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Slovo starosty
Vážení obèané,
dovolte mi jako novì zvolenému starostovi pár slov.
Pan inženýr Stanislav Hlavinka se rozhodl z funkce starosty odstoupit a navrhl mne na své
místo.
Pan Stanislav Hlavinka je oblíbeným obèanem Lobodic. Jako starosta vždy usiloval o
rozkvìt své obce a spokojenost obèanù. Pøedevším mu chci podìkovat za poctivou a
zodpovìdnou práci pro nás všechny. Chci mu podìkovat za všechna velká rozhodnutí ve
prospìch akcí, které zlepšily život v naší obci, ale i za veškerou tu drobnou práci, která ani
není vidìt, ale bez které by naše obec nebyla taková, jaká je.
Jsem velice rád, že pan Stanislav Hlavinka byl zastupitelstvem zvolen místostarostou,
protože jeho nezpochybnitelné zkušenosti a nadhled jsou pro nás všechny nejen zárukou
dobré práce všech zastupitelù, ale i oporou pro mne osobnì.
Práce starosty není o velkých zmìnách názorù a prosazování pøedstavza každou cenu. Chci
všechny ujistit, že pro mne je také nejvyšším zájmem rozvoj obce, spokojenost obèanù a
budoucnost regionu dle pøedstav obyvatel. Nechci a nebudu zavádìt razantní zmìny . Není
proè. Navážu ve své práci na práci pana Stanislava Hlavinky a doufám, že se mi podaøí
stmelit celou obec tak, aby se zde všichni cítili spokojenì, aby byly splnìny všechny úkoly,
které jsou souèástí rozvojového plánu, aby byly doplnìny další úspìšné zámìry . Abychom
v Lobodicích byli opravdu doma a nacházeli vzájemnou oporu a pomoc i tam, kde to bylo
døívenepøedstavitelné.
Ještì jednou dìkuji panu Stanislavu Hlavinkovi za jeho úsilí o rozvoj obce, za všechnu jeho
práci a tìším se, že budeme spolupracovat na všem, co nás v budoucnu èeká.
Petr Hlavinka
Podìkování
Vážení spoluobèané,
v listopadu 1998 jsem byl poprvé zvolen obèany naší obce a následnì zastupitelstvem
starostou obce Lobodice. Pro tuto funkci jsem byl uvolnìn z Pøerovskýchstrojíren.
Dùvìru mi dali obèané a zastupitelé ještì v dalších pìti volebních obdobích.
Celou tuto dobu, necelých 17 let, jsem se snažil pomáhat lidem, pracovat pro obec
a zvelebovat ji. Každý jistì sám posoudí, co se za tuto dobu udìlalo, nebo nepodaøiloudìlat.
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Dne 16. 6. 2015 jsem se vzdal funkce starosty, novým starostou byl zvolen Bc. Petr
Hlavinka a já jsem se opìt vrátil do Pøerovskýchstrojíren.
Jako místostarosta mu pøedám všechny zkušenosti, které jsem za uplynulých 17 let
získal a i nadále budu pracovat pro obec Lobodice a její obèany.
Na závìr bych chtìl co nejsrdeènìji podìkovat všem lidem, kteøíza mnou celou dobu stáli,
podporovali mì a pomáhali mi.
Dìkuji
Ing. Stanislav Hlavinka

Dotace? Dotace!
1. èást
Vážení spoluobèané, jistì jste zaregistrovali, že jsme v roce 2015 zvýšili množství podání
žádostí o dotace pro naše rùzné projekty. Mnozí z vás souhlasí, mnozí mají naopak pocit, že
získávání dotací je vìc zbyteèná.
Dovolte mi, abych vám alespoò zèásti vysvìtlil, o co jde v dotacích a o co jde nám, kteøí
projekty øešímea žádosti podáváme.
Dotace a granty jsou zpùsobem, jak financovat projekty, které usnadòují a zlepšují náš
život, ale ve vìtšinì pøípadù na nì napø. obce nemají dostateèný rozpoèet. A tak se stále
odkládají úpravy zelenì, opravy staveb atd. a to tak dlouho, až èasto není už co opravovat èi
upravovat. Proto existuje celá øadaveøejnýchpodpor, které umožòují pøíjemcùmrealizovat
nutné opravy nebo v lepším pøípadì uskuteènit své sny.
Tyto prostøedkynejsou úroèeny, nejsou vratné a z velké èásti pokrývají náklady na projekty,
nìkdy až do výše 90%, jindy do 70%.
Získání grantu není snadné, je nutné pøedložitdobøezpracovanou žádost vèetnì kvalitního
projektu, což obnáší mnoho hodin strávených jen pøípravou.Ani pøíslibdotace neznamená
konec práce. Administrace projektu je èasto daleko nároènìjší, protože je nutné projekt
realizovat v daném rozsahu, ale také ohlídat, aby všechny práce odpovídaly jednotlivým
výzvám a požadavkùm poskytovatelù.
Nejjednodušší je pro celou administraci i podání žádosti najmout profesionální agenturu,
která na základì smlouvy celý proces realizuje a kontroluje.
Nicménì tato cesta je pomìrnì drahá, obvykle si za práci úètují i více než 10% z celkové
ceny dotace. A ani v tom pøípadì není odpovìdnosti zproštìno vedení obce èi spoleènosti,
která je pøíjemcemdotace.
Samozøejmì existují typy projektù, které nelze realizovat vlastními silami – jde zejména o
projekty, které nesou v sobì i investici v podobì stavebních úprav, nákupu majetku atd.
Dále se takto øešíprojekty, u kterých je krátká doba mezi vyhlášením výzvy a datem
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pøedložení žádostí, pøípadnì jde o první projekty, u kterých pøíjemce dotace sbírá
zkušenosti.
Obec Lobodice má ve svém rozvojovém plánu zásobník projektù, který plánujeme ještì
dále doplnit a rozšíøit tak, abychom mohli èerpat co nejúèelnìji a nejlépe prostøedky, které
budou nabízeny. Samozøejmì tak, aby nic z toho nebylo na úkor obce, ale naopak vše
smìøovalo ke zvýšení kvality života v obci. Zatímco døívebyla nositelem rùzných projektù
zejména škola, chtìli bychom, aby se nyní Obec Lobodice stala pøíjemcem a øešitelem v
daleko vìtší míøe.
Proto velmi intenzivnì sledujeme všechny výzvy, které vyhlašují rùzní poskytovatelé pøes
ministerstvo pro místní rozvoj až po Evropskou unii.
V našem seriálu bych vás chtìl seznámit s realizovanými i plánovanými projekty, s jejich
cíli, úskalími, ale i pøínosypro naši obec.
Petr Hlavinka

