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Hody v T eb ín
Celé generace T eb í ák  vzpomí-

nají na to, jak se jako d ti vždy na za-
átku kv tna mohly zú astnit pr vodu 

na oslavu ukon ení války a ve era s va-
trou. Mimo vatru a chytání chroust  
(t ch se bohužel v posledních letech 
p íliš mnoho neobjevuje) byla nej-
v tším zážitkem - k velké „radosti“ 
maminek - jízda z kopce po z...u dol  
do Ohrady. Práv  takto za ínaly  z po-

hledu d tí každoro n  hody v T eb ín . 
A stejným zp sobem za aly i letos.

Po adatelem t ídenního programu je 
Sbor dobrovolných hasi  – spolek, který 
v T eb ín  p sobí již tém  devadesát let. 
Obvykle bývá sou ástí programu hodový 
fotbalový turnaj. Organizáto i se však le-
tos rozhodli pro program zacílený na celou 
rodinu. A tak byla p ipravena prezentace 
minipivovar , ukázky výcviku policej-
ního psa, vystoupení ZUMBA REBELS 
OLOMOUC, mažoretek V ROVANKY, 

ukázka biketrialu a ve er zábavy. D ti 
lákal skákací hrad, malování na obli ej, 
poníci…. Samoz ejmostí bylo perfektn  
zorganizované ob erstvení.

V ned li dopoledne probíhala hodo-
vá mše, které se ú astní hasi i v uni-
formách, a po ní znovuodhalení desky 
P. Janu Kašparovi. 

V ele d kujeme po adatel m za velmi 
p kn  p ipravený program.

Ing. Ji í Burda
místostarosta

Krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a splněných přání, 
„dovolenou snů“ a šťastný návrat domů přeje všem dopisovatelům 

a čtenářům Obecního zpravodaje
redakční rada.

Fota: František Filípek

Hold páteru Janu Kašparovi

Minulost T eb ína je protkána adou vý-
znamných historických událostí a provází 
ji nemálo zajímavých osobností. Jednou 
z nich byl i páter Jan Kašpar (1861-1931).

Na hodovou ned li 8. kv tna p ipravili 

zastupitelé obce spolu s dalšími p íznivci 
i pam tníky velice p knou kulturn  spo-
le enskou akci – odhalení obnovené pa-
m tní desky P. Janu Kašparovi na dom  
p. 32, kde pobýval na odpo inku od roku 

1923. Nová pam tní deska nahradí p vod-
ní, kdysi zcizenou, kterou darovala dávno 

p ed druhou sv tovou válkou obec a její 
ob ané.

Jan Kašpar se narodil v nedale-
kých Vojnicích. Po studiích bohosloví 
v Olomouci p sobil v n kolika farnos-
tech, nejdéle pak v Lošticích. Po p ícho-
du do T eb ína si záhy získal všeobecné 
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Odhalení pam tní desky. Fota: Antonín Geiselestní hosté: zleva Martin Kašpar, PhDr. Jan Št pán, Ladislav Smi ka, Antonín Bábek, Ing. Ji í Burda.

Den d tí v T eb ín
Také letos mohly d ti oslavit sv j 

svátek v areálu „Ohrada“.  Byly pro n  

tradi n  p ipraveny sout že, hry a také 
další atrakce. Všichni ú astníci byli 
za svou snahu odm n ni sladkostmi 
a drobnými dárky. Nechyb l ani oblí-

bený skákací hrad a koloto  pro men-
ší d ti.  Pro ty starší p ipravili hasi i 
lanovou dráhu, po které sjížd ly d ti, 
ale i n kte í odvážní dosp láci v horo-
lezeckém úvazku dol  do Ohrady.

D tský den zpest ili také nadšenci 
z klubu Vzduchoplavci, kte í p edvedli 
rádiem ízené modely letadel a vrtulní-
k . Bylo se ur it  na co dívat a hlavn  
obdivovat um ní modelá . Na strán-
kách obce je krom  dalších fotografií 
také záznam videa z dronu. 

Na záv r m li hasi i p ipraveno ješ-
t  jedno p ekvapení. Protože nám p á-
lo po así, nast íkali p nu, a to se d ti 
vydovád ly. Dom  odcházeli všichni 
mok í, ale spokojení. 

Pod kování pat í všem po adatel m, 
kte í byli pot šeni velmi hojnou ú astí, 
a samoz ejm  sponzor m, kte í p isp -
li na dárky. 

Mgr. Jana ChvátalováKrásný den umožnil d tem vy ádit se v p n . Foto: Roman Geisel

renomé, respekt a oblibu mezi ob any. 
P isp la k tomu jeho povaha, vyzna ující 
se dobrotou, up ímností, pokorou a sta-
rostí o druhé. Pomáhal také p i ízení 
a správ  obce a jeho rady duchovního 
a vzd lance byly nedocenitelné. V tšinu 
asu ale v noval církevním v cem a sna-

ze pozvednout místní kapli sv. Floriána 
na vyšší úrove . To se mu také poda ilo 
a T eb ín se svým postavením blížil ob-
cím s farními kostely.

Páter Kašpar vždy sloužil lidem, staral 
se o jejich každodenní život a trápení, ra-
doval se s nimi z jejich radostí. Miloval 
d ti a mládež. Ze svých  nan ních pro-
st edk  daroval zna nou sumu práv  d -

tem a t eb ínským chudým, kapli odkázal 
 nan ní ástku na zakoupení zvonu a har-

monia. Také místní hasi i se mohli t šit 
z daru na vybavení zbrojnice. P itom šlo 
v té dob  o ástky nemalé. Snad i proto je 
na nové pam tní desce nazván dobrodin-
cem a jist  si zasloužil i jmenování est-
ným ob anem obce.

Zastupitel m obce a všem, kte í jim po-
máhali, se poda ilo zorganizovat jist  ne-
všední slavnostní akt. Pat í se pod kovat 
zvláš  Prof. Josefu Nevrlému, místosta-
rostovi Ing. Ji ímu Burdovi, starostovi 
Antonínu Bábkovi, PhDr. Janu Št pánovi, 
rodin  Chlupových a Martinu Kašparovi 
z p íbuzenstva rodiny Kašparových.

O profesionální výtvarné a emeslné 
provedení pam tní desky se pak zasloužil 
místní kamenický mistr Petr Krej í.

Církevní obce reprezentoval R.D. Petr 
Vrbacký, spirituál Teologického konviktu 
v Olomouci.

Ke slavnostní atmosfé e p isp la i ha-
nácká dechovka. Zvolená píse  „Moravo, 
Moravo…“, která už je slyšet málokde, 
jako by podtrhla spojení minulosti a tradi-
ce se sou asnosti. 

A  je tedy nová pam tní deska nejen o-
zdobou, ale hlavn  p ipomínkou p sobení 
a dobro innosti P. Jana Kašpara.

Ladislav Smi ka
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B h pro Mamma HELP 
Ve st edu 4. kv tna se 

v Lutín  uskute nil cha-
ritativní b h pro Mamma 
HELP centrum Olomouc. 

P ála bych vám být u toho!! Skv lá atmo-
sféra, parta správných lidí, nadšení a lás-
ka ke sportu se spojily v jedno a vzniklo 
z toho krásné odpoledne, které jsme si 
všichni moc užili. I p es nep íze  po así 
to b žci nevzdali. B haly všechny v ko-
vé kategorie od nejmenších až po dosp lé. 
Všichni k tomu p istupovali jednotn  - ne-
jdeme vít zit a sout žit, ale podpo it „ma-
mmahelpky“ a jejich innost. Do b hu se 
p ihlásily i jejich d ti.

Startovné bylo dobrovolné a záleželo 

na každém jednotlivci, jakou ástkou akci 
podpo í.  Výt žek inil 4179 korun. Moc 
d kujeme všem!

Velké pod kování pat í hlavn  orga-
nizátor m celé akce, a to p edevším 
Mgr. Radce Chmelá ové, zakladatelce 
Rodinného centra Klásek v Lutín , kte-
rá byla „mozkem“ tohoto projektu. Je 
radost být sou ástí takové akce s lidmi, 
kte í jsou zapálení pro v c, dokážou na-
kazit ostatní a nezištn  p isp t na dob-
rou v c! Samoz ejm  d kuji i kolegyním 
z Mamma HELP, které jsou mi vždy vel-
kou oporou a pomáhají p i realizaci všech 
takových akcí. 

T ším se na další ro ník b hu, do kte-
rého jsem p islíbila svou aktivní sportov-
ní ú ast. Je to velká výzva a už za ínám 

s tréninkem!! eká m  7,2 km. Nejde p e-
ce o to zvít zit, ale zú astnit se. 

