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ZE ŽIVOTA OBCE

Regenerace panelového 
sídliště pokračuje!

A je to opět tady. Tolik očekávané pokra-
čování regenerace panelového sídliště bude 
zahájeno úderem nového školní roku, tedy 
1. září 2009. Výstavba bude trvat do dubna 
r. 2010 a bude řešit nejpalčivější problém 
panelového sídliště, tedy parkovací stání na 
centrálním parkovišti. K tomu bude vybudo-
váno zcela nové pomocné parkoviště v místě 
stávajících zahrádek u garáží. 

Panelové sídliště rozkvete 
a zkrásní - chce to ale trpělivost!

Víme, že pro obyvatele bude předmětná 
stavba znamenat přechodný problém s par-
kováním osobních aut, avšak investor akce, 
Obec Lutín, připravil dočasná náhradní par-
kovací místa na škvárovém hřišti stadionu TJ 
Lutín. Dále bude tolerováno parkování osob-
ních automobilů ve slepé části ulice Růžová 
(od křižovatky ulic Růžová a K Sídlišti po 
koncové obratiště).  

Úprava centrálního parkoviště a nová 
parkovací místa dodají sídlišti zcela nový 
vzhled, usnadní všem obyvatelům parková-
ní jejich plechových „miláčků“ a doplní nyní 
betonové plochy zcela novou zelení – stromy 
a keři. Již předem se omlouváme obyvate-
lům panelového sídliště za vzniklé problé-
my a omezení v dopravě během stavby, ale 
bohužel jiný způsob opravdu neexistuje. 
Odměnou nám bude nový prostor a zeleň 
v sídlišti, nová parkovací místa pro automo-
bily a „lidštější tvář“ panelového sídliště. 

Petr Látal 
stavební technik  

Další investice do vodáren-
ského zařízení

Obec Lutín investuje do svého vodáren-
ského zařízení každoročně nemalé částky. 

Z tohoto pohledu se zařadila mezi moder-
ní obce, které mohou svým občanům na-
bídnout napojení na pitnou vodu dnes už 
ve většině lokalit obou částí obce a rov-
něž odvádění odpadních a dešťových vod 
prakticky z celé obce.

Provozovatel vodárenského zařízení, 
společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s., 
informoval vedení obce o problému, kte-
rý může nastat v Třebčíně a který se týká 
kvality vody. V Třebčíně je pitná voda 
kupována od majitele studny a vodoje-
mu – Zemědělského družstva Senice na 
Hané. Tato voda vykazuje dle rozborů 
zhoršování kvality v obsahu dusičnanů. 
Od roku 2004 je patrná jeho stále vzrůs-
tající koncentrace a v posledních třech le-
tech se  přiblížila limitní hodnotě 50 mg 
dusičnanů na litr vody. Za touto limitní 
hodnotou už je voda charakterizována 
jako nepitná.

Z toho důvodu schválila rada obce změ-
nu v plánu investic. Místo projektové do-
kumentace na zatrubnění části dešťového 
odvaděče bude nejprve v první fázi řeše-
na projektová dokumentace pro územní 
řízení, která propojí vodovodní rozvody 
mezi Lutínem a Třebčínem. Třebčín tak 
bude zásobován pitnou vodou z obecního 
zdroje Trávníky v Lutíně. Při té příležitos-
ti by byly vybudovány chybějící vodovod-
ní řady v Lutíně v ulicích Třebčínská, Za 
Rybníčkem a K Trati. 

Třebčín bude mít pitnou vodu 
z Lutína!

Projekt by zároveň řešil v prvním 
stupni úpravu vody, která by spočívala 
v odstraňování agresivního oxidu uh-
ličitého, jedné z možných příčin záka-
lu vody.

Pokud se podaří všechny přípravné 
práce zvládnout do ledna roku 2010, 
požádá obec o dotace na tuto stavbu. 
V případě úspěchu by akce byla reali-
zována v průběhu roku 2010. Třebčín 
by tak získal kvalitnější pitnou vodu, 

ale především by byla odstraněna 
hrozba dodávání nepitné vody, což 
by byl veliký problém. Celá obec by 
byla jednotně zásobována z obecního 
zdroje. To je zřejmá výhoda, protože 
nakupovaná voda je drahá. Lutín by 
byl kompletně zasíťovaný vodovodní-
mi řady a odbouráním oxidu uhličité-
ho by došlo ke zkvalitnění vody.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník OÚ

Agrofeta v Polsku
Již asi dva roky probíhá mezinárodní 

spolupráce čtyř partnerů nazvaná Razem 
– spolu. Jde o partnerský projekt spolu-
práce v kulturní činnosti, uchování dě-
dictví minulých pokolení, připomenutí 
dřívějších zvyků a tradic. 