Dotace? Dotace!
2. èást
V roce 2015 jsme pøedložili ètyøi žádosti. Na všech spolupracovalo vedení obce. Všechny
tyto žádosti musely vycházet z Programu rozvoje obce. Tento dokument byl vypracován v
roce 2007 a v souèasnosti pøipravujeme jeho revizi a aktualizaci s Místní akèní skupinou
(MAS), protože dobøepøipravenákoncepce rozvoje znamená také dobrou pøipravenostpro
budoucnost.
Prvním a pro nové zastupitelstvo i zèásti pilotním projektem bylo tzv. workoutové høištì –
Starosto, chceme cvièit víc, vaše mládež z Lobodic - v rámci programu Podpory obnovy
a rozvoje venkova 2015, který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o høištì s
posilovacími a cvièebními prvky, které je pøednostnì urèeno dospívajícím a dospìlým.
Tedy nìco, co zde ještì nemáme. S potìšením mohu sdìlit, že tento projekt byl úspìšný a
høištì se bude realizovat v prùbìhu prázdnin. Vìøím, že toto høištì pøispìje k dalšímu
zvelebování prostoru kolem fotbalového høištì tak, aby SK Sokol a další subjekty mohly
celý prostor využívat k relaxaci, cvièení i akcím pro veøejnost.
Druhým projektem je zajištìní bezpeènosti dìtí v mateøskéškole Lobodice – V Lobodicích
v mateøince bezpeèno je jak v peøince - z dotaèního programu ministerstva školství,
mládeže a tìlovýchovy . Tento program byl vyhlášen v reakci na neš•astné události v
nìkolika školách. Protože naše školka byla nìkolikrát vykradena, vyhodnotili jsme budovu
jako rizikový objekt i s ohledem na bezpeènost dìtí. Alokace urèená MŠMT byla v první
výzvì velmi nízká, pøedpokládáme,že žádost podáme opìt v novém kole.
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Tøetí projekt, který je již také ve fázi realizace øeší otázku nakládáním s bioodpadem –
Separace a svoz bioodpadu v obcích Lobodice a Oplocany – z operaèního programu
ministerstva životního prostøedí. V rámci tohoto projektu získáme šest kontejnerù na
bioodpad (plus jeden kontejner Oplocany), svozové vozidlo a štìpkovaè. Díky tomuto
vybavení snížíme náklady na likvidaci bioodpadu minimálnì o polovinu. Tento odpad
budeme odvážet do kompostárny v Polkovicích.
Jako poslední jsme nyní pøedkládali žádost, která se týká obnovy sakrálních památek.
Pøedložili jsme projekt, který zahrnuje opravy posledních neopravených køížù a sošky
Panny Marie Rùžencové, které jsou na území Obce Lobodice.
Jak jsem již napsal, sledujeme harmonogram výzev rùzných operaèních programù,
sledujeme nejen soulad s rozvojovým plánem obce, ale i podíl spoluúèasti a další kritéria,
která jsou rozhodující pro to, zda žádost pøedložímeèi nikoliv.
V souèasnosti pøipravujeme podklady pro projekt, který by mìl snížit energetickou
nároènost budovy mateøskéškoly, spolupracujeme na projektu kanalizace obce.
Projektu kanalizace budu vìnovat další èást seriálu, protože jde o nejnároènìjší a
nejnákladnìjší projekt v historii obce, ke kterému stále shromaždujeme potøebnépodklady
a informace. Již teï ale víme, že se výstavba v tomto roce nezahájí.
Petr Hlavinka
Z Redakèní rady
Vážení ètenáøi,
dostalo se Vám do rukou historicky první èíslo Obecního zpravodaje. Sice jsme už jedno,
øeknìme zkušební èíslo, vydali, ale vzhledem k tomu, že náš Zpravodaj nemìl pøidìleno
registraèní èíslo z Ministerstva kultury, vydali jsme ho neèíslovaný. Abych to objasnil.
Každé periodikum podléhá registraci dle tiskového zákona (zákon 46/2000 Sb.) Jako
periodikum se bere tiskovina, která vychází dva a vícekrát za rok. Což náš Zpravodaj
splòuje, protože bychom ho rádi vydávali 4x za rok-tedy jako ètvrtletník. O registraci musí
požádat vydavatel - v tomto pøípadì obec Lobodice - pøíslušný odbor na Ministerstvu
kultury. Po posouzení žádosti je Ministerstvem vydáno kladné èi záporné stanovisko. V
našem pøípadì bylo kladné. Naše registraèní èíslo je MK ÈR E 22099. Trochu si z toho
dìláme legraci, øíkáme,že teï si o nás mohou pøeèístv Praze i jinde, protože musíme cca 10
výtiskù Zpravodaje zasílat na Ministerstvo kultury, do Národní knihovny a do jiných
institucí, které jsou vyjmenované v Protokolu o pøidìlení registraèního èísla. Ovšem
legrace by nás mohla opustit, pokud bychom vydávali Zpravodaj, nebo jakékoliv jiné
periodikum bez pøidìlení registraèního èísla. Sankce jsou opravdu vysoké a neznalost
zákona neomlouvá... Tolik ke Zpravodaji.
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Máme nového starostu. Dosavadní a dlouholetý starosta obce S. Hlavinka se na 6. veøejném
jednání zastupitelstva obce vzdal funkce a navrhl místo sebe dosavadního místostarostu P.
Hlavinku. Ten byl následnì šesti hlasy zvolen starostou(jeden zastupitel se zdržel a dva
byli proti). Nový starosta poté navrhl do funkce místostarosty dosavadního starostu a
následnì byl opìt šesti hlasy zvolen( 3 zastupitelé se zdrželi hlasování). Popøejme novému
starostovi hodnì elánu, chuti pracovat pro obec, spoustu dobrých nápadù a realizovaných
projektù.
Dìtem zaèali prázdniny. Pøejmejim, a• jim vyjde poèasí a prožijí spousty zážitkù a legrace,
aby si po prázdninách mohli popovídat, kdo a kde byl, co tam vidìl, co ho zaujalo. Ale
popøejme i nám „dospìlákùm“ pøíjemnì prožitou dovolenou, regeneraci sil, odpoèinek,
abychom se mohli vrátit do svých zamìstnání s chutí a optimismem.
A po prázdninách a dovolených nás èekají Hody. Rádi bychom, aby spoleènì s akcemi,
které jsou tradièní – fotbalový zápas ženy-muži, rybáøská soutìž o pohár starosty,
nohejbalový turnaj, hodová zábava, kolotoèe apod. uskuteènili i nìco nového. A to nìco
nového bude Kulturní program v sobotu 19. záøí cca od 14,00 hod. na „Letním“.
Pøedstavujeme si to jako setkání obèanù, rodin, sousedù, známých u dobré muziky,
obèerstvení a zábavy. V programu,který v souèasné dobì pøipravujeme,se pøedstavískvìlá
a známá dechovka „Huliòané“, mažoretky, dìti z naší školy a školky a na závìr skupina
historického šermu Markus M. Doufejme, že se program podaøírealizovat a hlavnì a• nám
vyjde poèasí.
Ostatnì v tomto Zpravodaji si mùžete o rùzných tématech pøeèíst.Byli bychom rádi, kdyby
na nìkteré èlánky pøišla odezva, a• kladná, èi záporná. Kontakty na jednotlivé èleny
Redakèní rady najdete v závìru našeho listu.
PøejemeVám všem krásné a pøíjemnì prožité léto.
Za Redakèní radu Milan Kouøil

