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Zpravodaj obce Lobodice 1/2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s rokem 2017 jsme se rozloučili silvestrovkým ohňostrojem, nový rok jsme přivítali již
tradiční novoroční vycházkou a už nám na dveře klepe jaro, i když váhavě.
Jaro znamená novou sílu, tak jen doufám, že zelené bylinky, medvědí česnek a všechny
ty zdravé věci přinesou nejen sílu, ale i radost a nové nápady nám všem. Zahradníci
a sadaři se už nemohou dočkat, až zaboří ruce do voňavé hlíny a věřím, že spousta z vás
se těší, až zvelebí svou předzahrádku nebo vyzdobí okna a bude čekat, jak dopadne naše
květinová soutěž.
Obec se do zvelebení našeho prostředí zapojí po svém. Jistě jste si všimli, že před prodejnou COOP zmizely borovice, vím, že někteří z vás s tím nesouhlasí, ale tyto stromy
musely ustoupit plánované výstavbě odstavného parkoviště (v roce 2019) před prodejnou COOP a výsadbě celého stromořadí v této ulici. U příležitosti letošního stého výročí
založení Československé republiky bude vysazeno v této ulici asi deset kusů lip, které
jsou nejen národním stromem, ale do hanácké vesnice patří. Důkazem toho je naše lipová alej, která byla vysazena dle dostupných informací v roce 1922 a tyto tak již téměř
100 let zvelebují vzhled naší obce.
Rád bych Vás pozval nejen na slavnostní výsadbu, která proběhne na podzim tohoto roku,
ale i na všechny akce, které se budou konat v naší obci v průběhu následujících měsíců.
Přeji všem hodně jarního sluníčka a optimismu
Petr Hlavinka
starosta
Dotace? Dotace!
V roce 2018 nás čekají další výzvy, ale také dokončení toho, co jsme započali. Některé
projekty, o kterých dnes píši, jsou již realizovány, jiné jsou teprve ve fázi schvalování
poskytovatelem a další jen v přípravě žádosti o dotace.
První akcí, která nás čeká je dokončení zateplení budovy mateřské školky během měsíců
dubna a května.
V dubnu čekáme vyhodnocení dvou žádostí z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje, kde jsme požádali o dotaci na Zpracování druhé etapy nového Územního plánu
obce Lobodice a na opravu štítové zdi a schodiště hasičské zbrojnice. Územní plán je
důležitý dokument, který musí mít každá obec pro svůj další rozvoj, jsou zde určeny plochy zástavby, sportovišť, rekreační plochy, oddychové zóny, zeleň a další, které se potom
musí využívat právě dle pravidel tohoto Územního plánu.
Oprava hasičské zbrojnice je nutná z důvodu ochrany zdraví dětí a všech, kdo zbrojnici
využívají. Schodiště je strmé a nevyhovující, štítová zeď je nasáklá hnojivy, které byly
v sedmdesátých letech skladovány v bývalé přilehlé stodole.
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V měsících červnu a červenci proběhne oprava fasády místního kostela z dotace Ministerstva zemědělství. Kostel se tak stane nejen dominantou, ale i chloubou obce, kterou
budou obdivovat nejen místní, ale i návštěvníci obce.
Podařilo se nám získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu víceúčelového
hřiště s umělým povrchem. Jedinou vhodnou lokalitou v rámci místního územního plánu
je prostor za Letním, který je ale v záplavové oblasti, což způsobuje komplikace při procesu
udělení stavebního povolení. Jsem však optimistou a věřím, že se mi podaří všechna povolení od dotčených orgánů zajistit a všichni malí i velcí sportovci nebo sportovní nadšenci
a diváci se setkají na slavnostním otevření, které předpokládáme v září 2018.
Po opravě mateřské školky vyvstává problém s okolím školky, proto jsme podali žádost
na Státní fond životního prostředí o realizaci projektu „Zahrada tří světů“. Jde o krásný
záměr, ale zatím nemáme v rukou výsledek řízení.
Dalším velkým projektem, o kterém se vede diskuse mnoho let, je projekt výstavby
chodníku ke hřbitovu včetně nového veřejného osvětlení. Na tuto akci máme zpracovanou projektovou dokumentaci a v měsíci dubnu nebo květnu budeme žádat o dotaci
MAS Střední Haná, jejímiž jsme členy. Věřím, že i tento projekt se podaří realizovat
k naší spokojenosti.
Projekt, který je zatím jen ve fázi zpracování projektové dokumentace, je Revitalizace
místního rybníka včetně úprav okolí. Poslední odbahnění rybníka proběhlo před záplavami v roce 1997. Jedná se o jedno z nejkrásnějších zákoutí naší obce, které si zaslouží
obnovu, a doufám, že v letošním roce bude vyhlášena výzva, kterou využijeme k podání
žádosti, aby okolí rybníka bylo odpočinkovým místem pro všechny.
Díky již získaným dotacím se rozpočet pro letošní rok vyšplhal k rekordním takřka dvaceti miliónům korun. Dotace jsou důležitým zdrojem financí pro rozkvět obcí, jsem rád,
že se nám daří dotace úspěšně získávat a realizovat naše sny.
Petr Hlavinka
starosta
Poplatky
Vážení občané,
do Vašich poštovních schránek jste obdrželi soupis místních poplatků. Jedná se o poplatky za komunální odpad, stočné a psy. Vyhlášku týkající se místních poplatků OZV
2/2015 naleznete na webových stránkách obce Lobodice www.lobodice.cz v sekci Vyhlášky a zákony. Poplatky za komunální odpad lze platit bankovním převodem dle předepsaných variabilních symbolů za celou domácnost nebo jednotlivě za členy domácnosti. Ostatní poplatky je nutné platit dle daných variabilních symbolů a to vždy za daný
poplatek. Žádáme o dodržení těchto VS. Poplatky jsou splatné do 31.5.2018. V hotovosti
lze poplatky uhradit vždy v úřední dny pondělí a středa od 8:00 - 11:30 a 12:30 – 17:00
hod. na obecním úřadě. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 581 731 175.
Ing. Markéta Baďurová, účetní obce
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K rozpočtu 2018
Vzhledem k tomu, že na stránkách Zpravodaje není možné rozpočet podrobněji popsat
a rozklíčovat, protože jde o rozsáhlou problematiku, zvu nejen ty, kteří mají k rozpočtu
obce dotazy, ale i všechny ostatní, aby přišli na jarní Kafe se starostou na obecní úřad ve
středu 18. dubna od 17: 00 hodin.Těším se na setkání s Vámi
Petr Hlavinka
Schválený rozpočet obce Lobodice 2018 - PŘÍJMY
tř.1

