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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané,

jak ten čas běží a běží... Rok 2005 je již minulostí a na prahu nové-
ho roku 2006 si každý z nás opět sám pro sebe rekapituluje své úspěchy
a neúspěchy, co se mu podařilo, co se mu nepodařilo, vyslovuje své plány
a přání do nového roku.

Na začátku roku 2006 bych se rád obrátil ke všem našim občanům, kteří
v minulém roce udělali cokoli dobrého pro veřejný prospěch. Chtěl bych
poděkovat všem, jejichž svět nekončí na prahu jejich bytu, všem, kteří věří
tomu, že vlastní spokojenosti mohou dosáhnout jen ve společenství spoko-
jených lidí a jsou ochotni pro to něco udělat.

Do nového roku 2006 bych Vám chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, tole-
rance a vzájemné úcty. Nám všem pak přeji, aby naše obec byla místem,
kde se budeme cítit spokojeně a doma.

Antonín Bábek
starosta obce

Setkání seniorů v Lutíně

Dne 16. listopadu 2005 se uskutečnilo
v sále Společenského domu v Lutíně se-
tkání seniorů z obcí Lutín a Třebčín.

Senioři byli osobně pozváni členkami
Svazu žen a členy SPOZ. Po zahájení
starostou obce p. Antonínem Bábkem ná-
sledoval pestrý program, který připravil i
herci opavského a ostravského divadla.
Pro všechny bylo připraveno drobné
pohoštění. O dobrou zábavu se postarali
manželé Vyroubalovi z Drahanovic, kteří
hráli k tanci i poslechu. Zpestřením tohoto
setkání byla i bohatá tombola připravená
organizátory. Ceny věnovali i místní pod-
nikatelé a OÚ.

Seniorům zpívali a hrál i
profesionálové i děti

V pátek 9. prosince uspořádaly členky
ČSŽ a SPOZ vánoční setkání obyvatel
Domu pečovatelské služby v jejich spole-
čenské místnosti. S pěkným programem
vánočních koled, básní, říkadel a hudebních



skladeb vystoupili žáci ZŠ Lutín. Vlast-
noručně vyrobená přáníčka od dětí dostal
každý účastník tohoto setkání. Po malém
občerstvení následovala beseda se starostou
obce a organizátory tohoto setkání.

Zástupci SPOZ a obce nezapomněli
ani na bývalé občany obce, kteří žijí v do-
movech důchodců. Osobně je navštívili
a předali j im malý dárek pro potěšení.

Poděkování za přípravu a organizaci
všech akcí pro seniory patří zaměstnancům
a zastupitelům obce Lutín, členkám výbo-
ru ČSŽ a SPOZ, místním podnikatelům
a také dětem a učitelům ZŠ Lutín.

Přeji všem občanům z obcí Lutín
a Třebčín hodně zdraví, štěstí, spokojenos-
ti a rodinné pohody v roce 2006.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Třídění odpadů se vyplatilo
V roce 2005 vyhlásil Krajský úřad ve

spolupráci s firmou EKO-KOM soutěž obcí
Olomouckého kraje ve výtěžnosti separo-
vaného odpadu (papír, plast, sklo) s názvem
„O keramickou popelnici". V této soutěži se
hodnotila výtěžnost tříděného odpadu v pře-
počtu na l obyvatele. Soutěž byla vypsána
ve dvou kategoriích, a sice pro obce do 3000
obyvatel a obce a města nad 3000 obyvatel.

Po vyhodnocení této soutěže byly vyhláše-
ny výsledky a předány ceny nejlepším obcím,
které se v jednotlivých kategoriích umístily
do 10. místa. Občané naší obce vytřídili
v přepočtu na obyvatele obce celkem 30,6
kg odpadu/osobu, což znamenalo 2. místo
v kategorii měst a obcí nad 3000 obyvatel. Je
to hezký úspěch, za který zaslouží poděkování
všichni občané naší obce, kterým není zatěžko
si dát tu práci a odpad vytřídit.

Výsledky soutěže:

Obce do 3000 obyvatel:
1. Ostružná 60,3 kg
2. Čelechovice 45,4 kg
3. Branná 45,3 kg

Obce a města nad 3000 obyvatel:
1. Jeseník 43,4 kg
2. Lutín 30,6 kg Antonín Bábek
3. Uničov 26,7 kg starosta obce

/foto: Antonín Bábek/

Nápojové kartony
V nejbližší době se na sběrných místech

objeví červené kontejnery o objemu 240 l
na nápojový karton. Obec je obdržela for-
mou výpůjčky od společnosti EKO-KOM
a.s. v počtu patnácti kusů. Do kontejnerů je
možno odkládat použitý nápojový karton,
např. krabice od džusů, mléčných výrob-
ků, vína apod. Pokud se nápojový karton
správně vytřídí, svozová firma jej předá na
dotříďovací l inku, odkud putuje k dalšímu
zpracování do papíren. Oddělením jednot-
livých vrstev kartonu se na sítech zachytí
kvalitní dlouhá papírová vlákna, o která je

velký zájem. Zbytky h l i n í k u a polyetylénu
se využijí v papírně při výrobě páry nebo
ohřevu vody.

Další možnosti využití kartonů je jejich
rozdrcení a slisování do desek, které lze
použít jako stavební izolaci. Ekonomický
přínos od společnosti EKO-KOM pro obec
je značný - u nápojového kartonu činí
3.000,- Kč za tunu.

Více informací naleznete v brožurce,
která bude dodána do každé domácnosti.

Hynek Bokůvka
místostarosta

Pozvánka na X. obecní ples
Naši tradiční společenskou událost,

obecní ples, čeká malé jubileum. Bude to j iž
X. obecní ples, na který bych vás všech-
ny touto cestou co nejsrdečněji pozval.
Obecní ples se uskuteční v pátek dne
20. ledna 2006 v obou sálech Společen-
ského domu Sigma v Lutíně. K tanci
a poslechu na velkém sále bude hrát hu-
dební skupina COMEBACK pod vedením
pana Zdeňka Dvořáka a na malém sále
cimbálová muzika Šumica pod taktovkou
pana Pavla Zlámala. Krásný doprovodný
program a bohaté občerstvení určitě při-
spějí k dobré náladě.

