídní kola, ze
kterých vyšlo šest postupujících pětičlen-
ných družstev. Pod záštitou své třídy a vy-
brané barvy měli žáci v této hlavní soutěži
splnit pět úkolů - postavit věž z netradič-
ních materiálů; rozhodnout, která pravidla
ve fiktivní škole jsou správná a která ne; co
nového by ve škole či v obci zavedli a proč;
vybrat správnou odpověď na otázku z kaž-
dodenního práva a nakonec rozpoznat, zda
je danému figurantovi již osmnáct let nebo
ne a zda tedy má nárok na koupi cigaret. To
vše hodnotila porota složená z odborníků
na slovo vzatých - čtyř učitelů.

V rozstřelu zvítězila 8. B

Nastala tu i prekérní situace. Nikdo
totiž nepočítal s tím, že všechna družstva
budou tak šikovná a že by snad některá
z nich mohla skončit na stejném místě se
stejným počtem bodů. Vítězná pořadí tedy
určil rozstřel, z něhož první místo obsa-
dilo družstvo 8. B, a tak družstvo z 6. B
skončilo na těsném druhém místě. A kdo
byl třetí? Žáci 7. B.

Takto strávené dopoledne se líbilo ne-
jen soutěžícím, ale také divákům, kteří své
zástupce pilně podporovali a měli taktéž
možnost něco vyhrát.

Všichni už se dozajista těší, až se do
této soutěže příští rok znovu zapojí.

Mgr. Martina Navrátilová
učitelka Čj a Ov

Pyžamový den

l. červen patří již mnoho let našim dě-
tem. Každoročně probíhají oslavy tohoto
dne i v naší škole.

V letošním roce si učitelky 1. stupně
pro děti vymyslely velmi zajímavou akci
- „pyžamový den".

Úkolem žáků i učitelek bylo
přijít do školy v pyžamu a vydržet
v něm po celý den. A akce měla
úspěch. K žákům 1. stupně se při-
dali také někteří žáci z 2. stupně
a v pyžamech přišli i mnozí učitelé.

Naši hosté z družební školy
v Tupesích se ráno nestačili divit
reji „spáčů" v prostorách školy.

Tato akce byla jednou z mnoha,
které byly pro naše žáky na tento
den připraveny.

Poděkování patří všem účastní-
kům akce - žákům i učitelům.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Dětský den ve školní jídelně

Spolu s majitelkou firmy J.V.FRUIT
Olomouc paní Vlastou Šrotovou, která
nám každoročně poskytuje sponzorský dar
k MDD, jsme již dlouho předem přemýš-
leli, jak udělat dětem radost. Ve spolupráci
s ostatními kuchařkami ŠJ jsme připravili
pro naše strávníky papírový dort, který
byl naplněn sladkostmi. S dortem nám
pomohly vychovatelky ŠD.

Pro „spáče" v pyžamech byl dort obrov-
ským překvapením. Jejich rozzářené oči,
když si z dortu vytahovali různé sladkosti,
nás utvrdily v tom, že j im dort udělal vel-
kou radost, i když sladkosti pro ně j iž dnes
nejsou vzácností.

Ludmila Zourková
vedoucí ŠJ ZŠ Lutín

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Jak jsme spali ve škole .... Návštěva z Tupes

Chtěli jsme ve ztichlé a sešeřelé škole
najít a potkat školního skřítka Kanimůrku.
Měl by mít čepici plnou inkoustových
kaněk a úsměv od ucha k uchu. K tomu
bylo potřeba strávit noc ve škole, projevit
odvahu a projít tmavými chodbami školy,
které osvětlovala malá světýlka svíček.
Nezaleknout se stínů a podivných zvuků.

Posilněni buřty opečenými na školním
dvoře, povzbuzeni skvělou náladou ze
vzájemně předvedených vystoupení jsme
se přece jen trochu ve ztichlých, tmavých
třídách báli.

