
na kterých jsou umístěny především 
parkovací plochy a ostrůvky zeleně, bu-
dou bezúplatně převedeny do majetku 
Obce Lutín.

Otevřením zrekonstruované ul. Jana 
Sigmunda získala naše obec zase o něco 
pěknější tvář a osobně si myslím, že 
společně s úpravami na Olomoucké uli-
ci provedenými už v minulých letech se 
docílilo toho, že Lutín má mnohem lepší 
a hlavně moderní vzhled.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ
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Otevření ulice Jana 
Sigmunda

Ve čtvrtek 9. října 2008 proběhla 
kolaudace stavby Lutín – průtah silnice 
III/57011, nám spíš známé pod názvem 
Rekonstrukce ul. J. Sigmunda. Celá 
stavba byla předána do užívání slavnost-
ním aktem v týž den od 13.00 hod.

Podle původních předpokladů mělo 
celé dílo už po provedených optimali-
zacích stát 30 859 000 Kč, z toho Obec 
Lutín měla zaplatit částku 7 408 000 Kč. 
Nakonec zhotovitel akce, fi rma MODOS, 
spol. s r.o., zvítězila v soutěži s částkou 
27 965 000 Kč a na naši obec připadla 
částka ve výši „pouze“ 3 688 000 Kč. 
Olomoucký kraj jako rozhodující investor 
vzal na svá bedra fi nancování i těch částí 
stavby, které byly umístěny na pozemcích 
kraje. 

Pozemky, na kterých je umístěna sil-
nice, budou i nadále patřit Olomouckému 
kraji, ostatní pozemky v majetku kraje, 

Pořádek a bezpečí je věcí 
nás všech!

Obec Lutín patří mezi největší lokality 
ve služebním obvodě zdejšího policejního 
oddělení. Tato situace se pochopitelně 
odráží i v počtu zjištěných a oznámených 
trestných činů a přestupků.

Od počátku letošního roku řešili po-
licisté obvodního oddělení přibližně tři 
desítky trestných činů a z toho se jim více 
než polovinu pachatelů podařilo odhalit. 
V šesti případech byli pachatelé zjištěni 
nebo dopadeni přímo „při činu“ nebo bez-
prostředně po něm. V dalších případech 
policisté pachatele odhalili dodatečně, 
a to i díky spolupráci s občany. Ze širokého 
spektra trestných činů v Lutíně a Třebčíně 
převládají trestné činy majetkového cha-
rakteru, a to převážně vloupání do různých 
objektů a také prosté krádeže. Za zmínku 
stojí krádeže v bytech s porušováním do-
movní svobody. Pro ilustraci uvádím dva 
případy z letošního roku:

- V letním období vnikl neznámý pa-
chatel v noci do domu přes dvůr otevřený-
mi balkonovými dveřmi v době, kdy jeho 
majitelka byla doma. Zloděje žena dokon-
ce při krádeži přistihla, ale  ten utekl. I přes 
okamžité pátrání za vydatné spolupráce 
s občany se pachatele nepodařilo  doposud 
dopadnout.

- V dalším případě si muž pozval do 
bytu dvě ženy, popíjeli společně alkoho-
lické nápoje a  druhý den muž zjistil, že 
mu chybí mobilní telefon a peněženka 
s doklady. V obou  zmíněných případech 
svou roli sehrála určitá míra neopatrnosti 
a důvěřivosti.

Kromě trestných činů zaevidovali 
policisté v lokalitě obcí Lutín a Třebčín 
více než 60 přestupků. Skladbu přestupků 
je možno rozdělit do několika základních 
skupin. V první řadě jsou to přestupky 
proti občanskému soužití a proti veřejnému 
pořádku – ty jsou nejčetnější. Následují 
přestupky proti majetku a samostatnou 
skupinu tvoří přestupky proti bezpečnosti 

Ulice Jana Sigmunda 
je opět v provozu

/foto: Ing. Miroslav Mačák/



stanovisko krajského úřadu nemá bohužel 
definitivní dopad a předpokládáme, že se 
firmy  svého záměru těžit nevzdají.

Pokud má někdo z našich spoluobča-
nů zájem se k činnosti OS připojit, může 
tak učinit u některého ze zástupců sdru-
žení, kterými jsou Ing. Věra Kozáková, 
Na Sídlišti 294, Ing. Jiří Moskalík, 
Olomoucká 130 a Ing. Karel Mišák, Za 
Rybníčkem 230.

Členství v OS je především vyjádře-
ním postoje k výše uvedenému záměru 
těžby a je zcela bezplatné.

Se stanovami OS se mohou občané se-
známit u výše uvedených zástupců nebo 
na OÚ Lutín.

Ing. Karel Mišák
za Občanské sdružení
Za Lutín bez pískoven

Požární sport – Brehy 2008

Desátého srpna 2008 se dvě druž-
stva (muži a ženy) Sboru dobrovolných 
hasičů z Třebčína zúčastnila soutěže 
v požárním sportu v obci Brehy na 
Slovensku. Osmnáctý ročník soutěže se 
konal na počest rodáka Karola Marušky, 
hasiče, který při zásahu zahynul.