Čtyřmi partnery projektu jsou občan-
ská sdružení Občané pro rozvoj ven-
kova z Velkého Týnce, Region HANÁ, 
Dechová hudba Věrovanka a za polskou 
stranu Gmina Szczytna. 

Za dobu spolupráce proběhlo již asi de-
set akcí zaměřených na lidové zvyky, tra-
dice a řemesla a také pěvecké a hudební 
soutěže.

V neděli 9. srpna 2009 vyjela do Polska 
dechová hudba Věrovanka  a cimbálová 
muzika Šumica. Zúčastnily se slavnosti 
Agrofeta v městě Szczytna v Klodzském 
vojvodství. Je to letní slavnost, která 
předchází dožínkám. Proběhla zde soutěž 
místních folklórních souborů a na závěr 
vystoupily tyto dvě hudby.

foto: Ing. Miroslav Mačák



Fotografie dokumentují účast našich zá-
stupců v Szczytné, kteří reprezentovali náš 
region a také obec Lutín.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Volby 
do Poslanecké sněmovny

proběhnou na území České republiky 
ve dnech 
  9. října 2009 (pátek)  od 14,00 hod.
 do 22,00 hod.
10. října 2009 (sobota) od   8,00 hod.
 do 14,00 hod.

Voličem je státní občan ČR, který ales-
poň druhý den voleb (10. 10. 2009) dosáhl 
věku nejméně 18 let.

Ve volební místnosti prokáže každý vo-
lič svou totožnost a státní občanství buď 
platným občanským průkazem, nebo 
platným cestovním pasem.

Hlasovací lístky obdrží každý volič nej-
později 3 dny před volbami do poštovní 
schránky na své adrese. Všechny potřebné 
pokyny ke správnému postupu při hlasová-
ní jsou uvedeny na listě přiloženém k hla-
sovacím lístkům.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. Pokud má volič závažné, 
zejména zdravotní důvody, pro které se 
nemůže dostavit do volební místnosti, 
může na požádání hlasovat do přenosné 
volební schránky, se kterou jej navštíví 
členové volební komise.

V naší obci budou pracovat opět čtyři 
okrskové volební komise – tři v Lutíně 
v aule ZŠ, jedna v Třebčíně v KSZ.

Antonín Bábek
starosta obce

Z RADY OBCE
O čem jednala rada obce

dne 19. 6. 2009:
v Schválila zadání projektové doku-

mentace na dořešení vodovodní sítě 
v Lutíně a propojení vodovodních 
soustav Lutín – Třebčín s možností 
zásobovat Třebčín pitnou vodou ze 
zdroje v Lutíně.

v Schválila zřízení podnájmu jedné míst-
nosti obecní nemovitosti č.p. 85 a 165 
v ul. U Parku na základě podnájemní 
smlouvy mezi nájemcem, společností 
R.S.Mlýn, s. r. o., a vybraným podná-
jemníkem. Podnájem bude zřízen pro 
další službu – kadeřnický salon.

v Souhlasila, aby výběrové řízení na 
zhotovitele investiční akce Regenerace 
panelového sídliště Lutín – druhá část 
(etapy II a VI) provedla firma CPS 
consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 
22/194, Praha 7 – Bubeneč. Výběrové 
řízení bude provedeno na základě 
mandátní smlouvy.

dne 8. 7. 2009:
v Schválila realizaci individuálního od-

vozu zeleného odpadu v Třebčíně pra-
covníky technických služeb.

v Schválila jmenování členů komise pro 
výběr zhotovitele a otvírání obálek pro 
akci Regenerace panelového sídliště 
Lutín – druhá část (etapy II a VI) – ve-
řejná zakázka.

v Vzala na vědomí materiál předložený pro-
vozovatelem vodárenského zařízení spo-
lečnosti ARKO Technology, a. s. – nákla-
dy a výnosy z provozování vodárenského 
zařízení v majetku obce za rok 2008.

v Vzala na vědomí oznámení BD Růžová 
173 – 175 o splnění podmínky v kupní 
smlouvě proinvestovat minimálně část-
ku 2,677.714 Kč do 36 měsíců od data 
podpisu smlouvy.

