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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané,

rok 2012 je již minulostí. Vždy na prahu nového roku 
si každý z nás pro sebe rekapituluje své úspěchy a neú-
spěchy, co se mu podařilo a co ne, vyslovuje svá přání 
a dělá plány.

Do nového roku vždy vstupujeme s nadějí, že nebu-
de horší než ten předchozí. Bez ohledu na neklidný svět 
plný násilí a utrpení a na často nepochopitelné cho-
vání a jednání našich politiků věřím, že zdravý rozum 
a moudré zacházení s důvěrou občanů zvítězí nad hlou-
postí, arogancí a nezdravou touhou po moci.

Na začátku roku 2013 bych se rád obrátil ke všem ob-
čanům, kteří v minulém roce udělali cokoliv dobrého pro 
společné blaho. Chtěl bych poděkovat všem, jejichž svět 

nekončí na prahu jejich bytu, všem, kteří věří tomu, že 
vlastní spokojenosti mohou dosáhnout jen ve společen-
ství spokojených lidí a jsou ochotni pro to něco udělat. 
I v letošním roce budeme totiž, stejně jako v minulých le-
tech, potřebovat nejenom morální podporu, ale i pomoc 
při zajišťování akcí a projektů, které jsme naplánovali.

Proto bych Vám všem, vážení spoluobčané, chtěl po-
přát, aby se naplnila všechna Vaše předsevzetí, abyste 
rok 2013 prožili ve zdraví a spokojenosti, s nezbytnou 
dávkou štěstí. Přeji Vám z celého srdce rok moudrých 
rozhodnutí, přeji Vám, aby naše obec byla místem, kde 
se budeme citit spokojeni a doma.

Antonín Bábek
starosta

Foto: Zdena Tomková



Akce 2012
Na rok 2012 naplánovalo zastupitelstvo 

celou řadu akcí – investiční výstavbu, 
opravy a nákup pozemků důležitých pro 
obec.

Z investičních akcí bylo dokončeno 
propojení vodovodu Lutín – Třebčín. 
Dofi nancování tohoto díla z vlastních zdro-
jů představuje 2,5 mil. Kč. Vybudování 
komunikace a chodníku v lokalitě nad ná-
dražím v Třebčíně realizuje vítězná fi rma 
za 3,18 mil. Kč v jarních měsících tohoto 
roku, aby nebyla ohrožena kvalita díla.

Další velká akce plánovaná na rok 2012 
– vybudování nového chodníku ve staré 
části Lutína za téměř 3 mil. Kč – se ne-
uskutečnila, protože podmínkou jejího fi -
nancování bylo získání dotace. Po prvním 
neúspěšném kole a odvolání očekáváme 
kladné vyřízení naší žádosti. I v případě  
zamítnutí však  budeme akci v letošním 
roce realizovat. Soutěž na zhotovitele této 
veřejné zakázky je připravena.

V souladu  s plánem investiční výstav-
by, oprav a pořízení majetku byly v roce 
2012 realizovány některé nákladnější 
akce, např. výstavba části vodovodních 
a kanalizačních přípojek v Třebčíně  (lo-
kalita nad nádražím – 145 tis. Kč), oprava 
zásahového vozidla CAS pro třebčínské 
hasiče (524 tis. Kč), pořízení bezpečnost-
ní kabiny pro sekačku KUBOTA (150 tis. 
Kč), oprava kaple v Lutíně a její ohrazení 

sloupky (175 tis. Kč), rekonstrukce a elek-
troinstalace ve společných prostorách by-
tového domu č. p. 80 v Lutíně (171 tis. Kč) 
a celá řada akcí fi nančně méně náročných 
včetně projektových dokumentací pro dal-
ší připravovaná díla.

Mimo plánovaná díla bylo nutné provést 
v průběhu roku opravy objektů a zařízení 
v havarijním stavu – části střechy školy 
a bytového domu č. p. 80 v Lutíně, pod-
lahy přízemního bytu, teplovodů a vodo-
vodního řadu v DPS (problém bude doře-
šen letos).

V prostoru hlavní brány areálu SIGMA 
byla provedena přeložka vodovodního 
řadu a v závěru roku bylo v Růžové ulici 
v Lutíně v prostoru zrušených plantážek 
vysazeno několik stromů jako základ bu-
doucí odpočinkové 
zóny (asi 120 tis. 
Kč).

Další fi nanční pro-
středky vložila obec 
do pořízení majetku, 
především do ná-
kupu některých po-
zemků – parcely č. 
189/3 (okolí starých 
obchodů v Lutíně 
–  383 tis. Kč) a par-
cely č. 108/5 (areál 
ZD v Lutíně – 158 
tis. Kč).

Dále byl vykou-

pen pozemek při výjezdu z Lutína na Třebčín 
za ulicí K Trati. Jeho část obec potřebuje nutně 
pro vybudování cyklostezky Lutín – Třebčín. 
Posledním pozemkem pro cyklostezku, který 
se zatím nepodařilo vykoupit, je část parcely 
v blízkosti železniční vlečky v Třebčíně. Bez 
ní není možné dokončit projektovou doku-
mentaci a získat stavební povolení jako nut-
nou podmínku pro podání žádosti o dotaci 
a vyhlášení soutěže na zhotovitele díla.

Je třeba zmínit se také o půjčce ve výši 
269 tis. Kč poskytnuté OS Region 
HANÁ, které v roce 2012 zabezpečovalo 
vybudování dětského hřiště v areálu MŠ 
v Lutíně.

Ing. Lubomír Václavík
tajemník
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Foto: Zdena Tomková

Setkání seniorů
Každoroční setkávání seniorů na spo-

lečné kulturně společenské akci se již  sta-
lo dobrou a také příjemnou tradicí.

V listopadu loňského roku to bylo již se-
tkání v pořadí deváté. Stejně tak jako ty 
předchozí přineslo seniorům pobavení, 
zapomenutí na každodenní všední staros-
ti, popovídání se sousedy a s přáteli a na-
konec i aktivní odpočinek.

Pořadatelé také každý rok hledají ten 
nejlepší i nejzábavnější kulturně spole-
čenský program, který by seniory sku-
tečně zaujal, pobavil a přinesl i něco 
nového a neobvyklého. Jestli můžeme 
připravované programy vždy jen po-
chválit, pak ten letošní předčil všechna 
očekávání a seniory doslova ohromil. 
A proč?

V hlavním programu totiž vystoupila 
Vojenská hudba Armády ČR a Statutárního 

města Olomouc a ta 
koncertovala tak, 
jak se od vojáků asi 
ani jinak očekávat 
nedá. Profesionálně 
a brilantně, ale ne-
jen to. Pohled na 
uniformované mla-
dé a urostlé chla-
py, perfektní kázeň 
a chování, to vše 
působilo doslova ú-
chvatně. A povši-
ml jsem si, že sem 
tam se v oku mile 

překvapených seniorů zaleskla i šťastná 
slzička.

Celé hudební těleso řídil kpt. Richard 
Czuczor, mimo jiné lutínský občan, kte-
rému jistě patří uznání a poděkování 
největší. A nejen jemu. Vždyť mladičký 
pražský dirigent, sólisté, krásně zpívající  
konferenciér a celý soubor odvedli výkon 
nejvyšší.

