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Plnění investičních akcí
Obec Lutín má na rok 2008 zahrnuto 

v plánu investičních a jiných fi nančně nároč-
ných akcí celkem 27 projektů.

K zásadním akcím, které do určité míry 
ovlivní po dobu výstavby i občany a ná-
vštěvníky obce, patří rekonstrukce ulice 
J. Sigmunda. Ta byla zahájena na začátku mě-
síce června. Bude probíhat ve dvou etapách, 
které se dotknou především přístupu do areá-
lu Sigma. Ukončena bude do 6. října 2008. 

V souvislosti s probíhající rekonstruk-
cí schválilo zastupitelstvo provedení opra-
vy chodníku kolem střediska Neptun, s čímž 
původně projekt nepočítal. Obec Lutín uči-
nila  při úvahách o rekonstrukci předběž-
ná opatření už v roce 2004. Jednou z pod-
mínek bylo, že sítě, které vedou přes ulici 
J. Sigmunda, musí být v dobrém stavu, aby 
se v následných letech zabránilo poškození 
díla při případných opravách. Obec jako ma-
jitel vodovodních řadů v obci v té době pro-
vedla přeložky dvou vodovodních řadů DN 
200, kterými byla napájena část Lutína z are-
álu Sigma. Nebyl přeložen hlavní přivaděč 
potrubí DN 250. Jeho část, která vede přes 
ulici J. Sigmunda, proto musí být částečně na 
náklady obce vyměněna.

Druhou náročnou akcí, která podle plá-
nu začne 30. 6. 2008, je výstavba vodo-
vodu Lutín – stará část. Akce celkově za-
hrnuje rekonstrukci vodovodních řadů 
na ulicích Školní a Na Záhumení a dá-
le vybudování nových řadů na ulicích 

Na Zábraní, U Kapličky, Pohoršov a Sla-
tinická. Budovaný vodovod bude připojen 
na stávající vodovodní systém obce. Akce 
by měla být ukončena do 17. října 2008. 
Výstavbu poněkud komplikuje skuteč-
nost, že  kvůli stavebním pracím na ulici J. 
Sigmunda byly dočasně přesunuty některé 
autobusové zastávky do ulice U Kapličky, 
tedy do míst, kde bude probíhat výstavba 
vodovodu. To bude vyžadovat od zhotovi-
tele díla,  aby sladil harmonogram výstavby 
s výše uvedenou skutečností.

Třetí poměrně náročnou akcí, která se 
rozběhne v červenci 2008, bude rozšíření 
a oprava chodníku v ulici U Parku v Lutí-
ně, včetně přeložení části sloupů veřejného 
osvětlení. Tato akce měla započít už v měsíci 
červnu, ale protože by se tím značně zkom-
plikoval přechod dětí do školy (především 
ze sídliště), byl začátek  prací přeložen až na 
červenec r. 2008.

Obec už zabezpečila provedení opravy 
chodníku v Třebčíně na „kaplické“ a připra-
vuje další opravy ve střední  části Třebčína 
směrem k budově KSZ. Tento chodník bude 
opravován postupně. V letních měsících bude 
v třebčínské rozvojové lokalitě nad nádražím 
vybudováno veřejné osvětlení. V letních mě-
sících srpen – září budou rovněž provedeny 
opravy místních komunikací v ceně 600 tis. 
Kč.

V druhé polovině roku dále připravuje-
me vybudování veřejného osvětlení v uli-
ci K Trati v Lutíně a rekonstrukci a rozšíře-
ní vodovodu v ulici Zahrádky a za obecním 
úřadem. Druhá jmenovaná akce by zčásti 
mohla být fi nancována z havarijního fondu 
Olomouckého kraje, pokud obec uspěje se 
svou žádostí.

Z dalších akcí, které byly ukončeny nebo 
řešeny během 1. pololetí, je možno jmenovat 
např. pořízení projektové dokumentace na 
vybudování chodníku na ul. Na Záhumení 
v Lutíně, pořízení nových lavic a komod pro 
kapli v Třebčíně, pořízení projektové doku-
mentace parku v Třebčíně, projektové do-

kumentace komunikace a zpevněných ploch 
v Třebčíně u nádraží, projektové dokumen-
tace 2. etapy regenerace panelového sídliště, 
projektové dokumentace komunikací, chod-
níků a odvodnění dešťových vod v sídliš-
ti v Třebčíně. U posledně jmenované akce 
může být fi nančním problémem vybudování 
dešťové kanalizace, která by měla odvést po-
vrchové dešťové vody z chodníků a místních 
komunikací do jednotné kanalizace. Jaká 
bude fi nanční náročnost, to se však ukáže až 
po dodání rozpočtu v rámci projektu.

Jsou připravovány i další akce, které bu-
dou realizovány na podzim letošního roku. 
Můžeme jmenovat např. pořízení informač-
ního systému obce, opravu střechy domu 
č.p. 131  (stavební úřad), zastřešení schodiště 
mateřské školy, řešení uzavírání kanalizační 
přípojky v mateřské škole a další.

Dá se říct, že letošní rok je jak množ-
stvím, tak objemem akcí dost náročný. Podle 
plánu by obec měla proinvestovat více než 
19,5 mil. Kč.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Obsazení pracovního místa
V důsledku odchodu paní Evy 

Dudkové, pracovnice obecního úřadu 
z úseku matriky a podatelny, na nové 
pracoviště v Olomouci byla tajemníkem 
obecního úřadu vyhlášena veřejná výzva 
na obsazení tohoto uvolněného pracov-
ního místa.

Na výzvu se přihlá-
silo celkem 23 uchaze-
ček. Výběr byl prováděn 
v souladu se zákonem 
o úřednících č. 312/2002 
Sb. Uspěla v něm paní 
Vladana Tomášková 

z Lutína. 
Odcházející pracovnici paní Evě 

Dudkové děkujeme za její práci a pa-
ní Vladaně Tomáškové, nové matrikářce, 
přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

/foto: A. Bábek/
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Nová ulice J. Sigmunda
a vodovod v obci do října 2008

/foto: Antonín Bábek/



řijovém týdnu. Nejdřív ale musí vrátit knihy, 
které mají vypůjčené. To se týká všech čtená-
řů, kteří se s vracením vypůjčených knih „tro-
chu“ opozdili.

Půjčovní dny o prázdninách zůstávají stej-
né, tj. pondělí a středa  9:00 - 11:30 a 12:30 - 
17:00 hod.

V době od 7. 7. do 18. 7. 2008 bude 
knihovna uzavřena. 

Hezké prázdniny a dovolenou s knihou 
i bez ní vám přeje 

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

O čem jednala rada obce

dne 16. 4. 2008:
�  Schválila připojení obce Slatinky 

splaškovou kanalizací přes řady obce 
Lutín na ČOV Lutín za těchto podmí-
nek:

 1.  Bude připojena jen splašková ka-
nalizace (pouze odvádění splaško-
vých vod).

 2.  Na výstupu kanalizace obce Slatinky 
bude instalováno odpovídající a ově-
řené měřidlo odpadních vod.

 3.  Za užívání řadů v majetku obce 
Lutín k dopravě odpadních vod ze 
Slatinek na ČOV Lutín bude obcí 
Lutín požadována kompenzace.

�  Schválila vyhlášení záměru na prodej 
obecních nemovitostí v ulici U Parku 
č.p. 81 a 82 jako jednoho celku včetně 
nájemníka. 

�  Souhlasila s vypracováním návrhu 
kupní smlouvy pro koupi pozemku 
parc. č. 212/29 v k. ú. Lutín. 

�  Vzala na vědomí předanou projek-
tovou dokumentaci na akci Park 
Třebčín. Akce bude dále připravována 
do stádia stavebního povolení.

dne 14. 5. 2008: 
�  Schválila návrh smlouvy o dílo na re-

alizaci stavby Silnice III/57011 Lutín 
– ul. J. Sigmunda předložený zhoto-
vitelem, fi rmou MODOS, spol. s r.
o., za podmínek uvedených v zápisu 
č. 9/2008, bod 1. 

dne 20. 5. 2008: 

Schválila:
�  vyhlášení záměru na prodej 3 částí 

obecní parcely č. 212/9 v k. ú. Lutín, 
každá část má rozměry 4 x 5 m, tedy 
výměru 20 m2; 

�  nabídku fi rmy FEROZA se sídlem 
v ulici U Cukrovaru 5, Olomouc na 
dodávku a montáž čekárny autobu-

Slušnost je už přežitek?
Na stránkách Obecního zpravodaje in-

formuji čtenáře pravidelně o činnosti školy.
Dnes se chci dotknout jiné problematiky, 

která však s děním v obci a ve škole souvi-
sí. Myslím tím organizování akcí pro širokou 
veřejnost a reakci některých občanů na ně.