Vesnièko má nestøedisková
Jak už sám název pøíspìvku napovídá, nepatøí naše vesnice k žádným velikánùm mezi
obcemi. Pøesto musíte uznat, že je celkem hezká a naši pøedci ji umístili na velmi pìkném
místì. Máme zde krásný les, jezera, rybník, øeku a pøestože se nám to zdá být normální,
obyèejné a nièím nezajímavé, mohou nám nejenom okolní vesnice závidìt.
Pro zvelebení obce obecní úøad dìlal a dìlá spoustu vìcí a investuje do nich finanèní
pøíspìvky pøedevšímformou rùzných dotací. V nejbližší dobì budou na rùzných místech v
obci rozmístìny nové odpadkové koše a pevnì doufám, že budou využívány pouze k
úèelùm, ke kterým jsou urèeny a hlavnì, že se odpadky nebudou válet na ulici, pøípadnì v
dolinách kolem obce.
Ne vše je ovšem tak rùžové, jak by mìlo být! Týká se to i tìch odpadkù, které nìkteøí
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spoluobèané pohazují kam je napadne, pøestože to nikdo z nich nemá domù daleko. Ale
nejen to!
I v naší obci se najdou jedinci, kteøí ke svému životu potøebují rùzné podpùrné prostøedky.
V dnešní dobì si prý mùžou dìlat co chtìjí, problém je ovšem v tom, že materiál pro aplikaci
tìchto prostøedkùnechají klidnì ležet na zemi.
V poslední dobì se zøejmì poøádají v obci automobilové závody nìkterých mladých øidièù
(neøidièù) a to nejen na cestì k lesu, kde teoreticky ohrožují pouze sami sebe, ale také v
samotné obci, kde ovšem ohrožují i nás ostatní.
Dalším nešvarem asi mladších spoluobèanù je poškozování a• už autobusových zastávek
nebo v posledních pøípadechi fasád domù.
Pøedpokládám, že ti, kterých se tyto výtky týkají, s nejvìtší pravdìpodobností obecní
zpravodaj neètou. Pokud se však mýlím, urèitì se v tomto pøíspìvku najdou a mìli by se nad
sebou zamyslet. My ostatní se mùžeme pokusit tìmto negativním projevùm zabránit pouze
domluvou, vìtšinou se totiž jedná o pøestupky, které by mìla øešitpolicie.
Pokud chceme, aby se nám v Lobodicích líbilo a aby byl vzhled obce èím dál hezèí a to
nejenom pro nás, ale i pro oèi pøípadnýchnávštìvníkù, musíme se o to snažit všichni.
František Škrabal

