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ZE ŽIVOTA OBCE

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

Investiční akce
 V loňském roce zabezpečovala obec Lu-
tín několik náročných investičních akcí, kte-
ré značně zatížily její rozpočet a ve svých 
důsledcích zatíží i rozpočty příští. Uvádím 
alespoň ty nejnákladnější:
 V Třebčíně byly v rozvojové lokalitě 
pro výstavbu rodinných domů nad nádra-
žím vybudovány inženýrské sítě. Na tuto 
akci byly vynaloženy prostředky ve výši 
1,59 mil. Kč. Dále byla provedena celko-
vá oprava komunikace od horní kapličky 
směrem na Lípy v hodnotě 2,46 mil. Kč.
 V Lutíně byla v závěru roku dokončena 
přístupová komunikace k panelovému sídliš-
ti včetně zpevněných ploch (chodníků) a dal-
ších úprav v celkové ceně 15,57 mil. Kč. Na 
tuto akci získala naše obec státní dotaci 4 mil. 
Kč, ale musela si vzít úvěr ve výši dalších 
10 mil. Kč, které bude splácet až do roku 2022.
 

 Zároveň se od srpna 2006 rozběhla úplná 
rekonstrukce čističky odpadních vod s pří-
mými náklady 41,31 mil. Kč. Tato akce 
bude dokončena k 31. 7. 2007. Na tuto re-
konstrukci získala obec dotaci ze státních 
prostředků ve výši 30,67 mil. Kč, ale stej-
ně si musela vzít úvěr 13 mil. Kč, aby akce 
mohla být dofi nancována. 10% celkové do-
tace od SFŽP bude vyplaceno obci až po vy-
hodnocení celé akce, což trvá asi rok.
 Další finančně náročná akce – získání 
vodárenského systému pro pitnou, dešťovou 
i splaškovou vodu od společnosti SIGMA 
GROUP a.s. do majetku obce za cenu 6,25 mil. 

Kč – se uskutečnila v polovině loňského 
roku.
 Pro úplnost je třeba dodat, že obec stále 
ještě splácí půjčku a úvěr na rozšíření kana-
lizace, a to až do roku 2009. V letošním roce 
tak bude splácet bance úvěry včetně úroků 
ve výši 5,25 mil. Kč, v příštím roce 5,59 mil. 
Kč. K určitému uvolnění dojde až od roku 
2010, kdy splátky budou už podstatně nižší 
(2,7 mil. Kč), pokud si ovšem obec nevez-
me úvěr na fi nancování nějaké další akce.

 V nejbližších letech nás čekají další 
dvě fi nančně značně náročné akce, kte-
ré jsou ve stadiu příprav. Je zpracována 
projektová dokumentace pro vybudová-
ní vodovodu ve staré části Lutína. Pod-
le rozpočtu si tato akce vyžádá 8,3 mil. 
Kč. Abychom mohli požádat o dota-
ci, je nutné vyřídit územní rozhodnutí 
a získat stavební povolení. Protože se jedná 
o velmi rozsáhlou akci, podaří se to nejdří-
ve v polovině roku 2007. Předpokládáme , 
že bychom mohli získat dotaci na rok 2008 
a v tomto roce akci uskutečnit.
 Rekonstrukce ulice Jana Sigmunda 
v Lutíně bude řešena v součinnosti s Kraj-
ským úřadem Olomouc. Větší fi nanční 
částku poskytuje právě on, a proto také 
rozhoduje o tom, kdy bude akce zahájena. 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhod-
lo, že rekonstrukce bude provedena v roce 
2008. Finanční podíl naší obce je značný 
– 7,8 mil. Kč, přičemž celková hodnota díla 
činí téměř 38 mil. Kč. Zde patrně nebude 
možné získat dotaci.
 Je zřejmé, že obec Lutín čeká náročné 
období. Přesto se i pro letošní rok připra-
vují další investiční akce, případně vý-
znamnější opravy v obou částech obce. 
Mělo by se jednat například o zajištění 
projektových dokumentací na akce připra-
vované pro další období (výstavba nových 
komunikací a chodníků, opravy a rekon-
strukce starších chodníků, opravy a rozší-
ření veřejného osvětlení). Měly by být rov-
něž vyčleněny prostředky na veřejnou zeleň.

 

 Plán investiční výstavby, významných 
oprav, rekonstrukcí a pořízení majetku 
(např. koupě pozemků) bude schvalovat 
zastupitelstvo obce v březnu 2007 na svém 
veřejném zasedání.

Ing. Lubomír Václavík
/foto: Antonín Bábek/                           tajemník OÚ

Vodné a stočné
 Vedení fi rmy ARKO TECHNOLOGY, 
a.s., která v naší obci provozuje vodáren-
ské zařízení, seznámilo začátkem února 
Radu obce Lutína s výsledky provozování 
tohoto zařízení za rok 2006. 
 Skutečné náklady byly ve srovnání s kal-
kulací vyšší, přesto fi rma dosáhla přiměře-
ného zisku.
 V této souvislosti projednalo vedení fi r-
my v radě obce návrh kalkulace nákladů a 
výnosů, které předpokládá pro rok 2007. 
Nájem fi rmy ARKO odváděný obci se 
zvedne z částky 600 tisíc na 900 tisíc Kč. 
Tyto prostředky tvoří příjem v rámci roz-
počtu obce a ta je využije na investice do 
vodárenského zařízení, tedy do svého ma-
jetku.

 Z předložené kalkulace vychází návrh 
ceny vody (vodného) pro rok 2007 na 
22,50 Kč za m3 odebrané vody. Vodné by 
tedy zůstalo na úrovni loňského roku. 

Stočné by se zvedlo o 1,50 Kč, tedy ze 
současných  18,- Kč za m3 odpadní vody 
na 19,50 Kč.

Od 1. dubna stoupne cena stočného!