Karla Otavová 
Mamma HELP Olomouc

* * *
K lánku bych se p ipojila konstato-

váním, že to byla „fajn“ akce, kde jsme 
mohli vid t, že je v Lutín  a okolí pár 
nadšenc , kte í, když  jde o dobrou v c,  
„jdou do toho“.  A navíc jako t locviká ka 
se raduji z každého pohybu jak d tí, tak 
i dosp lých. Závodu se aktivn  zú astnilo 
27 mladších d tí a 25 starších d tí a do-
sp lých. V ím, že p íští rok bude ješt  
v tší ú ast a p ijdou i ti, kterým to letos 
nevyšlo.

Mgr. Radka Chmelá ová

Organizátorem akce bylo RC Klásek. Foto: Bc. Lucie Migalová

Milovníky p ny neodradily ani malé p ehá ky. Fota: Jan Balga 

B hu se zú astnili velcí i malí. Foto: Mgr. Jaroslav Krej í

Pes je spolehlivý pomocník p i lé b  nemocných. 

„Máme rádi zví ata, 
protože jsou ….“

Ve st edu odpoledne 1. ervna se za-
hrada u Klásku prom nila za doprovodu 
„zví átkových“ písni ek v „minizoo“ pro 

d ti. I když jsme se všichni museli dvakrát 
schovat p ed dešt m, nenechali jsme se 
zastrašit a odpoledne si užili. Pro d ti byl 
p ipraven skákací hrad, jízda na koní -
cích, balonkový klaun, canisterapie, hry 
a poprvé také b hání v p n . 

D kujeme všem, kdo p išli a užili si od-
poledne spolu s námi, obci Lutín, hasi m 
ze Slatinek a maminkám, které napekly 
výborné buchty.

Bc. Lucie Migalová
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Tu áci z Madagaskaru 
v Olomouci
(aneb Jak komando Tu ák  
zachra ovalo Vejca)

O víkendu  3. – 5. erv-
na jsme nejeli na výpra-
vu nikam daleko…  Také 
pro , když se Tu áci až 
z Madagaskaru vydali 
k nám! A dostali na opa-

trování Vejca – prost  vají ko, které m li 
hlídat a možná i nechat vylíhnout. Ono by 
to ale nebylo známé u á í komando, 
dokonce i s vyd í sle nou Marlene, kdyby 
Vejca necht li zkusit vycvi it jako dalšího 
lena svého tajného komanda…
Nejen král Jeliman cht l ale Vejca pro 

sebe jako svého nástupce.  Našel se ješ-
t  n kdo tajupln jší a neznámý - a ten 
Vejca  v sobotu ráno unesl!! Naši Tu áci 
zahájili akci „Zachra  Vejcu!“ a za a-

li sledovat stopy únosce. Ty vedly p es 
ZOO a staré uli ky Olomouce až do jedné 
moderní budovy, kam byl Vejco unesen!
Tuto budovu dobývalo komando v ned li 
a v záv re né bitv  plné laserových zbraní 
(úplný Kowalského sen) nakonec zvít zi-
lo. Vejco byl op t mezi svými!

Akce se všem moc líbila. Proto p íšt  
nese te doma a poje te s námi!   

Fotky najdete v naší oddílové fotogalerii.
Tomáš „Stoupa“ Pospíšil

ekanka hodnotí
(P ípravný adapta ní program pro d ti 

p ed vstupem do mate ské školy.)

Miniškolka ekanka probíhala každé pon-
d lní a páte ní dopoledne od za átku b ezna 
do konce kv tna. Cílem adapta ního kurzu 
bylo p ipravit d ti od dvou let na docházku 
do mate ské školy.

Snažili jsme se s d tmi každé dopoledne 

strávit aktivn  – zpívání, cvi ení, pohybové 
básni ky a výrobky z výtvarného materiá-
lu byly nedílnou sou ástí každého dne. Ale 
zárove  m ly d ti i dostatek asu na kolek-
tivní nebo individuální hry, kde se u ily hrát 
si spolu s kamarády a vycházet si vst íc. 
Nechyb la ani dopolední spole ná sva inka. 

Za p kného po así následoval pobyt venku 
s procházkou po místním parku i blízkém 
okolí. Po procházce jsme se vrátili na zahra-
du, kde jsme stav li dome ky z p írodnin, 

hráli si na písku nebo kreslili k ídami.  
V pr b hu kurzu jsem pozorovala u d tí 

zlepšení v kolektivních hrách a v komuni-
kaci jak s kamarády, tak s u itelkami. Velký 
pokrok v hudebním projevu, v jemné moto-
rice a samostatnosti p i výtvarných innos-
tech byl také znát.

Všem malým „absolvent m“ p ejeme 
hodn  št stí a sluní ka na jejich další cest  
životem!

Denisa Kotrncová

Pohyb a dovád ní v tráv  se nám líbí. Fota: Lucie MiklíkováSkládáme a malujeme. 

„Vále ná“ porada p ed stopováním únosce. Fota: Tomáš PospíšilHledání v ulicích Olomouce. 

Milí tená i,
kone n  jsme se do kali léta, asu, kdy m -

žeme trochu zvolnit a odpo inout si. A jenom 
málo radostí se vyrovná etb  dobré knihy 

v p íjemném prost edí. Pokud si chcete tro-
chu zpest it dovolenou nebo jen dlouhý ve er, 
zastavte se u nás v knihovn . Otevírací doba 
je i o prázdninách po ád stejná.

Poslední dobou byla knihovna doslova 
zavalená knihami. D vodem bylo vy a-
zování knih, které se dlouho nep j ovaly. 
Na uvoln ná místa nastoupí nové kousky. 
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P j ovací systém se modernizuje. 

Pro  se recyklují nefunk ní 
úsporné zá ivky?

V tšina z nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární i úsporné zá ivky je pot eba odevzdat 
k recyklaci. Ne všichni ale víme, pro  a jaký 
je jejich další osud. 

Recyklace nefunk ních zá ivek je d leži-
tá ze dvou d vod . Tím prvním je ochrana 
životního prost edí p ed nebezpe nou rtutí, 
která je v t chto výrobcích v malém množ-
ství obsažena. V jedné úsporné zá ivce jde 
o 3–5 mg rtuti. P i mnohonásobn  vyšších 
koncentracích m že tato jedovatá látka po-
škodit nejen životní prost edí, ale i naše 
zdraví. 

Druhým d vodem je op tovné materiálové 
využití, jež u zá ivek v sou asnosti dosahu-
je 95–100 procent. Využitím recyklovaných 

materiál  p i další výrob  se šet í p írodní 
zdroje surovin. 

Zp tným odb rem a ekologickou recyklací 
osv tlovacích za ízení se od roku 2005 zabý-
vá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajiš uje i pro obec Lutín. 
Obyvatelé naší obce mohou nefunk ní zá-
ivky zdarma odevzdávat ve sb rném dvo-
e na adrese Slatinická 46, Lutín, rovn ž 

ve vestibulu základní školy, kde je umíst na 
nádoba na malé úsporné žárovky a zá ivky. 
Zá ivky lze odevzdat i v elektro obchod  p i 
nákupu nových. 

Ze sb rných míst sváží EKOLAMP zá iv-
ky do specializovaných recykla ních  rem, 
kde jsou z nich pro op tovné použití získává-
ny p edevším kovy, plasty, sklo a rtu . Hliník, 
mosaz a další kovy se mohou znovu použít 
v kovovýrob  nap íklad pro sou ástky jízd-

ních kol. Z recyklovaných plast  jsou vyrá-
b ny zatrav ovací dlaždice i plotové dílce. 
Vy išt ná rtu  je znovu využívána v pr my-
slové výrob . Sklo ze zá ivek se používá jako 
technický materiál nebo pro výrobu nových 
zá ivek. 

Prost ednictvím EKOLAMPu se v roce 
2015 recyklovalo tém  5 milion  zá ivek 
a výbojek. To p edstavuje 25 kg rtuti, která se 
díky zp tnému odb ru nedostala do p írody. 
Bohužel stále mnoho eských domácností 
nerecykluje a úsporné zá ivky hází do ko-
munálního odpadu. Práv  vy m žete pomoci 
tuto situaci zm nit. 

Více se o problematice nakládání s ne-
funk ními zá ivkami do tete na www.eko-
lamp.cz.

Ing. Jakub Chrást
místostarosta

Brzy se knihovna do ká i nové výmalby, 
kterou tolik pot ebuje. Malovat se bude 
tak, aby se to návšt vník  nijak nedotklo. 
Sou asn  s malováním bude opravena 
i p edsí , která je ve špatném stavu.