Plynárna_RGS 3
Jediný podzemní zásobník plynu aquiferového typu na území Èeské republiky
oslavil své 50. výroèí
Spoleènost RWE Gas Storage, s.r.o. provozuje v Èeské republice 6 z 8 podzemních
zásobníkù plynu ? unikátní kavernový zásobník v Hájích na Pøíbramsku, zásobníky Dolní
Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Tøanovicea taktéž unikátní zásobník v Lobodicích, a je
tak nejvìtším provozovatelem zaøízenítohoto typu u nás. Zásobníky plynu pomáhají rychle
reagovat na zvýšenou spotøebuplynu napøíkladv silných èi dlouhých zimách a zabezpeèují
tak bezpeènost a plynulost dodávek plynu. Mimo jiné také stoupá význam zásobníkù jako
bezpeènostní pojistky pøedevšímkvùli krizi na Ukrajinì.
Oslavy se konaly 9. èervna 2015pøímo v areálu podzemního zásobníku plynu. Brány se
otevøely nejen školákùm a nám, obyvatelùm, k exkurzi, ale také bývalým zamìstnancùm,
kteøí se mohli podívat, co se zmìnilo. Souèástí oslav bylo i ocenìní 12 èlenù báòského
záchranáøského sboru, kteøí se podíleli na odstraòování následkù povodní v letech 1997 a
2010 a také erupci sondy, ke které došlo po opadnutí vody v roce 2010, kdy se pøi silném
vìtru pøevrátil strom a sondu poškodil. Ocenìnými se stali: Zlatý Záchranáøský záslužný
køíž: František Doèkal, Josef Divina, Andreas Frohwein, Radim Blažej, Josef Zaòát;
Støíbrný Záchranáøský záslužný køíž: Lubomír Kopøiva, Josef Kvita, Karel Janeèka, Josef
Skoèík, Josef Kubík, Èestmír Stavinoha; Bronzový Záchranáøský záslužný køíž: Antonín
Gorèík.
Zásobník plynu v Lobodicích je dokonce starší než historie zemního plynu u nás, protože
když byl jeho provoz 25. 5. 1965 s uskladòovací kapacitou 100 mil. m3 zahájen, používal se
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ještì svítiplyn. Že zde máme místo na jeho uskladòování pøišlijiž v roce 1942 Nìmci, když
hledali ropu. Zjistilo se, že se v hloubce 400 až 500 m nachází pórovitý pískovec a slepenec.
Tento porézní prostor tzv. kolektor byl nadìjný pro budoucí uskladòování plynu. Pùvodnì
byly nasyceny slabì mineralizovanou vodou, ta se ale umìle odtlaèila do spodních vrstev a
vznikl tak jediný aquiferový zásobník plynu u nás. Poslední zbytky svítiplynu byly
odèerpány zaèátkem 90. let, kdy došlo k zámìnì za zemní plyn. V roce 2013 spoleènost
investovala více než 100 miliónù korun do instalace nového kompresoru k zajištìní
spolehlivého provozu 177 mil. m3 roèních aktivních zásob plynu i v budoucnosti.
Mnì nezbývá než popøátPZP Lobodice, zamìstnancùm a provozovateli RWE Gas Storage,
s.r.o. do dalších let bezpeèný a spolehlivý provoz ke spokojenosti všech zákazníkù.
(Lucie Mertová, foto: Libor Teichmann; fotografie a tiskové zprávy laskavì poskytlo
tiskové oddìlení RWE Gas Storage, s.r.o.)

Hasièský víkend na stadionu VUT v Brnì
Ve dnech 13. a 14. èervna byl v Brnì malý svátek hasièského sportu. Na stadionu Vysokého
uèení technického s moderním povrchem „MONDO“ se sešly nejlepší sportovní týmy
Moravské hasièské jednoty, aby zmìøily své síly.
V sobotu to byli mladí hasièi a v nedìli pak soutìžní družstva mužù a žen.
Jednalo se o tøetí kola postupových soutìží v požárním sportu, která urèila
úèastníky posledního ètvrtého kola, jímž je Mistrovství republiky mezi Moravskou a
Èeskou hasièskou jednotou v požárním sportu, jak mladých, tak i dospìlých hasièù.
Mladí hasièi soutìžili v sobotu a to v bìhu jednotlivce na 60 m s pøekážkami,
štafetì 4 x 60 m, požárním útoku s vodou a uzlové štafetì. Dospìlí pak v nedìli v bìhu
jednotlivce na 100 m s pøekážkami,štafetì 4 x 100 m a požárním útoku s vodou.
Lobodice zde reprezentovali mladší i starší žáci a následující den muži a ženy.
Ne vždy se nám daøilotak, jak bychom si pøáli,ale v celkovém mìøítku byl pro hasièe z
-7-
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Lobodic tento víkend úspìšný. Mladší žáci se umístili na 7. místì a bohužel nepostoupili na
Mistrovství republiky do Hlinska. Starší žáci se umístili na 6. pøíèce,do Hlinska postoupili.
V uzlové štafetì, která je hodnocena samostatnì, obsadili mladší žáci 3. a starší žáci 2.
místo.
V nedìli nás mile pøekvapily oba kolektivy dospìlých hasièù. Ženy získaly
bronzové a muži dokonce støíbrné medaile. Bronzovou medaili za muže vybojoval také
Antonín Krátký ml. v bìhu jednotlivce na 100 m s pøekážkami. Obì družstva postupují na
Mistrovství republiky mezi Moravskou a Èeskou hasièskou jednotou, které se bude konat
12. 9. 2015 v Èáslavi.
Bezesporu nejúspìšnìjšího sportovního výkonu celého víkendového zápolení
dosáhla na vysokoškolském stadionu Lenka Urbanová z Lobodic.
Té v jejich patnácti
letech, dovolují pravidla soutìžit za starší žáky i za ženy. Ona zvítìzila v sobotu v bìhu
jednotlivce na 60 m s pøekážkami za mladé hasièe a v nedìli svùj výkon umocnila
vítìzstvím v bìhu jednotlivce na 100 m s pøekážkamiza ženy.
Antonín Krátký