Ale je jasné, že Kanimůrka u nás ve
škole žije. Zanechal každému v jeho lavici
vzkaz a malý dárek. Zachumláni do spa-
cáků jsme si představovali, jak asi vypadá
a kde přesně má ve škole skrýš.

Ráno jsme měli ještě spoustu času na
hry a dovádění. Vstávali jsme totiž dob-
rovolně v 5.00 hod. A snídaně ve škole?
Byla výborná!

Mgr. Leona Čotková
tř. uč. l. B

I letos k nám ve dnech 31. 5. - l. 6. 2005
zavítali na přátelskou návštěvu žáci 6. tříd
ze ZŠ Tupesy. Prohlédli si naši školu,
ochutnali naši kuchyni, ale také se aktivně
zapojili do bohatého programu, který si
pro ně přichystali žáci 6. A a 6. B.

Po přivítání, seznámení a tanečním vy-
stoupení našich děvčat přišly na řadu sou-
těže Kufr, Židličky, Lutínstar a nechyběla
ani sladká tombola.

Následovaly fotbalový zápas a vybí-
jená, ve kterých se nenechali naši žáci
zahanbit a za hlasité podpory svých nehra-
jících spolužáků zvítězili v obou zápasech.
Bohužel počasí a pozdní večerní doba nám
zabránily strávit s „Tupesáky" více času,
a tak jsme se rozloučili a přisl íbil i návštěvu
v Tupesích.

Věříme, že se j im u nás líbilo a že bu-
dou mít dlouho na co vzpomínat.

Žáci tříd 6. A a 6. B



Na návštěvě v Tupesích
Před dvěma týdny jsme se vypravili

na návštěvu spřátelené školy v Tupesích.
Byli jsme zvědavi, do jakého kraje vlastně
jedeme. A nebyli jsme vůbec zklamáni!
První den jsme zvládli prohlídku nedale-
kého hradu Buchlova i barokního zámku

s překrásným parkem v Buchlovicích.
Ve škole v Tupesích nám připravili žáci
tamější školy večer plný soutěží a dis-
kotéku. Druhý den jsme vyrazili na pěší
túru na nedaleký Velehrad, který patří
k nejvýznamnějším poutním místům na
Moravě a je úzce spojen s cyrilometoděj-
skou tradicí. V Archeoskanzenu v Modré

u Velehradu se nám také naskytla jedineč-
ná šance uvidět, jak žil i Slované v raném
středověku. Počasí nám přálo a přírodní
krásy kraje lákaly k delšímu pobytu. Náš
čas však vypršel, a tak jsme se s poděko-
váním s našimi hostiteli rozloučili.

Žáci třídy 7. A
/foto: Mgr. Jan Spurný/

Jarmark fyziky a chemie

Dne 27. května navštívilo 44 vybraných
žáků 8. a 9. ročníků lutínské ZŠ Jarmark
fyziky a chemie, který se letos konal už
popáté. Během dvou hodin jsme na Hor-
ním náměstí v Olomouci zhlédli několik
pokusů připravených studenty a profesory
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Nejdříve jsme navštívili stánek optiky
a matematiky, kde jsme si prohlédli op-
tické klamy, jednoduché optické přístroje,
ale také složitější elektroniku, laser a holo-
gram. Hned naproti jsme si mohli poskládat
obrázky ze sirek a řešit hádanky a hlavola-
my. V pavilonu fyziky jsme se přesvěd-
čili o vlastnostech suchého ledu, el. pole
a zvuku a také jsme se seznámili s některý-
mi pohybovými zákony. Svoje nově naby-
té znalosti si každý mohl prověřit v testu.
U jednoho stánku jsme si mohli nechat
změřit kvalitu slunečních brýlí a přítom-
nost UV filtru v nich, což se před létem
hodí.

Vata po mohutném blafnutí zmizela

U stánku chemie jsme mohli poskládat
model některé známé molekuly, vytvořit
různé barvy z roztoků solí nebo sledovat
neutralizaci spojenou se změnou barvy
v roztoku.

