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Zpravodaj obce Lobodice 2/2016
Slovo starosty
Vážení občané,
na počátku prázdnin, které si užívají především děti, bych všem rád popřál klidné a pohodové měsíce, ať už budete doma, v práci nebo pojedete na zaslouženou dovolenou.
Když se dívám na plán akcí naší obce, mám problém najít volný termín, kdy se neděje
nic u nás. V průběhu minulých měsíců všechny organizace v obci připravily spoustu
zajímavých a úspěšných akcí. Většinu z nich všichni připravují dobrovolně a ve svém
volném čase, takže pro mne je to signál, že to s lidmi není zdaleka tak špatné, jak se všeobecně tvrdí. Aspoň u nás je hodně občanů, kteří jsou ochotní připravit pro druhé něco
zajímavého, ať už jde o kulturu, sport nebo zájezdy.
Také v průběhu července a srpna máme v kalendáři téměř plno. První ročník závodu Od mostu k mostu je úvodním počinem prázdninového období. Někteří závodníci
i přes pečlivou přípravu okusili vody našeho Mlýnského náhonu na vlastní kůži, jak závod dopadl, v době přípravy tohoto čísla Zpravodaje obce nevím, ale věřím, že nepůjde
zároveň o poslední ročník.
Abychom ulevili rodičům v otázce Kam s ním?, nabídli jsme tábory příměstského typu,
klasický tábor pořádají naši hasiči. Přílobodický tábor je novinkou, má tři běhy, po skončení bude vyhodnoceno, zda takový tábor budeme nabízet i nadále.
V průběhu prázdnin ještě společně zažijeme netrpělivě očekávají fotbalový turnaj, vrchol kolosezóny, pohárovou soutěž hasičů či cyklovýlet pro všechny k zakončení prázdnin. Nu a pak už vše bude finišovat k hodovým oslavám.
Určitě se nikdo nudit nemusí a nebude. Chci poděkovat těm, kdož připravují akce tak,
aby byli všichni spokojeni a aby se všichni dobře pobavili. Není to jednoduché a určitě se
mnohokrát zařekli, že už nic pořádat nebudou. A vidíte – akcí stále přibývá a mám pocit,
že jsou stále lépe připravené.
Takže ještě jednou děkuji a všem také přeji velkou pohodu a radost během prázdnin, dětem spoustu úžasných zážitků, dospělým dostatek relaxace a samých příjemných setkání
Petr Hlavinka,
starosta
Z redakční rady
V době, kdy držíte v rukách nové číslo obecního Zpravodaje, jsou už prázdniny a dovolené v plném proudu. Děti se doma pochlubily vysvědčeními a ty, kterým to tentokrát
tak nějak nevyšlo, tak ať nevěší hlavu - příště to bude určitě lepší. A rozhodně se to
týká i spokojenosti či nespokojenosti rodičů. Je celá řada vážných problémů, které ve
svém životě musíme my „dospěláci“ řešit. Pokud vysvědčení našich ratolestí nesplňuje
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naše představy, berme to z té lepší stránky - příště bude lépe. I když je někdy velkým
problémem řídit se teorií, že na všem negativním si musíš najít i něco pozitivního, tak
právě u dětí je podstatné to, aby byly zdravě, spokojené doma, v rodině, štastné se svými
blízkými i kamarády. Aby si prázdniny užily a těšily se znovu do školy na kamarády, na
učitele a třeba i na to, jak se zlepší a udělají vám rodičům radost.
Dospěláky singl i zadané, celé rodiny čeká zasloužená dovolená. Užijeme si je na
výletech, u vody, u moře, aktivně na kolech, tůře či výletech, nebo pasivně jen tak
s knížkou, hlavně, že můžeme vypnout od každodenních starostí. Ať už budeme trávit
dovolenou doma na zahradě, v kempech či turistických centrech v České republice,
na cestách či destinacích v cizině, vždy mysleme na pravidlo šťastného návratu. Takže
- odpočívat, relaxovat, nabírat síly na další zdolávání každodenních nástrah v životě,
nepřeceňovat své síly jak při sportu, tak i při plavání a slunění, a hlavně - ať se po
prázdninách a dovolených všichni do našich domovů vrátíme s úsměvem, se zážitky
a nabití energií.
A hned po prázdninách nás čeká hlavní událost - Hody. Ty budou ve dnech 16. - 18. 9.
Letos jsou v programu plánovány jak tradiční akce - v pátek hodové fotbalové utkání,
v sobotu hodový turnaj v nohejbale a v neděli soutěž rybářů na Močidle - tak i kulturní
odpoledne, které jsme v loňském roce zkusili udělat poprvé „Na letním“. A protože se
náš, řekněme pokus, setkal s velmi pozitivními ohlasy, připravujeme kulturní odpoledne i na sobotu 17. 9. od 13:45 hod. A na co se můžeme my všichni těšit? Především na
to, že se dokážeme sejít, popovídat si. Že se uvidí se známými i ti, kteří již žijí jinde, ale
do Lobodic se vracejí ke svým rodinám. Že si popovídáme a zároveň zabavíme. Můžeme se těšit na vystoupení dětí ze školy a školky, na vystoupení netradiční mladých
hasičů, kteří nás úspěšně reprezentují i v tanečních soutěžích, na taneční vystoupení
dětí i juniorů z Přerova a Boskovic, na bubenickou šou Tibora Janáče a další. V průběhu odpoledne vyhlásíme vítěze nohejbalového turnaje, vyhlásíme i první tři v soutěži
o nejlepší předzahrádku a výzdobu oken a taky nejlepší ze soutěže O lobocké bochétke.
A samozřejmě hlavním tahákem bude hodinové vystoupení Duo Jamaha, současného
fenoménu, který plní sály na Slovensku i v České republice a které se nám podařilo do
Lobodic zajistit. Pochopitelně nebudou chybět ani kolotoče a atrakce pro děti. Chci upozornit na dvě věci - za prvé, vzhledem k tomu, že vystoupení Duo Jamaha je plánováno
na 15:00 hod, přijdte včas, abyste měli místo, protože „Letní“ není nafukovací a neradi
bychom viděli, že všude sedí „přespoláci“ a našinci, pro které to pořádáme, si nemají kde
sednout. A za druhé, vzhledem k finanční náročnosti zabezpečení kompletního programu bylo na zastupitelstvu a na kulturní komisi rozhodnuto o vstupném, které bude činit
50,-Kč na dospělého. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Věříme, že nás pochopíte, že nám
vyjde počasí a všichni si program užijeme.
Tak hezké a zážitkové prázdniny a dovolenou.
M. Kouřil
-3-