Čeká nás náročné období

Nová ulice k Sídlišti

Nová výsadba na Růžové ulici

Opustili nás ve věku …

83 let     Marie Dočkalová Lutín
81 let     Vilém Borek Lutín
79 let     Jiřina Látalová Třebčín
79 let     Štefan Andrejčik Lutín
76 let     Zdenek Pospíšil  Lutín
70 let     Bohumil Bílý Třebčín
52 let     Milan Navrátil Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast

Sbor pro občanské náležitosti

V lednu oslavili:
88 let Ing. Stanislav Huslar Lutín
85 let Zdeněk Hanák Lutín
80 let Jiří Grunta Lutín
75 let Radmila Mazalová Lutín
75 let Marie Kutá Lutín

V únoru oslavili:
88 let Anežka Báťková Lutín
85 let Vlasta Huslarová Lutín
84 let Milada Stachová  Lutín
84 let Miroslav Zahradníček Třebčín
81 let Marie Andrlíková  Třebčín
81 let Růžena Sedláčková Lutín
80 let Bedřich Dvořák Třebčín
75 let Václav Dokládal Třebčín
75 let Marie Minaříková Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

             *             *            *

Narozené děti:

listopad 2006:
Radek Kappel Lutín

prosinec 2006:
Jakub Michalec Lutín
Václav Dusík Lutín

leden 2007:
Lukáš Rösel Lutín

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

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde  1.  5.  2007.     

Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si 
redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, 
popř. krácení dodaných příspěvků.
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Život plný sportu
 Na konci loňského roku, 15. pro-
since 2006, zemřela paní Dobrosla-
va Křížková. V Lutíně prožila téměř 
60 let svého života. Byla aktivní člen-
kou TJ Sigma Lutín, dlouhá léta vedla 
cvičení dětí a žen. Nechyběla při žádné 
sportovní akci v Lutíně a od roku 1955 
se obětavě věnovala nácviku spartaki-
ádních skladeb pro ženy od prvních 
taktů až po fi nále v Praze.
 Byla rovněž členkou klubu zahrádká-
řů a skalničkářů a až do vysokého věku 
se živě zajímala o společenský život 
v obci.
 Poslední měsíce svého života strávi-
la v prostějovském domově důchod-
ců, kde také zemřela po delší nemoci 
v úctyhodném věku 91 let.

2. Bezpečnost při distribuci 
zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu  provádí v souladu 
s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům. 

V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah 
je  přesně defi nován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především  se jedná o 
pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných 
pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifi kačních 
tabulek či provozní revize.

Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace 
zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu 
v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již v malém 
množství dodává zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a 
identifi kuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit 
tak osoby opustit „zamořený“ prostor. 
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Severomoravské 
plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně pod 
spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální 
nebezpečí, protože v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy 
odchylku od bezpečného provozu zařízení všech plynárenských kategorií. 
Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na možný 
únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s. 
tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti. 

PLYNÁRENSKÝ SLOUPEK
( Navazujeme na pokyny SMSZP  v minulém čísle OZ.)



Významná náštěva v Lutíně
Dne 8. 1. 2007 navštívil naši obec 

ministr vnitra Ivan Langer, aby si prohlédl 
zrekonstruované obvodní oddělení Policie 
ČR v Lutíně. Následně zavítal i na obecní 
úřad, kde se v krátké besedě zajímal o dění 
v naší obci. 

Obecní knihovna
Vedoucí knihovny v Lutíně p.Bronislava 

Pospíšilová oznamuje čtenářům, že se půj-
čovní doba upravuje následovně:

pondělí   9.00 - 11.30 hod.
             12.30 - 17.30 hod. 
středa     9.00 - 11.30 hod.
             12.30 - 17.30 hod.

 

muži ženy celkem
k 31. 12. 2005 1562 1654 3216
Lutín 1251 1332 2583
Třebčín 316 320 636
k 31. 12. 2006 1567 1652 3219

Počet osob
                   Lutín             místní část Třebčín Lutín vč. m. č. Třebčín           

celkem   muži   ženy       
∑Σ    muži    ženy        ∑

přihlášených       30      44      74       14        13       27                    101
odhlášených       28      42      70         8        10       18                       88
narozených       11        7      18         4          2         6                      24

Počet obyvatel

Pohyb obyvatelstva v roce 2006

Eva Dudková, pracovnice OÚ

/fota: Ing. Miroslav Mačák/

Z minulosti Lutína
/Z obecní kroniky vybral 
a upravil Vladimír Smékal./
 V obci byla v roce 1955 založena 
organizace Svazu české mládeže a také byl 
vytvořen Výbor žen.
 Byly pořádány oslavy 1. máje a 9. 
května, únorových událostí bylo vzpo-
menuto rozhlasem. Za pomoci občanů a 
školní mládeže byl upraven prostor kolem 
pomníku padlých. Byla dána do provozu 
pošta v adaptovaných místnostech po 
prodejně potravin. Byly otevřeny prodejny 
v nových prostorách, a to Masna /maso 
a uzeniny/, Pramen /potraviny/, Jas /obuv/, 
Tep /textil/ a holičství. Byla dána do provo-
zu rovněž lékárna. Nezdařil se pokus o  za-
vedení kyvadlové dopravy do Olomouce.
 JZD zaznamenalo značný rozmach. 
Počet členů se zvýšil na 62, předsedou 
se stal Jaroslav Smička. Organizace práce 
v družstvu byla dobrá, všechny úkoly 
byly včas plněny, byl dostatek stálých 