Jednoznačně nejefektnější byly pokusy
s ohněm. Kdo chtěl, dostal do otevřené
dlaně speciální vatu a ta po zapálení dout-
nající třískou s mohutným blafnutím ve
zlomku vteřiny zmizela. Ve druhém po-
kusu vystavovatel zapálil hořlavý prášek

a ten s hlasitým praskáním velmi intenziv-
ně a barevně svítil.

Na tomto poučném a zajímavém výle-
tě nás doprovázely paní učitelky Vrbová
a Mišáková.

Pokud byste v tomto Jarmarku našli in-
spiraci, nenechte si ujít jeho příští ročník.

Ondřej Procházka
žák 9. A

Úspěch v turnaji
„SME STREET
2005"

HOCKEY

V druhém pololetí školního roku se
naše škola zapojila do turnaje hry, která v
sobě kombinuje pravidla florbalu a hokeje
a může se hrát v tělocvičně i na venkov-
ních hřištích. Tohoto turnaje se zúčastnilo
celkem 1118 družstev z 210 škol Morav-
skoslezského kraje, Olomouckého kraje
a okresu Vsetín. Nejlepších 64 družstev
postoupilo do finále, které se konalo 26.
dubna v hale SAREZA v Ostravě.

Družstvo ZŠ Lutín skončilo na 5. - 8.
místě a stalo se nejlepším družstvem
okresu Olomouc a druhým nejlepším druž-
stvem Olomouckého kraje. Poděkování
za vynikající reprezentaci školy i obce si
zaslouží Ondřej Pospíšil, Libor Vrbka, Petr
Voňka, Martin Přibyl, Pavel Kovařík, Lu-
bomír Domes, Filip Danyi a Jiří Brhel.

Mgr. Jan Chmelař
uč. Bi, Tv

Okresní kolo
BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
6. a 7. tříd

18. května se uskutečnilo okresní kolo
BiO, jehož se zúčastnilo 36 žáků, kteří po-
stoupili ze školních kol. Naši školu repre-
zentovali 2 žáci: Petr Voňka, který skončil
na výborném 5. místě, a Anna Böhmerová,
která skončila na 15. místě.

Mgr. Jan Chmelař - uč.Bi, Tv

Výtvarná soutěž
„Hasiči očima dětí"

Významného úspěchu dosáhla žákyně
naší školy Tereza Špundová ze třídy 2. B.

Umístila se na l. místě ve výtvarné sou-
těži mladší kategorie, kterou vyhlásil HZS
Olomouckého kraje.

Nejlepší kreslířce olomouckého okresu
v této kategorii předali diplom a věcné ceny
zástupci HZS Olomouc v pátek 17. 6. 2005.

Mgr. Jan Spurný - ředitel školy
/foto: Mgr. Jan Spurný/



Přijímací zkoušky
na střední školy

Dne 18. dubna se konalo první kolo při-
jímacích zkoušek na střední školy.

Jako každý rok si mohli naši žáci vyzkou-
šet, jaké znalosti v základní škole načerpali
a jak je umí uplatnit. Také se mohli podívat,
jak to vypadá na středních školách.

Tento rok se zkoušek zúčastnilo 49 žáků
z devátých tříd, 3 žáci ze sedmých tříd,

kteří zkoušeli přijetí na víceletá gymnázia,
a l žák vycházející z osmé třídy. Žáci jsou
vždy nervózní, ale letos byla situace o to
komplikovanější, že si mohli zvolit na
přihlášku pouze jednu školu. Testy připra-
vovala jako loni firma Scio.

Po prvním kole a po třech podaných od-
voláních se téměř všichni dostali tam, kam
chtěli. Jen dvě žákyně se účastnily 19. 5. ještě
druhého kola, ve kterém už byly úspěšné.
Z celé školy se bohužel nedostala jedna
žákyně na víceleté gymnázium.

Z těchto žáků bylo 31 přijato na střední
školy ukončené maturitou, 5 jde na střední
odborná učiliště se studiem také ukonče-
ným maturitou a 16 žáků si zvolilo studi-
um ukončené výučním listem.

