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Setkání seniorů

Sbor pro občanské záležitosti, Svaz žen 
a Obec Lutín zvou všechny občany naro-
zené nejpozději v roce 1942 (ve věku od 
65 let výše) spolu s jejich partnery na 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
OBCE LUTÍN – TŘEBČÍN, 

které se koná v úterý 20. listopadu 2007 
od 15.00 hod. ve velkém sále Společe-
nského domu v Lutíně. Po krátké zprávě 
starosty p. Bábka o dění v obci vystoupí se 
svým programem žáci ZŠ Lutín a sólisté 
Moravského divadla v Olomouci.

K tanci a poslechu hrají manželé 
Vyroubalovi z Drahanovic, pro všechny 
zúčastněné je připravena hodnotná tombo-
la a občerstvení.

Autobus z Třebčína do Lutína bude od-
jíždět ve 14.45 hod. od KSZ,  z Lutína do 
Třebčína v 19.00 hod. a ve 20.15 hod.

Na setkání se těší pořadatelé.

Týden knihoven 

Letos již pojedenácté byl první říjnový 
týden vyhlášen TÝDNEM KNIHOVEN. 
Do této celostátní akce se zapojila i lu-
tínská knihovna a zahájili jsme ji výtvar-

nou soutěží pro děti na téma „Nakresli 
svou oblíbenou dobrůtku – přidej re-
cept“. Soutěž probíhala do konce října 
a obrázky budou vystaveny v knihovně. 
Všichni soutěžící obdrží sladkou odměnu.
     

Čtenáři, kteří se v tomto týdnu zaregis-
trovali v knihovně, si mohou půjčovat knihy 
a časopisy celý rok zdarma. Věřím, že i po 
roce budou se službami knihovny spokoje-
ni a stanou se z nich naši další stálí čtenáři.
     Zároveň byla zahájena výstavka ruko-
dělných a výtvarných prací naší čtenářky 
Lenky Faltičkové z Lutína. Tato výstav-
ka se setkala s velkým zájmem a může-
te ji obdivovat do konce letošního roku.
     Na závěr bych chtěla připomenout, 
že knihovna je služba čtenářům, ze které 
pro ně vyplývá povinnost vracet vypůjčené 
knihy v termínu, nebo požádat o prodlou-
žení výpůjčky. 

To platí hlavně pro ty čtenáře, kteří ji-
nak než po upomínce knihy nevracejí.

Posezení s Hanačkou 

„Byl to zase jednou pěkný večer“. 
S těmito slovy se rozcházeli všichni ti, 
kteří v sobotu 29. 9. 2007 přišli posedět 
s Hanačkou a u skleničky dobrého vína 
v třebčínském KSZ. 

A není divu. Vždyť posezení s dobrý-
mi přáteli, s plnou náručí milých písniček 
a známých melodií, v příjemném prostře-
dí se skvělou obsluhou a navíc s výběrem 
tradičních vín, to vše se skloubilo nejen 
v pěkný večer s přáteli, ale také ve večer 
plný krásných dojmů a pocitů.

„Kluci“ z Hanačky se opravdu činili 
a dokázali sál jak roztančit, tak i rozezpí-
vat a často roztleskat. Možná také proto, 
že se zde cítili jako doma a mezi svými. 
Program byl dále zpestřen a hlavně obo-
hacen vyprávěním a odborným poučením 
ing. Vlastimila Hofírka o víně, a co víc – 
překvapením byla i přímá ochutnávka těch 
nejlepších vzorků.

Kulturní komise spolu s obecními 
představiteli a řadou dalších ochotníků tak 
velice pěkně a citlivě přispěla k obohace-
ní kulturního života v obci. Škoda jen, že 
mezi nás přišlo málo hostů z Lutína.

Takže – pořadatelé – od nás velké po-
děkování a jen tak dál.

Zahlcení kanalizace

V pátek 5. října 2007 se přes naši obec 
přehnala v dopoledních hodinách krátká, 
ale velmi intenzivní bouřka. Protože došlo 
k poruše přívodu elektrické energie do čis-
tírny odpadních vod, nastalo během krátké 
doby úplné naplnění hlavního kanalizační-
ho přivaděče k čistírně.

Antonín Bábek
starosta obce

/foto: Antonín Bábek/

Týden knihoven zpestřila soutěž 
a výstavka

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

S Hanačkou při vínečku 
bylo všem dobře

Ladislav Smička

/foto: Jiří Weidinger/



ně začala voda vytékat z dešťových vpustí. 
Nejvíce bylo zaplaveno parkoviště u domů 
č.p. 207 a 208. Vlivem zvýšeného tlaku 
v systému kanalizace navíc začala do ně-
kterých domů panelového sídliště prosako-
vat voda, zřejmě netěsnostmi v přípojkách. 
V těchto okamžicích se nedalo mnoho dě-
lat, i když jsme povolali hasiče z Třebčína 
a pracovníky technických služeb, aby za-
čali z parkoviště odčerpávat vodu. 