Evidence obyvatel

pracovních sil i brigádníků. Družstevníci 
měli možnost chovat pro vlastní potřebu 
záhumenkovou krávu a vepře.  
 Národnímu podniku Sigma byly přidě-
leny bytové jednotky v Olomouci. Nastalo 
stěhování občanů z Lutína do Olomouce, 
kde byl bohatší kulturní život. Dělo se tak 
i přesto, že Závodní klub n. p. Sigma vy-
víjel čilou kulturní a společenskou činnost. 
Pracovníci podniku zakládali kroužky, ve 
kterých nacházeli bohaté vyžití.
 V důsledku zvýšeného stěhování do 
Olomouce se snížil počet dětí v místní ško-
le. Pětitřídní národní škola měla 132 žáků, 
Pionýrská organizace 46 členů. Mimo obec 
studovalo nemálo dětí na průmyslových ško-
lách, na gymnáziu a na pedagogické škole.
 Zvýšil se počet knih v obecní knihovně, 
kterou navštěvovalo stále více čtenářů. 
Byla uspořádána výstava knih s prodejem. 
Představení v kině se konala denně mimo 
pondělí a čtvrtek a návštěvnost byla vysoká.
 Občané Lutína jezdili v hojné míře na 
rekreaci a využívali lázeňské péče. Byli 
ošetřováni odbornými lékaři v závodní 
ošetřovně. Z nakažlivých nemocí se vy-
skytovaly jen spalničky a zarděnky.

Provozování vodovodů 
a kanalizací (informace 
zákazníkům)
 Společnost ARKO TECHNOLOGY, 
a.s., která je provozovatelem vodovodů 
a kanalizací v obcích Lutín a Třebčín, si 
dovoluje touto cestou předložit kontakty 
na pověřené pracovníky společnosti, kteří 
jsou zodpovědní za bezchybný provoz 
těchto vodohospodářských zařízení. Cílem 
této informace je zlepšení komunikace a 
zkvalitnění informovanosti tak, aby spolu-

práce byla co nejefektivnější a nejspolehli-
vější.
 Telefonní číslo na provozovnu zajišťu-
jící servis (opravy a údržbu vodovodů a 
kanalizací) je 585 944 321. Provozovna je 
umístěna na ČOV v Lutíně. 
Odpovědní pracovníci:
za provoz Zdeněk Dvořák, 
mobil: 724 566 235,
za fakturaci Michaela Štverková, 
tel.: 547 423 220,
za smlouvy Mgr. Zdeněk Navrátil, 
mobil: 602 729 917

Mgr. Zdeněk Navrátil je rovněž firmou 
ARKO TECHNOLOGY, a.s. pověřen 
řízením veškerých souvisejících činností 
v oblasti provozování vodohospodářských 
zařízení.

Případné fakturační změny (např. sta-
novení výše záloh, nahlášení počtu tr-
vale bydlících osob apod.) je potře-
ba oznámit a zaslat písemně na adresu:
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 
Vídeňská 108, Brno, PSČ 619 00

v Olomouci, požár kravína v Loučanech, 
požár stohu slámy v Hněvotíně a velký po-
žár vepřína v obci Nedvězí.

Na tyto akce vyjížděli hasiči s jed-
ním nebo oběma zásahovými vozidly 
a několikrát použili nehořlavé obleky 
a dýchací přístroje. Těchto jedenáct výjez-
dů dává dohromady 156 hodin namáhavé 
práce ve dne i v noci.

Velmi úspěšná byla účast našich dvou 
družstev mužů a jednoho družstva žen 
v loňských hasičských soutěžích v Třebčí-
ně, Moravské Hůzové (dvakrát), Náměšti 
na Hané, Střížově, Šumvaldu, Lipách, Li-
boši, Savíně a Toveři. V konečném součtu 
to bylo 18 pohárů – 9 zlatých, 5 stříbrných 
a 4 bronzové. Je to neuvěřitelný výsledek, 
na který můžeme být právem hrdí a který 
potvrzuje vynikající práci celého našeho 
sboru.

Dobrou a poctivou práci našich hasičů 
vykonanou v loňském roce hodnotí článek 
z Olomouckého dne, který vyšel 8. 4. 2006. 
Mimo jiné také uvádí: „ ... Zachránili nás 
dobrovolní hasiči, kdyby nebylo jich, 
máme vodu až v pokojích. Takhle to odnesl 
jen sklep. Jeden hasič z Třebčína (Zdeněk 
Kaprál – pozn. autora) se u nás ponořil 
do sklepa zaplaveného ledovou vodou a 
opravil vodovodní ventil. Nechtěl si od nás 
vzít ani suché tričko,“ vzpomíná s dojetím 
paní Marie Švancarová z Černovíra.
 Náš sbor se rozrůstá, bylo vytvořeno 
ženské družstvo a nově přijato 10 hasičů 
a hasiček. Máme trochu problém s výstrojí 
nových členů, ale obecní úřad nám 
přislíbil pomoc, takže věřím, že náš Sbor 
dobrovolných hasičů, který mimochodem 
už teď chystá květnové oslavy a červnové 
velké výročí – 80 let od svého založení, 
bude dál pracovat ku prospěchu bližním 
a šířit dobré jméno naší obce v blízkém 
i dalekém okolí.

Ať nás náš patron sv. Floriánek ochraňuje 
od všeho zlého a „červený kohoutek“ 
a jiné živly se nám zdaleka vyhýbají.

Ladislav Smička
řidič zásahového vozidla a jednatel SDH Třebčín

Masopust vrcholil 
aneb „Třebčénsky ostatkê“
 Také letos uspořádali obecní zastupite-
lé spolu s třebčínskými ženami v sobotu 
17. února tradiční maškarní průvod obcí 
a večerní ostatkovou zábavu s půlnoč-
ním pochováváním basy. „Obecní prá-

 Důvodem předpokládaného zdražení je 
mimo jiné i zvýšený odvod obci za výše 
uvedený pronájem.
 Nové ceny vodného a stočného budou 
po schválení radou obce uplatněny od 
1. dubna 2007.
  Ing. Lubomír Václavík 

tajemník OÚ      

Nespalujte odpad doma!
 Potřebuji se čehokoliv zbavit a hoří to? 
Tak to spálím v kamnech nebo na zahradě. 
Tak přemýšlejí a jednají někteří spoluob-
čané. Bez ohledu na to, jaké důsledky má 
toto počínání pro životní prostředí, jak to 
ohrožuje naše zdraví a jak zápach obtěžuje 
okolí.
     Řada lidí přikládá do kamen PET láhve 
nebo jiné plastové obaly a domnívá se, 
že spálením se odpadů elegantně, levně a 
bez následků zbaví. Při spalování v kam-
nech, kotli či na otevřeném ohništi, tedy 
za poměrně nízkých teplot však vzniká 
mnohem více nebezpečných škodlivin 
než v průměrné spalovně či průmyslovém 
podniku, které jsou navíc vybaveny speci-
álními filtry. 