Po koncertu vojenské kapely se již spo-
lečnost seniorů věnovala trochu lehčímu 
žánru a s chutí si i zatančila a zazpívala se 
skupinou Radomíra Škrabala. I jim patří 
ocenění a poděkování.

Setkání seniorů  2012 se bezesporu nejen 
vydařilo, ale nasadilo pro příště organizá-
torům programu velmi vysokou laťku.

A závěrem? Za všechny zúčastněné se-
niory poděkování personálu Obecního 
úřadu v Lutíně, zastupitelům, Sboru pro 
občanské záležitosti a Českému sva-
zu žen v Lutíně. A příště zase ve zdraví 
na shledanou v sále Společenského domu 
SIGMA.           

Ladislav Smička
Foto: Jan Spurný
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ADVENT V NAŠÍ OBCI

Mikuláš v Třebčíně

Tentokrát se děti sešly v sále KSZ již 
v neděli 2. prosince, aby společně očekáva-
ly příchod Mikuláše. Byl pro ně  připraven 
poněkud odlišný program než v minulých 
letech. Po ukončení totiž neodcházely jako 
obvykle domů, ale všechny společně s ro-
diči  k vánočnímu stromku ke kapličce. 
A každý, kdo chtěl, mohl pod stromečkem 
vystupovat. Přihlásily se skoro všechny 
děti, i ty, které snad ani nechodí do školky. 
Nejprve si  vyrobily potřebné rekvizity- vy-
barvily velké zvonky – a pak začal nácvik 
známé vánoční písně Rolničky. Malé děti 
tančily, ty větší s rodiči zpívaly. A aby je 
nacvičování bavilo, prokládali jsme je dal-

šími hrami a soutě-
žemi.  

A potom už ko-
nečně přišel Miku-
láš doprovázený an-
dělem a čertem. 

Děti přednášely 
i zpívaly, ty menší 
často dost roztře-
seným hláskem – 
vždyť čert byl na-
blízku. Když byla 
Mikulášova nůše 
prázdná, naposledy 
si všichni zopako-
vali nacvičené vy-
stoupení a hurá ke stromečku.

Poděkování patří všem, kdo se podíle-
li na organizaci nadílky. Katce Křížkové, 
která s dětmi nacvičovala skladbu, Aničce  

Škrlové, která doprovázela na klavír, 
i ostatním, kteří připravili sál, starali se 
o program a občerstvení.

Jana Chvátalová

Vánoční stromy
Rok uběhl jako voda a o první adventní 

neděli jsme se v Třebčíně mohli trochu 
zastavit, nikam nespěchat, setkat se a po-
povídat si s přáteli při rozsvěcení vánoč-
ního stromu. 

Ke stromečku přišel i Mikuláš přivítat 
děti, které pro všechny přítomné měly 
připravené krásné kulturní vystoupe-
ní. U stromečku nechyběla ani poštovní 
schránka, kam mohli všichni zúčastnění 
vhodit dopis pro Ježíška se svým přáním. 
Pro zahřátí byl připraven čaj, svařák a ne-
chyběly ani vdolečky, medovina a trdelní-
ky. 

Děkuji všem, kdo se  na přípravě této 
kulturní akce podíleli.

Zdena Tomková, 
místostarostka „Hvězda zářila a vzduch se chvěl…“ 

zpívá se v jednom americkém spirituálu, 
který 3. prosince kolem 17. hodiny přesně vy-
stihoval tu správnou adventní atmosféru při 
rozsvěcování vánočního stromu v Lutíně. 

Po slavnostním uvítání panem starostou 
Antonínem Bábkem nás paní učitelka Leona 
Čotková seznámila 
s programem, který 
byl opravdu pestrý: 
od vánoční dílny 
pro děti přes tradič-
ní výrobu papírové-
ho řetězu, který se 
pyšnil 513 oky (opět 
byl překonán rekord, 
tentokrát o 33 ok) až 
po hudební program 
s překvapením. 

Vystoupení zaháji-

li žáci klavírního oddělení ZUŠ Iši Krejčího 
při ZŠ Lutín pod vedením paní učitelky 
Natalie Šiškovy (1.p. Natalie Šiškova - rus-
ké příjmení)  několika vánočními skladbami 
a písněmi. Poté následoval hudební program 
žáků ZŠ Lutín za doprovodu paní učitelky 
Renaty Čechové, která zařadila tradiční čes-
ké koledy i pár „novinek“. Ty jistě potěšily 
všechny přihlížející. Nálada byla výborná, 
protože zpívali nejen žáci, ale i jejich učitelé, 
kteří oslnili písní „Neviem byť sám“ z reper-
toáru slovenské skupiny Elán a americkým 
spirituálem „Bim bam“,  zpívaným ve dvoj-
hlasé úpravě. 

Adventní náladu dotvářelo hudební pře-
kvapení – Trubači z  Olomouce a také vůně 
lahodného punče, trdelníků a dalšího ob-
čerstvení. Vánoční hudba Jirky Štěpánka 
a Romana Kubínka dokonale podmalováva-
la dlouho očekávaný okamžik – rozsvícení 
vánočního stromu, po kterém následoval 
okouzlující a ohlušující ohňostroj.

Sváteční odpoledne uběhlo jako voda. 
Všichni odcházeli domů plni nových zážit-
ků a s pocitem, že „všechno zářilo i strom se 
skvěl“.

Mgr. Renata Čechová

Foto: Roman Geisel

Foto: Mgr. Jan SpurnýFoto: Zdena Tomková
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Mateřská centra po dvaceti 
letech

Ve dnech 16. a 17. listo-
padu 2012 proběhl v Praze 
IV. kongres Sítě mateř-
ských center. Z našeho 

Klásku jsme se vypravily dvě. Byly jsme 
opravdu zvědavé, jak takový kongres probí-
há, a zároveň nás zaujala témata přednášek, 
možnost poznat nové lidi a zjistit, jak to fun-
guje jinde.

Po prezentaci a slavnostním zahájení 
začala série přednášek, při kterých se po-
sluchači rozhodně nenudili. Od prezident-
ky Sítě mateřských center Rút Kolínské, 
PhDr. Ing. Marie Oujezdské a psycholožky 
Prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., jsme získali 
mnoho cenných informací o historii a sou-
časnosti mateřských center, o důležitosti vaz-
by dítěte a matky pro psychický vývoj dítěte 
a zároveň pro matku samotnou a o důležitos-
ti mateřství pro ženu.

Mgr. PaedDr. Bc. Hana Pašteková-Ruper-
tová nám prozradila svůj vlastní způsob 
„kterak se nezbláznit na mateřské dovole-
né“, přednášky Mgr. Michala Uhla z Fakulty 
sociálních věcí UK a dalších lektorů nám 

přinesly další cen-
né poznatky o práci 
v centrech, potřebě 
rovnováhy mezi pro-
fesním a rodinným 
životem a cestě, jak 
k ní dospět. O čin-
nosti rodinných cen-
ter promluvil také 
zahraniční host.

Celý program prv-
ního dne ukončila 
spisovatelka Alena 
Wagnerová, která
stála u zrodu prvního mateřského centra 
v ČR před dvaceti lety.

Po náročném dni jsme ocenili večerní kul-
turní program nazvaný „Bez mužů to nejde“, 
který nás opravdu pobavil. Muži – taťkové  
„baletili“ na hudbu Labutího jezera, svým 
vystoupením nás potěšili spisovatel Michal 
Wiewegh a skupina Yellow sisters.