Družstvo žen ve složení  Eva 
Nepustilová (koš), Eva Partschová 
(savice), Iveta Šnoblová (strojnice), 
Barbora Nováková (rozdělovač), 
Kristýna Borovičková (pravý proud) 
a Petra Nováková (levý proud) dosáhlo 
v soutěži vynikajícího času 36,29 sek. 
a z 9 družstev obsadilo 2. místo.

Družstvo mužů soutěžilo ve složení 
Jiří Novák (koš), Zdeněk Kaprál (stroj-
ník), Vít Hrubý (béčka), Tomáš Novák 
(rozdělovač), Marek Šnobl (levý proud), 
Martin Borovička (pravý proud). Na 
savici si „půjčili“ Evu Partschovou. 
S výsledným časem 33,57 sek. se umís-
tili z 20 družstev na krásném 9. místě.

Zdeněk Kaprál

a plynulosti silničního provozu. Jsem 
si vědom toho, že právě problematika 
bezpečnosti v dopravě trápí občany prav-
děpodobně nejvíce, a to zejména v sou-
vislosti s nedodržováním rychlosti vozidel 
projíždějících obcí. Věřte, že ani nám po-
licistům není situace v dopravě lhostejná. 
Policisté v Lutíně sice nemají zařízení na 
měření rychlosti, ale úzce spolupracujeme 
s dopravními policisty a v rámci možnosti 
provádíme dopravně bezpečnostní akce se 
zvýšeným zaměřením právě na dodržování 
stanovené rychlosti.

Je nutno říci, že výraznou roli v oblasti 
udržování veřejného pořádku sehrávají 
i samotní občané a že spolupráce veřejnos-
ti je pro práci policistů klíčová a ovlivňuje 
výsledky policejní činnosti. V tomto směru 
musím vyzdvihnout vstřícnost a výbornou 
spolupráci s vedením obce a chci podě-
kovat také všem občanům, kterým nejsou 
bezpečnost a pořádek v obci lhostejné.

Úplně na závěr se s vámi podělím 
o zkušenost jedné kolegyně, která byla na 
stáži v Dánsku. Když se dánských kolegů 
dotázala, jak funguje spolupráce se širokou 
veřejností, dostalo se jí názorné odpovědi. 
Dánský policista v civilu, který ji doprová-
zel, záměrně zastavil vozidlo v místě, kde 
to bylo zakázáno. Ještě než stačili vystou-
pit z vozidla, přistoupila k nim starší paní, 
která je na zákaz stání upozornila a odkáza-
la je na nejbližší parkoviště. Současně jim 
sdělila, že pokud z místa neodjedou, zavolá 
policii. Z tohoto postřehu je více než zřej-
mé, že se policisté bez spolupráce s občany 
neobejdou a že je nejen na policii, ale i na 
občanech samotných, jakým způsobem si 
budou chránit své zdraví i majetek.

npor. Mgr. Miroslav Spurný
vedoucí obvodního oddělení 

Policie ČR Lutín

Setkání se čtenáři 

V rámci TÝDNE KNIHOVEN a u pří-
ležitosti 10. výročí zahájení provozu v nové 
Obecní knihovně v Lutíně se dne 7. října 
2008 uskutečnilo setkání pozvaných dlou-
holetých čtenářů s místostarostou obce ing. 
Miroslavem Mačákem a knihovnicí.

Toto setkání bylo poděkováním dlou-
holetým věrným čtenářům, kteří naši 
knihovnu (v minulosti knihovnu závodního 
klubu Sigma Lutín) navštěvují desítky let 
a svou lásku ke knihám přenesli i na své 
děti a vnuky, kteří jsou často také našimi 
čtenáři. Čtenáři oceňují bohatý knihovní 
fond, za což je třeba poděkovat nejen 
knihovnici, ale i představitelům obce 

Lutín, kteří věnují na nákup knihovního 
fondu nemalou finanční částku.

I po deseti letech je čtenáři příznivě 
hodnocen kultivovaný a útulný interiér 
knihovny, za jehož návrh patří velký dík 
ing. arch. Marcele Kaufmanové.

Strávili jsme čas příjemným povídáním 
o knihách, literatuře  a kultuře vůbec. Pan 
místostarosta zodpovídal i otázky a připo-
mínky k dění v obci.

Jako výraz poděkování za věrnost naší 
knihovně dostali pozvaní čtenáři na památ-
ku knihy, které jim pečlivě vybrala knihov-
nice a předal místostarosta ing. Mačák.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Těžba štěrkopísku na ložisku 
Lutín – Luběnice

Na základě znění zákona č. 83/1990 
Sb. o sdružování občanů (ve znění poz-
dějších úprav) bylo 24. 6. 2008 v Lutíně 
založeno Občanské sdružení Za Lutín bez 
pískoven. 7. 7. 2008 bylo Ministerstvem 
vnitra pod č.j. VS/1-1/72199/08-R 
Občanské sdružení Za Lutín bez písko-
ven (dále OS) zaregistrováno a bylo mu 
přiděleno IČO 22730257.