dne 29. 7. 2009:

Schválila:
v změnu složení komise pro výběr zhoto-

vitele akce Regenerace panelového síd-
liště (etapa II a VI);

v nákup 10 plaket a 10 publikací pro oce-
něné občany v rámci oslav 750 let od 
první písemné zmínky o obci Lutín;

v zpracování PD firmou Staving na vy-
tvoření zelené zóny mezi činžáky na ul. 
Růžová v Lutíně dle projednané studie;

v výsledky výběrového řízení dodavatele 
stavby Regenerace panelového sídliště 
(II. a VI. etapa);

v vítěze výběrového řízení na dodáv-
ku zařízení CZECH POINT, kterým 
se stala firma DORADUS COM, s. 
r. o., Travinářská 1169, Rožnov pod 
Radhoštěm.

v Vzala na vědomí studii firmy Staving - 
vytvoření zelené zóny mezi činžáky na 
ul. Růžová v Lutíně.

v Vzala na vědomí rozhodnutí o dotaci na 
rozšíření zařízení CZECH POINT.

/ba/

ŠKOLY INFORMUJÍ

Milí žáci, studenti a pedagogové,
nový školní rok právě začal. Věříme, 

že jste během prázdnin načerpali dostatek 
sil a odvahy poprat se s nelehkými úkoly, 
které tento rok přinese. Redakční rada OZ 
přeje všem pevné zdraví a chuť do práce, 
* prvňáčkům hladký start, dobré kama-

rády, mnoho zdaru při zvládání všech 
překážek, zájem o učení a snahu dově-
dět se co nejvíc;

* starším žákům a studentům rozvahu 
a štěstí při volbě dalšího studia nebo 
budoucího povolání;

*  učitelům, vychovatelům  a všem pra-
covníkům školy nekonečnou trpělivost 
a ocelové nervy pro krásnou a zásluž-
nou práci, která nikdy nekončí, a přitom 
se stěží někdy dočká plného společen-
ského ocenění;

*  rodičům lásku, péči, pochopení, ale také 
důslednost při výchově dětí a ochotu 

 spolupracovat se školou, kdykoliv je to 
 třeba.

    Aktuální informace pro tuto rub-
riku budeme mít až příště, proto jsme 
si z června rezervovali několik pří-
spěvků, které se týkají nejoblíbeněj-
ších akcí v závěru školního roku.

Výlet 7. A 
Třída 7. A není jako každá jiná. Jsou 

to samé velké „osobnosti“. Proto jsem 
– v souladu s minulými zkušenostmi – 
snad ani nečekala, že výlet 7. A bude 
jako každý jiný.

foto: Eva Sedláčková
Ohlédnutí za prázdninami

foto: Ing. Miroslav Mačák



A měla jsem pravdu. 
Už po cestě nám začalo pršet. 

Obloha byla zatažená až k zemi a lilo 
a lilo. Už jsme si říkali, že nemá smysl 
doufat, a začínalo nám to být jaksi jed-
no. „Pffff! Sssss!!“ ozvalo se však ná-
hle, autobus přibrzdil a zastavil. Bylo 
to kousek před Hradcem nad Moravicí, 
prvním z cílů naší cesty. „To je ta černá 
kočka,“ poznamenal řidič, odvolávaje 
se na událost z počátku naší cesty, a šel 
se podívat na píchnuté kolo. Děti se sa-
mozřejmě okamžitě probraly z letargie, 
výlet dostával šťávu, stával se dobro-

družstvím. Naštěstí se podezření nepo-
tvrdilo, šlo jenom o vypadlou hadici, kte-
rou řidič hned zase nasadil. Pak jsme po-
kračovali v cestě. Prohlédli jsme si zámek 
v Hradci nad Moravicí a arboretum Nový 
Dvůr. Už během prohlídky zámeckých 
interiérů naštěstí přestalo pršet a brzy 
se ukázalo i sluníčko. 