X. obecní ples již 20. ledna!

Lístky na ples budou v předprodeji na
Obecním úřadě v Lutíně od 9. l. 2006 - na
velký sál za 120,- Kč, na malý sál za 80,-
Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Antonín Bábek
starosta obce

Sportovní a relaxační areál
Rybníček

Během minulého roku prošel areál na
Rybníčku velkou, na první pohled viditel-
nou změnou. Díky nově vyseté trávě byl
sice celé jaro pro kopanou i pro jiné akce
(např. stavění máje) nepoužitelný, ale vý-
sledek už nyní stojí za to.

Vedle dříve postavených dětských pro-
lézaček a houpaček jsou už k dispozici
dvě velice pěkně upravená hřiště na malou
kopanou, prostor mezi stromy je srovnán,
také oset novou trávou, je upraveno okolí
parketu. Nejvíc je ovšem vidět dokončené



sociální zařízení v koutě pod stromy. Právě
v této době, kdy opadalo listí ze stromů, září
do dálky novou, světle zelenou fasádou.

V listopadu 2003 bylo na zasedání rady
obce odsouhlaseno zbudování tohoto zaří-
zení. Po získání stavebního povolení byla
v roce 2004 provedena hrubá stavba včet-
ně zabudování speciální plastové j ímky
o objemu 10 m3 (zařízení není možno díky
hloubce Rybníčka napojit na kanalizaci).

V minulém roce bylo sociální zařízení
dokončeno. Byly provedeny obklady,
vnější omítky včetně barevného nátěru
a osazena zdravotechnika.

Celá akce neměla příliš zatížit obecní
rozpočet (v rozpočtu na rok 2004 bylo

schváleno cca 133.000,- Kč). Během vý-
stavby se ovšem ukázalo, že celé zařízení
je potřeba vybudovat tak, aby sloužilo
dlouhodobě, aby splňovalo všechny hygi-
enické normy a aby zapadalo do celkové
budoucí tváře areálu na Rybníčku. Proto
byly původně betonové jímky nahrazeny
velkou plastovou j ímkou (kvůli velké
blízkosti spodní vody), proto bylo sociální
zařízení doplněno o záchod pro vozíčkáře,
proto byly také např. pisoáry v pánské části
vybaveny elektrickým splachováním apod.

Celá akce si pak vyžádala do dnešního
dne 243.000,- Kč. A to jsou vlastně pouze
náklady na materiál, protože téměř veškerá
práce na výstavbě byla zdarma.

A tady se musím po roce opakovat
- za toto vše patří dík především partě
fotbalistů kolem pana Františka Bráz-
dila a dále zvláštní dík panu Bohumilu
Lepařovi, který prováděl všechny ob-
kladačské práce.

Areál na Rybníčku
bude sloužit sportu a oddechu

Tento rok nás ještě čeká celková
rekonstrukce elektroinstalace, která je
v havarijním stavu (zpracovává se pro-
jekt), vybudování studny jako zdroje vody
pro sociální zařízení a pro kiosek, kterým
bude areál dokončen.

Hlavní a největší investicí bude právě
onen kiosek, který by měl sloužit jako pří-
ležitostná prodejna při akcích na Rybníčku,
jako zázemí pro všechny pořádané akce
i jako šatna pro hráče malé kopané. Podle
současné představy by byla nejvhodnější
odolná montovaná dřevostavba o velikosti
cca 4 x 5 m, která by se jen postavila na
připravený betonový základ. I zde s l íb i l i
hráči malé kopané svou spoluúčast.

Celý areál začíná nabývat na hod-
notě. Proto bylo na jednom z podzim-
ních zasedání rady rozhodnuto, že jeho
správcem bude pan Lubomír Keluc,
který se v současné době stará také
o areál nového hřiště za základní školou.

Ing. Karel Mišák
člen rady

/foto: Ing. Karel Mišák/

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada
obce na svých jednáních

dne 2.11.2005:

* Stanovila termín křtu knihy Dějiny
obcí Lutína a Třebčína na 15. 12. 2005
v 16.00 hod. v aule ZŠ Lutín.

* Schválila firmě AGIR zřízení 4 po-
zorovacích vrtů ke sledování hladiny
podzemní vody.

dne 21. 11.2005:

Rozhodla, že cena knihy Dějiny obcí
Lutína a Třebčína bude 150,- Kč.

Obdržela informaci od spol. Sigma
Group a.s. ohledně pozemku, na
kterém je umístěna studna a čerpací
stanice pitné vody. Pozemek je v ma-
jetku soukromé osoby.

Zhodnotila výsledky ankety zpraco-
vané BH v souvislosti se zamýšleným
prodejem části bytových domů.

O čem jednalo a co rozhodlo zastu-
pitelstvo obce na 18. veřejném zasedání

dne 14. 12. 2005:

Schválilo prodej obecních bytových
domů jako celku bytovým družstvům,
která si nájemníci těchto domů založí.

Souhlasilo s vypsáním výběrového
řízení na firmu, která prodej bytových
domů zprostředkuje.

Schválilo OZV č. 2/2005 o vyme-
zení prostor pro volné pobíhání psů
a stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství s účinností od
1. 1. 2006.

Schválilo rozpočtová opatření pa-
ragrafové části rozpočtu č. 7/2005
a rozpočtové provizorium ve výši 1/4
schváleného rozpočtu na rok 2005.

Pověřilo radu obce přípravou prodeje
obecních pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů.

Pověřilo radu obce přípravou podmí-
nek pro přijetí daru od pozůstalých po
zesnulém ing. Miroslavu Sigmundovi
podle darovací smlouvy.

/bo/

ŠKOLY INFORMUJÍ

MŠ Lutín

Dýňová slavnost
v naší mateřince

Je podzim. Listí žloutne, poletuje, po
strništích vítr duje a my se v naší ma-
teřské školce připravujeme na „dýňovou
slavnost".

Týden před 21.říjnem začaly přípravy.
Zdobili jsme třídy, zahradu i celou mateř-
skou školku různými „dýňáky", kreslili
jsme podzimní obrázky, lepili listy, při-
pravovali masky, dlabaly se dýně a pekly
dýňové koláče.