Škola v pøírodì
Škola v pøírodì je vždycky pøíležitostí k objevování nových míst. Letos jsme vybrali
Jeseníky, aby naše dìti vidìly poøádnéhory. A nejen vidìly , aby si je pìknì obšláply.
Rodièe nám svìøili 40 dìtí a ještì více zavazadel. Zaplnili jsme penzion až po støechua hned
vybìhli na zahrádku. Ouha! Uprostøed zahrady vesele zurèel malinký potùèek. To víte, že
všichni malí se k vodì hned vrhli. Ještì, že jsme mìli dost gumáèkù. Jen jsme pøedali
bezpeènostní pokyny a už bedlivì sledovali každé šustnutí. Nu ano, èekali jsme
šplouchnutí, ale to naštìstí pøišlo jen jednou za celou dobu pobytu, bez následkù – teplá
sprcha, suché obleèení a èaj v rychlém sledu, to je jistota.
Naplánovali jsme výlet na nejvyšší horu Moravy. Nevíme, kdo se postaral o poèasí, ale
nejspíš ty èarodìjnice z Petrových kamenù, protože Petráky byly to jediné, co jsme z okolí
Pradìdu vidìli. Pøišel mrak, pøikryl horu i se všemi turisty a bylo vymalováno. Naštìstí
vìtšina dìtí kvitovala s nadšením, že jdou poprvé v životì v mraku. Nìkteøí dokonce zjistili,
že se mrak nedá jíst, že to není žádná naèechraná cukrová vata. Když nás cedule u cesty
upozornila, že hrozí nebezpeèí padajícího ledu z vysílaèe, pochopili jsme, že jsme dobyli
vrchol nejvyšší moravské hory. Nevlídná budova restaurace na vrcholu nám na náladì
neubrala, protože jsme se tìšili do Karlovy Studánky. Ta se nám ukázala v celé své kráse,
takže návrat v dešti už byl jen drobnou nepøíjemností.
Dny plné her a soutìží ubìhly velmi rychle, paní zdravotnice dìtem pøipravilaukázky první
pomoci, paní Veronika zase s dìtmi vyrobila mozaiková srdíèka a zrcátka jako dárky pro
rodiny. Všichni se vrátili v poøádkua spokojení.
-8-
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Radovánky
Jako každý èerven, i ten letošní mìl pro budoucí prvòáèky pøipravenouslavnost. Rok co rok
pasujeme pøiRadovánkách budoucí školáky.
5. èervna 2015 se na Letním sešla velká spousta lidí. Dìti proto, aby se dobøe pobavily,
rodièe a všichni blízcí proto, aby své dìti vidìli rozesmáté a spokojené.
Agentura Jany Novákové pøipravila bohatý program, dìti ze školky a ze školy pøedvedly
pohybová vystoupení a v horkém dni už všichni netrpìlivì èekali, až král pozve na pódium
pøedškoláèkya s pomocí princezny je pasuje na opravdové školáky.
Letos bylo pasováno deset dìtí, mezi nimi možná i budoucí šéf Betoniky èi øeditelhasièù.
Mezi školáky vítáme:
Marianu Adámkovou
Denisu Prokopovou
Karolínu Zatloukalovou
Štìpána Èelustku
Filipa Holomèíka
Radima Romana
Františka Øezníèka
Petra Øihoška
Nikolase Špinku
Filipa Válka
Moc všem pøejeme, aby se jim sny vyplnily a hlavnì, aby pro nì byla škola pøíjemným
místem plným kamarádù a hezkých zážitkù.
-9-

Kapitáne, kam s tou lodí?
To není zoufalé volání vodákù, ale název akce, kterou jsme pøipravilina uvítání prázdnin.
V sobotu 20. 6. se v sále sešli dìti, jejich rodièe, ale i babièky, vzdálení pøíbuzní a další
obèané. Pøišliproto, že paní Lena Freyová pøivezlanový program. Dìti si pøipravilykrátké
kuchaøské vystoupení, kterým celou akci zahájily a souèasnì pozvaly všechny k
ochutnávce velkého množství dobrot, které pøineslynaše kuchaøkya pekaøky.
Po písnièce, která všechny seznámila s tím, jak vypadají Èervnové uèitelky, zahájila paní
Freyová dvouhodinovou smrš• tance, zábavy a nefalšovaného veselí. S chutí se do
programu zapojili nejen ti malincí, ale i dospìlí – váleli tìsto, krájeli nudlièky, tanèili, smáli
se. A s nimi všichni kolem.
Ti ostatní nejprve obdivovali nádhernì naaranžované talíøe, misky a podnosy se spoustou
dobrot, které pocházely z pokladnic domácích kuchaøek. Po chvilce už také všichni
ochutnávali. Na své si pøišlimilovníci sladkostí, pomazánek i neznámých specialit.
Vlastnì si na své pøišli všichni – dìti se pobavily, každé si odnášelo drobnost z tomboly,
dospìlí se pobavili spolu s nimi, pøípadnì se potìšili ve spoleèností svých sousedù, pøátela
známých, odnesli si nové recepty a dobrou náladu. Ani nevadilo, že akce byla pøesunuta
kvùli poèasí do sálu. V tu chvíli snad opravdu mìli všichni slunce v duši.

Miniškolièka
V letošním roce jsme nabídli budoucím prvòáèkùm úplnou novinku – Miniškolièku. Šlo o
nìkolik setkání dìtí a rodièù ve škole, kde se seznámili s uèitelkami, prostøedím, ale i
rùznými metodickými postupy, které v naší škole bìžnì používáme.
Dìti si procvièovaly motoriku – hrubou i tu jemnou. Poznaly, že holicí pìnu lze využít k
náramné zábavì, pøi které vzniknou moc krásné obrázky. Vyzkoušely si, že lze zahrát
písnièku jen s pomocí plastových trubek. Vytvoøily spoustu zajímavých plakátù a objektù,
pobavily se, pohrály si.
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Zpravodaj obce Lobodice 1/ 2015
A totéž snad mùžeme øíci i o dospìlých úèastnících Miniškolièky. Na základì dobrých
ohlasù jsme se rozhodli, že v obèasných odpoledních aktivitách pro celé rodiny budeme
pokraèovat i v pøíštímroce a nabídneme je všem. Nejdøívasi bude Draèí dílna. Co to bude?
Rezervujte si odpoledne koncem záøí,pøijïte a uvidíte