Z arboreta jsme zamířili do Milo-
stovic, kde jsme měli naplánovanou 
prohlídku jedné z pevnůstek, jež byla 
součástí opevnění budovaného v českém 
pohraničí za první republiky. Pevnůstka 
označená OP 25 je dnes v soukromých 
rukou. Vlastní ji Mgr. Chráska se svý-
mi dvěma přáteli, kteří ji pomalu opra-
vují a využívají jako svérázné muzeum. 
Jsou to praví fanoušci české historie. 
Byli jsme přívětivě přijati a jali se ob-
jekt prohlížet. Přitom jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí. Např. že tyto pev-
nůstky byly ve své době nejmoderněj-
ší v Evropě. Že vůbec Československo 
bylo zemí průmyslově vyspělou a bylo 
– co se týká průmyslu – na osmém mís-
tě ve světě. Samotná pevnůstka že byla 
tehdejšími zbraněmi nedobytná. No, to 

koneckonců není divu, když její strop 
tvořilo dva a půl metru železobetonu. 
Po válce byly činěny pokusy o rozbití 
těchto pevnůstek. To se však nepodaři-
lo, ani když byla na objekt opakovaně 
shozena letecká puma obsahující jednu 
tunu výbušniny. Beton unese tíhu šesti 
set kilogramů na centimetr čtverečný. 
Když nacisté po obsazení Sudet pro-
zkoumali československé opevnění, 
konstatovali, že kdyby tyto pevnosti 
museli dobývat, znamenalo by to pro 
ně v první útočné vlně stoprocentní 
ztráty.

Celý výklad byl pro nás velmi zají-
mavý. Děti ani nechtěly uvěřit, že naši 
čeští odborníci bývali tak dobří. Inu, co 
se týká historie, opravdu máme být na 
co hrdí. Je na co navazovat a co rozví-
jet.

Mgr. Věra Voňková
třídní učitelka 7. A

Návštěva kostela sv. Michala 
Ve čtvrtek 11.6. jsme se vydali s paní 

učitelkou Voňkovou a s vychovatelkami 
do Olomouce, abychom si důkladně pro-
hlédli kostel sv. Michala, o kterém byla 
řeč v hodině dějepisu. 

Barokní kostel sv. Michala se nachází 
na Žerotínském náměstí, na které může-
me dojít z Dolního náměstí Purkrabskou 
ulicí. Je zajímavý svými třemi kopulemi. 
Byl postaven v 13. století. Celou prohlíd-
kou nás provázel pan farář, který nám 
ukázal různé sochy (např. sochu Panny 
Marie s malým Ježíškem, která zobra-
zuje kouzlo Vánoc, a opět Panny Marie 
s umírajícím Ježíšem, což je symbolem 
křesťanských Velikonoc) a různé oltáře 
(např. ten, ke kterému se chodí modlit tě-
hotné ženy). 

Ve třech kopulích jsme mohli vidět 
symbolizovaného Otce, Syna a Ducha 
svatého. Duch svatý byl zobrazen jako 
holubice v prostřední, nejvyšší kopuli, 
kam jsme se později vypravili. Výška 
této kopule je asi 41 metrů. Mohli jsme 
také zhlédnout Křížovou chodbu, vedou-
cí kolem rajského dvora - jádro bývalého 
dominikánského kláštera. Touto chodbou 
jsme se dostali ke sklepení a prohlédli si 
sklepní jezírko.

Na konci naší prohlídky jsme vyšplha-
li schody v kapli sv. Alexeje, která je sou-
částí tohoto kostela.Podle mého počítání 
bylo schodů asi 105. Zde jsme si ukázali 
tři zvony, které zvoní každý den v poled-
ne. Mohli jsme si i poslechnout jejich hlas 
a dozvěděli jsme se, že 17. června se bude 
odlévat další, čtvrtý zvon, a to na Dolním 
náměstí.

V závěru naší prohlídky nám ještě paní 
učitelka vyprávěla o Purkrabské ulici a o prv-
ním německém divadle v Olomouci.

Myslím, že si každý z této prohlídky 
něco odnesl. Někdy později, třeba jako do-
spělí, možná navštívíme tato místa znovu.

Andrea Španihelová, 8.A

foto: Petr Voňka

Hradec nad Moravicí

Milostovice - pevnůstka

foto: Petr Voňka



Školní výlet deváťáků
Už léta je tradicí, že nejstarší žáci naší 

základní školy – deváťáci, kteří už to mají 
do toho „skutečného“ života opravdu jen 
krůček, jezdí na školní výlet na tři dny. 
Letos poprvé jsme s nimi vyrazili do Prahy. 
Všichni jsme přirozeně byli velmi zvědaví 
na jejich názor, a tak slohovka na téma Dopis 
spolužákovi o výletu do Prahy, kterou jim 
paní učitelka Kubíčková po návratu zadala, 
se dala již předem očekávat. A co psali ? Tak 
třeba Adam Dosoudil:

Buď zdráv, Jarmile!
Už jsem se ti dlouho neozval, ale ty mně 

také ne. Píšu ti z tak trošku vychloubačných 
důvodů, neber mě ale příliš vážně. Myslím 
to jen ze srandy. Byl jsem na školním výletě 
v Praze, protože jak jistě víš, jsem v devátém 
ročníku, tedy „končím“.