Zpravodaj obce Lobodice 2/2016
Ukliďme svět, ukliďme Česko
V sobotu 16. 4. 2016 jsme se připojili k celosvětové akci, která si klade za cíl zmapovat
černé skládky a uklidit alespoň část svého okolí.
Celému úklidu předcházela pečlivá příprava, i naši hasiči přispěli svou troškou do mlýna. Nu spíše opravdu kusem poctivě odvedené práce, kdy sbírali vše, co jim hospodyně
a hospodáři vynesli před dům – ať už to byl starý papír nebo kovový šrot. Vše pak odváželi do sběrných surovin.

Na obecním úřadě se mezitím sešli dobrovolníci, kteří si podle katastrální mapy rozdělili
své úseky, vzali si velké pytle a rukavice a vyrazili sbírat odpad. Pytle na odpad se rychle
zaplnily a bylo co svážet. Tento odpad byl předán k likvidaci svozové firmě.
Celá akce trvala do dvanácti hodin, děti, které se sběru účastnily, dostaly pamětní list
a všichni si dali na posilněnou drobné koláčky od paní Zbránkové.
Úsilí všech se vyplatilo, obec i její okolí byly aspoň z části zbaveny pohozených odpadků
a podařilo se zmapovat několik drobných černých skládek v okolí obce, které budeme
postupně likvidovat v průběhu roku.
Přejme si, aby takových akcí a takových dobrovolníků bylo víc, ale aby měli méně práce.
To se podaří jen díky společnému úsilí a zodpovědnému přístupu nás všech k životnímu
prostředí.
Děkuji hasičům a všem dobrovolníkům za odvedenou práci a hezčí Lobodice.
Petr Hlavinka
Aktivní seniorský klub
Od září roku 2010 v naší v obci vyvíjí svou činnost Aktivní seniorský klub (dále jen
ASK). Chceme využít svůj volný čas tak, abychom dle svých zdravotních, fyzických i duševních možností naplnili podzim života něčím zajímavým a pro nás prospěšným.
Dvanáct seniorek chodí pravidelně dvakrát v týdnu cvičit do Mateřské školy.
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Na „Babinec“ tj. setkání seniorek jedenkrát za měsíc, nás chodí patnáct. V restauraci
U Orlů, v pěkné a útulné místnosti si posedíme při kávě, čaji nebo pivečku, také oslavíme narozeniny a plánujeme další akce.
Několikrát do roka jezdíme hrát bowling do Kojetína nebo na různá představení do
Městského domu v Přerově. Velmi jsme si oblíbily chůzi s nordic walking holemi. Naše
celkem pravidelné hodinové vycházky směřují do přírody.
Jelikož ne každý může sportovat a rád by se někam podíval, pořádáme dvakrát do roka
zájezd pro širší seniorskou veřejnost za finanční podpory obce. Ten poslední se uskutečnil
7. června 2016 do Velkých Losin. Prohlédli jsme si zámek, byli na exkurzi v Ruční papírně
a poté jsme si za krásného počasí užili tříhodinový relaxační pobyt v termálních lázních.
Na sportovní a jiné akce jsme si pořídili trička na přední straně se znakem obce a na
zádech máme nápis ASK LOBODICE.
Ve čtvrtek 9. června 2016 se zúčastnila dvě tříčlenná družstva ve složení Anna Šulcová,
Jiřina Jägerová, Markéta Vymazalová, Helena Hromadová, Marie Šupíková a Zdeňka
Baďurová turnaje v pétanque v Troubkách, na který jsme již třetím rokem zvány Troubeckým seniorským klubem. Je tam vždy přátelská sportovní atmosféra.
Zaujalo nás v měsíčníku Olomoucký kraj pořádání 1. ročníku krajských sportovních her
seniorů 55 + na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Soutěžit mohla smíšená pětičlenná
družstva v těchto disciplínách: štafetový běh družstev na čas, hod granátem na cíl, házení kroužků na trn, tenisová zručnost, běh s kolečkem a břemenem, slalomový běh jednotlivců na čas - koloběžka, hod na koš - ekologická výchova, šipky, hod na cíl - srážení
plechovek, hod na basketbalový koš.
Utvořili jsme tento skvělý tým ve složení Jan Fridrich - kapitán, členky družstva: Anna Navrátilová, Eva Sekaninová, Milena Smolková, Lenka Látalová. Podporovaly a fandily nám
Ludmila
Fridrichová, Anežka Látalová
a Zdeňka Baďurová.
S tím, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se,
jsme odjeli v pátek
10. června obecním
autem do Olomouce.
Seniorských her se zúčastnilo 18 družstev.
Po absolvování všech
disciplín jsme obsadili bez předchozího
trénování 16. místo.
Příště něco víc natrénujeme, už víme, jak
tyto hry probíhají.
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V přestávce mezi vyhlášením výsledků jsme si sami předali na stupních vítězů zlaté čokoládové medaile, které jsem pro nás připravila, aby nám nebylo líto, že přijedeme bez
medailí. Nakonec všechna družstva obdržela pěkné perníkové medaile, jen my jsme
měli dvoje a taky nejhezčí trička. Nutno podotknout, že nikdo nevěděl, kde se Lobodice
nachází, ale teď, díky naší účasti, už to ví.
Máte-li někdo zájem, náladu a čas přidejte se k nám, nepřeceňujeme své síly, každý se
účastní jen toho, o co má zájem a na co si troufá.
Anna Navrátilová
Dotace? Dotace!
Vážení občané, článek o dotacích se stal téměř pravidelným příspěvkem v našem Zpravodaji. Tentokrát mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, co nás v oblasti dotací čeká.
Jisté je, že jsme získali dotaci na opravu drobných sakrálních památek, opravíme všechny čtyři zbývající stavby v katastrálním území naší obce. Jde o dva kamenné kříže (na
Točně a na Chrbově), kamennou sochu Panny Marie Růžencové u Letního a Boží muka
u silnice na Polkovice. Rozpočet těchto oprav je 171 780,00 Kč a dotace činí 70%, tj.
120 246,00 Kč a spoluúčast obce činí 51 534,00 Kč . Po dokončení oprav budeme moci
obdivovat nejen práci starých řemeslníků, ale i těch současných, kteří drobným stavbám
vracejí původní krásu.
V dotaznících se často zmiňovaly nedostatky v oblasti nakládání s odpady. I zde jsme
podnikli kroky, které byly úspěšné. Máme přiznáno 85%, tedy téměř tři sta tisíc korun
z celkové částky 352 110,00 Kč na vybudování sběrného místa. Zatím toto sběrné místo
vybudujeme na dvoře malé vodní elektrárny, kam umístíme tři nové kontejnery na velkoobjemový odpad, kov a textil. Tyto kontejnery budou pořízeny z dotace a z vlastních
prostředků zakoupíme kontejner na stavební suť, na který nebylo možné žádat dotaci.
Tento kontejner citelně chybí, ale považuji za nutné zdůraznit, že do tohoto kontejneru
patří pouze suť z drobných stavebních úprav a oprav, jako jsou například renovace koupelen a podobně.
V neposlední řadě Vás musím informovat o tom, že i žádost Dobrovolného svazku obcí
Povaloví o dotaci na výstavbu kanalizace byla úspěšná . Projekt POLU – stoková síť,
2. část byl schválen orgány Ministerstva životního prostředí a v současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Je to o to složitější, že jde o společný projekt Lobodic, Polkovic a Oplocan, který navazuje na již ukončenou 1. část výstavby v Uhřičicích.
Přesný termín zahájení stavby u nás bude znám až po ukončení výběrového řízení, zatím
se předpokládá začátek stavby v březnu 2017. Po uzavření výběrového řízení bude samozřejmě svolána veřejná schůze, na které budou všichni seznámeni s postupem prací,
harmonogramem stavby a kompletním plánem stokové sítě, která vyústí v ČOV Kojetín.
Na této schůzi také zodpoví vaše dotazy zástupci projektové kanceláře a další odborníci.
Ohledně plánovaných úprav a oprav, které v rámci různých dotací chceme realizovat,
-6-

