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ZE ŽIVOTA OBCE

Malé zamyšlení
nad rokem 2005

V minulém roce měla obec vyčleněnu
na investiční akce, rekonstrukce a pořízení
majetku částku 6,5 mil. Kč. Větší objem
finančních prostředků nemohl být uvolněn
vzhledem k tomu, že obec stále ještě splá-
cí úvěr na rekonstrukci plynové kotelny
na sídlišti v Lutíně. Dále splácí úvěr od
Volksbank a půjčku od Státního fondu
životního prostředí na rozšíření kanali-
začního systému, které bylo realizováno
v letech 2000 až 2002.

V roce 2005 byly připraveny tři zásadní
investiční akce finančně náročné, jejichž
realizace by značně převyšovala finanční
možnosti obce. Jedná se o úplnou rekon-
strukci ČOV v ceně 32,5 mil. Kč, stavbu
příjezdové komunikace a zpevněných ploch
k panelovému sídlišti v Lutíně v rámci 1.
etapy projektu regenerace sídliště s ná-
klady 15,5 mil. Kč a vybudování rozvodů
vody ve staré části Lutína v částce 6,2 mil.
Kč. Obec rovněž připravovala v součin-
nosti s Olomouckým krajem rekonstrukci
ul. Jana Sigmunda v Lutíně. Některé dílčí
práce pro zabezpečení posledně jmenované
akce už proběhly v minulých letech - jed-
nalo se o provedení přeložek vodovodních
řadů, které byly položeny přes ulici Jana
Sigmunda. Konečné provedení rekonstruk-
ce ulice Jana Sigmunda bude obec stát
dalších 7,8 mil . Kč.

Z výše uvedených čísel plyne, že obec
tyto akce nemůže realizovat bez získání
dotací ze státních prostředků, popř. EU.

Bez dotací to nepůjde

V závěru roku zastupitelstvo obce
schválilo koupi vodárenského zařízení od
společnosti Sigma Group a.s. v ceně 6,25
mil. Kč.

Protože se obci v průběhu roku 2005
nepodařilo získat dotace na rekonstrukci

ČOV a ani na stavbu l. etapy regenerace
panelového sídliště, nemohly být tyto akce
zahájeny. Podle současného vývoje situa-
ce, kdy obec znovu požádala o přidělení
dotací, by bylo možno o jejich realizaci
uvažovat v roce 2006. Stavba vodovod-
ních řadů ve staré části Lutína byla v zá-
věru roku 2005 pozastavena v souvislosti
se schváleným nákupem vodárenského
zařízení od společnosti Sigma Group a.s.

Co se týká rekonstrukce ul. Jana Sig-
munda, je obec závislá na rozhodnutí Olo-
mouckého kraje jako hlavního investora
- celá akce bude stát 30,9 mil. Kč. Dle
našich současných informací se bude rea-
lizovat zřejmě až v roce 2007.

V roce 2005 tak byly provedeny v sou-
ladu s plánem investiční výstavby, rekon-
strukcí a pořízení majetku pouze menší
akce: rekonstrukce chodníků, zhotovení
projektových dokumentací na uvažované
investiční akce, rekonstrukce sítě veřej-
ného osvětlení, pořízení techniky pro
technické služby a vykoupení některých
pozemků nutných pro realizaci zamýšle-
ných investičních akcí.

Ing. Lubomír Václavík

tajemník OÚ

Zpráva
o činnosti bytové komise

I v roce 2005 pracovala při Obci Lutín
bytová komise. Její činnost byla řízena
radou obce a velmi úzce propojena s prací
bytového hospodářství Obecního úřadu
v Lutíně.

Jedním z řady úkolů bytové komise je
shromažďovat žádosti lutínských a třeb-
čínských občanů o obecní byty, vést jejich
evidenci a prověřovat pravdivost údajů
uváděných zájemci v těchto žádostech.
V případě uvolnění nějakého obecního
bytu v Lutíně je povinností bytové ko-
mise vybrat ze seznamu žadatelů o obecní
byt v Lutíně nejméně tři nejpotřebnější

a se stručným zdůvodněním jejich žádostí
předložit radě obce, která potom na svém
zasedání přidělí uvolněný byt některému
z vybraných žadatelů.