Prvním, zásadním krokem OS bylo 
vyslovení nesouhlasného stanoviska 
s výše uvedeným záměrem na Krajském 
úřadu Olomouckého kraje, odboru život-
ního prostředí a zemědělství.

Jako hlavní důvod vedle již posuzova-
ných vlivů na životní prostředí podle § 10 
zákona č.100/2001 Sb. jsme uvedli pře-
devším nerespektování únosnosti území 
pro plánovanou těžbu na základě doku-
mentu Ministerstva průmyslu a obchodu 
„Surovinová politika v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů“ z 19.12.2006.

Již několik dní předtím (2.7.2008) vy-
dal Krajský úřad v Olomouci Stanovisko 
k posouzení vlivů záměru na životní pro-
středí, který vyjadřuje nesouhlas s výše 
uvedenou těžbou.

V činnosti Občanského sdružení bude-
me samozřejmě dále pokračovat, protože 

Veřejný pořádek je 
věcí každého občana

Občanské sdružení trvá 
na Lutínu bez pískoven

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Andrea Kaprálová/



hrnce, 1 tiskárna, 31 televizorů, 30 zářivek, 
6 výbojek a 9 ostatních elektrospotřebičů.

K žádným extrémům ze strany nepři-
způsobivých občanů tentokrát nedošlo, 
pouze chci opětovně všechny budou-
cí účastníky sběrových sobot požádat 
o dodržení stanoveného časového režimu, 
zejména předávání odpadů přímo pracov-
níkům technických služeb. Někteří z nás 
stále nechtějí pochopit, že skládky v obci 
nelze vytvářet ani pouhý den předem.

Další takové akce budou organizo-
vány v jarních měsících příštího roku.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

O čem jednala rada obce

dne 27. 8. 2008:

v Schválila udělení výjimky v počtu 
dětí v odděleních MŠ na 28 v sou-
ladu se zákonem č. 561/2005 Sb.

v Souhlasila aby za předpokládané ceny 
25 Kč/m2 byl návrh na zakoupení po-
zemku parc. č. 222/3 (chodník před 
poštou o výměře 677 m2) předložen 
zastupitelstvu ke schválení.

v Pověřila starostu a místostarostu osob-
ním jednáním s vlastníky parcel, kteří 
nereagují na nabídky obce pro výkup 
částí těchto parcel nutných k realizaci 
cyklostezky Lutín – Třebčín.

dne 10. 9. 2008:

v Schválila termín pátek 7. listopadu 
2008 pro taneční zábavu, kterou pořá-
dají členky ČSŽ v Lutíně v aule ZŠ.

v Schválila rozpočtová opatření polož-
kové části rozpočtu (v rámci jednoho 
paragrafu) č. 7/2008.

v Souhlasila s doplněním programu 9. zase-
dání zastupitelstva v bodu Různé.

všichni očekávali přílet vrtulníků Letecké 
záchranné služby z Olomouce. Předvedení 
jejich pracovní činnosti mělo velký ohlas 
u všech malých i velkých diváků. 

Pro všechny děti byla dále připravena  
bohatá dětská tombola a různé soutěže. 
V pozdních odpoledních hodinách ožila 
zelená plocha stadionu, po které pobíhali 
děti a rodiče a zkoušeli, který drak vzlétne 
nejvýše. 1. ročník „drakiády“ sponzorovali 
Obec Lutín a pan Fr. Brázdil.

Poděkování patří členům kulturní komi-
se za veškerou organizaci, vedení TJ Sigma 
Lutín za poskytnutí areálu pro uspořádání 
této akce a všem, kteří se ochotně a obě-
tavě bez nároku na odměnu do organizace 
i zajištění občerstvení zapojili. O ohlasu 
u přítomných diváků se jistě dočteme na 
webových stránkách Obce Lutín. Všichni 
účastníci se určitě budou těšit na 2. ročník 
lutínské „drakiády“ a možná i těch draků 
bude ještě víc.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně kulturní komise

Sběrové soboty

Počátkem října, konkrétně o sobotách 
4. a 11. 10., měli občané obou částí naší obce 
možnost zbavit se nebezpečného, objem-
ného a zeleného odpadu. Ne všichni toho 
využili. Možná to bylo z důvodů nepřízně 
počasí nebo jiných, ale možnost tady byla.

Co všechno jsme odevzdali?
Objemného odpadu jsme ve spolupráci 

s Technickými službami města Olomouce 
zlikvidovali přes patnáct tun, olejů 
130 kg, sorbentu 40 kg, znečištěných 
obalů 518 kg, barev 320 kg, asfaltu 90 kg 
a autoplášťů 490 kg. Bylo odvezeno 
20 chladniček, 14 vysavačů, 3 fritovací 

Taneční pro starší a pokročilé

Počátkem října začal v Kulturním 
a společenském zařízení v Třebčíně kurz 
tanečních hodin pod vedením manželů 
Šrámkových. Účastníci si v osmi lekcích 
zopakují nebo zdokonalí  své znalosti 
a dovednosti v  klasických i latinskoame-
rických tancích. A kromě toho jde v kurzu 
také o společenské setkávání, přátelskou 
konverzaci a mnohdy i o sportovní výkon.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

