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ZE ŽIVOTA OBCE
Investiční výstavba v obci

Rok 2009 se pro fi nanční zajištění plá-
novaných investičních akcí jeví v důsledku 
krize jako složitý. Naše obec má v plánu 
investic, oprav a rekonstrukcí schválenu 
částku celkem 18250 tis. Kč, což oprav-
du není málo. Financování akcí je možné 
především díky úsporám, kterých obec 
docílila v minulých letech, a díky prodeji 
obecního majetku.

Na svém březnovém zasedání schvá-
lilo zastupitelstvo obce plán investiční 
výstavby, oprav a rekonstrukcí, který se-
stává celkem z 18 položek. Nejnáročnější 
akcí téměř za 17 mil. Kč bude 2. etapa re-
generace panelového sídliště. Na tuto akci 
máme zažádáno o dotaci ve výši 4 mil. Kč 
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Akce 
bude řešit přestavbu centrálního parko-
viště a jeho okolí v panelovém sídlišti 
v Lutíně. V případě získání dotace bude 
2. etapa probíhat v letech 2009 a 2010. 
Druhou náročnější akcí je oprava chod-
níků a komunikace v sídlišti v Třebčíně 
včetně vybudování dešťové kanalizace 
a opravy bočních uliček. Tato akce je 
zároveň přípravou pro budoucí rozšiřo-
vání sídliště směrem k Olšanům. Obec 
má možnost (na základě změny v územ-
ním plánu) získat od pozemkového fondu 
do svého majetku pozemky, které se na-
cházejí za tímto sídlištěm, a využít je pro 
další zástavbu rodinných domů.

V letošním roce se ulice Slatinická 
a  Na Záhumení v Lutíně dočkají vý-
stavby chodníků. Kromě těchto nových 
chodníků budou v obou částech obce 
pokračovat opravy stávajících chodníků. 
Rovněž jsou naplánovány opravy míst-
ních komunikací. V prostoru za obecním 
úřadem bude realizována nová přístupová 
komunikace k aule základní školy. Tato 
komunikace je zároveň jakousi předeta-
pou přípravy nového hlavního přístupu do 
základní školy. Tyto úpravy jsou uvedeny 

v připravovaném projektu rekonstrukce 
budovy obecního úřadu a okolí.

Připravujeme další projekty na zlepše-
ní životního prostředí v obci, např. pro-
jekt na zatrubnění dešťového odvaděče 
za úroveň panelového sídliště v Lutíně, 
projekt na komunikace, zpevněné plo-
chy a zeleň mezi domy č.p. 192, 173-175, 
176-178 v Lutíně, urbanistickou studii 
výstavby rodinných domků v lokalitě 
U Mlýnku v Lutíně a další.

Opravy, úpravy a výstavba v obci 
budou pokračovat

Kromě plánovaných akcí, z nichž ně-
které zde byly vyjmenovány, budeme řešit 
i řadu menších  v rámci jednotlivých pa-
ragrafů rozpočtu na základě operativních 
opatření schválených radou obce.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Volby do Evropského 
parlamentu

Termín voleb do Evropského parla-
mentu je stanoven na  4. 6. – 7. 6. 2009.

V České republice proběhnou tyto vol-
by v termínu

5. 6. 2009 od 14,00 do 22,00 hod.
6. 6. 2009 od   8,00 do 14,00 hod.

Právo volit má
- občan ČR, který nejpozději druhý den 

voleb (6. 6. 2009) dosáhne věku 18 let;
- občan jiného členského státu EU, 

který nejpozději v druhý den voleb 
dosáhne 18 let, je veden v evidenci 
obyvatel nejméně 45 dnů a požádal 
o zápis do seznamu voličů pro volby 
do EP.
Nesmí existovat překážka výkonu vo-

lebního práva.
Každý volič může v EU hlasovat jen jed-

nou.
V naší obci budou pracovat 4 okrskové 

volební komise - 3 v Lutíně se sídlem v aule 
ZŠ Lutín a 1 v Třebčíně se sídlem v KSZ.

Právo být volen má
občan ČR, který dosáhne nejpozději 

druhý den voleb věku 21 let. Stejné právo 
má i občan jiného členského států EU.

Antonín Bábek
starosta obce

 Nový vedoucí 
OO PČR Lutín

Od 1. března 2009 má obvodní odděle-
ní Policie České republiky v Lutíně nové-
ho velitele, který vystřídal Mgr. Miroslava 
Spurného. Je jím nadporučík Ing. Jiří Král. 
Z jeho profesního životopisu uvádíme ně-
kolik stručných údajů.

K Policii ČR nastoupil v roce 1991 a po 
absolvování důstojnického kurzu při SPŠ 
Brno působil na různých služebních mís-
tech na obvodním oddělení Olomouc II. 
V období 1996 – 2003 zastával funkci ředi-
tele Městské policie Olomouc.

Svůj postoj a optimistický pohled na 
náročnou práci v novém působišti vyjádřil 
Ing. Jiří Král slovy:

“Věřím v pokračování dobré spoluprá-
ce se zástupci obecních úřadů a obyvateli 
všech obcí v rámci působnosti zdejšího 
obvodního oddělení při zabezpečování ve-
řejného pořádku a bezpečnosti.“

Přejeme pevné nervy, dobré spolupra-
covníky a slušné a ukázněné občany za 
volantem i mimo něj.

Antonín Bábek
starosta obce



Upozornění občanům
V měsíci dubnu obdržel starosta 

Lutína zprávu provozní ředitelky ČOV 
Lutín o tom, že v minulém roce došlo k ú-
myslnému poškození hydrantů na vodo-
vodní síti v obci. Upozorňujeme proto 
všechny občany na platná závazná usta-
novení, jejichž porušení může mít značně 
nepříjemné následky:

Hydranty v obci jsou součástí vo-
dovodní sítě. Není proto možné vyu-
žívat toto zařízení fyzickými osoba-
mi k jakémukoliv neoprávněnému 
odběru vody (napouštění soukro-
mých bazénů, stříkání trávníků aj.). 
Samozřejmě není přípustné tato zaří-
zení jakkoliv poškozovat, např. ničit 
plomby na hydrantech nebo vylamo-
vat jejich kryty.

Pro občany, kteří by nechtěli respek-
tovat toto upozornění, citujeme ze zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanaliza-
cích:
§ 8, odst. 10:

Vlastník vodovodu i provozova-
tel vodovodu jsou povinni umožnit 
přístup k vodovodu a bezplatný odběr 
vody jednotkám požární ochrany při li-
kvidaci požáru.

§ 32, odst. 6, Přestupky:
Fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci 

nebo jejich součásti či příslušen-
ství,

d) neoprávněně manipuluje se zaří-
zením vodovodů nebo kanaliza-
cí.

 Za přestupek lze uložit pokutu
b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupek 

podle odst. 6, písmena b) až f).
Poškození hydrantů z minulého roku by 

se neměla opakovat. Jen tak může majetek 
obce sloužit všem jejím obyvatelům.

Antonín Bábek
starosta obce

Třebčínský košt 2009
V sobotu 7. března 2009 byly v KSZ 

Třebčín slavnostně vyhlášeny výsledky 
2. ročníku Třebčínského koštu, soutěže 
o nejlepší pálenku. Cenami bylo odměně-
no 10 nejlepších pálenek. Všichni zúčast-
nění dostali navíc diplom.