Slavnost vypukla 21. října v 16 hodin
na naší zahradě. Děti spolu s učitelkami
převlečené za různé masky plnily úkoly
na strašidelných stanovištích. Za splnění
úkolu dostaly sladkou odměnu. Přihlíže-
jící rodiče byli pohoštěni horkým punčem
a dýňovým koláčem.

,Dýňová slavnost" se vydařila

Slavnost byla zakončena velkým oh-
něm, kde si rodiče se svými dětmi mohli
společně upéci špekáčky.

Druhý ročník „dýňové slavnosti" se
jaksepatří vydařil a příští rok opět na shle-
danou!

Svatava Vymazalová
učitelka MŠ

/foto: Dana Ostianová/

ZŠ Lutín

Super star

V průběhu měsíce října jsme připravili
pro naše spolužáky pěveckou soutěž „Su-
per star".

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií.
Do první kategorie se mohli přihlásit žáci
l., 2. a 3. tříd. Druhou kategorii tvořili žáci
4. a 5. tříd. Do třetí kategorie se přihlásila
jen jedna žákyně z 9. třídy.

Dne 7. listopadu 2005 se pro téměř 30
přihlášených žáků konalo předkolo sou-
těže.

Porota, která se skládala z 5 učitelů a 2
žákyň naší školy, vybrala do hlavního kola
13 žáků.

Finálové kolo se konalo 21. listopadu
2005 v aule školy a tam samozřejmě ne-
chyběli pozorní posluchači z řad našich
žáků a učitelů. Z první kategorie byly
vybrány tyto zpěvačky: Soňa Knyblová,
Hana Vlachová, Monika Begyová, Kateři-
na Navrátilová, Kateřina Domesová, Sára
Cinklová a Renata Dostálová.

Z druhé kategorie jsme vybrali tyto zpě-
vačky a zpěváky: Terezu Unzeitigovou,
Petru Pavlasovou, Tomáše Svobodu, Lu-
káše Svobodu, Moniku Totovou.

A do třetí kategorie se nám přihlásila jen

jedna žákyně, která díky svému projevu
v předkole postoupila až do finálového
kola. Byla to Eliška Rokytová z 9. třídy.

Soutěž proběhla podle předem daných
pravidel, porota hodnotila zpěváky spra-
vedlivě a obecenstvo ocenilo výkon kaž-
dého zpěváka pořádným potleskem.

A jak dopadlo finále naší pěvecké sou-
těže?

V první kategorii vypadají úspěchy dětí
takto:

1. místo: Soňa Knyblová
2. místo: Kateřina Navrátilová
3. místo: Hana Vlachová

Ve druhé kategorii byli nejúspěšnější
tito zpěváci:

1. místo: Petra Pavlasová
2. místo: Lukáš Svoboda
3. místo: Tereza Unzeitigová

Ve třetí kategorii: Eliška Rokytová.

Oceněným vítězům soutěže gratulujeme
a doufáme, že na jaře se nám podaří uspo-
řádat podobnou soutěž, do které se přihlásí
více odvážlivců s pěveckým nadáním.

Michaela Báťková, Lucie Stratilová, Barbora Spurná
žákyně 7. třídy

Mikulášská nadílka
v Lutíně

Setkání s Mikulášem, čertem a andě-
lem patří dodnes k nejsilnějším dětským
zážitkům. Nejinak tomu bylo i ve středu
30. 11. 2005 v Lutíně, kdy učitelé Sigmun-
dovy střední školy strojírenské ve spolu-
práci se členy komise školství, mládeže
a tělovýchovy uspořádali mikulášskou
nadílku pro místní děti. Mikuláš se svými
pomocníky nejdříve sestoupil z nebeských

výšin, aby odměnil různými pamlsky
a dobrotami žáky prvních, druhých a třetích
tříd lutínské základní školy. Žádné zlobivé
a neposlušné děti, alespoň podle vyjádření
jejich učitelek, se kupodivu nenašly, a tak
se Mikuláš nemusel tahat s nepříjemnou
zátěží v podobě uhlí nebo syrových bram-
bor. Zato se dětí vyptával na jejich chování
a úspěchy i nezdary ve škole.

Mikulášská trojice
opět zavítala mezi děti



Zatímco Mikuláš vzbuzoval v dětech
posvátnou úctu a anděl klid a pohodu, čert
měl na starosti nahánět strach největším
uličníkům. Na ty jeho hrůzostrašné vzezře-
ní opravdu zapůsobilo, neboť i ti největší
zlobivci honem slibovali, že se do příštího
roku určitě polepší a že se budou pilně učit,
a tak si nakonec pekelník ve svém pytli ni-
koho neodnesl. Děti si pod vedením svých
učitelek připravily program písniček, bás-
niček a tanců, čímž nejenom Mikuláše, ale
i čerta s andělem dojaly až k slzám.

Další Mikulášovy kroky vedly do mateř-
ské školky, kde už ho nejmenší děti nedo-
čkavě vyhlížely. Když konečně přišel mezi
ně, úžasem se jim rozsvítily oči. Zlého
čerta se ovšem nesmírně bály, a tak ho mu-
sel Mikuláš s andělem mnohokrát zahánět.
Přesvědčily ho až písničky, ve kterých mu
všechny děti slibovaly, že už budou hodné.
Protože se za ně zaručili starosta obce An-
tonín Bábek i hodné paní učitelky, nadělil
j im Mikuláš spoustu sladkostí a hraček. Na
rozloučenou si všichni společně zazpívali
vánoční koledy a děti prosily Mikuláše,
aby se k nim za rok zase vrátil.

Mgr. Vilém Ďoubal
učitel Sigmundovy SŠs Lutín

/foto: Mgr. Lenka Pomykalová/

Blekotání a rachocení řetězem
vystrašilo nejen prvňáčky

Středa 30. listopadu proběhla ve zna-
mení jednoho z prvních zimních svátků
- „svatého Mikuláše".