Teď ale zpět k výletu. Jeli jsme do Prahy 
na tři dny s tím, že se pokusíme navštívit vět-
šinu důležitých míst. Musím uznat, že pro-
gram byl opravdu nabitý.. Hned po příjezdu 
do hlavního města jsme se odebrali metrem 
k hotelu Pramen, kde jsme měli zajištěné 
ubytování. Tím jsme byli mile překvapeni.. 
Chvíli jsme si odpočinuli na pokojích a vy-
razili na prohlídku letiště Ruzyně. Tam nám 
bylo sděleno vše od historie letiště až po jeho 
budoucí plány. Po vyslechnutí potřebných 
informací jsme prošli přes kontrolní zařízení 
s detektorem kovu a nasedli do autobusu, ve 
kterém jsme projeli celé letiště. Navíc jsme 
zvládli i požární stanici. 

Když nám exkurze skončila, čekala 
nás další cesta. Tentokrát spíš historicky 
významná. Trošku jsme se posunuli a po 
Ruzyňských schodech vystoupali na Bílou 
horu - dějiště významné bitvy. Nezdá se mi, 
že slovo hora je příliš na místě. Bílá hora se 
mi zdála být menším kopečkem, ba dokon-

ce připomínala spíš jakýsi „hrbol“ uprostřed 
polí. Dále jsme pokračovali už jen do hote-
lu, kde nám připravili chutnou večeři. Kdo 
chtěl, mohl si s učiteli zajet nakoupit do ne-
dalekého obchodního centra. Pak už se šlo 
konečně spát. Čekal nás dlouhý den…

I přes drobné problémy jsme ráno vsta-
li, trošku se probrali a vyrazili na snídani. 
Hned po ní jsme se vydali opět vstříc dal-
ším dobrodružstvím. Tentokrát jsme prošli 
Malou Stranou na Pražský hrad. Tam jsme 
si prohlédli Chrám sv. Víta, Hradčanské ná-
městí, ale také Zlatou uličku a zahradu Na 
Valech. 

Počasí nám přálo, možná až moc. 
Kdybyste rozklepli vejce na hlavu nejpleša-
tějšího pána, určitě byste se dobře najedli, 
ano, takové bylo vedro. Nějak jsme to přeži-
li. Muselo se dál. Prošli jsme se a zanedlou-
ho jsme byli ve Vrtbovské zahradě. Ale tam 
jsme už byli opravdu vyřízení.. Asi půl ho-
diny jsme odpočívali a pak se zmohli vylézt 
ze stínu a vyšlapat až na pěknou vyhlídku, 
umístěnou v zahradách. Když nám ozná-
mili, že se jde zpět na hotel, radostí jsme se 
opět unavili. Ale po večeři a sprše nám bylo 
zase hej. 

Odpočinutí jsme se převlékli a natěše-
ní vyrazili do Národního divadla. Tam nás 

čekal balet Romeo a Julie. Byl velmi pěkně 
zpracovaný a děj nás opravdu zaujal. Líbil 
se všem. V noci se pěkně spalo, další den už 
bude lepší, doufali jsme...

Ráno jsme vstali, v klidu se umyli a vy-
razili na snídani. Najedení a napití jsme 
se vrátili zpět na pokoje, kde jsme se sba-
lili, uklidili a rozloučili se s hotelem. Po 
uložení zavazadel v nádražní úschovně 
nás čekala návštěva Klementina, jehož 
součástí je i unikátní knihovna, pamatu-
jící časy Rudolfa II. Z věže bylo vidět na 
celou Prahu a možná i dál. Na nedalekém 
Staroměstském náměstí jsme měli roz-
chod, takže jsme si mohli vše prohlédnout 
sami. Volný čas  jsme mohli využít všelijak, 
buď k nějakému obědu, procházce, zlepšení 
svých znalostí cizího jazyka,  nebo lovení 
„celebrit“. Osobně jsem využil první mož-
nost, spojenou s procházkou po městě. Praha 
je vážně okouzlující. V podstatě v závěru na-
šeho výletu jsme viděli Staroměstský orloj. 
Byl opravdu pěkný, ale jako hrdí „Moraváci“ 
jsme si stejně šeptali, že ten náš, olomouc-
ký, je hezčí. A to je konec našeho výletu, už 
zbývalo jen projít Václavským náměstím na 
nádraží a opět se vrátit domů, na naši pěk-
nou malou Moravu. 