První ročník lutínské „drakiády“

V pátek 10. října pořádala kulturní 
komise Obce Lutín pro děti a veřejnost 
z Lutína a okolí 1. ročník lutínské „dra-
kiády“ na stadionu TJ Sigma Lutín. Po 
zahájení a slavnostním nástupu dětí, které 
si přinesly draky vlastní výroby i zakoupe-
né, byla tato akce zpestřena ukázkou létání 
různých typů modelů leteckých modelářů 
p. Krestýna, Petržely a Nevrlého. Potom 

Z RADY 
A ZASTUPITELSTVA OBCE

Lutínská „drakiáda“ se vydařila

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Ing. Miroslav Mačák/

/foto: Ing. Miroslav Mačák/



v Bylo seznámeno s negativním stanovis-
kem Ministerstva kultury ČR k přemís-
tění kapličky sv. Floriána (magacína).

v Schválilo příspěvek na opravu přístu-
pové silnice k ČOV ve výši 80 000 Kč 
Obci Hněvotín.

/ba/

České Švýcarsko

Koncem měsíce září, tedy přesněji 
25. 9. – 27. 9., se uskutečnil tradiční a trou-
fám si říci, že i velmi oblíbený poznávací 
zájezd, organizovaný ZŠ a MŠ v Lutíně pro 
zaměstnance i  zájemce z řad veřejnosti.

Cílem letošní cesty se stal jeden 
z nejkrásnějších koutů naší vlasti - České 
Švýcarsko, jež se rozprostírá v západních 
Čechách nedaleko města Děčín, kam větši-
na ze zúčastněných zavítala poprvé. 

Dlouhá páteční cesta autobusem byla 
završena výbornou večeří v příjemném 
penzionu Zvoneček ve Vysoké Lípě. 
Některým pak přišla vhod i příjemná ve-
černí procházka po okolí.

Nádherné počasí, které o víkendu pano-
valo, všechny pozitivně naladilo a přispělo 
i ke krásným dojmům z výletů po okolí.

Sobotní trasa začínala v Mezní Louce. 
Odtud jsme se všichni vydali lesní cestou 
kolem pískovcových skal až k Pravčické 
bráně, jejíž monumentálnost a krása nás 
myslím všechny ohromila. Nikdo neodo-
lal návštěvě blízkých skalních vyhlídek 
s překrásnými výhledy do okolní krajiny 
i menšímu občerstvení ve výletním zá-
mečku Sokolí hnízdo, který se v blízkosti 
brány nachází již od roku 1881. Zpáteční 
cesta vedla údolím kolem říčky Kamenice, 
kterou je možné přeplout na lodičce.

Nedělní zpáteční cesta pak byla zpří-
jemněna zastávkou v Českém ráji, přímo 
u Prachovských skal. Zde si každý ná-
vštěvník mohl vybrat délku trasy poznáva-
cího okruhu, jenž vedl úzkými chodníčky 
a schůdky mezi skalami k jednotlivým 
vyhlídkám. 

Okolo třetí hodiny pak všichni příjem-
ně unaveni i plni krásných dojmů zamířili 
autobusem zpět k Lutínu.

Mgr. Hana Pytlíčková, učitelka

O čem jednalo zastupitel-
stvo obce  na 9. veřejném 
zasedání

dne 10. 9. 2008:

v Schválilo aktualizovanou žádost 
Společenství vlastníků č.p. 204, 
Společenství vlastníků č.p. 205 a BD 
Lutín, Na Sídlišti 206 na prodej stej-
ných částí pozemků parc. č. 212/9 v k. 
ú. Lutín o výměře 3x21,25 m2 podle 
schématu v příloze tohoto usnesení. 

 Ostatní podmínky podle usnesení 
3.1 z jednání ZO dne 11. 6. 2008 zůstá-
vají beze změny.

v Schválilo zřízení zástavního práva 
na dům Růžová č.p. 192 ve prospěch 
finanční instituce (Wüstenrot – staveb-
ní spořitelna, a.s.) pro úhradu kupní 
ceny prostřednictvím úvěru bytového 
družstva, které vznikne z nájemníků 
domu Růžová č.p. 192. Návrh na vklad 
vlastnického práva k nemovitosti bude 
proveden po připsání kupní ceny na 
bankovní účet Obce Lutín.

v Pověřilo radu obce opakovaným prode-
jem domu č.p. 81 a 82 s přihlédnutím 
na zatím neúspěšný výsledek prodeje. 
Nabídková prodejní cena bude sta-
novena jako podíl z ceny znaleckého 
posudku.

v Vzalo na vědomí přehled hospodaření 
obce k 30. 6. 2008.

v Vzalo na vědomí informace o stavu 
investiční výstavby v obci.

v Schválilo pokračování prodeje domu 
Lutín,  K Sídlišti č.p. 111 včetně zasta-
věné plochy podle dříve dohodnutých 
podmínek.

v Schválilo navýšení rozpočtu pro ZŠ 
a MŠ Lutín na zřízení pracovního místa 
učitele ZŠ o částku 125 tis. Kč do kon-
ce r. 2008, dále schválilo navýšení roz-
počtu ZŠ a MŠ pro rok 2009 o částku 
250 tis. Kč.