Můžeme s potěšením konstatovat, že se
žákům letos velmi dařilo. Jejich úspěšnost
byla 98,11 %. Všem budoucím studentům
gratulujeme a přejeme, aby se jim na no-
vých školách dařilo udržet se v prospěchu
na předních místech.

Mgr. Eliška Mišáková - výchovná poradkyně

Školní družina je perspektivní
Školní družina pracuje v naší škole již

dlouhá léta ke spokojenosti rodičů, vedení
školy i veřejnosti. Stále častěji se však ob-
jevují zprávy o nepotřebnosti školních dru-
žin, se kterými nemohu souhlasit, protože
naše školní družina v žádném případě ne-
slouží jen na hlídání dětí a k vyplnění doby
před odjezdem autobusů. Také provoz ško-
ly se bez vychovatelek neobejde (dozory,
suplování, výuka výchov, výzdoba školy,
kulturní vystoupení atd.).

Je za námi školní rok, opakovači pro-
věrky, žákovské knížky jsou popsané. A co
má za sebou školní družina? Spoustu po-
ctivé práce a před sebou nejistou perspek-
tivu ve znamení ekonomických úsporných
opatření. V práci s dětmi se ovšem nesmí
ošidit ani to nejmenší a školní družina
v Lutíně má za sebou školní rok plný ná-
ročných akcí. O všech informujeme v jed-
notlivých Zpravodajích průběžně, a tak se
jen zastavím u těch posledních.

Při přípravě letošní oslavy Dne dětí,
kterou pořádala ZŠ a ŠD ve spolupráci se
SRPŠ, se podařilo zorganizovat netradiční
odpoledne na školním dvoře. Soutěže pro
nejmenší děti byly motivovány heslem
„Letem světem". Děti cestovaly s kufrem,
v kajaku, lovily zlaté kamínky nebo stavě-
ly iglú. Za svoji odvahu a vytrvalost byly
odměněny medailí a sladkostmi.

Starší děti si mohly změřit své síly
a vytrvalost na školním hřišti v netradič-

ních zábavných soutěžích. V doprovod-
ném programu nastoupily i cvičenky ae-
robiku, skupina historického šermu a cvi-
čenci bojového umění. K občerstvení byl
nachystán uzený kabanos, pečené makrely,
cukrovinky a nápoje. K večeru se jídelnou
rozezněla hlasitá hudba diskotéky.

Děkuji všem, kdo věnovali svůj čas
dětem. Odměnou jim bylo jen nadšení
a rozzářené dětské oči.

Organizování a vymýšlení témat výletů,
aby byly pro děti zajímavé a pokaždé jiné,
je poměrně náročné. Ale ten fakt, že děti se
na výlety těší, rády se jich v hojné míře zú-
častňují, mi dělá obrovskou radost. V naší
školní družině se stalo tradicí, že každý rok
pořádáme výlet. Ten poslední se uskutečnil
v červnu před závěrem školního roku.

Ráno foukal vítr, po obloze pluly
obrovské černé mraky a my se vydali

všichni společně autobusem směr Brněn-
ská přehrada a hrad Veveří. Na parníku to
s námi sice houpalo, ale pro mnohé to byl
nový zážitek. Po krátké cestě pěšky jsme
se ocitli nad přehradou na hradě Veveří.
Výhled byl nádherný, hrad také. Kdo z nás
byl někdy zavřený v hradním vězení nebo
se rozhlížel z okének hradní půdy?

Cestou domů jsme měli ještě jeden cíl.
Aero muzeum ve Vyškově. Jen málo dětí
vidělo opravdové letadlo tak zblízka. Však
jsme si to taky hned druhý den všechno
nakreslili. Práce dětí zdobí naši školní
družinu a jsou zároveň milou připomínkou
vydařeného výletu.