V letošním roce se sešlo 34 vzorků 
nejen z Třebčína a Lutína, ale i z okolí.

Různorodé byly i druhy ovoce. I když 
loni nebyla úroda nejlepší, převažovaly pá-
lenky ze švestek,  jablek i tradičních meruněk 
(těch bylo letos méně). V nabídce byly rovněž 
třešňovice, hruškovice a různé směsky.

Opět musely být ustaveny dvě komi-
se. Týden před slavnostním vyhlášením 
se komise sešly v KSZ, aby ve dvou ko-
lech zhodnotily 34 přihlášených vzorků. 
Vzorky byly hodnoceny podle dvacetibo-
dové mezinárodní stupnice, kterou použí-
vá např. i Flora Olomouc při svém tradič-
ním „Flora koštu“. U tohoto hodnocení se 
oceňuje čistota vůně, ovocný charakter, 
čistota chuti a celková harmonie nápoje, 
přičemž každá z těchto vlastností může 
dostat 0-5 bodů. 

Členy komisí byli Jan Štěpán, Jiří 
Weidinger, Vladimír Koudelka, Vojtěch 
Pospíšil, Bronislav Jaroš a Vlastislav 
Přikryl z Třebčína,  Drahoslava Mačáková 
a Karel Mišák z Lutína.

Při slavnostním hodnocení vystoupil 
také ing. Alexandr Zarivnij z Hanácké 
pálenice v Těšeticích, který poskytl všem 
zájemcům, kteří se v Třebčíně sešli, mno-

ho praktických zkušeností z přípravy kva-
su, jeho ošetřování i z vlastního pálení. 
Samozřejmě došlo také na degustaci všech 
přihlášených vzorků. 

A na závěr to nejdůležitější: Absolutním 
vítězem se stal pan  Roman Giesel s třeš-
ňovicí, která měla 54% alkoholu a byla 
vypálena v roce 2008 v palírně v Náměšti 
na Hané. Současně byla vyhlášena na prv-
ním místě také meruňkovice pana Zdeňka 
Kaprála (meruňky byly hodnoceny zvlášť). 
Na druhém místě se umístil pan Josef Čepl 
s meruňkovicí a třetí byla meruňkovice 
pana Jaroslava Smičky z Lutína.

Zbývá ještě poděkovat sponzorům, je-
jichž zásluhou mohli být vítězové oceněni 
– Janu Štěpánovi, Petru Chvátalovi, Svazu 
žen a Obci Lutín.

Ing. Karel Mišák
člen hodnotitelské komise 

Setkání s představiteli obce
28. březen je Dnem učitelů. K tomuto dni 

se uskutečnilo setkání pedagogů naší mateř-
ské a základní školy s představiteli obce.

Starosta p. A. Bábek vyjádřil podě-
kování 38 pedagogům za jejich nelehkou 
a pro společnost záslužnou práci, protože 
lutínská škola vždy patřila a patří svými 
studijními i sportovními výsledky a svou 

Hodnotitelská komise a organizátor akce ing. Hofírek „po koštu“

Vítěz Roman Giesel s cenou a diplomem/

foto: Ing. Karel Mišák



vybaveností k nejlepším v regionu. O zají-
mavých a netradičních akcích, které pro 
své žáky učitelé připravili, se dovídáme 
z každého čísla Obecního zpravodaje.

Do další práce přejeme učitelům 
hodně zdraví, trpělivosti, pochopení 
a tvůrčích nápadů v jejich pedago-
gické činnosti.

Věříme, že setkání pedagogů naší ško-
ly s představiteli obce se stane milou a ne-
formální tradicí.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

(foto: Ing. Miroslav Mačák) 

Velikonoční zdobení kraslic
V neděli 5. dubna proběhlo v sále Kul-

turního a společenského zařízení v Třebčíně 
již třetí velikonoční zdobení kraslic, které-
ho se zúčastnily ženy a děti z Třebčína.

Vajíčka jsme zdobily několika různý-
mi způsoby. Děti používaly tempery, ba-
vlnky, krajky, konfety, mák a inkoust. 
Pro zdatnější a šikovnější ruce se na-
bízela vosková technika, kterou nám 
předvedly  p. Chytilová ze Slatinic a p. 
Surmová z Lip, slámovou techniku nám 
předvedla p. Kadalová z Třebčína. 

Celkem se nás zúčastnilo třicet, z toho 
šestnáct dětí. Každý si našel podle svých 
možností techniku, která mu nejlépe vy-
hovovala.

Příjemným zpestřením byly veliko-
noční perníčky, které sama ochotně na-
pekla a nazdobila p. Zourková. Každý si 
při odchodu mohl odnést nejen nazdobená 
vajíčka, ale i perníčky. Děkujeme obci, 
která tuto akci podpořila, a všem aktiv-
ním účastníkům. Těšíme se na čtvrtý roč-
ník, který opět obohatíme něčím novým. 
Nechte se překvapit.

Vlaďka Kolářová
členka kulturní komise

Bezpečnostní akce v Lutíně
Ve středu 15. 4. 2009 v době od 13,00 

hodin do 14,00 hodin proběhla v Lutíně na 
ulici Školní dopravně bezpečnostní akce 
preventivního charakteru se zaměřením 
na kontrolu povinné výbavy motorových 
vozidel (§ 32 zák. č. 341/2002 Sb.). Akce 
se zúčastnili dva policisté obvodního 
oddělení Lutín, dva policisté Oddělení 
hlídkové služby Olomouc a jedna poli-
cistka Preventivně informační skupiny 
Olomouc. 

Řidiči, doplňte povinnou 
výbavu svých vozidel!!!

Celkem byla provedena kontrola 28 
osobních motorových vozidel. Závady 
byly zjištěny u 10 vozidel. Nejčastějšími 
závadami byly prošlá doba u lékárniček 
a chybějící náhradní pojistky a žárovky. 
Jako rarita byla jednou řidičkou předlo-
žena lékárnička s přiloženým dokladem 
výroby z roku 1976. 

Všechny přestupky byly řešeny 
domluvou. Řidiči, kteří měli povin-
nou výbavu v pořádku, byli odměněni 
drobným dárkem s logem Policie ČR. 
Jiné přestupky v průběhu akce nebyly 
zjištěny.

Povinná výbava motorového vozidla: 
• náhradní elektrické pojistky (po jedné 

od každého druhu)
• náhradní žárovky (po jedné od každé-

ho druhu)
• příruční zvedák
• klíč na matice kol
• náhradní kolo
• lékárnička (doba životnosti) – snadno 

přístupná
• přenosný výstražný trojúhelník
 

Povinná výbava motocyklu (mimo 
moped):
• náhradní elektrické pojistky (po jedné 

od každého druhu)
• náhradní žárovky (po jedné od každé-

ho druhu)
• lékárnička (doba životnosti) – snadno 

přístupná
Npor. Ing. Jiří Král

vedoucí oddělení Lutín

Sběrová sobota  
Máme za sebou první sběrovou so-

botu. 4. dubna jsme společně úspěšně 
zlikvidovali mnoho tun odpadu z našich 
domácností v obou částech obce. Této 
možnosti využili  naši občané na pěti 
sběrných místech a tady jsou výsledky:

Objemného odpadu jsme ve spo-
lupráci s Technickými službami města 
Olomouce zlikvidovali přes 31 tun, pneu-
matik přes 800 kg, olověných akumuláto-
rů 90 kg, absorpčních činidel 60 kg, zbyt-
ků barev 1.250 kg a olejů 70 kg.

