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Vážení spoluobčané,

do roku 2007 vstupujeme s nadějí, že 
nebude horší než ten předchozí. Bez ohle-
du na neklidný svět plný násilí a utrpení
a na často nepochopitelné chování a jed-
nání našich politiků věřím, že zdravý ro-
zum a moudré zacházení s důvěrou voličů 
zvítězí nad hloupostí, arogancí a nezdra-
vou touhou po moci.

V naší obci jsme v roce 2006 – zejména 
v jeho druhé polovině - rozhodně nezahá-
leli. Z velkých akcí byla zahájena hlavně 
rekonstrukce a modernizace čistírny 
odpadních vod, která bude v tomto roce 
pokračovat.

Obyvatelé panelového sídliště se koneč-
ně dočkali nové příjezdové cesty, chodní-
ku a parkoviště, které alespoň částečně 

Nová přístupová komunikace

14. prosince 2006 byla v Lutíně slav-
nostně otevřena dlouho očekávaná přístu-
pová komunikace k panelovému sídlišti 
s odstavným parkovištěm a chodníkem. 
Vzniklo dílo v hodnotě 15 mil. korun, na 
kterém se fi nančně podílejí Ministerstvo 
pro místní rozvoj a naše obec.

98 parkovacích míst zlepší alespoň 
částečně situaci na sídlišti, kde neúnosné 
množství parkujících vozidel značně ztrp-
čuje život všem jeho obyvatelům.

Nová komunikace a její pěkně upravené 
okolí dají našemu sídlišti novou podobu. 
Ve zlepšování životního prostředí na 
sídlišti chceme pokračovat v tendencích 
studie „Regenerace panelového sídliště“, 
samozřejmě v rámci fi nančních možností 
naší obce.

Antonín Bábek
starosta obce

„zlidští“ životní prostředí v okolí jejich 
domů. Nové chodníky a opravené komu-
nikace zlepšily a usnadnily život i obyva-
telům Třebčína.

V říjnu proběhly komunální volby, 
od listopadu pracuje nová obecní rada            
a zastupitelstvo. Jako (staro)nový sta-
rosta Vám děkuji za vyjádřenou důvěru. 
Spolu s Vaší podporou budeme usilovat 
o to, aby obec, která je naším domovem, 
prosperovala a vzkvétala ke spokojenosti 
nás všech.

Do nového roku 2007 přeji nám všem 
pevné zdraví, rodinnou pohodu, štěstí, 
úspěchy v práci i v osobním životě, vzá-
jemnou úctu, toleranci, klid a mír doma      
i ve světě.

Antonín Bábek
starosta obce

/foto: Zdeněk Kovařík/  Zahájení výstavby
27. září 2006                              

Dokončená komunikace 
30. listopadu 2006

/foto: Zdeněk Kovařík/

ZE ŽIVOTA OBCE

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

Toužebně očekávaná nová silnice
je v provozu!

V listopadu oslavili:
84 let Milada Rozsívalová Třebčín
83 let Milada Odstrčilová Lutín
83 let Marie Dočkalová   Lutín
82 let Jozefína Hanáková             Lutín
81 let Vojtěch Šlimbach Lutín
80 let Karel Přikryl Třebčín
80 let Anna Coufalová Třebčín
75 let Anna Kubáčová Lutín
75 let Jaroslava Koubková Lutín

V prosinci oslavili:
84 let Marie Šmehlíková             Třebčín
84 let Zdeněk Lasák Lutín
83 let Eliška Kapustová          Lutín
82 let Josef Dostál Lutín
81 let Ludvík Aczberger Lutín
81 let Jaromír Kubla Třebčín
80 let Jan Krátký Lutín
80 let Marie Smičková Lutín
75 let Marie Novotná Třebčín
75 let Jaroslava Látalová Třebčín
75 let Marie Crhová Lutín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví       
a spokojenosti.

Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP?

Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny – pře-
devším pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení 
zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již 
při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. 

Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme si jisti, zda a kde k němu 
dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď 
jedna zásada - k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku 1239 Pohotovostní 
služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato bezpečnostní opatření:

• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. ... 1239
Hasičský záchranný sbor: ...................................................... 150
Záchranná služba: ................................................................... 155
Policie ČR: ................................................................................ 158

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde  1.  3.  2007.     

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

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová. 
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Opustili nás ve věku …

81 let Jaroslav Špička Lutín
80 let Lubomír Domes Lutín
78 let Marie Mišáková Lutín
65 let Miroslav Gargel Lutín
49 let Marie Crháková Třebčín
 
Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.                                                                       

55 let společného života oslavili v září 
manželé Jan a Marie Novotní z Třebčína.