Druhý den nás čekal trochu volnější pro-
gram – výborná přednáška Hany Paštekové-
Rupertové, prezentace vybraných mateř-
ských a rodinných center a skupinové besedy.

Z kongresu jsme odjížděly s novými ná-
pady na programy pro naše centrum, aby se 
mohla jeho činnost dál rozvíjet. 

Náš Klásek je otevřená skupina. O tom, 
jaký bude, rozhodujeme my sami. Vytvořme 
společné prostředí, kde budeme rádi, kde 
jeden druhému pomůžeme a budeme dě-
lat něco užitečného. Kdy jindy než v době 
spěchu, konzumu a stresu se máme zastavit 
a zamyslet nad tím, co je opravdu hodnotné 
a čemu stojí za to věnovat svůj čas!

Za Rodinné centrum Klásek
Mgr. Radka Chmelářová 
a Mgr. Monika Balgová

(Text článku je zkrácen a upraven. Plné 
znění můžete najít na webových stránkách 
RC Klásek.)

Foto: soukromý archiv

Konec roku v knihovně
V posledním listopadovém týdnu navštívi-

li naši knihovnu prvňáčci. Seznámila jsem je 
s uspořádáním knihovny a uložením knih , 
se základními pojmy jako kniha, pohádka, 
příběh, naučná literatura, spisovatel, malíř, 
ilustrace a s tím, jak správně a šetrně s kni-
hami zacházet.

Děti potom přiřazovaly pohádkové po-
stavy, které k sobě patří, a společně vy-
právěly pohádku o Červené karkulce. 
Povídaly si o těšení na Vánoce a poslechly 
si, jak se na Vánoce těšily děti z Bullerbynu. 
(Stejnojmenná kniha u nich zvítězila v loň-
ské anketě.)

Skřítkové je za to, jak byly šikovné, a hlav-
ně za krásné pohádkové stromy, které pro ně 
děti vytvořily, odměnili perníčky.

Ve čtvrtek 13. prosince patřila knihov-
na zase žákům třetích tříd.  Společně jsme 
si povídali o době předvánoční - adventu, 
Mikuláši, vánočních tradicích a zvycích, 
o tom, jak se Vánoce slavily dříve  a jak se 
slaví dnes.  Potom děti čekalo překvapení - 
zdobení perníčků, které pro ně opět upekla 
s láskou cukrářka paní Šimková. Děti byly 
velice zručné a perníčky krásně nazdobily. 
Bylo vidět, že je tato činnost baví. Musím 
ještě dodat, že mi udělaly velkou radost 
krásnými sněhuláky, domečky a  ostatními 
vánočními dekoracemi, které samy vyrobi-

ly a věnovaly knihovně. Tyto jejich výrobky 
a výstavky se už staly pravidelnou výzdobou 
knihovny a oceňují je i ostatní návštěvníci.

Poslední výstavka krásných pohádkových 
stromků, které vyrostly v knihovně v celý 
pohádkový les, se čtenářům velmi líbí. Chtěla 
bych za něj pochválit děti ze školní družiny 
a jejich vychovatelky, které je podpořily.

Zároveň mě moc potěšila slova učitelek, ro-
dičů a hlavně dětí, že se vždy těší do knihov-
ny a na to , jaké překvapení je tam čeká. 

Přeji všem čtenářům, dětem i dospělým, 
vše nejlepší v novém roce a knihovně hodně 
spokojených čtenářů.

Bronislava Pospíšilová
knihovnice

Foto: Mgr. Milena Vychodilová
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Poplatky v roce 2013
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 13. 

zasedání 13. prosince 2012 Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů (dále jen „po-
platku za likvidaci odpadů“). Byla schvá-
lena nová sazba ve výši 420 Kč na osobu 
s účinností od 1. ledna 2013. Poplatníkům, 
kteří dosáhnou v příslušném kalendářním 
roce věku 71 a více let, se poskytuje úleva 
100 Kč.

Tato obecně závazná vyhláška vychází 
z novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb., 
o místním poplatku, který nabyl účinnosti 
1. 7. 2012  a přinesl některé zásadní změny.

Sazba poplatku je dvousložková. Jednu 
složku tvoří částka s horní hranicí 250 Kč 
na osobu a kalendářní rok. Výši této částky 
stanoví obec podle svého uvážení, aniž by 
ji ve vyhlášce zdůvodňovala. Obec Lutín 

má tuto částku už roky neměnnou a činí 
100 Kč. Tvoří podíl nákladů, které neob-
sahuje druhá složka -  kalkulace, ale které 
mají přímou vazbu na likvidaci odpadů.

Druhá složka je stanovena z výše po-
sledních známých nákladů obce na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Výše této složky nesmí podle už zmíněné-
ho zákona přesáhnout limit 750 Kč na oso-
bu a kalendářní rok. V případě obce Lutín 
činí tato částka 324,73 Kč (zaokrouhleně 
320 Kč) na osobu a rok. Náklady byly brá-
ny za celý rok 2011 a patří k nim náklady 
na smíšený komunální a velkoobjemový 
odpad, náklady na úklid košů na veřejných 
prostranstvích (mechanizace a personál-
ní zajištění) a náklady na pořízení pytlů 
na odpady.

Náklady na likvidaci odpadů činily v roce 
2011 částku 1 065 780 Kč. Počet poplatníků 
rozšířený o cizince a  fyzické osoby vlast-
nící stavbu určenou k individuální rekrea-
ci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, je  3282. 
Vydělením obou čísel dostaneme sazbu 
v Kč na osobu a rok. Poplatek za likvidaci 
odpadů pro rok 2012 nebyl zvyšován.

Rada obce projednala na svém zase-
dání 17. prosince 2012 také sazby po-
platků za vodné a stočné pro rok 2013. 
Provozovatel vodárenského zařízení v ma-
jetku obce, společnost ARKO Technology, 
předložil  kalkulaci, ze které vyplývá, že 
sazby těchto poplatků zůstanou ve své zá-
kladní části na úrovni roku 2012, nedojde 
tedy  k navýšení. Protože však jsou poplat-
ky za vodné a stočné zatíženy DPH, dojde 
i zde k celkovému nárůstu cen, neboť DPH 
se zvedá  ze současných 14 na 15%.

Závěrem jenom pro ilustraci: současná 
sazba vodného a stočného činí 57,50 Kč 
včetně DPH. Od 1. ledna činí sazba 
57,94 Kč. V konečném výsledku bude saz-
ba zaokrouhlena .

Ing. Lubomír Václavík

Kdy – kde – co v lednu a únoru
První masové sportovní akce nového roku – novoroční výstup 

na Kosíř (v úterý 1. ledna) a zimní běh přes Kosíř (v sobotu 5. led-
na) – jsou už za námi. Těm, kdo se nezúčastnili, můžeme alespoň 
prozradit, že během prvního dne roku 2013 dorazilo do cíle 3643 
turistů, aby se na hanáckém „Mount Blancu“ pozdravili s přáteli 
a známými, popřáli si vše nejlepší a zkontrolovali, jak pokračuje 
výstavba rozhledny.