Jak zhodnotit tento výlet? Možná posta-
čí slova chvály těm, co ho nejen naplánovali, 
ale také zrealizovali. Za všechny doufám, že 
se do Prahy ještě nejednou podíváme.

Zdraví Adam
Myslíme, že vcelku není co dodat. I my 

jsme byly spokojeny a doufáme, že návštěva 
Prahy se v podobě historicko – fyzikální ex-
kurze stane v lutínské škole tradicí a v rámci 
ŠVP zároveň zajímavým námětem projek-
tového dne. Vždyť abychom mohli milovat 
svoji vlast, a to je jistě žádoucí, musíme ji 
nejdříve poznat. A kdo jiný než škola by měl 
k takovému poznávání přispívat?

Mgr. Věra Voňková
RNDr. Dana Vrbová

Z TJ SIGMA LUTÍN

Tenisový turnaj
V sobotu 22. srpna se konal na lutín-

ských kurtech tenisový turnaj ve čtyř-
hrách pouze pro členy oddílu (a některé 
sponzory), a to se zajímavými propozi-
cemi. V oddílu jsou totiž tenisté různé 
tenisové úrovně, stáří, fyzické kondice, 
zdravotního stavu a zkušeností. Je velmi 
obtížné, aby si během roku všichni spolu 
zahráli a každému tato hra něco přinesla. 
Proto byl už loni zorganizován turnaj ve 
čtyřhrách, v nichž do dvojice byli samo-
statně losováni vždy dva tenisté – jeden 
pod 50 a druhý nad 50 let. 

foto: Petr Voňka

Zlatá ulička



Turnaje se zúčastnilo deset takto přilo-
sovaných dvojic (loni jen šest), páry hrály 
systémem každý s každým na jeden regu-
lérní set, ale se zkrácenou hrou za neroz-
hodného stavu 6:6. Podle pořadí ve skupi-
nách se pak mělo hrát o konečné umístění 
na všech místech.

Příroda ale chtěla jinak. Po obědě za-
čalo pršet, a i když se po chvilce mohlo 
znovu hrát, nový a silnější příval deště 
způsobil, že se kurty staly nepoužitelnými 
a turnaj byl ukončen.

Vítězi byli podle stávajících neúpl-
ných výsledků vyhlášeni Lubomír Domes 
a Vladimír Grézl, na druhém místě pak  
Petr Jurák s Jiřím Dvořáčkem.

Turnaj se vyznačoval vzornou organi-
zací a kvalitním občerstvením, o které se 
staral Petr Brázdil.  Poprvé bylo využito 
také nové zázemí tenisových kurtů – chat-
ka a přístřešek pro posezení. Ale o této 
nové „investici“ se zmíníme, až bude zce-
la dokončena. 

Ing. Karel Mišák
člen tenisového oddílu

INFORMACE
A ZAJÍMAVOSTI

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 3. října 2009 proběhne na 

území obce podzimní sběr nebezpeč-
ného a objemného odpadu. Organizace 
bude stejná jako letos na jaře, konkrétní 
pokyny budou zveřejněny na vývěskách 
obce a webu.

Připomínám povinnost předávat od-
pad v určené době a  na určeném mís-
tě přímo pracovníkům technických 
služeb a netvořit v obci černé skládky. 
Zabráníme tím některým snaživým ob-
čanům a sběračům v rabování zpeněži-
telných surovin.

Ing. Miroslav Mačák
místostarosta

Není ryba jako ryba
Dva měsíce žhavého léta jsou za námi. 

Počasí nám, až na pár deštivých a chlad-
nějších dnů, opravdu přálo, čas vyhra-
zený letním radovánkám na cestách, na 
slunci a u vody uběhl jako vždy příliš 
rychle, ale věřím, že příjemně. Někdo ho 
trávil s partnerem, jiný s rodinou nebo 
kamarády a o zajímavé zážitky jistě ne-
byla nouze.