Zpravodaj obce Lobodice 2/2016
vzniká spousta domněnek i fám. Pokud máte pochybnosti nebo se Vám něco nelíbí,
přijďte za mnou na obecní úřad a zeptejte se rovnou. Uvidíte, že vše, co se chystá, chystá
se ve prospěch obce a zejména všech obyvatel. A věřte, že plánů máme mnoho a že využijeme všechny příležitosti k tomu, aby Lobodice byly krásným místem pro život.
Petr Hlavinka
Jak to bylo kdysi
Naší obcí protéká Mlýnský náhon, o kterém Vám poskytneme několik zajímavých poznatků.
Mlýnský náhon byl v minulosti uměle vybudovaný a vytéká z řeky Moravy u Bolelouce.
Od Tovačova (Anín) je využívaná řeka Blata, jedná se o přirozený vodní tok, který se
v Lobodicích u mlýna dělí na tzv.“kanál“, který se vlévá do Moravy. Druhá část pokračuje směrem na Kojetín.
Náhon poháněl po toku několik mlýnů a vléval se zpět do Moravy pod Lobodicemi.
V roce 1583 byl mlýnský náhon prodloužen, aby mohl dodávat vodu i na mlýn v Kojetíně. Přechod přes řeku Valovou vyřešili tehdejší stavitelé překlenutím řeky Valové
dřevěným korytem, širokým 10,5 m. V 80. letech 19. století bylo dřevěné koryto nahrazeno železným. Obrovským nedostatkem ale bylo, že mezi dnem Valové a korytem byla
mezera jen 1,3 m. To způsobovalo zadržování vody ve Valové a následné záplavy. Při
provádění regulace řeky Moravy v roce 1907 bylo požadováno, aby průtok v řece byl volný a vodu nic nezadržovalo. Zpracovatelé projektu naplánovali, že Mlýnský náhon bude
Valovou podtékat. V roce 1908 bylo vybudováno dílo, kterému se říká Sifon. Voda zde
protéká dvěma betonovými trubkami. Asi 800 m za sifonem je vybudována další stavba,
které se říká Vantroky. Voda z Mlýnského náhonu je vedena korytem nad odvodňovacím kanálem z Uhřičic. Dřevěné koryto bylo v roce 1923 nahrazeno betonovým. Pak již
Mlýnský náhon směřuje do Kojetína, kde pohání mlýn a vlévá se do Moravy.
V současnosti je Mlýnský náhon po celé trase zanešený, stavby jsou poškozeny a vyžadují údržbu.
Ing. Stanislav Hlavinka
Škola v přírodě
Již podruhé jsme navštívili malebnou krajinu v okolí Rajnochovic. V pondělí ráno jsme
naplnili autobus všemi potřebnými věcmi, hromadou dětí a vydali se na cestu.
Před obědem jsme dorazili do cíle, do krásné chatičkové osady tábora Dlažky. Ubytovali jsme se, seznámili s instruktory a mohlo začít jedno velké dobrodružství. Hráli
jsme spoustu společenských her, účastnili se mnoha soutěží, za které děti byly vždy
odměněny.
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Malovali jsme přírodninami motýly, stavěli domečky pro skřítky, každý
si nazdobil svůj strom
těstem, ze kterého vytvořil Strážce lesa. Poznávali
jsme přírodu, stavěli mraveniště. Děti soutěžily ve
štafetových hrách, hrály
švédské kuželky, připomněly si hru ringo. Když
zrovna nevyšlo počasí, děti si uplácaly pavoučky z těsta, potom je vyzdobily.
Ke dni dětí jsme připravili karneval. Někdo si masku přivezl, někdo si ji sám vyrobil.
Karnevalový den byl opět plný soutěží a tance. Pan kuchař připravil speciální občerstvení. A chtěla bych ho moc pochválit, protože téměř nic nezbylo, jak dětem chutnalo.
Další den po pořádném výšlapu na Troják děti ochladila zmrzlina a rozveselily je houpačky a kolotoč na dětském hřišti. Cestou zpět pak děti řešily různé pohádkové hádanky
a výlet jsme zakončili ve spoustě lopuchového listí.
Pro odvážné byla připravená Stezka odvahy, letos trošku kratší kvůli počasí. Ale kdy
jindy by děti vytáhly gumáky a pláštěnky?
Poznali jsme a naučili se spoustu věcí, přivezli hromady diplomů a odměn, ale klíště
žádné! Užili jsme si i mnoho legrace a už teď se těšíme na příští rok, na další nová dobrodružství.
Jana Řihošková
Dlažka – škola v přírodě
Sice jsem si mnoho ze školy v přírodě neužila kvůli nemoci, ale budu si ji stejně dlouho
pamatovat. Už cesta tam byla dobrá – pokud vynechám jekot spolužáků, pošťuchování
kamarádky a celkem hlasité protesty mého žaludku. Hodně veselé bylo i pozorovat paní
učitelky, když nevěděly, kde zahnout do tábora a málem jsme přejeli.
Potom, co jsme se ubytovali, seznamovali jsme se s kempem. Seznamovací hru vyhrála
Verunka Štěpánková. Poté jsme hráli přehazovanou a ringo. K obědu jsme měli překvapivě polévku a rizoto. V odpoledním klidu jsme se s Evkou snažily udělat co největší
mumraj na chatce. Proč? No protože jsme si řekly, že první v úklidu určitě nebudeme
a tak aspoň první od konce bychom být mohly.
Odpoledne jsme hráli deskové hry a šli do lesa. Bylo všude bahno a kluci dělali blbosti,
tak někteří se vraceli celí zablácení. K večeři jsme se nacpali krupičnou kaší a my starší
jsme pak ještě hráli přetahovanou, podlézanou a další hry. Pak ovšem nastal souboj o to,
kdo půjde první do sprchy. Já to nebyla a to byla osudová chyba. První skupinka byla ve
-8-
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sprše od 18:30 do 19:42!!!!
Samozřejmě na mě zbyla
v holčičích sprchách vlažná
voda a navíc jsem musela
cestou sbírat oblečení mých
kamarádek, které ráčily
ztratit. Pak už jsem bohužel
odjela domů, protože jsem
onemocněla.
Sára Kurowská
Už když jsme jeli autobusem, jedli kokina a zlobili,
věděli jsme, že to bude paráda! Nejlepší hry: Šelmy,
Lištičky, Trojnožka, Domečky, Mraveniště, Ringo, Švédské kuželky a všechny další. Nejlepší byl táborák! Jen jsem snědla česnek, co by na topinky a nebylo mi moc dobře.
Prostě super táborák.
Eva Koschatzká
Výsledky dotazníku PRO
Vážení občané,
v měsíci dubnu jste měli možnost prostřednictvím dotazníku se zamyslet nad tím, co
se v naší obci daří, co je třeba zlepšit a co nás skutečně trápí. Výsledky dotazníkového
šetření nyní předkládáme.
Provedené šetření je součástí přípravy dokumentu Program rozvoje obce Lobodice.
V rámci strategického plánování šetření slouží pro identifikaci silných a slabých míst
v obci a pro další práci s jejich rozvojem nebo naopak eliminací.
Služby a nejpalčivější problémy
Z provedeného šetření vyplynulo, že obyvatelé obce nejvíce postrádají sběrný dvůr, kanalizaci. Chybí zde také dobudování nebo rekonstrukce některých místních komunikací.
Nakládání s odpady
V rámci nakládání s odpady má dle šetření obec rezervy v nakládání s kovy a stavebním odpadem, občané možná nejsou dostatečně informování o sběrném programu pro
bioodpad, protože se objevilo nízké hodnocení svozu bioodpadu.
Sociální služby