Zimního běhu přes Kosíř se zúčastnilo 176 vytrvalců. 
A na co se ještě můžete těšit v lednu a únoru?
Pro malé i velké jsme připravili

9. ledna –  karneval na ledě v Lutíně
(středa)          tenisové kurty (kluziště) v Lutíně
18. ledna – ples SRPŠ při ZŠ a MŠ Lutín
(pátek)          aula ZŠ Lutín
2. února – 17. obecní ples v sále Společenského domu
(sobota)     v Lutíně
    SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY

9. února – ostatky v Třebčíně, průvod masek
(sobota)        taneční zábava v KSZ
 –  karneval MŠ v Lutíně

(v případě příznivého počasí maškarní karneval 
na ledě)

16. února – karneval ZŠ Lutín
(sobota)

Obec Lutín zve všechny občany na

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ
VLADIMÍRA SMÉKALA 

od 12. do 15. února 2013 
vždy od 14 do 16 hod. v aule ZŠ Lutín.

Kulturní komise rady

O čem jednala rada obce  

dne 31. 10. 2012:

Schválila: 
uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

ve výši 8 900 Kč na zabezpečení akce  
„Country bál“, pořádané kulturní ko-
misí 9. listopadu v aule ZŠ ;    

poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Lutín 
v částce 9 000 Kč na zabezpečení 
akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ 

v Lutíně (3. prosince v prostoru před 
OÚ);

uvolnění prostředků z rozpočtu obce 
ve výši 7 500 Kč na zabezpečení kultur-
ně společenské akce „Svatomartinské 
posezení“ (10. listopadu v KSZ v Třebčí-
ně);

program 12. zasedání zastupitelstva 
obce konaného 13. listopadu v aule ZŠ.

Souhlasila:
s přesunutím termínu zahájení akce 

„Komunikace a chodník Třebčín“ (lo-
kalita za nádražím) na začátek roku 
2013 (březen–duben). Zhotovitel (spo-
lečnost IDS Olomouc) provede nezbyt-

né úpravy stávající komunikace, aby 
byla přes zimu použitelná;

s instalací kogenerační jednotky o vý-
konu 30 kWe a 62 kWt do kotelny 
na sídlišti v Lutíně, která je majetkem 
obce.

dne 13. 11. 2012:    

Schválila vyhlášení záměru na proná-
jem nebytových prostor obecních ne-
movitostí čp. 85 a 165 v ul. U Parku 
v Lutíně včetně pozemků pod objekty 
(p. č. 105/1 a 105/2 v k. ú  Lutín). Jedná 
se o pronájem uceleného komplexu  sta-
vebně a technicky sloučených objektů.

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
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Poznáváme Vídeň

Jednou za dva roky pořádá naše ško-
la pro žáky výlet do hlavního měs-
ta Rakouska. Tentokrát jsme jeli už 
29. listopadu. Ještě nebyla moc velká 
zima, ale Vídeň už byla krásně vánočně 
vyzdobená.

Navštívili jsme přírodovědné muze-
um s úžasnými a vzácnými exponáty, 
prošli jsme Hofburgem, prohlédli jsme 
si Stephansdom a  žáci mohli z jeho 
věží obdivovat celé město, protože byla 
pěkná viditelnost. Už také vědí, kde je  
císařská hrobka rodu Habsburků, diva-
dlo i opera. Ale stejně nejlepší to pro 
ně bylo na vánočním trhu před radni-

cí, kde se zkoušeli domlouvat německy 
i anglicky při koupi dárečků a dobrot. 

Vánočně naladěni jsme se vraceli večer 
domů.      Mgr. Eliška Mišáková

Vánoční vaření

Ve škole se žáci učí nejen teorii, ale i jak 
se co má správně udělat. Ať už na škol-
ním pozemku, v dílnách nebo i ve školní 
kuchyňce. A teď jsme si nemohli nechat 
ujít vánoční čas a zkusili jsme si navodit 
jeho vůni a atmosféru i ve škole. Žáci se 

dali s velkým elánem do pečení různých 
druhů cukroví, a dokonce zvládli i růz-
né druhy bramborového salátu. Jen ten 
tradiční kapr byl nahrazen řízkem. Ale 
i tak jim moc chutnalo. Překvapilo mne, 
jak jsou  šikovní. Tak ať se vše povede 
i vám a nic nespálíte ani v novém roce.

Mgr.Eliška Mišáková  

Vánoční hvězda                    

Tradiční charitativní prodej „Vánoční 
hvězda“ proběhl v mateřské a základ-
ní škole v Lutíně ve středu 5. prosince. 
Květinu prodáváme již devátým rokem 
a těší nás, že zájem o její koupi neklesá.

Náš projekt podporuje dětské hemato-
-onkologické oddělení Fakultní nemoc-
nice v Olomouci a tentokrát jsme pro ně 
získali částku 20 600 Kč.

Děkujeme všem kupujícím a přejeme 
hlavně pevné zdraví.

Dana Ostianová 
Mgr. Leona Čotková

ŠKOLY INFORMUJÍ

dne 21. 11. 2012:

Schválila:
domovní řád bytového domu č. p. 127 

(DPS) v Lutíně s platností od 1. 12. 2012;
uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

na zabezpečení akcí „Vázání adventních 
věnců“ (v pátek 30. 11. v aule ZŠ – částka 
1500 Kč), „Rozsvěcení vánočního stro-
mu“ v Třebčíně (v neděli 2. 12. – částka 
6500 Kč), „Vánoční koncert“ v Třebčíně 
(v neděli 23. 12. – částka 6500 Kč).

Vzala na vědomí nesouhlasné sta-
novisko Krajské správy silnic Olo-
mouckého kraje ve věci umístě-
ní zpomalovacích prvků na silnici 
k „Větřáku“ v Třebčíně.

O čem jednalo zastupitelstvo obce
dne 13. 12. 2012:

Schválilo: 
členský příspěvek Mikroregionu Ko-

sířsko pro rok 2013 ve výši 100 Kč 

na osobu (celkem 320 tis. Kč) na vý-
stavbu rozhledny na Velkém Kosíři;

prodej pozemku p. č. 184/7 o výměře 
11m2 za cenu 300 Kč/m2 Ing. Začalovi 
a p. Doleželovi pro vybudování schodů 
do restaurace Neptun;

dofi nancování příspěvku obce Mi-
kroregionu Kosířsko jako spoluúčast 
na hrazení projektu Kompostéry;

Plán investiční výstavby, významných 
oprav a rekonstrukcí pro rok 2013.

 /ba/

Foto: Eliška Mišáková

Foto: Eliška Mišáková
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

Judisté soutěžili

V Lutíně v tělocvičně ZŠ se dne 24. lis-
topadu  uskutečnil turnaj mláďat a mlad-
ších žáků v  judu. Zúčastnily se oddíly SK 
Lutín, Židlochovice, Sigma Olomouc, SK 
UP Olomouc a jeden závodník z Přerova. 
Celkem bylo asi 85 závodníků. 

Turnaj se konal již posedmé a většina 
z nás už věděla, o co jde. I tak jsme byli 
asi všichni nervózní. 

Jak to všechno probíhalo? Někteří ro-
diče závodníků šli na sedmou hodinu 
připravovat tělocvičnu. Vážení začalo 
v 8:00  a zahájení v 9:30 hodin. Soutěž 
pr obíhala na dvou tatami (žíněnkách). 
Začínalo se od nejlehčích a nejmladších 
závodníků. Nejtěžší a nejstarší závodníci 
museli počkat až do 12:30. 