Zpětný odběr elektrozařízení byl 
následující: 9 mikrovlnných trub, 27 
chladniček, 15 vysavačů, 10 fritovacích 
hrnců, 11 tiskáren, 21 počítačů, 109 tele-
vizorů a monitorů a téměř dvě a půl tuny 
ostatních elektrozařízení.

foto:  Dalibor Kolář foto: dokumentace OO ČP



Průběh sběru byl dobře zorgani-
zován pracovníky našich technic-
kých služeb i pracovníky a technikou 
Technických služeb města Olomouce. 
Další sběrová sobota proběhne na pod-
zim tohoto roku.

Na závěr opět žádám všechny budoucí 
účastníky sběrových sobot o dodržení stano-
veného časového režimu, zejména předávání 
jednotlivých druhů odpadů přímo pracov-
níkům technických služeb. Mnozí z občanů 
stále nechtějí pochopit, že skládky v obci ne-
lze vytvářet ani den předem. Naši pracovníci 
jsou potom nuceni přehazovat nebezpečný 
odpad, nevědí, co je na ně nachystáno v hro-
madě a hrozí tak nebezpečí úrazu.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

(foto: Ing. Miroslav Mačák)
  

Program třebčínských 
hodů 2009

Pátek 8. 5. 2009:
slavnostní průvod obcí 19,00 hod.
zapálení vatry a večer se skupinou 
VIA PABĚDA 20,00 hod.
(ohňostroj, tombola)

Sobota 9. 5. 2009:
sportovní odpoledne v areálu Ohrada 
12,00 hod.
 hudební produkce se skupinou D- EFEKT 
v Ohradě 15,00 hod.
hodový flétnový koncert 
v kapli sv, Floriána 16,00 hod.
taneční zábava se skupinou 
SAX v Ohradě 20,00 hod.

Neděle 10. 5. 2009:
ranní budíček 
s dechovou hudbou  7,00 hod.
hodová mše svatá 
v kapli sv. Floriána 10,00 hod.
volejbalový turnaj o pohár starosty 
obce v Ohradě 10,00 hod.
ukázky staré hasičské 
techniky v Ohradě 14,00 hod.

* * *

Oslavy osvobození v Lutíně

Čtvrtek 7. 5. 2009:
položení věnce u pomníku 
padlým u kapličky 19,00 hod.
zapálení vatry na Rybníčku 20,00 hod.
ohňostroj 21,00 hod.

Srdečně zvou  pořadatelé.

Akce kulturní komise
Po tradičním obecním plesu v lednu 

uspořádala kulturní komise 20. břez-
na taneční večer s hudební skupinou 
COUNTRY EXPRES. Výborná hudba, 
bohaté občerstvení, příjemné prostředí, 
to vše zajistili organizátoři pro spoko-
jenost všech přítomných. Již kolem 20. 
hodiny přicházeli v dobovém oblečení 
s kovbojskými klobouky příznivci count-
ry. „Ohnivá voda“, pivo, rum, grog, perlivá 
voda se staly občerstvením a osvěžením po 
bujarém tanci. 

Zpestřením zábavného večera bylo vy-
stoupení mladých žen i mužů z Třebčína. 
Jejich kankánový tanec za bouřlivého po-
tlesku se všem přítomným tak líbil, že ho 
museli ještě jednou opakovat. Tančilo se, 
zpěv a hudba zněly aulou až do ranních 
hodin. 

Této kulturní akce se opět zúčastnilo 
málo občanů Lutína. Zaplněný sál tvořili 
spokojení návštěvníci ze širokého okolí. Byli 
nadšeni pěkným prostředím, výbornou hud-
bou i organizací a požádali nás, abychom 
takových akcí pořádali v Lutíně více.

Děkuji všem členům kulturní komise 
za přípravu a organizaci a Obecnímu úřa-
du Lutín za finanční podporu. Tyto akce 
nejsou  pro obec výdělečné, ale slouží 
hlavně ke spokojenosti a kulturnímu vy-
žití těch, kdo se chtějí bavit.

Na květen připravujeme:
l v sobotu 2. 5. od 14.00 hod.
stavění máje na Rybníčku;
l ve středu 13. 5. od 16.00 hod. setkání 
žen ke „Dni matek“ 
s přednáškou Mgr. Podhorné   
z Brodku u Konice;
l v sobotu 30. 5.  
kácení máje s taneční zábavou.

Všechny občany srdečně zveme.
Mgr. Alena Večeřová

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

O čem jednala rada obce

dne 25. 2. 2009:

Schválila:
v smlouvu o zřízení věcného břemene 

mezi Obcí Lutín a ČEZ Distribuce, 
a.s., pro stavbu Třebčín (7 RD, kabel 
NN). Věcné břemeno bude zřízeno pro 
uložení kabelů NN v obecních pozem-
cích p.č. 464/1 a 464/2 v k. ú. Třebčín;

v smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Lutín a ČEZ Distribuce, 
a.s., pro stavbu Třebčín, II. etapa.

v Doporučila zastupitelstvu ke schvále-
ní koupi parcely č. 319/3 v k. ú. Lutín 
o výměře 525 m2.

v Vzala na vědomí Zprávu o činnosti 
místní samosprávy a Obecního úřadu 
Lutín za rok 2008, která bude předlo-
žena k projednání zastupitelstvu obce 
na 11. zasedání dne 11. 3. 2009.

v Vzala na vědomí Závěrečný účet Obce 
Lutín za rok 2008 včetně Zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření Obce Lutín 
za rok 2008 s výsledkem přezkoumání – 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

v Vzala na vědomí návrh rozpočtu 
Obce Lutín na rok 2009 a rozpočtové-
ho výhledu Obce Lutín na léta 2010 až 
2014. Rada doporučila oba dokumen-
ty k projednání v zastupitelstvu obce 
na 11. zasedání dne 11. 3. 2009.

dne 11. 3. 2009:
v Schválila hospodářský výsledek PO ZŠ 

a MŠ Lutín za rok 2008 v hlavní čin-
nosti ve výši 3.486,95 Kč a doplňkové 
činnosti ve výši 44.030 Kč, celkem ve 
výši 47.516,95 Kč. Zároveň schválila 
převod celého hospodářského výsled-
ku do rezervního fondu pro použití na 
neinvestiční výdaje roku 2009. 

dne 18. 3. 2009:

Schválila:
v uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 1.000 Kč na zabezpečení 16. 
ročníku Velké ceny běhu mládeže 
Obce Lutín, který se uskuteční v pátek 
24. dubna 2009;

v uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na koupi prodloužené čás-
ti kanalizačního řadu v ulici K Trati 
v Lutíně mezi Obcí Lutín a investory 
(stavebníky).

