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Významná návštěva v naší 
obci

V březnu tohoto roku uplynulo sto let 
od narození ing. Miroslava Sigmunda, dr. 
h.c., jednoho z výrazných pokračovatelů 
tradice a výroby čerpadel v Lutíně. Při 
této příležitosti navštívila naši obec jeho 
dcera paní Helen Sherlock s rodinou.
V sobotu 28. dubna se v Lutíně konala 
malá slavnost, kdy manželé Sherlockovi 
a jejich synové Andrew a Mark symbo-
licky zasadili pamětní lípu u Obecního 
úřadu v Lutíně. Tomuto aktu byli přítomni 
zástupci obce a pozvaní hosté. 

Další zastávka milé návštěvy byla 
v Třebčíně u rodného domku zakladatele 
pumpařské tradice Ludvíka Sigmunda. De-
legace navštívila také Sigmundovu střední 
školu strojírenskou,  kde si prohlédla učeb-
nu strojírenské technologie, jejíž vybavení 
bylo dotováno právě z podílu dědictví po 
ing. Miroslavu Sigmundovi.

                                                            
 Ing.Miroslav Mačák

místostarosta             

                                                               
                                    

Rodný dům 
Ludvíka Sigmunda

Podle kupní smlouvy z 18. července 
1829 si toho dne zakoupil Jan Sigmund 
rodem z Vranovic (Vranovice-Kelčice na 
dálnici do Brna) od Františka Obruční-
ka dům č. 52 za 156 zlatých. Za necelý 
rok poté, 18. října 1830, si Jan Sigmund 
v Třebčíně vzal Josefu, dceru Jakuba Na-
vrátila, zahradníka z č. 1. Ve společném 
domě se jim 5. listopadu 1833 narodil 
první syn a druhého dne jej nechali pokřtít 
jménem Leonard. Jako druhý syn se jim 

17. srpna 1836 narodil Ludvík a téhož dne 
byl pokřtěn. Za kmotry mu šli stejně jako 
jeho staršímu bratru a dalším sourozencům 
sedláci Mikuláš a Anna Kubálkovi z č. 10 
a měli také společnou porodní bábu Terezii 
Novotnou z č. 54. Dne 13. května 1841 se 
jim narodil další syn Jan, který však již 
1. července téhož roku zemřel na psotník. 
12. ledna 1845 se narodila a druhý den 
byla pokřtěna dcera Antonie. Ta se pro-
vdala 31. ledna 1870 za Josefa Veselého 
a zemřela 1. února 1929. 

Jan Sigmund svůj dům jistě přestavoval 
či upravoval, protože v roce 1847 měl 
u vrchnostenského úřadu dluh za stavební 
dříví 25 zlatých 19 krejcarů. V roce 1862 
prodali Sigmundové dům nádenici Anně 
Gallové. Podle nového zjištění poté kou-
pili, či možná přímo vystavěli na obecním 
pozemku nový dům č. 60 (dnešní č. 101), 
dle kupní smlouvy z roku 1867 v ceně 400 
zlatých (dům na Hliníku v Henneberku 
tedy neměli). Dům posléze 21. března 
1870 odprodali své dceři a zeti Josefu 
a Antonii Veselým. Manželé Sigmundo-
vi zde dožili na výměnku, Jan Sigmund 

zemřel 9. června 1876 a jeho žena Josefa 
9. června 1899.

Původní dům Sigmundů dostal po roce 
1879 při přečíslování nové číslo 64 a v té 
době jej držela Terezie Stojáková (rozená 
Gallová). Pak ovšem pro Třebčín a okolí 
přišla nečekaná pohroma. Dne 1. srpna 
1887 se mezi čtvrtou a pátou hodinou od-
polední na polích nad Slatinkami, Lipami 
a Třebčínem strhla průtrž mračen, která 
trvala asi hodinu. Do Třebčína tekla voda 
jednak od Lip,  jednak z polí částí zvanou 
Průhon (dnešní Úvoz či Vývoz). Z Lip 
a samotného Třebčína voda odplavovala 
kusy nábytku a úrody tak, že byl ucpán 
průtok potoka Deštná pod železničním 
mostem. Voda se nemohla dostat dál 
a začala se rozlévat po dolním konci, tak-
že vzniklo obrovské jezero. Drážní násep 
dokázal nějakou dobu návalu vody odolá-
vat, ale poté se protrhnul a voda vtrhla do 
Lutína. 

V Třebčíně byly buď úplně, nebo z vět-
ší části zničeny domy (tehdejší čísla) č. 19 
Jana Smyčky, č. 20 Františka Novotného, 
č. 22 Jenovéfy Přikrylové, č. 21 Františka 

Rodina Miroslava Sigmunda
oslavila významné životní jubileum

Z minulosti Lutína
/Z obecní kroniky vybral a upravil 
Vladimír Smékal./

V roce 1956 byly provedeny doplňova-
cí volby do národního výboru.

Výbor žen vyvíjel během celého roku 
velmi pěknou činnost. Pečoval o školní 
stravovnu, obdaroval děti k Mezinárodní-
mu dni dětí, místnímu národnímu výboru 
pomáhal řešit i otázky zásobování.

Velmi dobrou činnost vyvíjel také po-
žární sbor. Školil občany v protipožární 
ochraně, vykonával žňové hlídky, prohlí-
žel komíny a dbal na protipožární opatření 
v JZD, STS a Stavodu. V obci byla adapta-
cí stodoly zřízena hasičská zbrojnice, a to 
nákladem 15 tisíc korun.

Během roku se konalo několik oslav 
významných výročí. Lutínem proběhla 
štafeta k výročí VŘSR.

Rada MNV se scházela na svých schů-
zích pravidelně jednou týdně, byly konány 
také hovory s voliči.

Byla dokončena autobusová točna, po-
stavena mateřská škola a započalo se s pří-
stavbou národní školy. Družina mládeže byla 
umístěna v adaptované třídě. Pro družinu byl 
zakoupen nábytek v ceně 8.000,- Kčs.