v Schválilo koupi pozemku parc. č. 222/3 
o výměře 677 m2 v k. ú. Lutín za cenu 
27 Kč/m2 od zbytkového státního pod-
niku MEZ Mohelnice.

v Vzalo na vědomí podání žádosti dotač-
ního titulu z Regionu HANÁ na nákup 
motorgenerátoru v ceně 500 000 Kč pro 
ČOV Lutín.

dne 24.  9. 2008:

v Schválila zvýšení nájemného z bytů 
v majetku obce na rok 2009.

v Schválila další postup prodeje obecní 
nemovitosti č.p. 111 v Lutíně.

v Schválila vyhlášení záměru na pro-
nájem nemovitosti č.p. 13 v Třebčíně 
(bývalá škola).

v Souhlasila s udělením licence auto-
dopravci VEOLIA Transport Morava, 
a.s., k provozování linkové osobní 
dopravy – autobusové linky 890709 
Olomouc–Lutín–Slatinice.

v Nesouhlasila s návrhem České pošty 
na změnu hodin pro veřejnost na poště 
v Lutíně, neboť dochází k jejich sníže-
ní.

v Vzala na vědomí vystoupení představite-
lů TJ Sigma, (viz zápis č. 17/2008, bod 
programu č. 1) a závěry z toho plynoucí 
– předložení koncepce TJ a prověření 
převodu pozemků v majetku TJ na Obec 
Lutín.

v Vzala na vědomí informaci staros-
ty o jednání s řediteli PO ZŠ a MŠ 
a Sigmundovy SŠs v Lutíně ve věci 
využití a udržování hřiště Opavia.

dne 8. 10. 2008:

v Souhlasila s přijetím dotace ve výši 
960 000 Kč, která byla poskytnuta 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/24/35/2008 na ře-
šení havarijní situace – rekonstrukci 
veřejného vodovodu v ul. Zahrádky 
a Za Školou v Lutíně v délce 332,8 m. 
Rada pověřila starostu obce podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace.

v Souhlasila s výsledkem výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Lutín 
– vodovodní řad v ul. Zahrádky a Za 
Školou“ a potvrzuje vítěze soutěže 
– firmu TENZA, a.s., Svatoplukova 7, 
Brno. Rada souhlasila s podpisem 
smlouvy o dílo s výše uvedeným zho-
tovitelem.

v Schválila poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu obce ve výši 2 000 Kč na 
zabezpečení kulturně sportovní akce 
„drakiáda“, kterou uspořádala kulturní 
komise v pátek 10. října 2008 od 15.00 
hod. v Lutíně.

ŠKOLY INFORMUJÍ

/foto: Mgr. Hana Pytlíčková/



Druháci spali ve škole

Víte, kdo jsou Frákulína, Drákulína 
a Krákulína? Ne? Naše děti se o nich 
také poprvé dozvěděly z podivné zprávy, 
která se „bůhvíodkud“ objevila ve tří-
dách. Ale ani tehdy si nemyslely, že se 
s jednou z nich – Krákulínou – potkají.

Krátce po začátku nového školního 
roku začaly děti vyrábět se svými uči-
telkami draky. Na pátek 12. září si k po-
slednímu hřejivému sluníčku objednaly 
i vítr a po překlopýtání hromádky ovoce 
a zeleniny na okraji pole vypustily svoje 
draky. Někteří šťastně vzlétli, jeden se 
rozletěl tak divoce, že se slabým dětským 
ručkám vysmekl, jiní se tak dmuli pý-
chou, až praskli, někomu se zašmodrchal 
provázek tak, že by si s ním poradil snad 
jen pavouček Provazníček… Ale létali!

Po takovém sportovním výkonu dě-
tem vyhládlo, takže s velkou chutí sluply 
spěšně opečené špekáčky, zvláště když jim 
k tomu jeden ochotný tatínek pěkně zahrál.

Jaké však čekalo na děti překvapení, když 
po návratu zjistily, že v jejich postýlkách 
úřadovala Krákulína a odnesla si všechny 
jejich plyšáky – prý aby jí nebylo smutno!

Děti sebraly odvahu do ranečku a vy-
daly se na pouť školou, kde jim Krákulína 
nastražila nejrůznější úkoly.  Mladou dra-
čici nakonec děti vypátraly v tělocvičně, 
kde celá zoufalá trénovala zpěv. Děti raději 
zazpívaly jí, aby už svým krákoráním ne-
plašila školní skřítky, a pak se šťastně vy-
pravily do postýlek. I se svými plyšáky…

J. Paličková a L. Chudobová
učitelky 2. tříd

Pohár starosty putoval 
do Náměště

Za krásného slunečného počasí proběhl 
v úterý 7. října už čtvrtý ročník atletic-
kého čtyřutkání základních škol regionu 
HANÁ.

Tradiční účastníci soutěže (základ-
ní školy z Lutína, Hněvotína, Těšetic 
a Náměště na Hané), se utkali o pohár 
věnovaný starostou Lutína v šesti disci-
plínách: sprintech na 60 a 150 m, běhu na 
1 000 m, skoku dalekém, hodu míčkem 
(resp. vrhu koulí) a ve smíšených štafetách 
hochů a dívek na 5 x 200 m.