S velkou nelibostí jsem četl návštěvní 
knihu na webových stránkách obce. Mrzí 
mne, že se zde svými nekritickými a čas-
to velmi urážlivými příspěvky pod rouškou 
anonymity vyjadřují lidé, kteří zatím (podle 
toho, že ani nemají odvahu se podepsat) nic 
pro druhé nezorganizovali. Pokud se mýlím, 
pak se divím, že nevědí, s jakými problémy 
se pořadatelé každé akce potýkají. Vždyť sa-
motná akce je pouze vrcholek tohoto ledov-
ce. „Zbytek“, který není tak vidět, je náročná 
práce před akcí a po ní.

A co za to? Většina pořadatelů akcí na 
vesnicích za to nemá vůbec nic. Je to parta 
dobrovolníků, kterým není lhostejné, jestli 
se na vesnici něco dělá. O to víc se pak „na-
míchnou“, když si místo alespoň malého po-
děkování přečtou článek, který nemá s kriti-
kou nic společného, je pouze urážející a chce 
ranit. Toho jsou si však pisatelé vědomi - 
proto se nepodepíší.

Uznávám, že na každé akci je co vylep-
šovat, a věřím, že pořadatelé se nikdy novým 
nápadům nebrání. Ale tyto připomínky  by 

měly být pořadatelům sděleny jinou formou, 
nejlepší by bylo, kdyby jim byla nabídnuta 
pomoc.

A nyní pár slov pořadatelům: 
Nedejte si pokazit náladu a chuť  připo-

mínkami, které nemají daleko k urážkám.
Pamatujte si: to co děláte, děláte  pro lidi, 

protože vás to baví. Většina soudných lidí 
vaši snahu dokáže ocenit. Pokud toho nechá-
te, a mnohdy se není čemu divit, co bude dál? 
To bude opět Lutín bez akcí, lidi se nebudou 
mít kde sejít a pobavit se? Nedejte se, vydrž-
te!. Za to vám chci poděkovat.

Jan Spurný
ředitel ZŠ a MŠ Lutín

Obecní knihovna 
o prázdninách

Zas je tu léto, doba prázdnin a dovole-
ných. Pro žáky a studenty se uzavře brána 
školy a mohou na ni celé dva měsíce v po-
hodě zapomenout. Všichni si chceme odpoči-
nout, užívat si sluníčka a přírody, cestovat.

Pro mnohé to také znamená, že se koneč-
ně mohou začíst do knížek, na které jim bě-
hem roku nezbyl čas.

Pokud vám tedy v prázdninových zava-
zadlech chybí ta správná knížka, přijďte do 
naší knihovny, která je připravena poskytnout 
vám své služby i o prázdninách.

Děti a studenti, kteří budou trávit většinu 
prázdnin mimo domov, si mohou půjčit kníž-
ky na celé dva měsíce a vrátit je v prvním zá-

Nejlepší žáci 9. tříd
u starosty obce

Ve čtvrtek 19. června přijal starosta obce 
p. Antonín Bábek 7 nejlepších žáků 9. tříd, 
aby jim poblahopřál k výborným studijním 
výsledkům po dobu celé školní docházky.

Setkání se konalo v lutínské aule ZŠ a zú-
častnili se ho:

ze ZŠ Lutín žáci Ivana Srnečková, 
Ilona Navrátilová, Ondřej Havelka, Anna 
Böhmerová, Kamila Zbořilová a Naděžda 

Nevrlá s třídními učiteli Mgr. I. Kubíčkovou 
a Mgr. P. Jakobem, 

ze ZŠ Slatinice žák Jakub Filip s třídním 
učitelem Mgr. R. Zapletalem.

Za přítomnosti ředitele ZŠ Lutín Mgr. J. 
Spurného a rodičů převzali žáci z rukou sta-
rosty a předsedkyně SPOZ Mgr. J. Šolcové 
dárky a podepsali se do pamětní knihy obce. 

K poděkování za svědomitou práci a vý-
borné výsledky a přání dalších úspěchů se 
připojujeme. 

Ze redakční radu OZ
Mgr. Ladislava Kučerová

Z RADY  
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Místo urážek
nabídněme pomoc

/foto: Mgr. J. Spurný/



sové zastávky za cenu 120.520,- Kč 
včetně DPH; 

�  bezúplatný pronájem auly ZŠ na dny 
9. 6. 2008 a 23. 6. 2008 pro Sigmundovu 
SŠs v Lutíně (slavnostní předání matu-
ritních vysvědčení); 

�  zakoupení 1 ks kontejneru pro tříděný 
odpad (plasty) do Třebčína. 

�  Souhlasila, aby v rámci kulturního pro-
gramu pro setkání důchodců na pod-
zim roku 2008 byla zajištěna produkce 
„Yveta Simonova a Milan Chladil“ – re-
vival v podání Pavla Skalického a Evy 
Skalické za cenu 20 tis. Kč bez DPH.

dne 4. 6. 2008: 

Schválila: 
�  uvolnění částky z rozpočtu obce ve 

výši 9500,- Kč na zabezpečení kul-
turní akce „Bavme se na Rybníčku“,  
pořádané v sobotu dne 21. 6. 2008 
kulturní komisí rady; 

�  zrušení věcného břemene na pozem-
ku parc. č. 212/29 v k. ú. Lutín, které 
bylo zřízeno pro plánované parkoviš-
tě u Sigmundovy střední školy strojí-
renské v Lutíně. Rada obce pověřila 
starostu podpisem smlouvy o zrušení 
věcného břemene. 

�  uvolnění částky z rozpočtu obce 
do výše 5000,- Kč na zabezpeče-
ní Dětského dne, který se uskuteč-
ní v neděli dne 15. 6. 2008 v areálu 
Ohrada v Třebčíně;

�  návrh postupu při prodeji obec-
ních nemovitostí č.p. 111 na ulici 
K Sídlišti (ubytovna), č.p. 81 a 82 na 
ulici U Parku, bytového domu č.p. 
192 (Růžová ul.) v Lutíně. 

�  Souhlasila s výměnou části vodo-
vodního řadu DN 250 přes ulici J. 
Sigmunda, která se rekonstruuje. 
Uvažované náklady budou 250 tis. 
Kč. Za předpokladu fi nancování akce 
obcí v r. 2008 požaduje rada od pro-
vozovatele pro r. 2009 zvýšení plat-
by za pronájem vodárenského zaříze-
ní o 100 tis. Kč.

�  Souhlasila a doporučila zastupitel-
stvu schválit opravu chodníku kolem 
střediska Neptun směrem k autobu-
sové zastávce. 

�  Vzala na vědomí vystoupení ředitele 
PO ZŠ a MŠ Lutín Mgr. J. Spurného.

O čem jednalo zastupitelstvo

dne 11. 6. 2008:
�  Schválilo Závěrečný účet obce Lutín 

ze rok 2007 a Zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Lutín bez 
výhrad. 

�  Schválilo prodej stejných částí pozem-
ku parc. č. 212/9 v k. ú. Lutín o výmě-
ře 3 x 20 m2 Společenství vlastníků 
domu č.p. 204 a Bytovému družstvu 
č.p. 205 a 206 v Lutíně. 

�  Schválilo prodej stejných částí po-
zemku parc. č. 419 v k. ú. Lutín o vý-
měře 3 x 2,55 m2 Bytovému družstvu 
U herny č.p. 176-178 v Lutíně. 

�  Schválilo koupi pozemku parc. 
č. 212/29 v k. ú. Lutín o výměře 1984 
m2  za účelem provedení parkové úpra-
vy (při silnici do Lutína od Olšan).

�  Schválilo další etapu prodeje obecních 
bytových domů: bytového domu č.p. 
111 na ul. K Sídlišti a domů č.p. 81 
a 82 v ul. U Parku. Pověřilo radu obce 
stanovením minimální ceny podle 
znaleckého posudku, včetně koefi ci-
entu navýšení, a provedením prodeje 
obálkovou metodou. Schválilo prodej 
bytového domu č.p. 192 na ul. Růžová 
bytovému družstvu, které si založí 
stávající nájemci. Pověřilo radu obce 
dalším jednáním s bytovými druž-
stvy z okolí ve věci prodeje bytového 
domu č.p. 100 na ul. Školní. 

�  Souhlasilo se zařazením obce Lutín 
do územní působnosti MAS Regionu 
HANÁ, o.s., a pověřilo starostu obce 
zastupováním obce Lutín v MAS 
Regionu HANÁ, o.s. 

�  Vzalo na vědomí Zprávu o kontrole 
hospodaření obce k 30. 4. 2008, kte-
rou předložil fi nanční výbor. 