Bytová komise řeší také nejrůznější pro-
blémy týkající se obecních bytů i domů:
jejich technický stav, ale také mezilidské
a sousedské vztahy nájemníků, neplacení
nájemného a poplatků za služby.

Na počátku roku 2005 Obec Lutín vlast-
nila a prostřednictvím BH spravovala 189
bytů, většinou dvoupokojových II. katego-
rie. V průběhu roku byly na základě vyhlá-
šeného záměru obce nabídnuty k prodeji
stávajícím nájemcům čtyři rodinné domky
v ulici U Parku. Zatím se uskutečnil prodej
jednoho z nich, další je před dokončením
prodeje a ostatní dva jsou v jednání.

V uplynulém roce 2005 se komise sešla
na šesti pravidelných jednáních a jednom
mimořádném. Podílela se na přidělení
dvou uvolněných obecních bytů a obdržela
devět nových žádostí o obecní byty v Lu-
tíně. Ve spolupráci s BH řešila technické
závady, stížnosti nájemců a problémy
s neplatiči.

Anketa byla úspěšná

V závěru roku 2005 byl formou ankety
zjišťován zájem nájemců obecních bytů
o jejich odkoupení. Na základě pozitivních
výsledků této ankety navrhlo obecní zastu-
pitelstvo na svém 18. zasedání 14. prosince
přibližně polovinu ze 187 obecních bytů
k prodeji. Ten zajistí společnost nebo
firma, která úspěšně projde výběrovým ří-
zením. Bytová komise bude kromě vlastní
pracovní náplně při tomto prodeji podle
potřeby nápomocná.

Je jasné, že v souvislosti s touto skuteč-
ností se značně snižuje šance žadatelů na
získání obecního bytu. Vzhledem k tomu,
že se jedná převážně o žadatele svobodné,
zvažuje komise na základě nabídky jedné
realitní firmy z Prostějova možnost výstav-
by bytů družstevních.

Marcela Nevrlá

vedoucí BH OÚ Lutín



Poděkování Sbírka pro středisko SOS X. obecní ples...

V prosinci získala naše obec od firmy
EKO-KOM formou výpůjčky patnáct kon-
tejnerů na nápojový karton. Byly umístěny
ke kontejnerům na plasty, sklo a papír.

Do domácností byly distribuovány letá-
ky s návodem, jak s použitým nápojovým
kartonem naložit, a s informací o jeho dal-
ším zpracování na nový výrobek.

Po počátečních obavách byl 17. ledna
proveden první svoz těchto obalů, 3. února
druhý a v současné době je v řešení varian-
ta čtrnáctidenního cyklu odvozu, případně
posílení stanovišť dalšími kontejnery. Pro
informaci uvádím sazbu odměn za jednot-
livé druhy tříděného odpadu.

Pořádek přináší peníze
a prospívá všem

Za odevzdání l tuny papíru získává
obec 1.760,- Kč, l tuny plastů 4.500,- Kč,
l tuny skla 620,- Kč a l tuny nápojového
kartonu 3.000,- Kč. Celoročně je to pro
obec nezanedbatelná částka a zároveň se
značně snižuje množství odpadu končícího
na skládce, což příznivě ovlivňuje výši po-
platku za jeho odvoz. Pro rok 2006 zůstává
tento poplatek na úrovni 230,- Kč.

Děkuji touto cestou všem občanům,
kteří odpad třídí a uvědomují si, že ochra^
na životního prostředí a čistota v obci nám
za trochu námahy stojí.

Hynek Bokůvka

místostarosta

Dovolte mi, abych jménem Střediska
SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olo-
mouci poděkoval lutínským a třebčínským
ženám, které se na organizování sbírky
aktivně podílely, a všem občanům, kteří
pěkné věci darovali.

Sbírka proběhla v Třebčíně 3. února,
v Lutíně 7. února t.r. Do střediska SOS byla
na náklady obce převezena 8. února 2006.
Vážím si ochoty všech, kteří podpořili tuto
sbírku darováním nepotřebného teplého
oblečení a věcí osobní potřeby pro lidi
v nouzi.