Při spalování plastických hmot v malých 
topeništích se uvolňují oxid uhelnatý, 
chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované 
furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy. 
Ty mohou způsobit krevní abnormality, 
poškození jater, rakovinu a zdravotní 
komplikace těhotných žen i novorozenců. 
Proti tomuto nešvaru důsledně bojujme 
a nenechme nezodpovědné spoluobčany 
poškozovat naše zdraví i zdraví našich dětí.

  Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

80 let SDH Třebčín
Třebčínský Sbor dobrovolných hasi-

čů patřil v minulém roce počtem zása-
hů při požárech a živelných pohromách, 
počtem hasičských soutěží a množstvím 
získaných pohárů, vysokým stupněm odbor-
né způsobilosti a maximálním nasazením 
k nejlepším sborům olomouckého okresu. 
Hasičské zásahové družstvo, které je pří-
mo podřízeno starostovi obce, vyjíždělo 
loni jedenáctkrát k zásahu po vyhlášení 
požárního poplachu obecním rozhlasem 
a zprávami SMS. Jednalo se o tyto událos-
ti: spadlé stromy na cestě za Lipami, po-
žár kulturního domu v Hněvotíně, požár 
bytu v panelovém domě v Lutíně, velkou 
vodu v Lutíně, stavění hrází při povodních 
v Olomouci – Černovíru, požár na letišti 

vo“ vyzvednuté od představitele obce 
znamenalo pro pořadatele a hlavně pro 
masky v průvodu, že přejímají veške-
rou moc v obci, mohou tropit všelijaké 
taškařice a legrácky a starat se o veselí 
a všeobecnou zábavu.
 Bohatost průvodu, množství maškar, 
řízná dechovka a také večerní zábava s ce-
lým humorným ceremoniálem pochovává-
ní basy, to vše znovu svědčilo nejen o dobré 
přípravě a organizaci celé akce, ale zejména 
o snaze Třebčínských zachovat a udržovat 
letité tradice našich předků.
 Masopust, ostatky, fašank – tak či onak. 
Vždy však jde o spontánní rozpustilosti, 
veselení, o čas oddechu, pohody a zábav. 
S těmito zvyky se podle písemných 
zmínek setkáváme již od 13. století, 
i když jsou zřejmě ještě mnohem staršího 
data. Šlo zde hlavně o oslavy jarního 
slunovratu, spojené s odpočinkem lidí 
v době vegetačního klidu.
 

 Dnešní chápání masopustu je však 
více spojeno s křesťanstvím, a tedy s cír-
kevním kalendářem. Je to doba od Tří 
králů do Popeleční středy, kterou začíná 
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. 
Protože datum Velikonoc je pohyblivé 
(vždy po prvním jarním úplňku), je po-
hyblivý i masopust a jeho poslední dny. 
Tyto dny jsou samozřejmě nejveselejší 
a jsou chvilkami nejbujnějších zábav.
 Jestliže se slovo „masopust“ zřejmě 
odvíjelo od slova půst, či lépe od slov 
„maso opustiti“, pak se vkrádá otáz-
ka, proč třeba na Hané je známé slovo 
„ostatky“. Pravděpodobně se název těchto 
svátků odvíjel od dnů zbývajících (ostá-
vajících) do počátku postního období.
 

Pálení plastů vážně ohrožuje naše zdraví!

Třebčínští hasiči oslaví „ osmdesátiny“ 

Na lidové tradice nezapomínají

Předávání „obecního práva“

/fota: Antonín Bábek/



 V Třebčíně je snaha dodržovat ostat-
kové tradice již mnohaletá. A není to také 
snaha a tradice jediná. Lze si jen přát, aby 
takovéto tradiční akce v obci neztratily zá-
jem zastupitelstev a všech ochotníků, kteří 
těmto věcem fandí a dle svých sil i mož-
ností je podporují. Za příkladnou lze pova-
žovat také účast mladé generace v tomto 
veřejném dění a podpoře lidových zvyků.
 
Všem letošním organizátorům „ostatků“ 
patří vřelé poděkování.

   Ladislav Smička

   

O čem jednala a co rozhodla rada obce  
na svých jednáních

        dne 17.  1. 2007:
 Schválila Programové prohlášení rady 

obce na období 2006 – 2010.
 Stanovila hodnotitelskou komisi pro 

prodej stavebních parcel v Třebčíně.
 Schválila příspěvek na autobus pro děti 

z Lutína na loutkové divadlo do Olšan.

 Schválila uvolnění finančních prostředků 
pro dar do tomboly 11. obecního plesu.

 Schválila přidělení uvolněných obecních 
bytů v domě čp. 192.

 Schválila uvolnění finančních pro-
středků pro zabezpečení „ostatků“ 
v Třebčíně dne 17. 2. 2006.

 Vzala na vědomí změnu technického 
dozoru na rekonstrukci ČOV Lutín.

 Vzala na vědomí informaci o výsledku 
Tříkrálové sbírky, ve které bylo vybráno 
39.199,- Kč.

       dne 7. 2. 2007:
 Schválila zásady pro prodej stavebních 

parcel v k. ú. Třebčín.
 Schválila pronájem auly ZŠ pro 

konání country-bálu, který se bude 
konat dne 23. 3. 2007.