V ným tématem zpráv z knihovny byla 
modernizace. Touhle dobou už je našt s-
tí skoro hotová. tená m je k dispozici 
nový po íta  (další budou následovat), 
bezdrátový internet a barevná tiskárna 
s kopírkou.

Systém Clavius je kapitola sama o sob . 
Jeho zavedení s sebou nese adu výhod, 
ale i nevýhod. Ve chvíli, kdy se zbaví-
me výp j ních lístk  v knihách, nebude 
možné poznat, zda jste si knížku již d íve 
nep j ili. To znamená, že pokud jste velcí 
knihomolové, bude nejlepší si koupit dení-
ek, kam si poznamenáte, co jste už etli. 

Po íta  si bude pamatovat jen to, co jste si 
p j ili od „spušt ní“ nového systému.

Pr kazky jsou další novotou. Místo 
starších papírových se za nou používat 
nové se jménem a árovým kódem. Každá 
knihovna má na svých pr kazkách tro-
chu jiný obrázek. Ten náš je dílem lutín-
ských „osmák “, kte í odvedli kus práce. 
Pr kazky jsou práv  tak velké, aby se ši-
kovn  vešly do pen ženky, takže se nemu-
síte bát, že je poztrácíte.

Dnešní technika dokáže zastat i nejedno-
ho zapomn tlivého knihovníka, a tak bude 
hlídat všechny rezervace a upomínky po í-
ta . Pokud rádi zapomínáte, dejte pozor, a  
vám to „nespo ítá“.   Vše by tedy m lo 
být mnohem lépe organizované a as, který 
ušet íme, m žeme investovat do zvelebení 
knihovny a vymýšlení akcí pro ve ejnost.

P eji Vám všem, abyste si užili krásné 
léto a na erpali spoustu nových sil.

Jan Chabi ovský
 knihovník

Kdy – kde – co
v ervenci a srpnu
9. ervence - Memoriál Michala Grumlíka
(sobota)  (mezinárodní sout ž
  v požárním sportu)
  Ohrada v T eb ín
  (10,00 hod.)

23. ervence -  Tane ní zábava 
(sobota)  se skupinou SAX
  Ohrada v T eb ín
  ( 20,00 hod.)

29. ervence - Tane ní zábava
(pátek)   se skupinou
  TOTAL HARMONY
  Rybní ek v Lutín
  (19,00 hod.)

19. srpna  - Tane ní zábava
(pátek)  se skupinou QUERCUS
  Rybní ek v Lutín
  ( 19,00 hod.)

20. srpna - Tane ní zábava
(sobota)  se skupinou SAX
  Ohrada v T eb ín
  (20,00 hod.) 

Kulturní komise

O em jednala rada obce

dne 14. 4. 2016:
Schválila p ijetí  nan ního daru ve výši 
16 916  korun od spole nosti Bonita Group 
Servise, s.r.o. Uvedené prost edky budou 
použity na po ízení vahadlové houpa ky pro 
d tské h išt  za hostelem v Lutín .

dne 20. 4. 2016:
Schválila: 
�  vypracování dokumentu „Plán od-

padového hospodá ství obce Lutín“ 
prost ednictvím zadavatele spolku 
Odpady Olomouckého kraje a  nan ní 

Z RADY
A ZASTUPITELSTVA

Foto: Bc. Marie Chabi ovská
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spoluú ast obce ve výši 5 000 K  (cel-
kové náklady na vypracování iní asi 
30 tis. K );  

�  poskytnutí individuální dotace TJ 
Liga stovka  Olomouc, z.s., ve výši 
3 000 K  na zabezpe ení 40. ro níku 
b hu Mánesovou stezkou (14.5.);

�  uvoln ní  nan ních prost edk  z roz-
po tu obce 

  1. ve výši 7 000 K  na zabezpe ení 
ochotnického divadelního p edstavení 
(8.5. v aule ZŠ Lutín);

  2. ve výši 5 500 K  na zabezpe ení 
kulturních akcí Stav ní máje a Slet 
arod jnic (30.4. v Lutín );

  3. ve výši 4 000 K  na zabezpe ení 
akce Setkání žen ke Svátku matek 
(11.5.).

Všechny akce po ádala kulturní komise 
rady.

dne 4. 5. 2016:
Schválila vypln ní dotazník  pot eb-
ných k p ípadné možnosti erpání pro-
st edk  (dotací) z EU na opravy a výstav-
bu místních komunikací.

dne 11. 5. 2016:
Schválila: 
�  poskytnutí individuální dotace 
  1. ve výši 19 200 K  Centru Dominika 

Kokory, p.o., na zabezpe ení pobytových 
sociálních služeb pro ob any naší obce;

  2. ve výši 10 000 K  Klubu železni ních 
modelá  Lutín, z.s., na zabezpe ení in-
nosti;

  3. ve výši 5 000 K  sportovnímu klubu 
JUDO Lutín, o.p., na zabezpe ení 11. 
ro níku turnaje v judu (4.6. v t locvi n  
ZŠ Lutín);  

�  další uvoln ní prost edk  z rozpo tu 
obce ve výši 9 500  K  na zabezpe e-
ní kulturní akce Kácení máje a zábavy 
(28.5. na Rybní ku v Lutín ).

Souhlasila s provedením akce „Lutín, 
Olomoucká, R žová – úprava vNN, kNN“. 
Jedná se o rekonstrukci sít  NN v ulicích 
Olomoucká, K Sídlišti, R žová a B ízová 
v Lutín . P es komunikaci budou provede-
ny protlaky a všechny dot ené stavby a po-
zemky budou po ukon ení prací uvedeny 
do p vodního stavu.

Vzala na v domí výsledky výb rových í-
zení na výb r zhotovitele investi ních akcí
1.  rekonstrukce místní komunikace za ná-

dražím v T eb ín  (  rma SWIETEL-
SKY, stavební s.r.o., cena bez DPH 
2 461 726 K );

2.  oprava budovy pošty p. 124 v Lutín  
(Artego group, s.r.o., cena bez DPH 
965 571 K ).

dne 1. 6. 2016:
Schválila: 
�  p ijetí dotace ve výši 30 000 K  na po-

ízení, rekonstrukci a opravu požární 
techniky a nákup v cného vybavení 
SDH T eb ín;

�  poskytnutí individuální dotace ve výši 
5 000 K  hospici na Svatém Kope ku 
na zabezpe ení innosti;

�  uvoln ní prost edk  z rozpo tu obce
  1.  ve výši 39 000 K  na zabezpe ení 

kulturních akcí po ádaných kulturní 
komisí rady (4x tane ní zábava);

  2.  ve výši 6 500 K  na zabezpe ení 
akce „D tský den v T eb ín “ (12.6. 
v areálu Ohrada).  /ba/

T ídíme odpad hrav

V pond lí 30. kv tna byl pro všechny žáky 
naší školy p ipraven zajímavý program - 
,,Tonda Obal na cestách“. Zábavnou formou 
si všichni zopakovali, co v dí o t íd ní od-
padu. Ale zárove  jsme se dov d li n co 
nového. Lektorka nás pou ila, jak správn  
nakládat s odpady. Dále jsme si p ipomn li, 
co je to sb rný dv r, skládka nebo spalovna. 
Spole nost EKO-KOM, s.r.o., nás nabádá 
k t íd ní odpadu. ím více lidí se zapojí, tím 
mén  bude ni ena p íroda. Zjistili jsme, že 
v tšina z nás se již do programu zapojila. 
Doufáme, že se p idají i ostatní.

Lucie Bernatová, Kristýna ezní ková, 
Barbora Chudobová a Pavel Chmelá  

žáci 7. A  

ŠKOLY INFORMUJÍ

Správné t íd ní odpadu není žádná v da... Foto: Mgr. Kate ina Mrázková

Den Zem  v naší škole
Nejspíš víte, že 22. duben je Dnem 

Zem , ale co d lala naše škola v tento den, 
to asi nevíte. Tak tady to je: 

Naše škola m la dva Dny Zem . První 
jsme si užili ve tvrtek, kdy jsme „slavili“ 
v kin  Metropol v Olomouci.  Vid li jsme 
3D  lm Divoká Afrika, který byl pou ný 
a zajímavý zárove . Byl sou ástí festiva-
lu Academia Film Olomouc, který po á-

dá od roku 1966 Univerzita Palackého. 
Na míst  jsme dostali hlasovací lístky 
a hodnotili, jak se nám snímek líbil. 