Závodilo se ve čtyřech kategoriích pod-
le pohlaví a věku. Každou školu reprezen-
toval vždy jeden závodník v disciplíně. 

Už od prvních startovních výstřelů se 
rozpoutal urputný boj o body, především 
mezi domácími borci a jejich největšími 
rivaly, závodníky z Náměště. Tentokrát jim 
však zdárně sekundovaly i školy z Hněvo-
tína a Těšetic, které získaly řadu dílčích 
úspěchů.

Bloky disciplín se pravidelně střídaly 
s bloky vyhlašování jejich vítězů. O tom 
celkovém se rozhodlo až v dramatickém 
finále, ve štafetových závodech. V premiéře 
novinky, smíšených štafet hochů a dívek, pře-
svědčivě zvítězily oba týmy z Náměště a tato 
škola již podruhé vyhrála „velký“ pohár.

Základní škola z Náměště také získala 
nejvíce „malých“ pohárů, tedy těch za jed-
notlivé disciplíny, a to za běh na 60 m, skok 
daleký a štafety. Dvě dílčí vítězství získali 
závodníci z Těšetic – v běhu na 1 000 m 
a v hodech a vrzích. Domácím tak zůstal 
pouze jeden „pohárek“ - za běh na 150m.

Celkové pořadí letošního čtyřutkání je 
tedy následující:

1. ZŠ Náměšť n. H. 71 bodů,
2. ZŠ Lutín 66 bodů,
3. ZŠ Těšetice 59 bodů,
4. ZŠ Hněvotín 44 body. 

Mgr. Petr Jakob
učitel Tv

Matěj Popelka 
a MS BIKETRIAL 2008

Po skvělém úspěchu na ME v Belgii 
byl Matěj nominován i na MS, které se jelo 
ve třech závodech.

První závod se konal 26. července 
ve starobylém městečku Frias na se-
veru Španělska. Matěj jel v kategorii 
BENJAMIN a mezi 12 závodníky z celého 
světa obsadil skvělé 3. místo. Za mistrov-
ský titul z roku 2007 dostal od španělského 
výrobce kol na biketrial nové závodní kolo, 
model 2009.

Druhý závod ve východofrancouzské 
vesničce Tour de Scy nedaleko města 
Besancon absolvovali Matěj a dalších 
21 závodníků 2. srpna. Matěj vybojoval 
pěkné 6. místo.

Třetího závodu – jako loni opět v ja-
ponském Seki Itadori – se Matěj nezúčast-
nil. Cesta autem po západní Evropě jistě 
nebyla pro čtyřčlennou rodinu levnou zá-
ležitostí, zvláště když jediným Matějovým 
sponzorem jsou vlastní rodiče. Letenka do 
Japonska byla letos navíc dvakrát dražší 
než loni.

Ze tří závodů jel tedy Matěj „pouze“ 
dva. Po celkovém součtu bodů obsadil 

Zatímco draci létali, Krákulína 
kradla plyšáky

/foto: archiv ZŠ/

/foto: archiv ZŠ/

/foto: Jaroslav Popelka/



přesto krásné 4. místo. Být čtvrtý ve světě 
a mít celou sportovní kariéru před sebou 
není vůbec k zahození. Všichni mu upřím-
ně blahopřejeme a věříme, že ho v bu-
doucnu čeká ještě mnoho dalších úspěchů.

Ze zprávy Matějovy maminky Magdy 
vybrala Mgr. Ladislava Kučerová

Sigmundova střední škola 
strojírenská, Lutín

Deset let spolupráce

Již jedenáctý výměnný pobyt studentů 
proběhl ve dnech 22. září až 2. října 2008 
na Sigmundově střední škole strojírenské, 
Lutín. Jedenadvacet studentů technických 
oborů z Werner von Siemens Schule 
z Wetzlaru přijelo do České republiky 
poznat náš život a společně s dvaceti šesti 
našimi splnit společné úkoly projektů. 

Výsledkem letošních projektů měly být 
hodiny. Studenti rozdělení do čtyř skupin 
nejdříve hodiny navrhli, pak nakreslili 
v prostředí programu Inventor, vyrobili 
desku hodin na CNC strojích a smontovali 
je na dílnách. Pátá skupina celou práci do-
kumentovala. Výsledkem jsou www strán-
ky, prezentace, fotografie a video. 

Němečtí i naši studenti trávili dva týd-
ny nejen prací. Byli společně na bowlingu, 
na exkurzi ve slévárně a v Sigmě, v Mla-
dečských jeskyních, v Lošticích. Němci 
prožili čtyři dny v Praze, podívali se do 
Mělníka a do automobilky Škoda v Mladé 
Boleslavi. 

Při závěrečné prezentaci předvedli stu-
denti představitelům obou škol výsledky 
své společné práce. Hodnotili přínos i pro-
blémy práce v mezinárodní skupině. Sami 
na sobě si ověřili možnost komunikace, 
nutnost a potřebnost studia jazyků.