bez
ODPA

Schválený
rozpočet 2017

Plnění
rozpočtu 2017

Schválený rozpočet 2018

0000

1111

Daň z příjmu FO
ze závislé činnosti

1 800 000,00 Kč

2 036 559,56 Kč

2 250 000,00 Kč

0000

1112

Daň z příjmu FO
ze SVČ

70 000,00 Kč

53 215,88 Kč

60 000,00 Kč

0000

1113

Daň z příjmu FO
z kapit.výnosů

195 000,00 Kč

185 564,40 Kč

190 000,00 Kč

0000

1121

Daň z příjmu práv1 950 000,00 Kč
nických osob

1 976 226,40 Kč

2 050 000,00 Kč

0000

1122

Daň z příjmu
právnických osob
za obce

113 000,00 Kč

112 100,00 Kč

140 000,00 Kč

0000

1211

Daň z přidané
hodnoty

3 700 000,00 Kč

4 005 571,99 Kč

4 850 000,00 Kč

0000

1334

Odvody za odnětí
půdy ze zeměděl.
půdního fondu

0000

1340

Poplatek za provoz,
shromažďování
a odstraňování
kom. odpadů

275 000,00 Kč

272 786,00 Kč

275 000,00 Kč

0000

1341

Poplatek ze psů

5 000,00 Kč

5 900,00 Kč

6 000,00 Kč

0000

1343

Poplatek za užívání
veřejného pro10 000,00 Kč
stranství

1000,00 Kč

2000,00 Kč

0000

1361

Správní poplatky

4 320,00 Kč

5 000,00 Kč

0000

1381

Daň z hazardních
her

37 365,89 Kč

16 000,00 Kč

500,00 Kč

5 000,00 Kč
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tř.1

bez
ODPA

Schválený
rozpočet 2017

0000

1382

Odvod loterií a po40 000,00 Kč
dobných her

12 297,60 Kč

0000

1383

Odvod z výherních
30 000,00 Kč
hracích automatů

12 267,08 Kč

0000

1511

Daň z nemovitých
věcí

1 032 745,08 Kč

1 050 000,00 Kč

Plnění
rozpočtu 2017

Schválený rozpočet 2018

1 050 000,00 Kč

Celkem tř.1

9 243 000,00 Kč 9 747 919,88 Kč 10 894 500,00 Kč

tř.2

Schválený
rozpočet 2017

0000 2460

Splátky půjčených pro300 000,00 Kč
středků od obyvatelstva

Plnění
rozpočtu 2017

Schválený rozpočet 2018

209 980,00 Kč

200 000,00 Kč

77 124,00 Kč

78 000,00 Kč

60 868,00 Kč

62 000,00 Kč

28 992,00 Kč

30 000,00 Kč

138 005,00 Kč

150 000,00 Kč

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost
1019 2131

Příjmy z pronájmu po78 000,00 Kč
zemků

Odvádění a čištění odpadních vod a nakladání s kaly
2321 2111

Příjmy z poskytování
58 000,00 Kč
služeb a výrobků

Úpravy drobných vodních toků
2333 2111

Příjmy z poskytování
30 000,00 Kč
služeb a výrobků

Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.
2339 2111

Příjmy z poskytování
200 000,00 Kč
služeb a výrobků

Činnosti knihovnické
3314 2111

Příjmy z poskytování
služeb a výrobků

1000,00 Kč

950,00 Kč

1 000,00 Kč

11 200,00 Kč

2 000,00 Kč

55 305,00 Kč

105 000,00 Kč

111 358,00 Kč

120 000,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury
3319 2132

Příjmy z pronájmu ost.
12 000,00 Kč
nemovit. a jejich část

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3399 2111

Příjmy z poskytování
služeb a výrobků

3399 2112 Příjmy z prod.zboží
Ostatní činnost ve zdravotnictví
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Schválený
rozpočet 2017