Celá situace se začala rychle lepšit, 
když byla obnovena dodávka elektrické 
energie a výkonná čerpadla na ČOV začala 
přečerpávat vodu do dešťového odvaděče. 
Tato čerpadla, která pracují v podstatě je-
nom při nadměrném přívodu odpadních 
vod, nejsou vybavena záložním napáje-
ním. Vzhledem k tomu, že podobná situ-
ace s ještě horšími následky nás letos už 
jednou postihla, bude nutno najít řešení, 
které eliminuje přerušení dodávky elek-
trické energie. 

Část Lutína je napojena na kanalizaci, 
která je umístěna hlouběji než hlavní při-
vaděč. Proto je tento systém zakončen tzv. 
rotundou, ve které jsou umístěna čerpadla, 
která přečerpávají odpadní vody z tohoto 
níže umístěného systému do hlavního při-
vaděče. V pátek 5. října, kdy byla přeru-
šena dodávka proudu, technika pracovala 
bezchybně. Čerpadla byla po dobu přeru-
šení dodávky přepnuta automaticky na na-
pájení přes dieselagregát. 

Horší to bylo na samotné ČOV. Vlivem 
poruchy na přívodu vysokého napětí se 
energetikům delší dobu nedařilo obnovit 
dodávku proudu. Protože velké množství 
vody, které pojala jednotná  kanalizace, 
nebylo možné přečerpat do dešťového 
odvaděče, došlo k úplnému zahlcení pří-
tokové větve kanalizace. To se za chvíli 
začalo projevovat tím, že na sídlišti v Lutí-

Humanitární sbírka

Svaz žen v Lutíně pořádá v úterý 
27. listopadu 2007 humanitární sbírku.

Přijímat budeme:
- letní a zimní pánské, dámské a dětské 
oblečení;
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky;
- domácí potřeby ve funkčním stavu: nádo-
bí bílé i černé, skleničky;
- peřiny, péřové a vatované přikrývky, pol-
štáře, deky.

Vše zabalené do igelitových obalů 
nebo krabic!

Jiné věci nenoste!

Sbírka se uskuteční v herně stolního teni-
su v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Za spolupráci děkují 

O čem jednala a co rozhodla rada obce  
na svých jednáních

dne 29. 8. 2007:  
 Schválila přijetí příspěvku ve výši 

12.000,- Kč od Olomouckého kraje na 
nákup přenosného kalového čerpadla 
pro SDH Třebčín.
 Schválila odměny předsedům a členům 

komisí za 2. čtvrtletí a 1. pololetí 
2007.
 Schválila Rozpočtová opatření odvě- 

tvového třídění (§) rozpočtu č.7/2007.

dne 12. 9. 2007:
 Projednala program 5. veřejného za- 

sedání zastupitelstva obce.
 Schválila rozpočtová opatření polož-

kové části rozpočtu č. 3/2007.
 Vzala na vědomí zprávu o prodeji po-

zemku parc. č. 268/2 realitní kanceláři 
Sting a doporučila zastupitelstvu obce 
postupovat dle zadávacích podmínek 
výběrového řízení.
 Vzala na vědomí informaci o prodeji 

bytových  domů.

dne  26. 9. 2007:
 Schválila vypracování geometrického 

zaměření kanalizačních řadů ulože-
ných v obecních pozemcích v areálu 
garáží fi rmy Minitrans.
 Na základě záměru vyhlášeného OÚ 

schválila pronájem nebytových pro-

Přivolané deště nám daly „zabrat“

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Sběrová sobota

Sběrová sobota nebezpečného a ob-
jemného odpadu proběhne v sobotu 
24. 11. 2007 na území naší obce dle uvede-
ného harmonogramu a sortimentu. Žádám 
občany, aby nevytvářeli černé skládky 
a sběr odevzdávali ve stanovenou hodinu 
přímo pracovníkům technických služeb do 
připravených kontejnerů. Tím znemožní-
me rabování a roztahování sběru určitou 
skupinou občanů, kteří se vždy do obce 
sjedou.

Časový harmonogram svozu:
8.00 – 8.30 hod. – Třebčín (u kaple)
8.30 – 9.00 hod. – Třebčín (u bývalé mlé-
kárny)
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 pří-
pravky  
• absorpční činidla, fi ltry nasycené olejem 
• olověné akumulátory   
• nikl-kadmiové akumulátory  

• ojeté pneumatiky   
• 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 chlorofl uorouhlovo                           
díků (ledničky)  
• elektrotechnický odpad (např. televizory, 
rádia, vysavače, fény, roboty apod.) 
• objemný odpad (např. matrace, koberce, 
linolea, křesla, gauče, kočárky, plastové 
vany, kufry, sedačky z automobilů apod.)

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!

      Poslední letošní sběr zeleného odpadu ze zahrádek proběhne v sobotu 
3. listopadu 2007 jako vždy v dopoledních hodinách na obvyklých místech 

v Lutíně i Třebčíně.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

členky Svazu žen v Lutíně.