Všichni jsme se „prali“ jako o život. 
I když to někomu nevyšlo podle jeho 
představ, dal do každého zápasu vše, co 
mohl. Turnaj byl ukončen asi ve 13 ho-
din. Každý závodník, i na čtvrtém, pátém 
a šestém místě, obdržel medaili, diplom 
a perník.

Nakonec bychom měli poděkovat panu 
řediteli Janu Spurnému, paní zástupkyni 
Lence Souškové a všem, kteří na turnaji 
pomáhali a organizovali ho.

Hlavně  ale musíme poděkovat naší tre-
nérce Jiřině Kubíkové za to, že nás tak 

dobře trénuje  a že jen díky ní se můžeme 
tohoto turnaje účastnit.  

Miroslava Ganiecová 
Veronika Holbová, 8.A

Turnaj ve vybíjené

Máme soutěživé a pohybově nadané děti. 
V listopadu 2012 si změřili své síly a pohy-
bové dovednosti  žáci  4. a  5. ročníku  v  již 
tradičním turnaji ve vybíjené. Síly soupeřů 
byly vyrovnané, bo-
jové nasazení  obrov-
ské  a sportovní  at-
mosféra fantastická. 
Ale protože zvítězit 
může jen ten nejlepší, 
na stupni nejvyšším 
se ocitlo družstvo 
Stars z  5. A, těsně 
za nimi Smajlíci ze 
4. A  (překvapení  tur-
naje), na  třetí  příčce 
Šmoulové z Himalájí 
z 5. B a šikovné Lišky 
ze  4. B na místě čtvr-
tém. 

Všichni malí sportovci  byli odměně-
ni sladkými cenami. Nejlepšími hráči 
turnaje byli vyhlášeni: z 5. tříd Hanka 
Weidingerová a Anička Křížková, ze 4. 
tříd Pavel Chmelář a Tomáš Procházka. 
Všem srdečně gratulujeme. 

Závěrem musím říci, že každým rokem 
jsou děti lépe sportovně připravené a  každá 
třída vystupuje jako stmelený kolektiv. Žáci 
se dokáží domluvit, zorganizovat si herní tak-
tiku, povzbuzovat se. Fandí i těm, kteří občas  
něco pokazí. Neobjevují se žádné výčitky, 
slzy nebo uražené tváře. Všechny spojuje 
společný cíl – sportovní nasazení a kolektivní 
hra družstva.

Ve sportovním zápolení budeme i nadále 
pokračovat. Na jaře připravujeme pro 1. stu-
peň turnaj v dřevobalu (deskobalu), což je ko-

šíková se zjednodušenými pravidly pro  men-
ší  děti. ( Hraje se s lehkým míčem a body se 
získávají úderem o dřevěnou desku, nikoliv 
košem.) Všichni se už teď těšíme na další 
sportovní klání a poměřování sil.

Mgr. Marie Pokorná

Ve fl orbalu jsme dobří

Na podzim jsme v naší škole postavili šest 
týmů, které reprezentovaly naši školu ve fl or-
balu. To je přes 60 dětí.

Poprvé si mohly zahrát i děti z prvního stup-
ně. Kluci z 3. až  5. ročníku  dokázali v silné 
konkurenci vybojovat druhé místo v okre-
se. Porazili je pouze žáci  ZŠ Heyrovského. 
Stejně stará děvčata měla trochu snazší cestu 

k úspěchu. Do turnaje se  přihlásila pouze 
čtyři družstva  a jedno z nich na turnaj nedo-
jelo. Naše děvčata si bez problémů se soupeři 
poradila a jednoznačně okresní kolo vyhrála. 

Stejného úspěchu, ale v silnější konkuren-
ci dosáhly i žákyně 6. a 7. roč. Okresní kolo, 
které se konalo v naší škole, vyhrály a krajské 
kolo je čeká  v Hranicích.

V nejtěžší situaci  byly  nejstarší hol-
ky.  Byly favoritkami a během turnaje svou 

kvalitu dokazovaly 
zápas za zápasem. 
Bezpečně se probo-
jovaly až do fi nále, 
kde nastoupily proti 
družstvu z Medlova. 
Toto družstvo v zá-
kladní skupině po-
razily bez větších 
problémů, ale fi nále 
je vždy něco jiného. 
Přestože měly  mno-
hem víc šancí a jed-
noznačnou převahu 
na hřišti, prohrály 
zápas 1:2. Byly moc 

smutné, ale druhé místo je také krásné a stále 
zůstávají nejúspěšnějším dívčím družstvem 
uplynulých čtyř let.

Kluci mají složitější situaci v tom, že 
do okresního kola se musí probojovat přes 
kvalifi kační okrsková kola, z nichž postu-
puje pouze první. Naše škola je přidělena 
do skupiny v ZŠ  Heyrovského, což vždy 
znamená, že se musíme utkat s výběrem 
sportovních tříd této školy. Porazit to-
hoto soupeře je vždy velmi těžké. Letos 
se to nepodařilo ani mladším žákům, 
kteří skončili na čtvrtém místě v okrs-
kovém kole, ani starším žákům. Ti byli 
velmi blízko velkému úspěchu a postu-
pu do okresního fi nále. Nakonec ale ZŠ 
Heyrovského neporazili, těsně prohráli  
a skončili na druhém místě. Lze však říci, 
že i toto družstvo patřilo letos k těm nej-
lepším v okrese. 

Úspěchy dětí mě velmi těší. Jsem rád, že 
se rády „hýbou“, a  je pěkné, že si kromě 
vědomostí odnesou i krásné vzpomínky 
na sportovní úspěchy, kterých u nás dosáhly. 

Mgr. Jan Chmelář 

Foto: Barbora Pokorná/

Foto: Markéta Klevetová



Sigmundova SŠs Lutín

Rukodělná soutěž 

Ve dnech 21. – 22. listopadu se 
v Olomouci konal 17. ročník prezen-
tační výstavy učebních a studijních 
oborů středních škol a vyšších odbor-
ných škol Olomouckého kraje Scholaris 
2012. Při této příležitosti vyhlásila 
Okresní hospodářská komora Olomouc 
„Rukodělnou soutěž základních a střed-
ních škol 2012“. 

Sigmundova střední škola strojírenská 
Lutín se na této soutěži také prezentova-
la několika výrobky svých žáků. První 
místo v kategorii Strojírenská výroba 
získal exponát Otočný stolní svěrá-
ček. V kategorii Junior byl náš maskot 
Sigmunďáček Emil oceněn osobní ce-
nou ředitele lutínské Sigmundovy SŠs 
Mgr. Pavla Michalíka - předsedy sek-
ce na podporu řemesel OHK Olomouc. 
Vyrobili jej žáci současného 1. ročníku 
oboru Karosář a sladká odměna je jistě 
potěšila. 

Autoři oceněných výrobků obdrželi 
za  dobrou práci a snahu  věcné ceny 
z rukou předsedy představenstva OHK 
Olomouc Ing. Tomáše Sýkory. Drobné 

věcné odměny byly předány také všem 
přítomným žákům, kteří sice nevyhrá-
li, ale kus dobré práce odvedli.  