60 let společného života – diamanto-
vou svatbu oslavili v listopadu manželé          
Ladislav a Vlasta Recovi z Lutína.

Narozené děti:
říjen:
Lenka Mrázková Lutín
Veronika Mrázková Lutín

listopad:
Ema Baleková Lutín

prosinec:
Denisa Dostalíková Lutín

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

Zlatou svatbu - 50 let společného 
života oslavili v prosinci manželé
Vratislav a Jarmila Muzikantovi z Lutína.
/foto: Antonín Bábek/

/foto: S. Smičková/

/foto: Antonín Bábek/

*   *   *
Do dalších let přejeme hodně zdraví,     
spokojenosti a rodinné pohody.

V sobotu dne 9. 12. 2006 proběhlo 
v Lutíně slavnostní přivítání 6 dětí do 
svazku obce. Kouzelný doprovodný 
program si připravili žáci ZŠ Lutín.

Sbor pro občanské záležitosti

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

/foto: S. Smičková/



Pilně se připravovali členové turistic-
kého odboru na turistický pochod Má-
nesovou stezkou. Ale zatímco účast na 
novoročním výstupu stále stoupá, účast na 
Mánesově stezce stagnuje. Pochodu se zú-
častnilo 180 turistů a byl pořádán také běh 
Mánesovou stezkou, kterého se zúčastnilo 
46 závodníků. Na trasu vyjelo také 14 cyk-
listů, což bylo – vinou špatné organizace 
ze strany cyklistů - málo.

Velmi úspěšné jsou také již mnoho 
roků pořádané zájezdy na význačná místa 
naší republiky, doprovázené turistickými 
pochody. Letos to byl v květnu zájezd do 
Teplických a Adršpašských skal a v září do 
Jeseníků na Rejvíz.

Za zmínku stojí také účast členů na     
III. ročníku  jízdy za pokladem Hané. Dá 
se očekávat, že účast bude v příštích roční-
cích ještě vyšší.

Na výroční schůzi padla také zmínka     
o možnosti postavení rozhledny na Kosíři. 
Zdá se, že realizace této stavby je blízko, 
i když ne hned v roce 2007. Turistický 
odbor TJ Sigma je k tomu ochoten přispět 
peněžní částkou.

Činnost odboru turistiky v roce 2006 
lze hodnotit jako dobrou a doufáme, že 
v příštích letech se ještě zlepší.

Vladimír Smékal
odbor turistiky TJ Sigma Lutín

Z minulosti Lutína

/Z obecní kroniky a z knihy 100 let Sigma 
Lutín vybral a upravil Vladimír Smékal./

Složení obyvatelstva obce Lutína v roce 
1954 bylo následující: zemědělců bylo 70, 
dělníků 250, úředníků 85, zaměstnaných 
žen 90.

Zřízeny byly závodní jesle, ve kterých 
bylo 14 dětí.

V Lutíně bylo dohotoveno 48 nových 
bytových jednotek, přesto ale bytová tíseň 
trvala  nadále.

Zdravotní stav obyvatelstva byl dobrý, 
vyskytlo se jen asi 6 případů spály.

Národní škola byla pětitřídní a měla 
140 žáků. Družina mládeže pečovala                    
o děti zaměstnaných matek. Stravovna 
byla společná i pro mateřskou školu.

Dobrou činnost vyvíjela obecní knihov-
na, v zimních měsících byla uspořádána 
výstava knih.

Dne 9. května napadlo na rozkvetlé 
stromy tolik sněhu, že se větve lámaly.

MNV vykonal velký kus práce: byly 

opraveny silnice, dobudována požární 
jímka, upraveny parky, zvelebena škola. 
Během roku byly uspořádány 2 koncerty, 
4 divadelní představení, 250 filmových 
představení a celá řada tanečních zábav. 
V závodním klubu začaly pracovat zájmo-
vé kroužky, pěknou činnost vyvíjel hlavně 
loutkařský kroužek.

V závodní jídelně se vařila levná             
a chutná jídla. Cena obědu byla 4,20 Kčs, 
zaměstnanci platili 2,80 Kčs.

Na jaře roku 1953 se selo v JZD již na 
sloučených pozemcích, dobytek se svážel 
do společných stájí. Začalo se s výstavbou 
výkrmny vepřů, veškeré mechanizační 
polní práce prováděla Strojní traktorová 
stanice.

V n. p. Sigma byla v roce 1954 zahá-
jena doplňková výroba přístrojů dýchací 
techniky, což umožnilo zaměstnat další 
ženy. V roce 1955 došlo k dalšímu rozší-
ření výrobní základny. V novém provozu, 
vybaveném moderními obráběcími stroji 
a velkou hydraulickou zkušebnou, byla 
zahájena výroba nejtěžších čerpadel.