Chybí rozvoj sociálních služeb, především v oblasti péče o seniory. Mezi chybějící služby
patří pravidelné ordinační dny lékařů v obci, dovoz léků nebo drobných nákupů a seniorská setkání a akce. Chybí také startovací byty pro mladé a pro rodiny.
-9-
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Bezpečnost v obci
Nejčastějším nedostatkem je podle respondentů nedodržování rychlosti jízdy v obci
a noční projížďky po obci. Obávají se také chování mladistvých, vandalismu a objevují
se i obavy o majetek. Naopak bezpečně se lidé cítí v oblasti životního prostředí. V obci
by bylo vhodné zavést retardéry a rychlostní omezení.
Vzdělání a péče o děti
Lidé pozitivně hodnotí úroveň vzdělání ve škole a školce, lidé těmto dvěma institucím
spíše fandí. Kladně lidé hodnotili i podporu místních spolků, chybí však více akcí pro
děti a klubovna, kde by se mohl děti scházet. V této oblasti by bylo vhodné vložit aktivitu
více do rukou samotných rodičů a podpořit jejich komunitní setkávání a vlastní činnost.
Životní prostředí a kvalita života
Respondenti velmi pozitivně hodnotí vzhled obce, okolí obce, přírodu a život v obci,
který narušují pouze sousedské spory. Oblast životního prostředí patřila mezi dobře
hodnocené ve všech typech otázek.
Kultura a sport
Lidé jsou spíše spokojeni s možnostmi kulturního a sportovního vyžití v obci, uvítali by
pouze více vystoupení známých osob a doplnění technické infrastruktury pro některé
typy sportovních a kulturních aktivit. V obci je řada sportovišť, která by mohla být více
využita pro pravidelné turnaje vč. dlouhodobých klání, stejně jako k pronájmu okolním
obcím a sportovním klubům.
S potěšením konstatuji, že to, co jste v dotazníkovém šetření uvedli, patří také k prioritám vedení obce. Vaše potřeby se kryjí se záměry, které Obec Lobodice hodlá realizovat.
Obec v současnosti plánuje zřízení sběrného dvora a vybudování kanalizace je, jak víte,
ve fázi přípravy, opravy komunikací jsou také v plánu, ale jsou závislé na dokončení prací kolem kanalizace a také na vyhlášení dotačních programů. Slibně se rozvíjí možnost
úpravy nového Domu služeb, kde by byly veškeré služby pod jednou střechou a s kvalitním zázemím. Máme vytipované projekty, které by umožnily zbudování alespoň několika startovacích bytů pro mladé rodiny.
Jistě jste zaznamenali zvýšenou frekvenci svozu bioodpadu, ten v současnosti funguje
tak, že kontejnery na bioodpad rozmístěné po obci jsou vyváženy minimálně jednou
týdně nebo v případě naplnění dle potřeby. Ale samozřejmě vždy je co zlepšovat a odpady jsou a budou velmi komplikovanou složkou života obce.
Jsme si vědomi nedostatečné péče o seniory a hledáme možnost zřízení mobilních služeb, zatím se jeví nejdostupnější spolupráce s Charitou Kojetín, ale pokud tato organizace nebude moci nabídnout terénní služby pro naše občany, najdeme jiné řešení.
Bezpečí občanů je nejvyšší prioritou každého, ale na druhou stranu jeho zajištění je
svazováno různými nařízeními a zákony. Chceme vypracovat postup, kterým bychom
mohli řešit účinně různé přestupky a také chceme připravit takové zázemí pro dospívající, aby byli součástí dění v obci a sami se snažili vybudovat zde bezpečné místo. I to je
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běh na dlouhou trať, protože v mnoha případech do řešení problémů vstupují zákonní
zástupci, kteří znemožňují účinně s nezletilými pracovat. Ale věřím, že se situace povede nejen stabilizovat, ale i zlepšit. S tím souvisí i snaha o zlepšení sousedských vztahů.
A myslím si, že nejlepší cesta je společné sdílení zážitků, společná práce. Takže i díky
dotazníku určitě obohatíme plán obce o další kulturní, společenské a kulturní akce.
Děkuji všem, kdo si dali práci a dotazník odevzdali, ale i těm, kteří svá přání a námitky
vyjadřují osobně. Každý podnět je důvodem k zamyšlení a hledání řešení. Doufám, že
společnými silami připravíme nejen kvalitní Plán rozvoje obce, ale že se tento plán podaří naplňovat tak, aby se z Lobodic stalo krásné a příjemné místo k životu
Petr Hlavinka
Škola
Vážení občané, vážení rodiče,
chtěla bych poděkovat všem, kdož pomocí dotazníku vyjádřili své názory na chod a kvalitu vzdělávacích zařízení v obci. Cením si také toho, že někteří respondenti na tuto
část dotazníku neodpověděli s tím, že nemohou hodnotit, protože nemají se školkou či
školou osobní zkušenost.
Jistěže ne všechna hodnocení byla skvělá, objevilo se i velmi nepříznivé hodnocení, ale
i to je pro nás signálem, abychom se snažili svou práci dále zlepšovat. Každá z nás navštěvuje ve svém volném čase semináře dalšího vzdělávání učitelů a hledáme pro každé
dítě ten nejvhodnější přístup. Jsme rádi, že k nám chodí na náslechy pedagogové z jiných
škol, že úspěšně spolupracujeme s různými organizacemi, vedeme semináře pro učitele
a pedagogické pracovníky, podílíme se autorsky na učebnicích, dokonce jsme byli osloveni, abychom pomohli vytvořit nový Slabikář, což je velmi náročná odborná práce.
Snažíme se dětem nabídnout zážitek, prožitek, ale také přiměřenou náročnost. Pokud
i rodiče přistupují k dětem laskavě, ale se stejnou náročností jako my, nevyhýbají se
školním povinnostem, vytváříme společně dobré podmínky pro rozvoj dítěte. Potom
také srovnávací testy odpovídají školnímu hodnocení, nemusíme se bát doporučit dítě
ke studiu na gymnáziu. Mohu Vás ujistit, že naše děti znají nejen kolegové, ale i muzejní
pedagogové a jiní z celé republiky.
Klíčové slovo je spolupráce. Nejde jen o setkávání, ale také o podobný a jednotný přístup
k přípravě na vyučování, na průběh vzdělávání i výchovu. Bez spolupráce s rodinami
kvalitních výsledků nelze dosáhnout. A bez spolupráce s dětmi by naše škola nebyla naší
školou. Tedy malotřídkou pro šikovné a spokojené děti.
Za sebe a všechny kolegyně a spolupracovnice všem děkuji za pomoc, vyjádření názoru
a podporu
Jana Blažková
- 11 -
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Anketa
Jak si představuji prázdniny
Těším se na prázdniny, budu se možná koupat a hrát si se svým domácím mazlíčkem.
Je to morče, které se jmenuje Tomášek. Také bych šel rád na výlet.
Jirka
Budu jezdit na koních a na kole, budu pomáhat na zahradě a s nádobím a budu každý
den číst o Zuzance.
Ema
Pojedu s rodinou do Itálie, pak se vrátím a budu doma.
Chtěl bych být s babičkou v Chorvatsku, na Slovensku a taky v Bulharsku.