Nezbedové z 1., 2. a 3. tříd se s malou
dušičkou přesunuli do auly, kde opět po
roce všichni netrpělivě čekali na příchod
hlavních postav středečního dopoledne -
MIKULÁŠE, ČERTA a ANDĚLA.

Atmosféru, která by se „dala krájet",
jsme si zpříjemnili zpíváním koled a sou-
těžemi. Nervozita opadla hlavně při šle-
hačkové hře nebo při ochutnávce různých
dobrůtek. Každý školák si také vyzkoušel,
jak to maminky nemají lehké při pečení.
Aula se v cukuletu proměnila v cukrářskou
dílnu, kde běhala spousta kuchtíků s chňap-
kami na rukou a cinkot formiček přivolal
čerta, který už netrpělivě čekal za dveřmi.

Čert odešel s prázdnou

Při čtení „čertovských zpráv" se zapo-
t i l i hlavně prvňáčci, zato druháci a třeťáci
si hráli na hrdiny. Sladkosti, které měl
Mikuláš připravené, nebyly ale zadarmo.
Zasloužit jsme si je museli písničkou,
básničkou či pohádkou. Takže nikdo neod-
cházel s prázdnou.

Vlastně ano - s prázdnou odešel čert,
který měl připravený pytel na nezbedníky.
My jsme ale nikoho nedali a Mikulášovi
slíbili, že budeme ty nejhodnější a nejpil-
nější děti v Lutíně. Kdyby to tak dooprav-
dy vydrželo do dalšího Mikuláše, to by
měli paní učitelky a rodiče radost!

Takže, čerte, HUŠ! A za rok ahoj!

Mgr. Jana Vyhnánková
tř. učitelka 2. A

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Kouzlo Vánoc stále živé

Každý rok se na ně všichni moc těšíme.
Zvláště děti. Není divu, že si žáci naší
školy už koncem listopadu začínají při-
pravovat vánoční výzdobu, aby se vánoční
nálada přenesla do třídy trochu dřív. Lepí
se řetězy a vystřihují ozdoby, pečou se per-
níčky a cukroví, které provoní celou školu
kořením a vanilkou. V hudební výchově
zněly koledy a mnohý malý kytarista nebo
klavírista nacvičoval na vánoční besídku.

V 9. B si vymysleli žáci výzdobu ne-
tradiční. Namalovali si velký Betlém na
stěnu, přinesli i slámu kolem něj, strome-
ček i adventní věnec. Můžete posoudit, jak
se j im to podařilo. Hlavními autory byli
Šárka Švancarová, Petra Ringelhánová
a Kuba Tyityiš.

Mgr. Eliška Mišáková
třídní učitelka

/foto: Mgr. Eliška Mišáková/

Předvánoční čas

Předvánoční čas si u nás ve škole zpří-
jemňujeme slavnostní vánoční výzdobou,
přípravou novoročních přání, dárečků,
malováním, vyprávěním, zpíváním, sou-
těžením a besídkami. Tentokrát k tomu

přibyla také návštěva našich dětí v Domě
s pečovatelskou službou v Lutíně. Před-
vedly se tam se svým programem naše
děti od prvňáčků až po deváťáky. Ti menší
recitovali, zpívali a hráli na flétny, ti starší
vyprávěli o Vánocích a krásně hráli pohád-
ku o tom, že „nejsou všechny dobré skutky
stejné ceny".

Tradiční akcí v předvánočním čase je
také vánoční koncert.

Děti rozdávaly radost

V neděli 11. prosince v podvečer se ve
vyzdobené aule ZŠ Lutín rozezněly tóny



fléten, klavíru a keyboardu. U vánočního
stromečku totiž ukázali žáci lutínské po-
bočky ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, že svůj
volný čas umí skvěle využít a se svými
učiteli se naučí zahrát nejen koledy, ale
i náročné hudební skladby.

V pátek 16. prosince se v aule sešli naši
kytaristé u vánoční spirály, dobrého čaje
a voňavého jehličí. Společně si zahráli,
zazpívali a popřáli si krásný, úspěšný
a pohodový nový rok 2006.

Mgr. Milena Vychodilová
zástupkyně ředitele ZŠ Lutín

Florbal na základní škole

Florbal se stává v posledních letech jed-
ním z nejoblíbenějších sportů mezi mládeží.
Ani žáci naší školy nejsou výjimkou. Přede-
vším pro kluky je tento sport velmi atraktiv-
ní, ale obliba vzrůstá i mezi dívkami.

Každý rok pořádáme několik školních
turnajů a žáci mají také možnost chodit do
florbalových kroužků. Naše škola se také
stala propagátorem školního florbalu dívek.
Již čtyři roky organizujeme školní turnaje
dívek okresu Olomouc. Rok 2005 ukázal,
že to byl krok správným směrem, protože
turnajů se zúčastnil rekordní počet škol
a kvalita hry se také rok od roku zlepšuje.

Klukům i děvčatům učaroval florbal

Naše škola má v okrese Olomouc ve
florbalu dobré jméno. Za posledních 5 let
naši žáci získali čtyřikrát prvenství v okrese
Olomouc - dvakrát hoši a dvakrát dívky.

V uplynulém roce podali hoši vynikající
výkon. Přestože byli v turnaji nejmladší, do-
kázali vyhrát ve své skupině, a to hráli i proti
klukům, kteří hrají florbal závodně. V zápase
o postup do finále okresu zklamal jejich nadě-
je nešťastný gól těsně před koncem zápasu.

Dívky získaly třetí místo. I když je to pěkné
umístění, nebýt prohry s nejslabším soupeřem,
byly by znovu první.

Jak hoši, tak dívky byli po turnaji velmi
smutní, že jim vítězství uteklo o tak malý
kousek, ale takový už sport bývá.

Závěrem bych chtěl všem žákům, kteří
školu i naši obec reprezentovali, poděkovat,
protože podali vynikající výkon a tvořili druž-
stva, pro která bylo důležitější slovíčko MY
než slovíčko JÁ.