Provozní doba v lékárně
 Po – St:   6.45 – 12.00 hod.
  13.00 – 15.15 hod.
 Čt:   6.45 – 17.00 hod.
 Pá:   6.45 – 13.00 hod.



dne 8. 4. 2009:

Schválila:
v vyhlášení záměru na prodej obecní ne-

movitosti č.p. 13 v Třebčíně a zastavě-
né plochy pod nemovitostí;

v poskytnutí prostředků z rozpočtu obce 
na zabezpečení kulturních akcí – hody 
v Lutíně, stavění a kácení máje;

v poskytnutí prostředků z rozpočtu 
obce na zabezpečení oslav osvoboze-
ní v Lutíně;

v poskytnutí prostředků z rozpočtu 
obce na zabezpečení oslav osvobození 
a hodů v Třebčíně (8. – 10. 5. 2009);

v uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve 
výši 5.500 Kč na zabezpečení kulturních 
akcí u příležitosti 150. výročí postavení 
kaple sv. Floriána v Třebčíně. Akce pro-
běhnou ve dnech 9. – 10. 5. 2009.

v Souhlasila s aktualizací obecně zá-
vazné vyhlášky Obce Lutín č. 1/2009 
o vymezení prostor pro volné pobíhání 
psů a stanovení pravidel pro pohyb psů 
na veřejném prostranství.

O čem jednalo 
zastupitelstvo obce 
na 11. veřejném zasedání
dne 11. 3. 2009:
v Po projednání závěrečného účtu včet-

ně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, které je součástí závěreč-
ného účtu, souhlasilo s celkovým hos-
podařením Obce Lutín za rok 2008.

v Schválilo rozpočet Obce Lutín na  rok 
2009, plán investiční výstavby, vý-
znamných oprav, rekonstrukcí a poří-
zení majetku v roce 2009.

v Schválilo nákup pozemku p.č. 319/3 
o výměře 525 m2 v k. ú. Lutín za cenu 
50 Kč/m2.

v Schválilo zřízení zástavního práva na 
dům č.p. 100 (Školní ulice v Lutíně) ve 
prospěch finanční instituce  Wüstenrot, 
stav. spořitelna, a.s., pro úhradu kupní 
ceny domu prostřednictvím úvěru by-
tového družstva, které vznikne z ná-
jemníků domu Školní č.p. 100. Návrh 
na vklad vlastnického práva k nemovi-
tosti bude proveden po připsání ceny 
na bankovní účet Obce Lutín.

v Vzalo na vědomí informaci o prodeji 
nemovitosti č.p. 13 v Třebčíně.

v Vzalo na vědomí informaci o prodeji 
nemovitosti č.p. 111 v ul. K Sídlišti 
v Lutíně.

v Vzalo na vědomí informaci o 775. vý-
ročí od první písemné zmínky o obci 
Lutín.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Výstava Tutanchamon 
v Brně

V únoru 2009 se žáci šestých a sed-
mých tříd pod dozorem paní učitelky Věry 
Voňkové a paní učitelky Dany Pfeffrové 
zúčastnili výstavy „Tutanchamon, jeho hrob 
a poklady“, která se konala v Brně. Od naší 
lutínské školy jsme odjížděli v osm hodin. 
V Brně v Titanic Hall koupily paní učitelky 
vstupenky a už jsme se všichni hrnuli do-
vnitř. Někteří z nás zamířili rovnou k auto-
matu, kde si mohli razit své vlastní mince 
s Tutanchamonem nebo s pyramidami. 
Když se všichni této činnosti nasytili, vy-
dali jsme se do prvního sálu, ve kterém 
byla obrovská obrazovka, na níž běžel 
film o Tutanchamonově životě. 

V druhém sále byla také televize a v té 
nám promítali, jak anglický archeolog 
Howard Carter objevil Tutanchamonovu 
hrobku a všechny jeho poklady. Třetí 
sál byl obrovský a byly v něm vystaveny 
sošky egyptských bohů, vešebty (to jsou 
figurky služebníků, kteří mají zemřelého 
doprovázet v posmrtném životě), pohřeb-
ní masky, sarkofágy a jiné zajímavé ex-
ponáty. Nakonec jsme si v obchůdku za-
koupili pohledy s egyptskými bohy a jiné 
suvenýry.  

Tato výstava byla velmi zajímavá a po-
učná. Jsem ráda, že jsem měla možnost ji 
zhlédnout, protože se s největší pravděpo-
dobností nebude dlouho opakovat. Dějepis 
ve škole mě baví a je skvělé vidět dějiny 
a probírané učivo v životní velikosti a ne 
pouze na obrázku. Paní učitelce Voňkové 
za nás šesťáky a sedmáky děkuji, že nám 
umožnila se této výstavy zúčastnit. 

Adéla Soušková 
žákyně 6. ročníku

Beseda o Keltech
Na pondělí 23. února jsme se my, žáci 

6. A a 6. B, moc těšili. Do naší hodiny 
dějepisu přijela slečna bakalářka Irena 
Ženožičková, aby nám pověděla něco 
o Keltech, kteří sídlili na našem území. 
Připravila si pro nás prezentaci a také nám 
ukázala různé exponáty, jako jsou spony, 
mince, keramické úlomky a další. Během 
besedy jsme se dozvěděli, že Keltové 
jako první vynalezli hrnčířský kruh, vy-
ráběli pluh pro zemědělce nebo štíty pro 
bojovníky. Slavili různé svátky, které se 
dochovaly dodnes. Víte, že třeba Dušičky 
nebo pálení čarodějnic pocházejí právě od 
Keltů ? Ve své době jim ale říkali Samhain 
a Beltaine. 

Keltové se také rádi zdobili. Nosili růz-
né náhrdelníky, náramky, nánožníky, bro-
že nebo zdobené opasky. Upřednostňovali 
kostkový vzor, který používali hlavně na 
oblečení. Keltové měli také své kněze a lé-
čitele, říkalo se jim druidové. Hlavním lé-
kem byl odvar z dubové kůry a právě dub 
byl i jejich posvátným stromem. 

A na jakých místech Keltové pobý-
vali? Bylo to například Malé Hradisko 
u Prostějova. Sídlili také na Velkém 
Kosíři. Stavěli si dřevěná obydlí, kde měli 
police, ohniště a postele, které byly vystla-
né kožešinami. 

Dozvěděli jsme se plno zajímavých 
věcí. Bylo nám líto, že beseda trvala pouze 
dvě vyučovací hodiny, všem se nám moc 
líbila a doufáme, že nebyla  poslední !!!

Tereza Špundová
žákyně 6. ročníku

Exkurze do elektráren
Prvního dubna jsme se my – žáci 

osmých a devátých tříd – vydali na ex-
kurzi do dvou elektráren –  v Dalešicích 
a v Dukovanech. Tuto akci pro nás při-
pravila paní učitelka Vrbová. Všichni 
byli zvědaví, jak to bude v elektrárnách 
vypadat a fungovat. 

Jako první jsme navštívili přečer-
pávací vodní elektrárnu v Dalešicích. 
Průvodce nás nejprve zavedl do informač-
ního střediska, kde jsme vyslechli jeho 

foto: Petr Voňka

foto: Petr Vrzal



výklad o výrobě elektřiny a o elektrárně 
samotné. Promítl nám také kratší film na 
stejné téma. Dozvěděli jsme se o úzké 
spolupráci s elektrárnou v Dukovanech, 
o přečerpávacím systému dalešické elek-
trárny a mnoho dalšího. 

Po skončení přednášky jsme měli mož-
nost projít si celou elektrárnu. Průvodce 
nám ukázal obrovská potrubí, kde proudí 
statisíce litrů vody, i prostory, kde se vyrá-
bí elektrický proud. Když jsme si konečně 
vše prošli a prohlédli, nasedli jsme znovu 
do autobusu, abychom stihli prohlídku 
informačního centra dukovanské jaderné 
elektrárny. 