/foto: archiv OÚ/



Kč na zabezpečení akce Posezení 
s Hanačkou, která se konala v Třebčí-
ně.
 Vzala na vědomí dopis ministra ob-

chodu a průmyslu ing. Martina Říma-
na ve věci prodeje pozemku parc. č. 
234/1 v k. ú. Lutín.

O čem jednalo a co rozhodlo zastupi-
telstvo obce na 5. veřejném zasedání

dne 12. 9. 2007: 
 Vzalo na vědomí výsledky výběro-

vého řízení prodeje pozemku parc. č. 
268/2 v k. ú. Lutín, ve kterém byla vy-
brána společnost Sting Development 
Brno.  Trvá na uhrazení kupní ceny 
dle podmínek výběrového řízení.

stor obecní nemovitosti Lutín, ul. 
Růžová č.p. 184 panu Lubomíru Ku-
báčovi.
 Schválila vyhlášení záměru na pro-

dej pozemků parc. č. 293/41, 293/40 
a 293/8 v k. ú. Třebčín, jejichž prodej 
organizuje realitní kancelář RENA.
 Schválila pronájem auly ZŠ pro čin-

nost tanečního kroužku, který pořádá 
ZŠ a MŠ Lutín.
 Schválila jednostranné zvýšení ná- 

jemného z bytů v majetku obce pro 
rok 2008.
 Rozhodla o zhodnocení fi nančních 

prostředků obce uložením na ter-
mínované vklady a spořící účet 
u Volksbank.
 Schválila uvolnění částky do 4.000,- 

 Vzalo na vědomí informaci o stavu 
prodeje obecních domů a schválilo 
úhradu doplatku kupní ceny Byto- 
vému družstvu Břízová č.p. 186 – 189 
Lutín ve splátkovém kalendáři na 
dobu 5 let.
 Schválilo bezúplatný převod části 

pozemku parc. č. st. 115 a části po- 
zemku parc. č. 421 o celkové výměře 
103 m2 v k. ú. Třebčín.
 Vzalo na vědomí informaci o podání 

žádosti na poskytnutí dotace na akci 
„Vodovod Lutín – stará část“.
 Schválilo rozpočtová opatření od- 

větvového třídění rozpočtu č. 6, 7, 
8/2007.

/ba/

Děti pekly a „kouzlily“
z darů přírody

ŠKOLY  INFORMUJÍ

Dýňová slavnost
Stalo se již tradicí v lutínské mateřince 

veselit se  v období nostalgického, pestro-
barevného podzimu na zahradě ve straši-
delném reji.

Těší nás, že účast rodičů i dětí je 
každým rokem větší. Tím ovšem stoupá 
i spotřeba speciality, kterou je dýňová 
buchta, vlastnoručně malými strašidly 
a strašpytlíky upečená.

Nejen o buchtičky je však zájem. Vrch-
ní „čarodějnice“ Ostianová připravuje kaž-
dým rokem zázračný lektvar, který má prý 
mocné účinky. Ona sama o něm tvrdí:

Kouzelný lektvar toto jest,
nechte se vůní jen k němu vést.
Nálady dobré z něj budete mít,
tím více, čím více zkusíte pít.
Krev začne proudit prudce,
zahřeje ruce i srdce.
Nezadaným lásku přičaruje,
kdo jest sám, 
ten do týdne se zamiluje.
Pijte jen bujně lektvar tento,
slavnost ať skončí zdárně.
Jeden korbel je tu pro vás, 
za DVACKU minimálně.

Tradice jsou krásné, ale letos se obje-
vila také novinka. Vyhlásili jsme soutěž 
o nejhezčího skřítka Podzimníčka. Ma-
minky, tatínci, babičky, dědečci, tety, 
strýčci, sestry a bráškové pomohli svým 
dětem, vnučkám, vnukům, neteřím, synov-
cům, bráškům a sestřičkám vyrobit skřítka 
Podzimníčka.

Použili všechno možné, co příroda 
nabízí. Šípky, dýně, šišky, semínka, trávy, 
oříšky, pařezy, listí a kořeny, mech, kůru, 
kukuřici, brambory, řepu, mrkev, celer, 
petržel, mák, větvičky, jeřabiny atd. 

Všichni Podzimníčci byli tak origi-
nální, že bylo zhola nemožné vybrat toho 
nejhezčího. Všichni byli nej…

Snažíme se, aby naše školka byla  
nej…  také pro všechna strašidýlka, která 
ji navštěvují každý den, a  aby si naši straš-
pytlíci užívali zábavu nejen na ,,tykevpar-
ty“, ale po celý školní rok.

Školní jídelna MŠ 
informuje

Zářím začal nový školní rok, ve kte-
rém je mateřská škola opět stoprocentně 
zaplněna malými strávníky. Paní kuchařky 
se snaží ze všech sil uspokojit chuťové po-
hárky malých žáčků i ostatních strávníků.

A že se jim to daří, o tom svědčí stálý 
zájem cizích strávníků i mnoho nových 
zájemců o tyto služby. To nás velmi těší 
a rádi bychom vyhověli co nejvíce zájem-
cům, ale kapacita školní jídelny při MŠ 
není neomezená, proto prosím pochopte 
případná odmítnutí.