Děkujeme Ondřeji Pospíšilovi, Pavlu Ko-
vaříkovi, Martinu Přibylovi, Petru Voňkovi,
Liboru Vrbkovi, Filipu Danyimu, Tomáši
Svobodovi, Martinu Dozrálovi, Luboši Do-
mesovi, Petře Chromečkové, Karle Vincour-
kové, Kateřině Navrátilové, Daně Müllerové,
Michaele Chvátalové, Kamile Zbořilové,
Nikole Ulšmídové, Veronice Tomáškové,
Heleně Štefanové, Michaele Báťkové, Ivaně
Srnečkové a Iloně Navrátilové.

Mgr. Jan Chmelař - učitel Tv

Ohlédnutí

Během uplynulého období jsme se ve
spolupráci s celým pedagogickým kolekti-
vem snažili vytvořit co nejlepší prostředí
a podmínky pro děti, které jsou nám
svěřené. Snažíme se vhodně doplňovat
rodinnou výchovu a respektovat osobnost
každého dítěte.

Spokojené a šťastné děti
jsou na prvém místě

Na rozvoj dětí působíme i prostřednictvím
různých výstavek prací dětí, tříděním
a urovnáváním hraček a osobních věcí,
výzdobou a pěkným prostředím školní
družiny.
V září se proto naše družinka rozzářila
barvami. Malým dětem je nejbližší barva

červená, oranžová, žlutá, zelená a modrá.
Právě tyto barvy jsme využili k renovaci
a nátěru j iž starého sektorového nábytku.
Děti tak mohou svůj volný čas prožívat
v barevně sladěných odděleních, která
jsou vybavena pěknými hračkami s hra-
cími koutky. Dominantní aktivitou je
pro děti především hra, která podněcuje
jejich tvořivost, přináší j im nové zážitky,
zkušenosti, uspokojení, pohodu a pocit
svobody.
Na prvním místě je pro nás spokojené,
usměvavé a rozvíjející se dítě. Spokoje-
nost rodičů nás těší a motivuje. Ostatní
ukáže čas.

Iva Lužná
vedoucí vychovatelka školní družiny

/foto: Iva Lužná/

Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín

Stáž pedagogů
Sigmundovy SŠs Lutín
v německém Wetzlaru

Ve dnech 9. - 16. listopadu proběhla od-
borná stáž pedagogů Sigmundovy střední
školy strojírenské Lutín v partnerské škole
Werner von Siemens Schule Wetzlar. Byla
to v pořadí j iž třetí stáž, financovaná mezi-
národní agenturou Leonardo da Vinci, kte-
rá ve svém programu podporuje projekty
dalšího vzdělávání učitelů.

Prostřednictvím hospitací jsme měli
možnost nahlédnout do jednotlivých vyu-
čovacích hodin. Seznámili jsme se s růz-

nými formami výuky, učebními metodami,
způsoby ověřování znalostí žáků jak prů-
běžně, tak i u maturity či závěrečné zkouš-
ky. V koutku duše jsme trochu (a někdy i
více) záviděli našim kolegům pomůcky,
vybavení učeben a dílen, tělocvičnu, což
vše do jisté míry zefektivňuje samotnou
výuku a dává žákům větší možnosti vzdě-
lání. Musíme konstatovat, že žáci jsou
vedeni k větší samostatnosti, a to nejen při
samotné výuce, ale i při přípravě na hodinu
či při získávání nových znalostí.

Získávají nové zkušenosti a přátele,
zdokonalují jazykové znalosti

Součástí stáže je také seznámení s okol-
ními městy, památkami, kulturou daného
regionu. Navštívili jsme historické jádro
Wetzlaru, města Alsfeld, Limburg a Frank-



furt nad Mohanem. S žáky večerního stu-
dia jsme v rámci exkurze navštívili firmu
Buderus Guss, která se zabývá výrobou
nadměrných odlitků (např. pro turbíny)
a kovových odpadních trub vylitých uvnitř
vrstvou betonu. Shlédnout celý proces vý-
roby těchto trub bylo velmi zajímavé.

Je dobře, že existují takovéto programy,
které umožňují získávání nových zku-
šeností, porovnání výuky a inspiraci pro
naše vlastní zaměstnání. K pobytu též patří
příjemné „oprášení" jazykových znalostí
a navázání nových přátelství.

Vojtěch Janeček, Marcel Máčala
učitelé Sigmundovy SŠs Lutín

/foto: Marcel Máčala/

Workshop na téma
„Využití dotykové tabule
ve výuce češtiny"

V pátek 2. prosince 2005 se na Sig-
mundově střední škole strojírenské v Lu-
tíně uskutečnil workshop nazvaný Využití
dotykové tabule ve výuce českého jazyka
a literatury. Workshop je součástí řešení
pilotního projektu Tvorba obsahu pro pod-
poru výuky českého jazyka a literatury,
v rámci něhož se řešitelé podílejí na tvorbě
obsahu pro počítačovou podporu výuky
českého jazyka a literatury na středních
školách a středních odborných učilištích,
přičemž hlavní zájem je soustředěn na
podporu výuky s pomocí dotykové tabule
Smart Board.

Lutínský workshop byl otevřen všem
zájemcům o tuto problematiku zejména
z řad učitelů českého jazyka, ale i j iných
disciplin. Dopolední program zahájila
PhDr. H. Marešová, Ph.D. z Katedry
českého jazyka a literatury Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(dále KČJL PdF UP), která referovala
na téma využití počítačové technologie
ve výuce. Na dr. Marešovou navázala

koordinátorka celého projektu PhDr. A.
Mašláňová ze Sigmundovy SŠs přednáš-
kou o různých typech dotykových tabulí a
možnostech využití dotykové tabule ve vý-
uce češtiny. Hlavní náplní workshopu byla
prezentace hotových výukových objektů
(prezentací ve Smart Notebooku a Power
Pointu) využitelných ve výuce mluvnice,
literatury a slohu, které představovali další
řešitelé projektu z řad lutínských češtinám
a doktorandů KČJL PdF UP. Výukový
objekt „externí" řešitelky projektu ing. M.
Ťulpové z uničovské integrované střední
školy byl prezentován v zastoupení, navíc
zazněl příspěvek Mgr. J. Křístkové ze Sig-
mundovy SŠs, která ukázala aplikaci an-
gličtinářského projektu „Hot Potatoes" ve
výuce češtiny. Mezi hosty byli zástupkyně
olomouckého krajského úřadu, zástupce
počítačové firmy Olc systems s. r. o. a uči-
telé českého jazyka na středních školách.