Petr
Lukáš

Svoje prázdniny si představuju tak, že budu jezdit na kole, koupat se v bazéně a hlavně se
těším, jak s taťkou někam pojedeme.
Vašík
Budu jezdit na ryby nebo budu s tátou hledat houby. Budeme jezdit na výlety a pojedeme
k babičce a dědovi.
Pavel
Svoje prázdniny si představuju tak, že budeme sportovat, jezdit na kole a budeme jezdit
na koupák.
Michal
Budu chodit na Dombas a na hřiby.
Filip
Moje ideální prázdniny jsou slunce, plavání, výlety, dobrodružství.

Dominik

Chtěl bych se koupat na koupališti, chtěl bych jet do Paříže a do Chorvatska, chci hrát
špičkovou ligu.
Nikolas
Moje ideální prázdniny jsou prázdniny strávené s přáteli v táboře nebo s rodinou.
Nejlepší by ovšem byly prospané a pročtené.
Sára
Prázdniny si představuju tak, že budu jezdit k babičce, chodit ke koním, koupat se, na
procházku se psem a budu s kamarádkou a kamarádem venku.
Katka
- 12 -
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Představuju si, že pojedeme do ZOO, na Dombas nebo budu chodit do bazénu.

Evka

Nejlepší prázdniny by byla na Karlštejně nebo v lázních a u moře. Ideální by bylo to moře.
Matěj
Pojedu s tetou stanovat a půjdu spát k babičce.