Pátek 22. dubna jsme za ali p lhodinou 
ve t íd , kde jsme si poušt li video z naše-
ho divadla o Héraklovi, o kterém už víte 
z kv tnového vydání OZ. Poté jsme v se-
stav  6. A, 6. B a 4. A navštívili OV ( is-
ti ku odpadních vod) v Lutín . Po procház-
ce kolem odpadní vody, jiné odpadní vody 
a další odpadní vody jsme vyrazili zp t 

do školy. Po povinném umytí rukou a sva-
in  jsme se vydali do sb rného dvora, kde 

jsme vyslechli p ednášku o t íd ní odpadu 
a ekologické situaci. Obdarováni sladkost-
mi jsme spokojen  odešli na Rybní ek. Pro  
práv  tam? Protože Duha K iš ál Lutín tam 
m la p ipravené hry a zábavu, hrála hudba, 
sout žilo se…. co víc chtít na školní akci? 

Po odchodu len  DUHY m li šes á-
ci volno. Vzhledem k únav  jsme hlavn  
využili lavi ky ve stínu. To se ale neza-
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mlouvalo našim u itelkám, a tak jsme se 
zvedli a hráli hry, abychom m li „natréno-
váno“ na školu v p írod , která nás ekala 
v kv tnu. Celý den jsme si p kn  užili.

     Vojt ch Šmída, 6. B

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

Na žádost vyu ujících p ipravila 
RNDr. Marcela esalová, vedoucí pro-
vozování vodárenského za ízení ARKO 
TECHNOLOGY, a.s., pro žáky ZŠ stru -
nou zprávu o funkci, innosti a významu 
isti ky odpadních vod v Lutín . Uvádíme 

zkrácenou verzi:

P vodní istírna odpadních vod pro 
obec Lutín byla postavena v šedesátých 
letech minulého století jako mechanicko-
-biologická OV  s kalovými poli.

Rekonstrukce stávající OV prob hla 
v letech 2006 - 2007. Stará OV už nevy-
hovovala nové platné legislativ  a bylo nutné 
áste n  zm nit technologii išt ní odpadní 

vody a provést n které stavební úpravy.    
V sou asné dob  istí OV Lutín odpad-

ní vody z obce Lutín v etn  areálu Sigmy, 
místní ásti T eb ín, odpadní vody z Lip 
a Slatinek a všechny odpadní vody z obce 
Hn votín.

Za celý rok vy istí OV Lutín maximál-
n  až 525 000 m3 odpadní vody, což je až 
1450 m3/den. Pr m rn  ale vy istí OV 
denn  asi 950 – 1200 m3/den. 

V sou asné dob  je známo, že se slože-
ní odpadní vody p itékající na OV m ní. 
P í inou jsou isticí prost edky používané 
v my kách a pra kách, zna n  zvýšené 
zne išt ní zbytkovými léky a dalšími che-
mikáliemi. Proto není daleko doba, kdy 
bude pot eba stávající technologii p ehod-
notit a za adit další stupn , abychom naši 
p írodu do budoucna co nejvíce ochránili.

RNDr. Marcela esalová

„Šes áci“ ve Slu ákov
Žáci dvou t íd šestého ro níku prožili 

se svými u iteli p t dní školy v p írod  
ve Slu ákov . Užili si p kného po así 

a vedle pracovní nápln  nebyla nouze 
ani o zábavu. Sou ástí bohatého progra-
mu byla také jízda na raftech, kterou si 
vyzkoušeli pod vedením zkušených in-
struktor .

Po nezbytném pou ení o bezpe nosti, 
výb ru správných vest a nácviku základ  
pádlování se „raf áci“ vydali na plavbu 

po ece. O tom, že to byl mimo ádný záži-
tek, sv d í jejich vlastní slova:

„…P ed námi byly pe eje. Hrozn  jsme 
se báli, abychom nevypadli z raftu, ale 
nakonec jsme je p epluli bez nehody. .. 

Za jízdy jsme pozorovali krajinu kolem 
nás a ukazovali si, jaké výtvory v p írod  
mohl ud lat bobr… Ješt  jsme nev d li, že 
p ed námi je velká p ekážka. Už z dálky 
jsme uvid li, jak všichni zastavují u velké-
ho stromu, pod kterým se nedalo projet. 
Museli jsme vystoupit a rafty p enést…“

(Simona Fryblíková, 6.B)

Posádka druhého raftu byla z ejm  od-
vážn jší a její plavba a p ekonávání další 
p ekážky o n co napínav jší: 

 „…S každým metrem, co jsme se blížili 
k pe ejím, panika stoupala a nap tí sílilo. 

Pe eje byly blíž a blíž a nám se i na vod  
za ínalo potit elo. Náš instruktor byl 
takový „ost ílený vlk“ a cht l, abychom 
m li opravdový zážitek. Oto il raft a pe-
eje jsme sjeli pozpátku! Ani jsme si nesta-
ili po ádn  oddychnout a už se objevila 

další p ekážka. P es eku ležel vyvráce-
ný strom, který jsme museli podplout. 

Dobyli jsme Afriku. Foto: Jana Pali ková, Lenka ChudobováT emešek: Úkol spln n - bu ty budou! 

Š astnou plavbu „raf a ky“! Fota: Mgr. Jan ChmeláSlu ákov: Hledáme vodní živo ichy.
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Jarní sportovní akce 
V letošním roce se naše škola zapojila 

do projektu eského olympijského výbo-
ru s názvem Sazka olympijský víceboj. 
V pr b hu celého školního roku v tšina 
d tí naší školy plnila osm disciplin (skok 
z místa/trojskok, postoj ápa, hod bas-
ketbalovým mí em, hluboký p edklon, 
T-b h, zkrácené lehy-sedy, b h na 60 m 
a 500/1000m). Jejich výkony u itelé m -
ili a pe liv  zaznamenávali. Výstupem 

by m la být sportovní analýza, která 
bude d tem p edána na konci roku formou 
sportovního vysv d ení. 

Tento projekt byl rozší ením již zave-
deného projektu Odznak všestrannosti 
olympijských vít z  (OVOV), kterého se 
již tvrtým rokem zú ast ujeme. Proto 
jsme i v letošním roce op t celou školu 
rozhýbali v Den všestrannosti (15. dub-

na), na kterém jsme sout žili v p ti disci-
plinách (z celkových deseti).  Žáci s nej-
lepšími výsledky potom reprezentovali 
školu v okresním kole OVOV v Olomouci 
(22. dubna) a 11 žák  se dokonce dostalo 
až do krajského kola OVOV v Hranicích 
na Morav   (7. ervna). Získali jsme tam 
t i st íbrné medaile - Adéla St ídová, 
David St ída a Veronika Mrázková. 
Družstvo složené ze ty  chlapc  a ty  
dívek obsadilo krásné 6. místo. Z krajské-
ho kola do republikového  nále, které se 
letos bude konat v Brn , postupuje Adéla 
St ídová.

D ti z 1. stupn  sout žily ve vybíjené 
a poda ilo se jim v okresním kole obsadit 
2. místo.

Další novinkou byla akce, kterou jsme 
zorganizovali ve spolupráci s prost jov-
ským oddílem orienta ního b hu, a to 
Závody v orienta ním b hu. D ti, které 

byly rozd leny do ty  kategorií (dívky/
chlapci 5.-6.ro . a dívky/chlapci 7.-9. ro .), 
dostaly „orien áckou“ mapu lutínského 
sídlišt , kde m ly zakreslenou tra  s asi 
deseti kontrolami. Pozitivní bylo, že bylo 
nádherné po así, nikdo se neztratil, ani 
ú ast 161 d tí nebyla k zahození. 

Konec roku je spojený již tradi n  s po á-
dáním atletických závod  O pohár staros-
ty, které letos p ipadly na 9. erven. B h 
na 60, 150 a 1000 metr , skok daleký, hod 
mí kem, vrh koulí a štafetový b h jsou dis-
cipliny, ve kterých sout žili závodníci naší, 
hn votínské, senické a t šetické školy. 

Do konce školního  roku nám zbyl „jen“ 
softbalový turnaj, kterým jsme si zp í-
jem ovali poslední školní týden, kdy už 
d ti odevzdaly u ebnice a na dve e kle-
paly letní prázdniny.

Mgr. Radka Chmelá ová 
Mgr. Jan Chmelá

Na radu instruktora jsme si všichni sedli 
do spodní ásti raftu a p edklonili se, aby-
chom nezachytili hlavou o v tve. Bylo to 
napínavé….“  (Vojt ch Šmída, 6.B)

Všechny nástrahy zvládli, výlet si 
krásn  užili, š asn  dopluli a po p ti 

dnech se ve zdraví a plni zážitk  vrátili 
dom .  