Počítač podpoří a zlepší
jazykovou výuku

Workshop probíhal ve třídě pro výuku
českého jazyka nově vybavené dotykovou
tabulí Smart Board a dataprojektorem. Ře-
šitelé prezentovali výukové objekty, které

vytvořili v průběhu prvního roku projektu,
některé z nich byly již prezentovány na od-
borných konferencích v Olomouci, Brně
a Ostravě (viz www.soulutin.cz). Výukové
objekty byly zaměřeny na problematické
kapitoly z výuky mluvnice (pravopis,
stavba věty, význam slova aj.), literatury
(teorie literatury, poezie, dějiny literatury
aj.) a slohu (životopis). Diváci měli nejen
možnost vyzkoušet si práci s dotykovou
tabulí, ale v rámci diskuse také vznášet své
náměty a připomínky.

Práce na řešení pilotního projektu
bude pokračovat i v průběhu příštího
kalendářního roku, v jehož závěru se
bude znovu konat podobný workshop,
tentokrát obohacený o poznatky z využití
v praxi, shrnuté do souboru metodic-
ko-didaktických doporučení pro práci
s výukovými objekty.

Mgr. Kateřina Nogolová
Sigmundova SŠs Lutín

workshop (angl.) = seminář

Duha Křišťál Lutín

Hvězdná brána

Během „prodlouženého" víkendu ve
dnech 16. - 20. listopadu jsme odjeli na
Pavučinku, oblíbenou základnu u Ný-
znerovských vodopádů u Žulové. Tak se
všichni účastníci stali členy SG týmů a za-
čali cestovat hvězdnou bránou a poznávat
nepoznané planety, své přátele i nepřátele.
Pro nezasvěcené uvádím, že písmena SG
znamenají STAR GATE = hvězdná brána.

Poznali mnoho tvorů různých ras,
kteří j im pomáhali, ale také pár takových,
co k našim hvězdným cestovatelům nebyli
nejhodnější a dokázali je hodně potrá-
pit. Dokonce ale i přátelští tvorové byli
mnohdy docela hroziví a zvláště mladší
členové SG týmu vůbec neskrývali svůj



DUHA KŘIŠŤÁL
cestovala hvězdnou bránou

strach a obavy. Aby ale vše dobře do-
padlo a SG týmy mohly splnit svůj úkol,
musely hodně trénovat, splnit řadu úkolů
na několika planetách a nakonec j im bylo
dovoleno vstoupit do Aliance planet, ve
které bude společně s ostatními mnohem
snazší ochránit Zemi a spřátelené planety
před hrozbou Goauldů a několika dalších
mimozemských nepřátelských ras.

Vzhledem k tomu, že už v pátek napadl
sníh a do neděle ho bylo asi 20 cm, od-
jížděli jsme v neděli z krásných zimních
Jeseníků a vůbec se nám domů do nížiny
nechtělo.

Tomáš Pospíšil
/foto: Tomáš Pospíšil/

Letní tábor 2006

Pozor! Pozor! Léto se blíží a s ním i náš
každoroční letní dětský stanový tábor.

Letošní rok bude j iž jedenáctý, a proto
kdo můžete, j iž teď si rezervujte pro vaše
dítě (děti) termín

30.7. - 13.8.2006 (třetí turnus!)

Předběžně bude tábor opět na Hoštejně
a program se j iž v několika chytrých hla-
vách připravuje - nechtě se překvapit.

Všechny informace o táboře najdete
kdykoliv na našich oddílových stránkách:

http://duha-kristal.lutin.cz/Lt2006/

Tomáš Pospíšil
/foto: Tomáš Pospíšil/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Lutínská turistika
v roce 2005

Členové turistického oddílu TJ Sigma
Lutín se sešli 8. prosince na své výroční
schůzi. Ze zprávy předsedy oddílu Vladi-
míra Grézla si přítomní připomenuli čin-
nost v roce 2005.

Činnost oddílu byla zahájena j iž po
osmnácté Novoročním výstupem na Ko-
šíř. Byla to akce jako vždy velmi úspěšná
a zúčastnil se jí požehnaný počet turistů
- 1734. Bylo to zase skoro o 200 více než
v minulém roce a byla to pochopitelně re-
kordní účast.

O týden později pomáhali členové
oddílu organizovat Zimní běh přes Košíř,
kterého se zúčastnilo 126 běžců, bohužel
nikdo z Lutína.

Účast na Mánesově stezce
byla zklamáním

14. května se pořádal turistický pochod
Mánesovou stezkou, kterým před 32 lety
turistický odddíl svou činnost zahajoval.
A tak jako udělala pořadatelům radost účast
na Novoročním výstupu, tak je zklamala
účast na Mánesově stezce. Dostavilo se jen
145 účastníků a na trasu 25 km se vydalo
pouze 44 turistů. Zpestřením sportovního

dění tohoto dne byl běh Mánesovou stez-
kou, kterého se zúčastnilo 65 běžců.

Velmi oblíbené už tradičně byly opět
zájezdy s turistickými pochody. 21. května
to byl zájezd na Slovensko, kde pochod
Sulovskými skalami dal pořádně zabrat
hlavně starším účastníkům. Další zájezd
byl uskutečněn 17. září do Krkonoš a ten-
tokrát účastníkům zcela netradičně nepřálo
počasí.

Kromě těchto akcí lutínští turisté s ob-
libou prováděli neorganizovaně vycházky,
zvláště na Košíř a do vzdálenějšího okolí.
Také cyklisté o sobě dali vědět a zvažuje
se možnost obohatit v roce 2006 pochod
Mánesovou stezkou o cyklistický závod.

Sportovní činnost lutínských turistů
v roce 2005 výrazně podpořila sportovní
dění v Lutíně.

Vladimír Smékal
oddíl turistiky

Z činnosti oddílu kopané

V TJ Sigma Lutín působí 5 sportovních
oddílů:
kopané -- předseda Miroslav Navrátil,
tenisu -- předseda Ladislav Koudelka,
turistiky předseda Vladimír Grézl,
stol. tenisu -- předseda Radek Zbořil,
sportu pro všechny - předsedkyně Marie
Grézlová.