Pan Ladislav Popelka z Lutína rybařil. 
Po každodenním shonu si rád oddechne 
s rybářským prutem v ruce u vody v reví-
rech na Chomoutově, na Plumlovské pře-

hradě, u Mušovských jezer nebo u rybníků 
v bývalém vojenském prostoru Libavá. Je 
členem MO ČRS a tomuto sportu se začal 
věnovat po operaci srdce před pěti lety. Je 
to krásný relaxační koníček, ale o vzruše-
ní v něm rozhodně není nouze.

Za největšího „prázdninového“
sumce bude odměna!

Už loni vyhlásili předseda a hospodář 
ČRS, místní organizace Olomouc, láka-

vou soutěž: kdo z rybářů uloví během le-
tošních prázdnin v Chomoutově největší-
ho sumce, dostane na příští rok za odměnu 
rybářskou povolenku zdarma.

Není žádným tajemstvím, že v chomou-
tovském revíru 1A sumci skutečně žijí. Pan 
Popelka se o tom přesvědčil 16. července, 
kdy se na něj usmálo štěstí. K vodě přijel 
bez návnady (nástražné ryby), a proto si ji 
ulovil přímo na místě. Asi 25 cm dlouhá 
plotice se mrskala na udici ve vodě, na bře-
hu trpělivě čekal pan Popelka.

Sumec se vydal na lov až krátce před 
půlnocí, ale čekání se vyplatilo. Podle 
ohlasu v olomouckém tisku šlo o mimo-
řádný úlovek a nezapomenutelný zážitek, 
proto jsem úspěšného rybáře trochu „vy-
zpovídala“ také pro náš zpravodaj.

Po hodinách čekání, dvacet minut po 
jedenácté chomoutovský sumec velký 
konečně zabral. Za přítomnosti manžel-
ky a s vydatnou pomocí kamaráda rybá-
ře Tondy Mráčka z Grygova, který pana 
Popelku k lovu sumců přivedl, byl úlovek 

zdolán a vytažen 
na břeh. Po nezbyt-
ném měření a vá-
žení se ukázalo, že 
jde o „kousek“ sku-
tečně úctyhodný 
a záviděníhodný 
– sumec měřil 203 
cm a vážil 60 kg. 
Podle rybářské zá-
sady „na čí prut se 
ryba chytí, tomu 
patří“ se může až 
do této chvíle pan 
Popelka radovat 
z prozatím největ-
šího úlovku letoš-
ních prázdnin.

       ***
O dva dny později ulovili rybáři dalšího 

sumce, dlouhého „jen“ 195 cm. Tentokrát 
přálo štěstí panu Mráčkovi z Grygova. 

Není vyloučeno, že někde dole na dně 
jezera v husté trávě lenoší další sumec, 
možná ještě větší než ti předchozí. A po-
kud ne, znamená to, že pan Popelka se 
může díky letošnímu úlovku těšit na pěk-
nou, a hlavně levnější příští sezonu.

K letošnímu úlovku blahopřejeme.
Mgr. Ladislava Kučerová

foto: Ladislav Popelka

Ještě jednou Velká cena 
V minulém čísle jsme pro nedostatek místa neuveřejnili foto k článku „Velká 

Cena Obce Lutín“. Protože víc než přesvědčivě zachycuje elán a úsilí, s jakým 
běží malí závodníci k cíli, otiskujeme je dodatečně dnes. RR

foto: Václav Dostalík



Z minulosti Lutína
(Z kroniky obce vybral a upravil 

Vladimír Smékal.)
Rok 1979 byl Valným shromážděním 

OSN vyhlášen za Mezinárodní rok dítěte.  
Při příležitosti tohoto roku dobudoval MNV 
Lutín pavilon stravování a družiny mládeže 
pro ZDŠ. Tato stavba byla započata v roce 
1975 a hodnota díla činila 4 230 000 korun. 
V akci „Z“ tu bylo odpracováno 56 800 bri-
gádnických hodin. Pavilon byl ukončen 
30. října 1979 a slavnostně předán škole 
v listopadu téhož roku.

Ve vesnické části Lutína na dnešní 
Školní ulici byla vybudována v tomto roce 
pětibytová budova (č.p. 100).

Sbor pro občanské záležitosti přivítal 
do svazku obce 28 novorozeňat a patnác-
tiletým chlapcům a dívkám bylo předáno 
34 občanských průkazů.