tř.2

Plnění
rozpočtu 2017

Schválený rozpočet 2018

69 960,00 Kč

96 000,00 Kč

17 559,80 Kč

18 000,00 Kč

902,00 Kč

30 000,00 Kč

3 700,00 Kč

25 000,00 Kč

89 208,00 Kč

90 000,00 Kč

71 425,00 Kč

30 000,00 Kč

Bytové hospodářství
3612 2132

Příjmy z pronájmu ost.
65 000,00 Kč
nemovit. a jejich částí

3612 2141 Příjmy z úroků(část)

20 000,00 Kč

Pohřebnictví
3632 2111

Příjmy z poskytování
30 000,00 Kč
služeb a výrobků

Ost. záležitosti bydlení, kom. Služeb a územ. rozvoje
3699 2132

Příjmy z pronájmu ost.
nemovit. a jejich částí

Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3725 2324

Přijaté nekapitálové pří60 000,00 Kč
spěvky a náhrady

Činnost místní správy
6171 2111

Příjmy z poskytování
30 000,00 Kč
služeb a výrobků

6171 2119

Ostatní příjmy z vlastní
činnosti

6171 2131

Příjmy z pronájmu pozemků

9 325,00 Kč

8 000,00 Kč

6171 2132

Příjmy z pronájmu ost.
5 000,00 Kč
nemovit. a jejich částí

8 000,00 Kč

8000,00 Kč

13 200,00 Kč

6171 2322 Přijaté pojistné náhrady

125 296,00 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků(část)

1 000,00 Kč

6310 2149

Ostatní příjmy z výnosů
15 000,00 Kč
finančního majetku

6310 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem tř. 2

905 000,00 Kč
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325,71 Kč

1 000,00 Kč

26 295,00 Kč

30 000,00 Kč

990 482,51 Kč

1 232 496,00 Kč
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tř.3

Schválený
rozpočet
2017

Plnění rozpočtu 2017

Schválený
rozpočet
2018
50 000,00 Kč

Činnost místní správy
6171

3111 Příjmy z prodeje pozemků

30 000,00 Kč

6 550,00 Kč

6171

3113 Příjmy z prodeje ostatního 15 000,00 Kč
hmotného dlouhodob. majetku

5 000,00 Kč

Celkem tř. 3

45 000,00 Kč
Schválený
rozpočet 2017

tř.4

11 550,00 Kč

50 000,00 Kč

Plnění
rozpočtu 2017

Schválený
rozpočet 2018

26 423,00 Kč

25 887,00 Kč

0000

4111

Neinvestiční přijaté
transf. z všeob. pokl.
správy SR

0000

4112

Neinvestiční př.transfery
ze SR v rámci souhr.dot.
vztahu

140 200,00 Kč

140 200,00 Kč

148 600,00 Kč

0000

4116

Ostatní neinv.přijaté
transfery ze st.rozpočtu

- Kč

644 767,80 Kč

1 203 968,20 Kč

0000

4122

Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

10 000,00 Kč

- Kč

0000

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

20 000,00 Kč

1 951 229,84 Kč

0000

4216

Ostatní invest.přijaté transf. ze státního
rozpočtu

400 000,00 Kč

2 230 707,00 Kč

0000

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

300 000,00 Kč

- Kč

Převody vlastním fondům z rozpočtech
územní úrovně
6330

4134

Převody z rozpočtových
účtů

Celkem tř.4

Celkem rozpočtové příjmy

- Kč

1 135 027,00 Kč

140 200,00 Kč

2 676 417,80 Kč

5 560 392,04 Kč

10 333 200,00 Kč 3 426 370,19 Kč 17 737 388,04 Kč
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ČNB běžný účet, převod z předchozích let

515 514,12 Kč

605775,92

605 775,92 Kč

KB běžný účet, převod z předchozích let

3 746 749,83 Kč

862125,46

862 125,46 Kč

ČS účet FRB, převod z předchozích let

287 940,76 Kč

512699,56

512 699,56 Kč

Celkem příjmy včetně zůstatků
na účtech

14 883 404,71 Kč

15 406 971,13 Kč

19 717 988,98 Kč

Schválený rozpočet obce Lobodice 2018 - VÝDAJE
Rozpočet
2017

Výsledek 2017

Schválený
rozpočet 2018

26 620,00 Kč

80 000,00 Kč

123 510,79 Kč

128 000,00 K

Položka

tř.6

1070

tř.6

Rybářství

2219

tř.5

Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

2219

tř.6

Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

2292

tř.5

Provoz veřejné
silniční dopravy

51 380,00 Kč

51 380,00 Kč

51 730,00 Kč

2321

tř.5

Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly

40 000,00 Kč

3 880,23 Kč

75 000,00 Kč

2329

tř.5

Odvádění a čištění
odpadních vod j.n.