V prostorách kuchyně MŠ se kromě 
plánované stravy připravují i pokrmy spo-
jené se školní aktivitou. Například ve čtvr-
tek 11. října se konaly v areálu zahrady MŠ 
„dýňové slavnosti“ . Dopoledne si učitelky 
s dětmi na odděleních připravily těsto na 
dýňové koláče, které jim kuchařky rády 
upekly a uvařily k nim i čaj, což podtrhlo 
atmosféru slavnostního odpoledne. Všem 
moc chutnalo, protože z koláčů upečených 
z téměř devíti kilogramů mouky nic ne-
zbylo. A máte-li chuť na tento koláč i vy, 
přikládáme recept. 

Na dýňový koláč potřebujeme tyto 
suroviny: 

1/4 l hrnek mletého cukru
2 ½  hrnku polohrubé mouky
1/2 hrnku oleje
3 vejce
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
 0,7 l dýňového kompotu ( šťávu pouze 2/3 
ze sklenice )

Dana Ostianová
vedoucí učitelka MŠ 

/foto: Mgr. Jan Spurný/



Všechno dobře promícháme v míse, 
dýňový kompot přidáme nakonec. Vlijeme 
na vymazané a moukou vysypané plechy 
a pečeme 20-25 minut při teplotě 150 ° C. 

Přejeme dobrou chuť !!! 

Hana Smičková
vedoucí jídelny MŠ

První týdny ve škole

„Otevři se, školní bráno, přejeme ti 
dobré ráno!“

Takto nedočkavě tlučou už od 3.září na 
dveře noví prvňáčci. Právě mají za sebou 
dva měsíce školní docházky. Pokud chcete 
vědět, co odpovídali na naše zvědavé otáz-
ky, čtěte dál.

Proč ses těšil do školy?
- Chtěl bych být chytrý.
- Těšila jsem se na domácí úkoly.
- Chtěl jsem se naučit počítat. Třeba moje 
peníze,  mám asi pět stovek.

Co se pro tebe změnilo?
- Do školy musíme nosit aktovku.

Prvňáčci zvládají abecedu a počty

- Taky se musíme učit od rána do oběda.
- Ve škole už nechodíme každý den na 
vycházky.
- Ve školce nám paní učitelka nalévala 
polévku a některým nosila jídlo. Tady si 
nosíme jídlo na tácku sami.Ve školce jsme 
si čistili zuby a po čištění jsme šli spát.

Co se vám ve škole líbí?
- Škola, protože má hezkou barvu.
- Čtení. A že se tabule snižuje a zvyšuje.
- Už jsme se toho taky hodně naučili, pís- 
menka M, L S, P, A, O. V matematice čísla 
do 5, umíme je porovnávat, co je víc. Umí-
me si poskládat věci v tašce. Jo, a dokonce 
už umíme napsat slovo SALÁM.

Nebude to trvat dlouho a prvňáčci 
budou umět napsat i slovo PIVO, PÁRKY 
a spoustu jiných užitečných slov. 

A my všichni si přejeme, aby jim ta 
radost z poznání vydržela co nejdéle.

Dějepisná exkurze

Ve dnech 19. a 26. září 2007 se žáci 
8. a 9. ročníku Základní školy v Lutíně 
zúčastnili exkurze do Muzea umění a do 
Arcidiecézního muzea v Olomouci. 

Deváťáci si prohlédli výstavu „Slav-
né vily Olomouckého kraje“, osmáci se 
rozdělili na dvě skupiny a postupně se 
účastnili vzdělávacích pořadů „Hildebert, 
Everwin a … myš“  a „623 lidí, 55 psů, 

Mgr. Jana Paličková 
a žáci 1.A a 1.B

/foto: Mgr. Jan Spurný/

202 koní, 41 lodí a 49 stromů aneb Tkaná 
historie jedné bitvy“. První pořad informo-
val žáky o románském skriptoriu Jindřicha 
Zdíka (písařská dílna), druhý o bayeuské 
tapisérii, která zobrazuje vítězství Viléma 
Dobyvatele v bitvě u Hastingsu a jejíž 
kopii zhotovila a v prostoru bývalého bis-
kupského paláce vystavovala olomoucká 
výtvarnice Věra Mičková. 

A co v průběhu pořadu žáci dělali ? Od-
povím slovy žáka osmého ročníku Adama 
Dosoudila.