Hospodářské výsledky JZD byly dobré. 
Výše odměny za pracovní jednotku se po-
hybovala kolem 35,- Kčs. Všechny práce 
byly včas zvládnuty, díky tomu byla pěkná 
úroda polních plodin, zvláště cukrovky. 
JZD bylo vyhodnoceno jako nejlepší 
v okrese. Ženy vstupovaly jako členky do 
JZD a jejich zásluhou se zlepšila v druž-
stvu pracovní morálka.

Pro ošetřovnu byla získána třetí lékař-
ská síla: MUDr. Fajeková se stala lékařkou 
pro celou obec Lutín. Poradna pro lutínské 
matky a děti byla ale pouze ve Slatinicích. 
Z nakažlivých nemocí se objevily opět 
spála a černý kašel.

Obecní knihovna měla zvlášť bohaté 
oddělení pro mládež a právě mladí byli 
nejhorlivějšími čtenáři.

V roce 1958 byla v Lutíně zřízena po-
bočka Státní spořitelny.

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde  2.  7.  2007.     

Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si 
redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, 
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V březnu oslavili:

94 let Františka Palánková  Lutín
93 let Marie Belzová Třebčín
90 let Bohumila Janečková Lutín
87 let  Ludmila Koudelková Lutín
87 let Božena Čeplová Třebčín
84 let Vlasta Sedláčková Lutín
83 let Vítězslav Synek Lutín
82 let Alois Dragoun Lutín
80 let Marie Vránová Třebčín
75 le Maria Dragounová Lutín

Ukázka kropení čerpadlem Sigmundů v Lutíně, muž s hadicí je nejspíše Jan, nebo František Sigmund.

/foto: Michal Holásek/

/foto: Jiří Weidinger st./

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

V dubnu oslavili:

87 let Ludmila Kuchařová  Lutín
87 let Evžena Mojžíšová  Lutín
85 let Josef Zapletal Lutín
84 let Anežka Smičková Třebčín
81 let Jindřiška Hošková Lutín
81 let Anežka Kurfürstová Lutín
75 let Miloš Hrubý Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spoko-
jenost.

Opustili nás ve věku …

75 let     Marie Novotná Třebčín
55 let Ing. Miloslav Hübner         Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Narozené děti:

leden:
Adéla Bednářová  Lutín

únor:
Nikola Horsáková Lutín
Vojtěch Kašpar Lutín

Zlatou svatbu – 50 let společného života - oslavili 
v březnu manželé Jaroslav a Marie Reifovi z Třebčína.

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

V sobotu 31. března 2007 v Lutíně pro-
běhlo slavnostní přivítání 8 dětí do svazku 
obce. Krásný doprovodný program si při-
pravili žáci ZŠ Lutín.

* * *

Milí čtenáři,
na poslední stránce „Obecního zpravo-

daje“ se pravidelně dovídáte o jubilujících 
občanech, o nově narozených dětech, ale i 
o těch, kteří naše řady již opustili. Společen-
skou kroniku obce sleduje SPOZ. Přáním 
a malým dárkem potěší naše občany, kteří 
se dožívají významných životních jubileí. 
Jsou mezi námi také spoluobčané, kteří 
v manželském svazku žijí 50 a více let. 

I taková výročí bychom rádi zapsali 
do Pamětní knihy naší obce. Tyto 
jubilanty však objevujeme zcela 
náhodně či typem. Může se proto 
stát, že některá výročí pomineme. 
Pokud vás tedy tato krásná událost 
v letošním roce čeká a chcete se 
o ni podělit, budeme rádi, když 
o tom budete informovat OÚ 
v Lutíně, telefon 585944323, nebo 
p. Zdenku Burdovou v Třebčíně.

Sbor pro občanské záležitosti



V březnu 2006 se tradičně konalo ry-
bářské posezení v aule ZŠ Lutín. Tato akce 
byla výborem MS Lutín vyhodnocena jako 
velmi úspěšná a již se těšíme na další ročník. 
V květnu jsme uspořádali tradiční rybářské 
závody v Drahanovicích. Účast na těchto 
závodech byla dobrá a doufáme, že příští 
ročník bude stejně úspěšný jako letošní.

Dále proběhla brigáda členů MS Lutín 
na úklid odpadků kolem nádrže v Dra-
hanovicích. Žádáme všechny rybáře, aby 
nám pomohli udržovat revír v čistotě 
a pořádku. Neděláme to jen pro sebe, ale 
hlavně pro další generace. Proto buďme 
k naší přírodě ohleduplní a co si k vodě 
přineseme, to si také odnesme domů.

O regulaci vody v drahanovické nádrži 
se stará pan Pavel Houb z Drahanovic a vý-
bor MS Lutín mu za tuto činnost děkuje.

Na podzim uspořádala MS Náměšť na 
Hané rybářské závody, kterých se jako 
diváci zúčastnili také členové výboru MS 
Lutín. I přes menší účast se závody vydaři-
ly. Organizátoři podobných akcí jistě vědí, 
jak těžký a často nevděčný je úkol uspo-
kojit všechny požadavky a přání. Účast 
rybářů na společných akcích je důležitá 
pro plánování a realizaci dalších setkání 
a činnosti svazu ...

Celému výboru MS Lutín a členům 
ČRS děkuji za jejich práci a všem přeji 
krásné chvíle a zážitky u vody.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta 

Omluva
 Pozorný čtenář našeho zpravodaje patr-

ně nepřehlédl chybu, které se zodpovědný 
pracovník (já) dopustil v březnovém čísle 
u článku ing. Mišáka „Anděl na cestách“ 
(str. 6). „Redakční šotek“ tu zlomyslně 
zaměnil popisky u originálu a kopie sochy 
anděla a korektorka (opět já) tuto záměnu 
přehlédla.

Omlouvám se jak čtenářům, tak autoro-
vi článku a doufám, že si náš Obecní zpra-
vodaj i přes občasné drobné „úlety“ přízeň 
a pozornost občanů zachová.

Mgr. Ladislava Kučerová
ved. red. rady

– průvodce, mapa a možná 
i pár cenných rad nebo tipů – 
je k dostání na OÚ v Lutíně.