�  Schválilo rekonstrukci chodníku ko-
lem restaurace Neptun až na konec 
autobusové zastávky. 

�  Vzalo na vědomí informaci o veřejném 
projednávání záměru těžby štěrkopís-
ku a jejího vlivu na životní prostředí 
v lokalitě Lutín – Luběnice. Potvrdilo 
zamítavé stanovisko k tomuto zámě-
ru. 

�  Vzalo na vědomí přípravu založení 
občanského sdružení proti otevření 
ložiska štěrkopísku v lokalitě Lutín 
– Luběnice. /ba/

ZŠ Lutín
Matěj Popelka – mistr 
Evropy 2008 v biketrialu

Málokterá škola se může pochlubit, že 
v jejích lavicích studuje mistr světa.

Na naší škole tomu tak je. Ve třídě 
4.B si úspěšně vede Matěj Popelka, kte-
rý v loňském roce získal na šampionátu 
v Japonsku titul mistra světa v biketrialu 
v kategorii „POUSSIN“.

V tomto roce navázal na loňské vý-
sledky. Závod v Belgii vyhrál a zís-
kal tak titul mistra Evropy v kategorii 
„BENJAMIN“.

K tomuto výkonu blahopřejeme nejen 
Matějovi, ale také jeho tatínkovi - trenéro-
vi a mamince, která oběma připravuje dob-
ré zázemí. Do dalších závodů jim přejeme 
hodně úspěchů.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce vychází z naší 

školy 33 žáků 9. roč. V dubnu absolvova-
li přijímací řízení na střední školy. Spolu 
s nimi se hlásili 2 žáci ze 7. roč. na šestile-
tá gymnázia. 

V prvním kole bylo ze 33 žáků devá-
tých tříd  přijato 28 žáků  na obor, který 
si vybrali. Další čtyři žáci byli přijati také 
v prvním kole na školy, které si vybrali, ale 
na jiný obor. Jeden žák si musel podat no-
vou přihlášku na jinou školu, na kterou byl 
v druhém kole přijat.

Oba žáci 7. třídy byli přijati na šestileté 
gymnázium.

Na gymnáziu bude studovat 6 žáků, na 
středních odborných školách a maturitních 
učebních oborech 20 žáků a na středních 
odborných učilištích 9 žáků. Ke studiu za-
končenému maturitní zkouškou bylo tedy 
přijato celkem 74% žáků.

Jen třetina žáků skládala přijímací zkouš-
ky. Ostatní žáci byli přijímáni pouze na zá-
kladě prospěchu z posledních tří pololetí 
školní docházky. Vzhledem k malému počtu 
dětí  bude tento trend přijímacího řízení po-
kračovat. Proto je pro žáky důležité dosáh-
nout co nejlepších výsledků v 8. a 9. třídě.  

Mgr. Jan Chmelář
výchovný poradce

ŠKOLY INFORMUJÍ

Z 33 „deváťáků“
bude 24 studovat

/foto: Jaroslav Popelka/



Biologická olympiáda
I letos proběhla na ZŠ biologická olym-

piáda. Žáci v ní prokazovali své teoretické 
znalosti i praktické dovednosti při poznává-
ní přírody.

V kategorii D (žáci 6. a 7. tříd) zví-
tězil Jiří Voňka, na 2. místě se umístila  
Andrea Španihelová a na 3. místě Tereza 
Chromečková.. V kategorii C (žáci 8. a 9. 
tříd) zvítězila Kamila Zbořilová, na 2. mís-
tě se umístil Petr Vrzal a na 3. místě Lukáš 
Crhák.

Nejlepší žáci z každé kategorie nás re-
prezentovali v okresním kole. Podmínkou 
účasti bylo vypracování  úkolu, který od 
žáků vyžadoval značnou míru samostat-
nosti a spoustu času. Především žáci z ka-
tegorie D  dosáhli vynikajícího umístě-
ní. Andrea Španihelová okresní kolo vy-
hrála a Jiří Voňka se umístil na 2.místě. 
V kategorii C získala Kamila Zbořilová 
velmi pěkné 8. místo a Petr Vrzal se umís-
til na 24. místě.

Přestože se naši žáci umísťují pravi-
delně v první desítce a získali jsme i ně-
kolik medailových ocenění, a to i v kraj-
ských kolech, je letošní výsledek v kate-
gorii D zatím historicky nejlepším umís-
těním našich žáků.

Gratulujeme žákům k dosaženým 
úspěchům, které jim mohou usnadnit při-
jetí na vybranou střední školu, a děku-
jeme jim za vzornou reprezentaci školy 
i obce.

Mgr. Jan Chmelář
učitel Př

Beseda s archeologem
Minulé léto byla v Třebčíně nalezena 

kostra stará asi tisíc let. Proto paní učitel-
ka Voňková pozvala do naší školy arche-
ologa Mgr. Jakuba Vránu, který vedl vý-
zkum, a jeho kolegyni antropoložku, aby 
nám o tomto nálezu pověděli. Mgr. Vrána 
nám pustil prezentaci, která se týkala ne-
jen nálezu v Třebčíně, ale i ostatních dů-
ležitých nálezů z Lutína a Třebčína, kde 
bydlí většina žáků, kteří chodí do lutínské 
školy. 

Z prezentace jsme se dozvěděli, jak dáv-
ní lidé pohřbívali své příbuzné, jak vypa-
daly zkrášlovací předměty a další věci. Po 
prezentaci nám odborníci dali prostor na 
otázky a vysvětlili nám to, čemu jsme úplně 
neporozuměli. Nejsme přece ještě dospělí, 
no ne? Také jsme si mohli potěžkat lebku, 
která byla v Třebčíně nalezena. 

Návštěva pracovníků Archeologické-
ho centra v Olomouci byla pro nás vel-
mi poučná a zároveň dobrodružná, vždyť 
s archeology se nesetkáváme jen tak kaž-
dý den. 

Jiří Radvanský
žák 6. A

ACET na naší škole
Dne 6. května 2008 jsme se zájmem 

uvítali na naší škole přednášku Bc. 
Františka Krampoty ze společnosti ACET. 
ACET je  mezinárodní občanské sdruže-
ní pracující ve dvaceti třech zemích svě-
ta , provozuje řadu aktivit pro dospívají-
cí mládež. Členové sdružení přednášejí 
o HIV/AIDS, trénují mladé lidi v preven-
ci HIV, komunikují s nimi na téma zod-
povědného partnerství a zdravého sexu-
álního života, vyzdvihují význam rodiny, 
pomáhají s utvářením morálních postojů 
dětí a mládeže. 

Bc. František Krampota nás zaujal svou 
otevřeností a zájmem, vysvětlil nám problé-
my dnešní doby v oblasti sexuálních vzta-
hů, HIV a AIDS. Nejzajímavější byly jeho 
zkušenosti ze setkání s nemocnými lidmi 
na Ukrajině, v Africe a v Holandsku. Jeho 
povídání bylo nejen poučné , ale i zajímavé 
a vtipné. 

Kamila Zbořilová, Lucie Stratilová 
žákyně 9. A

Jarní výstup na Velký Kosíř
Konec dubna je vždy ve znamení oslav  

Země. Lutínská škola připravila v letošním 
roce ve spolupráci s hasiči SDH Slatinky 
a pod patronací Regionu Haná zajímavou 
akci nejen  pro žáky a rodiče školy, ale i pro 
další zájemce -  1. ročník „Jarního výstu-
pu na Velký Kosíř“ s podtitulem „Setkání 
s Kosířanem“.

V sobotu 19. dubna hodinu před poled-
nem se stal vrchol Velkého Kosíře místem 
startu soutěže, ve které rodinná družstva zís-
kávala informace o nejvyšším místě úrod-
né Hané a plnila úkoly z oblasti topografi e, 
zdravovědy, hasičského minima a branných 
dovedností.

Samozřejmostí byla také účast něko-
lika učitelek a vychovatelek školy, které 
soutěžily se svými rodinnými družstvy.

Před startem prvních závodníků přiví-
tal všechny účastníky pán Velkého Kosíře 
- samotný Kosířan, smyšlená postava toho-
to kraje.

Po nezbytném fotografování s Kosířa-
nem a bohatém občerstvení vyrazila družstva 
na trasu naučné stezky. Na cestu si mohli zá-
vodníci vzít sošku Kosířana, popř. pohledni-
ci a tištěného průvodce tímto krásným kra-
jem. 

V cíli, na vlakovém nádraží v Čelechovi-
cích na Hané, získali všichni účastníci slad-
kou odměnu a rodiny společný diplom.