Nejdříve k prvnímu pořadu:
„Malovali jsme oblouk románského 

okna. Dozvěděli jsme se, že předlohou ke 
kamenným ozdobám na oblouku okna byly 
květy a listy rostlin. Víme teď už také, že 
v románské době se psalo ručně na kozí 
kůži – říkalo se tomu pergamen. Vyzkou-
šeli jsme si napsat a ozdobit svou iniciálu, 
což byla velká zábava. A nakonec jsme 
se husím brkem podepsali na památku 
našemu průvodci Markovi, kterému chci 
poděkovat za trpělivost a radost, s jakou 
nám popisoval každé místo paláce.“

A ke druhému pořadu:
„Tapisérie byla pravděpodobně vy-

tvořena nějakým vojákem, který se bitvy 
u Hastingsu zúčastnil, protože jenom očitý 
účastník mohl popsat bitvu tak přesně. Na 
tapisérii je zobrazena dokonce i Halleyova 
kometa, která se ukazuje na nebi jednou za 
sedmdesát až sedmdesát pět let. Originál 
tapisérie je uschován v katedrále francouz-
ského města Bayeux. Závěrem svého vy-
pravování bych chtěl říct jen, že tento výlet 
byl velmi povedený.“

Jako učitelka dějepisu musím v této 
věci s Adamem jenom souhlasit. Zároveň 
doufám, že s laskavým svolením vedení 
školy budeme moci opět brzy vyrazit na 
další vzdělávací výlet. 

Věra Voňková 
učitelka dějepisu

Expedice pracovníků ZŠ 
a MŠ Lutín
(Slovensko 2007,   28. 9. - 30. 9. 2007)

Původně jsme chtěly o našem zájezdu 
napsat vtipný a neotřelý článek. Popsat 
adrenalin i pohodu, kterých jsme si všichni 
užili dosytosti. O tom se prostě nedá psát, 
musíte to vidět, prožít…. 

A tak „jen“ doporučujeme: 
1. Prohlídku Sulovských skal, které se 

tyčí nad nížinami v okolí Bytče a poskytují 
krásné výhledy. Dostali jsme se až mezi 
skalní vrcholky a prohlédli si zříceninu 
Sulovského hradu. 

2. Návštěvu Slovenského ráje s mož-
ností vyzkoušet si svou obratnost a odvahu 
při zdolávání krkolomných turistických 
chodníků. Není cesty zpět! „ Prechod rok-
linami je povolený jedině smerom nahor!“ 
Vodopády Misové, Okienkový, Korytový 
budily obdiv i respekt. 

Dále doporučujeme:
1. Po turistice zajeďte do Vrbova, kde 

v termálním koupališti „nastartujete“ svá 
těla k dalším zážitkům.

2. Ubytování v hotelu „Barbora“ ve 



Suroviny: 450 g slepice, 10 g soli, hře-
bíček, nové koření, pepř celý, 100 g cibule, 
75 g kořenové zeleniny - mrkev, petržel, 
celer, 200 g kapusty, 125 g květáku, 125 g 
pórku, 25 g hrášku, 10 g polévkového ko-
ření, 5 g zelené petrželové natě.

Slepici vaříme v osolené vodě s koře-
ním a cibulí. Uvařenou slepici vyjmeme, 
do vývaru dáme vařit pokrájenou zeleni-
nu. Slepici vykostíme, maso pokrájíme 
a vrátíme zpět do polévky. Dochutíme solí, 
polévkovým kořením, zelenou petrželkou 
a necháme přejít varem. 

Dobrou chuť přejí kuchařky ze školní 
jídelny ZŠ v Lutíně.

Adopce na dálku
(Zpráva o Johebovi) 

Před rokem přišli žáci naší školy s myš-
lenkou, abychom podporovali studium 
dítěte z rozvojových zemí v akci „Adopce 
na dálku“. Peníze na adopci získávají žáci 
školy z výtěžku za sběr starého papíru.

Čtenářům zpravodaje chceme před-
stavit našeho „přespolního“ žáka Joheba, 
který žije v Indii.

Naše škola ho bude podporovat i letos, 
protože Joheb letos postoupil do vyššího 
ročníku základní školy. Umí již dobře číst, 
psát a počítat. Zvládl také speciální písmo 
KANNADA, což Joheba obzvlášť těší. Na 
konci roku nám poslal kopii svého vysvěd-
čení, které se dost liší od našeho.

Vyšnej Boce. Krásné ubytování, výborná 
kuchyně, sauna, masáže, perličkové kou- 
pele, možnost hrát kuželky apod. 

A nakonec: Nenechte si ujít!
3. Jízdu po Váhu na pltích (vory), 

která nám poskyt1a spoustu zajímavých 
informací a překrásných pohledů na hrady 
Varín a  Strečno a na okolní přírodu. 

Zdravíme našeho p. ředitele (šéfa 
expedice) a těšíme se, co na nás vymyslí 
příště. 

1000 nových receptur
 

Stravovat se chutně, zdravě, ale i pří-
jemně - to doporučují kuchařky ze školní 
jídelny při ZŠ v Lutíně. Jídlo by mělo 
mimo jiné přinášet radost a potěšení. Aby 
i našim žákům a  ostatním strávníkům 
chutnalo, byli zdraví a cítili se příjemně, 
zařazují  od nového školního roku do 
jídelních lístků 1000  dosud nepubliko-
vaných receptur pro veřejné stravování.
      Některá jídla už mohli naši strávníci 
ochutnat, třeba krůtí maso zapečené se ze-
leninou a rýží, barevné špagety, rolovanou 
vepřovou kýtu s játry a šunkou, cuketu 
s vejci a sýrem, australskou slepičí polév-
ku, rizoto z Benátek a jiné.