 Schválila zvýšení nájemného z neby-
tových prostor na rok 2007 z důvodů 
meziroční míry inflace o 2,5% s vý-
jimkou pronájmu nebytových prostor 
v DPS.

 Vzala na vědomí náklady a výnosy 
provozování vodárenského zařízení 
za rok 2006, které provozuje firma 
ARKO TECHNOLOGY a.s. Brno.

 Schválila přidělení uvolněného obec-
ního bytu v domě čp.192.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupitelstvo 
obce  na 1. veřejném zasedání

      dne 13. 12. 2006:                                    
 Schválilo Jednací řád Zastupitelstva 

obce Lutín na období 2006 – 2010.
 Zvolilo do funkce předsedy finanční-

ho výboru ing. Karla Mišáka, za členy 
ing. Radka Adlera a Mgr. Milenu Wei-
dingerovou, do funkce předsedy kon-
trolního výboru ing. Věru Kozákovou 
a za členy ing. Rostislava Pavlíčka 
a p. Hynka Bokůvku.

 Schválilo rozpočtové provizorium na 
rok 2007, kterým se budou hradit čin-
nosti spojené s výkonem státní sprá-
vy, závazky vyplývající z uzavřených 
smluv a samotné fungování územního 
samosprávného celku do schválení 
řádného rozpočtu na rok 2007.

 Schválilo převod pozemku parc. č. 
369/14 v k. ú. Třebčín z Pozemkového 
fondu ČR do majetku obce.

 Schválilo název nové ulice „K Trati“, 
která vznikla novou zástavbou RD 
směrem na Třebčín.

/ba/

Programové prohlášení 
Rady obce Lutín 

Pro období 2006 – 2010 si Rada obce 
Lutín stanovila následující úkoly:

1. Dokončit a uvést do užívání roz-
pracované a projektované investiční 
akce, jmenovitě přístupovou komuni-
kaci do panelového sídliště; realizo-
vat další etapy regenerace panelové-
ho sídliště, rekonstrukci ČOV, rekon-
strukci ul. Jana Sigmunda; vybudovat 
cyklostezku Lutín-Třebčín; chybějící 
vodovodní řady ve staré části Lutína, 
vybrané komunikace (přístupová ces-
ta k ZŠ a k plánovaným lokalitám 
výstavby RD) a chodníky (zejména 
na ulicích Slatinická, Na Záhumení 
a v sídlišti Třebčín).

2. Dokončit plánovaný prodej obecních 
domů bytovým družstvům; vytvářet 
podmínky  pro individuální i hromad-
nou bytovou výstavbu.

3. Podporovat rozvoj kulturního, spo-
lečenského a sportovního života; 
zachovávat tradice a chránit památky 
(zejména kaple v Lutíně, Třebčíně 
a „magacíně“); spolupracovat s obce-
mi Mikroregionu Kosířsko a Regionu 
HANÁ a podporovat místní nezisko-
vé organizace (SDH, ZŠ a MŠ, TJ, 
ČSŽ, ČRS, sdružení Duha Křišťál 
a další).

4. Obnovit značení místních komunikací 
a instalovat orientační systém.

5. Účastnit se všech jednání týkající se 
těžby štěrkopísku a minimalizovat 
možnost zahájení těžby.

6. Postupnými kroky získat areál TJ 
Sigma Lutín do správy obce a podílet 
se na jeho fungování.

7. Projednat s majiteli skeletu u provozu 
buď jeho odstranění, nebo způsob 
využití.

8.  Pokračovat v racionalizaci struktury 
obecního úřadu, zajistit co nejefektivnější 
činnost jeho pracovníků.

9. Při všech činnostech a akcích obce 
sledovat dopady na kvalitu životního 
prostředí s cílem snížit negativní 
vlivy na co nejnižší míru (kvalita 
vody, ovzduší, zeleně, kanalizace, 
dopravní obslužnost).

Toto prohlášení je formulováno na 
základě volebních programů všech voleb-
ních sdružení a samostatných kandidátů, 
kteří se zúčastnili komunálních voleb 
v Lutíně v říjnu 2006.

      
Ing. Miroslav Mačák

        místostarosta

MŠ Lutín dostala dárek 
k novému roku
 Prostředí MŠ se opět vylepšilo. Již 
koncem listopadu začala rekonstrukce 
čtyř kuchyněk, které jsou součástí každého 
ze čtyř oddělení a slouží k výdeji jídla 
pro děti. Pěkné barevné obklady a nové 
kuchyňské linky rozzářily tyto malé 
místnosti. Byly zakoupeny také dvě 
myčky nádobí. Rekonstrukce probíhala 
za provozu, ale práce s dětmi tím 
nijak neutrpěla a vše nakonec dospělo 
ke zdárnému konci. Věříme, že nově 
zrekonstruované prostory zpříjemní práci 
především našim provozním pracovnicím.

 Marta Báťková,  Helena Dosedělová 
      učitelky

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

ŠKOLY  INFORMUJÍ

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Lutínská kopaná
 Poté co se naši muži udrželi v 1.B třídě, 
obávalo se vedení klubu toho, že nás čeká 
boj o udržení v soutěži. Naše obavy se ale 
nesplnily a mužstvo bojuje o postup do 1.A 
třídy. V podzimní části neprohrálo žádný 
zápas a drží se na 2. místě s dvoubodovou 
ztrátou na vedoucí tým Slavonína. Má 
ještě k dobru jeden zápas jarní soutěže, 
který sehraje 31. března v Hlubočkách.
 Zveme všechny naše příznivce, aby 
přišli povzbudit a podpořit naše hráče.

Méně radostná je situace v družstvech 
mladších kategorií. 
 Potýkáme se s nedostatkem kvalitních 
hráčů, a proto bychom uvítali pomoc 
rodičů. Máte-li doma malého fotbalistu 
a chcete, aby se tomuto sportu věnoval, 
přiveďte ho na stadion, kde se ho ujmou 
trenéři, kteří se postarají o kvalitní trénink.