3 150 000,00
Kč

124 200,00 Kč

420 000,00 K

2329

tř.6

Odvádění a čištění
odpadních vod j.n.

500 000,00 Kč

2339

tř.5

Záležitost vodních
toků a vodohosp.
děl j.n.

35 000,00 Kč

25 854,79 Kč

45 000,00 Kč

3113

tř.5

Základní školy

10 000,00 Kč

362 474,80 Kč

223 777,20 Kč

3119

9tř.5

Ostatní záležitosti
základního vzdělání

3 200 000,00
Kč

1 271 773,00 Kč

1 358 000,00 Kč

3119

tř.6

Ostatní záležitosti
základního vzdělání

4 163 110,00 Kč

2 177 000,00 Kč

3314

4tř.5

Činnosti knihovnické

56 044,94 Kč

60 000,00 K

150 000,00 Kč

715 743,00 Kč

57 000,00 Kč
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Položka

tř.6

3319

tř.5

Ostatní záležitosti
kultury

3326

tř.5

Pořízení, zachování
a obnova hodnot nár.
hist. povědomí(sakrální stavby)

3399

tř.5

Ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.
prostř.

3419

tř.5

3421

Rozpočet
2017

Výsledek 2017

Schválený
rozpočet 2018

203 000,00 Kč

94 446,56 Kč

148 000,00 Kč

778 000,00 Kč

265 000,00 Kč

23 384,58 Kč

455 000,00 Kč

Ostatní tělovýchovná
130 000,00 Kč
činnost

130 000,00 Kč

130 000,00 Kč

tř.5

Využití volného času
dětí a mládeže

163 039,56 K

97 000,00 K

3421

ř.6

Využití volného času
dětí a mládeže

617 230,00 Kč

3429

tř.6

Ostatní zájmová
činnost a rekreace

60 500,00 Kč

3 600 000,00 Kč

3599

tř.5

Ostatní činnost ve
zdravotnictví

28 000,00 Kč

26 162,51 Kč

13 000,00 Kč

3612

tř.5

Bytové hospodářstv

210 000,00 Kč

136 817,32 Kč

225 000,00 Kč

3612

tř.6

Bytové hospodářství

3631

tř.5

Veřejné osvětlení

210 000,00 Kč

137 705,41 Kč

220 000,00 Kč

3631

tř.6

Veřejné osvětlení

450 000,00 Kč

307 365,85 Kč

- Kč

3632

tř.5

Pohřebnictví

71 700,00 Kč

9 600,00 Kč

454 500,00 Kč

3632

tř.6

Pohřebnictví

3633

tř.5

Výstavba a údržba
místních inženýrských sítí

3633

tř.6

Výstavba a údržba
místních inženýrských sítí

200 000,00 Kč

3635

tř.5

Územní plánování

100 000,00 Kč

3635

tř.6

Územní plánování

3639

tř.5

Komunální služby
a územní rozvoj j.n

161 000,00 Kč

41 498,50 Kč

2 200 000,00 Kč
8 750,00 Kč

25 000,00 Kč
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90 000,00 Kč

54 450,00 Kč

280 000,00 Kč

83 127,48 Kč

22 000,00 Kč
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Rozpočet
2017

Výsledek 2017

Schválený
rozpočet 2018

Položka

tř.6

3639

tř.6

Komunální služby
a územní rozvoj j.n

3699

tř.5

Ost.záležitost bydlení, kom. Služeb
a územ. rozvoje

4 000,00 Kč

52 132,47 Kč

77 000,00 Kč

3699

tř.6

Ost.záležitost bydlení, kom. Služeb
a územ. rozvoje

500 000,00 Kč

963 043,35 Kč

20 000,00 Kč

3722

tř.5

Sběr a svoz komunál450 000,00 Kč
ních odpadů

437 046,00 Kč

460 000,00 K

3723

tř.5

Sběr a svoz komunál140 000,00 Kč
ních odpadů

100 677,00 Kč

140 000,00 Kč

3723

tř.6

Sběr a svoz komunál57 000,00 Kč
ních odpadů

56 870,00 Kč

3745

tř.5

Péče o vzhled obcí
925 000,00 K
a veřejnou zeleň

924 635,35 Kč

3745

tř.6

Péče o vzhled obcí
50 000,00 Kč
a veřejnou zeleň

67 155,00 Kč

5512

tř.5

Požární ochrana 155 500,00 Kč
dobrovolná část

199 344,74 Kč

647 000,00 Kč

5519

tř.5

Ostatní
záležitosti
68 000,00 Kč
požární ochrany

48 385,78 Kč

69 000,00 Kč

6112

tř.5

Zastupitelstva obcí

883 464,00 Kč

982 000,00 Kč

6114

tř.5

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

41 719,86 Kč

851 000,00 Kč

1 126 000,00 Kč

19 412,00 Kč

6118

tř.5

Volby prezidenta ČR

25 887,00 Kč

6171

tř.5

Činnost místní správy 2 150 967,71 Kč 1 408 664,74 Kč

1 852 347,78 Kč

6171

tř.6

Činnost místní správy

45 000,00 Kč

456 000,00 Kč

6310

tř.5

Obecné příjmy a výdaje z finančních 55 016,00 Kč
oprací

53 967,34 Kč

55 016,00 Kč

6330

tř.5

Převody
vlastním
fondům v rozpočtech územní úrovně

1 135 027,00 Kč
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Výsledek 2017

Schválený
rozpočet 2018

Ostatní finanční ope113 000,00 Kč
race

112 100,00 Kč

140 000,00 Kč

tř.5

Finanční vypořádání
7 121,00 Kč
minulých let

9 871,00 Kč

7011,00 Kč

tř.5

Ostatní činnost j.n.