Cestou se nám naskytl typický pohled 
na osm chladicích věží, které si samozřej-
mě všichni hned vyfotografovali. Po pří-
jezdu do elektrárny jsme vešli do prostor 
velkého informačního střediska, všichni 
si sedli a poslouchali krátký úvod o mís-
tě, kde se právě nacházíme. Poté jsme 
zhlédli dva filmy se zajímavými světel-
nými efekty. Dozvěděli jsme se spoustu 
nových informací, např. o postupu rozbí-
jení atomů nebo o složení palivových tyčí 
v reaktoru. Rozšířili jsme si své znalosti 
z fyziky. 

Po zhlédnutí filmů jsme se rozdělili 
do tří skupin a postupně jsme procházeli 
celé středisko. Viděli jsme přesný model 
reaktoru, jeho průřez, model celé elek-
trárny, model palivových tyčí a kontej-
neru na vyhořelé palivo. Ukázali nám 
i mapu světa, na které svítila místa, na 
nichž jsou jaderné elektrárny. Odjížděli 
jsme zase o něco chytřejší, což se v životě 
rozhodně vyplatí.

Veronika Špundová
žákyně 9. A  

Tradice
Po Vánocích jsou právě Velikonoce 

úzce spojeny se slovem tradice. Pro vě-
řící jsou to svátky na památku umučení  
a vzkříšení Krista, pro ty ostatní jsou 
pak oslavou jara a příchodu nového ži-
vota.

V naší škole jsme zavedli tradici no-
vou, která je spojena se „zeleným“ čtvrt-
kem, a tou je putování za velikonočním 
zajíčkem.

Po minulých chladných a větrných le-
tech nám letos počasí opravdu přálo.

Sluníčko hřálo, a přestože byli někteří 
najisto přesvědčeni, že se zajíček pohybu-
je ve Slatinicích, cesta nás tentokrát vedla 
do Luběnic.

Putování nám zpestřili žáci 6. B s p. 
uč. Jakobem, kteří pro nás připravili nej-
různější úkoly.

A tak se děti učily orientovat v krajině, 
v mapě, mnozí pak poprvé slyšeli slovo 
klapači, trafostanice či pražce…

Za „domem s ptačím názvem“ (což 
byla restaurace U Holubů) jsme objevili 
zprávu, že se zajíček skrývá za hromadou 
hlíny. A to byl jeho konec. Zajíček byl do-
stižen v malém domečku, kde dětem pře-
dal velikonoční vajíčko, v němž se skrý-
vala  malá sladkost pro každého.

Zajíček byl dostižen v Luběnicích

Čekala nás už jen cesta zpět do školy, 
která některé děti doslova „zmohla“. Proto 
dovolte malou výzvu závěrem:

Rodiče, choďte s dětmi do přírody! 
Máme- li  být zdraví a silní po celý rok, vý-
prask omlazujícími proutky o Velikonočním 
pondělí na to asi stačit nebude…

J. Paličková , učitelka 2. A

Jarní přechod 
Velkého Kosíře

Třetí dubnovou sobotu bylo na vr-
cholu Velkého Kosíře opět velmi rušno. 
ZŠ Lutín a její SRPŠ spolu s členy SDH 
Slatinky uspořádali pro žáky školy a jejich 
rodiče již druhý ročník „Jarního přechodu 
Velkého Kosíře“.

Po registraci se rodinné kolektivy 
vydaly na vrchol nejvyšší „hory“ Hané 
– Velký Kosíř. Po cestě řešily teoretické 
úkoly, které si pro ně pořadatelé připravili. 
Na vrcholu se pak všichni mohli občerstvit 
buď z vlastních zdrojů, nebo si zakoupit 
uzené výrobky, které pro ně zajistili hasiči 
ze Slatinek. Zde také mnohé děti využi-
ly volného času a zapojily se do výtvarné 
soutěže s hasičskou tematikou.

Při slavnostním nástupu přivítal pří-
tomné vládce tohoto vrcholu – slavný 
„Kosířan“. 

foto: Mgr. Jan Spurný
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Pozdravil je slovy: „So rád, že ste pře-
šle a že neležite doma na břocho.“ Také vy-
zval účastníky, aby na zpáteční cestě  do 
Slatinek plnili praktické úkoly. A tak bylo 
možné vidět, jak lano překonávají nejen 
děti, ale také jejich maminky, tatínci, 
dědečci nebo babičky. Dospělí i děti si 
na stanovištích členů SDH Slatinky ově-
řili své znalosti z topografie a hasičské 
techniky. Velký zájem byl o závěrečnou 
disciplínu – střelbu ze vzduchovky. Zde 
si opravdu s chutí zastříleli jak děti, tak 
i jejich rodiče. 

Na závěr celé akce  účastníci zhlédli 
ukázku hasičského zásahu při imitova-
ném požáru. Děti si pak vyzkoušely, 
jaké to je hasit požár skutečnou proud-
nicí. Vlnu nadšení pak přinesla ukáz-
ka hašení požáru pěnou. Po skončení 
ukázky většina dětí neodolala a pěkně 
se v pěně vyválela.

Co říci na závěr? Velmi vydařené akce 
se zúčastnilo 211 dětí a dospělých z Lutína 
a okolí - byl tak vytvořen nový rekord. 
Přálo nám také počasí, organizace byla 
stejně jako v loňském roce na vynikající 
úrovni. 

Abych nezapomněl: V soutěži tříd 
o největší počet dětí a rodinných přísluš-
níků zvítězila a krásný dort vyhrála třída 
1.A (53 dětí a rodinných příslušníků).

Mgr. Jan Spurný
ředitel školy

Sigmundova SŠs Lutín
Maturitní ples 

Maturitní ples Sigmundovy střed-
ní školy strojírenské v Lutíně je tradič-
ně plesem stužkovacím. Je pohyblivým 
svátkem školy, připadajícím na poslední 
únorový pátek. Pro studenty maturitních 
tříd je stužkovací ples radostným oddech-
nutím po šesti měsících zostřeného reži-
mu, příznačného pro závěrečný rok jejich 
studia, zároveň však startovním výstřelem 
do posledního, nejnáročnějšího čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího maturitní 
zkoušce. 

Letošní ples byl v pořadí devěta-
dvacátý. Večerem v sále lutínského 
Společenského domu provázeli Mgr. 
Katarína Janků a Mgr. Jiří Zdražil, k tan-
ci hrála skupina Funny melody a DJ Saša 
Ferenc. Student třídy MS 4. A Marek 
Karafiát s partnerkou okouzlili hosty 
svým profesionálním předtančením ve 
dvou sériích klasických a latinskoameric-
kých tanců. 

Budoucí maturanti si tentokrát dali 
velice záležet na originalitě nástupu ke 

stužkování. Živelné 
„tanečky“ studentů 
třídy MS 4. A, so-
fistikovaný pochod 
studentů MS 4. B 
a elegantní proplé-
tání studentů PT 2. 
vzbudily zasloužený 
potlesk a nadšení 
všech přihlížejících 
příbuzných a přátel. 
O půlnoci byly vy-
losovány a rozdány 
ceny bohaté tomboly 
a všeobecné plesání 
trvalo až do čas-
ných hodin sobotní-
ho rána. 

Pro studenty byla 
páteční noc i časem 
úvah a bilancování 
nad sklenkou lahod-
ného moku, jak poz-
ději napsal ve své 
úvaze jeden z nich: 

„Uvědomujeme 
si, že něco krásného 
končí, naše bezsta-
rostná léta stráve-
ná na střední škole. 
Léta plná mejdanů, 
úletů, někdy i revol-
ty a podvůdků, ať už 
doma nebo ve škole. 