Ing. Oldřich Fojtek
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Vánoční laťka

Na každoroční Vánoční laťku – sou-
těž základních škol ve skoku vysokém 
v Těšeticích – se ve čtvrtek 20. prosin-
ce vypravili žáci, kteří se kvalifi kovali 
ve školním kole. Pohár, který loni získaly 
dívky, jsme sice nevyhráli, ale druhé mís-
to chlapců a druhé místo dívek nás také 
velmi potěšilo.

V jednotlivcích nejvíce uspěli Michaela 
Gieselová, která v kategorii mladších 
žákyň zvítězila skokem 135 cm a vytvo-
řila tak nový rekord soutěže, a Michal 
Koutný, který skončil v kategorii mlad-
ších žáků na druhém místě skokem 
135 cm. Všechny děti se opravdu snažily 
a naši školu reprezentovaly velmi dobře.

Mgr. Radka Chmelářová

Tornádo Lutín v akci

Florbalový tým Tornádo Lutín „vlétl“ 
po prázdninách do nové sezony. Zatímco 
v té minulé jsme se hlavně učili a sbírali 
zkušenosti, letos jsme už ostříleným tý-
mem a obávanými protivníky.  

Hodně věcí se od loňska změnilo. Náš tým 
se rozrostl, a to tak, že teď hrajeme dokon-
ce ve dvou kategoriích. Mladší děti hrají 
Olomouckou ligu elévů, ti starší už nastupují 
v Olomoucké lize mladších žáků. A v obou 
kategoriích si vedeme velmi dobře. 

Více tréninku, ale hlavně rostoucí zku-
šenosti a fl orbalové umění hráčů se samo-
zřejmě odráží v našich výsledcích. Jak elé-
vové, tak mladší žáci si vedou dobře, před-
vádějí týmovou hru a baví naše přízniv-
ce krásnými kombi-
nacemi a spoustou 
gólů. Elévové, tedy 
ti mladší, zatím pře-
konávají všechna 
očekávání a ve své 
soutěži patří k ab-
solutní špičce, ne-
jsou-li úplně nejlep-
ší. Hned z prvního 
turnaje v Mohelni-
ci si odvezli pohár 
za první místo, 
protože suverénně 
„přejeli“ všechny
soupeře. Poté ná-
sledovalo třetí místo 
na turnaji v Lipníku 
nad Bečvou a pak další dva vítězné turnaje 
za sebou. Takže zatím třikrát první a jed-
nou třetí místo. Skvělé. 

V kategorii mladších žáků zatím na tur-
najový triumf čekáme. Nějaké to vítěz-
ství však určitě brzo přijde. V prvním 
turnaji sezony jsme obsadili čtvrté místo. 
Ve druhém  v Uničově jsme vyhráli tři 
zápasy v soutěži a celkově obsadili skvělé 
druhé místo. A v posledním turnaji před 
Vánocemi jsme se umístili na bronzové 

příčce. Výkony mladších žáků jsou turnaj 
od turnaje lepší a pohár za první místo jis-
tě brzy rozšíří naši výstavku. 

Závěrem děkuji rodičům, bez kterých 
by náš tým rozhodně nemohl fungovat.  

Díky za jejich ochotu ráno vstát a bez-
pečně nás dopravit na turnaj. Za každé-
ho počasí, někdy i pěkně daleko.  Při hře 
nám zase pomáhá jejich povzbuzování. 
Zejména díky tatínkům máme ty nejhla-
sitější příznivce v lize. To všechno nám 
moc pomáhá. 

Do nového roku si přejeme, aby se nám 
výsledkově dařilo ještě lépe, ale hlavně 
aby se děti dál bavily touto krásnou hrou.

Pavel Kovařík

Foto: Oldřich Fojtek

Foto: Kateřina Křížková



Turisté bilancovali

Odbor turistiky TJ Sigma Lutín uspo-
řádal koncem roku svou výroční schůzi. 
Uskutečnila se 27. listopadu v důstojném 
prostředí slatinických lázní, protože v sou-
časné době nelze v Lutíně podobné akce 
pořádat.

Hlavním bodem programu byla výroční 
zpráva o činnosti, přednesená předsedou 
odboru Vladimírem Grézlem. Její obsah 
potvrdil, že je možné se činností odboru 
pochlubit.

V odboru turistiky je organizováno 37 
členů, z toho 19 žen. Jeho činnost byla za-
hájena 25. ročníkem novoročního výstupu 
na Kosíř a účast 3001 turistů opět potvr-

dila, že je to nejmasovější akce v širém 
okolí.

7. ledna byl odbor turistiky spolupořada-
telem 33. ročníku zimního běhu přes Kosíř 
(Memoriál Ing. Květoslava Křížka), které-
ho se zúčastnilo 152 závodníků v  sedmi 
kategoriích. Za posledních dvacet let to 
byla největší účast.

Nejnáročnější jarní akcí z hlediska přípra-
vy byl 39. ročník pochodu a 36. ročník běhu 
Mánesovou stezkou, pořádaný 12. května 
společně se členy Ligy 100 Olomouc. Počet 
účastníků dosáhl opět průměru posledních 
let – 127 turistů, 65 běžců a 21 cyklistů.

Pro členy byly pořádány dva turistic-
ké zájezdy. V květnu byly cílem Jizerské 
hory, Lázně Libverda, Smrk a Harrachov, 
v září si turisté vyjeli do Žďáru a Hamrů 
nad Sázavou a na Zelenou horu. Zájezdy 

byly jako vždy velmi úspěšné a účastníci 
spokojeni.

Většina členů odboru se zúčastnila IX. 
ročníku Hanáckého cestovatele. Na slav-
nostním ukončení v Hněvotíně 23. září byli 
odměněni certifi káty.

Na výroční schůzi vystoupil také staros-
ta obce Antonín Bábek, který informoval 
přítomné o zahájení a průběhu výstavby 
rozhledny na Kosíři. 

Na závěr zasedání nastínil  předseda odbo-
ru plán práce na rok 2013, z něhož je patrno, 
že by zdárná činnost  odboru měla i nadále 
pokračovat. Poděkoval také všem, kdo  při 
organizování akcí pomáhali nebo je spon-
zorovali: Lutínské nástrojárně, Obci Lutín, 
Mikroregionu Kosířsko a Lázním Slatinice.

Vladimír Smékal
 člen odboru turistiky
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Pozdrav z Duhy Křišťál
Vážení čtenáři, 

dlouho předpoví-
daný konec světa 
jsme přežili, užij-
me si i tento rok 
tak, jako by měl být 
poslední. 

Pokud ještě ne-
víte, co budete dělat ve svém volném 
čase, určitě se k nám přidejte. Nejenže 
máme v tomto roce  v plánu procestovat 
bezmála celou republiku, jet po dvou 
letech na zimní tábor na Pavučinku - 
chatu v Rychlebských horách... My už 
teď pomalu plánujeme další letní tábor. 
V roce 2013 se ponese v duchu známého 
příběhu, na který navazuje celosvětový 
„trhák“ Pán prstenů. Všichni se můžete 

těšit na strhující příběh Hobita. Sleduj-
te naše stránky www.duha-kristal.cz 
a stránky tábora http://tabor.lutin.cz.

Doufám, že se na nějaké z našich akcí 
potkáme! Ahoj!