Každý oddíl pořádá různé akce a soutě-
že pro mládež i pro členy „dříve narozené"
nebo se podílí na jejich organizaci.

V roce 2005 se podařilo získat většinu
pozemku na stadionu do vlastnictví TJ, pro
získání zbytku pozemku se TJ neobejde
bez pomoci OÚ Lutín. Sportovní činnost
všech oddílů stávající pozemková situace
nijak neomezuje.

Pozornost většiny aktivních i pasivních
sportovců a mnoha občanů v Lutíně patří
již tradičně kopané. Oddíl je nejpočetněj-
ší a v roce 2005 bylo lutínské kopané j iž
70 let. Své výročí jsme náležitě oslavili
a po celý rok jsme se snažili o postup
do vyšší soutěže. V zimním turnaji jsme
sehráli zápasy s Hněvotínem (pozdějším
vítězem turnaje), Kostelcem, Drahanovi-
cemi, Olšanami a Těšeticemi. Diváci nás
svou účastí podporovali i za nepříznivého
počasí.

Lutínští fotbalisté slavili výročí
a bojovali o postup

Jarní soutěží jsme pokračovali a po ní
se na stadionu TJ konaly oslavy 70 let
oddílu. V dvoudenním programu se na
fotbalovém trávníku vystřídali hráči všech
věkových kategorií - od mladších žáků až
po nejstarší muže.

V utkání Lutín - Drahanovice byl nej-
starším hráčem dlouholetý člen oddílu
Vladimír Grézl, který zažil v dresu Sigmy
Lutín postupy do vyšších i sestupy do niž-
ších soutěží.

Po krátké pauze jsme se začali připra-
vovat na utkání l. B třídy. Pro mladé muž-
stvo to byla velká zátěž, ale v jeho sestavě
chybějí úspěšní střelci branek. V tomto
roce je čeká mnoho práce, aby se v soutěži
udrželi.

Dorostenci mají nedostatek mladších
hráčů. Po odstoupení z krajského přeboru
si teď vedou velmi úspěšně v l .A třídě.
Jsou na prvním místě a za celou podzimní
sezónu prohráli jen jednou.

Hra i výsledky starších žáků jsou často
ovlivněny náladou hráčů - družstvo do-
káže s přehledem vyhrát, ale také prohrát
dobře rozehraný zápas.

Mladším žákům zatím chybí především
technika. Doufejme, že při patřičné dávce
trpělivosti a snahy alespoň někteří těžké
začátky úspěšně překonají a stanou se plat-
nými členy oddílu.

Dobrý fotbal se neobejde bez věrných
fanoušků, kteří své hráče podpoří v do-
bách dobrých i zlých. Děkujeme všem
našim příznivcům a v novém roce 2006
přejeme to, co všichni potřebujeme nejví-
ce - spokojenost, pohodu, štěstí a pevné
zdraví.

Miroslav Navrátil
předseda výboru TJ

ZAJÍMAVOSTI

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky a z brožury 100 let Sigmy
Lutín vybral a upravil Vladimír Smékal./

Únorové události roku 1948 měly také
odezvu v Lutíně. Také zde byl vytvořen
akční výbor Národní fronty. Prvním předse-
dou AV byl Jaroslav Chudoba. Byly konány
četné oslavy významných výročí, jejichž
organizátorem byla pobočka Svazu česko-
slovensko-sovětského přátelství na závodě.

Dne 30. května 1948 byly provedeny
v ČSR volby do Národního shromáždění.
Byla podána jednotná kandidátka Národní
fronty, kterou „zvolilo" 90% voličů. Voli-
čům byla doporučena manifestační volba,
tzn. bez jejich průchodu za plentou. Do-
savadní prezident dr. E. Beneš odstoupil
a Národní shromáždění zvolilo na jeho
místo Kl. Gottwalda.

Únorové události proběhly v lutínském
závodě klidně. Závod se dostával z těžké
situace. Výroba čerpadel a dalších výrobků
se zvyšovala, takže bylo nutné rozšířit stá-
vající prostory a doplňovat strojní zařízení.

V letech 1948-1949 byla postavena
nová budova pro výrobu lisovacích forem
a nástrojů a současně se započala stav-
ba výrobní haly (pozdější provoz l) na
výrobu průmyslových čerpadel. Závod se
připravoval po splnění dvouletého plánu
v letech 1947-1948 na první pětiletku.
Byla rozšířena kotelna, prováděly se re-
konstrukce v dílnách, zlepšovalo se soci-
ální zařízení.

Průmyslová škola Sigmund - Chema
byla rozdělena na průmyslovou školu
a základní odbornou školu. Do učebního
poměru začali být přijímáni mladí lidé
i pro j iné závody.

V obci se stávala problémem otázka zá-
sobování potravinami. Místnosti místních
obchodů byly malé a nevyhovující.

Místní organizace KSČ a MNV počína-
ly mezi zemědělci propagovat myšlenku
společného hospodaření. Většinou se to
setkávalo s nepochopením.

V důsledku pří l ivu nových l idí do závo-
du byl při zápisu na školní rok 1948/1949
zjištěn velký přírůstek 102 dětí, a proto od
l. 9. 1948 byla otevřena na lutínské škole třetí
třída. Škola udržovala častý styk s továrnou;
školní děti vystupovaly v závodě při různých
slavnostních akcích. Ze žáků Obecné školy
v Lutíně a Měšťanské školy v Hněvotíně byl
vytvořen dvanáctičlenný hudební orchestr,
který účinkoval na četných slavnostech
a zúčastnil se i soutěže v Olomouci.

V roce 1949 lutínská škola oslavovala
100 let svého trvání. Byly konány velké
oslavy, na kterých byl přítomen i básník
Petr Bezruč. Vše sledoval jen z povzdálí,
ale na počest výročí napsal veršovanou
zdravici.