80 500,00 Kč

90 000,00 Kč

tř.5

Uhrazené
splátky
dlouhodobých pro39 720,00 Kč
středků na bankovních účtech

Položka

tř.6

6399

tř.5

6402
6409
8124

Rozpočet
2017

Celkem rozpočtové výdaje

70 000,00 Kč

39 720,00 Kč

39 720,00 Kč

14 883 404,71
15 937 404,95 Kč 19 717 988,98 Kč
Kč

Informace o Kontrolním výboru zastupitelstva obce Lobodice
Kontrolní výbor je poradním článkem zastupitelstva, je povinně zřízen zákonem
č.128/2000 Sb.,zákon o obcích, ve znění později přijatých předpisů, kontroluje plnění
usnesení zastupitelstva obce. Kontroluje plnění všech právních předpisů, sleduje soulad usnesení s platnou legislativou kontroluje hospodaření obce společně s Finančním
výborem, dále kontroluje správnost vedení administrativy, a ze svých jednání pořizuje
zápisy.
Členové kontrolního výboru se zaměřují namátkově na plnění některých bodů ve všech
usneseních zastupitelstva obce a dotazují se na věci, které je zajímají. Kontroly jsou vždy
provedeny v souladu s Metodikou č. 2 a 3 Ministerstva vnitra ČR.
Kontrolní výbor v průběhu celého volebního období na obecním úřadě, v příspěvkové
organizaci a ve společnostech založených obcí Lobodice kontroluje ;
především plnění usnesení zastupitelstva, plnění smluv a dodržování všech právních
předpisů, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a předpisů souvisejících, dodržování zákona o obcích a předpisů souvisejících , dodržování zákona o poskytování
informací a předpisů souvisejících, dodržování obecně závazných vyhlášek a ve spolupráci s Finančním výborem dodržování zákona o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků.
Kontrolní výbor obce Lobodice pravidelně, 2x ročně, kontroluje zápisy zastupitelstva
obce a plnění usnesení zastupitelstva obce (plnění rozhodnutí zastupitelstva, plnění
úkolů, soulad se zákonem o obcích). Společně s Finančním výborem je oprávněn kon-
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trolovat oprávněnosti přidělení finančních prostředků – darů, dotací organizacím, občanům. Provádět kontrolu pokladních knih a hotovosti a kontrolu podpisových vzorů
a zacházení s pokladnou (předávání). Kontrolovat knihu jízd všech dopravních prostředků v majetku obce a čerpání PHM. Dodržování právních norem (např. vyvěšování dokumentů do vývěsek v termínech apod.). Vybírání všech poplatků + upomínek.
(poplatek za odpady, vodu, nájmy a pronájmy a další). Provádět kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lobodice. Kontrolovat náležitostí uzavřených smluv
a dohod OÚ + občané, atd..
Zprávy z jednání předseda výboru předkládá zastupitelstvu obce.
Kontrolní výbor plní úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce.
Zasedání Kontrolního výboru probíhá minimálně 2 x ročně v předem dohodnutých termínech a z každého zasedání je pořízen zápis.
Předseda Kontrolního výboru : Antonín Krátký, Členové: PhDr. Blažková, Eva Déduchová, Jiří Borek a Antonín Svoboda.
Poslední kontrola Usnesení zastupitelstva obce Lobodice se uskutečnila dne 19.12.2017
Za kontrolní výbor byli přítomni: Antonín Krátký, Eva Déduchová , Antonín Soboda
(omluven). Za kontrolované osoby: starosta obce Bc. Petr Hlavinka Plán kontroly: Byla
provedena kontrola plnění usnesení č. 22, 23, 24, 25/2017 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lobodice . Kontrolní výbor při své kontrole neshledal nedodržení žádného
bodu z usnesení.
Za Kontrolní výbor obce Lobodice
Eva Déduchová
Hasiči si vybojovali v taneční soutěži zlato
V sobotu 26.3.2018 se konal v Žabčicích u Brna 12. ročník taneční soutěže mladých hasičů pod názvem „ Fire dance “. Tuto akci zaštiťuje prezidium Moravské hasičské jednoty. Hasiči ze Žabčic ji v letošním roce uspořádali již po osmé za sebou. Svým prostředím,
organizací a úrovní je díky nim velice oceňována. V tomto roce zde soutěžilo padesát
tanečních párů. Mladí hasiči z Lobodic nechyběli ani na jednom z ročníků a v zimních
měsících, kdy se nemohou věnovat klasickým soutěžím je to pro ně velice přínosná
vsuvka. Na soutěž se připravují převážně na sále, ale někteří, aby tance vypilovali co
nejlépe, věnují přípravě svůj volný čas i v domácím prostředí. Tanec má v sobě obrovské
kouzlo elegantního pohybu, může člověka tělesně i duševně naplňovat a navíc je pro
tělo velmi zdravý.
Letos za Lobodice tančily tři věkové kategorie - mladší žáci, starší žáci a dorost.