Petr „Hryzal“ Doseděl

Kapcziho pohár 2012
Oddíl tenisu se úspěšně prezentoval 

v okrese Olomouc již v roce 2011, kdy 
družstvo ve složení Petr Brázdil, Petr 
Chudoba, Petr Jurák, David Rojka, Radek 
Šnejdar a Ladislav Vybíral postoupilo 
v amatérské tenisové lize družstev do ex-
traligy v Kapcziho poháru.

V roce 2012 změnili organizátoři celý 
systém soutěže. Sloučili všechny tři sku-
piny v jednu. Celá soutěž se odehrála tzv. 
„švédským systémem“ na osm kol. Zápasy 
probíhaly od poloviny května do poloviny 
září.

Tenisové družstvo museli tvořit nejméně 
dva hráči. Jedno utkání sestávalo ze dvou 
dvouher a jedné čtyřhry.

Za Sigmu Lutín střídavě hráli David 

Rojka (jednička družstva -  neprohrál je-
diné utkání v celé soutěži), Petr Chudoba, 

Petr Brázdil, Petr Jurák a Ladislav Vybíral.
V tomto složení se umístili v konku-

renci 24 družstev 
na třetím místě. 
Od druhého místa 
za týmem AMKO 
je dělilo jen horší 
skóre . První místo 
vybojoval tým TK 
RAUTY.

Věříme, že nám 
sportovní forma 
a zdraví dovolí hrát 
v příští sezoně opět 
o nejvyšší příčky 
v této zajímavé te-
nisové soutěži.

Ladislav Vybíral

Foto: Petr Doseděl

Z TJ SIGMA LUTÍN

Zleva: David Rojka, Petr Brázdil, Petr Chudoba, Ladislav Vybíral

Foto: Marek Surzyn

...i já jsem přežil(a)!
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Zachraňme Černé ouško

Ne, nejde o naléhavé volání o pomoc, 
ale pouze o jeden z řady titulů, které mů-
žete najít v posledních třech letech 
v našich knihkupectvích v oddělení 
literatury pro děti. Jejich autory jsou 
Jiří a Alena Nevěční z Lutína, mladí 
manželé a rodiče, skromní, milí, nená-
padní, ale nadaní literárně i výtvarně. 
K tvorbě didaktických publikací je 
přivedlo přání využít vlastních zkuše-
ností a schopností a přispět k usnad-
nění a zpestření nelehké práce rodičů 
a pedagogů.

Mgr. Jiří Nevěčný vystudoval spe-
ciální pedagogiku na UP v Olomouci. 
V současné době pracuje jako systémo-
vý inženýr a  věnuje se převážně školení 
a vzdělávání dospělých.

Alena Nevěčná, DiS (diplomovaný spe-
cialista), absolvovala strojní průmyslovku 
a studium na  VOŠ v Olomouci, obor apli-
kace výpočetní techniky v ekonomice.

Kromě společné tvorby vychovávají oba 
manželé s láskou a svědomitě své dvě děti 
– devítiletou školačku Šárku a o čtyři roky 
mladšího Lukáška, kteří jsou pro ně záro-
veň zdrojem tvůrčí inspirace, tak trochu 
„pokusnými králíčky“ a pravděpodobně 
také prvními kritiky.

Jejich knížky jsou určeny dětem před-
školního a raně školního věku. Veselé 
a poučné příběhy jsou spojeny s úkoly 
rozvíjejícími dětskou fantazii, zrakové 
vnímání, grafomotoriku, postřeh, soustře-
děnost, pozornost, logické myšlení a zá-
kladní matematické představy. Pomáhají 

dětem poznávat okolní svět a oriento-
vat se v základních životních situacích. 
Dospělým připomínají, jak důležité jsou 
pro každé dítě první roky života v harmo-
nickém a láskyplném rodinném prostředí, 
kde má nacházet jistotu, lásku, porozumě-
ní a pomoc.

Edice knížek plných vtipných 
nápadů a kresbiček se ujala 
nakladatelství Portál, Rubico 
a Grada. Doposud bylo publiko-
váno devatenáct titulů a určitě 
se můžeme těšit na další.

V poslední době se autoři sna-
ží navázat spolupráci s Českou 
televizí a je možné, že se  s  je-
jich dobrodružnými příběhy 
ze světa dětí a jejich zvířecích 
kamarádů setkáme také na te-
levizních obrazovkách. Jistě 

nejsem sama, kdo by je uvítal jako zdra-
vou a velmi potřebnou konkurenci cizích 
a často nepříliš kvalitních pořadů pro děti.

Přejeme zdraví, inspiraci a štědré spon-
zory!

Mgr. Ladislava Kučerová
Foto: soukromý archiv

Region HANÁ se rozšířil

V závěru 
uplynulého 
roku 2012 
bylo na val-
né hromadě 
R e g i o n u 

HANÁ a následně na zasedání rady 
Regionu HANÁ rozhodnuto o rozšíření 
území o další obce. Počet obcí sdruže-
ných v Regionu se zvýšil na 46.

Začínali jsme  v roce 2003 s 15 ob-
cemi Mikroregionu Kosířsko a částí 
Mikroregionu Litovelsko. Nyní Region 
HANÁ obsahuje celé Kosířsko, části  
Litovelska, Konicka a Kostelecka.

Jako neziskové občanské sdružení 
pracujeme metodou LEADER a hlav-
ním cílem je zkvalitnění života občanů 
našich obcí a rozvoj regionu.

V loňském roce jsme kromě celé 
řady rozvojových projektů na území 
obcí dokončili dva významné projekty, 
které stojí za to jmenovitě uvést. Jde 
o projekt Spojují nás tradice (ochotnic-
ká divadla, řemesla, folklor a ještě pro-
bíhající putovní výstava) a dále projekt 
nazvaný Volnočasová infrastruktura 
obcí Regionu HANÁ, kdy byla v osmi 
obcích zbudována dětská a multifunk-
ční hřiště.

Za stručnou zmínku stojí také podpo-

ra regionálních výrobků, kde spolupra-
cujeme s MAS Moravská cesta v zís-
kávání a přidělování značky „ HANÁ 
regionální produkt“, který se týká Hané 
v širším slova smyslu. V tomto přípa-
dě jde o území 333 obcí. Poslední cer-
tifikáty byly předány v prosinci v Bílé 
Lhotě.

Certifikát „HANÁ regionální pro-

dukt“ získalo Zemědělské družstvo 
Senice na Hané za jogurty, tvaroh, sýry 
a mléko. Z rukou předsedy certifikační 
komise Ing. Miroslava Mačáka a před-
sedkyně MAS Moravská cesta Julie 
Zendulkové jej převzal Ing. Antonín 
Hlavinka, vedoucí provozu mlékárny.

Ing. Miroslav Mačák

ZAJÍMAVOSTI

Mapa Regionu HANÁ platná od 1. 1. 2013.
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Lutín po 70 letech

V osmém pokračování našeho seri-
álu fotografií se dostáváme konečně 
do středu obce. 

Na rozdíl od předchozích fotografií je 
vidět, že se pohled po 70 letech příliš 

nezměnil. Mladší čtenáře upozorňuji 
na stojan uprostřed, kam sedláci svá-
želi konve s nadojeným mlékem, odkud 
byly pak hromadně odváženy do mlé-
kárny.

Pozorné čtenáře mých příspěvků ur-
čitě napadlo, proč jsou tam stále foto-

grafie ze staré části Lutína. Ale je tomu 
bohužel tak - kromě několika novějších 
domů na Olomoucké ulici téměř nic ji-
ného neexistovalo. A co se týká továr-
ny, to už může být jiný seriál.