Poslední dny ve škole
Èerven je nabitý událostmi, aby dìtem lépe ubíhal ten nekoneèný èas, než zaènou
prázdniny. A poslední týden školy zvláš•.
Podívali jsme se do Pøedmostí do Mamutova. Je to Malé školní muzeum a Památník lovcù
mamutù. V Památníku jsme vidìli archeologický odkryv a díky výkladu rozpoznali zbytky
pravìkých zvíøat a lidí. Malé školní muzeum nás zavedlo do samého pravìku díky
exponátùm i výtvarným objektùm.
V pátek jsme ještì vyrábìli nejbližším krásná zrcátka s mozaikou pod vedením paní
Veroniky a dohodli se, že na podzim spoleènì uspoøádámeornitologickou vycházku.
Na zahradì dozrává zelenina a první ovoce, takže o velké pøestávce pøipravujeme saláty a
mlsáme jahody, tøešnì, rybíz i višnì.
Všechny fotografie z našich akcí najdete na Facebooku a pozdìji i na webu školy.
Mezitím starší žáci poøádajíanketu mezi dìtmi o tom, co mají dìti nejradìji, co je baví, kam
se tìší.
Poslední den školy se dìti nemohly doèkat a pøišlyuž pøedpùl osmou. Rozlouèit se s pá•áky
a všem popøátkrásné dlouhé prázdniny pøišeli pan starosta.

- 11 -

Úspìchy našich dìtí
Letošní školní rok byl ve znamení velkých úspìchù našich dìtí. O tom nejvìtším – prvním místì v
mezinárodní matematické soutìži Sáry Kurowské jsme již psali v pøedchozím èísle. Za úspìch také
považujeme pøijetínašeho pá•áka Ondøeje Kejvala na Gymnázium v Kojetínì.
Výsledky srovnávacích testù Kalibro, kterých se úèastnili žáci tøetíhoa pátého roèníku, velmi pøesnì
kopírovaly hodnocení žákù školou. Pøestonás pøekvapilivyrovnané výkony a nadprùmìrné výsledky
v matematice a anglickém jazyce. Tøe•áci navíc získali vysoké bodové hodnocení i v pøírodovìdné a
jazykové èásti.
Eva Koschatzká, Marie Mraèková, Ema Gregovská, Václav Blanároviè – ti všichni obsadili
první místa ve výtvarných soutìžích, které poøádalBIOS Pøerova dostali drobné odmìny .
Kolektiv žákù ZŠ Lobodice získal první cenu ve výtvarné soutìži Jarní zvyky oèima dìtí, všechny
práce jsou vystaveny v Muzeu Komenského v Pøerovì.
Letos jsme se poprvé také zúèastnili florbalových turnajù. Tady jsme nesklízeli velké úspìchy , ale dìti
projevily smysl pro kolektivní hru a fair play. V rámci celostátní akce Olympijský víceboj jsme se
umístili na devátém místì v celém kraji, což je pøiabsenci sportovní haly neuvìøitelný výsledek.
Všem, kteøí úspìšnì reprezentovali nejen školu, ale i naši obec, gratulujeme. Jsme na všechny naše
dìti moc pyšní a pøejemejim krásné prázdniny plné veselých zážitkù s kamarády a rodinami.

Prázdninový provoz mateøské školy
Již nìkolik let spolupracujeme s mateøskou školou v Polkovicích tak, abychom rodièùm,
kteøínemají možnost umístit dítì do tábora nebo k pøíbuzným,pokryli alespoò ètyøitýdny z
období prázdnin. Bìhem uzavøení se v budovì školky provádí nezbytnì nutné opravy a
sanitární úklid.
V letošním roce je od 1. 7. do 10. 7. 2015 otevøena školka v Polkovicích, kam budou
dojíždìt pøihlášenédìti. Naše školka je otevøenana konci prázdnin od 17. 8.
Na úterý 25. 8. plánuje školka výlet do ZOO v Lešné nebo v Olomouci. Cena celodenního
výletu je 200,-Kè. Nabízíme volná místa v autobuse i ostatním. Zájemci hlaste se pøímo v
mateøskéškole v dobì od 17. 8.

Školní rok oèima dìtí
První týden jsme nemìli žádný program, jen jsme se vítali. Pak jsme zaèali slavit 1 10 let
školy, to nás hodnì bavilo. Pak se na nás chystal další program – 72 hodin. To jsme
uklízeli za školkou. Normálnì mì uklízení nebaví, ale tohle mì bavilo opravdu hodnì.
Václav Blanároviè
-12 -
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Tento školní rok utekl strašnì rychle, mìli jsme hodnì akcí. A nám se to líbilo – výlet do
Rožnova, Kvìtné zahrady, Mamutova. Líbilo se nám na škole v pøírodì, na školní
zahradì a líbilo se nám ve škole. A taky vánoèní besídka.
Míša Vojáèková
Ve školním roce 2014/2015 se mi nejvíc líbil výlet na Pradìd, který jsme podnikli ve
škole v pøírodì. Bavil nás tìlocvik a vybíjená, bavila nás matematika, rýsování a práce
na poèítaèích. 110 let školy mì bavilo strašnì moc. Asi nejvíce. Dokonce k nám pøijel
inspektor z Rakouska – Uherska.
Ondøej Kejval
Nejlepší zážitek byl, když jsme jeli do Kvìtné zahrady do Kromìøíže. Ty velké kaktusy
a kvìtiny! Ale v bludišti bylo nejlépe. Když jsem zabloudila, musela jsem se najít.
Martina Orlová
Nejvíc se mi líbilo na škole v pøírodì a na plavání.
Nicole Sanitráková
Nejvíc se mi líbily pøestávky, protože si mùžu kreslit a hrát s nejlepšími kamarády.
Eva Koschatzká

