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ÚVODNÍK, Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Vážení občané,
nastal čas prázdnin a dovolených, užijte tyto dlouhé dny v pohodě a s radostí.
Doufám, že zpravodaj přinese letní čtení o tom, co se v obci událo, a zpříjemní
vám chvilky odpočinku.
Máme zde nově několik fotoreportáží, za které děkuji panu Kamilu Boháčkovi a
těším se na další.
Přeji vám opravdu bohaté a krásné léto						
																		 Petr Hlavinka, starosta
VÝPIS Z USNESENÍ ZE DNE 19. 6. 2019 Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LOBODICE
Z usnesení vybíráme některé body, jinak je usnesení a zápis z jednání
k dispozici na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Lobodice za rok 2018 spolu
se zprávou výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lobodice za rok 2018,
schválilo také roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a inventarizační
zprávu Obce Lobodice za rok 2018.
Bylo schváleno přijetí dotací z dotačního programu „Program na podporu JSDH
2019“, dotačním titulu č.1 „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2019“ ve výši 19 900,- Kč na pořízení automatického externího defibrilátoru
včetně zaškolení, dále schválilo přijetí dotace z dotačního programu „Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“, dotačním titulu „Podpora
zpracování územně plánovací dokumentace“ na akci „Úprava návrhu územního
plánu pro veřejné projednání – 4. etapa, úprava návrhu územního plánu po
veřejném projednání pro vydání – 5. etapa“, na úpravu návrhu územního plánu
pro veřejné projednávání a úpravu návrhu po veřejném projednávání pro
vydání“ ve výši 65 945,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu
mezi innogy Gas Storage, s.r.o. a Obcí Lobodice na částku 200 000,00 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo uhradit z rozpočtu obce projektovou
dokumentaci domovních kanalizačních přípojek majitelům nemovitostí v obci
Lobodice. Dále obec uhradí při výstavbě kanalizačních přípojek co nejblíž
hranici pozemku dle zpracovaných PD, část přípojky na obecním pozemku po
revizní šachtu včetně této šachty a základního poklopu A15.
Rozdíl v ceně poklopů s vyšší zátěží (B125 a D 400) si uhradí majitel nemovitosti,
případné další revizní šachty nebo druhou a další kanalizační přípojku ke stejné
nemovitosti uhradí majitel nemovitosti v plném rozsahu včetně vypracování
PD.
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MHJ LOBODICE

LIDOVÉ TRADICE JSOU KULTURNÍ BOHATSTVÍ OBCÍ
V sobotu 1. 6. 2019 oslavili mladí hasiči a další děti v Lobodicích dva svátky.
Kácení máje a den dětí. Byl to příjemný den plný zážitků a překvapení, který
přichystali místní hasiči. Děti si připravily na kácení máje krásné masky, ale měli
jsme i dva dospěláky, „ kašpárka a zdravou výživu“. Pozvali jsme celé Lobodice a
ve 14.15 hodin jsme tradiční scénkou májku skáceli. O špičku májky byl tak
urputný boj, že jsme tu dětskou tahanici museli ukončit a losováním si dva litry
kofoly vyhrál Jarda Štěpánek. Před hasičskou zbrojnicí pak pokračoval
odpolední program. Probíhaly soutěže pro děti s odměnou, ve formě balíčků se
sladkostmi. Po dětských soutěžích vystoupil kouzelník, kterým byl „ Mr. Snake “.
V průběhu akce probíhala také tradiční soutěž : „O nejlepší koláč “ a v klubovně
hasičské zbrojnice byla výstava různorodých rukodělných prací místních i
přespolních občanů. Nechybělo ani občerstvení ve formě točeného piva, kofoly
a hlavně uzených žeber, která si svojí výbornou chutí dobyla prim na jídelníčku
hasičských akcí. Soutěž o nejlepší koláč vyhrál Jakub Veverka. O druhé místo se
dělili Jiřina Jagerová a Katka Dvořáková. Třetí místo připadlo Evě Déduchové.
Tento den měl však ještě jednu přínosnou myšlenku. Ozdobil naši vesnici o
další kulturní akci, která se vryla do povědomí lidí již jako tradice. Lidové tradice
jsou kulturní bohatství obcí a hlavně tato spojuje všechny věkové kategorie.
Letošní kácení máje ozdobily navíc dvě novinky. Tu první si nejvíce užívaly
děti, protože kouzelník jim zamotal jejich mozkové závity ještě o něco více, než
je doposud měly.
Kroutily očima a přemýšlely, jak to ten chlap kouzelnická dělá. Ta druhá novinka
přitahovala spíše ty dříve narozené. Jednalo se o krásné rukodělné výrobky
našich i přespolních občanů, které zdobily klubovnu hasičské zbrojnice. Byly to
různé vyšíbané nebo háčkované dečky, ubrousky, obrazy a třeba dřevěná
stolička, za kterou by se nemuseli stydět ani na zámku.
Letošní akce byla pestrá a my se těšíme již na příští rok a hlavně na to, že Vás
zase přijde o něco více a nám, že se možná podaří pro Vás připravit zase něco
nového.
																				 Antonín Krátký
Zprávy z facebookového profilu Hasiči Lobodice:
V sobotu 8. června proběhla v Oplocanech tradiční pohárová soutěž pod
názvem ,,Oplocký kopeček”. Naši mladší žáci obsadili 9. místo a krásné 3. místo.
Starší vybojovali také bronzovou příčku a ženy si vybojovaly zlato.
V pátek 28. 6. proběhlo na hasičském cvičišti v Lobodicích družební setkání
mezi mladými hasiči z Lobodic a Záříčí. Toto setkání navázalo na dlouholeté
přátelské vztahy mezi našimi organizacemi.
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Odpolednem provázely děti různé soutěže