Protože všem velmi chutnala austral-
ská slepičí polévka, tady je návod, jak si ji 
připravit doma, a to pro 5 osob. 

Chlapec žije šťastný a spokojený život 
uprostřed své indické rodiny, která ho 
podporuje ve vzdělávání a sama se z jeho 
úspěchů raduje. 

Joheb si vytýčil velký cíl - chce se stát 
lékařem. Díky fi nanční podpoře naší školy 
si může dopřát slušné oblečení i základní 
školní pomůcky. Je pro nás potěšením vě-
dět, že i o Vánocích přispíváme k jeho ra-
dosti, neboť díky našemu fi nančnímu daru 
byl i on odměněn dárkem od Ježíška.

Pohár je opět doma

Ve středu 10. října lutínská škola opět 
„vřela“. Sešli se zde vyznavači atletiky 
z okolních škol na 3. ročníku atletické 
soutěže „O putovní pohár starosty Lutína“.  
Ceny pro jednotlivce i družstva zajistili 
zřizovatel školy – Obec Lutín a SRPŠ při 
ZŠ Lutín.

Kluci a holky ze ZŠ Těšetice, Náměšť 
na Hané, Hněvotín a Lutín soutěžili v šesti 
disciplinách: k již tradičním – skoku do 
dálky, sprintu na 60 m, dlouhému sprintu 
na 150 m, vytrvalostnímu běhu na 1 000 
m, štafetě a hodu kriketovým míčkem letos 
přibyla nová technická disciplina pro starší 
kategorii – vrh koulí.  V každé kategorii 
a disciplině zastupoval školu vždy jeden 
závodník.

Loňské prvenství obhajovalo družstvo 
ze ZŠ Náměšť na Hané. 

Letos chtěli získat putovní pohár žáci 
naší školy zpět, což se jim nakonec poda-
řilo.

Zvítězili totiž ve čtyřech disciplinách 
– ve sprintu, běhu na 150 m, štafetách 
a skoku dalekém. Pouze ve vytrvalostním 
běhu a v hodech byli předstiženi – v běhu 
na 1 000 m závodníky ze ZŠ Náměšť na 
Hané, v hodech pak sportovci ze ZŠ Tě-
šetice.

Leona Čotková  
Monika Došlíková
účastnice zájezdu

/foto: učastniíci zájezdu/

Lutínští žáci mají „brášku“
v Indii

Ludmila Zourková
vedoucí školní jídelny

žáci 9. A

/foto: fotografi e poslaná z Indie/

/foto: Mgr. Radka Chmelářová/

„Pohár starosty OÚ“ 
se vrátil do Lutína

Za australskou slepičí polévkou 
nemusíte do Austrálie



ném lijáku, úplně zmrzlí jsme ve zdraví 
dorazili na chatu. 

Další výjezd, který nás zocelil, byl na 
Návrší pod Kralickým Sněžníkem. Po ces-
tě došlo k mnoha defektům, takže nakonec 
vyjela jen pětice nejlepších borců. 

Po večerech jsme si užívali v bazénku 
a snažili se protáhnout namožené svaly.

V pátek většina kolařů odhodila stroje, 
vzala košíčky a šla na houby do Branné. 
Hrstka oddaných jela zase na kolech. Dali 
jsme si dobrý oběd, ohřáli se na sluníčku 
a vyjeli stíhat vlak, který nás opět vrátil na 
placatou Hanou.

Všem zúčastněným patří dík a uznání 
za „fajn proježděný“ týden.

Mgr. Hana Grundová
učitelka

Cyklistický kurz žáků 
Sigmundovy SŠs 

Koncem září se konal v Ostružné v Je-
seníkách cyklistický kurz žáků druhých 
ročníků. 

Tradičně jsme nelenili a po příjezdu do 
hor hurá do sedel. Na Paprsku už každý 
věděl, že celý týden proběhne ve znamení 
šílených stoupání, divokých sjezdů a po-
tem zalitých tváří.

Počasí nám přálo, a tak jsme se odvá-
žili jet dlouhou etapu na Smrk. Ale tam už 
nám tolik nepřálo. Začalo pršet, pěšáci se 
zbavovali kol a odmítali se brodit dál poto-
kem do strmého kopce.

Nakonec jsme vrchol dobyli a v krás-

Tenisový turnaj ve čtyřhrách

Září se stává pravidelně měsícem 
tenisových turnajů. Letos se jako každo-
ročně chopil uspořádání  turnaje společně 
s tenisovým oddílem pan Ladislav Vybí-
ral. Tradičně zve řadu hostů, především 
z Olomouce, takže turnaj dostává novou 
vzpruhu v podobě neokoukaných hráčů 
i herních stylů. 