Hynek Bokůvka

místostarosta

je již minulostí. V pátek 20. ledna panova-
la ve všech prostorách Společenského domu
slavnostní nálada. Vždyť desáté pokračování
této společenské události v naší obci, to j iž
něco znamená. Tancovalo se v obou sálech
za zvuků příjemných melodií skupiny Co-
meback a cimbálové muziky Šumica. Nála-
da byla výborná, všem přítomným se určitě
ples líbil, ale jednu chybu přece jen měl. Ma-
lou účast našich občanů. Zřejmě není tento
ples tak atraktivní, aby je přilákal, i když byl
v novém roce první větší společenskou akcí.
Je to velká škoda a asi budeme příště uva-
žovat o tom, že XI. obecní ples uspořádáme
opět v sále auly základní školy.

Antonín Bábek

starosta obce

Počet obyvatel a jejich pohyb v r. 2005

k 31. 12. 2004
Lutín
Třebčín
k 31. 12. 2005

muži
1553
1250
312

1562

ženy
1629
1334
320

1654

celkem
3182
2584

632
3216

Počet osob

přihlášených
odhlášených
narozených
zemřelých

Lutín
muži

25
28
14
6

ženy
40
30
14
11

Σ
65
58
28
17

Třebčín
muži

11
8
5
4

ženy
18
6
3
3

Σ
29
14
8
7

Lutín vč. m. č. Třebčín
c e l k e m

94
72
36
24

Eva Dudková

evidence obyvatel

Z RADY OBCE

O čem jednala a co rozhodla rada obce
na svých jednáních

dne 19. 12. 2005:
* Schválila zřízení nového pracovního

místa pracovníka technických služeb
od l. l. 2006.

* Projednala žádost Střediska rané péče
Olomouc o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2006. Tak jako v loň-
ském roce schválila uvolnění částky
5.000,- Kč.

* Vyhodnotila záměr na pronájem neby-
tových prostor v ul. Růžová č. p. 184
(prodejna - samoobsluha) v Lutíně.
Schválila podnikatelský záměr paní
Veroniky Zapletalové, který navrhoval
zachování prodejny se stejným sorti-
mentem zboží.

* Vyhodnotila záměr na pronájem ne-
bytových prostor v domě č. p. 192.
Vybrala záměr paní Špičákové zřídit
v těchto prostorách prodejnu autodílů.

dne 16. 1. 2006:
* Schválila poskytnutí příspěvku na dopra-

vu pro zahraniční výměnný pobyt žáků
ZŠ v bavorském Augsburgu ve dnech l.
- 7. 5. 2006. Příspěvek činí 15.000,- Kč.

* Vzala na vědomí výsledky tříkrálové
sbírky, která proběhla v naší obci. Cel-
kem bylo vybráno 38.361,50 Kč.

* Schválila programový plán zasedání
Rady a Zastupitelstva obce Lutín.

* Rozhodla zadat vypracování projekto-
vé dokumentace na cyklostezku Lutín
- Třebčín.

dne 6. 2. 2006:
* Vzala na vědomí, že projektová doku-

mentace k cyklostezce Lutín - Třebčín
byla zadána prostřednictvím dotačního
programu LEADER+.

* V souvislosti s prodejem obecních domů
rozhodla umístit zadávací podmínky na
webové stránky obce a oslovit firmy,
které se touto problematikou zabývají.

* Vzala na vědomí složení školské rady
ZŠ Lutín a termín prvního setkání dne
21.2.2006 v budově školy.

* Souhlasila s podáním žádosti na minis-
terskou výjimku v souvislosti s dotací
na rekonstrukci ČOV. Vzala na vědomí
dopis Ministerstva životního prostředí
o možnosti čerpání dotací ze strukturál-
ních fondů a Fondu soudržnosti EU.

* Vzala na vědomí Zprávu o situaci
v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti na území obvodu OOP ČR
Lutín za rok 2005.

* Schválila uvolnění částky 5.000,- Kč
z rozpočtu obce na zabezpečení „ostatko-
vé" zábavy v Třebčíně dne 25. 2. 2006.

* Žádost o dotaci na vybudování nové pří-
stupové cesty do sídliště spolu s odstav-
ným parkovištěm v rámci regenerace pa-
nelového sídliště byla v termínu podána
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

/ba/

Důležité upozornění!