* * * * * 

áry, máry, ententýky,
let li jsme do Afriky (tedy – jenom 

jako…). Také druháci strávili týden 

od 6. do 10. ervna ve škole v p írod  
v T emešku u Oskavy. 

Program byl pestrý a zajímavý, po así 
bylo ukázkové, jídlo vynikající, d ti spo-
kojené – co si více p át?

 Mgr. Jana Pali ková
Mgr. Lenka Chudobová

Z krajského kola OVOV v Hranicích. Foto: Jan ChmeláOrienta ní b h lutínským sídlišt m. Foto: Radka Chmelá ová

Ocen ní žák  9. ro níku
Posledním ervnovým dnem skon ila 

pro 31 žák  devátého ro níku naší ZŠ 
povinná školní docházka. Také letos 
byli mezi vycházejícími žáky ti, kte í 
dosahovali výborných studijních vý-
sledk  a úsp šn  reprezentovali školu 
p i r zných sout žích. Stalo se už p k-
nou tradicí, že SPOZ zve tyto žáky a je-
jich rodi e na setkání se starostou obce. 
To se uskute nilo v úterý 21. erv-
na v aule ZŠ a bylo velice neformální 
a p íjemné.

Starosta obce Antonín Bábek pod koval 
rodi m, u itel m i žák m. V cný dá-
rek  p evzali Hana Katrušáková, Ond ej 
Podivínský, Michaela Provazová, Radka 
Spurná a Tereza Vá ová. P ejeme nejen 
ocen ným, ale i všem vycházejícím žá-
k m, aby se jim da ilo ve vybraných stu-
dijních i u ebních oborech. Lutínská škola 
je pro další studium ur it  dob e p ipravi-
la. A  jsou tedy získané znalosti dobrým 
základem pro další etapu života, P ejeme 
krásné, zasloužené prázdniny.

Mgr. Jana Šolcová
p edsedkyn  SPOZ

* * * * * 

Za sebe a celý kolektiv pedagog  ZŠ 
hodnotí úterní setkání Mgr. V ra Vo ková, 
která byla po t i roky (od. 6. do 8. ro .) 
t ídní u itelkou poloviny letošních absol-
vent :

D jiny jsou tvo eny generacemi lidí, kte í 
si postupn  p edávají své znalosti a zkuše-
nosti. Setkávání p edstavitel  starší a mladé, 
nastupující generace je proto svým zp so-
bem symbolické. Staneme-li se ú astníky 
takového setkání, máme pocit, jako by d ji-
ny krá ely kup edu p ímo p ed našima o i-
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Ocen ní žáci: zleva Tereza Vá ová, Radka Spurná, Mgr. Petr Jakob (t ídní u itel), 
Ond ej Podivínský, Michaela Provazová a Hana Katrušáková.

Sigmundova SŠS, Lutín

Maturity jsou za námi
Studenti dvou maturitních t íd oboru 

Mechanik se izova  pod vedením t ídních 
u itel  Mgr. Ji ího Zdražila a Mgr. Jitky 
Bušinové úsp šn  zakon ili školní rok 
a zahájili koloto  jednotlivých ástí ma-
turity. 

Celkem 24 student  denního studia nej-
prve skládalo praktickou maturitní zkouš-
ku. Všichni studenti ji vykonali p ímo 
ve  rmách, kam dva roky docházeli na od-
borný výcvik. Tato ást maturity dopadla 
tém  u všech student  na výbornou.  

Další ástí byla tolik obávaná státní ma-
turita. N kte í studenti zvolili matemati-
ku, n kte í anglický jazyk, ale s eským 
jazykem se museli „popasovat“ všichni. 

Ve srovnání s ostatními školami našeho 
typu jsme se umístili nad celostátním pr -
m rem. P ed nástupem na „svatý týden“ 
ješt  prob hlo poslední zvon ní, kdy stu-
denti v kostýmech prob hli školou, zazpí-
vali, zarachotili a byli pry . 

Školní ást maturitní zkoušky se sklá-
dá z n kolika p edm t . Všichni studen-
ti maturují z eského jazyka, technologie 
a odborných p edm t . Ti, kte í si ve stát-
ní ásti zvolili anglický jazyk, ješt  musí 
vykonat i ústní zkoušku. V íme, že pro 
budoucí praktický život ve  rmách jsou 
dob e p ipraveni, nebo  u maturitních 
zkoušek, p i kterých zúro ili ty i roky 
studia, p edvedli dobré výkony. Ti, kte í 
v n které ásti zkoušky neusp li, mají ješ-
t  šanci na podzim sv j boj o maturitu do-
táhnout do vít zného konce. Ti úsp šní se 
zú astnili slavnostního vy azení v aule ZŠ 

Lutín, kde jim byla p edána vysv d ení. 
Této akce se krom  vedení školy zú astnil 
i tajemník obce Lutín Ing. Václavík, zá-
stupci  rem, se kterými spolupracujeme, 
a také rodi e našich student .

O tom, že naše škola si díky kvalit  svých 
absolvent  již vybudovala velice dobrou 
pov st, sv d í veliký zájem o studium 
u nás. V p íštím školním roce pro velký 
zájem uchaze  p edpokládáme otev ení 
celkem šesti t íd prvního ro níku. Jsou to 
t i t ídy maturitního oboru Mechanik se-
izova  a t i t ídy u ebních obor  Strojní 

mechanik, Karosá , Nástroja  a p edevším 
Obráb  kov . 

Doufáme, že i oni naši školu úsp šn  
absolvují. Letošním absolvent m p eje-
me v osobním i profesním život  mnoho 
úsp ch .

 Mgr. Jitka Bušinová

Spole n  s vedením školy a starostou obce. Fota: Zde ka Dosed lová

ma. Není divu, že takováto setkávání jsou 
plná emocí. Takové bylo i letošní setkání 
nejúsp šn jších absolvent  lutínské základ-
ní školy se starostou obce.  P edstaveno bylo 
p t nejlepších, kte í se podepsali do Pam tní 
knihy obce a byli obdarováni praktickými 

v cnými dary. Ty jim budou prožité slav-
nostní okamžiky dlouho p ipomínat. 

Setkání žák  devátého ro níku s p edsta-
viteli obce bylo i letos d stojným završením 
a symbolickým ukon ením jejich základní 
školní docházky. V aule vládla p íjemná at-

mosféra plná dojetí, ale zárove  prodchnutá 
nad jemi, jež všichni spojujeme s t mito mla-
dými lidmi, kte í jednou jist  úsp šn  navá-
žou na to, co jsme dokázali my. P ejeme jim 
š astnou cestu. 

  Mgr. V ra Vo ková

„Poslední zvon ní“ t ídy MS 4.B spolu s Ing. Švarcem. Studenti MS 4.A p ed „velkým t eskem“. Foto: Jitka Bušinová, Ing. Miroslav Hejl
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Žáci základních škol 
v našich dílnách

Ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 
probíhal projekt Podpora technického a p í-
rodov dného vzd lávání v Olomouckém 
kraji.

Naše škola byla do projektu zapojena 
a pro velký úsp ch a zájem žák  ZŠ ten-
to projekt probíhá i nadále od 1. 9. 2015 
do 30. 6. 2018 v rámci tzv. Udržitelnosti 
projektu.

Jedná se o projekt zam ený na spolu-
práci st edních a základních škol. Tato 
akce nabízí pro žáky ZŠ jedine nou mož-

nost blíže se seznámit s n kterými tech-
nickými obory, a to formou návšt vy školy 
p ímo v odborných dílnách Sigmundovy 
st ední školy. Zde si mohou žáci vyzkou-
šet svou manuální zru nost a zhotovit pod 
odborným dohledem u itele odborného 
výcviku a žák  naší školy jednoduchý 
výrobek, který si mohou odnést dom . 
Nau í se základ m technického m ení 
a základním strojírenským dovednostem. 

V rámci t chto setkávání si naši žáci 
p ipraví program a jednotlivé úkoly pro 
rozší ení výuky žák  8. a 9. t íd. Nejd íve 
prob hne nezbytné seznámení s bezpe -
ností a ochranou zdraví p i práci se stro-

jem a poté p edvedení práce s názornou 
ukázkou. Jedná se o ru ní a strojní obrá-
b ní kov , montážní práce, modelování 
jednoduchých sou ástek. 

Tyto akce se konají dvakrát do m síce 
zhruba pro osm žák  každé ZŠ. Naše škola 
spolupracuje s žáky ZŠ Hlubo ky, Nám š  
na Hané, Slatinice, Zeyerova Olomouc, 
Lutín a  Hn votín. Naším úmyslem je po et 
škol dále rozši ovat.