            
Další možnosti rozvoje 
regionu

Region HANÁ se intenzivně připra-
vuje na nové plánovací období Evropské 
unie pro roky 2007 - 2013, což prakticky 
znamená přípravu na využívání finanč-
ních prostředků z evropských struktu-
rálních fondů. Jedním z významných 
dotačních programů určených pro rozvoj 
venkova bude opět LEADER. Region 
HANÁ má s tímto programem dostateč-
né zkušenosti a má zájem být nadále jeho 
účastníkem.

V Regionu HANÁ se principy          
LEADER uplatňují již od roku 2002.           
Region z tohoto hlediska patří k průkopní-
kům programů typu LEADER na Moravě. 
Patří rovněž k nejúspěšnějším Místním 
akčním skupinám (MAS) v rámci celé 
ČR. Od roku 2002 získal Region HANÁ 
postupně finanční prostředky na realizaci 
záměrů místních subjektů v úhrnné výši 
asi 20 miliónů korun.

V roce 2006 se Region HANÁ rozšířil 
o 8 dalších obcí, takže jej tvoří Bílsko, Če-
chy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, 
Drahanovice, Hněvotín, Laškov, Louča-
ny, Loučka, Luběnice, Lutín, Náměšť na 
Hané, Olbramice, Olšany u Prostějova, 
Pěnčín, Senice na Hané, Senička, Slatini-

ce, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Těše-
tice, Ústín a Vilémov.

V rámci programu budou i nadále 
podporovány nejpřipravenější regiony 
– Místní akční skupiny, kterým bude 
již od r. 2007 dáno k dispozici 20 až 30 
mil. Kč. Tyto částky jsou určeny sub-
jektům z regionu (obcím, neziskovým 
organizacím, spolkům a zájmovým 
sdružením, školám a podnikatelům) na 
jejich investiční i neinvestiční projekty.
Jedním z výstupů přípravy na metodu 
LEADER je zpracování 

Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 
Regionu HANÁ.

Rozpracovaný plán je k dispozici na 
všech OÚ regionu a čeká na připomínky. 
Klíčovým rozhodnutím, které bude muset 
region v nejbližší době vyřešit, je volba 
opatření – v podstatě  typů projektů, které 
budou v regionu podporovány.

Zvažovány jsou zejména tyto oblas-
ti:  Modernizace zemědělských podniků 
– Investice do lesů – Přidávání hodnoty 
zemědělským a potravinářským produk-
tům – Diverzifikace činností nezeměděl-
ské povahy – Podpora zakládání podniků         
a jejich rozvoje – Podpora cestovního 
ruchu – Základní služby pro hospodářství             
a obyvatelstvo venkova – Ochrana a roz-
voj dědictví venkova.

Přivítáme jakékoli náměty, názory           
i připomínky.

Kontakt pro přihlášky zájemců o metodu      
LEADER:
Hana Rozsypalová, předsedkyně 
Regionu HANÁ, 585 954 308

Eva Kašparová, pracovnice 
Regionu HANÁ, 585 754 622

Ing. Miroslav Mačák, místopředseda 
Regionu HANÁ, 585 944 323

www.regionhana.cz, region.hana@seznam.cz

Projednávání strategie LEADER v Těšeticích 
dne 7. 12. 2006

/foto: Eva Kašparová/

ZAJÍMAVOSTI

Rekonstrukce ČOV Lutín

Celková rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod se řadí mezi klíčové akce obce,  
práce byly zahájeny 1. 8. 2006. 

Na konci listopadu byla uvedena do 
provozu nová linka hrubého předčištění     
a spolu s tím i celková technologie čerpání 
a hrubého předčištění. Na počátku tohoto 
roku budou v provozu nové technologie 
první linky aktivačních nádrží a dosazova-
cích nádrží. Probíhají práce na koncovém 
filtru odtoku vod a byly také zahájeny pří-
pravné práce pro objekt kalové koncovky.

Tyto práce s sebou přinášejí řadu dal-
ších přípravných a drobných činností, 
avšak výsledkem pro nás všechny bude 
vypouštění kvalitně vyčištěných odpad-
ních vod. 

Petr Látal
stavební technik

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Třiďme odpad! Má to smysl.
Zamysleme se nad tím proč. Někdo třídí 

proto, že má rád přírodu a nechce, aby při-
bývaly skládky. Jenom správně roztříděný 
odpad je možné dále zpracovávat. Jiný 
třídí, neboť ví, že je to potřeba. Odpady 
mají významný vliv na životní prostředí              
a je na nás všech, aby negativní dopady 
byly co nejmenší.