Od 20.2.2006 je na OÚ Lutín zřízena elek-
tronická podatelna. Uživatelé internetu
mohou svou poštu zasílat přímo na e-mai-
lovou adresu: e-podatelna.ou@lutin.cz.



ŠKOLY INFORMUJÍ

ZŠ Lutín

Přehled prospěchu školy za 1. pololetí
školního roku 2005/2006

Poslední lednový den zakončil naši
práci ve škole za l. pololetí školního roku
2005/2006.

Žáci obdrželi výpis z vysvědčení s hodno-
cením jejich výsledků a na nás je, abychom
bilancovali. Nahlédněme tedy do tabulek:

Zameškané
hodiny
omluvených
neomluvených

Celkem

10566
549

Na žáka

36,944
1,920

Z povinných předmětů dosáhli naši žáci nej-
lepšího průměru v tělesné výchově (l ,000).

Velmi podobně jsou na tom v hudební a
výtvarné výchově; v obou předmětech do-
sáhli průměru 1,016.

Z obtížnějších předmětů mají nejlepší
výsledky v zeměpise (1,639), v matematice
(l,894) a v českém jazyce (l,914).

Blahopřejeme a držíme palce

Nejhorších průměrných výsledků dosáhli naši
žáci ve fyzice (2,472) a v přírodopise (2,352).

Přáli bychom si, aby si žáci ve druhém
pololetí vedli lépe než doposud a aby z je-
jich pěkných výsledků měli radost rodiče
i učitelé. Žákům 9. ročníku přejeme, aby
dobře obstáli u přijímacích zkoušek, které je
zanedlouho čekají.

Celkový průměrný prospěch:

Stupeň hodnocení prospěchu

1,565
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

174
104

6
2

MŠ Lutín

Den otevřených dveří
a zápis do MŠ

Rok se s rokem sešel, do lutínské mate-
řinky leckdo cestu našel. Jakpak se tam asi
mají naši malí kamarádi? Rodiče a nové děti
přišli hledat odpovědi na všetečné otázky.
Kreslí tady obrázky? Cvičí s míči? Zpívají
si písničky? Zavazují botičky? Chovají se
k sobě mile? Tráví tady pěkné chvíle? Jedí
zdravě? Zvládnou všechno hravě?

V lutínské „mateřince"
je o děti dobře postaráno

Mgr. Josef Nevařil

učitel AJ, M

Všichni z mateřinky se snaží, aby se tu děti
cítily dobře. Jedenačtyřicet dětí přišlo k zápisu
a potěšilo nás, že k nám zavítaly i děti z Třeb-
čína, Luběnic, Slatinic, Duban a Drahanovic.

Doufáme, že nezklameme důvěru, kte-
rou v nás rodiče i děti vkládají, a spokoje-
nost bude oboustranná.

Dana Ostianová

vedoucí učitelka

Zápis dětí do prvních tříd

10. únor 2006 byl tím dnem, na který
netrpělivě čekali předškoláci a jejich rodi-
če z Lutína a blízkého okolí. V tento den
se ve 13 hodin otevřela škola právě pro ně.
Děti přišly splnit svou první zkoušku, uká-
zat, zda jsou připraveny stát se v příštím
školním roce žáky prvních tříd.

Do školy vstupovali někteří s úsměvem,
jiní byli malinko vystrašení, některým se
dokonce v očích zaleskly i slzy. Když ale
zjisti l i, že prvním úkolem je pořádně si
zařádit v tělocvičně, obavy z nich většinou
spadly a očka se rozzářila.

„A kam dál? Poznáte pohádku?" Ob-
rázky Jeníčků, Mařenek, ježibab a cha-
loupek z perníku jsou všude kolem, na
zemi je vyznačená cestička z kamínků.
Kluci a holky se rázem změnili v Jeníčky
a Mařenky a vyrazili do l. patra plnit další
úkoly, všechny motivované pohádkou
O perníkové chaloupce.

Pro perníček do pohádky,
za poznáním do školy

A tak budoucí školáci zdobili perníky,
vyprávěli pohádku, psali tajnou zprávu,
tatínkovi nakreslili pilu, hledali stejné per-

níky, spojovali rozlámané půlky různých
perníků, zavazovali tkaničky a malovali Je-
níčka nebo Mařenku. Některé děti splnily
úkoly naprosto suverénně, jiné s menšími
či většími potížemi.