Pro děti, které se této 
akce účastní, je letos připra-
vena novinka. Své výpravy 
za krásami a zajímavostmi 
Hané mohou podnikat 

s Kláskem. Je to „malý hanácký tuláček, 
cestovatel a objevitel“, kterému dal podo-
bu malíř Jaroslav Kerles.

V knížce „Hanácké cestovatel s Klás-
kem“ může každý malý turista, který si 
umí poradit s tužkou a pastelkami, zachy-
tit na obrázku to, co se mu nejvíc líbilo. 
Zápisníček s obrázky odevzdá stejně jako 
dospělí do 21. 9. 2007  a na konci měsíce 
září při slavnostním předávání certifikátů 
„Hanácké cestovatel“ ve Slatinicích se 
bude moci radovat z pěkného dárku.

Všechny potřebné informace najdou 
velcí i malí účastníci „Jízdy“ na první stra-
ně nového průvodce.

Tak neváhejte a vzhůru za krásami Hané!

 Mgr. Ladislava Kučerová

Z činnosti lutínských rybářů

V dnešním článku pokračujeme v infor-
macích o činnosti zájmových a nezisko-
vých organizací v našem regionu.

V Lutíně působí místní skupina č. 5, 
která je součástí Českého rybářského 
svazu, místní organizace Olomouc. Málo-
kdo z našich občanů však asi ví, že v této 
lutínské místní skupině je přes 120 členů 
jednak z Lutína,  jednak z okolních obcí.

Český rybářský svaz je občanské sdru-
žení, jehož posláním je vykonávat rybář-
ské právo ve smyslu zákona o rybářství, 
chovat, chránit a lovit ryby a jiné vodní 
živočichy v rybářských revírech a rybo-
chovných zařízeních. Chránit přírodu, 
čistotu vod a životní prostředí a rozvíjet 
a popularizovat rybářský sport. 

Předsedou lutínské skupiny rybářů je 
pan Zdeněk Král. Ve výroční zprávě o čin-
nosti v roce 2006 zhodnotil práci výboru 
a všech členů, připomenul problémy, 
s kterými se členové MS museli vypořá-
dat, zdůraznil nutnost ochrany životního 
prostředí a péče o čistotu a pořádek v re-
víru a nakonec poděkoval všem za celo-
roční práci. Z jeho zprávy uvádím alespoň 
některé body:

... V loňském roce udeřily silné mrazy, 
které způsobily velký úhyn ryb i v našem 
revíru v Drahanovicích. I když členové vý-
boru vysekávali v ledu otvory,  po oblevě 
byly vyloveny uhynulé ryby.

V Třebčíně se opět koncer-
tovalo

    Zastupitelstvo obce spolu se Sborem 
pro občanské záležitosti uspořádaly po 
delší přestávce dne 3. března 2007 opět 
koncert oblíbených melodií, tentokrát 
s podtitulem „Z operet a muzikálů“.

Účinkovali pro nás již známí a oblí-
bení sólisté – Alena Řehořová a Arnošt 
Svoboda. Odvedli, ostatně tak jako vždy, 
profesionální a perfektní pěvecký a herec-
ký výkon, Arnošt Svoboda navíc celý pro-
gram doprovodil působivým a poutavým 
průvodním slovem, okořeněným občas 
i špetkou citlivého humoru. Klavírní do-
provod brilantně zastal Dr. Reginald Kefer.

Koncertní vystoupení velmi pěkně 
a s přehledem obohatila mladičká a velice 
talentovaná zpěvačka Jaromíra Lipnerová. 
Zvlášť mile a elegantně vyzněly všechny 
dvojzpěvy s Arnoštem Svobodou.

Celý program koncertu  byl sestaven 
s citem a zvolený repertoár skutečně „chy-
til za srdíčko“ a nemohl nechat nikoho 
chladným.

To oceňovalo i samo obecenstvo, které 
často a dlouho aplaudovalo. Snad stojí za 
to i říci, že tentokrát se koncertu zúčastnilo 
i poměrně hodně hostů z Lutína.

Co závěrem? Je nepochybné, že se kon-
cert líbil, přinesl mezi nás kousek žádoucí 
kultury a zúčastněným mnoho pěkných 
a příjemných zážitků. Ani chvilka poseze-
ní s přáteli na závěr večera není v dnešní 
uspěchané době jistě k zahození. Bylo by 
proto škoda těmto kulturním akcím v bu-
doucnu nevěnovat náležitou pozornost.

  
Ladislav Smička

Zahájení sezóny v tenisu

V pátek 13. a v sobotu 14. dubna zahájil 
tenisový oddíl svou letošní činnost tradiční 
brigádou. Tradiční proto, že tenisové kurty 
není možno každoročně na jaře zprovoznit 
bez hromadné brigády všech členů teniso-
vého oddílu. V tom se tento sport, mnohdy 
nespravedlivě „škatulkovaný“ jako indivi-
dualistický, liší svým přístupem od počet-
nějších a vyzdvihovanějších sportovních 
odvětví naší Tělovýchovné jednoty. Bez 
„přiložení ruky k dílu“ není možné začít 
na jaře hrát. 

Náš tenisový oddíl se také již tradičně 
zúčastňuje okresní soutěže neregistrova-
ných hráčů.

V soutěži, která má extraligu, I. a II. 
ligu, obsadilo v roce 2006 „A“ mužstvo 
našeho oddílu ve složení P. Chudoba, P. 
Jurák, M. Surzin a P. Vybíral 3. místo. 
Stejné třetí místo patřilo „B“ mužstvu ve 
složení L. Krampol, P. Brázdil, J. Novotný, 
L. Šolc, V. Koudelka a K. Mišák ve II.lize.

Na začátku tenisové sezóny bych rád 
pozval zájemce do řad tenisového oddílu, 
který má díky třem kvalitním kurtům ve-
lice dobré podmínky k celoročnímu spor-
tovnímu vyžití (zvlášť když nyní můžeme 
mimo obvyklou tenisovou sezónu využívat 
hřiště s umělou trávou v areálu ZŠ).

Tenisový oddíl nabízí možnost zahrát si 
také nečlenům a ostatním zájemcům. Jedi-
nou podmínkou je zaplacení „mírného“ (ve 
srovnání s olomouckými oddíly) poplatku 
100,- Kč. Využití kurtu je možné domluvit 
s L. Krampolem nebo L. Grézlem. 