O vzniku odpadů rozhodujeme už při 
nákupu. Pro třídění a recyklaci je nutno 
se odpadem zabývat už v našich domác-
nostech – jakmile ho smícháme, nelze již 
třídit. Pořád ale existují odpady, které se 
nedají dále využít a končí na skládkách.

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 až 
200 kg odpadů. Pokud však odpady už 
doma třídíme a pak dáváme do barevných 
kontejnerů, umožníme recyklaci více než 
jedné třetiny tohoto množství. Za rok tak 
můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg 
plastů a 15 kg skla.

Nejhorší nešvar, který se v našich 
obcích v posledním období rozmohl, je 
spalování plastových obalů. Všechny 
chemikálie, které měly skončit v tříděném 
odpadu, skončí v ovzduší. Dýcháme je pak 
všichni, nejen původci. Nic se tím neušetří, 
každý z nás musí stejně za odpad platit, ale 
dopad na životní prostředí je devastující. 
Využijme možnosti, které obec nabízí, 
a třiďme odpad. Má to smysl a ve svém 
důsledku na tom vyděláme a uspoříme 
všichni.

Ing. Miroslav Mačák
 místostarosta

XI. obecní ples 
se bude konat v pátek 
dne 26. ledna 2007 

v aule ZŠ Lutín.

K poslechu a tanci hraje 
skupina COMEBACK. 

Vstupenky budou k dispozici 
po 12. lednu na OÚ Lutín.

O čem jednala a co rozhodla rada obce  
na svých jednáních

      dne 13.  11. 2006:

 Schválila uvolnění finančních částek 
z rozpočtu obce na pořízení nepeněž-
ních darů všem odstupujícím zastupi-
telům.

 Schválila uzavření smlouvy mezi obcí 
Lutín a Státním fondem životního 
prostředí pro poskytnutí dotace na pří-
stupovou cestu do sídliště a pověřila 
starostu podpisem této smlouvy.

 Jmenovala předsedy inventarizačních 
komisí k provedení inventury majetku 
obce. Dále jmenovala složení likvi-
dační komise.

 Schválila uvolnění finančních pro-
středků k zabezpečení mikulášské 
besídky v Lutíně a Třebčíně.

 Schválila zajištění tradičního vánoč-
ního koncertu v kapli sv. Floriána 
v Třebčíně.

dne 27. 11. 2006:

 Schválila Jednací řád Rady obce Lu-
tín.

Nová linka hrubého předčištění na ČOV Lutín byla uvedena do provozu na konci listopadu 2006.

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Pečlivé třídění odpadu
šetří životní prostředí i naši ,,kapsu“



 Schválila firmě LUKROMTEL a.s. 
podmínky pro uložení přípojky NN 
v obecním pozemku parc. č. 466      
v k. ú. Třebčín.

 Schválila Rozpočtová opatření polož-
kové části rozpočtu č. 8/2006 a Roz-
počtová opatření odvětvového třídění 
rozpočtu č. 10/2006.

 Schválila organizaci a zabezpečení 
slavnostního otevření přístupové ko-
munikace, které se koná 14. 12. 2006 
ve 14.00 hod. 

 Schválila program 1. zasedání Zastu-
pitelstva obce Lutín, které se koná 
13. 12. 2006 v 18.00 hod. v aule ZŠ 
v Lutíně.

dne  11. 12. 2006:

 Projednala Programové prohlášení 
Rady obce Lutín na období 2006 
– 2010.

 Znovu se zabývala problematikou 
těžby štěrkopísku v lokalitě Lutín – 
Luběnice a rozhodla odeslat na odbor 
životního prostředí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje důrazné zamítavé 
stanovisko.

 Ustavila komise rady obce a zabývala 
se personální otázkou těchto komisí.

 Schválila Rozpočtová opatření roz-
počtu č. 11/2006 a č. 9/2006.

                                                 /ba/

Školní jídelna MŠ Lutín 
je jako nová

Školní jídelna při mateřské škole v Lutíně 
prošla v minulém měsíci rekonstrukcí soci-
álního zařízení, opravou dlažby v prostorách 
chodby a inovací kuchyněk na oddělení. 

Vybavení kuchyně bylo doplněno krou-
hačem zeleniny a nerezovým vozíkem pro 
přepravu jídel dětem na oddělení. Všichni 
naši strávníci obdrželi – tak jako každý rok 
– při mikulášské nadílce balíček se slad-
kostmi. Paní kuchařky také již tradičně 
napekly cukroví dětem pro zpříjemnění 
vánoční besídky.

Kolektiv kuchyně přeje všem strávníkům 
mnoho úspěchů a pevné zdraví v roce 2007.