I díky projektu roste zájem žák  o strojí-
renské obory na naší škole a mnohým z nich 
to usnad uje volbu budoucího povolání, kte-
rá není snadná. 

Jitka Ponížilová, admin. prac.

A te  to zkusíme sami. Fota: Stanislav KörnerInstruktáž u itele OV Josefa Ulmana. 

Fotbalová sezona byla úsp šná
V polovin  ervna 

skon ila fotbalová se-
zona 2015/2016. A pro 
lutínské barvy to byla 
opravdu úsp šná sezo-
na. Po lo ském postu-

pu do 1. A t ídy se mužstvu muž  nadmí-

ru da ilo i v této sout ži a po zásluze svou 
skupinu vyhrálo. Vysloužilo si tím postup 
do nejvyšší krajské sout že - Krajského 
p eboru. 

O první místo jsme až do posledního kola 
„na dálku“ bojovali s Lipovou, až naše ví-
t zství 2:0 nad Be ovem rozhodlo. Celkem 
jsme získali 62 bod  za 20 výher, 2 remízy 
a 4 prohry s vynikajícím skóre 77:24. Ve 12 
zápasech jsme neobdrželi žádnou branku. 
Prvenství je o to cenn jší, že jsme ho do-

sáhli s mužstvem tém  výhradn  slože-
ným z lutínských hrá . 

Je t eba íct, že všichni hrá i, trené i, správ-
ci i funkcioná i p sobí v Lutín  bez nároku 
na jakoukoliv odm nu, což v dnešní dob  
není na této úrovni v bec b žné. 

U mužstva kon í po dvou letech trenér 
Lubomír Skopalík, kterému se poda ilo 
s mužstvem dvakrát postoupit. Vedení TJ 
Sigma Lutín by mu cht lo touto cestou pod -
kovat za dob e odvedenou práci. Pod kování 

Úsp šný fotbalový tým, jeho fanoušci a funkcioná i. Foto: Michal Bibrle

SPORT V OBCI
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Jak si vedli mladší žáci?
V sout žním ro níku 2015/2016 okresního 

p eboru mladších žák  došlo vzhledem k ne-
dostatku fotbalist  a fotbalistek ke slou ení 
s SK Slatinice. A že to bylo slou ení pove-
dené! Po skon ení sout že jsme obsadili 2. 
místo, vyhráli jsme 19 zápas  a pouze 3 zá-
pasy prohráli. Z toho dva na za átku sezony, 
kdy jsme nebyli ješt  sehraní. 

Náš tým „nast ílel“ soupe m celkem 136 
gól . Navíc máme druhého nejlepšího st elce 
okresu, Davida Koudelku, který dal soupe-

m celkem 44 gól . Vzhledem k tomu, že 
vít zný tým skupiny, Kostelec na Hané, je 
z jiného okresu a v sout ži hostoval, sehráli 
jsme 18. ervna ve Šternberku  nále o p e-
borníka okresu. Soupe em nám byl tým FK 
Hlubo ky. Na  nále jsme bohužel nebyli 
kompletní a po vyrovnaném boji jsme na-
konec prohráli 1:2. Kluk m a holkám pat í 
za celý ro ník velká gratulace a dík.

Pavel Koudelka, trenér

pat í také lutínským fanoušk m, kte í nás 
podporovali nejen v domácím prost edí, ale 
i na venkovních zápasech, kde jich mnohdy 
bylo více než domácích p íznivc . Na domácí 
utkání s Lipovou p išlo na 400 divák , více 
v tomto ro níku nikde nep išlo.  I jejich zájem 
p isp l k tomu, že se vedení rozhodlo p ihlá-
sit muže do Krajského p eboru, kde nás e-
kají soupe i jako Hn votín, Šternberk, Velké 
Losiny nebo Ur ice. 

Sezona skon ila i lutínské mládeži. Starší 
žáci potvrdili velké zlepšení, ve v tšin  zá-
pas  dokázali soupe e potrápit a jsou p ísli-
bem pro mužstvo dorostu, které zakládáme 
spole n  s SK Slatinice ve form  sdruženého 
startu. Mladším žák m je v nován následují-
cí lánek. V p íští sezon  budou ob  žákov-
ská družstva, stejn  jako dorost, z d vodu 
zkvalitn ní spojena s SK Slatinice formou 
sdruženého startu. Mužstva budou v sout -

žích startovat pod o  ciálním názvem „Lutín 
- Slatinice“.

Mladší i starší benjamínci si ve svých sou-
t žích vedli také velmi dob e, mezi asi 40 
týmy v každé kategorii se umístili na 21., 
p íp. 24. míst . Nadále probíhá nábor chlapc  
a d v at ro níku 2006 a mladších. P ihlásit 
se m žete na e-mailu jakub.chrast@email.cz 
nebo na tel. ísle. 724919829.

Ing. Jakub Chrást, len výboru 

Mladší žáci „vykopali“ druhé místo. Foto: Pavel Koudelka

Turnaj ve stolním tenisu
Pod záštitou S&K T eb ín prob hl  v so-

botu 27. února  v budov   bývalé školy 
v T eb ín  již tvrtý ro ník turnaje ve stol-
ním tenisu. 

Dopoledne si své síly zm ily ženy, odpo-
ledne potom v  hlavní kategorii hráli muži. 

Turnaje se ú astnilo celkem 22 hrá  (9 žen 
a 13 muž ). Hrá i byli v každé kategorii roz-
d leni do dvou skupin. Bojovalo se o každý 
mí ek, zápasy byly hodn  vyrovnané. Ti, kdo 
práv  nehráli, vytvá eli skv lou diváckou ku-
lisu. A jak to dopadlo?

 V kategorii žen vyhrála V ra Tótová, dru-
há skon ila Hana Mihálová a t etí Milena 

Weidingerová. V hlavní kategorii vyhrál 
Miroslav Mikulka, který tak obhájil lo ské 
prvenství. Druhý byl Milan Koudelka a t etí 
místo z lo ska obhájil Marián Šime ek.

Velký dík pat í Milen  Weidingerová, kte-
rá se postarala o organizaci a hladký pr b h 
celé akce.  Pavel Novák

 p edseda S&K T eb ín

... a muž . Fota: Ing. Ji í BurdaVít zná trojka žen 
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B h mládeže v Lutín
Za krásného slune ného po así se konal 

v pátek 29. dubna již 23. ro ník b hu mláde-
že – Velké ceny obce Lutín. 

V osmi startech (b h dívek a chlapc  na 60, 
200 a 400 metr  a ch ze dívek a chlapc  
na 1000 metr ) zm ilo své síly 84 místních 
i p espolních závodník . Nejmladšímu byly 
dva roky, nejstaršímu 68 let.

Výsledky na prvních t ech místech:
b h na 60 m – kategorie do 4 let:
dívky:  1. Eva Beranová, 2. Viktorie 

Krej í ová, 3. Julie Ka erová

chlapci:  1. Jind ich Salamon, 2. Šimon 
Bát k, 3. Jan Beran

b h na 200 m – kategorie 5-7 let:
dívky:   1. Pavla Jílková, 2. Adéla 

Brostíková, 3. Barbora Krej í ová
chlapci:   1. Filip Ehrmann, 2. Václav Bábek, 

3. Mat j Vyhnánek 
b h na 400 m – kategorie 8-12 let:
dívky:   1. Sára Endlicherová, 2. Veronika 

Mrázková, 3. Lenka Jílková
chlapci:  Matyáš Hanák, 2. David St ída, 3. 

Vít zslav Pavlí ek

* * * * *

ch ze na 1000 m:
dívky:  1. Veronika Mrázková, 2. Sára 

Endlicherová, 3. Ema Baleková
chlapci:   1. Ferdinand Salamon, 2. Ctirad 

Gazda, 3. Vojt ch Koutný
Putovní pohár si letos odnesli Sára 

Endlicherová a David St ída.
Všichni ú astníci byli odm n ni okolá-

dou, které bylo za 23 uspo ádaných ro ní-
k  rozdáno 2833 závodník m celkem 522 
kilogram . Po adatel BraDoSka d kuje 
za ú ast a t ší se na milovníky atletiky 
v p íštím roce.

Václav Dostálík

Volejbal v T eb ín
V sobotu 28. kv tna se v T eb ín  op t 

potkali  p íznivci volejbalového klání u p í-
ležitosti VII. ro níku volejbalového turnaje 
„Memoriál  Ing. Kv toslava K ížka ml.“, 
který po ádal spolek S & K T eb ín, z.s.