Nezbytné kuchařské umění manželů
Škrabalových

Ještě stojí

MOMENTKY Z KÁCENÍ MÁJE
foto kamil Boháček
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SK SOKOL LOBODICE

JARNÍ ČÁST OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ – ROČNÍK 2018/2019
31. 3. 2019
7. 4. 2019
14. 4. 2019
20. 4. 2019
28. 4. 2019
4. 5 .2019
12. 5. 2019
19. 5. 2019
26. 5. 2019
Dvořák Petr
2. 6. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019

Lobodice – Pavlovice		 0:1
Opatovice „B“ - Lobodice 6:2 – branky: Hrňa Pavel, Dočkal Radim
Lobodice – Bělotín „B“ 0:8
Lověšice - Lobodice 		 2:0
Lobodice – H.Moštěnice 2:3 –branky: Skřička Zdeněk, Havrila Petr
Prosenice – Lobodice 4:2 – branka: Skřička Zdeněk
Lobodice - Skalička
1:5 – branka: Skřička Zdeněk
Domaželice – Lobodice 4:1 – branka: Dvořák Jiří
Lobodice - Hustopeče
3:4 – branky: Dvořák Jiří, Vrba Jan,
Lobodice – Býškovice
Čekyně – Lobodice 		
Stará Ves - Lobodice 		

2:0 – branky: vlastní, Skřička Zdeněk
2:0
3:0

Mužstvo mužů se umístilo v okresním přeboru ročník 2018/2019 na posledním
14 místě se ziskem 13 bodů, se skórem 29:107, což znamená po 6 sezónách
v okresním přeboru sestup do okresní soutěže.
Nejlepším střelcem byl Zdeněk Skřička se 7 góly, 5 branek vstřelili Dočkal
Radim a Alexandr Nodi.
ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE MUŽŮ ROČNÍK 2019 – 2020 (PODZIM)
Den

Datum

Kolo

Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.

18. 8. 2019		 3.		
25. 8. 2019 		 4.		
1. 9. 2019 5. 		
8. 9. 2019		 6. 		
14. 9. 2019		 7. 		
22. 9. 2019		 8.		
29. 9. 2019 9.		
6. 10. 2019 10.		
13. 10. 2019 11. 		
19. 10. 2019		 2.		
27. 10. 2019 1.		

Zápas

Začátek

So. Lobodice – So. Tovačov „B“
So. Lobodice - So. Polkovice
SK. Říkovice - So. Lobodice		
So. Lobodice – SK. Bochoř		
Dukla Hranice - So. Lobodice
So. Lobodice – So. Soběchleby
So. Černotín - So..Lobodice		
So. Lobodice – So. Křenovice
So.Vlkoš - So.Lobodice 			
So. Brodek - So.Lobodice			
V O L N O
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16.30
16.30
16.00 		
16.00
16.00 		
15.30
15.30 		
15.00
15.00 			
14.30		

Odjezd

15.00
14.30
14.00
14.00
13.30

			
			