Iva Lužná
vedoucí vychovatelka

/foto: pí Iva Lužná/

MŠ Lutín

Slavili jsme celý den

V pondělí 30. května jsme u nás v „ma-
teřince" s dvoudenním předstihem oslavili
MDD. Od časného rána se děti mohly ra-
dovat na skákacím hradě Hopštejně, a aby
hrádek nezahálel v době oběda a odpočinku
malých dětí, přišli k nám na návštěvu školá-
ci z prvních a druhých tříd základní školy,
aby zde vyskákali přebytečnou energii.

Dopoledne jsme si užívali tepla nejen
na hradě, ale podařilo se nám zprovoznit
i zahradní bazén, a to teprve bylo pro děti
to „pravé ořechové".

Poděkování patří nejen meteorologům,
kteří nám to tak krásně naplánovali,
ale také paní Ladě Kuchařové, vedoucí

školkové kuchyně, která nám zajistila ze
sponzorských darů pamlsky na odměny
za splnění náročných úkolů, které si pro
děti připravily jejich paní učitelky. A ne-
jen to, dětičky mlsaly i nanuky, které se
v tom horku krásně a rychle rozpouštěly
a kupodivu to nikomu nevadilo. Děti byly
rychlejší než sluníčko.

Odpoledne jsme pozvali k radovánkám
i rodiče, aby si také užili světové oslavy
a na závěr tohoto perného, ale povedeného
dne si se svými „hopsálky" opekli pěkně
do zlatová špekáčky.

Akce se zdařila, co dál psát? Snad jen
to, že u nás ve školce má děti každý rád
a snažíme se moc, aby žádné z dětí nemu-
selo „volat o pomoc".

Dana Ostianová - ved. učitelka
/foto: Dana Ostianová/



Návštěva knihovny
I letos nás čekala s našimi předškoláky

návštěva místní knihovny.
Děti se moc těšily, a aby nešly s prázd-

nou, celý týden kreslily obrázky, kterými
chtěly paní knihovnici překvapit.

V určený den, 27. dubna, jsme se s velkým
očekáváním a obrázky vydali do knihovny.

Přivítala nás paní Pospíšilová a poděko-
vala dětem za krásné kresby s příslibem,
že jimi vyzdobí vstupní místnost. Děti
projevily opravdový zájem o nové knihy,
poznávaly ty, které mají ve školkové kni-
hovničce, ze kterých si čteme anebo ty, co
mají doma na čtení s tátou a mámou.

Paní knihovnice měla pro děti přichys-
tané pěkné vyprávění o knížkách a také

malý kviz, ve kterém děti prokázaly svůj
bystrý úsudek.

Krásné kresby
vyzdobily vstupní místnost

Velice ji překvapilo, jaké měly děti zna-
losti o knížkách a jejich hrdinech.

Za pěkné obrázky a skvělé znalosti
o knížkách, které předškoláci prokázali
v kvizu, byli odměněni sladkostmi.

S přáním, aby se často do knihovny
rády vracely, se paní Pospíšilová s dětmi
rozloučila.

Marta Báťková - učitelka MŠ
/foto: Marta Báťkova/

Sigmundovo SOUs Lutín

Maturity
na Sigmundově SOUs Lutín

Na přelomu května a června proběhla na
Sigmundově středním odborném učilišti
strojírenském v Lutíně zkouška dospělosti.
Maturitní zkoušku úspěšně vykonalo tři-
náct studentů nástavbového oboru Provoz-
ní technika. Pan Miroslav Doseděl ukončil
zkoušku s vyznamenáním. O týden pozdě-
ji skládali zkoušku studenti oboru Mecha-
nik seřizovač. Nejdříve třída MŠ 4. A, ze
které studium ukončilo dvanáct studentů.
Nakonec třída MŠ 4. B - studium ukončilo
sedmnáct studentů. Jakub Lorenc a Tomáš
Krejčí dokázali složit zkoušku s výborným
prospěchem. Splnili zároveň i podmínky
pro udělení osvědčení Hospodářské komo-
ry ČR nejlepším absolventům. Osvědčení
obdrží v září v Praze.