Dáša

Budu jezdit na kole s kamarády, pojedu se strejdou stanovat a na víkend k babičce.
Martin
Školní rok
Letošní školní rok byl bohatý na události, ale i na úspěchy.
Obhajovali jsme titul Světová škola a díky tomu jsme byli součástí projektu Menu pro
změnu, který jsme úspěšně završili při oslavách Dne matek. Na prostranství před obecním úřadem jsme na improvizovaném jevišti předvedli upravenou pohádku Jídlo nad
zlato, zazpívali písničky, ukázali, co jsme se dozvěděli a popřáli všem maminkám i babičkám. Těm jsme připravili dokonce 100 důvodů, proč je máme rádi.
Celý rok jsme se snažili zlepšit své sportovní výkony v kampani Olympijský víceboj.
Podařilo se nám splnit všechny disciplíny na 100%. Každý žák dostane i rozbor svých
výkonů a doporučení, který sport je pro něj ten nejvhodnější.
V naší malinké tělocvičně jsme také několik týdnů překonávali překážkovou dráhu
a zlepšovali časy v Hejtmanově poháru. V Olomouckém kraji jsme se umístili na druhém místě hlavně díky tomu, že se plnění úkolů věnovali opravdu úplně všichni ať už
malí nebo velcí. Své kroky jsme poctivě dokumentovali na facebooku školy. Předání cen
se odehraje na podzim, jsme moc zvědaví.
Spousta různých soutěží však už své oceněné vítěze má. A jsou mezi nimi naši žáci.
Ve výtvarné soutěži Byla vojna vypsaná dobyla druhé místo Martina Orlová. Všichni
jsme byli pozvaní na vyhlášení vítězů, které připravilo Muzeum Jana Amose Komenského v Přerově.
I v tomto roce jsme se výborně
umístili v mezinárodní matematické soutěži Matematický
klokan. Tato soutěž se každoročně koná jednotně ve stanovený den, řešení příkladů není
dostupné a tak můžeme opravdu hrdě prohlásit, že naši žáci
výborně logicky uvažují a dokáží vyřešit i úkoly, které ne- 13 -
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jsou založeny jen na drilu. V kategorii nejmladších Cvrček máme dva vítěze a to Matěje
Balcárka a Václava Koschatzkého. V kategorii čtvrtých a pátých tříd Klokánek získala
první místo Sára Kurowská.
Ale soutěže nejsou to nejdůležitější, i když každé uznání velice potěší. Pro nás všechny
je důležitá poctivá celoroční práce, příjemné kamarádské vztahy a pocit hrdosti, že patříme všichni k sobě a naší malinké škole, o které se ví i daleko z hranicemi našeho kraje.
Obecní výlet do ZOO Jihlava
V sobotu 11.6.2016 se uskutečnil další z každoročních výletů, pořádaných obcí
ku příležitosti dne dětí. Po loňském zájezdu do vítkovického světa techniky jsme letos
měli možnost poznat krásy jedné z dalších našich zoologických zahrad a to ZOO Jihlava.
Musím uznat, že výlet do Jihlavy byl opravdu skvěle načasován, ať už co se počasí týče
- vyhnuli jsme se nesnesitelnému horku, bouřkám, větru i prudkým lijákům, ale a co
hlavně, v posledních čtyřech letech jihlavská ZOO doslova rozkvetla do dokonalosti.
Samotná ZOO neoplývá rozlohou, ani nepřeberným množstvím zvířat. Když nás autobus
nahoře na parkovišti vysadil, měli jsme v tu chvíli celé údolíčko říčky Jihlávky, kde se
ZOO rozkládá, jako na dlani a docela jsme pochybovali o tom, zda v něm bude na půl
dne pro nás pro všechny ( i s frontami lidí, co se již tísnily u vstupu) dost místa a zábavy.
Ovšem, co se prvotně zdálo jako hlavní mínusy areálu, se posléze ukázalo jako jeho největší výhody! Vzdálenosti mezi výběhy zvířat nebyly velké, i přesto se na každém druhém
kroku našlo místečko pro lavičku k odpočinku, nějakou atrakci pro děti nebo ozdobu
– skalky, květiny, keře, zvířecí sochy vyřezávané ze dřeva, kterých byla po celé zahradě
rozeseta opravdová spousta. Areál zahrady tak působil útulným a upraveným dojmem.
Expozice zoologické zahrady je od poslední rekonstrukce rozdělena do ZOO pěti kontinentů a čítá téměř 200 druhů zvířat, z nichž je řada na pokraji vyhynutí. Dle mého názoru jsou výběhy právě tak akorát velké, aby příslušnému počtu a velikosti tvorů vystačily
a zároveň, abychom si mohli všechna zvířátka prohlédnout pěkně zblízka. Některá
z nich jsme měli doslova
„na dosah ruky“ a to zrovna nemluvím o uprchlých
tamarínech, kteří se místo
ve voliéře, či jak se výběhu
opiček říká, proháněli po
vedlejším bezovém keři,
ani o surikatě, která pod
lavečkou u občerstvení
sbírala drobky z hamburgerů. Přes ohradu se dalo
pohladit shetlandského
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poníka, lamy, nakrmit ovečky nebo si vlézt ke kozám. Na dosah bylo dokonce i k našim
největším dravcům, respekt vzbuzujícím orlům. To byl zážitek i pro nás velké. Děti byly
nadšené např. z obrovských piraní, spousty hadů, včetně jihoamerické anakondy, krokodýlů a vůbec celého, loni nově vybudovaného tropického pavilonu, ve kterém byly k vidění i rostlinstvem obrůstající trosky spadlého letadla. Dále se mi moc líbil výběh pro
malajské medvídky s vodopádem nebo zarostlé výběhy velkých koček – sumaterských
tygrů, sněžných a perských levhartů... děti měly radost, že mohly opravdu zblízka přes
sklo pozorovat ve vodě dovádějící tuleně a malé vydry. Velký úspěch u nás sklidila také