Ing. Karel Mišák
 člen tenisového oddílu

Hanácké cestovatel“ 2007

     Jaro je opravdu tady a s ním i další 
– letos už čtvrtý – ročník Jízdy za pokla-
dem Hané. Oficiálně byl zahájen 1. května 
ve Slatinicích a vše, co účastníci potřebují 

Smyčky, č. 23 Josefa Nováka, č. 64 Jana 
Strojila, č. 65 Marie Křupalové, č. 68 Mag-
daleny Navrátilové, č. 69 Marie Lakomé, 
č. 30 Františka Zlámala, č. 29 Floriána 
Smičky, č. 31 Augustina Menšíka, č. 72 
Antonína Hofírka, č. 71 Františka Smičky 
a hospodářské stavení Jana Špundy. 

V č.  22 u Přikrylů se dokonce sesypalo 
stavení a pohřbilo malé dítě. Podle zprávy 
v novinách z 26. srpna činila škoda způso-
bená v Třebčíně povodní 32.290 zlatých. 

Nás nejvíce zajímá dům č. 64 Jana 
Strojila, který byl při povodni mezi po-
stiženými. Je to totiž rodný dům Ludvíka 
Sigmunda. Tak jako se mu změnilo něko-
likrát číslo, změnil se zde totiž oproti dne-
šku i tok Deštné. Ten původně mířil přímo 
od starého můstku na dům Sigmundů 
a teprve před ním se stáčel do několika zá-
hybů, které po napřímení vytvořily dnešní 
tok. Těžko říci, zda dům, kde se Ludvík 
Sigmund před 171 lety narodil, tehdy 
dokázal odolat vodě, která se na něj valila 
vlastně ze dvou stran, a byl pak jen opra-
ven, či nově postaven od základů. Ludvík 
Sigmund, který se v roce 1863 přiženil do 
Lutína a v roce 1868 zde začal vyrábět 
pumpy, v něm tehdy již každopádně nežil.

Mgr. Jan Štěpán

Podpis Ludvíka Sigmunda z roku 1895

Vodné a stočné v roce 2007
(oprava k čl. v minulém čísle OZ)

V minulém čísle jsme v článku  „Vodné 
a stočné“ informovali o kalkulaci předlo-
žené firmou ARKO TECHNOLOGY, a.s., 
provozovatelem našeho vodárenského 
zařízení. Z této kalkulace, která byla pro-
jednána v radě obce, vyplynulo, že dojde 
ke zvýšení stočného o 1,50 Kč/m3.

Protože však rada navrženou zvýšenou 
sazbu stočného neschválila, zůstávají ceny 
vodného i stočného na úrovni roku 2006. 
Vodné tedy bude činit 22,50 Kč/m3 a stočné 
18,- Kč/m3, a to s platností od 1. 4. 2007.

V důsledku tohoto rozhodnutí nebude 
také nájem za vodárenské zařízení před-
stavující příjem obce do rozpočtu 900 
tis. Kč, ale jenom 600 tis. Kč. Rada bude 
s provozovatelem dále jednat o tom, že 
kalkulovaný nájem 600 tis. Kč by se měl 
zvýšit na úkor předpokládaného zisku pro-
vozovatele.

Ing. Lubomír Václavík
      tajemník OÚ

Třebčínské hody
Pořadatelé srdečně zvou všechny obča-

ny na společenské a sportovní akce konané 
v rámci třebčínských hodů 

ve dnech 4. až 6. května 2007.

P r o g r a m:

Pátek 4. května 2007: 

od 19.00 hod. 
tradiční  průvod od železničního přejez-

du, zastávka u pomníku padlých, kladení 
věnců, projev, ukončení průvodu v Ohra-
dě, hymna , vatra, vystoupení skupiny VIA 
PABĚDA, ohňostroj, ohňová show.

Sobota 5. května 2007: 
 

od 12.00 hod.
sportovní odpoledne – turnaj v kopané

od 20.00 hod.
taneční zábava – skupina Pandora.

Neděle 6. května 2007: 

od 7.00 hod. 
hrajeme po obci na vaše přání – budíček 

s dechovou hudbou Jiřího Pavlíčka
dopolední mše svatá v kapli

od 13.00 hod.   
okrsková soutěž v požárním sportu.                  

  Ing. Miroslav Mačák
            místostarosta       

Nezapomínají na kulturu
a udržují tradice

ZAJÍMAVOSTI

Lutínští tenisté zahájili sezónu

Být rybářem neznamená jen sedět u vody

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Ing. Karel Mišák/



rodovědců  Univerzity Palackého v Olo-
mouci, konané 18. 5. v Uměleckém centru 
Konviktu v Olomouci. Už se těšíme, jak 
tam svoje výsledky předvedeme.

Práce nás moc bavila a rádi bychom se 
zúčastnili i dalších podobných akcí.

Dominika Pocklanová, Míša Chvátalová, 
Petra Burešová - členky kroužku

A  opět je tu „Máneska“ ...

Odbor turistiky TJ Sigma  pořádá v so-
botu 12. května 2007 již 34. ročník turis-
tického pochodu Mánesovou stezkou.

Start pochodu je od 7.30 do 8.30 na 
stadionu TJ Sigma, prezentace se provádí 
tamtéž od 7.00 hod. Startovné činí u do-
spělých 10,- Kč, u dětí do 15 roků 5,- Kč.

Podmínkou účasti je dobrý zdravotní 
stav, každý startuje na vlastní náklady 
a nebezpečí. Účastníkům se doporučuje vzít 
starší vyšlapané boty a pláštěnku do deště.

Cíl pochodu je opět na stadionu TJ 
Sigma, kde dostane každý účastník diplom 
a medaili a tak jako loni posilnění ve formě 
chutné svačinky.

Pořadatelé zvou všechny naše občany 
na tento pochod za zdravím a žádají všech-
ny účastníky, aby se chovali ukázněně, 
hlavně aby v lese nepokřikovali a neodha-
zovali odpadky.