SK SOKOL LOBODICE - KOPANÁ MLADŠÍ ŽÁCI

JARNÍ ČÁST OKRESNÍHO PŘEBORU MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 2018/2019
7. 4. 2019 Lazníky – Lobodice		 0:18– branky: Strnad Jakub 7x, Hopan
Ondřej 3x, Nemrava Radek 3x, Kohn Jakub 2x, Kohn Ondřej, Absolon Erik,
Červeňáková Sofie
14. 4. 2019 Lobodice – Bělotín		 3:4 – branky: Rusňák Tobias, Kohn
Ondřej, Nemrava Radek
20. 4. 2019 Újezdec - Lobodice 		 3:9 –branky: Hopan Ondřej 5x, Strnad
Jakub 4x
28. 4. 2019 Lobodice – Kozlovice 3:4 – branky: Strnad Jakub 2x, Nemrava
Radek
1. 5. 2019 Lobodice – Beňov		 6:1 – branky: Strnad Jakub 2x, Nemrava
Radek 2x, Hopan Ondřej, Absolon Erik
5. 5. 2018 H. Moštěnice – Lobodice 2:3 – branky: Nemrava Radek 2x, Kohn
Jakub
8. 5. 2019 Lobodice – Všechovice 10:3 – branky: Absolon Erik 3x, Hopan
Ondřej 2x, Nemrava Radek, Palčík Zdeněk, Absolon Marcel, Absolon Adam,
Červeňáková Sofie
12. 5. 2019 Lobodice – Čekyně		 11:1 – branky: Strnad Jakub 5x, Absolon
Erik 2x, Kohn Jakub 2x, Gavenda Marek, Jelínek Jakub
26. 5. 2019 Lobodice - Hustopeče 12:0 – branky: Strnad Jakub 3x, Hopan
Ondřej 3x, Absolon Erik 2x, Hlub Richard 2x, Absolon Marcel, Palčík Zdeněk
29. 5. 2019 Kojetín – Lobodice		 0:2 – branky: Strnad Jakub, Nemrava
Radel
4. 6. 2019 Lobodice – KMK Přerov 11:2 - branky: Hopan Ondřej 4x, Strnad
Jakub 3x, Nemrava Radek 3x, Absolon Erik
26 .6. 2019 Lipník - Lobodice 		 4:1 – branka: Strnad Jakub
Společné družstvo mladších žáků Lobodice/Tovačov se v okresním přeboru
ročník 2018/2019 umístilo na 3 místě, se ziskem 57 bodů, se skórem 172:45.
Nejlepšími střelci byli: Strnad Jakub 45 branek, Hopan Ondřej 35 branek,
Nemrava Radek 25 branek a Absolon Erik 24 branek.
Od podzimu bude hrát společné družstvo mladších žáků krajskou soutěž.
V sobotu 22.6.2019 se mladší žáci zúčastnili turnaje ve Velkém Kýru na
Slovensku. Tento turnaj se našim žákům podařilo vyhrát po těchto
výsledcích:
Velké Lovce – Lobodice/Tovačov 0:2 – branky: Strnad Jakub, Absolon Erik
Zvončín - Lobodice/Tovačov 			 1:2 – branky: Hlub Richard 2x
SAVC Nové Zámky - Lobodice/Tovačov 1:4 – branky: Strnad Jakub 2x,
Nemrava Radek, Hopan Ondřej
Velký Kýr - Lobodice/Tovačov		 0:0
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VÍTĚZNÝ TÝM TURNAJE NA SLOVENSKU
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Vážení senioři, vážení občané čtenáři Zpravodaje,
po delším čase se nám dostal do schránek Obecní Zpravodaj č. 1 /2019. Tento
Zpravodaj je financován z veřejného rozpočtu obce, proto si myslím, že by měl
sloužit k objektivnímu informování občanů o práci a fungování obecní
samosprávy. Když jsem si přečetl Výňatek z pravidel pro vydávání zpravodaje,
nic podobného jsem tam nenašel, a dle č. 4 těchto pravidel to spíše ukazuje na
to, že od občanů budou přicházet většinou kritické příspěvky a názory, na které
bude dotčená strana, bude-li mít o reakci zájem, hned reagovat. A já si kladu
otázku: Kdo má to privilegium číst si články dopisovatelů před jejich
zveřejněním ve Zpravodaji? Je to pan starosta, redakční rada a možná ostatní
zastupitelé. Ti mají možnost se k článku vyjádřit, ale autorovi už není dána
možnost na odpověď reagovat. K čl. 5 těchto pravidel – pokud k něčemu
takovému dojde měla by red. rada o tomto kroku informovat autora dotčeného
příspěvku.
Spolu se Zpravodajem jsme dostali jako přílohu Rozpočet obce pro rok 2019.
Tento rozpočet schválený zastupitelstvem 19.3. nám občanům byl předán až
v květnu, tedy v období, kdy vláda a parlament už projednávají rozpočet na rok
2020. To, že v rozpočtu není pamatováno na seniory žádnou částkou na jejich
volnočasové aktivity mě připadá jako ageismus. Já tento rozpočet hodnotím
tak, že byl sestaven bez odpovědnosti a myšlenek na zítřek. Jeho nedostatkem
také je, že v něm chybí sloupec čísel, vypovídající o hospodaření v r. 2018. A
letošní rozpočet je schválený jako schodkový, ani tak se obvykle nedodrží. Nu a
v den schvalovaní rozpočtu byly schváleny i smlouvy o dotacích pro sportovce,
myslivce, včelaeře atd. jak je psáno v článku z jednání zastupitelstva (ze dne
19.3.2019). A kdo článek dočte dokonce zjistí, že zastupitelstvo odsouhlasilo
půjčku od KB ve výši 18,940.000 Kč. Je to suma značně převyšující roční příjem
obce. Proto bych si dovolil požádat p. starostu, aby seznámil nejen mě, ale i
další občany s konceptem řešení této půjčky. Tzn. kolik Kč se bude splácet
ročně, jak dlouho se bude dluh splácet a kolik bude činit celková splacená
částka. A byl bych spokojený, kdybych dostal odpověď na 3 dotazy z č.4/2018
týkající se dotací a nákladů na akce prováděné OÚ.										
																					 Josef Belhárek
Pravidla pro vydávání zpravodaje jsou standardní a byly na semináři
konzultovány s přední odbornicí na radniční listy a obecní zpravodaje Mgr.
Helenou Sedláčkovou a dalšími vydavateli zpravodajů. K řešení problémů je
primárně určeno zasedání zastupitelstva, případně osobní jednání se starostou
či zastupiteli, protože takto lze vše vyřešit operativně a rychle .
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NEJZKUŠENĚJŠÍ
ÚČASTNICE CYKLOVÝLETU
STŘEDNÍ HANOU NA KOLE
PANÍ LUDMILA OBROVÁ,
GRATULUJEME!
foto Kamil Boháček
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STŘEDNÍ HANOU NA KOLE A OD MOSTU K MOSTU