Slune ná sobota p ivítala v Ohrad  osm 
tým  z T eb ína a okolních vesnic, jejíchž 
hrá i  p edvedli  úctyhodné  volejbalové 
výkony a zajímavou podívanou,  i když se 
hrálo na tráv , což není úpln  typický vo-
lejbalový povrch.

Týmy byly vylosovány do dvou zá-
kladních skupin a podle umíst ní 
v t chto skupinách na hrá e ekaly 
zápasy o kone né po adí.  P estože od-
poledne trošku zazlobilo po así a lehce 
napršelo, dobrou náladu to nezkazilo, 
všechny zápasy byly dohrány a mohlo 
se slavit. 

Letošním vít zem se stalo družstvo  
„Sme oun “, kde  hráli i T eb ínští. V dra-

matickém souboji porazilo tým „Rajda“ 
z Nákla. I souboj o t etí místo byl napína-
vý, lutínští „Saláti“ t sn  porazili t eb ín-
ské „Piva e“. 

Sobotní sportování se vyda ilo. Pod kování 
pat í obci Lutín, t eb ínským hasi m a všem 
sponzor m, divák m a hrá m.

  Olga Gieselová

Všichni spole n  „sportem ke zdraví“. Foto: Roman Giesel

Memoriál Josefa Vlacha
Oddíl tenisu již tradi n  každý rok 

po ádá tenisový turnaj ve ty hrách - 
Memoriál Josefa Vlacha.

Za krásného slune ného po así se 
na turnaj 4. ervna 2016 p ihlásilo osm 
pár  z Olomouce, Hn votína, Nám št  
na Hané a Lutína. P i prezentaci dvojic 
p išla zpráva, že jedna z dvojic se ze 
zdravotních d vod  odhlašuje. Sedm 
pár  se nalosovalo do dvou skupin, kde 
odehrály zápasy mezi sebou. Vít zové 
skupin se ve  nále utkali spolu, druzí 
ve skupinách hráli o t etí a tvrté místo. 
Po adí na dalších místech ur ily vzájem-
né zápasy.

Vít zem turnaje se stali Petr Brázdil 
a Ladislav Vybíral, druhé místo pa-
t ilo hrá m z Hn votína – Mirku 
Nejezchlebovi a Tomáši Dostálovi. T etí Spokojení milovníci „bílého“ sportu. Foto: archiv oddílu
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Sv tlo pro T eb ín

Pro dnešní generaci je úpln  samo-
z ejmé, že si doma rozsvítí, pustí rádio 
nebo televizi, vyjme z ledni ky zmrzli-
nu, p ípadn  se ihned osprchuje teplou 
vodou – na to vše máme „samoz ejm “ 
elekt inu. Ale není to tak dávno, co se 
svítilo petrolejkou až do doby, než byl 
do T eb ína p iveden elektrický proud. 
„Jen“ devadesát let!

V bec první obcí v okolí, kde se ve er 
rozsvítila sv tla, byly Olšany. Antonín 
Pelíšek, majitel nové parní pily a mlý-
na, z ídil u svého podniku elektrárnu 
a umožnil osv tlení vsi i privátních 
dom . 

V Olšanech se tak svítí od 31.ledna 
1911, tedy 105 let. M sta - Prost jov 
od roku 1897, Olomouc od roku 1898 
- m la své parní elektrárny d íve. Pro 
obce to však bylo n co nového. Jak jed-
nání o elektrizaci (tak se íkalo elekt-
rifikaci) T eb ína probíhalo, zachytila 
t eb ínská Pam tní kniha. Hned napo-
prvé se to nepoda ilo.

V roce 1920, na návrh starosty 
Stanislava Zapletala, obec vyjednává 
s p erovskou elektrárnou o p ipojení 
k elektrickému vedení v Hn votín , 

kde práv  p ipojování probíhalo. Ing 
Šulc z P erova odhadl pot ebné nákla-
dy na 150 tis.K s, a to obyvatele vesni-
ce do asn  od jejich zám ru odradilo.

Další kontakt s elektrárnami probíhá 
v roce 1922 „...4.XII. p ijel do T eb ína 
p.inženýr Vágner z Olomouce a p.správ-
ce elektrárny v B ezové u Hun ovic, 
(Un ovice, vodní elektrárna na ece 
Morav  pod Litovlí) za p í inou zave-
dení elektrického proudu v obci, pon -
vadž se v Lutín  tato práce práv  do-
kon uje.“ 

Je dohodnuto vypracování dvou plá-
n  p ipojení, jež obec požaduje zaslat 
na okresní hejtmanství v Prost jov  
a zemskou politickou správu do Brna, 
protože T eb ín pat í do sít  elektrár-
ny P erov. Na em jednání ztroskotala, 
není mi známo.

Až do t etice jsou jednání dovedena 
k realizaci. Cituji: „Ve sch zi kona-
né dne 21.února (1926) usneslo se ob. 
zastupitelstvo na zavedení elektrisace 
do obce a hned dne následujícího, tj. 
22.2. podepsána smlouva se st edo-
moravskou elektrárnou v P erov . Dle 
smlouvy této zaplatí obec za podíly 
elektrárny obnos asi 15 tis. K s, dále 
za díl í podíly elektrárny nominale 57 
tis. K s, kteréžto bude elektrárnou úro-
iti 5¼%. Za vybudování sít  sekunder-

ní a transformátoru, v etn  z ízení tr-

nácti ve ejných sv tel po obci, zaplatí 
se 101 tis. K s; kone n  se zaplatí obcí 
veškeré p ípojky a svody jak sv telné 
tak motorové, což vyžadovati bude op t 
asi 35 tis. K s nákladu, celkový náklad 
obce bude okrouhle asi 210 tis. K s. 
Pro školu a ob. kanc. provede elektrár-
na za ízení zdarma.“ Obecní kancelá  
byla tehdy sou ástí nové školní budovy.

V okolí jsou již od roku 1924 elekt-
rifikovány obce Slatinice, elechovice, 
Kaple a Slatinky, po T eb ínu pak 
p ijde na adu Studenec v roce 1927 
a Antlerka roku 1929. Dokázali bychom 
dnes bez téhle energie žít?

P erovská elektrárna, která oblast 
elektrickým proudem zásobovala, byla 
postavená v roce 1897 pro „elektriza-
ci“ m sta P erova. V roce 1903 je na ni 
p ipojena první obec - Lýsky. Když 
v p edvále né dob  velké elektrárenské 
spole nosti (zejména Siemens) m ly 
zájem elektrifikovat st ední Moravu, 
hodlaly to provád t zp sobem, který by 
jim v krátké dob  umožnil dosáhnout 
zde monopolního postavení. 

M sto P erov proto v dohod  s mo-
ravským zemským výborem za alo usi-
lovat o postavení velkoelektrárny pro 
celou st ední Moravu. Stavba byla za-
hájena v ervnu 1916 a elektrárna uve-
dena do provozu 9. ervna 1920.

Josef Nejedlý

ZAJÍMAVOSTI

místo vybojovali Petr Chudoba a Marek 
Surzyn.

B hem turnaje se podávalo ob erstve-
ní z nov  postavené udírny, ku ecí po-

lévka a grilovaná ku ecí stehna se zele-
ninou.

Pod kování pat í sponzor m a zvláš  
Oldovi Mariánkovi, který dodal t i sady 

krásných medailí. Další turnaj se usku-
te ní v zá í, p íznivci tenisu jsou srde n  
zváni.

 Mgr. Ladislav Vybíral

Florbal v Lutín  se rozvíjí

Florbalový tým Tornádo Lutín má za se-
bou další sezonu. Ta letošní však byla pro 
lutínský  orbal p elomová. Dosud jsme 
totiž fungovali pod záštitou organiza-
ce FBS Olomouc. P ed za átkem sezo-
ny jsme však založili vlastní klub, FBC 
Lutín, pod jehož hlavi kou již tuto sezonu 
hrál tým elév , našich nejmladších hrá . 
Od p íští sezony budou elévy následovat 
také mladší a starší žáci. Stáváme se tak 
výhradn  lutínským  orbalovým klubem, 
na což jsme velmi hrdí. Tato samostatnost 
však p ináší také velké množství admini-
strativních a také organiza ních starostí. 
S t mi se však zatím, díky ochotné a pilné 
práci všech len  našeho klubu, úsp šn  
vypo ádáváme. 