Anděl na cestách
     V srpnu 2004 přišla na obec první 
žádost z olomouckého Muzea umění 
o zapůjčení barokní sochy „anděla“, na-
cházející se v Lutíně na křižovatce ulic 
Třebčínská a Slatinická. První žádost zněla 
na zapůjčení na 10 let pro nově zřizovanou 
expozici v právě rekonstruovaném Arcidi-
ecézním muzeu na Václavském náměstí 
v Olomouci.
 Podmínky pronájmu nebyly pro obec 
vůbec výhodné. Po výměně několika 
dopisů mezi obcí Lutín a Muzeem umění 
nakonec došlo k dohodě, že obec Lutín 
zapůjčí sochu na pět let za podmínky, 
že muzeum zajistí zrestaurování sochy 
a současně nechá vyrobit kopii (tzv. 
výdusek), která bude v Lutíně na známém 
místě instalována.
 Konečná dohoda mezi obcí Lutín 
a Prof. PhDr. Pavlem Zatloukalem z Muzea 
umění byla schválena v květnu 2005 
a během jara a léta 2006 byla splněna. 

Zhotovením kopie byla pověřena olo-
moucká umělecká firma Werkmann, 

                             MUŽI DOROST                   
  31. 3.    15.00 Hlubočky - Lutín   31. 3.   13.00 Česká Ves – Lutín
    7. 4.    16.00 Horka n. M. - Lutín     7. 4.   13.30 Ruda n. M. – Lutín
  15. 4.    16.00 Lutín - Chválkovice   15. 4.   13.45 Lutín – Vikýřovice
  21. 4.    16.30 Moravský Beroun - Lutín   21. 4.   14.00 Štíty – Lutín
  29. 4.    16.30 Lutín – Mohelnice „B“   29. 4.   14.15 Lutín – Nový Malín
    5. 5.    16.30 Paseka - Lutín     5. 5.   14.15 Červenka – Lutín
  13. 5.    16.30 Lutín - Černovír   13. 5.   14.15 Lutín – Zvole
  20. 5.    16.30 Příkazy - Lutín   19. 5.   14.00 Loštice – Lutín
  27. 5.    16.30 Slavonín - Lutín   27. 5.   14.15 Písečná – Lutín
    3. 6.    16.30 Lutín - Bohuňovice     3. 6.   14.15 Lutín – Bludov
  10. 6.    16.30 Pňovice - Lutín     9. 6.   14.15 Javorník – Lutín
  17. 6.    16.30 Lutín - Hlubočky   17. 6.   14.15 Lutín – Česká Ves

ŽÁCI 
  starší mladší

    8. 4.      9.00    10.45 Lutín – Kostelec na Hané
  15. 4.    15.00    13.15 Nemilany – Lutín
  22. 4.      9.00    10.45 Lutín – Lipník nad Bečvou
  28. 4.      9.00    10.45 Viktoria Přerov – Lutín
    6. 5.      9.00    10.45 Lutín – Hlubočky
  12. 5.      9.00    10.45 Náměšť na Hané – Lutín
  20. 5.      9.00    10.45 Lutín – Nezamyslice
  27. 5.      9.00    10.45 Lutín – Želatovice
    3. 6.    10.00    11.45 Moravský Beroun – Lutín

která také provedla odborné restaurování 
podstavce, na kterém socha stojí a který 
má dokonce jiný a údajně ještě starší 
původ (tyto náklady už nesla obec).
 Socha „sv. Anděla Strážce“ pochází 
z roku 1788, na současné místo byla přene-
sena z jiného místa v Lutíně v roce 1898. 
Původně byla do Lutína přesunuta před 
rokem 1800 z tehdy rušeného kláštera 
Hradisko u Olomouce (viz Papajík, Dějiny 
obcí Lutín a Třebčín). Autor není známý, 
na soše jsou pouze iniciály. Podle všeho se 
ale jedná o jednu z mnoha soch, které se 
šířily po Evropě v 16. – 18. století jako 

Miroslav Navrátil
 předseda TJ

ZAJÍMAVOSTI

Z TJ SIGMA LUTÍN Pro jarní sezonu přinášíme rozpis utkání všech družstev:

„Anděl“ patří Lutínu 
a do Lutína se vrátí

Kopie sochy v Lutíně Pohled na sochu ve vstupu do Arcidiecézního muzea v Olomouci
Pozn.: Socha nemá bohužel vůbec žádnou popisku .

kopie soch Giana Lorenza Berniniho, 
sochaře a stavitele chrámu sv. Petra ve 
Vatikánu. Podobné sochy stojící na Anděl-
ském mostě v Římě jsou také dílem tohoto 
autora. Detaily soch, drátěné a sádrové 
modely jsou pro zajímavost k vidění ve 
vatikánských muzeích.
Nakonec mi nezbývá než připomenout, 
aby příští zastupitelstvo obce trvalo na 
vrácení originálu sochy, aby nedošlo 
k podobné ztrátě jako v šedesátých letech 
minulého století. Vzácné gotické madony 
z lutínské kaple byly tehdy zapůjčeny do 
šternberského muzea a nikdy se už do 
Lutína nevrátily.

Ing. Karel Mišák
člen zastupitelstva obce

/fota: Ing. Karel Mišák/

Originál sochy v Olomouci

/foto. www stránky 
Muzea umění/



tabuli svým podpisem. 
 A co těch 39 přijatých? Ti odcházeli  
s pamětním listem a dárkem domů, kde na 
některé čekalo “šampáňo” a velká oslava. 
Už zbývá jen vyrazit do “obchodňáku” 
a vybrat ten nejlepší a nejhezčí model 
aktovky a všechno, co je potřeba.
 Takže, milí budoucí prvňáčci, vezměte 
rodiče za ruku a hurá na to! A 1. září 
vykročte tou správnou nohou!!!