STŘEDNÍ HANOU NA KOLE
V sobotu 25. května a 29. června se uskutečnily dvě velké akce, které byly
určeny opravdu pro všechny generace. Obě se shodou náhod uskutečnily po
třetí a obě postupně získávají stále vyšší kredit a stávají se pevnou součástí
kalendáře nejen naší obce.
První je společným projektem obcí spojených v Mikroregionu Střední Haná a
jde o cyklovýlet Střední Hanou na kole. Úkolem účastníků je dojet do cílové
stanice, která letos byla na nově zrekonstruovaném koupališti v Kojetíně. Každý
si vždy vybírá trasu podle sebe, někdo chce zvládnout všechna stanoviště ve
čtrnácti obcích a ochutnat, co pořadatelé připravili u stánků s razítky a
drobnými dárky, případně zlomit časový rekord, jinému stačí vyrazit v pohodě
a dojet do cíle třeba se dvěma razítky v cyklopase. Proto se kromě
nejaktivnějšího a nejlepšího účastníka hledá ten nejmladší účastník a také
nejzkušenější účastník daného ročníku.
Z Lobodic vyrazilo na dvacet cyklistů. Naším stanovištěm, které kromě razítka a
propisky, nabízelo koláčky a chuťovky se škvarkovou pomazánkou, projelo
téměř pět set z celkového počtu 707 účastníků. Nejmladší dítě mělo necelé
dva roky a krásným překvapením potom bylo, že nejzkušenějším aktivním
účastníkem letošního ročníku byla jednoznačně naše paní Ludmila Obrová. Ta
získala nejen diplom, ale také zaslouženě i obrovský salám jako odměnu.
Gratulujeme!
OD MOSTU K MOSTU
Další stále oblíbenější akcí jsou závody Od mostu k mostu, které letos
absolvovalo šestnáct posádek za vydatného povzbuzování široké divácké obce.
Dospělí se nejvíc těšili na nějakou tu nehodu, děti v horkém dnu poskakovaly
ve skákacím hradě a osvěžovaly se pod velkou vodní sprchou.
Posádky nezklamaly. Zejména smíšené posádky potěšily nejen sportovním
výkonem. Pejsek s kočičkou skrývali ve svém obrovském dortu sladkosti,
Cvrčovští broučci se jako motýlci lehce vznášeli nad hladinou, třebaže brouček
o svá křídla v zápalu boje přišel, Mamka s taťkou se na chvilku utrhli od své
kupy dětí, Captain Morgan vyměnili běhání po place za pořádné záběry pádly,
Parťáci, Polkovská elita i Litrpůl. byli důstojnými soupeři čistě chlapských
posádek.
I když na pořadí až tak nezáleží, přece jen se sluší připomenout, že první místo
obsadili Studničci ( tedy Josef s Martinem), druhé Gambáči ( smíšená posádka
Stanislav Hrňa a Kateřina Orlová) a třetí po lítém boji ALD ( Rostislav Indrák a
Jan Vrba).
Ocenění si odnesli všichni a dobrou náladu také. Kdo nezávodil, fandil nebo se
jen tak koukal, bavil se zaujatými a zasvěcenými komentáři moderátorů, využil
osvěžující občerstvení a také čekal, jaký bude večerní Struhafest.
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Vítězný tým v plném nasazení