půjčovna čtyřkolek a autíček, kde se děti mohly samy projet po vytyčené trase a ihned
vedle hřiště s obrovskou spirálově zatočenou tobogánovou klouzačkou, z níž jsme některé museli doslova odchytávat, jinak by nám ujel i autobus zpět domů.
Nakonec nesmím zapomenout pochválit ani čistá sociální zařízení, výbornou zmrzlinu
a kvalitní „občerstvovny“, které nabízely dost místa k posezení pro všechny příchozí
návštěvníky.
Za všechny děti a jejich dospělé doprovody moc děkujeme a budeme se těšit zase v příštím roce na další zajímavý výlet.
Jiřina Romanová
Praha
Ve škole jsme právě probírali počátky českého státu, Přemyslovce, Lucemburky a také
Prahu, když se k nám dostala nabídka na program Výuka jinak s návštěvou interiérů
Pražského hradu. Spojili jsme se se školou v Křenovicích a jednou ráno jsme nasedli
na Leo expres a vyrazili ku Praze. Výprava téměř sedmdesáti dětí i dospělých dala dost
zabrat stevardkám ve vlaku, ale průvodkyně, které se nás ujaly na Václavském náměstí,
byly skvělé. Spousta zajímavých informací byla novinkou i pro velké účastníky výpravy.
Z dojmů dětí:
V Praze se mi líbil Karlův most přes řeku Vltavu. Nejvíc se mi líbil Orloj. Museli jsme
dlouho čekat ( 10 minut) než zazvonil. Odpočítávali jsme čas: „ Pět, čtyři, tři, dva jedna!“
A nic. Odpočítávali jsme znova, zazvonil kostlivec, vyšlo dvanáct apoštolů a zakokrhal
kohout. Ale nekokrhal jako ten náš na dvoře.
Richard Mraček
V Praze se mi líbil Karlův most a taky se mi líbilo, jak jsme jeli metrem. Paní průvodkyně
byla taky fajn.
Michal Rypka
„Koupím si Pohodlí. Stojí jen šedesát korun!“
Lukáš Zvonek (jde o sadu na spaní ve vlaku)
Nejvíc se mi líbil ten metr. (metro)
Vendula Řihošková
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V Praze se mi líbilo. Šli jsme přes Karlův most a paní nám o tom vykládala, když jsme se
dívali na Vltavu. Ve Zlaté uličce jsme se dívali do těch domečků. Nesměly být vyšší než
zeď kolem hradu, ale komíny se nepočítaly. U brány stáli vojáci, Lukáš chtěl do jednoho
žduchnout, ale ten by bouchl puškou a Lukáš by se lekl a utekl by. Tohle nedělejte!
Maruška Mračková
Praha je hlavní město ČR. To každého napadne, když řeknu Praha. Ale není to jen hlavní
město. Je to nádherné město plné památek, obchodů a velice zajímavé historie. Do Prahy jsem nejela poprvé a musím říci, že mě nikdy nepřestane udivovat. Povídali jsme si
o Karlovu mostu, který se kvůli mystice začal stavět roku 1357 dne 9. 7. V 5: 31 hodin,
toto datum je postupná řada lichých čísel - 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Bylo to prý kvůli štěstí,
které to mělo mostu přinést a uznávám, že přineslo. Měli jsme skvělou možnost podívat se do Pražského hradu, Vladislavského sálu, Zlaté uličky, Chrámu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, Baziliky sv. Jiří, čehož jsme náležitě využili. Naše průvodkyně byla velice
milá paní, která zodpověděla každý náš dotaz. A tak jsme se večer vraceli vlakem domů
unavení, hladoví, ale o mnoho chytřejší a spokojení.
Sára Kurowská
Nejhezčí květinová výzdoba
V květnu začala naše soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu. Možnost vyhrát poukaz na
nákup, masáž, pedikúru či ostříhání má každý, kdo pečuje o vzhled oken či předzahrádky.
Komise ve složení Petr Hlavinka, Jana Blažková, Jana Hormaňská a František Škrabal
v průběhu celé soutěže několikrát obejde celou vesnici a zdokumentuje výzdobu pomocí
fotografií. Po skončení soutěže budou členové komise vybírat první tři, které se nejvíc zalíbí. Jediným kritériem je využití květin a rostlin.
Každý z obyvatel obce pak bude moci dát svůj hlas v hlasování o zvláštní cenu z dvaceti
nejlépe hodnocených.
Veřejné hlasování pro všechny potom v divácké ceně vybere nejoblíbenější výzdobu. Na
facebooku obce jsou zveřejněny první fotografie všech ozdobených domů. Majitelé facebookových účtů mohou přidat svůj hlas prostřednictvím kliknutí na ikonu Líbí se mi.
Soutěž trvá do 31. Srpna, takže máte ještě spoustu času se zapojit, něco vylepšit nebo
jen vybírat.
OMLUVA
Omlouváme se vítězi posledního ročníku Masopustního koštu panu Františku Dočkalovi. Tiskařský šotek jako vítěze určil pana Svobodu.
Vítězem letošního ročníku koštu se stal se svou vynikající slivovicí pan František
Dočkal.
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Lekníny
Rybník Močidlo leží na samém okraji Lobodic, poblíž cyklotrasy směrem na Kojetín.
Znají ho nejen rybáři, ale hlavně děti, které ho v zimě využívají k bruslení. V letošním
roce u něj často zastavují cyklisté, turisté i „pejskaři“ na procházce se svými miláčky
a obdivují krásné lekníny, které tam rozkvetly. Jak se tam dostaly? Není to semínkem,
které tam někdo neznámý odhodil. Ba dokonce to není ani semínkem, které se do
vody dostalo přes zažívací trakt ptáků. Ano, i takovéto teorie jsem vyslechl. Pravda je
docela jednoduchá. Hlízy se do vody dostaly zásluhou slečny Lucie Mertové. Díky za
dobrý nápad.
A kdo je ještě neviděl, udělejte si k Močidlu procházku...