Těšíme se na vás!!!!!
                                                                    

                   Za kolektiv učitelek 1. stupně
  Mgr. Jana Vyhnánková

Jaro, léto, podzim, zima, na světě je prostě prima.
Hlavně že jsou kamarádi, co se nikdy nepodvádí,        
bílí, černí, žlutí, hnědí, chceme hledat odpovědi    
na všetečné otázky, také kreslit obrázky.
Pohádky si zahrajeme, venku rádi sportujeme,      
budem se mít krásně, složíme i básně.
Všichni máme srdíčko, zlobíme jen maličko.

 V pondělí 12. února proběhl zápis do 
mateřské školy. Přijali jsme 41 žádostí o 
umístění.
 Velmi rádi bychom všem vyhověli, ale 
bohužel, kapacita školy není neomezená - 
- již dva roky máme udělenu výjimku 
28 dětí na oddělení(24+4).
 Snad se nám letos podaří uspokojit co 
nejvíce zájemců.            

Dana Ostianová
vedoucí učitelka MŠ

Pozor, pozor, pozor!!!

 Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí a nejori-
ginálnější název a logo naší „mateřinky“.
 Nápady své a vašich dětí zasílejte,  
prosím, na e-mail danaostianova@seznam.cz
 Zatím jsme neoficiálně používali název  
,,Krtečkova mateřinka“, ale přáli bychom 
si změnu. Takže vaše nápady se nemusí 
týkat krtka a věcí s ním spojených.

 Děkuji a věřím, že nám pomůžete.                            
Dana Ostianová

okysličená, ta je červená, a odkysličená, 
která je modrá.
- Zajímavosti o našich sousedech : v Ně-
mecku se mluví německy, v Rakousku ra-
kousky.
- Jan Hus byl otcem Karla IV.
- Když padá hvězda, přeji si, aby na mne 
nespadla.
- Deficit je to, co máme, když nic nemáme.
- Kat byl v minulosti postavou opovrhova-
nou, asi jako dnes fotbalový rozhodčí.
- Vinná réva se pěstuje odedávna, protože 
žízeň byla vždycky.
- Rozdíl mezi elektřinou a bleskem je
 v tom,  že za elektřinu se musí platit.

Vyslechla a zapsala
Ivana Kubíčková, učitelka

Vitana ve školní jídelně
 Všichni naši strávníci vědí, že se 
v našich jídelnách vaří dobře. Kuchařky 
pod vedením svých zkušených vedoucích 
neustále připravují nějaká překvapení.
  To poslední si připravily kuchařky 
v jídelně ZŠ. V lednu pozvaly do ku-
chyně pracovnice firmy VITANA, která 
má u nás dlouholetou tradici. „Vitaňač-
ky“ naplánovaly celotýdenní jídelníček 
a v něm představily i jídla, která znali žáci 
jen z doslechu. Ze souborů „Tak chutná 
Itálie“ a „Jak se kuskus (ne)vaří“ mohli 
strávníci ochutnat masové kuličky s bo-
loňskou omáčkou, tortellini se špenátem 
a sýrem, tortilly plněné masovou směsí 
a zeleninou nebo pizzu „Margherita“, kte-
rá dětem velmi chutnala. Ze sladkých jídel 
byl výborný kuskusový nákyp s meruňka-
mi a sušenými švestkami nebo oblíbený 
moučník „Muffins“.

 Každý strávník o celé akci věděl 
předem tak, aby si mohl vybrat jídlo podle 
své chuti.
 A protože se říká, že jíst se dá i očima, 
připravily děti ze školní družiny se svými 
vychovatelkami vkusnou výzdobu jídelny 
s obrázky, kde namalovaly svou představu 
pokrmu. Samozřejmě nechyběly ani recep-
tury prezentovaných jídel.
 

Vitana vařila s námi

„Hola, děti, hola, 
mateřinka volá“

Předškoláčky čekala 
„zkouška z dospělosti“
 Pátek 9. února 2007 se stal pro více  než 
50 předškolních dětí významným dnem. 
V naší škole byl ve 13.30 hod. odstartován 
ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. TŘÍDY.
 Ihned po vstupu do školy byly v šatně 
děti označeny jmenovkou a zavedeny 
staršími žáky do tělocvičny, kde se 
mohly vyřádit na žebřinách, lavičkách, 
molitanových kostkách nebo si jen 
malovat. Z mnoha dětí i rodičů spadl 
strach a nervozita a mohli vyrazit po 
stopách sněhuláčka vzhůru do 1. patra,  
kde na ně ve dvou připravených třídách 
čekaly p. učitelky.

Pro přijetí byla nejdůležitější fyzická 
a psychická zralost dětí, proto byl i ně-
kterým dětem doporučen odklad školní 
docházky. S pěti úkoly se všechny děti 
popraly statečně.

Kreslily postavu, vystřihovaly sněhulá-
kovi kouli, hledaly rozdíly na obrázcích, 
přepisovaly slovo a čekal je také rozhovor 
na libovolné téma. Mnozí se zvěčnili na 

Do 1. třídy “ postoupilo“ 39 předškoláků

„Mateřinka“ hledá nový název

/foto: Dana Ostianová/

/fota: Mgr. Jan Spurný/

Perličky ze školních lavic         
           aneb 
Co nevím, 
            to si vymyslím
- Pravý úhel je přece vždy na pravé straně.
- Skloňovat znamená, že se skloníš.
- Librami se platí v Liberci.
- Božena Němcová se živila spisovatelkou.
- V těle člověka existují dva druhy krve : 

/foto: Mgr. Jan Spurný/

 Na konci týdne mohli kuchařky i stráv-
níci konstatovat, že VITANA vychází 
vstříc novým chutím a požadavkům zá-
kazníků, ušetří v kuchyni mnoho práce a 
zároveň slouží jako základ pro vlastní ku-
chařské fantazie. Její výrobky stačí jednou 
ochutnat a hned poznáte, že stojí za to.