My jsme si všímali toho, jak jsou děti
soustředěné, jak drží tužku, jsou-li pozor-
né, jakou mají slovní zásobu, znají-li barvy
a geometrické tvary. A protože děti praco-
valy individuálně, každé se „svou" paní
učitelkou, mohli jsme si s rodiči o jejich
práci promluvit.

Odměna pro všechny děti, které k zápi-
su přišly, byla opravdu sladká. V perníkové
chaloupce byl pro každého připraven per-
níček. Pro ty přijaté pak také pamětní list.
A tak děti, už rozesmáté a s plnou pusou,
odcházely s rodiči na prohlídku školy, po-
dívaly se i do školní družiny a potom už
plné zážitků a dojmů odcházely domů.

V průběhu zápisu přišel všechny po-
zdravit i pan starosta Antonín Bábek
a dětem i rodičům popřál hodně úspěchů
a zdaru.

K zápisu přišlo 43 dětí, 23 chlapců a 20
děvčat. 38 dětí bylo zapsáno, rodiče pěti
dětí žádají o odklad školní docházky.

Takže v září na shledanou!

Za kolektiv učitelek a vychovatelek

Mgr. Lenka Soušková

/foto: Mgr. Milena Vychodilová/



Duha Křišťál Lutín

Tradiční zimní ZOO
a Uzlařská regata

Letošní zima je opravdu tuhá. Již tra-
dičně pořádáme první víkendovou sobotu
v lednu zimní prohlídku ZOO v Olomou-
ci na Kopečku. Tentokrát jsme nabídli
spoluúčast i ostatním dětským oddílům
z Olomoucka. Pod hlavičkou KCD Olo-
mouc (Krajského centra Duhy) se této
akce zúčastnilo 6 oddílů, ale od nás jelo
jen 9 lidiček.

V samotné ZOO nás čekala vědomost-
ně přírodovědná hra, připravená Želvou
(Jitkou Vokurkovou, která je náhodou
oddílovou vedoucí i ošetřovatelkou zvířat
v Olomoucké ZOO). Hra se moc povedla,
všem účastníkům se líbila a na konci, v no-
vém Jihoamerickém pavilonu, nás čekaly
odměny a každý si mohl pohladit pásovce
Božku.

Úspěšnou akci jsme tradičně zakončili
teplým čajem a „vohrůmkou" v cukrárně.

Je potřeba se učit stále něco nového.
Naše současné děti bychom rádi naučili
i uzlování, a proto jedna z dalších sobot
byla věnovaná Uzlařské regatě, kde měly
děti možnost poznat, jak taková soutěž
v uzlování probíhá. Sami jsme děti 6 zá-
kladních uzlů naučili, ale tady měly mož-
nost vidět rychlost, které lze dosáhnout,
když se uzlování pořádně trénuje. Bitva to
byla veliká, i když jsme byli jen diváky. Po
samotném závodě jsme si zahráli florbal
- všichni proti všem.

Lenka Pospíšilová

/foto: Tomáš Pospíšil/

Poznámka redakce: Usilovným pátráním
po původu slova „vohrůmka" jsme byli
autorkou článku poučeni, že slovo vzniklo
zcela logicky z názvu "vohromná dobrůt-
ka" jakéhokoli druhu. Ve slovníku spisov-
né češtiny ho (zatím) nenajdete.

Nábor členů

Jelikož se v našem oddíle pořád něco
zajímavého děje, zveme do naších řad
všechny děti školou povinné.

Oddílové schůzky jsou
každou středu v 16,00-18,00 hod.

v klubovně
(internát SSŠs Lutín, přizemí, boční vchod).

Zveme k prohlídce i rodiče a těšíme se
na vás!

Kdo je s námi, ten se nenudí

Letní tábor 2006
Pozor, Pozor! Léto se blíží a s ním i

náš každoroční letní dětský stanový tábor.
Letošní rok bude již jedenáctý, a proto
kdo má zájem, může si již nyní rezervovat
termín

30.7. - 13.8.2006 (třetí turnus!)