12. května se uskuteční také běh Má-
nesovou stezkou, který se běží v 6 věko-
vých kategoriích. Jeho start je v 9.00 hod. 
na stadionu TJ.

Zúčastnit se mohou i ti, kdo si chtějí pro 
medaile a diplomy přijet na kolech. Jejich 
start je rovněž na stadionu TJ Sigma.

Vladimír Smékal
oddíl turistiky

Májové oslavy v Lutíně

Proběhnou v pondělí 7. května.  Zahá-
jeny budou v 19.00 hod. krátkým pietním 
aktem u pomníku padlým u lutínské kaple. 
Odtud se odebereme na prostranství před 
OÚ, kde bude zapálena vatra a asi ve 21.00 
hod. slavnostní ohňostroj. Po něm bude zá-
bava pokračovat do 23.00 hod.

O zábavu se postará hudební skupina 
COUNTRY EXPRES Olomouc, občerst-
vení zajišťuje kulturní komise OÚ.

Stavění máje

se v letošním roce odehrálo 29. dubna 
před OÚ a občané na ně byli pozváni 
obecním rozhlasem a plakáty ve vývěsních 
skříňkách.

Kácení máje,

spojené rovněž s veselicí a atrakcemi 
pro malé i velké, se chystá na sobotu  
2. června od 14.00 hod.

Celá akce je v režii kulturní komise OÚ 
Lutín a všichni občané jsou srdečně zváni.

   Antonín Bábek
                   starosta obce 

SDH oslaví osmdesátiny

V sobotu 30. června 2007 proběhnou 
v Třebčíně oslavy 80 let činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů. Na tento den připra-
vujeme následující program:

Po dopolední mši v třebčínské kapli 
sv. Floriána se bude celá oslava tohoto 
významného jubilea konat v odpoledních 
hodinách v Ohradě. Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje tu předvede 
ukázku své práce. Zajímavým bodem 
programu bude nesporně také plánovaný 
seskok parašutistů nad Třebčínem a celé 
oslavy ukončí večer taneční zábava.

Činnost SDH v Třebčíně podrobně za-
chycuje publikace, kterou obdrží zájemci 
po červnových oslavách.

Srdečně zveme všechny občany.

Ing. Miroslav Mačák
      místostarosta

     *  *         *

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 2. června 2007 proběhne 
v naší obci sběr nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu. Celou organizaci a po-
stup budou jako obvykle zajišťovat pracov-
níci Technických služeb města Olomouce 
a pracovníci TS OÚ Lutín.

Kromě níže uvedených druhů odpadu 
proběhne bezplatný odběr elektrozaří-
zení (např. ledničky, televize, počítače, 
zářivky). Nezbytnou podmínkou je jejich 
kompletnost!

Časový harmonogram svozu:
8.00 - 8.30 hod. - Třebčín (u kaple)
8.30 - 9.00 hod.  - Třebčín (u bývalé  
    mlékárny)
9.30 - 10.30 hod. - Lutín (u herny)
10.30 - 11.00 hod. - Lutín (u Neptunu)
11.00 - 12.00 hod. - Lutín (u budovy OÚ)      

Druhy odpadů:
• desinfekční prostředky, kosmetické  
 přípravky 
• absorpční činidla, filtry nasycené   
 olejem
• olověné akumulátory
• nikl-kadmiové akumulátory
• oleje, mazací tuky
• staré nátěrové hmoty, klížidla 
 a lepidla
• ředidla, mořidla a rozpouštědla
• kyseliny
• hydroxidy
• detergenty, odmašťovací přípravky
• fotochemikálie
• staré léky
• pesticidy na hubení škůdců, postřiky 
• baterie, monočlánky
• zářivky, výbojky
• zařízení s obsahem chlorofluorouhlo- 
 vodíků (ledničky) 
• elektrotechnický odpad (např. televi-  
       zory, rádia, vysavače, fény, roboty apod.) 
• ojeté pneumatiky 
• velkoobjemový odpad (např. matrace,  
     koberce, linolea, křesla, gauče, kočár-  
 ky, plastové vany, kufry, sedačky z au- 
 tomobilů apod.)

Žádáme občany, aby odpad naváželi 
podle výše uvedeného harmonogramu, 
nikoliv o den dříve. Zamezíme tak rozha-
zování a rabování odložených materiálů.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

A znovu k třídění odpadu

V každém lednovém výtisku Obecní-
ho zpravodaje byl vložen kalendář pro 

občany. Kdo Zpravodaj nečte, mohl si 
kalendář vyžádat na OÚ. Na jeho zadní 
straně si každý občan může přečíst, jaký 
odpad patří do barevných kontejnerů a co 
je třeba udělat, než se ho zbavíme. Není to 
nic těžkého a každý, kdo zvládl abecedu 
a považuje sám sebe za civilizovaného 
člověka, nemá určité s touto činností žád-
né problémy. Bohužel jsou ale mezi námi 
„výjimky“, které tvrdošíjně vzdorují a dě-
lají všechno pro to, aby vizitkou naší obce 
nebyly čistota a pořádek. A pokud chybí 
dobrá vůle, nepomůže ani placený zaměst-
nanec TS, ani neplacený pořádkumilovný 
dobrovolník.

Je opravdu tak těžké přečíst si pozorně 
pokyny uvedené na kontejnerech a chovat 
se podle nich?

Obrázek na žlutém kontejneru vlevo 
jasně nabádá, abychom plastové láhve 
SEŠLÁPLI. Zmenší se tak jejich objem 
a nebude v nich zůstávat nic, co láká hmyz 
a nepříjemně páchne. Bez uvolnění závěru 
ale vzduch z láhve nevytlačíte a láhev nese-
šlápnete!! (To  věděl už pan Archimedes!)

Vpravo na stejném kontejneru je další 
upozornění, že lino, bakelit, trubky, veš-
keré PVC a polystyren do tohoto odpadu 
nepatří! Respektuje ho!!!