mladší žáci tančili: Valčík, Cha chu, volný tanec
starší žáci: Polku, Jive, volný tanec
dorost: Polku, Jive, volný tanec
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Za mladší žáky: Nela Králová s Denisou Prokopovou, Jaroslav Štěpánek se Sabinou Řihoškovou, Petr Řihošek s Veronikou Štěpánkovou, Dominik Smištík s Vendulou Hegerovou, Ondřej Baďura se Sofií Červeňákovou
Za starší žáky: Lukáš Zvonek s Evou Koschatzkou, Filip Heger s Martinou Urbanovou
Za dorost: Lucie Orlová se Zdenou Hegerovou
Nemohu nevzpomenout ještě tři taneční páry, které nemohly tuto soutěž absolvovat
z důvodu nemoci. Byli to: Filip Holomčík s Karolínou Zatloukalovou, Daniel Král s Lucií Řezníčkovou a Radim Roman s Pavlou Romanovou. Zvláště první jmenovaní si dlouhou dobu připravovali svůj krásný volný „ country tanec.“
Konkurence je rok od roku větší. Ten kdo se umístí, musí opravdu něco předvést a naše
dorostenky Lucie Orlová a Zdena Hegerová dovezli do Lobodic zlato a krásný pohár.
Byly šťastné a my s nimi. Skvělé umístění si také vybojovali čtvrtým místem v kategorii
starších žáků Lukáš Zvonek a Eva Koschatzká, kteří si nacvičili krásný volný tanec.
Zbývající taneční páry si odvezli diplom za účast a sošku tanečního páru pro vzpomínku.
Všichni mladí hasiči byli pro tuto taneční soutěž velice zapáleni a to bylo na této akci to
nejcennější.
Antonín Krátký
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Terénní odlehčovací služba
Charita Kojetín zahájila 1. ledna 2018 provoz nového sociálního zařízení. Jedná se o terénní
ODLEHČOVACÍ SLUŽBU. Nabízí pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou
a v 15 obcích jejich správních obvodů. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne, proto bychom
chtěli takto odpovědět na některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.
POSLÁNÍ
Terénní Odlehčovací služby jsou poskytované uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení v jejich domácím
prostředí. Posláním této sociální služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění
osobních záležitostí a intenzivnější prožívání svého osobního života.
SLUŽBY JSOU POSKYTOVANÉ LIDEM, KTEŘÍ JSOU ČÁSTEČNĚ ČI PLNĚ ODKÁZÁNI NA POMOC DRUHÝCH:
• Senioři, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela soběstační
• Osoby s tělesným postižením nad 19 let (zhoršení chůze a hybnosti rukou po
úrazech, CMP aj.)
• Osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (RS, onkologické nemoci, CMP,
Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či sluchové onemocnění,
cukrovka aj.)
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Pomoc při běžných úkonech péče o svou vlastní osobu (oblékání, obouvání, přesuny, prostorová a časová orientace aj.)
• Pomoc při osobní hygieně (při použití WC, při koupeli vč. základní péče o ústní
dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci apod.)
• Zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci při přijímání potravy, dohled nad pitným režimem)
• Zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních akcí aj.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby, obchodní síť, pošta aj.)
• Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (nácvik dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění chodu
domácnosti, nácvik obsluhy domácích spotřebičů a elektroniky aj.)
ÚHRADY ZA SLUŽBY
Tato služba je hrazená uživatelem - tzn., že za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel
úhradu podle jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů poskytuje
stát potřebným nesoběstačným lidem tzv. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI. S podáním žádosti
o tento příspěvek mohou pomoci pracovnice Odlehčovacích služeb.
PROVOZNÍ DOBA
Časový rozsah služeb se odvíjí od potřeb uživatelů a kapacitních možností Odlehčovacích služeb. Deklarovaná provozní doba je v pracovní dny od 7.00 hod. do 19.00 hod.
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KONTAKTY
Podrobnější informace můžete získat:
osobně na adrese Odlehčovacích služeb: Komenského nám. 49, 752 01 Kojetín
elektronicky na adrese: tos@kojetin.charita.cz
telefonicky - mobil: 737 213 480
Místní názvosloví
Dovolte, abych vás seznámila s místním názvoslovím, které dnes a denně používáme.
Víme však jak místní názvy vznikly a proč? Zdalipak víte, co byla lobodická Klášternice?