Tábor bude na naší oblíbené základně
na Hoštejně a program se již v několika
chytrých hlavách připravuje.

Letošní téma - Harry Potter!!

!!! POZOR SOUTĚŽ!!!

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší název
celotáborové hry 2006.

Nejlepší nápad bude odměněn kupón-
kem do lutínské cukrárny ve starých ob-
chodech.

Nápady posílejte do 31. března na
e-mail: lenocka@lutin.cz nebo „esemes-
kou" na č. 603214518.

Všechny informace o táboře najdete
kdykoliv na našich oddílových stránkách
http://duha-kristal.lutin.cz/Lt2006/. Nyní
tam na vás čeká i přihláška na tábor včetně
všech dalších dokumentů! ... Takže sta-
hujte přihlášky (kdo nemůže, získá ji na
schůzce nebo u nás doma) a odevzdávejte
je co nejdříve - kapacita tábora není neo-
mezená!!!

Lenka Pospíšilová

Z TJ SIGMA LUTÍN

1912 turistů na Kosíři

Bylo to samozřejmě 1. ledna 2006,
kdy se konal Novoroční výstup na
Košíř. Byla to první akce lutínských tu-
ristů v tomto roce, a jak ukazuje počet
účastníků - mimořádně úspěšná.

Bylo pěkné zimní počasí a na Kosíři
bylo obzvlášť krásně. Stromy byly obtěž-
kány neobyčejným množstvím napadané-
ho sněhu a další stále přibýval. Od rána
pospíchali turisté ze všech stran, aby se
setkali nahoře se svými známými, pozdra-
v i l i se, povyprávěli si a hlavně si popřáli
vše nejlepší do nového roku. Byla opravdu



radost prožívat začátek roku právě zde.
Nikdo ze zúčastněných jistě nelitoval, že
se na Košíř vydal. O občerstvení a posilně-
ní přítomných se postarali stejně jako loni
slatinkovští hasiči, kterým za to patří dík.

Na Kosíři bylo veselo

Jaro 2006 v lutínské kopané
Před oddílem kopané stojí jarní sezóna. Jak ukazuje následující rozpis, bude bohatá. Na

hráče čeká mnoho práce a řada zdatných soupeřů, na fotbalové fanoušky chvíle napětí na
tribunách. Věříme, že nám zachovají svou přízeň v minutách dobrých i méně šťastných.

Rekordní počet 1912 účastníků zna-
menal pětkrát větší počet než v někte-
rých z prvních ročníků této akce. Všich-
ni se vraceli domů spokojení z příjemně
a zdravě prožitého prvního dne roku.

Vladimír Smékal

oddíl turistiky

MUŽI
26. 3. 2006

1 . 4. 2006
9. 4. 2006

16. 4. 2006
23. 4. 2006
30. 4. 2006

7. 5. 2006
14. 5. 2006
20. 5. 2006
28. 5. 2006

3. 6. 2006
1 1 . 6. 2006
18. 6. 2006

15.00
16.00
16.00
10.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Lut ín - Pňovice
Č e r n o v í r - Lut ín
L u t í n - Jesenec
C h v á l k o v i c e - L u t í n
L u t í n K o n i c e " B "
L u t í n M o h e l n i c e " B "
Doloplazy - L u t í n
Lut ín - Příkazy
Bohuňovice - L u t í n
Lut ín - Kožušany
Dub - Lut ín
Lutín - Mor. Beroun
Otinoves - L u t í n

DOROST
26. 3. 2006

1. 4. 2006
9. 4. 2006

16. 4. 2006
23. 4. 2006
30. 4. 2006

6. 5. 2006
14. 5. 2006
20. 5. 2006
28. 5. 2006

3. 6. 2006
1 1 . 6. 2006
18. 6. 2006

12.30
10.00
13.30
14.15
14.00
14.00
16.30
14.00
14.15
14.00
14.00
14.00
10.30

L u t í n - Haňovice
Loštice - L u t í n
L u t í n - Štěpánov
D l o u h á Loučka - L u t í n
Lut ín - V i k ý ř o v i c e
Lut ín - Červenka
L i b i n a - Lutín
L u t í n - Ruda n. M.
N o v ý M a l i n - L u t í n
L u t í n - J a v o r n í k
Štíty - L u t í n
L u t í n - Bludov
Zlaté Hory - L u t í n