Odměnou pro děti byla určitě také jízda 
vlakem domů. Mnoho z nich totiž jelo vla-
kem  poprvé a tento zážitek tak byl výbornou 
tečkou za celou soutěží.

Celou akci organizačně velice dobře za-
jistili členové SDH Slatinky a výbor SRPŠ 
při ZŠ Lutín. Organizátoři také „zajistili“ 
dobré počasí – poprchávat  začalo až při ná-
stupu do vlaku, rozpršelo se až po našem ná-
vratu domů.

Třída 4.A, která měla na Kosíři nejvíc ro-
dinných příslušníků, vyhrála krásný dort.

Věříme, že se zrodila nová tradice a příští 
rok se s Kosířanem opět setkáme v ještě hoj-
nějším počtu než letos.

Andrea Španihelová 
žákyně 7.A 

Myš, anebo míč?
Můžeme dát svým dětem do rukou buď 

počítačovou myš, nebo také míč, pálku, 
švihadlo či jiné sportovní načiní. Osobně 
hlasuji pro druhou možnost. Dítě potřebu-
je pohyb, aby se dobře vyvíjelo, a to hodně 
pohybu. Malé dítě je šťastné, když se hýbe, 
a na počítač či televizi si většinou ani ne-
vzpomene. Vím, že je pro rodiče často ná-
ročné  (časově i fi nančně) zajišťovat dětem 
smysluplný volný čas, ale rozhodně je to 
velice důležité.

V tomto článku chci především infor-
movat o výsledcích našich žáků ve spor-
tovních soutěžích, a přestože se jedná o vel-
mi pěkné výsledky, mám určitý smutek na 
duši. Máme v Lutíně mnoho talentovaných 
dětí a spousta z nich by při soustavné práci 
mohla dosáhnout hodně vysoko, ale mnozí 
svůj talent nerozvíjejí. Chci tedy povzbudit 
rodiče, aby bojovali za své děti tím, že jim 

Z okresního kola
přivezli 1. a 2. místo

Na Kosíři soutěžili děti
i rodiče

/foto: Mgr. Jan Spurný/



kvalitně zaplní volný čas, budou zkoumat, 
v čem jsou dobří a budou tuto činnost s ni-
mi dělat a podporovat je. Samozřejmě to ne-
musí být jenom sport.

A teď už konkrétní údaje. Zúčastnili jsme 
se letos s žáky 2. stupně mnoha sportovních 
soutěží – atletických, basketbalových, fl or-
balových a fotbalových. U mnohých se naše 
škola i výrazně podílí na pořádání okrsko-
vých a okresních kol. 

Největšího úspěchu dosáhlo fl orba-
lové družstvo dívek, když letos vyhrá-
lo okresní fi nále a postoupilo do kraj-
ského kola. Na tomto úspěchu se podí-
lely Kamila Zbořilová, Lucie Stratilová, 
Anna Kurfürstová, Veronika Tomášková, 
Ilona Navrátilová, Ivana Vitková, Ivana 
Srnečková, Andrea Veselá, Nikola Ulšmí-
dová. Tomuto výsledku  předcházelo tří-
leté snažení.

Velmi pěkného úspěchu dosáhli také 
žáci 7.tř. (Jakub Návrat, Tomáš Chvátal, 
Karel Řehulka, Jakub Iljazi, Tomáš Koukal 
a žák 6.tř. Tomáš Drímaj), kteří postoupili 
do fi nále turnaje ve Street Hockey, které se 
konalo v Ostravě.

Také se nám letos poprvé podaři-
lo postoupit z okrskového kola atletické-
ho víceboje družstev. Postoupila družstva 
mladších i starších hochů a starších dívek. 
V okresním fi nále získalo družstvo starších 
hochů (Ondřej Havelka, Pavel Hladký, 
Tomáš Svoboda, Jonáš Vévoda) celkové 
6.místo a družstvo mladších hochů (Jakub 
Návrat, Karel Řehulka, Tomáš Chvátal, 
Jakub Iljazi) a starších dívek (Veronika 
Tomášková, Ivana Vitková, Zuzana 
Vyhnálková, Anna Kurfürstová) 5.místo. 
Družstva mladších i starších hochů záro-
veň vytvořila nové rekordy školy v počtu 
získaných bodů. Nový rekord školy v tom-
to víceboji v individuálních tabulkách vy-
tvořil také Jakub Návrat v kategorii mlad-
ších žáků a ve starších žácích se na druhé 
místo posunul Ondřej Havelka.

Přičteme-li k těmto výsledkům i úspě-
chy žáků 1.stupně (3.místo ve vybíjené 

v okrese, postup do okresního fi nále ve 
fotbalu a několik medailových umístění 
v kinderiádě), můžeme konstatovat, že se 
o naší škole v okrese Olomouc rozhod-
ně ví.

Radost z těchto úspěchů mají žáci, uči-
telé, rodiče a jistě i ostatní občané naší obce. 
Vrátím se teď k otázce z titulu článku. Myš, 
anebo míč? Za sebe, za své děti a žáky od-
povídám: MÍČ!

Mgr. Jan Chmelář
učitel Tv

Lutínská škola 
a Moravské divadlo

Vyučovací formy odehrávající se 
v mimoškolním prostředí byly mezi žáky 
vždy velmi populární. A divadlo ? To děti 
teprve milují. Proto nastala veliká radost, 
když se vedení ZŠ v tomto školním roce 
podařilo zajistit pro děti zájezd na před-
stavení Moravského divadla. Vycestovala 
postupně celá škola. Naši nejmenší, tj. žáci 
prvních, druhých a třetích tříd, se zúčastni-
li pohádkového představení Pidínci a Mod-
rý kocour. Zážitek byl zcela mimořádný.  
Představení zapůsobilo natolik, že pohád-
ka o Pidíncích a Modrém kocourovi se sta-
la dokonce základním tématem letošní ško-
ly v přírodě, kterou připravily Mgr. Jana 
Paličková, Mgr. Lenka Soušková a zástup-
kyně ředitele Mgr. Milena Vychodilová 
v Třemešku pro žáky prvního ročníku. 

Ale vraťme se k divadlu. Třeťáci a čtvrťá-
ci navštívili baletní představení. Pohádka 
Louskáček Petra Iljiče Čajkovského pro ně 
byla také příjemným překvapením. Šesťáci 
a sedmáci zhlédli Čajkovského balet Labutí 
jezero. O jejich dojmech a zážitcích píše 
žák 6. A Lukáš Svoboda:   

„Většina žáků viděla baletní předsta-
vení poprvé. Mnozí určitě i poprvé nav-
štívili olomoucké divadlo. Seděli jsme po 
dvojicích v lóžích a byl to opravdu pěkný 
zážitek. Tanečníci tančili v rytmu hudby. 
Tancem vyjadřovali děj. Vystoupení bylo 
pro tanečníky dost náročné a my jsme je za 
tento výkon odměnili potleskem.“

Tolik  tedy šesťáci. Naši nejstarší žáci 
(osmáci a deváťáci) se zúčastnili předsta-
vení hry Michaila Bulgakova Molière, kte-
rá vypráví o životě velkého francouzského 
dramatika Jeana Baptisty Pocquelina. Toto 
představení nastudoval s herci Moravského 
divadla hostující brněnský režisér Aleš 
Bergman. 

V těchto dnech už nám zbývá jen hod-
notit. Jako učitelka musím říci, že letoš-
ní návštěva Moravského divadla mě velmi 
potěšila. Neznám lepší způsob, jak naučit 
děti milovat divadlo, než divadlo navště-

vovat. Rovněž lekce společenského cho-
vání, jakou návštěva divadla rozhodně také 
je, nebyla neužitečná. Už se těším na další 
podobný zážitek. 

Mgr. Věra Voňková
učitelka Čj - D

6. A na Třeštině 
Šesťáci jeli letos na výlet už 20. května. 

Po loňských zkušenostech jsem doufala, že 
právě v úterý dvacátého snad pršet nebude. 
Omyl. Nepršelo devatenáctého. Dvacátého 
lilo. 

Místo Rešovských vodopádů nastoupila 
tedy tzv. „suchá varianta“: Úsov – Třeština 
– Loštice. Na návštěvu Třeštiny jsem zvlášť 
hrdá. Proč? Kousek od Třeštiny v osadě Háj 
se totiž nachází vodní elektrárna, která byla 
těsně před naším výletem vyhlášena národ-
ní kulturní památkou. Tato elektrárna na 
řece Moravě je dnes v soukromých rukou 
a majitelé pan Krušina a pan Bureš umož-
ňují zatím návštěvy jen zřídka. Školní děti 
prý na Třeštině nebyly ještě vůbec. Proto 
mě velmi potěšilo, že u nás udělali výjim-
ku. 