Turnaj v hokejbalu
Ve čtvrtek 2. dubna se na ZŠ Holečkova 

konal druhý ročník  turnaje v hokejbalu, 
kterého jsme se samozřejmě zúčastnili. 
Naši hokejisté, florbalisté a hokejbalisté 
věděli, do čeho jdou, a chtěli „urvat“ prv-
ní místo. Boje byly vyrovnané a šanci na 
zlato měli všichni. Až do konce nebylo 
jasné, kdo vyhraje. Jen my jsme po po-
slední prohře věděli, že zlato nám letos 
opět uniklo. Ale jen „o chlup“ (nebo sil-
nější vlas).

Hrálo se systémem každý s každým za 
účasti 5 týmů.

Tady jsou výsledky:
SŠ Kosinova : SG 0 : 1
SŠ Horstav : SSŠs Lutín 0 : 0
SŠ Litovel : SG 1 : 2
SŠ Kosinova : SSŠs Lutín 4 : 0
SŠ Litovel : SŠ Horstav 1 : 1

SG : SSŠs Lutín 3: 4
SŠ Kosinova : SŠ Horstav 3 : 2
SŠ Litovel : SSŠs Lutín 2 : 0
SŠ Horstav : SG 4 : 3
SŠ Litovel : SŠ Kosinova 0 : 0
Pořadí:
1. SŠ Kosinova Olomouc 5 bodů
2. SSS Horstav Olomouc 4 body
3. SG Olomouc 4 body
4. Gymnázium Litovel 4 body
5. SSŠs Lutín 3 body

Mgr. Marcel Máčala

Někdy cítíme, že je v nás ještě kus dí-
těte, které se bojí zodpovědnosti za své 
jednání. Nic naplat, jsme dospělí, máme 
před sebou důležitý krok v životě, důleži-
tou zkoušku.“

Všichni studentům přejeme, aby se 
jim maturitní zkouška povedla tak jako 
stužkování a aby si na příští, jubilejní ples 
školy přišli zatančit jako její úspěšní ab-
solventi.

Mgr. Kateřina Nogolová

foto: Ladislav Porteš
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Z TJ SIGMA LUTÍN

Mánesova stezka

Odbor turistiky Tělovýchovné jednoty 
SIGMA Lutín pořádá v sobotu 9. května 
2009 již 36. ročník turistického pochodu 
„Mánesovou stezkou“.

Kromě pochodu na 15 a 25 km se usku-
teční také běh Mánesovou stezkou na 20 
km a cyklistická vyjížďka na 50 – 60 km.

Start pochodu a cyklovyjížďky je od 
7.00 do 8.30 hod., start běhu v 9.00 hod.

Start i cíl všech disciplin je na 
stadionu TJ Lutín.

O občerstvení všech účastníků je po-
staráno.

Odbor turistiky TJ

INFORMACE
A ZAJÍMAVOSTI

František Sigmund
(příslušník 3. generace rodu 
Sigmundů) - dokončení

Tlak německých vojsk a následná ka-
pitulace Francie znamenaly pro Františka 
Sigmunda nutný odchod z Francie. Od 
března 1940 až do konce války žil 
v USA. Po krátkém pobytu u bratra 
Miroslava v Anglii se vrátil v roce 1946 
do Francie a věnoval se podnikání v oboru 
drobného zavlažovacího zařízení.

Manželka Věra (1908-1980) neunikla 
jako žena jednoho ze Sigmundů pozornos-
ti gestapa a v protektorátu si prožila peklo. 
Byla vězněna v Terezíně, v Brně a nako-
nec skončila po řadě rodinných intervencí 
v internačním táboře ve Svatobořicích. 
Domů se vrátila s podlomeným zdravím.  
Po její smrti se František znovu oženil se 
švýcarskou občankou Yvonne Mauerovou 
(nar. 1923).

30. prosince 1989 František Sigmund 
v Paříži umírá.

Čtení o významné osobnosti rodiny 
Sigmundů by ještě nebylo úplné bez něko-
lika poznámek o jeho dvou synech.

Starší Milan (1927-1965) přesídlil 
po sňatku se ženou ze středoamerické 
Nikaraguy do její vlasti, kde se snažil 
uchytit jako výrobce zavlažovacích za-
řízení, později chovatel vepřů a nakonec 
pěstitel kávy. Jeho podnikání však nebylo 
úspěšné. Zemřel za víceméně neujasně-
ných okolností (mozková mrtvice) a sama 
jeho francouzská rodina měla obrovské 

potíže dovědět se něco víc. Milan po sobě 
zanechal dvě dcery, které dnes žijí ve 
Španělsku.

Mladší Jan (Jean, nar. 1929) žije ve 
městě Bures sur Yvette ve Francii a jako 
jediný Sigmund dál obchoduje se závlaho-
vým zařízením. V důsledku zdravotních 
potíží však postupně přenechává řízení 
firmy mladé generaci. Má tři dospělé děti 
– dvě dcery a syna.

Vyprávění o Františku Sigmundovi 
skončíme trochu úsměvně. Na „hladovém 
kameni“ v Děčíně, který se vynořuje z Labe 
v suchých (hladových) letech, je vytesán 
nápis „Neplač, holka, nenaříkej, když je 
sucho, pole stříkej“ a podpis „Sigmund“. 
Z pamětních záznamů víme, že to vše za-
řídil František. Byl to v tu dobu jen vtipný 
počin, nebo promyšlený reklamní slogan, 
vyzdvihující firmu i Lutín samotný?

Ladislav Smička

Pamětníci vzpomínají ...
(Druhá vzpomínka paní doktorky 

Marty Fajekové)
15. března uplynulo 70 let od jedné 

z tragických událostí naší novodobé his-
torie. Německá vojska okupovala zbytek 
Čech a Moravy (po zabrání pohraničních 
oblastí v důsledku mnichovské „dohody“ 
v září 1938) a následujícího dne vydal říš-
ský kancléř Adolf Hitler výnos o zřízení 
Protektorátu Čechy a Morava.

Ve své druhé vzpomínce se MUDr. 
Marta Fajeková vrací k temné kapitole 
brněnských Kounicových studentských 
kolejí, slavnostně otevřených v roce 1925 
a sloužících jako domov studentů s čilým 
společenským, kulturním a sportovním ru-
chem až do osudného 17. listopadu 1939. 
Toho dne v časných ranních hodinách byly 

přepadeny příslušníky gestapa a jednot-
kami SS, 173 studentů bylo deportováno 
do koncentračního tábora Sachsenhausen 
v Německu, ostatní obyvatelé vystěhováni. 
Od ledna 1940 se Kounicovy studenstské 
koleje změnily v policejní věznici brněn-
ského gestapa.

Paní doktorka vzpomíná:
„....Zmínka o Janu Sigmundovi v člán-

ku pana Smičky mne vrátila do roku 1942. 
Studovala jsem v té době na reálném gym-
náziu v Brně. Studenti z venkova tehdy byd-
leli převážně v soukromí u osamělých dů-
chodkyň. Já jsem přes týden bydlela u paní, 
která měla malý domek v Žabovřeskách, 
v bezprostřední blízkosti chlapeckých 
Kounicových kolejí, kde se v té době ode-
hrávaly tragické události.