Pondělní relace v místním rozhlase in-
formovaly občany o událostech týdne.

V průběhu škol. roku 1978-79 byla ve 
školní budově prováděna oprava elektroin-
stalace. Ze 176 žáků lutínské školy nepro-
spěla jen jedna žákyně. Bohatá byla mimo-
školní činnost žáků – nově začal pracovat 
folklorní kroužek Pšenička.

Střední odborné učiliště k. p. Sigma 
předalo provozům 47 vyučenců,  93 pra-
covníků studovalo při zaměstnání, z toho  
20 na vysoké škole.

V sobotu 12. května jel přes Lutín 32. 
mezinárodní cyklistický Závod míru Pra-
ha-Varšava-Berlín. Koncernovému podniku  
Sigma Lutín bylo uděleno čestné uznání za 
pomoc při jeho zajišťování.

Turistický odbor TJ Sigma uspořá-
dal šestý ročník turistického pochodu 
Mánesovou stezkou, kterého se zúčastni-
lo 452 turistů. Byla to jedna z největších 
účastí v historii tohoto pochodu.

Členové Českého zahrádkářského a ovoc-
nářského svazu uspořádali v říjnu výstavku 
ovoce a zeleniny, které se zúčastnilo i mnoho 
dalších pěstitelů.

Úspěšná byla, jako již po několikáté, 
výstava lutínských výtvarníků, pořádaná 
výtvarným kroužkem ZK ROH.

Počasí v roce 1979 nepřálo zemědělské 
výrobě a značné teplotní výkyvy měly nepří-
znivý vliv na růst zemědělských plodin.

SPOZ připravuje
Ve čtvrtek 29. října v 15.00 hodin se 

na Společenském domě v Lutíně usku-
teční tradiční setkání seniorů Lutína 
a Třebčína s kulturním programem. 
Členové SPOZ osobně provedou pozvá-
ní. Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Jana Šolcová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti
V červenci oslavili:
90 let Oldřiška Hübnerová Lutín
86 let Růžena Látalová Třebčín
86 let Miroslav Tylšar    Lutín
85 let Libuše Přehnálková Lutín
85 let Anna Freudlová Třebčín
84 let Ladislav Začal Lutín
82 let Marie Zieglerová Lutín
82 let Josef Vozňak Lutín
82 let Josef Horák Lutín
82 let Vlasta Kadlčíková Lutín
82 let Vítězslav Vybíral Lutín
80 let Marie Vitásková Lutín
80 let Ladislav Crha Lutín
V srpnu oslavili:
90 let Adolf Birek Lutín
88 let Jaromír Kaprál Třebčín
87 let Josef Šperka Lutín
86 let Miroslav Smička Třebčín
85 let Vlasta Recová Lutín
83 let Květoslava Stratilová Lutín
83 let Ludmila Kučeříková Lutín
83 let Marie Látalová Třebčín
82 let Štěpán Machala Lutín
82 let Marie Staňková Lutín
75 let Ludmila Schulmeisterová Lutín
75 let Božena Siváková Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví 
a spokojenost.

Narozené děti: 
červen:
Marek Ošťádal Lutín
Julie Navrátilová Lutín
červenec:
Ema Holcová Lutín
Kateřina Koutná Lutín

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

a pohody.

Opustili nás ve věku …
90 let Božena Gargelová Lutín
82 let Pavel Kubala Třebčín
75 let Josef Skyva Třebčín
25 let Tomáš Crha Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou 
soustrast.

Blahopřejeme 
k životnímu jubileu 

Rok se sešel s rokem a bylo nám opět 
ctí poblahopřát našemu rodákovi 

panu  Františku  S p u r n é m u
z Lip ke 102. narozeninám. 

Oslavil je 11. srpna letošního roku.
Oslavenci přejeme z celého srdce jmé-

nem Sboru pro občanské záležitosti, jmé-
nem třebčínských zastupitelů i jménem 
svým, aby ho stále provázelo zdraví, dob-
rá mysl a spokojenost v rodinném kruhu. 
A přejeme si, abychom se v příštím roce 
zase všichni společně sešli.

Zdena Burdová
Ladislav Smička

* * *

Vítání občánků
V neděli 5 . července byly v Třebčíně 

slavnostně přijaty 
do svazku obce 2 děti.

Krásným programem je přivítaly děti 
MŠ Lutín, báseň přednesla studentka 

Magdalena Bílá.

Sbor pro občanské záležitosti
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