Výklad pana Bureše byl zajímavý, stav-
ba neméně. Zbývá doufat, že snad příští rok 
navštívíme konečně i ty několikrát už slíbe-
né a vždy „propršené“ vodopády. 

Mgr. Věra Voňková
třídní učitelka

O Sněhurce 
Tak zněl název pohádky, kterou v letoš-

ním školním roce nacvičovali žáci dramatic-
kého kroužku při Základní škole v Lutíně.

A že „dělat divadlo“ není jen tak, o tom 
se v průběhu sedmi měsíců rozhodně všich-
ni přesvědčili. Přesto pracovali s chutí 
a nadšením. Odměnou jim pak byl závě-
rečný potlesk na jejich prvním vystoupení, 
které se konalo pro rodiče a veřejnost dne 
28. 5. v aule základní školy.

Prvotní tréma z dětí velmi rychle opad-
la a své divadelní představení si všichni 
patřičně užili, což bylo vidět i při násled-
ných reprízách, které se s velkým úspěchem 
uskutečnily nejdříve pro první stupeň ZŠ 
a následně i pro mateřskou školku.

Za krásná vystoupení si všichni „malí“ 
herci zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Hana Pytlíčková

Prohlídka Vídně
Naše škola každoročně připravuje pro 

své žáky zajímavé akce a exkurze. Počátkem 
června uspořádala výlet do Vídně, kterého 

/foto: Mgr. Jan Spurný/



i „rukama nohama“. Někteří z nás si vedli 
dobře, někteří hůř, ale všichni jsme se v po-
řádku a v dohodnutém čase sešli, nikdo ne-
využil kontaktní telefon ani kartičku pro 
případ, že by se „ztratil“.

Cesta zpět proběhla bez nehody, jen 
s malým zdržením kvůli nějaké dopravní 
nehodě ještě v Rakousku.

Zájezd nás přesvědčil o důležitosti stu-
dia cizích jazyků. Doufáme, že nebyl po-
slední a těšíme se na příští.

Tomáš Fiala, Ilona Navrátilová, 
Ondřej Havelka, Monika Česnovová

žáci ZŠ Lutín

Sportovní soutěže 
na I.stupni ZŠ 

Sportovní soutěže na základní škole se 
v měsíci dubnu a květnu opravdu „urodily“. 
Děti I. stupně se mohly účastnit fl orbalové-
ho i fotbalového turnaje pořádaného naší 
školou.

9. dubna se konal turnaj 4.-5. tříd v oblí-
beném fl orbalu. Soutěžilo pět 4-6 členných 
týmů pod názvy ALPHA, MAGICI, FC 
CHELSEA, FC SMILE, STAR SISTERS, 
přičemž poslední z nich byl složen ze sa-
mých dívek. Na turnaji panovalo klima fair-
play. 

Navzdory několika přesunům a kompli-
kacím se podařilo uspořádat 14. května fot-
balový turnaj. S výjimkou STAR SISTERS 
zde soutěžila družstva podobného slože-
ní, jen MAGICI změnili svůj název na FC 
BARCELONA. Oba dva turnaje, fotbalový 
i fl orbalový,  vyhrálo družstvo ALFA (4.A) 
ve složení Petr Brázdil, Petr Dočkal, Honza 
Brhel, Michal Bureš, Michal Bátěk (M. 
Bátěk jen ve fotbalu).

Ve fotbalu však nehrály pouze týmy 
čtvrťáků a páťáků, ale i týmy žáků 2. a 3. 
tříd, kteří měli svůj samostatný turnaj už 
o hodinu dříve. Zde bych uvedla družstvo 

PROFÍKŮ (3.B) ve složení Lukáš Křeček, 
Vojta Chvátal, Jan Přidal, Jan Pytlíček a Ra-
dek Dohnálek. Tito hoši se stali suverénní-
mi vítězi turnaje těch nejmladších. Je hez-
ké, že s organizací pomáhali také žáci vyš-
ších ročníků: Veronika Tomášková, Jakub 
Návrat, Jiří Brhel.

15. dubna se účastnili žáci 4.-5. tříd 
okrskového kola ve vybíjené - Preventan 
Cupu, který pořádala ZŠ Fr. Stupky v Olo-
mouci. Náš tým - Monika Begyová, Renata 
Dostálová, Jakub Chudoba, Jakub Křeček, 
David Ženožička, Štěpán Chvátal, Petr 
Brázdil, Hana Hornischerová, Petr Dočkal, 
Michal Surzyn, David Ringelhán a Matěj 
Popelka - vybojoval v tvrdém boji krásné 
3. místo.

Dalším „cupem“ byl Mc Donald´s Cup, 
tedy turnaj ve fotbale. Ten se na rozdíl od 
školního turnaje konaného v tělocvičně již 
hrál na polovině fotbalového hřiště, což  vy-
žadovalo od hochů značnou „kondičku“.

Okrskové kolo ve Slatinicích bylo 
29. dubna pro žáky 2.-3.tříd a 30. dubna pro 
žáky 4.-5.tříd. Ti starší dokonce  vybojo-
vali postup do kola okresního,  pořádané-
ho 15. května rovněž ve Slatinicích. Žáci 
Petr Brázdil, Petr Dočkal, Michal Bureš, 
Jan Brhel, Michal Surzyn, Jakub Chudoba, 
Jakub Křeček, Broněk Kaňák, Matěj 
Kobliha, Jirka Pospíšil, Tomáš Behúň, 
Tomáš Pospíšil, Robert Oslanec, Štěpán 
Chvátal, Marek Žampach vzorně reprezen-
tovali naši školu, za což jim patří velký dík. 
Doufám, že příští rok chlapci také zabojují, 
i když je velká škoda  pro nás, že ti nejlepší 
budou zřejmě odcházet na sportovní školu.

Mc Donald΄s Cup

Za zmínku by stála také „kinderiáda“, 
což jsou atletické závody pro žáky 2.-5. roč-
níku, přičemž z každého ročníku se účastní 
jeden chlapec a jedna dívka, tj. celkem osm 
dětí.  Soutěží v disciplínách běh na 60m, 
skok z místa, hod plným míčem, hod krike-
tovým míčkem, skok do dálky s rozběhem 
a štafeta 4 x 60 m.

Letos se „kinderiáda“ konala na 
Reálném gymnáziu v Prostějově, v krás-
ném atletickém areálu školy. Děti si zazá-
vodily, vyzkoušely si také běh přes pře-
kážky, hod oštěpem aj.  Také se můžeme 
pochlubit dobrými výsledky, ať již indivi-
duálními, nebo týmovými. Účastníky byli 

se zúčastnilo 45 žáků 2.stupně a jako dozor 
paní učitelky Mišáková, Kubíčková a Voň-
ková. 

Vyjeli jsme časně za celkem pěkné-
ho počasí a již před desátou jsme se blížili 
k Vídni. 

První zastávka byla u domu známé-
ho architekta Hundertwassera. Jeho stavbu 
jsme si mohli zvenčí důkladně prohlédnout. 
Dům je velice zajímavý. Hundertwasserovy 
stavby jsou typické nápadnou barevností 
a nepravidelnými, téměř pohádkovými tva-
ry.

Potom nás autobus zavezl k letnímu 
sídlu Habsburků - nádhernému zámku 
Schönbrunn. 

Prošli jsme náměstím a francouzskými 
zahradami až k letohrádku Gloriette. Odtud 
jsme měli krásný výhled na velkou část 
Vídně. Cestou jsme mohli zhlédnout vel-
kou Neptunovu fontánu. Mnozí z nás uplat-
nili i své znalosti z německého a anglického 
jazyka v obchůdku se suvenýry. 

Pak nás autobus dopravil do centra 
Vídně, k muzeím a Hofburgu – zimnímu 
sídlu Habsburků. Měli jsme štěstí, že jsme 
zde zastihli výstavu „Tutanchamon“ s bo-
hatou sbírkou nádherných egyptských ar-
tefaktů. Výstavu jsme sice zhlédli, ale zno-
vu jsme si ověřili, že je nutné učit se ja-
zyky. Všechno bylo „překvapivě“ popsáno 
německy a anglicky a naše slovní zásoba 
nebyla natolik bohatá, abychom dokáza-
li všechno přeložit. Paní učitelky nám ale 
ochotně pomohly.

Dále vedly naše kroky k Stephansdómu. 
Prohlédli jsme si kostel i „živé sochy“ před 
ním a zájemci si mohli vychutnat pohled na 
Vídeň z kostelní věže.