Něco pro diváky aneb nejobětavější tým

Po vyčerpávajícím maminčině výkonu

NEJKRÁSNĚJŠÍ POSÁDKY A STAROSTA
							
foto Kamil Boháček
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STRUHAFEST

Začátek prázdnin nám začal již tradičně kulturním programem v areálu na
Letním. Od rána se soutěžilo na kánoích, v dopoledních a odpoledních
rozjížďkách.
Přiznám se, že jsem neměl mnoho času sledovat vývoj závodů, protože jsem byl
zaneprázdněn přípravami na večerní Struhafest. A hlavu jsem měl po roce opět
„jako škopek“. Jeden den před festivalem mi v odpoledních hodinách volal
manažer kapely Perseus, že zpěvák musel být hospitalizován a že tak nemohou
na Struhafestu vystoupit.
Sehnat kapelu do 24 hodin a ještě na první prázdninový víkend není vůbec
snadné. Po asi patnácti telefonátech s různými kapelníky mi přislíbili účast
Accept revival ze Znojma. Tihle rockeři mají však ještě jednu kapelu s názvem
Ocelot a ze zřejmě strategických a prodejních důvodů vystoupili jako Ocelot.
Nicméně nevadí.
Zvukař byl připraven a zkušení muzikanti z Ocelotu mohli začít. Následovali Iron
Maiden a Metallica revival. V originálním seskupení se jedná o dvě
nejpopulárnější metalové kapely na světě. Myslím, že se ani tyto revivalové
skupiny neměly za co stydět a předvedly parádní hudební vystoupení se vším
všudy.
Ze zákulisí musím prozradit, že si muzikanti lehce posteskli nad účastí
„pařmenů“ pod pódiem. Příčinu jsem obhajoval v brzkém večeru a tropických
vedrech. Z mé strany očekávaně všemu nasadila klobouk až poslední kapela
Requiem, kdy byl taneční parket naprosto plný.
Celkově letošní ročník hodnotím velmi pozitivně i ze stránky návštěvnosti. Nato,
že byly další festivaly větších rozměrů např. v Kroměříži, Přerově, Vrchoslavicích
a Smržicích se Vás sešlo nad očekávání mnoho. V rámci festivalu jsem se
nesetkal s žádnými problémy a vše se odehrávalo podle plánu.
Po prázdninách, bude nejvyšší čas, začít řešit další ročník a vše tak pomalu
připravovat. Jak říkala má sestra „neboj ještě 15 takových fesťáků a vše bude na
jedničku“. Takže se s Vámi těším na ty další, obzvlášť na ten v roce 2035.
Pavel Řihošek
Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci akcí Střední Hanou na kole,
Radovánky, Od mostu k mostu a Struhafest. Jejich obětavost a nasazení výrazně
přispěly k úspěšnému zvládnutí akcí a spokojenosti návštěvníků i účastníků,.
Pomáhali, i když v tu dobu mohli být někde u vody nebo na zahradě. Cením si
jejich přístupu a ještě jednou touto cestou děkuji všem.
Petr Hlavinka, starosta
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Jedna ze soutěží

Reqiuem na závěr aneb last not least

Metallica revival

IRON MAIDEN REVIVAL A FANOUŠKOVÉ
											 foto Kamil Boháček
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VĚŘÍME, ŽE JIM JEJICH JMÉNA PŘINESOU ŠTĚSTÍ
Ondřej - statečný, silný,
odvážný. Podle tradice
býval rybářem, hodně
cestoval a je patronem
Burgundska, ale i řádu
Zlatého rouna, který
udělují dodnes někteří
panovníci.

Vladimír - vládce
míru, světa, velký
svou mocí. Prý se
jméno začalo užívat
zvláště poté, co
Vikingové ovládli
ruské kmeny.

Matěj - dar Boží, patron je
ochráncem stavebních
řemeslníků, řezníků, cukrářů,
kovářů a krejčích.

Lucie - světlo, záře. Je
patronkou sedláků, sklářů,
sedlářů, krejčích, švadlen,
tkalců, nožířů, kočích,
písařů, notářů, vrátných,
spisovatelů, advokátů.
Vzpomínát na slavnou
píseň Santa Lucia?
14
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nespojený blokVŠEM
textuPŘEJEME HODNĚ RADOSTI A SPOKOJENÝ ŽIVOT
Sebastan vznešený a
ctihodný, Sébastos
se latinsky řeklo
Augustus, což byl
také titul či čestné
příjmení římských
císařů.