Vlna německého násilí vůči obyvate-
lům Čech a Moravy vyvrcholila po aten-
tátu na říšského protektora Reinharda 
Heydricha 27. května 1942. Bylo vyhlá-
šeno druhé stanné právo, nastalo hromad-
né vraždění a perzekuce. Byly vypáleny 
Lidice a Ležáky, popraveno několik set 
vlastenců a představitelů české inteligen-
ce.

Mezi vězni v Kounicových kolejích 
byli i Jan Sigmund a jeho sestra Marie 
(provdaná Gruntová). Ta byla nakonec 
propuštěna a osobně mi vyprávěla o tom, 
že na kolenou prosila za bratra a jejich sta-
rou matku...“

Na dvoře kolejí, pod sgrafitovým ob-
razem patrona českého národa svatého 
Václava s nápisem „Nedej zahynouti nám 
ni budoucím“ zřídilo gestapo s cynismem 
sobě vlastním střelnici, kde se denně ko-
naly popravy. V zahradě a později v koutě 
nádvoří stály šibenice, na tzv. „písečku“ 
na dvoře byli stříleni především partyzáni 
a jejich pomocníci.

Muži – I.B třída skupina B Dorost – II.třída OP
datum čas mužstvo datum čas mužstvo

5.4. 16.00 Lutín - Hlubočky 4.4. 10.00 Lutín - Dolany
12.4. 16.00 Červenka - Lutín 11.4. 13.45 Štěpánov - Lutín
19.4. 16.30 Lutín – Mohelnice „B“ 18.4. 10.00 Lutín - Bělkovice
26.4. 16.30 Lutín - Bohuňovice 25.4. 10.00 Lutín - Bohuňovice
2.5. 15.00 Chválkovice - Lutín 3.5. 14.15 Haňovice - Lutín

10.5. 16.30 Lutín - Drahlov 9.5. 10.00 Lutín - Slatinice
16.5. 16.30 Horka n.M. - Lutín 17.5. 16.30 Dub n.M. - Lutín
24.5. 16.30 Lutín - Bouzov 23.5. 10.00 Lutín – Horka n. M.
31.5. 16.30 Příkazy - Lutín 30.5. 16.30 Grygov - Lutín
7.6. 16.30 Lutín - Slavonín 6.6. 10.00 Lutín - Slavonín

14.6. 10.00 Černovír - Lutín 13.6. 16.30 Velký Týnec - Lutín

Lutínská kopaná
Rozpis mistrovských utkání – jaro 2009

Ing. Petr Kovařík,  předseda TJ Sigma Lutín



„ ... Měli jsme nařízeno zdržovat se 
doma, okna musela být zalepena papírem, 
vyhlížet ven bylo zakázáno. Stejně jsme 
však slyšeli střelbu z pušek a pistolí, sedě-
li v koutku se skloněnou hlavou a modlili 
se. Jednou z obětí byl v těchto dnech i Jan 
Sigmund.

Po zrušení stanného práva v červenci 
1942 začala přicházet troška naděje z front. 
Spojenci se ubránili v severní Africe, 
Američané přecházeli do útoku v Ti-
chomoří, Rusové ubránili Stalingrad.

Ve snaze pozvednout náladu němec-
kému obyvatelstvu byly všechny hlavní 
ulice v Brně „vyzdobeny“ velkými bílými 
písmeny „V“ (viktoria = vítězství). Bylo to 
naivní, ale v převážně německém Brně to 
mohlo být jakési „stéblo podané tonoucí-
mu“.

Po pěti týdnech zatýkání a vraždění 
podezřelých i zcela nevinných lidí byli 
původci atentátu dopadeni. Stanné právo 
bylo zrušeno, ale nacistický teror neskon-
čil. Po židech a antifašistech odvlečených 
do koncentračních táborů přišli na řadu 
také kněží a řeholníci ...“

MUDr. Marta Fajeková

P.S. V období prvního stanného práva 
vyhlášeného Heydrichem (září – listopad 
1941) a druhého stanného práva (květen – 
červenec 1942), které bylo odvetnou akcí 
nového protektora K. H. Franka za atentát 
na Heydricha, bylo v Kounicových kole-
jích popraveno celkem 537 osob. Od ledna 
1940 do dubna 1945 tudy prošlo do kon-
centračních táborů nebo na popraviště 
na 35 tisíc antifašistů, válečných zajatců 
a uprchlíků.

Po osvobození začaly Kounicovy ko-
leje sloužit opět svému původnímu účelu. 
Neblahý úsek historie připomínají památ-
níky a stálá historická expozice v jejich 
areálu.

Roku 1978 byly Kounicovy studentské 
koleje prohlášeny za národní kulturní pa-
mátku.

Závěrečnou část vzpomínek najdete 
v příštím čísle.

L.K.
 

150. výročí postavení kaple 
v Třebčíně 

Třebčínská náves bylo místo, kde se 
obyvatelé již od pradávna scházeli k po-
božnostem. Původně zde stával kříž (na 
místě dnešní kaple a byl přesunut před ni) 
a zvonička, ale nepřízeň počasí a časté prů-
jezdy povozů rušily pobožnosti. Tehdejší 
obce Třebčín a Henneberk se proto v roce 
1857 rozhodly postavit kapličku. Žádost 

na olomouckou konsistoř byla zaslána dne 
14. června 1857 a svolení přišlo 16. září té-
hož roku. To již nejspíše probíhala sbírka 
na stavbu kaple a největší částkou přispěla 
řada místních sedláků. Právě díky nim vy-
padá stavba tak, jak ji známe - rozhodli se 
ji totiž postavit co největší. Stavitelem 
kaple byl zednický mistr Tomáš Bláha 
z Drahanovic a stavba byla dokončena 
v roce 1859. Zasvěcena byla patronu hasičů 
sv. Floriánu a obé dokládá nejspíše malova-
ný nápis s chronogramem „Ke CtI a sLáVě 
MVČeDLnIka Páně FLoryána“, který dří-
ve býval nad vstupem do kaple, a dodnes 
dochovaný letopočet v klenáku. 

O tom, že se o dobrý stav kaple rozhod-
la starat prakticky celá obec, svědčí i sou-
pis třebčínských a henneberských usedlí-
ků, kteří slíbili v případě potřeby kdykoliv 
přispět na opravy kaple. Z Třebčína jich 
bylo 62, z Henneberku 8. Jejich jména 
jsou uvedena v reversu k udržování kaple 
v Okresním archivu v Olomouci.

Výzdoba však byla strohá, a tak si na slav-
nostní vysvěcení musela kaple ještě počkat, 
ačkoliv využívána již byla. S výzdobou opět 
pomohli dobrodinci, a tak se do kaple postup-
ně pořídily všechny potřebné bohoslužebné 
předměty. Slatinický farář díky tomu mohl 
v květnu roku 1862 zaslat žádost o vysvěcení 
na konsistoř a kladné vyřízení přišlo praktic-
ky obratem – ještě v témže měsíci. Slavnostní 
vysvěcení kaple se však ještě oddálilo, neboť 
dobrozdání okresní politické správy o funkč-
nosti stavby přišlo teprve v září roku 1862. 
Svěcení se tak konalo teprve 7. října na svátek 
Panny Marie Růžencové. A to je právě leto-
počet uvedený v chronogramu. 