Výlet do Svìta techniky
V sobotu jsme jeli s obcí Lobodice do Velkého svìta techniky v Ostravì Vítkovicích. Dost
nás pøekvapilo, jak taková továrna vypadá. Byly to železárny – samé rezavé železo, pásy a
tobogány, co byly vlastnì potrubí. Naštìstí Svìt techniky byl v úplnì nové krásné budovì.
Dostali jsme na ruce modrá koleèka, dospìlí dostali žluté náramky. Asi abychom se
neztratili.
V budovì byly rùzná oddìlení, kterými jsme procházeli. Ve Vesmíru byla zemìkoule,
kterou se dalo procházet, dotykové tabule nám ukazovaly a vysvìtlovaly rùzné vesmírné
jevy. Mohli jsme vyrábìt elektøinu. Kdo jel na kole nejrychleji, ten vytváøel víc
elektøiny.
Mohli jsme si také zmìøit teplotu, udìlat si selfíèko, vyzkoušet magnety, kopírovat
pohyby zvíøat, ovládat proudem vzduchu míè a spoustu dalších vìcí.
Taky jsme byli v divadle na Bláznivé vìdì. To nás fakt bavilo a bylo to legraèní.
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Legraèní byly i tøebazáchody, které mluvily. Øíkaly nám o spotøebì vody a tak.
V 3D kinì jsme vidìli film Poslední útes. O tom, jak se znova oživily korálové ostrovy .
Bylo to jako Zelený ostrov, na který jsme si hráli ve škole. No a taky nás pustili na
gyroskop, který se toèí na všechny strany.
Po kinì už jsme jeli domù, tak jsme si vyprávìli o tom, jak vidí tøeba šnek, pes nebo
žralok. Malé dìti si zase užívaly na skákadlech a tak. Výlet byl moc fajn.
Ondøej Kejval, Matìj Vojáèek, Míša Vojáèková

Co mì baví, co chci – školní anketa
Matìj Balcárek: Matika, družina, chtìl bych, aby bylo víc pøestáveka ménì uèení.
Gabèa Doèkalová: Tìlocvik, psaní, poèítání, chtìla bych víc poèítání a ménì družiny .
Ema Gregovská: Družina, ètení, matika, chtìla bych, aby byla delší družina a ménì
uèení.
Vojtík Studnièka: Psaní, matika, tìlocvik.
Lukáš Zvonek: Pøestávky, družina, ètení.
Sára Kurowská: Výtvarka, matika, psaní, ètení, pøestávky, družina.
Martin Harang: Vybiša, písanka.Legraèní byly i tøeba záchody, které mluvily. Øíkaly
nám o spotøebì vody a tak.

????
Chováš se tak u sebe doma, jako ke svému okolí?...
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Jarní èást okresního pøeboru mužù v kopané – roèník 2014/2015
Po podzimní èásti se mužstvo mužù SK Sokol Lobodice umístilo ve støedu tabulky, na 8.
místì se 17 body. Po nevydaøeném zimním turnaji na umìlé trávì v Chropyni vstupovali
muži do jarní èásti s tím, že se udrží v klidném støedu tabulky a nebude jim tudíž hrozit
sestup z okresního pøeboru. Bohužel výsledky v jarní èásti nebyly dobré, èásteènì to bylo
zpùsobeno velkou marodkou v závìru sezony. K záchranì v okresním pøeboru to však
staèilo. Výsledky jarní èásti OP:
Lobodice – Lazníky 3:2 – branky: Doèkal Radim 3x
Lipník nad Beèvou „B“– Lobodice 4:3–branky: Baïura Ondøej2x, DvoøákPetr
Želatovice „B“ – Lobodice 5:0
Lobodice – Sobìchleby 4:1 – branky: Doèkal Radim 3x, Hormaòský Tomáš
Lobodice- Újezdec 0:6
Lobodice – Hustopeèe 0:2
Stará Ves – Lobodice 0:3 – branky: Šíra David 3x
Lobodice – Bochoø2:2 – branky: Baïura Ondøej,Gregovský Tomáš
Skalièka – Lobodice – nehráno pro nízký poèet hráèù Lobodic
Lobodice – Býškovice-Horní Újezd 1:5 – branka: Doèkal Radim
Opatovice-Všechovice „B“ – Lobodice 7:1 – branka: DvoøákJiøí
Lobodice – Domaželice 3:6 – branky: Havrila Petr, Doèkal Radim, DvoøákPetr
Brodek u Pøerova„B“ – Lobodice 9:1 – branka: Šíra David
Mužstvo mužù se tedy umístilo na celkovém 11. místì ze 14 úèastníkù, se ziskem 27
bodù a skórem 51:88. Nejlepšími støelci v roèníku 2014/2015 okresního pøeboru byli:
Dvoøák Jiøí10 branek, Doèkal Radim 10 branek a Vrba Jan 9 branek (pouze podzim).

Nábor mladých fotbalistù
Ve ètvrtek 14. 5.2015 se na fotbalovém høišti SK Sokol uskuteènil nábor mladých
fotbalistù/fotbalistek v rámci akce „kvìten mìsíc náborù“ podporované fotbalovou
asociací Èeské republiky (FAÈR). Náboru se zúèastnilo 16 dìtí rùzných vìkových
kategorií. Po zhruba hodinovém poznávacím tréninku byly všechny dìti odmìnìny
drobnostmi, které vìnoval pan Michal Baïura. Dìti dosud trénovaly každý týden v úterý a
ve ètvrtek. V období prázdnin budou tréninky probíhat po dohodì s trenérem, kterým je pan
Petr Navrátil. FAÈR má pro novì registrované hráèe pøipravenbalíèek (míè, taška zn. Puma
a jiné). Registraci hráèù bude provádìt v prùbìhu prázdnin pan Petr Navrátil, o balíèek
FAÈR si musejí požádat rodièe sami. Více informací naleznete na mujprvnigol.cz.

Taneèní zábava
V sobotu 13. 6. 2015 poøádalSK Sokol Lobodice taneèní zábavu v areálu „Letní“. K tanci a
poslechu výbornì hrál DJ Zdenìk Zatloukal. Bohužel bìhem veèera zapršelo, což urèitì
ovlivnilo celkovou návštìvnost.
Také sobotu 11. 7. 2015 se lidi skvìle bavili na taneèní zábavì v areálu „Letní“. Hrál opìt
výbornì DJ Zdenìk Zatloukal.
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Rozlosování okresního pøeboru mužù roèník 2015 – 2016 (PODZIM)
Den
So.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.