ŽÁCI - st. ml.
2. 4. 2006
9. 4. 2006

16. 4. 2006
23. 4. 2006
29. 4. 2006

7. 5. 2006
14. 5. 2006
21. 5. 2006
28. 5. 2006

4. 6. 2006
1 1 . 6. 2006

9.00 10.45
12.30 14.15
10.00 11.45
9.00 10.45
9.00 10.45
9.00 10.45

10.00 11.45
9.00 10.45

15.00 13.15
9.00 10.45
9.00 10.45

Lutín - N e z a m y s l i c e
Ž e l a t o v i c e - L u t í n
Moravský Beroun - L u t í n
Lut ín - Náměšť na Hané
Bělot ín - L u t í n
L u t í n - Černoví r
Štěpánov - L u t í n
Lutín - H l u b o č k y
N e m i l a n y - L u t í n
Lutín - Chválkovice
Viktoria Přerov - Lutín

Miroslav Navrátil
předseda TJ Sigma Lutín

Karneval na ledě

V sobotu 28. l. 2006 se za krásného zim-
ního počasí konal j iž tradiční karneval na
ledě. Tentokrát se ho zúčastnil velký počet
návštěvníků a bylo z čeho vybírat. Masky
všeho druhu byly opravdu krásné, rozdávaly
se cukrovinky, probíhaly soutěže, podávalo se
skvělé občerstvení, k poslechu hrál DJ Tomi.

Karneval se vydařil

Za vydařené sobotní odpoledne, které
končilo v podvečerních hodinách a při kte-
rém se určitě bavili jak děti, tak i jejich rodi-
če, patří dík především chlapcům ze Sport-
baru v čele s Romanem Blahou a Josefem
Chudým a oddílu tenistů, který zastupovali
manželé Grézlovi a pan Vladimír Koudelka.

Pevně věříme, že se i nadále budeme
společnými silami snažit zlepšit společen-
ské a kulturní vyžití v naší obci.

Miroslav Vymazal
zástupce dobrovolníků a Sportbaru

Zároveň děkujeme sponzorům:
OÚ Lutín, Ložiska Haná - František Brázdil,
Cyklo - Luděk Provaz, Vinotéka - Ivo Lužný

ZAJÍMAVOSTI

Představil se Region HANÁ
Počátkem února proběhlo v kongresovém

sále Krajského úřadu v Olomouci setkání
zájemců o dění v Regionu HANÁ. Bylo to
jednání otevřené, určené pro všechny občany,
kteří mají zájem o dění v regionu. Zejména
však pro představitele obecních zastupitel-
stev, členy neziskových organizací a občan-
ských sdružení působících v našich obcích.

Byla přednesena základní informace
o Regionu HANÁ, působnosti a dosavadních
výsledcích práce. Dále byly představeny již
uskutečněné i připravované projekty z progra-
mu LEADER+. Zároveň byly tyto projekty
doloženy dokumenty a fotografiemi. Byla před-
nesena informace o grantovém schématu SROP
„Rok na Hané". Účastníci byli dále seznámeni
s dokumentem, který má pracovní název „Vody

v Regionu HANÁ". Jsou tu souhrnně zpraco-
vány všechny vodní plochy v našich katastrech
a zároveň uvedeny možnosti jejich využití.

Ing. Miroslav Mačák - místopředseda

VOLNÁ VSTUPENKA



Jízda za pokladem Hané

V sobotu 7. května 2006 bude ve Slatinicích
slavnostně zahájen I I I . ročník turistické akce
„Jízda za pokladem Hané" aneb Jak se stat ha-
náckým cestovatelem. Jedná se o turistickou zá-
bavnou akci, kdy je možné zároveň získat další
vědomosti o obcích regionu. Letošní téma je
zaměřeno zejména na významné budovy v na-
šich obcích nebo na vodní toky a plochy. Každý
zájemce má možnost získat tištěného průvodce
na všech obecních úřadech Regionu HANA,
IC v Olomouci, Černé věži v Drahanovicích,
zámku v Náměšti na Hané i na dalších místech.