Mnohem víc nás trápí, že se zatím 
neda í v naší obci vybudovat odpoví-

dající prostory pro rozvoj nejen naše-
ho, ale i dalších halových sport . Chybí 
sportovní hala, v níž bychom nejen my, 
ale všichni vyznava i halových sport  
z Lutína a okolí našli zázemí. T locvi na 
základní školy, která je naším tréninko-
vým prostorem, bohužel svými rozm ry 
naprosto neodpovídá pot ebám  orbalo-
vého klubu. V celém širokém okolí jsme 
klub s pravd podobn  nejhorším záze-
mím. Pokud nenabídneme d tem a mla-
dým lidem odpovídající sportovní vy-
bavení, budou v tom lepším p ípad  dál 
sed t u svých po íta . 

Ze sportovního hlediska byla uplynu-
lá sezona úsp šná. Našim mužstv m se 
da ilo hrát vyrovnaná utkání s t mi nej-
lepšími a v tšinu soupe  porážet, i 
alespo  jednou porazit. Starší žáci svou 
sout ž dokonce vyhráli. Bohužel jsme 
nepostoupili do vyšší sout že a museli 

jsme postup p enechat dalšímu v po adí, 
protože jsme pat ili pod Olomouc, která 
tam už své družstvo má. Musíme se tedy 
letos pokusit vyhrát znovu a zajistit si tak 
postup do Olomoucké ligy starších žák . 
Za nejd ležit jší však považujeme fakt, že 
se d ti celý rok  orbalem bavily a trávi-
ly sv j volný as aktivn , ve spole nosti 
kamarád . V letošní sezon  nastoupilo 
ve t ech kategoriích celkem 55 d tí.

Letošní  orbalový rok jsme zakon ili 
v pátek 24. ervna tradi ní „pala inkovou 
párty“. Poté bude následovat šestitýden-
ní oddych a sezonu 2016/2017 odstartu-
jeme týdenním soust ed ním ve M st  
Albrechtice u Krnova. Více o naší innos-
ti, výsledky turnaj  a fotogra  e z akcí m -
žete najít na našich internetových strán-
kách fbc.lutin.cz. 

Za trenéry, realiza ní tým a leny klubu 
Pavel Kova ík
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Živnosti v T eb ín  
v roce 1924

Již za Rakouska u nás vznikaly první 
lexikony a p ehledy, které informovaly 
ú ady a obyvatelstvo o podob  a struk-
tu e r zných panství, ú ad  i pr myslu. 
Nejinak tomu bylo i po vzniku republiky 
a jeden z prvních takových p ehled  byl 
Chytil v úplný adresá  Moravy a Slezska 
z roku 1924. Obce byly požádány o p isp -
ní do adresá e a do p edtišt ného formulá e 
zapsaly stru né údaje o obci, jejím majetku 
a o živnostech, které tam v dané dob  fun-
govaly.

Podle adresá e v T eb ín  v roce 1924 
žilo 490 obyvatel, obec m la sedm hektar  
obecních polí, jeden obecní domek a byla 
bez dluh . Živnosti zde byly následující: 
hostinec a ezník František Grecman, hos-
tinec, ezník a tra  ka František Smékal, ko-
vá  a podková  Josef Novák, krej í František 
Hošek, Josef Novák a Jan Vítek, obcho-
dy se smíšeným zbožím Josefa Dvo áka, 
Františka Svozila a družstevní „Nákup“; ob-
chod se st ižním zbožím Hynka Zapletala, 
obuvníci Antonín Dostál, František Látal 
a František Vyhlídal, porodní asistentka 

Františka Lakomá, stola i Jan Lakomý a Jan 
Novotný. editelem Mléka ského družstva 
s parním pohonem v T eb ín  byl Antonín 
Hubá ek, p edsedou František Špunda.

Mimo to zde byli následující rolníci, kte í 
prodávali p ebytky z úrody: František Dudek, 
Ladislav Husi ka, Josef Kober, Amalie 
Kopecká, Alois Kyselý, Josef Ml och, Mat j 

Nevrlý, František P ichystal p. 13, František 
P ichystal p. 55, Florián P ikryl, Josef 
Slezák, František Smi ka, Jaroslav Smi ka, 
Ji í Spurný, Josef Spurný, František Svozil, 
Antonín Špunda, Jan Špunda, Leon Unzeitig, 
František Zapletal, Ignác Zapletal a Stanislav 
Zapletal.

 PhDr. Jan Št pán

T eb ínská mlékárna kolem roku 1901  (ilustr. foto)

Lutín po 43 letech

V dnešním ísle Zpravodaje se p esu-
neme do Sídlišt , kde se za átkem sedm-

desátých let za ala svépomocí (nebo lépe 
brigádnicky) stav t herna stolního tenisu 
s p ilehlými klubovnami. Fotogra  e uve-
ej ujeme hlavn  proto, že v t chto letech 

dochází k úpravám na h išti TJ Sigma 
a sou asné foto už také nemusí dlouho 
platit.

Ing. Karel Mišák

V sedmdesátých letech Foto: archiv TJ Sigma ... a dnes. Foto: Karel Mišák

Narozené d ti: 

duben:

Nela Navrátilová Lutín
Júlia Abrahámová  T eb ín
Magdaléna Vitásková  T eb ín

Adam Soukup    Lutín
Jan Galda  Lutín

kv ten:

Emma Smi ková T eb ín
Eliška Chabi ovská  Lutín

David Polášek Lutín
Matyáš Pluskal   Lutín
Basil Hitari   Lutín

Narozeným d tem p ejeme, aby jejich p í-
ští dny a cesty byly plné slunce a pohody.

* * *

SPOLE ENSKÁ KRONIKA
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Naši jubilanti

V kv tnu oslavili:
92 let Zdenka Šlimbachová Lutín
89 let Milada Hošková T eb ín
88 let Vlastimil Látal T eb ín
87 let František Zejda Lutín
86 let Libuše Navrátilová Lutín
86 let Ji ina Šev íková Lutín
86 let Vladimír Smékal Lutín
84 let Kamil Pali ka Lutín
84 let Milada Miná ová Lutín
83 let Libuše Ho ínková Lutín
82 let Jaroslava Karhánková Lutín
82 let Anna Bedná ová Lutín

81 let Bohumila Janošíková T eb ín
75 let Marta Hlaviznová Lutín   
75 let Vladimír Peša Lutín
75 let  Františka Popelková Lutín
75 let  Libuše Bejdáková Lutín

V ervnu oslavili:
92 let Hedvika Brumovská Lutín
83 let Josef Spurný T eb ín
83 let Jan Spurný Lutín
80 let Marta Táborská Lutín
75 let Antonín Navrátil T eb ín
75 let Ladislav Smi ka T eb ín
Všem jubilant m p ejeme zdraví a spokoje-
nost.

Opustili nás ve v ku …

893 let Ignác Bok vka T eb ín
87 let Jan Spišák  T eb ín
82 let Marie Synková Lutín
78 let Bohumila Dosed lová   T eb ín
61 let Antonín Smi ka Lutín
54 let Dana Dokoupilová Lutín
Poz stalým projevujeme up ímnou sou-
strast.

* * *

Sbor pro ob anské záležitosti

�   �   �   �   �   Vítání ob ánk    �   �   �   �   �

V ned li 19. ervna byly v T eb ín  slavnostn  p ijaty do svazku obce ty i d ti.

„Zlatá“ svatba
V kv tnových dnech si p ipomn li padesáté výro í své svatby 

 manželé Anežka a Josef eplovi
 z T eb ína.

P ipojujeme se k ad  gratulant  a p ejeme další dlouhá léta
prožitá v porozum ní a lásce, ve zdraví, št stí a stálé radosti ze života.

Sbor pro ob anské záležitost, zastupitelstvo obce,
 t eb ínské ženy a všichni v rní p átelé

V sobotu 25. ervna bylo v Lutín  slavnostn  p ijato do svazku obce p t d tí. S p kným kulturním programem vystoupili žáci ZŠ.

Fota: Jana Jašková

Foto: soukromý archiv

Fota: Zde ka Dosed lová
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Historický cestovní ko ár z muzea v echách pod Kosí em zavítal 26. b ezna do Lutína.

Rozkvetlé sakury ve Slatinické a R žové ulici (chodník kolem stadiou TJ).

Slet arod jnic v Lutín  30. dubna.

D tský den v T eb ín  12. ervna zpest ili Vzduchoplavci se svými modely.

Mánesovy stezky 14. kv tna se zú astnilo 74 chodc  na 15 a 7 na 25 km, 48 b žc  
a 14 cyklist .

O istotu ulic v naší obci se postará nový istící v z. Fota: archiv OÚ

P L ROKU V ŽIVOT  NAŠÍ OBCE