Hana Smičková

Dýňová slavnost

Jednou z nejzdařilejších akcí, kterou 
pořádá naše „mateřinka“, je už tradičně 
„dýňová slavnost“. Ta podzimní se opět 
povedla na výbornou. Pro děti byly připra-
veny různé soutěže, které prověřily jejich 
šikovnost, ale i odvahu.Většina dětí se na 
slavnost dostavila v krásných maskách, za 
které patří dík maminkám, jejich zručnosti 
a fantazii.

Někdy bylo opravdu  těžké  poznat, kdo 
se za strašidlem, ježibabou, dýní či podob-
ným stvořením ukrývá. Ale ani p.učitelky se 
nenechaly v netopýřích „hábitech“ zahanbit.

Nálada byla skvělá a při horkém čaji, 
svařeném vínu a dýňové buchtě, kterou 
děti upekly se svými učitelkami, odpoled-
ne ubíhalo.                                                              

Pěkný podzimní den si spokojené děti 
i rodiče užívali až do večera a ze zahrady, 
vyzdobené dýněmi a strašidly, se jim ani 
nechtělo domů. 

Společně s dětmi se už těšíme na příští 
„dýňovou slavnost“ – zase na podzim.
                                                                   

 Marta Báťková
učitelka MŠ Lutín

,,Š písmenko pro tebe, 
se ŠANCÍ to zvládneme“

Zdá se nám při každodenních povin-
nostech samozřejmé, že naše děti musí být 
zdravé a spokojené. V tom každodenním 
shonu si nemáme čas uvědomovat, že 
život přináší mnohá překvapení. Radost 
máme z těch pěkných, ale někdy přijdou 
dny plné strachu, bolesti a trápení.Ti malí, 
rodičům nejmilejší, musí bojovat se zákeř-
nou chorobou. Je radostné konstatovat, že 
většina dětí se vyléčí a vrátí domů. Ale ob-
čas někdo tento krutý boj prohraje…

O vánočním čase býváme ohleduplněj-
ší, ochotní více pomáhat potřebným. Mož-
ná právě proto se v tomto čase pořádají 
různé charitativní akce a peněžní sbírky.

Sdružení ŠANCE (sdružení rodičů         
a přátel hematologicky a onkologicky 
nemocných dětí) každoročně pořádá akci 
Vánoční hvězda. Jedná se o prodej živých 
květin, jehož výtěžek se použije na pomoc 

dětem na jejich pouti za zdravím. Tato 
akce si získává stále větší oblibu, pro pří-
klad uveďme, že v roce 1998 byl výtěžek 
58 700 korun a o sedm let později činil 
přes 600 000 korun. 

Každý, kdo má dítě, ví, co je Láska. 
Jedině s láskou můžeme prožít život smys-
luplně. Ta Láska s velkým „L“ se skládá 
z malých - lásky k lidem, lásky k práci, 
lásky k přírodě ...

Akce Vánoční hvězda se nám moc líbi-
la, a proto jsme se rozhodly ji uspořádat 
též v Lutíně. Vybraly jsme MŠ a ZŠ, pro-
tože už jsme se mnohokrát přesvědčily, že 
děti mají svá srdíčka otevřená a dokáží po-
máhat a přesvědčit k pomoci i své rodiče, 
a to nejen o Vánocích. Zvláště malé děti 
byly nadšené, když si kytičku odnášely 
v rukách a věděly, že tím pomohly jiným 
dětem.

Velmi nás potěšil zájem a moc děkuje-
me všem dospělým i jejich dětem, že naši 
sbírku podpořili.

Přejeme všem: ,, Ať vánoční hvězda 
dlouho zdobí vaše domovy a pohled na ni 
ať vás zahřeje, protože jste pomohli tam, 
kde je třeba.“

Doufáme, že se tato akce stane i v Lutí-
ně tradicí a příští rok zase NA SHLEDA-
NOU. Děkujeme.

(Pozn.: Vánoční hvězdu zalévejte od-
spodu, má raději chladno, a kdyby vám 
náhodou opadala, tak věřte, že ten příjem-
ný pocit, že jste pomohli, neopadá ani do 
příštích Vánoc.)

Dana Ostianová
vedoucí učitelka MŠ Lutín

Leona Čotková
třídní učitelka 1.B ZŠ Lutín

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Lutínské děti podpořily sbírku
„Vánoční hvězda“

ŠKOLY  INFORMUJÍ

ZŠ Lutín 
– škola  florbalu zaslíbená

Ondřej Pospíšil, Petr Voňka, Pavel Ko-
vařík, Libor Vrbka, Martin Přibyl, Ondřej 
Havelka, Filip Danyi, Jiří Brhel, Tomáš 
Svoboda, Michaela Chvátalová, Dana 
Müllerová, Kamila Zbořilová, Michaela 
Báťková, Lucie Stratilová, Anna Kurfürs-
tová, Veronika Tomášková, Ilona Navrá-
tilová, Ivana Vitková, Ivana Srnečková 
- všichni výše jmenovaní žáci reprezen-
tovali v tomto školním roce naši školu ve 
florbalu a musím říct, že velmi úspěšně. 