V pondělí 6. června se konalo v aule Zá-
kladní školy v Lutíně slavnostní vyřazení

absolventů oboru Mechanik seřizovač. Za již tradičně uděluje firma John Crane s.r.o.
účasti hostů, rodičů a spolužáků předal ře-
ditel školy Mgr. Pavel Michalík absolven-
tům vysvědčení a starosta obce Antonín
Babek pamětní list na dobu studia v Lutí-
ně. Byl vyhodnocen a oceněn nejlepší ze
studentů Tomáš Krejčí, finanční ocenění

Všichni přítomní popřáli absolventům
mnoho úspěchů v dalším životě a práci.

PhDr. Alena Mašláňová - třídní učitelka MŠ 4. A
/foto: Ing. Lenka Pomykalová/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Z činnosti oddílu kopané
ročníku 2004 - 2005

Oddíl kopané měl v tomto ročníku
5 mužstev. Družstvo mužů, které hrálo
okresní přebor, dále dvě družstva dorosten-
ců, která hrála krajský přebor, a dvě družstva
žáků, která hrála krajskou soutěž -1. A třídu.
Hlavní pozornost byla upřena na mužstvo
mužů, které bylo v této soutěži nováčkem.
Chtěli jsme, aby mužstvo mužů hrálo
v popředí této soutěže. Nakonec pro nás
podzimní část dopadla nad očekávání dobře.
Byli jsme v čele této soutěže s dostatečným
náskokem před Pasekou na 2. místě.

Do jarní části jsme nastupovali s tím, že
bychom mohli tento náskok proměnit v po-
stup do l. B třídy. Důležitým zápasem byl
zápas v Pasece, kde ještě mohl nastat něja-

ký zvrat v soutěži. Nakonec jsme nad dru-
hým klubem zvítězili, a tím jsme rozhodli
o našem postupu do l.B třídy. Ve zbývají-
cích zápasech prakticky o nic nešlo. Nako-
nec jsme zvítězili s náskokem 14 bodů. To
byl nejlepší dárek k 70 letům oddílu kopané
v Lutíně. Zároveň bych chtěl poděkovat

na snímku zleva: Chabičovský,
Chrást, Vymazal, Kovařík, Kovář,
Tomášek, Blechta, Huňka, Skoumal,
Körner, Gallik, Mačák, Dostál, Sed-
láček, Šnejdar, Rec

/foto: Jiří Vymazal/



všem divákům, kteří chodili povzbuzovat
mužstvo mužů a jeho úsilí postoupit výše.

Nejlepší dárek v významnému jubileu

Starší i mladší dorostenci hráli krajský
přebor se střídavými výsledky. Někteří
dorostenci museli hrát za muže, a tím bylo
oslabeno mužstvo starších dorostenců. To
samé se dělo u mladších dorostenců, kteří
zase doplňovali mužstvo starších. To se
také projevilo na jejich hře. Přesto lutínské
kopané neudělali ostudu. Mužstvo mlad-
ších dorostenců muselo být doplňováno
žáky, kteří ještě nejsou na úrovni jejich
starších vrstevníků.

Družstvo starších žáků po dobrém
podzimu začalo na jaře ztrácet. V dů-
sledku zranění a doplnění mladšími žáky
nebylo na odpovídající úrovni a některé
zápasy prohrálo. Přesto chlapci nezklamali
a skončili v první polovině tabulky.

U mladších žáků se kvalita zlepšila, ale
nestačilo to na víc než předposlední místo.
Přesto je ve srovnání s minulou sezónou

vidět zlepšení. Řada malých hráčů by při-
tom, vzhledem ke svému věku, měla ještě
hrát za benjamínky.

Výbor TJ děkuje všem trenérům, kteří
měli trpělivost s našimi hráči - muži, doros-
tenci, žáky - zejména s těmi nejmladšími.

Ve středu dne 22. 6. 2005 proběhlo slav-
nostní setkání družstva kopané TJ Sigma

Lutín, které vybojovalo postup do 1. B
třídy s představiteli obce. Na tomto setkání
zaznělo poděkování za reprezentaci obce
a byl předán pohár, který věnovala Obec
Lutín úspěšnému družstvu.