Během 45 minut osobního volna jsme 
měli za úkol domluvit se ve skupinkách ně-
mecky nebo anglicky, v krajném případě 

Ruce a nohy jsou v cizině užitečné, 
znalost cizího jazyka nezbytná

/foto: Ing. Karel Mišák/

/foto: Mgr. Radka Chmelářová/



Další podmínkou pro získání certifi kátu je 
hodnocení studia daného předmětu a zpra-
covaného projektu známkami výborně nebo 
velmi dobře. 

Je nutné také připomenout, že studenti 
zapojení do Autodesk Academie získávají 
studentskou licenci zcela zdarma.  Získání 
certifi kátu přináší spoustu výhod. Některé 
vysoké školy a univerzity akceptovaly jeho 
vysokou úroveň  a např. studentům – drži-
telům tohoto certifi kátu je na základě jeho 
předložení udělován klasifi kovaný zápočet 
a mohou se dále vzdělávat v CAD techno-
logiích. Autodesk Academia Certifi cate byl 
akceptován i průmyslovými podniky, ucha-
zeči o konstrukční a projekční práci proka-
zovali znalost daného produktu. 

Velmi mne těší, že naše studenty tento 
program zaujal a zapojili se do něj. Jednalo 
se o žáky třetího a čtvrtého ročníku matu-
ritního oboru Mechanik seřizovač. Ve svém 
volném čase doma pracovali na projektech, 
které si sami vymysleli.  K  dnešnímu dni pět 
z nich dotáhlo projekt do úspěšného konce 
a splnili všechny požadavky k získání osvěd-
čení. Certifi káty jim byly slavnostně předány 
10. 6. 2008 spolu s maturitním vysvědčením, 
neboť tři studenti, kteří osvědčení získali, 
jsou již nyní našimi absolventy. 

Pokud by Vás práce našich studentů zají-
mala, najdete je na http://autodesk.c-agency.
cz/galerie .

Ing. Lenka Pomykalová
administrátor Autodesk Academia Programu

Po roce zase na vodě
Sázava nás  tradičně přivítala v Ledečku 

u hotelu Alex. Velmi horké počasí nás do-
nutilo ke koupání ještě před samotným vý-
cvikem. Postavili jsme stany a vrhli jsme se 
na krocení lodí.

Michaela Gieselová, Michal Koutný, Anna 
Hejná, David Doležal, Markéta Klevetová, 
Matěj Popelka, Adéla Ambrozová, Michal 
Surzyn. Celkově se děti umístily v regionál-
ním kole na 7.místě.

Medailová umístění: 
•  Michal Koutný ve skoku z místa získal 

skokem 168cm 3. místo, 
•  Matěj Popelka hodem 41,24m kriketovým 

míčkem 2. místo
 •  a Michal Surzyn (ačkoliv čtvrťák, závodil 

za páťáky) uběhl 60m za 9:24 a získal tím 
také 2. místo.

Všem soutěžícím k předvedeným výko-
nům blahopřejeme.

Mgr. Radka Chmelářová
učitelka Tv

Kinderiáda

Pohár je opět v Lutíně
Každoročně počátkem června se naše 

škola zúčastňuje fotbalového turnaje škol 
„O putovní pohár Jana Fialy“.

Hostitelem mužstev z Lutína, Těšetic 
a Slatinic byla letos ZŠ Hněvotín. V krásném 
sportovním areálu TJ Hněvotín narazilo 
v prvním kole naše mužstvo na domácí bor-
ce. Naši hoši zvítězili 3 : 1 a postoupili do 
fi nále, kde je čekali žáci ZŠ Slatinice. I tady 
se jim dařilo, po urputném boji zvítězili 3:2  
a krásný putovní pohár „putoval“ na rok do 
Lutína.

 Blahopřejeme  mužstvu k tomuto úspě-
chu a p. učiteli Jakobovi děkujeme za pří-
pravu mužstva na turnaj.

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Sigmundova SŠs
Lutín – Wetzlar 2008

I letos proběhl výměnný pobyt žáků 
dvou škol, a to naší Sigmundovy střední 
školy strojírenské a Werner von Siemens 
Schule ve Wetzlaru za fi nanční podpory 
Programu celoživotního učení Comenius 
a Česko-německého fondu budoucnos-
ti. Doba pobytu i s cestou čítala necelých 
čtrnáct dní a studenti i učitelé z Lutína ab-

solvovali několik pěkných exkurzí a výle-
tů. Navštívili i hlavní město Německa, kde 
si všichni užili pěkný víkend a prohlédli si 
např. Braniborskou bránu, Alexanderplatz 
s televizní věží, Kurfürstendamm, některá 
muzea...

Ale hlavní náplní tohoto pobytu byla 
práce na projektech, jež byly výborně při-
praveny učiteli z Wetzlaru. Podíleli se na 
nich společně čeští a němečtí studenti, roz-
dělení do čtyř týmů. Každý tým byl sesta-
ven ze studentů pracujících ve skupinách 
CAD, CNC a Dílna. Úkolem bylo naplá-
novat, zkonstruovat, vyrobit a smontovat 
tzv. „Fantasy Car“, které mělo být ovládá-
no dálkově. Skupina CAD měla v 3D- sys-
tému vymodelovat přední masku  a spoiler, 
což bylo posléze vyrobeno na 3D-tiskárně. 
Na CNC-fréze byly obráběny ráfky, vnější 
a boční ryté obrysy, v dílně se vše sešroubo-
valo a elektronicky propojilo. Vše sledoval 
tým dokumentace, který podával aktuální 
informace. Poslední den proběhla společná 
prezentace týmů a skupiny dokumentace ve 
foyer školy.

Mgr. Karin Scholzová
učitelka NJ

Autodesk Academia
Projekt 2007

V letošním školním roce se naší škole 
podařilo splnit všechny podmínky k uděle-
ní statutu Autodesk Academia Projekt 2007. 
Tento projekt opravňuje školu k vystavování 
certifi kátu od společnosti Autodesk studen-
tům naší školy, kteří splní všechna kritéria 
k jeho udělení. Žák získává během studia na 
naší škole v Autodesk Academia Programu 
teoretické znalosti i praktické dovednos-
ti v programu 3D – Inventor Profesional 
zpracováváním konkrétních zadání, roční-
kových prací/projektů atd. Pro získání cer-
tifi kátu musí  prokázat výše uvedené schop-
nosti předložením projektu. Zadání jeho 
rozsahu a obsahu je v kompetenci admi-
nistrátora Autodesk Academia Programu.  

/foto: Mgr. Radka Chmelářová/

Program rozšíří znalosti,
certifi kát usnadní další studium

/foto: Ladislav Porteš/



Plavali úplně všichni. I ti, co už mají „ři-
dičák“. Lodě prostě neuřídili. Všichni zjis-
tili, že zažijí neobvyklý týden a s očekává-
ním ulehli do „spacáků“.

První etapa byla pohodová, pár jezíků, 
dost vody a legrace při „cvakání“.

V Sázavě se zatáhlo a zbytek dne lilo.
Nový den začal dlouhou bezpečnou 

„šlajsnou“, která se stala pro mnohé život-
ně nebezpečnou. Ale přežili všichni. Dojezd 
do Zlenic byl už v klídku.

Vody neustále přibývalo, a tak jsme 
se moc nenadřeli. Úsek do Pikovic už byl 
adrenalinový. Krásné peřeje, které nás po-
tápěly a zalévaly háčkům i hlavy.

Zdatný zadák Honza se nechal vlnou vy-
šplouchnout a skončil zády na kameni. Vše 
dopadlo dobře – byl jen mocně naražený.

Cesta vlakem byla příjemná, byl polo-
prázdný a cestu nám zpříjemnila děvčata 
z Medlova. 

Ahoj v příštím roce.
Mgr. Hana Grundová

Předání maturitních
vysvědčení 

10. června proběhlo v aule ZŠ Lutín 
slavnostní vyřazení absolventů maturitní-
ho studia v Sigmundově střední škole stro-
jírenské. Maturitní zkoušku letos skládali 
studenti dvou tříd oboru Mechanik seřizo-
vač a jedné třídy nástavbového studia oboru 
Provozní technika. Shromážděné absolven-
ty, jejich rodiče a přátele a zástupce strojí-
renských fi rem, s nimiž Sigmundova SŠs 
spolupracuje, přivítal zástupce ředitele pro 
teoretickou výuku Ing. O. Fojtek, po něm 
vystoupili ředitel školy Mgr. P. Michalík 
a starosta obce Lutín pan A. Bábek. Pan 
ředitel krátce zhodnotil studijní úsilí, které 
studenti vynaložili pro získání maturitního 
vysvědčení, a popřál jim, aby stejně úspěš-
ně zvládli i další zkoušky, které je v živo-
tě čekají. Starosta obce absolventům kromě 
pracovních a osobních úspěchů popřál, aby 
na obec Lutín vzpomínali v dobrém a aby se 
do ní rádi vraceli.