PhDr. Jan Štěpán

Voda – fenomén dneška 
(2. část)
Pitná voda

V minulém čísle jsme uvedli, že pro 
zjištění základní kvality pitné vody je 
důležitých několik základních ukazatelů, 
jejichž hodnoty mají dostatečnou vypo-
vídací schopnost o její kvalitě. K těmto 
ukazatelům patří kromě pH a tvrdosti 
především železo, mangan, amonné ionty, 
dusitany a dusičnany.

Železo je přirozenou součástí podzem-
ních vod. Je zdravotně nezávadné, vyšší 
obsah však může způsobovat technické 
závady, např. zákal vody, její žluté až hně-
dé zabarvení. Optimální koncentrace žele-
za je do 0,2 mg/l.

Mangan většinou doprovází železo 
a je rovněž přirozenou součástí podzem-
ních vod. Je zdravotně nezávadný, ale 
negativně ovlivňuje chuť vody a může 
hnědě až šedě zabarvovat materiály, se 
kterými přichází do styku.

Amonné ionty jsou produktem 
rozkladu dusíkatých látek živočišného 
a rostlinného původu. Mohou pochá-
zet z dusíkatých hnojiv nebo ze splaško-
vých vod. Jsou proto důležitým ukaza-
telem fekálního znečištění. Pokud by 
se jednalo o fekální znečištění, šlo by 
současně o znečištění mikrobiologické, 
které může v lidském těle způsobit růz-
né druhy infekcí. Maximální povolená 
hodnota amonných iontů v pitné vodě 
je 0,5 mg/l.

Dusitany slouží také jako ukazatel 
fekálního znečištění. Nejvyšší mezní hod-
nota povolená zákonem je 0,5 mg/l. Při 
překročení této hodnoty nelze považovat 
vodu za pitnou.

Dusičnany jsou lidskému tělu nebez-
pečné. U kojenců do 3 měsíců je povolena 
jejich koncentrace nejvýše 15 mg/l, pro-
tože vyšší koncentrace vážně ohrožuje 
okysličování tkání. Nejvyšší mezní hod-
nota v pitné vodě je do 50 mg/l.

U lutínské pitné vody jsou všechny 
uvedené ukazatele v normě.

RNDr. Marcela Česalová
provozní ředitelka ČOV Lutín

(Zkráceno – plné znění na www.lutin.cz)

Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal.)
Hned první den roku 1977 došlo 

v Lutíně ke krádeži zboží v prodejně 
Potraviny.

V březnu se konaly na Společenském 
domě oslavy Mezinárodního dne žen, na foto: PhDr. Jan Štěpán



kterých účinkovaly děti mateřské i zá-
kladní školy. Ženy starší 70 let byly obda-
rovány věcnými dárky.

V listopadu uspořádal MNV a jeho ko-
mise pro občanské záležitosti setkání dů-
chodců v Kulturním domě v Luběnicích.     

Z kulturní činnosti je třeba opět vy-
zvednout výstavu výtvarného kroužku 
na Společenském domě, kterou navštívilo 
více než 800 návštěvníků z Lutína a okolí 
a kterou velmi vysoce hodnotil zástupce 
Okresního kulturního střediska. Bohatá 
byla činnost místní organizace Českého 
ovocnářského a zahrádkářského svazu. 
Konaly se 3 zájezdy, 2 přednášky a exkur-
ze do zahrad. Ovocnářské výstavy se zú-
častnilo 54 vystavovatelů, kteří se podíleli 
více než 300 exponáty.

Velmi příznivé počasí přispělo k boha-
té sklizni brambor a cukrovky. Středisko 
JZD Lutín ve všech ukazatelích překračo-
valo plánované úkoly. Pro své zaměstnan-
ce uskutečnilo rekreační zájezd.

Ve škole byla zaváděna a moderni-
zována vyučovací technika a ve školním 
roce bylo dosaženo velmi dobrých výsled-
ků. Na středním odborném učilišti byl 
zaveden čtyřletý učební obor ukončený 
maturitou.

Chod závodního zdravotního střediska 
zabezpečovali 3 závodní lékaři, 6 zdravot-
ních sester, dále lékař-gynekolog, kožní, 
internista a dětský lékař. Kolektiv podni-
kového zdravotního střediska byl vyhodno-
cen v soutěži Okresního ústavu národního 
zdraví jako nejlepší.

„Hanácké cestovatel 2009“
Slavnostní zahájení VI. ročníku „Jízdy 

za pokladem Hané“ aneb „Hanácké cesto-
vatel“ proběhne v neděli 10. května 2009 ve 
sportovním areálu obce Pěnčín. Účastníci 
si budou moci zakoupit průvodce s otáz-
kami pro turisty, připraveno je bohaté ob-
čerstvení a doprovodný program.

Srdečně zvou pořadatelé – obce 
Regionu Haná.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V březnu oslavili:
96 let Františka Palánková Lutín
95 let Marie Belzová Třebčín
92 let Bohumila Janečková   Lutín
89 let Ludmila Koudelková Lutín
86 let Vlasta Sedláčková Lutín
85 let Vítězslav Synek Lutín

84 let Alois Dragoun Lutín
82 let Marie Vránová Třebčín
80 let Anna Tomanová Lutín
75 let Svatopluk Ševčík Lutín

V dubnu  oslavili:
89 let Evžena Mojžíšová Lutín
87 let Josef Zapletal Lutín  
83 let Jindřiška Hošková Lutín
80 let Marie Kubalová Třebčín
80 let Marie Švecová Lutín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 

únor:
Marie Krajčová Lutín
Jan Vyroubal Lutín
březen:
Sabina Halabicová Lutín
Adéla Horsáková Lutín
Ondřej Koldas Třebčín
duben:
Radovan Cielecký Lutín
Kristýna Raková Třebčín

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

a pohody.

Významné jubileum
Dne 19. 2. 2009 se mezi „diamantové“ 

oslavence zapsali manželé 
Zdenka a Vojtěch Šlimbachovi. 

S osobním blahopřáním se připojil i staros-
ta obce Antonín Bábek. Příjemné setkání 
bylo  naplněno milou atmosférou a vzpo-
mínkami na život v naší obci v uplynulých 
letech. Jménem všech občanů přejeme hod-
ně zdraví, pohody, radosti ze života. Ať Vás 
neopouští neutuchající zájem o vše, co se 
kolem Vás děje.

Mgr. Jana Šolcová

Vítání občánků
14 . března bylo v Lutíně slavnostně při-
jato do svazku obce  7 dětí.
Krásným programem je přivítaly děti 
MŠ Lutín.

22. března přivítali žáci ZŠ Slatinice 
3 nové občánky v Třebčíně.

* * *
Opustili nás ve věku …

86 let  Marie Šmehlíková Třebčín
84 let  Ladislav Husička Třebčín
82 let  Jindřich Káňa Lutín
71 let  Antonín Přidal Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 7. 2009.
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. www.lutin.cz
Náklad 1250 ks. Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r.o., 
Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

Ve čtvrtek 23. dubna 2009 jsme se spolu 
s truchlící rodinou rozloučili s panem

Jindřichem Káňou.
Ztrácíme v něm čestného, pracovitého, 

spolehlivého, moudrého a laskavého 
člověka, jehož životní elán, zájem 
o společenské dění a aktivní podíl 
na životě obce zasluhují náš obdiv.

Čest jeho památce.

foto: Antonín Bábek

foto: Michal Holásek

foto: Jana Jašková