Do kontejnerů na tříděný odpad ne-
dáváme rovněž odpad ze zahrádek, staré 
oblečení, použité pleny a jiné hygienické 
potřeby, zkažené ovoce, papírová plata 
s rozbitými nebo zkaženými vejci, igelitky 
plné zbytků jídla – což s oblibou činí ně-
které „hospodyňky“ zejména v sobotu po 
úklidu a v neděli po velkém vaření.

A nakonec ještě nápojové kartony. Jen 
od mléka, džusů a vína, ostatní nemají 
uvnitř fólii, kvůli které se sbírají. Vyplách-
nuté a stlačené projdou otvorem. V létě je to 
jediná možnost, jak se vyhnout vosám, kte-
ré berou znečištěné kontejnery plné zbytků 
nápojů a jídla útokem a na celou sezonu se 
tu zabydlují. Jejich žihadla jsou bolestivá 
a pro mnoho lidí i nebezpečná. Vrcholem 
nechutnosti jsou ale krabice od mléka na-
plněné až po okraj zbytky zkaženého jídla 
a všeho, co se na kuchyňském stole najde. 
Na co mají tito občané popelnice?

Všechny kontejnery mají otvor pro vha-
zování odpadů, ale dají se bez problémů 
také otevřít a odpad je možné uložit tak, 
aby se nehromadil na jednom místě. Při 
zavírání ovšem musíme zapojit obě ruce, 
stisknout najednou oba červené knoflíky 
a nelomcovat víkem násilím. Poškozené 
kontejnery bude nutné nahradit novými 
a za ty zaplatíme my občané stejně, jako 
platíme za odvoz veškerého odpadu, který 
jde z našich domácností.

Každý z nás chce jistě žít kulturně 

• Klokánek:  1. Jiří Voňka z 5. A 
   2. Zuzana Šnupárková z 5.A 
  3. Pavel Pospíšil z 5.A 
• Benjamin:  1. David Šimůnek ze 7.A 
  2.  Lucie Abrahamová ze 7.A 
  3. Tomáš Chvátal z 6.A 
• Kadet: 1. Michaela Chvátalová z 9.A 
  2. Petr Voňka z 9.A 
  3. Jakub Grepl z 9.A 

Soutěže se zúčastnilo 176 žáků naší 
školy. Všem úspěšným řešitelům blaho-
přejeme.

Dana Vrbová a Radka Chmelářová
 učitelky matematiky

Škola v přírodě v Krásensku
 
„Hej! Tak konečně nastupujem!“ To byla 

asi první věta, kterou slyšel u autobusu kaž-
dý. Už jsme se dočkali – ŠKOLA V PŘÍ-
RODĚ ! Bylo totiž 26. 2. 2007 a za chvíli 
jsme byli opravdu na místě. Krásensko celé 
zasněžené už čekalo na náš příjezd. Každý 
hodil spisovnou češtinu chvilku za hlavu 
a hurá na „Rychtu“, kde jsme potom týden 
bydleli. Samozřejmě tak rychlé to nebylo, 
protože ty batohy, tašky a kdovíco ještě 
byly těžké, že se ani unést nedaly.

Celý pobyt jsme si opravdu užili. Tolik 
různých her, zábavných i poučných, zají-
mavé přednášky a hodiny biologie, taky 
„pochoďák“, kde jsme si zahráli na lovce 
drobných živočichů a poznávali rostliny. 
Na Rychtě jsme se mohli pomazlit s os-
máky*, učili jsme se péct chleba, dělali 
jsme svíčky a a a.... Kdybych to vlastně 
měla všechno popsat, upadla by mi ruka!!! 
No prostě nezapomenutelný týden legrace 
a zábavy pro naši třídu.

 „Bděli“ nad námi třídní učitelka Mgr. 
Eliška Mišáková a pan učitel Mgr. Chmelář.

Bylo to „bezva“ a už se těšíme na školní 
výlet.                

  Andrea Španihelová, 6.A

 OSMÁK DEGU
– hlodavec původem z Jižní Ameriky; 

k nám se dostal z berlínského „Tierparku“; 
je chován pro laboratorní účely, od 80. let 
také jako domác mazlíček.

 

Medové pokusy

Naše škola dostala  nabídku od Ka-
tedry chemie Přírodovědecké fakulty UP 
Olomouc podílet se  na projektu s názvem 
„Med, pokrm bohů“. Obdrželi jsme různé 
úkoly a náměty, měli jsme zjistit co nej-
více o vlastnostech a  chemickém složení 
medu .

Scházeli jsme se v přírodovědném 
kroužku každé úterý odpoledne pod do-
hledem p. uč. Elišky Mišákové a dělali 
jsme zajímavé pokusy. Ještě na podzim 
jsem navštívili také včelaře pana Vlacha 
ve Slatinkách. Od něho jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí o životě včel, o jejich 
chovu, zazimování, nemocech a zpraco-
vání medu.

Vyhledávali jsme informace z časo-
pisů pro včelaře, z knih a z internetu. 
V laboratoři jsme prováděli důkaz vody, 
uhlíku, vodíku, bílkovin, sacharidů a pH. 
Pokusy jsme dělali rádi, protože v hodi-
nách chemie je více teorie a tady jsme si 
mohli všichni všechno vyzkoušet. Někdy 
se nám dařilo více, někdy méně. Některé 
chemikálie potřebné k pokusům, které 
u nás na škole nebyly, jsme dostali přímo 
z  přírodovědecké fakulty. 

Také jsme si udělali medové odpoledne. 
Chtěli jsme vyzkoušet využití medu v ku-
chyni, tak jsme upekli ve školní kuchyňce 
medové řezy, naplnili jsme je a druhý den 
jsme hodovali. Pozvali jsme ředitele naší 
školy, paní zástupkyni a starostu Obce 
Lutín. Popovídali jsme si o jejich zkuše-
nostech s medem. Hostům se u nás líbilo 
a určitě jim i chutnalo, protože si hned 
vyprosili recept.

Všechny výsledky a údaje jsme zpraco-
vávali podle zadaných kritérií v písemné 
formě na počítači, vytiskli jsme je a sami 
také svázali do kroužkové vazby a později 
odevzdali pracovnicím přírodovědecké 
fakulty. 

V květnu se máme s naší prací zúčastnit 
první studentské konference Mladých pří-

Z TJ SIGMA LUTÍN

Žáci 6. třídy se mazlili s osmáky!