Kterému místu se v Lobodicích říkalo V Jezdě? A proč se jednomu nedalekému místu
říká Zábraní?
Odpověď na vznik a původ místního názvosloví najdete - stejně jako já – v místní obecní kronice, v záznamech z roku 1914 tak, jak je popsal tehdejší starosta Lobodic pan
Turovský. Jeho autentický záznam vám nyní předkládám. Kronika obce Lobodice je uložena ve Státním okresním archivu v Přerově, ul. Sokolu č. 1, Přerov VIII – Henčlov.
Projděme se Lobodicemi v roce 1914. Podívejme se na Lobodice očima tehdejších obyvatel. Především bychom měli poděkovat těm, kteří pro nás tyto záznamy zanechali,
a srovnejme co bylo a je, a doufejme, že i dlouhá léta bude.
Tak například začnu Močidlem, místem, kde se , jak tušíte, namáčelo.
Za starých časů se zde selo konopí a len. Na dvakrát se trhalo, nejdříve poskony a teprve
až dozrálo hlavaty na semeno. V Močidle se konopí močilo, potom se dalo sušit a doma
se třelo na trdlinách, propíralo se a nakonec česalo na kachlích. Denně se večer na kolovratech předlo a při tom naši předkové pěkně zpívali. Za jeden den se upředlo 1 loket
plátna. U vody byla též bělidla, kde se plátno upředené bělilo. V zimě se sousedé scházeli
v chalupách a konaly se přástky.
A co nám - současníkům - říká místní název Jezda ? Našli bychom ono místo?
Na tak zvaném Zámlýní, jak se jde k lesu tou nížinou, kterou užívá místní nadučitel jako
louku, se říká v Jezdě. Celá tato nížina, jak dosud vidět jde od Cvrčovského mlýna a ústí
u přívozu do Moravy. Toto byl za starých časů potok, který odváděl vodu ze Cvrčovského mlýna do Moravy. Mlýnská stoka, na které stojí elektrárna, nebyla a mlýn Cvrčovský
mlel z rybníka Skašova, který napájela řeka Blata.
Rozšířením této nížiny u sochy panenky Marie povstalo tím, že se chalupy ve stavily
a měli tam hliník. Z toho jsou postaveny. Na celém Zámlyní bývaly dříve zahrady, křoví
a včelíny.
Divoké chebzí rostlo na pozemcích takzvaných Nivách. Za dávných dob, když byl ještě Skašov rybníkem, tehdy zvěř a ptactvo vypásalo na rolích „Nivách“, až do polovice
pozemků veškeré obilí tak, že tam nerostlo nic než divoké chebzí, které se tam dodnes
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objevuje. Zapsáno dle ústního podání místních pamětníků. Doplňuje kronikář pan Turovský.
A co už zmíněná Klášternice ? Vybaví si někdokde se nachází?
Je to cesta, která kdysi patřila ke kroměřížskému klášteru, od čehož dostala svůj původní
název. Poněvadž Lobodští občané po ní též jezdili a nechtěli ji opravovati, bylo asi 5 občanů v roce 1914 předvolaných do Kroměříže, kdež je zavřeli.
Proč se říkávalo v Lobodicích za Branou? Dodnes se říká Zábrání. Kdepak byste toto
místo hledali?
V Lobodicích byla za farou vystavěna brána a na ní byli vymalované – čtyři koně vrané.
O té bráně byla tu v Lobodicích složená dojemná písnička, kterou panu Turovskému
vypravoval se slzou v oku při vzpomínce na své mládí poslední Hanák v Lobodicích - 83
letý pan Josef Vaculík.
„Ta Lobodská brána pěkně malovaná,
Ten, kdo jí maloval barvy nešanoval,
vymaloval na ni čtyři koně vrany.“
Když potom roku 1865 vyhořely Lobodice byla brána rozebrána a z materiálu opravena
lobodická fara. Dnes už tento název v Lobodicích není ani znám.
Vážení spoluobčané, snažila jsem se vás provést místy vám známými, milými. Místy, kde
jste se narodili nebo prožili část života, místy, jejichž stopy si všichni v sobě neseme
celý život.
Eva Déduchová
Z historie obce Lobodice
Lobodice patří mezi nejstarší moravské osady. Svědčí o tom řada vykopávek starších
i novějších. V roce 1898 při stavbě dráhy Kojetín – Tovačov byla nalezena lužická popelnice a bronzový prsten starý přes 3000 let. Při kopání jámy na vápno v roce 1937 byly
nalezeny střepiny vzácné kultury veteřovské /asi 1500 let před našim letopočtem/.
I nejstarší písemná zpráva je již z roku 1131, kdy se o Lobodicích praví, že přísluší kroměřížskému biskupskému panství jako léno. Na rozdíl od Lobodic byla zde ještě osada
Chrbov, má dodnes odlišné číslování. A to byl stateček zpupný. Psal se o něm v roce 1353
jistý Stonař z Lobodice a po něm jeho syn Mikeš. V roce 1368 listinou danou 25. ledna
v Postoupkách prodává Beneš z Víckova, Onšovi z Lobodic své zboží ve vsi Rakodavech
za 600 hřiven grošů. Lobodice samy byly tehdy zástavních manstvím a zastavovány různým vrchnostem, nejčastěji ovšem k nejbližšímu panství tovačovskému.