Za kolektiv kuchařek ŠJ ZŠ
                              Ludmila Zourková , vedoucí 

Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín
Druhý workshop na téma 
Dotyková tabule ve výuce

 Na Sigmundově střední škole strojírenské 
v Lutíně proběhl 1. prosince 2006 druhý 
workshop určený všem učitelům, kteří se 
zajímají o práci s dotykovou tabulí ve výuce. 
Zatímco první ročník workshopu v prosinci 
2005 ovládli vyučující jazyků, letos bylo 
spektrum účastníků i prezentujících širší. 
Pořadatelé z řad řešitelů pilotního projektu 
Tvorba obsahu pro podporu výuky českého 
jazyka a literatury, v jehož rámci oba 
workshopy proběhly, tak reagovali na 
zájem ze strany pedagogické veřejnosti, 
ale i na skutečnost, že sami dotykovou 
tabuli využívají i v jiných předmětech než 
jen ve výuce českého jazyka a literatury, 
pro kterou byla dotyková tabule původně 
pořízena. 
 

 
 Před publikem složeným z učitelů 
Sigmundovy střední školy, dalších škol 
regionu a zástupce olomouckého krajského 
úřadu ukázali prezentující výukové objekty 
a možnosti práce s dotykovou tabulí 
v různých předmětech na různých typech 
škol. Nejprve A. Mašláňová (SSŠs, Lutín) 

hovořila o zásadách práce s dotykovou 
tabulí a možnostech jejího využití 
v obecnější rovině. Ukázala prezentace 
s využitím práce s galeriemi, přílohami, 
animacemi a flashi atd. Upozornila 
na problémy a úskalí, která při tvorbě 
prezentací mohou vzniknout, a možnosti 
jejich odstranění. 
 K. Nogolová (SSŠs, Lutín) prezentova-
la výukové objekty v aplikaci Microsoft 
PowerPoint a Smart NOTEBOOK slou-
žící k opakování učiva na principu hry a 
interakce. V. Ďoubal (SSŠs, Lutín) ukázal 
prezentace pro výkladové hodiny literární 
výchovy, hovořil o problematice autor-
ských práv a způsobech tvorby prezentací, 
které autorská práva neporušují. H. Mare-
šová (Katedra českého jazyka a literatury 
PdF UP, Olomouc) představila způsoby 
práce s dotykovou tabulí na vysoké ško-
le, jmenovitě v semináři Nová média 
a kyberkultura. Ukázala, jak lze studentům 
a žákům přiblížit problematiku hypertextu 
a možnosti práce s internetovými stránka-
mi umožňujícími rozvoj interakce a kreati-
vity studentů. 
 

 K. Vodrážková (Gymnázium J. Wol-
kera, Prostějov) se ve své prezentaci 
zaměřila na opakování a procvičování 
gramatického učiva o vyjmenovaných slo-
vech. Zdůraznila urychlení a zpřehlednění 
práce v hodinách češtiny, kterého díky 
využití moderních technologií ve výuce 
dosáhneme. Prezentaci zaměřenou na gra-
matické učivo ve spojitosti s žánry lidové 
slovesnosti ukázala L. Melková (KČJL 
PdF UP, Olomouc). Obě výše jmenované 
prezentující zdůraznily možnosti využití 
mezipředmětových vztahů češtiny a země-
pisu, dějepisu nebo cizího jazyka. 
 V. Maleňáková (ZŠ Stupkova, Olomouc) 
skromně tvrdila, že s využíváním dotykové 
tabule na jejich škole teprve začínají. Tento 
zdánlivý handicap jí však vůbec nebránil 
v tom, aby přivezla nádherné a nápadité 
prezentace výkladových, opakovacích a 
velmi hravých hodin dějepisu pro 6. ročník ZŠ. 
 Po obědě se účastníci workshopu pře-
sunuli z učebny českého jazyka do učebny 
výpočetní techniky, v níž zazněly příspěv-
ky přírodovědné sekce. 

 L.Pomykalová (SSŠs, Lutín) ukázala 
práci v programu AutoCad a ředitel hosti-
telské školy P. Michalík uvedl přítomné do 
problematiky tvorby prezentací pro hodiny 
matematiky.
 Po každém příspěvku následovala disku-
se. Stejně jako loni vydává Sigmundova SŠs 
sborník anotací příspěvků s přiloženým CD 
s výukovými objekty, které byly na work-
shopu prezentovány.

(workshop - zde pracovní seminář - pozn. red.)                     
 Mgr. Kateřina Nogolová

 učitelka Sigmundovy SŠs

Duha Křišťál Lutín
 Blíží se léto, s ním i prázdniny a naše 
sdružení pořádá opět (už dvanáctý)                 
             LETNÍ TÁBOR
pro holky a kluky ve věku od 6 do 14 let.
Termín: 29. 7. – 12. 8. 2007
Místo:   známá táborová základna 
   na  Německých lukách – Hoštejn
Cena:    2.400,- Kč pro členy
                           sdružení Duha
   2.900,- Kč pro nečleny
 V ceně poplatku je započítána cesta, 
ubytování, strava, pojištění, výlety aj. Na 
poukaz může přispět odborová organizace 
nebo zaměstnavatel rodičů.    

 
 
 Letošní téma je ODYSEA 0-07 a při 
našich hrách budeme hledat odpovědi na 
mnoho zajímavých otázek. 

Informace ohledně tábora a našeho 
oddílu získáte na telefonu 603214515 
(Stoupa) nebo 603214518 (Lenočka).

Sledujte také vývěsky a web 
(duha-kristal.lutin.cz)!

  Lenka Pospíšilová (Lenočka)

             *             *            *

Za dobrodružstvím a zábavou s DUHOU

Táborová základna na Hoštejně
/foto: Tomáš Pospíšil/

/foto: Mgr. Jan Spurný/

/foto: Ing Lenka Pomykalová/

/foto: Ing Lenka Pomykalová/
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