Jak hoši, tak i dívky vybojovali 2. mís-
to v okrese Olomouc. Jednoduše řečeno, 
naši žáci florbal hrát umějí. Ale ono to tak 
jednoduché není, aby družstvo vyhrálo. 
Hráči musí do hry dát srdce, musí umět 
bojovat, musí umět napravit chybu svou 
nebo spoluhráčovu a nenadávat mu, musí 
se umět povzbuzovat. A tohle všechno 
naše  družstva zvládla. Svá první utkání 
sice prohrála, ale dokázala  zklamání pře-
konat a zbytek zápasů vyhrála. Byla radost 
dívat se na jejich hru, což ocenili i učitelé 
z jiných škol.

Na závěr chci všem žákům poděkovat 
za vynikající reprezentaci školy i obce        
a popřát jim další sportovní úspěchy. 

Mgr. Jan Chmelář
učitel Tv

/foto: Mgr. Jan Chmelář/

Ze slohových 
prací ...

Učitelé a žáci lutín-
ské základní školy jsou 
nejpilnějšími dopisova-
teli našeho Zpravodaje. 
Díky nim víme, že jejich 
školní i mimoškolní 
život je velmi bohatý. 

Soutěží, sportují, jezdí na exkurze            
a výlety, trápí se nad testy, slohovými pra-
cemi a prověrkami všeho druhu. Učitelé 
touží po pilných a hodných žácích, žáci 
po energických, ale tolerantních učitelích,       
a všichni společně po dobrých výsledcích.

Pro zpestření našeho někdy až příliš 
vážného zpravodaje jsme se svolením 
jejich učitelky nahlédli (a nahlédneme            
i příště) do slohových prací žáků, abychom 
se dozvěděli, jak si představují ideálního 
učitele a jak by mohl vypadat ideální žák. 
Malé postřehy žáků p. uč. Voňkové ze slo-
hových prací na toto téma dokazují, že obě 
strany „pracují“ na tom, aby vztah učitel 
– žák nebyl stálým soubojem, ale společ-
nou cestou ke společnému cíli:

„ ... Učitel by měl být přemýšlivým člo-
věkem, který má o žáky zájem a který 
je schopen být pro ně autoritou. Ideální 
učitel umí dobře naučit a dokáže si zís-
kat pozornost a poslušnost třídy. A když 
vznikne problém, snaží se ho řešit v klidu 
a zachovat se ke všem spravedlivě ...“

„... Učitel mých snů byl vždy muž s krásně 
vypracovanou postavou a skvělou pova-
hou. Jenže si myslím, že takový snad ani 
není ...“

„... Můj superučitel by se měl umět vcítit 
do duše žáka. Někdy by mohl udělit menší 
poznámečku, ale co mu hlavně nesmí 
chybět, je smysl pro humor ...“

„... Ideální učitel nemusí být sex-idol, ale 
musí umět naučit ...“

A jak by měl vypadat ideální žák, aby jeho 
dokonalost příliš „nebolela“ a neprovo-
kovala „normální“ průměr? S humorem, 
ironií nebo úplně vážně se „deváťáci“ 
zamýšleli nad problémem obecně i sami 
nad sebou:

„... Vedle chytrosti a zábavnosti by měl být 
ideální žák upřímný, v hodinách vždy vzorně 
naučený a dávat pozor, co vyučující říká. 
Takového žáka by každá učitelka chtěla 
– nejlépe celou třídu! Taková třída plná su-
peržáků, s tou by nebyly žádné problémy ...“

„... Ideální žák by se měl snažit být co 
nejlepší, i když je to někdy opravdu dost 
těžké ... Když zajdeme až do extrému, měl 
by být na ostatní milý, hodný, slušný, po-
zdravit učitele i desetkrát za den, dojídat 
obědy, nevyhazovat svačiny, schovávat si 
přezůvky, sedět slušně v lavici, nehrbit se 
a sledovat výklad v hodině ...“

„... ale v mých očích vypadá ideální žák 
jinak: učí se tak, aby měl čas i na jiné 
věci, občas zapomene domácí úkol a as-
poň někdy poruší školní řád ...“

Velmi zajímavý je názor na vztah mezi 
žákem a učitelem: 

„... Myslím si, že nejdůležitější asi je, aby 
byl vztah žáka a učitele založen na vzájem-
né důvěře a toleranci. Je také dobré, když 
učitel ví, z jakého prostředí žák pochází, 
zda je jeho rodina úplná nebo ne ... Dále 
určitě napomáhá dobrým vzájemným 
vztahům pravdomluvnost. Pak se dá mno-
hým nepříjemným situacím předejít ...“

„... Kdyby ve třídě byly dobré vztahy 
mezi všemi žáky a učiteli, výuka by byla 
příjemná, obohacující a méně stresující.               
I po letech by všichni vzpomínali na krás-
ně prožitá školní léta ...“
     

Mgr. Ladislava Kučerová

Pozn.: Další pozoruhodné prá-
ce zveřejníme v příštích číslech.