Oldřich - bohatý
vládce, bohatý statkář
a panovník bohatého
dvorce. Dostal do
vínku bohatství, jeho
dědictví může být
materiální i duchovní.

Anna - milá, milostná, milostiplná. je
patronkou svatby a manželství, matek,
horníků, krejčích, tkalců a mlynářů.

Šárka - jméno vytvořili čeští
kronikáři, miluje hory, čistou
přírodu, divoká, kamenitá
údolí, taková, jaká jsou v Praze.
Marie - milovaná Bohem,
kapka moře, krásná. Toto
prastaré jméno se objevuje již
v Bibli.
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ZE ŠKOLY

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
Běhat umí prostě každý…… Od čokolády ke zlatu nebo jen radosti z pohybu...
To je motto běžeckých závodů Čokoládová tretra pro děti do 11 let. V ČR se od
roku 1961 koná prestižní mezinárodní atletický mítink IAAF World Challenge
Zlatá tretra Ostrava a od počátků je jeho součástí právě projekt Čokoládová
tretra.
Letos jsme přihlásili i žáky z naší základní a mateřské školy. Čtvrtfinálové školní
kolo jsme uskutečnili v rámci hodin tělesné výchovy v jednotlivých kategoriích.
Běh se konal na dráhách 100 m, 200 m, 300 m, vždy hoši a dívky zvlášť.
Z každé kategorie postoupili první tři dívky a první tři chlapci do semifinále,
které se konalo 10. 6. 2019 v Olomouci. Zde běželo v každé kategorii přibližně
kolem sedmdesáti závodníků . Naši žáci to tedy opravdu neměli jednoduché.
Kromě Vanesky Štěpničkové, která skončila ve své kategorii patnáctá, se žáci
umístili spíše na spodních příčkách žebříčku. Nečekali jsme ohromující
výsledky, šlo nám o to, aby se žáci seznámili s prestižní soutěží, vyzkoušeli , jak
se běhá na opravdovém běžeckém oválu a zažili atmosféru takovéhoto závodu.
Žákům patří velká pochvala za účast. Jako odměnu jsme pořídili do hodin
tělesní výchovy oštěpy Vortex, které si děti velice oblíbily. A nebojte se, nejde o
skutečné oštěpy jako má Bára Špotáková, ale o pomůcku, která dětem
umožňuje správný nácvik hodu. Hned při první zkoušce se právě na
Čokoládové tretře podařilo Marianě Adámkové získat v hodu tímto oštěpem
druhé místo.
ODZNAK ZDATNOSTI
Na základě spolupráce se společností SportAnalytik jsme letos opět mohli
sledovat sportovní výsledky našich žáků a porovnávat jejich výkony z loňského
roku. Každý žák s vysvědčením dostal diplom, kde byly zaznamenány jeho
sportovní výsledky, jejich progres nebo regres oproti loňskému roku.
Dále podle počtu získaných bodů v každé disciplíně si mohli žáci odnést
odznak zdatnosti a to buď bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový.
Oproti loňskému roku jsme zaznamenali pokrok. V loňském školním roce
dosáhl na bronzový odznak zdatnosti pouze jeden žák naší školy – Richard
Hlub.
V letošním školním roce si odnáší bronzový odznak 6 žáků a to Vanesa
Štěpničková, Pavla Romanová, Boris Steiner, Liliana Rusňáková, Mariana
Adámková a Richard Hlub. Máme radost, že se žáci snaží zlepšovat a na vlastní
fyzické zdatnosti jim záleží.
															
Jana Ježková, Jana Řihošková
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Vodní olympiáda

Sportovní den v Tovačově

Z ČOKOLÁDOVÉ TRETRY
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Z KRONIK