Miroslav Navrátil - předseda oddílu kopané
/foto: Antonín Bábek/

ZAJÍMAVOSTI SPOLEČENSKÁ KRONIKA

(Z ročenky TJ Sigma Lutín 1935 - 1975
vybral a upravil V. Smékal)

Sportovní a tělovýchovná činnost se začala
v obci hned po osvobození rozvíjet. V roce 1945
byla opět obnovena činnost sokolských jednot.

V Lutíně se začalo uvažovat o založení sa-
mostatné sokolské jednoty. K tomu účelu byl
ustaven přípravný výbor, v němž z žijících obča-
nů lutínských byli Dobra Křížková a Jiří Grunta.
Přípravný výbor rozhodl sice ještě zůstat ve
svazku Sokola Slatinice, ale cvičit se začalo
v Lutíně. Národní správa závodu Sigma uvolnila
část kanceláří v přízemí Společenského domu
pro tělocvičnu, v niž všechny složky dvakrát
týdně cvičily. Vznikla tak místnost prostorově
celkově vyhovující pro tělovýchovnou činnost
pobočky sokolské jednoty. V Lutíně byla povo-
lena činnost na zkušební dobu jednoho roku. Jak
se dovíme později, tato zkušební doba neuplynu-
la a došlo k úplnému osamostatnění.

V činnosti oddílu kopané došlo k přechodné-
mu poklesu výkonnosti, protože po osvobození
odešlo do jiných podniků mnoho zaměstnanců,
mezi nimiž bylo také nemálo výkonných fot-
balistů.

Stolní tenis se hrál v Lutíně od roku 1938.
V době okupace přišli někteří hráči z tehdejšího
SK Olomouc ASO a v Lutíně se hrála také liga.
Po roce 1945 úroveň stolního tenisu v Lutíně
poklesla a hrálo se v nižších soutěžích se střída-
vými úspěchy.

Šachy se hrály na začátku v Lutíně jen přátel-
sky a neorganizovaně.

V oddíle odbíjené nastalo v roce 1945 opět
oživení. Odbíjená se rozvíjela formou vnitropod-
nikových soutěží v závodě a později opět účastí
na přátelských utkáních či turnajích v okolí.

V květnu oslavili:
92 let Božena Zedková
84 let Jiřina Maláková

Žofie Holásková
Maria Kubínová
Vlasta Bednárková
Květoslava Němcová
Marie Nováková
Vlasta Šperková
Zdenka Šlimbachová
Marie Prosová
Libuše Navrátilová
František Dvořák
Jiřina Ševčíková
Vladimír Smékal

V červnu oslavili:
86 let Božena Gargelová

Ladislav Rec
Vlastimila Vybíralová
Hedvika Brumovská
Alžběta Zahradníčkova
Danuška Mrakavová
Bedřiška Žůrková
Ludmila Přikrylová
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Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Opustili nás ve věku

83 let Ladislav Látal Třebčín
62 let František Hrazdil Lutín
61 let Josef Kulich Lutín
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Před padesáti lety - 11 . června 1955 - uza-
vřeli manželství Zdeňka a Josef Dorazilovi
z Lutína. Toto krásné výročí - „zlatou svat-
bu" - oslavili v kruhu své rodiny.
Přejeme do dalších let hodné zdraví, spo-
kojenosti a rodinné pohody.

Narozené děti:

březen:
Kristýna Spurná Třebčín
duben:
Karolína Slezáková Lutín
Tereza Zejdová Lutín
květen:
Lukáš Dudek Lutín
Adéla Halabicová Lutín

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

Dne 29. 5. 2005 v Třebčíně a dne 18. 6.
2005 v Lutíně jsme slavnostně přivítali
narozené děti do svazku obce, a to 2
chlapce a l děvčátko v Třebčíně a 7
děvčátek v Lutíně. Krásný doprovodný
program si připravily děti MŠ a ZŠ Lutín.

Sbor pro občanské záležitosti
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Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční
rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení doda-
ných příspěvků.
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