Obecní knihovna

Výstava velkoplošných
fotografií

Ke konci minulého roku proběhla
v Obecní knihovně v Lutíně výstava fo-
tografií Antonína a Romana Gieselových
z Třebčína. Autoři v ní zachycují přede-
vším postřehy z Mikroregionu Kosířsko,
kam spadá i naše obec, ale i momentky
z (ne)všedního života vůbec.

Jedná se vlastně jen o zlomek jejich
dosavadní práce. Fotografie vynikají mi-
mořádným autorským potenciálem.

Fotografie zaujaly
profesionální úrovní i tématikou

K výstavě se mohli všichni návštěvníci
vyjádřit také v anketě. Ti starší většinou
hodnotili profesionalitu autorů, ti mladší,
zejména děti, se pak bezprostředně vyjad-
řovali k tomu, co se j im nejvíc líbilo.

Jen namátkou: „Výstavka je moc krás-
ná, nejvíc se mi líbí pejsci." Vendula.

Protože se výstava celkově líbila, plá-
nujeme její další rozšíření.

Aleš Pospíšil
/foto: Alex Pospíšil/

Málo dlaní málo tleská

Vánoční koncert lutínských žáků olo-
moucké ZUŠ Iši Krejčího, o kterém je řeč
v článku Předvánoční čas, jsem navštívila
stejně ráda jako všechny koncerty předchá-
zející a pozvání na něj mě velmi potěšilo.

Moudrá pohádka o štědrosti a lakotě,
melodické a hravé skladbičky malých
muzikantů a náročnější skladby, suverén-
ně zahrané těmi většími, vytvořily v aule
krásnou sváteční náladu a udělaly jistě ra-
dost i učitelům, kteří s dětmi celý koncert
pečlivě připravil i . Všem patří naše uznání
a dík.

Bylo mi moc hezky, ale taky trochu
smutno, že už dávno nepatřím mezi ty
malé ani větší, kteří se nejdřív klepali tré-
mou a trochu neohrabaně klaněli, ale pak
zahráli, jak nejlépe uměli. Všichni dostali
od paní Pavlasové maličký dárek, ale já



vím, že stejně cennou odměnou byl potlesk
publika. Čím víc rukou tleská, tím lépe.

A právě proto se chci zeptat:
Proč v době, kdy radost a pohoda je

tak vzácným „kořením", ví o takovýchto
akcích tak málo lidí, že i při docela sluš-
né účasti rodičů a příbuzných bývá nijak
zvlášť velká aula jen poloplná ( = polo-
prázdná) a ve vývěsních skříňkách nebo
v obchodech po celém Lutíně o nich není
ani zmínka?

Mgr. Ladislava Kučerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V listopadu oslavili:

84 let František Svoboda Lutín
83 let Milada Rozsívalová Třebčín
82 let Milada Odstrčilová Lutín
82 let Marie Dočkalová Lutín
81 let Jozefína Hanáková Lutín
81 let Anna Kubálková Lutín
80 let Vojtěch Šlimbach Lutín
75 let Maria Krajčovičová Lutín

V prosinci oslavili:

100 let Vladimír Krejčíř Lutín
83 let Marie Šmehlíková Třebčín
83 let Zdeněk Lasák Lutín
82 let Eliška Kapustová Lutín
81 let Josef Dostál Lutín
80 let Ludvík Aczberger Lutín
80 let Jaromír Kubla Třebčín
75 let Vlastimil Hofírek Třebčín
75 let Kristina Vöröšová Lutín
75 let Lenka Krejčířová Třebčín
75 let Zdenek Pospíšil Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Narozené děti:

v září:
Štěpán Skácel

v listopadu:
Jakub Pluskal
Petr Prokop
Marek Veselý

Lutín

Lutín
Lutín

Třebčín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příš-
tí dny a cesty byly plné slunce a pohody.

Úctyhodné jubileum
Dne 1. prosince 2005 oslavil své sté naro-
zeniny pan Vladimír Krejčíř.
V Lutíně prožil většinu svého života. Pra-
coval v Sigmě a jeho zálibou byla práce na
zahradě. V důchodovém věku pracoval pro
obecní úřad jako údržbář. Jeho zdraví a elán

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kancelář Olomouc
Wittgensteinova 6, 771 27

V zákaznické kanceláři SMP vyřídíte:

• žádosti o připojení k distribuční soustavě
nebo žádosti o dodávku zemního plynu

• nové smlouvy na dodávku zemního plynu
• přepisy odběrných míst
• veškeré změny ve stávajících kupních smlouvách

(úpravy záloh, platebních podmínek,
fakturačních adres, kontaktních údajů apod.)

• odečty pro fakturaci nebo při změně ceny plynu
• reklamace
• veškeré informace ve věci

odběru zemního plynu

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v připadá poruchy)

www.rwe-smp.cz

Otevírací doba
Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00
Úterý 8.00-12.00 13.00-15.00
Středa 8.00-12.00 13.00-17.00
Čtvrtek 8.00-12.00 13.00-15.00
Pátek zavřeno

V období vánočních svátku může
být otevírací doba upravena.

Z důvodu poklesu zájmu zákazníků o hotovostní' platby ruší SMP od 1.9.2005 veškeré platby
v hotovosti na zákaznických kancelářích. Bližší informace o jiných způsobech platby za odběr

zemního plynu vám poskytnou pracovnice zákaznické kanceláře nebo také na www.rwe-smp.cz.

mu může leckdo závidět. O všechno se zají-
mal a i nyní si rád poslechne dechovku.
Toto vzácné jubileum oslavil se svou ro-
dinou - má syna, dvě dcery, pět vnoučat
a šest pravnoučat.
Nejstaršího obyvatele Lutína navštívi l i
starosta obce a předsedkyně SPOZ a po-
přáli mu ještě hodně let prožitých v poho-
dě v kruhu rodiny.
Náměstek ředitelky České správy sociál-
ního zabezpečení v Olomouci Zd. Libíček
předal oslavenci dopis ministra.

Marie Tunková - předsedkyně SPOZ

Opustili nás ve věku

78 let Oldřich Ludvík
75 let Tomáš Vašíček
69 let Růžena Navrátilová
62 let Josef Antonew
58 let Jiří Látal
51 let J i ř í Růžička

Lutín
Třebčín
Třebčín

Lutín
Lutín

Třebčín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

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