 Ing. Karel Mišák
Foto: Osobní archiv – Karel Mišák

Z minulosti Lutína

/Z kroniky obce vybral a upravil 
Vladimír Smékal./

 
V roce 1998 byla dokončena rekon-

strukce budovy bývalých jeslí, do kte-
ré byly umístěny stavební úřad, odbor 
bytového hospodářství a hlavně obecní 
knihovna. Kolem budovy byl vybudo-
ván nový chodník ze zámkové dlažby. 
Byly vysazeny stromy a keře a ozele-
něn prostor od ulice Zahrádky k auto-
busové zastávce před obecním úřadem. 
Byla provedena telefonizace (bez sou-
činnosti s obcí).

Významnou politickou událostí v roce 
byly volby do Poslanecké sněmovny 
v červnu a komunální volby v listo-
padu. Účast ve volbách do Poslanecké 
sněmovny byla 74,4%, účast ve vol-
bách do obecního zastupitelstva do-
konce jen 52,96%. Zvítězili KDU-ČSL 
a Nezávislí (33,33%) před Nezávislými 
kandidáty (28,57%). Starostou byl opět 
zvolen Ing. Miloslav Hübner.

Rok 1998 v oblasti fi nancování skončil 
úspěšně – přebytek hospodaření činil přes 
2 mil. Kč. Obecní rada zasedala dvakrát  
měsíčně za vysoké účasti členů (94,6%), 
veřejné zasedání obecního zastupitelstva se 
konalo čtyřikrát, účast občanů byla malá.

Vybavení obce prodejnami a provo-
zovnami služeb bylo na výši, nově byla 
zřízena prodejna Večerka, která byla 
díky výhodné provozní době hojně na-
vštěvována.

Základní školu navštěvovalo 417 
žáků, kteří byli rozděleni do 19 tříd. 
Ve škole pracovalo 36 zaměstnanců, 
z toho 24 učitelů. Největším úspěchem 
v mimoškolní činnosti bylo 1. místo 
v meziškolním fotbalovém turnaji.

Sigma Lutín, a. s., oslavila 130 roků 
trvání výroby čerpadel. Významným 
úspěchem značky SIGMA bylo ocenění 
mobilní čerpací stanice Sigma 400 zla-
tou medailí na MSV v Brně. V Sigmě 

Malý mistr

Naše obec se může pochlubit dalším slib-
ným sportovním talentem. Je jím sedmile-
tý prvňáček Marek Veselý z Třebčína, 
žák ZŠ Slatinice. V září 2012 se stalo 
jeho družstvo mistrem ČR v minitenisu 
a na slavnostním večeru 14. prosince bylo 
oceněno klubem TK Agrofert Prostějov. 
Poháry mistrů ČR za rok 2012 převza-
li všichni hráči spolu s trenérem z rukou 
nejpovolanějších – našich nejlepších te-
nistů Petry Kvitové a Tomáše Berdycha. 
Blahopřejeme.

Mgr. Ladislava Kučerová
(O velkém úspěchu malého tenisty a jeho 

kamarádů nás informovala jeho maminka 
Dana Veselá.) Vítězné družstvo – Marek Veselý první zleva Foto: Dana Veselá

Foto: osobní archiv Foto: Karel Myšák
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Opustili nás ve věku …
93 let Adolf Birek Lutín
79 let Marie Šmídová Lutín
72 let Milada Vlčková Lutín
69 let Emil Halíř Lutín

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast. 

Sbor pro občanské záležitosti

Na návštěvě

Každý rok v předvánočním čase navště-
vují zástupci Sboru pro občanské záleži-
tosti spolu se starostou obce bývalé občany 
Lutína, kteří prožívají podzim svého života 
v domovech důchodců. I naše prosincové 
setkání bylo plné vzpomínek a příjemného 
povídání. S potěšením a slovy díků přijali 
vánoční balíček od SPOZ a drobnou kera-
miku s krásným přáníčkem od žáků lutínské 
ZŠ naši bývalí spoluobčané Jiřina Maláková 
a Vlasta Bednárková v Moravském 
Berouně, Ludmila Kučeříková a Josef 
Vozňák v Prostějově a Anna Vozňáková 
ve Chválkovicích. Spolu s jejich blízkými 
jim přejeme zdraví a spokojenost.

S dárkovým balíčkem a vánočním a novo-
ročním přáním jsme navštívili také naše ob-

čanky Janu Bobálovou a Evu Tomáškovou 
v Centru Dominika v Kokorách a Kristinu 
Vörösovou v Domově důchodců v Jesenci.

Vánoce jsou svátky radosti, klidu, lidsko-
sti, lásky a úcty k člověku. Zkusme v na-
stávajícím roce více přemýšlet o tom, jak 
upřímně to myslíme s pozorností a úctou 
k ostatním lidem, svému okolí a přírodě. 

Sbor pro občanské záležitosti přeje 
všem spoluobčanům do nového roku 
pevné zdraví, štěstí, lásku, vzájemné 
porozumění a osobní i pracovní úspě-
chy. Přejme si, aby rok 2013 byl pro 
nás o něco lepší než ten  minulý.

Mgr. Jana Šolcová
předsedkyně SPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

V listopadu  oslavili:
86 let Anna Coufalová Třebčín
84 let Jaroslav Hlava Třebčín
82 let Mária Krajčovičová Lutín
81 let Jaroslava Koubková Lutín

V prosinci  oslavili:
88 let Josef Dostál Lutín
87 let Ludvík Aczberger Lutín
87 let Jaromír Kubla Třebčín
85 let Žofi a Skládalová Lutín
82 let Vlastimil Hofírek Třebčín
82 let Lenka Krejčířová Třebčín
82 let Emilie Vojáčková Lutín
81 let Jaroslava Látalová Třebčín
80 let Marie Machalová Lutín
80 let Jitka Zatloukalová Třebčín
80 let Vojtěch Spurný Třebčín

Všem jubilantům přejeme zdraví a spo-
kojenost.

Narozené děti: 

září:
Sofi e Doležalová Lutín
Petr Zahradníček Lutín

říjen:
Eliška Červenková Lutín
Maxim Přidal Třebčín
Liliana Fialová  Lutín

listopad:
Sebastian Tunka Třebčín
Zuzana Nováková Třebčín
Viktorie Pospíšilová Třebčín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich pří-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

bylo v roce 1998 zaměstnáno 1969 pra-
covníků.

V roce 1998 se v Lutíně narodilo 27 
dětí.

Trestná činnost občanů byla opět 
značná. Na území Lutína a Třebčína 
bylo spácháno 67 trestných činů, způ-
sobená škoda činila téměř 3 mil. Kč.

V počasí nebyly zaznamenány polární 
zimy (pod -20oC), zato v letním obdo-
bí jsme prožili patnáct tropických dní 
(nad 30oC).

Redakční rada Obecního zpravoda je se k přání připojuje.Redakční rada Obecního zpravoda je se k přání připojuje.
 Děkuje všem čtenářům a dopisovate lům a věří, Děkuje všem čtenářům a dopisovate lům a věří,

že si je jich pochopení a přízeň zachová i v novém roce.že si je jich pochopení a přízeň zachová i v novém roce.
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