Přírodovědci splnili „sladký úkol“

SDH oslaví své výročí 30. června

/foto: Internet/

/foto: Mgr. Jan Chmelař/

/foto: Martin Přibyl/



o rozhodnutí rady, že sazba vodného 
a stočného zůstane na hodnotách loň-
ského roku.

       
dne 4. 4. 2007:

 Schválila pronájem částí obecních po-
zemků v k. ú. Lutín o celkové výměře 
128 m2 firmě Star Team, s.r.o.

 Rozhodla o přidělení uvolněného obec-
ního bytu na Růžové ulici č.p. 192.

 Schválila uvolnění částky z rozpočtu 
obce na zabezpečení 14. ročníku Velké 
ceny běhu mládeže.

 Schválila uvolnění finančních prostřed-
ků na akce kulturní komise – stavění 
máje, vatra, kácení máje.

 Schválila pronájem auly ZŠ lutínským 
ženám na pořádání hodové zábavy.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupi-
telstvo obce na 2. veřejném zasedání

       dne 21. 3. 2007:
 

 Vzalo na vědomí předložený Závěreč-
ný účet obce Lutín za rok 2006. Schvá-
len bude po provedeném přezkoumání 
hospodaření obce na nejbližším zase-
dání zastupitelstva obce.

 Schválilo Zprávu o činnosti místní sa-
mosprávy a OÚ za rok 2006.

 Schválilo Plán investičních akcí, re-
konstrukcí, významných oprav a koupě 
majetku na rok 2007.

 Schválilo Rozpočet obce na rok 2007.

 Schválilo prodej pozemků v majetku 
obce dle návrhu předloženého radou 
obce.

 Vzalo na vědomí výsledek obálkové 
metody prodeje stavebních pozemků 
v Třebčíně a schválilo vyhlášení zá-
měru prodeje pozemku parc. č. 308/4 
o výměře 1145 m2 za minimální cenu 
550,- Kč/m2.

 Vzalo na vědomí žádost firmy VA-
LEA o odprodej pozemku parc. 
č. 268/2 v Lutíně za účelem výstavby 
rod. domů a uložilo starostovi předložit 
na příštím zasedání upřesňující pod-
mínky prodeje tohoto pozemku.

                /ba/

„Maškarní rej“ pro děti z MŠ

V neděli 4. března 2007 se v aule ZŠ 
konal maškarní karneval pro děti z MŠ 
Lutín. Děti se na něj připravovaly již týden 
dopředu. Povídaly si o karnevalu, vytváře-
ly si masky i čepice z papíru. Doma si pak 
s maminkami vymýšlely různé maškarní 
kostýmy. Na sále se objevili kuchaři, prin-
cové, indiáni, kouzelníci, princezny, víly, 
berušky i jiné postavičky z pohádek a se-
riálů pro děti. Program uváděla paní Lena 
Freyová z agentury z Krnova. 

Děti tancovaly, soutěžily a v tombole 
mohly vyhrát  plno krásných cen. Maškar-
ní bál se jim moc líbil. Ještě druhý den si 
o něm vyprávěly a kreslily své zážitky. Již 
teď se těší na další rej masek, který bude 
příští rok.

Blanka Kožnárková
učitelka MŠ

  

/foto: Mgr. Jan Spurný/

Mateřská škola v knihovně

V pátek 13. dubna navštívili naši 
knihovnu jako každým rokem na jaře před-
školáčci MŠ  v Lutíně. Knihovnu zaplnilo 
takřka 40 štěbetajících a zvídavých človíč-
ků. Prohlédli si knihovnu, seznámila jsem 
je s knihami a jejich uložením v knihovně, 
správným zacházením s nimi a dozvěděli 
se o tom, jak se stát čtenářem.

Děti byly aktivní, poznávaly kresby 
dětských ilustrátorů a oblíbené postavič-
ky z pohádek. Já jsem se od nich zase 
dozvěděla, jaké knížky mají rády, které 
knížky mají doma a ve školce, kdo jim čte 
pohádky. Prozradily mi, jaká mají doma 
zvířátka, jak se o ně starají nebo kam chodí 
na výlety. S velkou chutí zazpívaly několik 
písniček. Velice rychle znaly odpovědi na  
moje hádanky. Za to  všechno byly od-
měněny drobnými sladkostmi. A mě opět 
potěšily pěknými obrázky, které přinesly 
do knihovny na výstavku. 

nejen ve svém bytě, ale i v domě a jeho 
okolí. Pohled na parky, chodníky a hřiště 
plné odpadků, na divoké skládky hned  
„za humny“ nebo dokonce přímo u domů 
může nechat v klidu jen toho, kdo nechce 
patřit mezi slušné lidi.

Mgr. Ladislava Kučerová
          ved. red. rady

O čem jednala a co rozhodla rada 
obce  na svých jednáních

       dne 28.  2. 2007:

 Schválila společnost Sigma Soft, s.r.o.,   
jako poskytovatele přístupu na internet.

 Schválila koupi vyřezávaného betlému 
od řezbáře Pavla Janošíka z Třebčína 
pro kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v Lutíně. 

 Schválila hospodářský výsledek PO 
ZŠ a MŠ Lutín za rok 2006 a převod 
těchto prostředků do rezervního fondu 
na neinvestiční výdaje roku 2007.

 Schválila uvolnění prostředků na zajiš-
tění akce „Koktejl oblíbených melodií“ 
v Třebčíně.

 Vyslovila souhlas se změnou trasy cyk-
lostezky Lutín – Třebčín.

 Projednala Plán investiční výstavby, vý-
znamných oprav, rekonstrukcí a pořízení 
majetku v obci na rok 2007 a souhlasila 
s jeho předložením zastupitelstvu obce.

 Schválila návrh rozpočtu obce na rok 
2007 a doporučila ke schválení v zastu-
pitelstvu obce.

 Schválila program 2. zasedání zastupi-
telstva obce dne 21. 3. 2007.

dne 21. 3. 2007:

 Projednala přípravu 2. zasedání zastu-
pitelstva obce před jeho konáním.