PhDr. Alena Mašláňová

INFORMACE
A ZAJÍMAVOSTI

Kamenný kříž na „kaplic-
ké“ v Třebčíně

Tento kříž je spolehlivě zachycen 
již na tzv. 1. vojenském mapování, tedy 
v šedesátých letech 18. století, kdy ještě 
stával v poli u cesty. Nejspíše zde však stál 
již dříve, neboť se nachází na cestě, která 
vedla k poutní čelechovické kapli. Šlo tedy 
o místo, kudy chodili do kaple k pobožnos-
tem jak třebčínští, tak lutínští či luběničtí 
obyvatelé. 

Kříž byl původně dřevěný a díky 
nepřízni povětří byl jistě vícekrát zničen 
a znovu postaven. Podle vizitačního pro-
tokolu sepsaného slatinickým farářem byl 
takto jednou postaven v roce 1834 a dřevo 
mělo černý nátěr. Na kříži se (nejspíše na 
plechu) nacházelo malované vyobrazení 
Ukřižovaného. 

V roce 1856 byl třebčínskou obcí se-
psán revers o udržování kříže v souvislosti 
s jeho zničením po bouři a samotný kříž 
byl zhotoven o rok dříve z kamene. Takto 
vydržel kříž více než 120 let, než na něm 
bylo uraženo horní břevno a také horní část 
plastiky Ukřižovaného.

Na kříži se dále nacházejí dva reliéfy 
- Panna Marie Bolestná a  kalich. Ten je 

vyobrazen jako kalich hojnosti – vystupuje 
z oblaku a nachází se v něm hostie s inici-
álami IHS (Ježíš spasitel lidstva), obilné 
klasy a hrozen vína. Oba reliéfy byly kdysi 
natřeny stříbrnou barvou a kámen dnes na 
pohled výrazně trpí exhalacemi z ovzduší 
a od země vlhkostí.

Mgr. Jan Štěpán

Z minulosti Lutína

/Ze situační studie o politicko-kultur-
ní aktivitě obce Lutína vybral a upravil 
Vladimír Smékal./

V roce 1975 pracovaly následující spo-
lečenské a zájmové organizace:

Tělovýchovná jednota Sigma Lutín 
přispívala svou činností k tělovýchovnému 
a sportovnímu vyžití občanů Lutína.

Vesnická organizace Socialistického sva-
zu mládeže byla založena v roce 1970, měla 
48 členů a od začátku dosahovala dobrých 
výsledků v organizování práce při rozvoji 
činnosti v oblasti zájmové.

Pionýrská organizace SSM pracovala 
na škole v 7 oddílech se 119 dětmi. Zaměření 
těchto oddílů bylo všeobecné.

Čsl. svaz žen se účastnil řady akcí v obci. 
Členky se podílely na úpravě a úklidu obce, 
staraly se o parky v obci, brigádnicky po-
máhaly JZD, pořádaly každoročně „babský 
bál“.

Čsl. svaz požární ochrany měl v Lutíně 
dlouholetou tradici. Jeho hlavním úkolem byl 
výcvik v požární ochraně. Podílel se také na 
kulturních akcích.

Český myslivecký svaz sdružoval mys-
livce z Lutína a Luběnic, měl 15 členů a staral 
se o chov a ochranu zvěře.

Čsl. červený kříž byl založen v roce 1961 
a jeho činnost byla zaměřena na zlepšení hy-

/foto: Jaroslav Popelka/ /foto: dokumentace/

/foto: Mgr. Jan Štěpán/



Naši jubilanti
V září oslavili
96 let Marie Vodičková Lutín
93 let Růžena Honzlová  Lutín
84 let Ladislav Husička Třebčín
82 let Marie Novotná Lutín
80 let Ludmila Krátká Lutín
75 let Marie Tunková  Lutín
75 let Jarmila Muzikantová Lutín

v říjnu oslavili
86 let Ignác Bokůvka Třebčín
84 let Marie Václavíková Třebčín
83 let Marie Kratochvílová Lutín
82 let Antonín Dostál Třebčín
80 let Alžběta Andrejčíková Lutín
75 let Jana Šenková Lutín
75 let Miroslav Janošík Třebčín

gienických a zdravotních podmínek život-
ního prostředí. Členové pořádali přednášky 
se zdravotnickou tematikou a šířili znalosti 
o poskytování první pomoci.

Čsl. ovocnářský a zahrádkářský svaz 
měl 85 členů a jeho činnost byla zaměřena 
na zvýšení produkce ovoce a zeleniny v obci. 
Podílel se na zvelebení obce, pořádal výstavy 
ovoce a zeleniny,  přednášky a zájezdy.

Sdružení rodičů a přátel školy sdružo-
valo kolem 120 rodičů a jeho činnost byla 
zaměřena na výchovné a studijní problémy 
žáků a na společenské akce.

Svaz československo – sovětského přá-
telství vznikl již v roce 1945 a po roce 1966 
svoji činnost ještě více rozvinul.