V sobotu 8. září se turnaje zúčastnilo 
11 párů, které byly rozděleny do dvou 
skupin, kde hrály systémem každý s kaž-
dým. Podle pořadí ve skupinách se pak 
hrálo o konečné umístění. Vítězi se stali po 
celodenním náročném programu (který se 
vyznačoval vzornou organizací i kvalitním 
občerstvením) tak jako loni domácí tenisté 
Petr Chudoba s Markem Surzynem. Ve 
fi nále porazili další místní dvojici - Lubo-
míra Domese a Petra Juráka. Program byl 
bohužel odpoledne narušen silným deš-
těm, takže se dohrával za velmi obtížných 
podmínek.

Lutínská kopaná

Kromě tenistů jsme z jiných oddílů TJ 
Sigma Lutín zprávu o jejich činnosti nedo-
stali. Protože však pozorně sledujeme, jak 
si v podzimním kole vedou naši fotbalisté, 
můžeme vás díky adekvátní náladě skal-
ních fandů i hráčů po zápasech a také díky 
spolehlivým informačním zdrojům sezná-
mit se současným stavem.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

/foto: Mgr. Radka Chmelařová/

Z TJ SIGMA LUTÍN

Ing. Karel mišák
člen tenisového oddílu

Vítězná dvojice 
Petr Chudoba a Marek Surzyn.

/foto: Ing Karel Mišák/

wCo říci na závěr? Vzhledem ke krásné-
mu počasí a bezvadné organizaci, kterou 
zajistili p. uč. Petr Jakob ve spolupráci 
s p.uč.Radkou Chmelářovou a kolektivem 
žáků 8. a 9. ročníku, můžeme konstatovat, 
že se akce vydařila, což potvrdili i učitelé 
hostujících škol se slibem, že příští rok 
přijedou určitě znovu.

Zvláštní poděkování patří i členkám 
„výpočetního střediska“ pod vedením 

Nikoly Ulšmídové, které zvládly zdárně 
vyřešit i zapeklité situace při rovnosti bodů 
v soutěži družstev.

Jménem školy chci poděkovat všem 
závodníkům a organizátorům, žákům 
i učitelům za vzornou reprezentaci školy.

/fota: Mgr. Hana Grundová/



Matěj s tatínkem bydleli v soukromí 
u japonských manželů, kteří jim pomáhali 
zvládnout jazykovou bariéru a nezvyklé 
klima s 350 veder a téměř stoprocentní vlh-
kostí vzduchu. Možnost hostit Evropany 
považovali za velkou čest.

Druhý závod mistrovství na kame-
nitých a travnatých stráních Seki Itadori 
absolvoval Matěj 25. srpna. Obsadil v něm 
3. místo, ale s výsledky ze závodu v Blan-
sku dosáhl na nejvyšší příčku a stal se 
mistrem světa. Díky němu a čtyřem více-
mistrům světa si Česká republika odvezla 
z Japonska celkově 2. místo za vítězným 
Španělskem.

Matěj se po mistrovství samozřejmě 
věnuje biketrialu dál a chystá se dokončit 
závody Poháru ČR ...“.
(Více informací najdete na www.biketrial.cz)

My všichni Matějovi k zaslouženému 
úspěchu blahopřejeme. Věříme, že ho 
láska k tomuto sportu neopustí a že nám 
v něm vyrůstá velká sportovní naděje. Má 
pro to nejen potřebné nadšení, fyzickou 
kondici a houževnatost, ale také bezvý-
hradnou podporu svých rodičů.

Mgr. Ladislava Kučerová 
vedoucí redakční rady

Hanácká svatba

V rámci projektu Rok na Hané zhlédli le-
tos v devíti obcích Regionu HANÁ ukáz-
ku hanácké svatby. Předváděli ji členové 
souboru Hanačka z Litovle pod vedením 
paní Stanislavy Kulaté. Jednalo se o velmi 
přitažlivý a zajímavý program. Kdo neměl 
možnost se ho zúčastnit, má velkou škodu.  
Toto vystoupení se setkalo s velmi přízni-
vým ohlasem ze strany občanů. 

Soubor byl navržen vedením Regionu 
Haná na ocenění v oblasti kultury v Olo-
mouckém kraji za rok 2007. Fotografi emi se 
vracím k tomuto folklornímu vystoupení.

Ing.Miroslav Mačák
místostarosta

Matěj Popelka 
mistr světa 2007

Matěj bydlí v Luběnicích, ale je žákem 
4. ročníku ZŠ v Lutíně. Je mu deset let 
a biketrialu se věnuje již čtvrtý rok. Jezdí 
třetí závodní sezonu, trénuje pravidelně 
třikrát týdně a letošní prázdniny pro něj 
rozhodně nebyly dobou her a sladkého 
lenošení. Odměnou za tvrdou dřinu bylo 
ocenění nejvyšší – zlatá medaile a titul mi-
stra světa v kategorii POUSSIN (závodníci 
do 10 let).

Z dopisu Matějovy maminky Magda-
leny Popelkové, která je na úspěch svého 
syna právem pyšná, vybíráme nejdůleži-
tější údaje:

„Matěj věnoval své prázdniny sportu 
... Mistrovství světa v biketrialu se jelo 
ve dvou závodech prvním 4. a 5. srpna 
v Blansku a druhém 25. srpna v japon-
ském Seki Itadori.