ROK 1919
Jen v krátkosti bych ráda připomněla, co se u nás před sto léty událo.
V lednu roku 1919 bylo počasí téměř letní. V březnu byly na berním úřadě
kolkovány válečné půjčky. 4. března byly sepisovány na obecním úřadě peníze
místních občanů ke kolkování. Tou dobou nebylo v Lobodicích skoro žádných
hotových peněz, 1K, 2K, 5K – zmizely. Byla to doba, kdy česká koruna měla
cenu 20, 50, i 100K v Rakouských, Maďarských a Polských. Tou dobou se
vyplatilo falšování kolků. V té době si jedna rodačka z Lobodic na pašování
českých peněz založila živnost.
V létě toho roku byla opravena střecha na místním kostele .
V červnu byla provedena kanalizace v Okrouhu, o této kanalizaci se jednalo
několik let – ovšem bezvýsledně. Obyvatelé Okrouhu požadovali úpravu cesty a
odvádění odpadních vod. Vybudování kanalizace stálo 3.324 korun 50 haléřů.
V tomto měsíci byla také v Lobodicích povodeň. Voda byla až na Zámlýní,
veškerá úroda byla poničena.
V červenci se konaly první obecní volby. Ty probíhaly na základě přísného
obecného, rovného a tajného hlasování – dle vázaných kandidátek.
V Lobodicích byly utvořeny dvě strany, Zemědělská – republikánská. Tuto
kandidátku vedl rolník Jan Vaculík č.p. 48. Další strana byla dělnická kandidátka
– sociálně demokratická, tu vedl tesař Antonín Soušek č.p. 92. Republikánská
strana obdržela 241 hlasů a Sociálně demokratická stana obdržela 199 hlasů.
Za stanu republikánskou bylo zvoleno 8 členů, a to; Jan Vaculík, rolník 48, Cyril
Kadlec, rolník 40, František Pěcha, rolník 57, Čeněk Zajíc, domkař 149, Antonín
Řezníček, rolník, Chrbov 11, Jan Borek, rolník, č. 11, František Kadlec, rolník 83 a
František Vrtěl, rolník č.11. Za starnu Sociálně demokratickou byli zvoleni;
Antonín Soušek, tesař, č.p. 92, Jan Borek, zedník č.p. 84, Antonín Matysík, č.p.
112, Jan Surma, zedník, Chrbov č.p. 11, Jan Navrátil, zedník, č.p. 136, Metoděj
Déduch, zedník, č.p. 34 a František Bakala, železniční zřízenec, č.p. 115.
Starostou byl zvolen Jan Vaculík, jeho náměstkem Antonín Soušek. Do těchto
voleb vedl 15 let obec starosta Jan Turovský, rolník, čp. 5.
26. října byly na návsi před elektrárnou nasazeny 4 památné lípy. Byly
pojmenovány; lípa Masarykova, Wilsonova, Svobody a lípa Padlých.
Podzim toho roku byl neobyčejně chladný. V měsíci říjnu napadl sníh, řepa se
musela kopat pod sněhem, vykopávání řepy skončilo až v prosinci. Nestihlo se
zasít, odpadla orba polí.
Rok 1919 byl jak pro venkovský lid, rokem stálých obav.
													
Eva Déduchová podle obecních kronik
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PRÁCE DĚTÍ

Z VÝLETU NA PLOŠTINU A DO ENVICENTRA VE VYSOKÉM POLI
Když jsme odjížděli z Lobodic, myslel jsem, že to bude ve Vysokém Poli vypadat
jinak, ale bylo to tam nádherné. Stáje s koníky a oslíkem, na dvoře poletovali
krásně bílí holubi, v ohradě byli kozy, ovce, slepice, kohouti, kachny, králíci.
Jízda ve voze taženém koňmi byla super!
V lese byl chládek a my jsme hledali pobytová znamení, poznávali stromy,
určovali čím se kdo živí. Po obědě jsme se dozvěděli něco o ovcích. Třeba, že se
jedna v Austrálii ztratila na mnoho let, když ji našli a ostříhali, její vlna vážila 42
kilogramů. To ty naše z ohrady mají kolem devíti. I tak jsme zjistili, jak se
zpracovává vlna, jak se plstí, co se z plsti všechno vyrábělo.
Před odjezdem jsme se ještě zastavili na Ploštině, podívat se na památník těch,
co nepřežili hrůzy, co způsobili fašisté na konci války Tehdy tam všechny
obyvatele osady nahnali do jednoho stavení a zapálili. Přežil jen jeden. To je
dobře, že už to tak není.
Nikolas Špinka
Viděla jsem živého koně, jeli jsme povozem a hráli hry. pak jsme šli k
památníku na Ploštině.													
			 Pája
Bylo to tam boží, já bych tam chtěla i bydlet. Ti koně byli hezcí.				
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Mája