Odpadkový koš
Kdopak se nám to tady schovává? To jsem přece já, váš odpadkový koš. Byl jsem zakoupen a umístěn na komunikaci k plynárně proto, abyste nemuseli odpadky pohazovat po
příkopech, ale abyste jimi naplnili mě. Jenže - nějak jste zapomněli, že je taky potřeba,
abych byl viděn. Pokud jsem takhle neviditelný, tak svůj úkol nemůžu plnit...

V době vydání Zpravodaje už jsem zase konečně viditelný... Děkuji.
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Plán akcí 2016
1. 7.-18. 7. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZŠ a MŠ
1. 7.-18. 7. příměstský tábor ( dle zájmu) ZŠ a MŠ Sobota
23. 7. 2016 13.00 Turnaj v kopané Lobodice SK Sokol Sobota
30. 7. 2016 Vrchol kolosezóny Sportbar
SRPEN
Sobota 20. 8. 2016 Pohárová soutěž Lobodice – dospělí Hasiči
Sobota 20. 8. 2016 14:00 Cyklovýlet u příležitosti zakončení prázdnin Obec, Hasiči,Myslivci
ZÁŘÍ
Sobota 10. 9. 2016 Mistrovství České republiky – Přerov -dospělí Hasiči
Sobota 10. 9. 2016 Závěr kolosezóny Sportbar
Pátek 16. 9. 2016 17.00 Předhodové utkání v kopané Ženy-Staří Páni SK Sokol
Sobota 17. 9. 2S016 9.00 Hodový turnaj o Pohár starosty obce v nohejbale – Lobodice –
letní SK Sokol
Sobota 17. 9. 2S016 14.00 Hodové kulturní odpoledne na letním Obec
Sobota 17. 9. 2016 20.00 Hodová zábava – KD Lobodice Myslivci
Neděle 18. 9. 2016 7.00 Rybářské závody – rybník Obec
Služby v obci
Kosmetika, pedikúra, manikúra – Denisa Zatloukalová
Tel: 777 697 539
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
Relaxační masáže – Barbora Zemanová
Tel: 774 633 500
Provozní doba: dle objednávek
Holičství a kadeřnictví – Andrea Ryšavá
Tel: 608 712 405
Provozní doba: dle objednávek
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Obchody v obci
Potraviny COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 17:00
SO
6:00 – 10:00
Potraviny u kostela
Tel: 608 305 357
Provozní doba: PO – PA 6:30 – 19:30
SO – NE 7:00 – 19:00
Potraviny Cvrčov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 14:30
SO
7:30 – 10:30
NE
9:00 – 10:00
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 		
Hasiči 		
Záchranná služba
Tísňová linka
Poruchy : plyn
voda
elektřina

– 158
– 150
– 155
– 112
– 1239
– 840 668 668, 585 243 263
– 840 850 860, 800 225 577
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Linka důvěry(nonstop)
Pro dospělé – 585 417 777
Pro děti
– 585 416 600
Zlatá linka seniorů
– po – pá v době 08,00 – 20,00 hod
Domácí násilí
– 251 511 313 (nonstop)
Kontakty na členy redakční 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

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

723 055 331

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099

Praha
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