Turistika v roce 2006

21. listopadu se uskutečnila výroční schů-
ze odboru turistiky TJ Sigma Lutín. Účast 
na této schůzi byla velmi pěkná a výroční 
zprávu přednesl předseda oddílu Vladimír 
Grézl. Z činnosti odboru vyjímáme hlav-
ní akce:

Ještě v poslední den roku 2005 uspo-
řádal odbor turistiky v aule ZŠ vydařený 
silvestrovský večírek.

A hned následující den vyrazila spousta 
lidí z Lutína i okolí k novoročnímu výstu-
pu na Kosíř. Byl to devatenáctý ročník této 
akce a účast byla rekordní. Počet účastníků 
1912 byl takřka dvaapůlkrát větší než před 
19 roky na 1. ročníku. Je to akce velmi ob-
líbená, a tak není divu, že počet účastníků 
rok od roku roste.

Několik dní po tom se zúčastnili členo-
vé odboru jako pořadatelé zimního běhu 
přes Kosíř. Účast byla 83 závodníků.

Chlapci a děvčata z Lutína
florbal hrát umějí

Z TJ SIGMA LUTÍN



Vánoční strom
Stalo se již tradicí, že v adventním čase 

svítí před areálem ZŠ Lutín vánoční strom. 
Nejinak tomu bylo i v roce 2006. 

Jeho rozsvícení však loni vypadalo ji-
nak než obvykle. Ve čtvrtek 6.prosince se 
u stromu sešli žáci ZŠ a děti z MŠ spolu 
se svými rodiči, aby slavnostně rozsvítili 
symbol Vánoc – vánoční strom. Po krát-
kém projevu starosty obce předvedli žáci 
školy pod vedením p. uč. Ivany Kubíčkové 
krátké kulturní pásmo, po kterém byl za  
spontánního dětského odpočítávání strom 
rozsvícen. Na závěr připravil OÚ Lutín 
překvapení – krátký, ale přesto velmi hez-
ký ohňostroj.

Za všechny přítomné, účinkující, pří-
tomné rodiče a hosty si přeji, aby se tato 
krásná akce stala v naší obci tradicí.

Mgr. Jan Spurný
ředitel ZŠ

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Zdobení perníčků

Každoročně s příchodem vánočního 
času zdobí lidé vánoční perníčky. V zá-
kladní škole v Lutíně mělo zdobení per-
níčků velký ohlas.

S  nápadem přišly kuchařky ze školní 
jídelny při základní škole a napekly přes 
sedm set perníčků, které si děti mohly 
samy nazdobit. Perníčky zdaleka nestačily, 
protože dětem se zdobení líbilo.Některé je 
musely hned ochutnat, jiné si je odnesly 
domů pro své maminky. Při zdobení zjiš-
ťovaly, že nazdobit takový perníček není 
vůbec jednoduché a chce to trpělivost. 

Akce byla  hodnocena jako vydařená, 
děti o ni měly zájem. V tomto roce nebo 
hned o velikonocích můžeme pečení zopa-
kovat. Protože si děti přicházely pro recept 
na přípravu perníčků, doporučíme ten náš 
ze školní jídelny v Lutíně i občanům Lutí-
na a Třebčína:

600g hladké mouky
200g moučkového cukru
100g medu
1 ks perníkového koření
1 lžíce kakaa
1 lžíce mleté skořice  
15g sody                          
4 vejce
50g tuku Lukana nebo másla

Těsto necháme 1-2 dny odpočinout. 
Zdobíme citronovou nebo bílkovou po-
levou.

Do nového roku 2007 přeje hodně štěs-
tí, zdraví a spokojenosti                                       

kolektiv kuchařek ze školní jídelny při ZŠ v Lutíně.
/foto: Mgr. Jan Spurný/

Předvánoční čas v ŠD 
Naše školní družina neslouží v žádném 

případě k odkládání dětí na dobu před od-
jezdem autobusů nebo odchodem domů. 
V předvánočním čase jsme uskutečnily 

s dětmi zdařilé akce, které jim přinesly 
nejen radost a zábavu, ale také poučení.