STAVOTECH – MODERNÍ 
DŮM Olomouc

36. stavební veletrh se uskuteční v pavi-
lonu A olomouckého Výstaviště Flora ve 
dnech 6. – 8. listopadu 2008. 
Součástí veletrhu jsou další výstavní a pre-
zentační akce:
EKOENERGIE – výstava a konference 
k úsporám energií a využití obnovitelných 
zdrojů energie. Seminář Využití biomasy.
REGIONINVEST – krajská přehlídka 
investičních příležitostí a prezentace měst 
a obcí Olomouckého kraje.
OLOMOUCKÉ DNY 
ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ
 – multižánrová akce zaměřená na propagaci 
a popularizaci architektury a stavebnictví.
Výstavy – přednášky – procházky archi-
tektonicky zajímavými objekty
Výstaviště Flora
čtvrtek a pátek 6. - 7. 11,. 9 – 18 hod,
sobota 8. 11., 9 -17 hod.
Podrobnější informace získáte na 
www.omnis.cz

„Jízda za pokladem Hané“ 
skončila

 
V sobotu 18. října 2008 proběhla 

v sokolovně v Olšanech u Prostějova 
malá slavnost. Na závěr ukončení akce 
„Hanacké cestovatel 2008“ byly předány 
certifikáty úspěšným cestovatelům - 
33 dětem a skoro stovce dospělých. Pro 
děti byl připraven i malý dárek.

V diskusi s vedením Regionu HANÁ 
pak byly připravovány náměty pro trasu 
ročníku 2009.

Ing. Miroslav Mačák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 17. - 18. 10. 2008
Název strany Volební okrsky Celkem %

1 2 3 4

Komunistická strana Čech a Moravy 46 38 22 31 137 15,34

Šance pro náš kraj 12 6 9 7 34 3,81

Nezávislí starostové pro kraj 4 5 4 7 20 2,24

KDU – ČSL 18 13 16 17 64 7,17

Nezávislí 5 2 4 9 20 2,24

Strana zelených 11 5 12 4 32 3,59

Moravané 2 2 - 2 6 0,67

Strana zdravého rozumu - - - 2 2 0,22

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československá - - - 1 1 0,11

SDŽ – Strana důstojného života 2 - 3 2 7 0,78

Volte Pravý Blok... 1 3 1 4 9 1,01

Občanská demokratická strana 59 20 27 22 128 14,33

Česká strana sociálně demokratická 101 94 108 122 425 47,59

Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví 1 - - 2 3 0,34

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 3 1 - 1 5 0,56

Odevzdané platné hlasy 265 189 206 233 893 100%

Volilo občanů 289 207 219 237 952

Zapsaní voliči do volebních seznamů 727 563 777 520 2587

Odvolilo % voličů 36,80%

*  *  *  *  *

Zlaté svatby

V letních měsících oslavili vzácné ju-
bileum – 50 let společného života – man-
želé Květoslava a František Hamplovi, 
Libuše a František Mrakavovi a Jitka 
a František Zejdovi. Shodou okolností pa-
třili všichni tři pánové k velmi aktivním 
a úspěšným sportovcům - fotbalistům TJ.

Jménem OÚ a SPOZ přejeme hodně 
zdraví a pohody. Jste pro všechny nejen 
příkladem, ale i důkazem, že při obou-
stranné dobré vůli je možné přes všechny 
životní nesnáze a překážky spolu vytrvat 
ve spokojeném a fungujícím manželství.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

Zveme vás 
na společenský večer

Členky ČSŽ v Lutíně pořádají v pá-
tek 7. listopadu 2008 v aule ZŠ Lutín 
taneční večer. Přijďte si posedět, zazpí-
vat a zatančit. 

Hraje pan František Havelka z Olo-
mouce, začátek je ve 20 hodin. Srdečně 
zveme občany z Lutína, Třebčína 
a okolí.

Mgr. Alena Večeřová
předsedkyně ČSŽ 



Vzácné jubileum

Dne 11. srpna jsme byli opět po-
zváni na výjimečnou rodinnou osla-
vu. Jak jsme se již zmínili v minulém 
čísle OZ, 101. narozenin se ve zdraví 
a pohodě dožil pan František Spurný, 
rodák z Třebčína, dnes žijící v Lipách.
Skvělá nálada oslavence je vidět na sním-
ku. A co jsme mu kromě srdečného přání 
slíbili? Že příští rok přijdeme zase a že se 
již dnes těšíme.

Ladislav Smička

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

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

* * *

Opustili nás ve věku...

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

 Vítání občánků

Narozené děti
srpen:
Miroslav Kovařík Lutín
Natálie Obručníková Třebčín

září:
Lucie Gazdová Lutín
Radim Slezák Lutín
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Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

75 let František Hladil Třebčín
64 let František Richter Lutín
31 let Petr Votoček Lutín
61 let Anna Bednárková Lutín
81 let Jiří Grunta Lutín

Do svazku obce byly slavnostně přijaty
 
5. října 4 děti v Lutíně
12. října 5 dětí v Třebčíně

Krásným programem je přivítali žáci 
ZŠ Lutín a ZŠ Slatinice.

Sbor pro občanské záležitosti

* * *

/foto: Antonín Spurný/

/foto: Michal Holásek/

/foto: Jana Jašková/

/foto: Michal Holásek/