Cestování za poklady Hané pokračuje

Trasuje možné absolvovat pěšky, na kole,
různými motorovými i nemotorovými do-
pravními prostředky či hromadnou dopravou.
Po zodpovězení otázky získá cestovatel na
určeném místě razítko. Slavnostní ukončení
a vyhodnocení bude tentokrát v Lutíně v so-
botu 30. září 2006.

Ing. Miroslav Mačák

Z minulosti Lutína
/Z obecní kroniky a z ročenky TJ Sigma Lutín
1935-1975 vybral a upravil Vladimír Smékal./

V listopadu 1946 došlo k úplnému osa-
mostatnění tělovýchovné jednoty v Lutíně.
Činnost TJ Sokol Lutín byla zaměřena pře-
devším na sokolský tělocvik a v této činnosti
bylo dosaženo dobrých výsledků.

Sjednocení tělovýchovy, ke kterému došlo
v r. 1948, zastihlo v Lutíně dvě tělovýchovné
organizace: TJ Sokol Lutín zajišťující zá-
kladní tělesnou výchovu a nářaďový tělocvik
a sportovní klub SK Sigma Lutín, který se
věnoval především sportovním odvětvím
jako kopané, stolnímu tenisu apod. Orga-
nizační začlenění bylo provedeno k 31. 3.
1948, kdy se celé tělovýchovné a sportovní
dění stalo součástí TJ Sokol Sigma Lutín.

V dalších letech působila v této oblasti v ob-
ci jediná tělovýchovná a sportovní organizace,
která se trvale přimkla k n. p. Sigma Lutín, od
kterého se jí dostávalo materiální pomoci.

Cvičitelské složky Sokola Lutín si počí-
naly tak dobře, že Lutínským bylo svěřeno

provedení okrskového cvičení zhruba 7 mě-
síců po zahájení činnosti. Okrskové cvičení
se konalo na fotbalovém hřišti v červnu 1948
za účasti 82 mužů, 58 dorostenců, 1 1 1 žáků
a ještě za většího počtu ženských složek.
Cvičící byli z celého okolí a byla to veliká
slavnost za široké účasti obecenstva.

Při TJ Sokol byl založen ženský pěvecký
sbor, který s úspěchem zpíval jak národní
písně, tak i skladby např. Bedřicha Smetany.

Reorganizací výchovy učňovského do-
rostu bylo zřízeno v Lutíně odborné učil iště
pracovních záloh. Zde bylo soustředěno na
300 chlapců a děvčat, kteří bydleli na inter-
nátě a jejich život se pochopitelně nemohl
obejít bez sportovní a tělovýchovné činnosti.
Došlo zde přechodně k ustavení samostatné
tělovýchovné jednoty Pracovní zálohy Lutín.
Učni dosahovali v této době velmi dobrých
výsledků v řadě sportovních odvětví - v ko-
pané a v ledním hokeji, hráli odbíjenou,
házenou, pozemní hokej a zúčastňovali se
lehkoatletických soutěží.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu oslavili:
87 let Ing. Stanislav Huslar Lutín
84 let Zdeněk Hanák Lutín
81 let Ludmila Zourková Třebčín
80 let Oldřich Mrakava Třebčín
75 let Marie Pažourková Třebčín

V únoru oslavili:

87 let Anežka Báťková Lutín
84 let Vlasta Huslarová Lutín
83 let Milada Stachová Lutín
83 let Miroslav Zahradníček Třebčín
83 let Růžena Podušková Třebčín
80 let Marie Andrlíková Třebčín
80 let Růžena Sedláčková Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

V sobotu dne 28. l. 2006 v Lutíně pro-
běhlo slavnostní přivítání 5 dětí do svazku
obce. Krásný doprovodný program si při-
pravili žáci ZŠ Lutín.

/foto: Michal Holásek/

Opustili nás ve věku ...

91 let Jarmila Valentová Lutín
76 let Antonín Smička Třebčín
68 let Ladislav Porteš Lutín
68 let Milan Přichystal Třebčín
40 let Blanka Vitková Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti

Narozené děti:

prosinec:
Marek Vyroubal
Barbora Frélichová
Erik Šindler

Lutín
Lutín

Třebčín

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

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 5. 2006.

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