Kromě maturitních vysvědčení si stu-
denti odnesli pamětní list obce Lutín a mno-
zí také ocenění od školy i fi rem, v nichž 
úspěšně vykonávali provozní praxi. Nejlépe 
si v celkovém hodnocení vedl M. Bartl ze 
třídy MS 4. A, který po celou dobu studia 
prospíval s vyznamenáním. Kromě ocenění 
z rukou třídní učitelky Mgr. M. Slováčkové 
přijal odměnu pro nejlepšího absolventa od 
fi rmy John Crane Sigma, a. s., a v září po-
jede do Prahy převzít ocenění Hospodářské 
komory České republiky. Ocenění HK ČR 
získali i J. Tlachová, L. Coufal a J. Fiala 
(všichni z MS 4. A). Cenu od fi rmy SIWE, 

a. s., převzali z rukou jejího ředitele pana 
Ing. M. Scholze J. Baláž a  J. Fiala (MS 4. 
A) a J. Tureček (MS 4. B). 

Nejlepšími žáky třídy MS 4. B byli vy-
hlášeni Z. Popelka, M. Vyhlídal a T. Mrázek. 
Třídní učitelka Mgr. H. Pospíšilová rovněž 
ocenila J. Juřicu za jeho obětavou práci pro 
třídu. Za třídu PT 2. byli třídním učitelem 
Mgr. J. Zdražilem nejlépe hodnoceni V. 
Bajgar, M. Dudek a M. Šimbera. Studentům, 
kteří se zúčastnili práce na projektech s ně-
meckou Werner von Siemens Schule, pře-
dal pan L. Porteš Europassy, které jsou me-
zinárodním dokladem o absolvované za-
hraniční stáži. Jménem školitelky Ing. L. 
Pomykalové  předal Ing. O. Fojtek tři osvěd-
čení AUTODESK ACADEMIA studentům 
Z. Popelkovi (MS 4. B), V. Köhlerovi a J. 
Balážovi (MS 4. A). Toto osvědčení proka-
zuje jejich vysokou odbornost a v případě, 
že se rozhodnou studovat na vysoké škole 
technického typu, bude jim uznáno jako spl-
něná součást univerzitního vzdělávání. 

Kromě spousty ocenění, kterých se ab-
solventům dostalo, je potěšitelný rostoucí 
zájem fi rem, ve kterých většina studen-
tů Sigmundovy SŠs koná výrobní praxi 
a které je posléze zaměstnávají. Jak uve-
dl ředitel fi rmy SIWE pan Ing. M. Scholz, 
zatímco před několika lety se slavnostní-
ho vyřazení absolventů účastnili dva až 
tři zástupci fi rem, letos jim byla vyhraze-
na celá řada sedadel a co je ještě optimis-
tičtější, kromě dlouhodobě spolupracují-
cích fi rem, jako John Crane Sigma, a. s., 
SIGMA GROUP, a. s., SIWE, a. s., MORA 
AEROSPACE, a. s., Timken Česká repub-
lika, s. r. o., WANZL,  s. r. o., a Mürdter 
Dvořák, s. r. o., se na lutínské absolven-
ty přijeli podívat i zástupci prostějovských 
fi rem, s nimiž škola zatím nespolupracu-
je. Pro všechny zúčastněné je tedy jistě ra-
dostné, že studenti a absolventi strojíren-
ských oborů mají na trhu práce velice dob-
ré postavení a nemusí se obávat nedostatku 
pracovních příležitostí.

Mgr. Kateřina Nogolová

Lutínská kopaná
Fotbalová sezóna 2007-2008 skončila 

pro muže, dorostence i žáky v polovině 
června. O výsledcích nedohraného pod-
zimního kola jsme informovali v listopa-
dovém vydání OZ. Dnes přinášíme ko-
nečné výsledky celé sezóny.
MUŽI:

Mužstvo „A“, které hrálo krajskou 
soutěž I. B třídy, odehrálo se svými 13 
soupeři 26 zápasů – 17 vítězných, 2 ne-
rozhodné, 7x prohrálo. Získalo 53 bodů, 
jeho skóre je 70:33 a v tabulce obhájilo 
krásné 2. místo.
DOROSTENCI:

Obsadili v okresní soutěži II. třídy 7. 
místo. Z 26 zápasů bylo 11 vítězných, 4 
nerozhodné a 11 porážek. Dosáhlo skóre 
71:77 a získalo 37 bodů.
ŽÁCI:

V okresní soutěži II. třídy se umístili 
na 11. příčce tabulky. Z 26 utkání bylo 8 
vítězných, 1 nerozhodné, 17 prohraných, 
skóre 47:96 a 25 bodů.

A na závěr velmi stručné zhodnoce-
ní sezóny: 

2. místo mužů je jistě pěkný úspěch, 
ale bez jisté nevyrovnanosti ve výkonech 
hráčů to mohlo být ještě lepší.

Dorostenci a žáci už jistě sami pocho-
pili, že se špatnou tréninkovou morál-
kou nelze dosáhnout dobrých výsledků. 
Umístění dorostenců lze označit za sluš-
né, ale při lepším přístupu některých hrá-
čů k tréninku i k utkáním mohlo být mno-
hem lepší.

U žáků je situace obdobná, ne-li horší. 
Až na několik výjimek kluky prostě fot-
bal přestal bavit. A to je špatné.

Doufejme, že po prázdninové přestáv-
ce a načerpání nových sil se dostaví i no-
vá chuť a touha být lepší.

Petr Kovařík
sekretář oddílu kopané

TJ SIGMA LUTÍN

/foto: Stanislav Körner/



Memoriál Josefa Vlacha
V sobotu 14. června byl uspořádán na lu-

tínských kurtech 3. ročník tenisového turna-
je ve čtyřhrách – Memoriál Josefa Vlacha. 
Tenisový oddíl jej pořádá na paměť jednoho 
ze svých zakladatelů a dlouholetého neúnav-
ného propagátora tohoto sportu v Lutíně.

Turnaje se zúčastilo 11 dvojic z Lutína 
a okolí. Páry byly rozděleny do dvou sku-
pin, kde hrály systémem každý s každým na 
jeden regulérní set, ale se zkrácenou hrou již 
za nerozhodného stavu 5:5. Podle pořadí ve 
skupinách se pak hrálo o konečné umístění 
na prvních čtyřech místech.

Vítězi se stali po celodenním nároč-
ném programu hostující tenisté Jaroslav 
Ambrož z Olomouce (ale lutínský rodák) 
a Petr Kučera, kteří ve fi nále porazili lutín-
sko-náměšťskou dvojici Petr Brázdil a Mi-
roslav Mikulka. Symbolickou bronzovou 
příčku obsadil loňský vítěz Radek Kvapil 
z Lip s Romanem Kraváčkem ze Slatinic, 
když porazili Lubomíra Domese s Petrem 
Jurákem.

Všichni zúčastnění obdrželi drobné dár-
ky, nejúspěšnější pak putovní pohár pro ví-
těze (viz foto) se zmenšenou replikou do 
vlastní vitríny. Turnaj se vyznačoval vzor-
nou organizací i zajištěním kvalitního ob-
čerstvení. 

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu 

Kamenný kříž na „olšanské“
Kříž směrem na Olšany se v Třebčíně 

nacházel již dávno. Nejstarší doklad o něm 
máme na tzv. prvním vojenském mapová-
ní z 60. let 18. století, kdy se nacházel při-
bližně v dnešním místě, snad o něco blíže 
k Třebčínu. Tehdy byl dřevěný a zdá se, že 
byl někdy kolem roku 1799 poškozen. 19. 
srpna 1799 totiž třebčínská obec sepsala 
reverz, kterým se zavázala „letos nově vy-
stavený dřevěný kříž“ udržovat na věky 

v dobrém stavu a ještě téhož roku byl kříž 
posvěcen slatinickým farářem Františkem 
Fraihaitem. Tento nový kříž s „vyobra-
zením Ukřižovaného“ byl nejspíše po-
někud posunut, protože na katastrální 
mapě Třebčína z roku 1834 jej nacházíme 
v dnešní křižovatce z Třebčína směrem na 
Olšany. Kříž měl tehdy červenou barvu, 
jak dokládá zápis z třebčínské gruntovni-
ce při prodeji domu č. 28, kde je uveden 
místní název „U červeného kříže“.