 Vzala na vědomí upravenou kalkulaci 
nákladů a výnosů vodohospodářských 
zařízení obce Lutín pro rok 2007, 
kterou zaslala firma Arko Technology, 
a.s., poté co firma byla informována 

Nakonec je ale úplně pohltily knížky, 
které jsem pro ně nachystala a které si 
samy vybraly.

Na závěr bych chtěla dodat, že děti při 
těchto návštěvách prokazují velké znalosti, 
jsou velice spontánní a zvídavé. Za to urči-
tě patří poděkování i jejich učitelkám.  

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Velikonoce – svátky jara

S jarem vždy přichází i největší cirkev-
ní svátek - Velikonoce. Na naší škole byly 
symboly Velikonoc vidět na každém kro-
ku. Byla totiž vyhlášena mezitřídní soutěž 
o nejzdařilejší velikonoční výzdobu tříd 
a společných prostor školy. Vyhodnocení 
a vyhlášení výsledků provedli členové 
žákovského parlamentu. V době, kdy bu-
dou čtenáři číst tento příspěvek, už budou 
známy vítězné třídní kolektivy. V příštím 
Zpravodaji zveřejníme výsledky.

 

Že jsou Velikonoce, bylo vidět i v naší 
jídelně  Kuchařky spolu s p. uč. Ivanou 
Kubíčkovou a jejími žákyněmi připravily 
v prostorách školní jídelny výstavu veliko-
nočního pečiva.

Děvčata napekla společně s kuchařkami 
tradiční velikonoční pečivo - jidáše, vrko-
če, z lineckého těsta zajíčky, kuřátka, také 
beránka z piškotového těsta.

Na výstavce nechyběly ani kraslice, 
kameninové formy, křesťanské obrázky 
a posvěcené „kočičky“, které měly dě-
tem připomenout tradice našich předků 
a původní význam Velikonoc jako křes-
ťanského svátku.  

Mgr. Jan Spurný -  ředitel 
Ludmila Zourková – vedoucí šk.jídelny

Velikonoce  s Nowacem

Školní jídelna při ZŠ v Lutíně patří mezi 
první školní jídelny v okrese Olomouc, 
které si vybralo Nowaco, firma, která dis-
tribuuje široký sortiment mrazírenských 
výrobků, aby nám  předvedla své produkty.

Prezentace se konala před Velikono-
ci, proto jsme s manažerem p.Tomášem 
Mohylou sestavili netradiční velikonoční 
menu, aby svým složením odpovídalo sou-
časným trendům dětské výživy.

V jídelníčku se objevila  velikonoč-
ní kuřecí roládka se slaninou a zelenou 
cibulkou (viz receptura). Vepřové maso 
v rizotu bylo nahrazeno lehce stravitelným 
krabím masem,doplněným mraženou jarní 
zeleninou se sýrem. Tvarohové knedlíč-
ky s jahodami byly sypané skořicovou 
strouhankou. Masíčko ze žraloka bylo 
doplněno bazalkovými špagetami, které 
mají děti velmi rády. Do jídelníčku jsme 
také zařadili dětmi žádané bramborové 
hranolky v kombinaci se smaženým sýrem 
a tatarskou omáčkou s jogurtem. Tento 
den se jídlo téměř nevracelo. Dětem velmi 
chutnal mražený vanilkový krém s lesním 
ovocem a pravými italskými piškoty.

Jídelna byla navíc vyzdobena obrázky 
namalovanými dětmi ze školní družiny 
pod vedením našich šikovných vychova-
telek. Mohli jsme např. vidět, jak si děti 
představují kraba v rizotu nebo žraloka 
prohánějícího se mezi špagetami. 

A na závěr recept pana Mohyly na kuře-
cí roládku se slaninou a zelenou cibulkou:

1000 g  kuřecích prsíček
  150 g   slaniny
 cibule zelenačka, pórek nebo pažitka
 různá semínka –např. dýňová
 vegeta, podravka

 sůl

Kuřecí prsíčka pomeleme nebo rozmi-
xujeme, osolíme, ochutíme podravkou,  
přidáme drobně na kostičky nakrájenou 
slaninu, jarní cibulku, dle fantazie různá 
semínka.Vytvarujeme šišky, které zabalí-
me do potravinářské fólie a dusíme do po-
loviny zalité vodou asi  40 minut  při 170 
0C. Hotovou roládu necháme vychladnout, 
sundáme fólii a naporcujeme.

Dobrou chuť přeje T. Mohyla a kuchař-
ky ze školní jídelny při ZŠ v Lutíně.   

 Ludmila Zourková
 vedoucí školní jídelny

Matematika na ZŠ Lutín

Žáci základní školy si vyzkoušeli své 
matematické dovednosti hned ve dvou 
soutěžích.

Nejdříve soutěžili žáci 6. a 7. třídy 
v okresní soutěži Pythagoriáda. 

Každá třída měla svou kategorii, žáci 
řešili během 60 minut 15 příkladů. 

Soutěže se zúčastnilo 14 žáků 6. roční-
ku  a 10 žáků 7. ročníku. 
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
Tomáš Chvátal a Karel Řehůřka 
(6. ročník) 
David Šimůnek a Petr Vrzal ze třídy 7.A.
Vítězům blahopřejeme.

V pondělí 19. března se žáci 2.- 9. tříd 
zúčastnili mezinárodní soutěže Matema-
tický klokan.

Soutěžilo se v kategoriích  
Cvrček - 2. a 3. třídy
Klokánek - 4. a 5. třídy
Benjamin - 6. a 7. třídy
Kadet  - 8. a 9. třídy.

Během 60 minut řešili žáci ve všech ka-
tegoriích 24 úloh různé obtížnosti, pouze 
v kategorii Cvrček řešili 12 úloh během 
45 minut.
Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:
• Cvrček: 1. Markéta Klevetová z 3.A 

  2. David Koutný z 2.B 
  3. Jakub Kleveta z 3.A  
       a David Doležal z 2.A

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

ŠKOLY  INFORMUJÍ

Děti z mateřinky se bavily i vzdělávaly
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Soutěže prověřily znalosti žáků