V Blansku měl Matěj deset soupeřů ze 
šesti zemí. Úspěšně zdolal překážky na trati 
i konkurenci a vybojoval 1. místo. Česká 
republika tu získala 5 medailí.

Po pouhých dvou týdnech odpočin-
ku odcestoval Matěj se svým otcem do 
Japonska. Let trval 14 hodin a závodníci 
se museli vypořádat s odlišným klimatem 
a sedmihodinovým časovým posunem.  

Od 12. srpna do konce října ode-
hrála obě mužstva (dorostenci a muži) 
12 zápasů – výsledky posledních dvou 
(21. a 28. října) jsme do uzávěrky čís-
la neměli. Z prvních deseti se hrálo 
5 utkání na domácí půdě a 5 na hřištích 
soupeřů. Muži (I. B třída sk. B) jsou po 
8 vítězstvích na 3. místě s 21 body za Brod-
kem u Přerova a Dubem nad Moravou.
     Dorostenci (II. třída) s 5 vítěznými zápa-
sy a 1 remízou se prozatím musí spokojit se 
7. místem a 16 body.

Starší žáci II. třídy jsou zatím ze 
14 hrajících družstev na 12. místě se 
7 body.

O výsledcích dvou říjnových a zbý- 
vajících tří listopadových zápasů budeme 
informovat v lednovém čísle.

Redakční rada

Ukončení Hanáckého 
cestovatele 2007

Koncem září byl ve Slatinicích ukon-
čen další, již čtvrtý ročník Hanáckého 
cestovatele. Šlo opět o úspěšnou akci – po-
znávání našich obcí v Regionu HANÁ.

Turistika probíhala od května do září 
a bylo rozdáno asi čtyři sta „průvodců“.  
Ne všichni putování dokončili, odpověděli 
na otázky a odevzdali vyplněné průvodce. 
Ti vytrvalí dostali na slavnostním zakon-
čení ve Slatinicích  certifi kát Hanáckého 
cestovatele. Celkem bylo vystaveno 157 
certifi kátů, z toho 56 dětských.
     

Na cestu za poznáním se vydal i letošní 
nejstarší cestovatel z Bílska (83 let). Nej-
mladší byli čtyřletí „cestovatelé“ z Lutína, 
Senice na Hané a Štěpánova.

Z Lutína úspěšně ukončili své putová-
ní 3 děti a 26 dospělých. Nejvzdálenější 
účastníci byli z Ostravy, České Třebové, 
Valašského Meziříčí a Brna. 

ZAJÍMAVOSTI

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

Letos přibylo 101 velkých 
a 56 malých cestovatelů

foto: Jaroslav Popelka

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

/foto: Eva Dudková/

/foto: Jaroslav Popelka/

/foto: Jaroslav Popelka/



Opustili nás ve věku …

88 let Ing. Stanislav Huslar Lutín
84 let Ladislav Rec  Lutín
80 let Marie Tomášková Lutín
78 let Marie Ošťádalová Lutín
67 let Věra Dlouhá            Třebčín
54 let Josef Vyroubal  Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Příští  číslo  Obecního zpravodaje vyjde  2.  1.  2008.     

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

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová. 
Vydává Obec Lutín, reg. číslo  MK ČR E 12640. 
Náklad 1250 ks.
Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r.o., 
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA Z l a t á    s v a t b a 

/fota: Milan Holásek/

V září oslavili:

95 let Marie Vodičková  Lutín
92 let Růžena Honzlová  Lutín
83 let Ladislav Husička             Třebčín
81 let Marie Novotná  Lutín
75 let Ludmila Tylšarová Lutín

V říjnu oslavili:
91 let František Mlčoch            Třebčín
85 let Ignác Bokůvka            Třebčín
83 let Marie Václavíková         Třebčín
82 let Marie Kratochvílová Lutín
81 let Antonín Dostál            Třebčín
75 let Marie Dučáková  Lutín
75 let František Hladil            Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 
srpen:
Markéta Zezulová  Lutín
září:
Marek Svozil   Lutín

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

a pohody.

Inzerce
STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olo-
mouc- 34. stavební a technický veletrh 
se uskuteční v pavilonu A olomouckého 
Výstaviště Flora ve dnech 1. – 3.listopadu 
2007. 
Součástí veletrhu jsou další výstavní 
a prezentační akce:
EKOENERGIE – výstava a konference 
pro využití obnovitelných zdrojů energie 
REGIONINVEST – krajská přehlídka 
investičních příležitostí a prezentace měst 
a obcí Olomouckého kraje
OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY 
A STAVEBNICTVÍ – multižánrová akce 
zaměřená na propagaci a popularizaci ar-
chitektury a stavebnictví.
-------------------------------------------------

50 let společného života 

oslavili v říjnu manželé Marie a Vladimír  Tesařovi z Lutína. Do dalších let přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.

Vítání občánků
V sobotu 20. října 2007 proběhlo v Lutíně slavnostní přijetí 4 dětí do svazku obce. 

Krásným programem je přivítali žáci lutínské ZŠ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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