Zde stál kříž až do roku 1867, kdy byl 
10. června 1867 složen obcí nový reverz, 

kterým se zavázala kříž udržovat v dob-
rém stavu. To byl ale již nový, kamen-
ný kříž, neboť ten „starý dřevěný kříž již 
mnoho let stál a již zcela pokažen byl“. 
Byl také přesunut na dnešní místo, které 
je ve skutečnosti bývalou odbočkou cesty 
do Prostějova, kam Třebčín ještě do roku 
1960 politickou správou spadal. Kříž se 
od předchozích třebčínských liší tím, že 
nese nápis „Postaven nákladem Františka 
Bohata a sestry jeho Marianny č. 21 
v Třebčíně 1867“. Ten ukazuje, že nebyl 
postaven nákladem celé obce, ale nákla-
dem jedné rodiny. Šlo o sedláky z teh-
dejšího č. p. 21 (dnes nese dům č. p. 50) 
a kříž stál na hranici jejich pole. Zajímavé 
je, že rodina tento dům podle gruntov-
ní knihy vlastnila jen čtyři roky, ve sku-
tečnosti se jmenovali Běhalovi a samo-
zřejmě se naskýtá otázka, proč tomu tak 
bylo. Odpověď může být až příliš prostá. 
Od 19. srpna do 9. října 1866 totiž zemře-
lo v Třebčíně při epidemii cholery 41 lidí. 
Nejvíce jich tehdy zemřelo právě v č. 21, 
a to celkem šest. Aby toho nebylo málo, 
v prosinci přeživším Františku a Marianně 
Běhalovým zemřel ještě třídenní syn. Kříž 

tak rodina podle všeho nechala postavit na 
památku zemřelých své rodiny i všech ze-
mřelých v Třebčíně při epidemii cholery. 
Běhalovým však možná dům, v němž žili, 
příliš připomínal bolestnou událost, takže 
jej v roce 1868 prodali Františku a Anně 
Zapletalovým. Samotný kříž je nyní re-
staurován po předchozím zřícení horní 
části a celkovém špatném stavu.

Mgr. Jan Štěpán

Přívalová vlna
Ve středu 11. června zasáhla náš okres 

rozsáhlá bouřka doprovázená nebezpeč-
nými jevy – silným větrem a krupobitím. 
Zatímco v Lutíně a blízkém okolí nenapá-
chala bouře podstatnější škody, na severo-
západ od nás tomu bylo jinak. V době, kdy 
v obci už byl dávno klid, začala podstat-
ně stoupat voda v Blatě. Za krátkou dobu 
bylo možno hovořit o přívalu. Začalo se 
zpětně naplňovat koryto Deštné a dešťo-
vého odvaděče. Pracovníci našich technic-
kých služeb naštěstí včas zasáhli a použili 
zařízení, které  bylo před necelými 2 roky 
pro podobné případy sestrojeno.

Myšlenka byla v zásadě jednoduchá: 
vyrobit zařízení, kterým by se v případě 
potřeby dala uzavřít přepadová výpusť 
odlehčovací komory, která je umístěna 
v Lutíně při výjezdu na Olomouc, a dá-
le uzavřít vstup do dešťového odvadě-
če. Realizace uzavíracího zařízení, hlav-
ně toho k uzavírání dešťového odvaděče, 
byla však už vzhledem k daným podmín-
kám mnohem náročnější. Celé toto za-
řízení postavili naši pracovníci technic-
kých služeb pod vedením vedoucího pana 
Protivánka, to vše za nemalé pomoci rad-
ního pana Lysického.

Zařízení, které bylo pořízeno s mini-
málními náklady, nyní ukázalo, že se pro 
určitý typ nebezpečných úkazů osvědčilo. 
Pravděpodobně by ve středu při rozvod-
nění Blaty došlo k vylití vody v dešťo-
vém přivaděči, zaplavení polí směrem na 
Olšany a ohrožení zahrádkářské kolonie 
za sídlištěm.

Za včasný zásah patří pracovníkům 
technických služeb dík.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Z minulosti Lutína
/Ze situační studie o politicko kultur-

ní aktivitě obce Lutín z roku 1975 vybral 
a upravil Vladimír Smékal./

S cílem lepšího využití kladů velko-
výroby v zemědělství bylo v roce 1970 

ZAJÍMAVOSTI

/foto: Mgr. Jan Štěpán/

Vítězové s pohárem

Putovní pohár 
je v Olomouci

/foto: Ing. Karel Mišák/
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přistoupeno ke sloučení JZD Lutín a JZD 
Luběnice. Vznikl tím celek obhospodařo-
vané půdy 573 hektarů. V roce 1974 došlo 
k dalšímu sloučení JZD Lutín, Luběnice, 
Slatinice, Třebčín, Ústín a Těšetice. Název 
tohoto sloučeného JZD zněl JZD Rovnost 
se sídlem v Těšeticích.

Zdejší škola měla 5 postupných ročníků 
se 6 třídami a  157 žáky. K původní budově 
školy byly přistaveny nové třídy a sociální 
zařízení, byla provedena celková adapta-
ce budovy a postavena školní tělocvična. 
Přistaveny byly i tři školní byty.

Odborné učiliště Sigma vyučilo pro 
vlastní potřebu do roku 1967 na dvanáct 
set mladých řemeslníků. V roce 1965 bylo 
zavedeno souvislé pětileté studium pro 
obor soustružník a strojní zámečník, které 
absolvovalo do roku 1971, kdy bylo toto 
studium zrušeno, 127 studentů. Počet učňů 
v této době byl kolem 350. Pro rekreaci 
učňů bylo vybudováno v Bohuslavicích 
rekreační středisko.

Četnická stanice měla původně sídlo 
v Hněvotíně. V Lutíně byla zřízena v ro-
ce 1936, v roce 1939 byla přemístěna do 
Vacenovic a v Lutíně byla zřízena poli-
cejní stanice. Její činnost byla ukončena 
v r. 1942, kdy byla do Lutína opět vrácena 
četnická stanice. V roce 1975 bylo v ob-
ci sídlo obvodního oddělení VB pro Lutín 
a pro dalších 20 obcí.

V oblasti tělesné výchovy a sportu byly 
provedeny v letech 1971 až 1975 tyto akce: 
- plynofi kace šaten a sociál. zaříze-
ní na stadioně v hodnotě  55.000,- Kčs;
- rekonstrukce odvodnění a úpravy hrací 
plochy stadionu v hodnotě 70.000,- Kčs;
- vybudování přírodního kluziště 
s osvětlením v hodnotě 15.000,- Kčs;
- údržba tělovýchovných zařízení a stadio-
nu v hodnotě 10.000,- Kčs.

Budování šaten a herny TJ v hodno-
tě 500.000,- Kčs probíhalo průběžně do 
roku 1975.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků
V sobotu 14. června proběhlo v Lutíně slavnostní přijetí  7 dětí do svazku obce. 

Krásným programem je přivítaly děti lutínské MŠ.

/foto: Antonín Bábek/

Krásné prázdniny školákům, studentům a pedagogům, klidnou do-
volenou u vody, v lese, na horách i na cestách, slunce, pohodu a mnoho 
zajímavých zážitků bez nehod, klíšťat, pokut za rychlou jízdu a jiných 
nepříjemností přeje všem čtenářům OZ redakční rada

Naši jubilanti
V květnu oslavili:
86 let Maria Kubínová  Třebčín
85 let Marie Nováková Lutín
84 let Zdenka Šlimbachová Lutín
83 let  Marie Prosová Lutín
82 let Bohumil Tunka Třebčín
82 let Jindřich Káňa Lutín
82 let Žofi e Novotná Lutín
82 let Jozefi na Zoubková Třebčín
81 let Pavel Kubala Třebčín
81 let Milada Hošková Třebčín
80 let Vlastimil Látal Třebčín
80 let Růžena Moskalíková Lutín
75 let Marie Šmidová Lutín
75 let Libuše Hořínková Lutín
V červnu oslavili:
89 let Božena Gargelová Lutín
84 let Hedvika Brumovská Lutín
84 let Alžběta Zahradníčková Třebčín
82 let Jan Šmid Lutín
80 let Marie Bartošová Třebčín
80 let Marie Kublová Třebčín
75 let Josef Spurný Třebčín
75 let Jan Spurný Lutín
75 let Marie Smičková Třebčín
Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost.

Narozené děti: 
březen:
Natálie Kargeradová Lutín
duben:
Filip Ehrmann Lutín
květen:
Jan Jašek Třebčín
David Opletal Lutín
Matyáš Palla Třebčín
Matěj Přidal Třebčín
červen:
Kateřina Prokopová Lutín

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

Opustili nás ve věku …
48 let Eva Kovaříková Lutín
83 let Jozefína Hanáková Lutín
54 let Vlastimil Vyhlídal Lutín
56 let Jiří Krejčíř Třebčín
Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

Sbor pro občanské záležitosti
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