Čas vánoční je spojen s pohádkou,         
a tak jsme přivítaly nabídku nejstarších 
dětí školní družiny, které si připravily pro 
mladší spolužáky divadelní představení.

K adventu patří také výroba dárků          
a přáníček pro nejbližší. Děti si vyrobily 
přání nejen pro své blízké, ale i pro obyva-
tele DPS. Odměnou za pěknou práci všem 
110 dětem školní družiny bylo mikulášské 
nadělování s návštěvou Mikuláše, čerta      
a anděla.

V každém oddělení se všechny děti 
aktivně zapojily do vánočních příprav. 
Malovaly vánoční přání, zpívaly kole-
dy, poslouchaly vyprávění o vánočních 
zvycích a tradicích, vyzdobily si školní 
družinu, předvedly kulturní vystoupení                      
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
v obci a ještě si stihly hrát a užít si vánočně 
laděnou diskotéku.

Přestože Vánoce v kruhu rodiny je 
teprve čekaly, byly jsme rády, že jsme                
k tomuto radostnému očekávání přispěly 
i naší prací.

Iva Lužná
vedoucí vychovatelka ŠD

/foto: Iva Lužná/

Předvánoční čas byl plný příprav a radovánek

Netradiční hodina 
českého jazyka

Začátek adventního času jsme prožili 
neobvykle a slavnostně. Strávili jsme ho-
dinu češtiny v krásném prostředí lutínské 
kapličky. Setkání zahájila p. uč. Kubíč-
ková, která zavzpomínala na vánoční čas 
svého dětství a na návštěvy ranních rorátů 
ve starobylém kostele v Drahanovicích.

Pak následoval krátký kulturní program, 
který jsme si již delší dobu připravovali. An-
drea Španihelová a Soňa Dostálová zahrály 
na flétnu koledu Chtíc, aby spal skladatele 
Adama Michny z Otradovic. V podání Karla 
Řehulky, Jana Smičky, Terezky Chromeč-
kové, Michaely Brázdilové, Adély Karhán-
kové a Andrey Španihelové zazněly verše 
významného českého básníka 20. století 
Jana Zahradníčka, který prožíval od 50. let 
nelehký osud psance v potemnělé atmosféře 
komunistické éry. Jeho báseň Chudobky        
a Ježíškova košilka jsou vlastně legendami, 
vypovídají o jeho člověčenství a hluboké 
víře. A dále jsme poslouchali zajímavé vy-
právění pátera Antonína Ptáčka, mluvil totiž 
o významu adventu a poselství Vánoc.

Adventní věnec ve vestibulu naší školy 
nám tak každé ráno připomínal jedinečnost 
a tajemství vánočních chvil.                        

Žáci 6. A 
/foto: Mgr. Jan Spurný/

Mikulášská nadílka 
v Lutíně

Setkání s Mikulášem, čertem a andělem 
patří každý rok k nejsilnějším dětským 
zážitkům. Nejinak tomu bylo i v pondělí       
4. 12. 2006 v Lutíně, kdy učitelé Sigmun-
dovy střední školy strojírenské ve spolu-
práci s komisí školství, mládeže a tělový-
chovy uspořádali mikulášskou nadílku pro 
místní děti. Mikuláš se svými pomocníky 
nejdříve sestoupil z nebeských výšin, aby 
odměnil různými dobrotami děti lutínské 
mateřské školy. Když přišel mezi ně, úža-
sem se jim rozsvítily oči. Zatímco Mikuláš 
vzbuzoval v dětech posvátnou úctu a anděl 
klid a pohodu, čert měl na starosti nahánět 
strach největším zlobivcům. Na ty jeho 
hrůzostrašné vzezření opravdu zapůsobilo, 
neboť i ti největší neposedové honem sli-
bovali, že se do příštího roku určitě polepší 
a že budou vzorně poslouchat, a tak si na-

konec Luciferův zástupce 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 příjemně překvapily. 

Další Mikulášovy kroky vedly do míst-
ní základní školy, kde už ho děti prvních 
až třetích tříd nedočkavě vyhlížely. 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 brambor. Zato se dětí vyptával na 
jejich chování, úspěchy i nezdary ve škole. 
Přesvědčily ho až písničky, ve kterých mu 
všechny děti slibovaly, že už budou hodné 
a pracovité. Protože se za ně zaručily do-
konce i jejich hodné paní učitelky, nadělil 
jim Mikuláš také  spoustu sladkostí. Na 
rozloučenou si všichni společně zazpívali 
vánoční koledu a děti prosily Mikuláše, 
aby se k nim za rok zase vrátil.

Mgr. Tomáš David
učitel Sigmundovy SŠS
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„Nebeská“ dvojice nadělovala,
čert strašil, ale netrestal

/foto: Iva Lužná/