Z výletu a Radovánek

foto J. Ježková, L. Blažková

VÍTÁME VÁS MEZI ŠKOLÁKY
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POZVÁNKY, INFORMACE
		
ZVEME VÁS NA PRÁZDNINOVÉ VÝLETY
7. 8. 2019 ZELENÁ HORA A ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Navštívíme památku Unesco kostel sv. Jana Nepomuckého a také Muzeum
nové generace, které je nově otevřeno v zámku rodiny Kinských a je určeno
opravdu všem generacím. Pokud budeme mít čas, můžeme se zastavit v jeskyni
Blanických rytířů v Kunštátě, případně můžeme připravit i nějaké překvapení ve
spolupráci s MěÚ Žďár nad Sázavou.
Přihlášky na obecním úřadě do 31. 7.
28. 8. ZOO LEŠNÁ
Klasický prázdninový výlet pro všechny
milovníky zvířat a exotiky.
Přihlášky na obecním úřadě do 25. 8.
Bližší informace před odjezdem.
Odjezdy v 8:00 z točny autobusu, pokud nebude určeno jinak.
INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Prvňáčkové dostanou potřebné pomůcky, pořiďte jim jen aktovku, prázdné
pouzdro, přezůvky, obutí a převlečení do tělocvičny, na hřiště, do družiny,
využijí sportovní oblečení. Na uložení věcí je vhodný pevnější látkový pytlík.
Obaly nakupte až podle sešitů a učebnic, protože mohou mít různé rozměry.
Pokud nám bude schválen projekt, prodlouží se provozní doba družiny do
16:30. Kroužky budou již tradiční ( sportovní, výtvarný, dramatický, vaření,
hra na flétnu, čtenářský, ekokroužek, keramický, doučování, příprava na
vyučování), navíc angličtina a příprava na víceleté gymnázium.
Mateřská škola bude v provozu od 6:00 do 16:00.
KVĚTINOVÁ SOUTĚŽ
V příloze najdete hlasovací lístky, vybírejte a hlasujte do 31. 8. 2019 vložením
vyplněného lístku do schránek na obecním úřadě, v jídelně či škole.
PŘÁNÍ
Začalo léto, příroda už ukázala, jak umí vládnout, děti si užívají prázdnin. Ať už
budete trávit dovolenou za humny nebo v exotické cizině, odpočiňte si, užijte si
pohody a radosti z krásných dnů. Není důležité, kam vyrazíte, ale s kým a jak
ten čas budete trávit. Ať se vám léto vydaří podle vašich představ a ať jsou vaše
návraty domů šťastné.
Za redakční radu Jana Blažková
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, provozní doba dle objednávek
MASÁŽE
Rostislav Sedláček, tel. 608 628 995, provozní doba dle objednávek
THAJSKÁ MASÁŽ, SKANDINÁVSKÁ MASÁŽ, REFLEXNÍ TERAPIE
Iveta Boháčková, tel. 608 605 960, provozní doba dle objednávek
HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ
Andrea Ryšavá, tel. 608 712 405, provozní doba dle objednávek
AUTODOPRAVA (DOVOZ A ODVOZ MATERIÁLU)
Rudolf Hnízdil, tel: 739 463 490
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
POTRAVINY COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 17:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00
VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, +420 777 873 344
do 6:30 v daný den, mimo pracovní dobu ŠJ můžete již využít také SMS.
V době školních práhdnin se vaří od 22. 7. do 2. 8. a od 26. 8. do 30. 8. 2019
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro přihlášené děti od 26. 8. do 30. 8. 2019.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Polkovice od 1. 7. do 12. 7. 2019, Lobodice od 26. 8. do 30. 8. 2019.
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Důležitá telefonní čísla:
OBECNÍ ÚŘAD
STAROSTA OBCE BC. PETR HLAVINKA
tel.: +420 581 731 175
mobil: +420 602 514 389
e-mail: starosta.lobodice@seznam.cz
Účetní Ing. Markéta Baďurová
tel.: +420 581 731 175
e-mail: ou.lobodice@volny.cz

POLICIE – 158
HASIČI – 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
TÍSŇOVÁ LINKA – 112

PORUCHY
plyn - 1239
voda – 800 167 427
elektřina – 840 850 860
LINKA DŮVĚRY
Bílý kruh bezpečí 116 006
Linka bezpečí pro děti a mládež 116 111
Zlatá linka seniorů po – pá v době 08,00 – 20,00 hod – 800 200 007, Elpida
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
dospělí 581 271 111, 725 797 148, Agel
LÉKAŘI
MUDr. Bouchalová, Tovačov 581 731 562
MUDr. Goldbach, Tovačov 581 731 532
MUDr. Šmídová, Tovačov 581 731 589
LÉKÁRNA
otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11 (v objektu
hypermarketu ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod, 581 702 655
KOMPLETNÍ FOTOGALERIE K JEDNOTLIVÝM ČLÁNKŮM A AKCÍM
https://www.facebook.com/ObecLobodice/
ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ ALBA V ZÁLOŽCE FOTKY. PROHLÉDNĚTE SI
VŠE, POZVĚTE PŘÁTELE.
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HURÁ! LÉTO JE TADY!
UŽÍVEJTE SI HO JAKO DĚTI, S JEJICH
NADŠENÍM A RADOSTÍ Z KAŽDÉ MALIČKOSTI.
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