Datum
15.8.2015
23.8.2015
30.8.2015
6.9.2015
12.9.2015
20.9.2015
27.9.2015
4.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015
31.10.2015
8.11.2015

Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Zápas
So. Skalièka - So. Lobodice
So. Lobodice – So. Domaželice
So. Radslavice - So. Lobodice
So. Lobodice – So. Sobìchleby
SC Stará Ves – So. Lobodice
So. Lobodice – So. Prosenice
So. Hustopeèe - So. Lobodice
So. Lobodice – So. Býškovice
So..Lobodice – So. Pavlovice
So.Opatovice„B“ – So. Lobodice
So.Lobodice – Lipník „B“
So. Lazníky – So.Lobodice
So.Lobodice – Želatovice „B“
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Zaèátek

Odjezd

16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.00 hod.
10.00 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.

15.00 hod.
15.15 hod.
15.00 hod.
14.30 hod.
8.30 hod.
12.45 hod.
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Výlet do Svìta techniky v Ostravì
Obecní úøad uspoøádal v sobotu 13. 6. 2015 výlet pro dìti.Autobusem jsme dorazili pøed
ostravskou budovu. Po úvodním slovu prùvodce ve Svìtì techniky jsme se rozešli každý po
svém s vìdomím, že ve 13:00 hod bude promítáno 3D kino. Každý si volnou prohlídku
rozdìlenou na “tøi svìty“- na svìt vìdy a objevù, svìt civilizace a svìt pøírody, užíval po
svém. Všechny exponáty byly prezentovány formou hry, ale zároveò byly nauèné. Nelze
opomenout støešní skalkovou zahrádku s odborným výkladem a ochutnáním výpìstkù.
Výlet se dìtem líbil a po úmorném vedru pøišla vhod osvìžující zmrzlina s ještì lepší
chladnou ledovou tøíští.Škoda jen, že se nezúèastnilo více dìtí z obce, vždyt to byl VÝLET
PRO NÌ.
za kulturní komisi Jana Hormanská + Jana Blažková

Pozvánka
Kulturní komise a všechny složky v obci poøádají 30. 8. 2015 - CYKLOVÝLET PO
OKOLÍ k ukonèení prázdnin.
Sraz úèastníkù bude pøed „SVAZARMEM“ VE 14 HOD. Vìkovou kategorii
NEØEŠÍME. Dìti, nezapomeòte povinné helmy. V pøípadì špatného poèasí bude akce
organizována v náhradním termínu.

Pøipravované akce
S RP EN
Sobota

22. 8. 2015

Pohárová soutìž Lobodice – dospìlí

hasièi

Nedìle

30. 8. 2015

Cyklovýlet k uzavøeníprázdnin

obec

Sobota

12. 9. 2015

Mistrovství republiky – Èáslav - dospìlí

hasièi

Sluòákov – adaptaèní kurz

ZŠ a MŠ

ZÁØÍ

16. -18. 9. 2015
Pátek

18. 9. 2015

17:00

Pøedhodové utkání v kopané Ženy-Staøí SK Sokol
Páni

Sobota

19. 9. 2015

9:00

Hodový turnaj o Pohár starosty obce
v nohejbale – Lobodice – Letní

SK Sokol

Sobota

19. 9. 2015

14:00

Hodový kulturní program na „Letním“

obec

Sobota

19. 9. 2015

20:00

Hodová zábava – KD Lobodice

Myslivci

Nedìle

20. 9. 2015

7:00

Rybáøské závody – rybník Moèidlo

obec

- 17 -
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Služby v obci
Kosmetika, pedikùra, manikùra – Denisa Zatloukalová
Tel: 777 697 539
Provozní doba: dle objednávek
Masáže – Rostislav Sedláèek
Tel: 608 628 995
Provozní doba: dle objednávek
Thajská masáž, skandinávská masáž, reflexní terapie – Iveta Boháèková
Tel: 608 605 960
Provozní doba: dle objednávek
Relaxaèní masáže – Barbora Zemanová
Tel: 774 633 500
Provozní doba: dle objednávek
Holièství a kadeønictví - Andrea Ryšavá
Tel: 608 712 405
Provozní doba: dle objednávek

Obchody v obci
Potraviny COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba: PO – PA
SO

6:00 – 17:00
6:00 – 10:00

Potraviny u kostela
Tel: 608 305 357
Provozní doba: PO – PA
SO – NE

6:30 – 19:30
7:00 – 19:00

Potraviny Cvrèov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: PO – PA
SO
NE

6:00 – 14:30
7:30 – 10:30
9:00 – 10:00
- 18 -
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DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

Obecní úøad
starosta obce
Bc. Petr Hlavinka
tel.: +420 581 731 175
mobil: +420 602 514 389
e-mail: starosta.lobodice@seznam.cz
úèetní
Ing.Markéta Baïurová
tel.: +420 581 731 175
e-mail: ou.lobodice@volny.cz

Policie
– 158
Hasièi
– 150
Záchranná služba
– 155
Tísòová linka
– 112
Poruchy : plyn
– 1239
voda
– 840 668 668, 585 243 263
elektøina
– 840 850 860, 800 225 577
Linka dùvìry(nonstop)
Pro dospìlé – 5825 417 777
Pro dìti
– 585 416 600
Domácí násilí
– 251 511 313 (nonstop)

Kontakty na èleny Redakèní rady
Lucie Mertová

Lucinka.Mertova@seznam.cz

721 844 526

Blažková Jana

jabala@centrum.cz

774 060 774

Hlavinka Petr

starosta.lobodice@seznam.cz

602 514 389

Kouøil Milan

m.kouril@centrum.cz

723 055 331

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099

Vydává obec Lobodice ètvrtletnì. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce.
Registrováno MK ÈR pod èíslem E 22099