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Za pánů z Cimburka
V roce 1359 markrabí Jan Jindřich dává zeměpanské zboží tovačovské v léno Ctiborovi
z Cimburka a připomínají se zde výslovně louky u Lobodic. Na Lobodice přijal léno od
biskupa Pavla z Miličína Jan z Cimburka a Tovačova v roce 1435. Cimburkové udělili
Lobodicím různá privilegia. Tak listinou danou v Tovačově 25. května 1479 dává Ctibor
Tovačovský z Cimburka své vsi Lobodice, již drží jako manství biskupství olomouckého,
louky za roční plat, který uváděl podle gruntů. V roce 1490 se vzdává odúmrtního práva,
což jim potvrdil v roce 1503 i Jan z Šelenberka se svou manželkou Johankou z Krajku.
Adam Tovačovský z Ciburka učinil 11. září 1496 smlouvu se svými mlynáři Jakubem
Štětinou v Lobodicích a Jakubem ve Věrovanech, kteří ze mlýnů na nichž seděli, měli
odváděti dvě třetiny příjmů vrchnosti, čili seděli na třetině. Adam z Cimburka pustil
jim i ostatní dvě třetiny užitků mlýnských, ale tak, že lobodický mlynář měl mu platit
každoročně 7 kop grošů, mlynář věrovanský 4 kopy české. Za Cimburků znovu vypukly
spory o Blata. Blata byla mokrá pastviska ležící mezi dědinami Lobodice, Polkovice,
Uhřičice, Obědkovice, Klenovice, Oplocany, Ivaní a městem Tovačovem. Tyto spory
mezi metropolitní olomouckou kapitulou a pány tovačovskými táhly se až do roku 1499.
I v pozdějších záznamech zjišťujeme, že Blata byly častými příčinami sporů nejen mezi
vrchností, ale i mezi jednotlivými poddanskými obcemi.
pokračování příště
zdroj Lobodice 1131-1971, F. Gajdica
zpracoval: Ing. Stanislav Hlavinka
Masopust
Letošní Masopust v sobotu 3. 2. byl ve
znamení mlhavého zimního nečasu.
I tak pan starosta řádně předal právo
nad vesnicí stárkovi, který slíbil, že
bude dohlížet na dodržování všech
pravidel. A následně masopustní průvod prošel opravdu celou vesnicí, stárek i stárková si zatancovali s hospodáři a hospodyněmi, které připravily
bohaté občerstvení, medvěd neutekl,
děti, které maškary doprovázely, se
ohromně pobavily.
Závěr sobotního dne patřil zabijačkovým pochoutkám a koštu slivovice.
Bohužel letošní úroda či spíše neúroda ovlivnila i počet vzorků, ale nikoliv
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jejich kvalitu. Všichni si přišli na své. Již
tradičně výborné slivovice měl letošní vítěz pan Rostislav Indrák i druhý v pořadí
pan Antonín Svoboda. Ten se o druhé
místo podělil s nováčkem v soutěži panem Evženem Hormaňským, třetí pozici
obsadil pan Ladislav Zbránek. Diplomy
je jistě potěšili tak, jako hodnotitele jejich práce.
Jana Blažková
Vánoční vzpomínka
Na sklonku loňského roku připravili paní učitelky, děti i všichni ostatní ze školy a školky
krásný předvánoční večer. Malincí ze školky předvedli před plným sálem, jak to asi vypadá v dobrosrdečném pekle. Žádný čertík se neztratil, každý ukázal, co a všichni sklidili
zasloužený potlesk.
Školáci si upravili scénáře tří pohádek – O princi, který hledal nevěstu, O tom, jak vánočka chtěla pojistit a konečně Něco málo z Anděla Páně. Každý žáček měl svou důležitou roli a diváci si na závěr se všemi mohli zazpívat známé vánoční písničky. Na konci
určitě ukápla i nějaká slzička dojetí.
Po vystoupení si vděční diváci prohlédli bohatou výstavku a poseděli u obří vánočky,
kávy, čaje ještě dlouho po tom, co nejmenší odešli spát.
Příprava takového vystoupení dá spoustu práce od vymýšlení scénáře tak, aby každý našel své místo, přes úpravy textů samotnými dětmi, hledáním kostýmů, ale i předvánočním tvořením, aby se vystavené výrobky neopakovaly a hlavně, aby udělaly radost doma.
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Děkuji všem svým kolegyním paní Janě Brázdové, Světlaně Fitzové, Evě Gregovské, Kasie Hlavačkové, Janě Hormaňské, Janě Ježkové, Zuzaně Kubeczkové, Bohdaně Látalové, Marii Latkové, Janě Řihoškové, Vlaďce Válkové, Sandře Wiedermannové a Světlaně
Zbránkové za nelehkou, pečlivou a tvořivou přípravu všech krásných akcí, ke kterým ta
vánoční docela jistě patří a vyniká pohodou, klidem a laskavostí.
Ještě jednou moc děkuji
Jana Blažková

Novoroční pochod
Hokejisté HC Lobodice uspořádali 1.1.2018 čtvrtý ročník novoročního pochodu, kterého se zúčastnila necelá čtyřicítka nadšenců včetně dětí a psů… Start byl v 10:00 hodin
a kvůli nepříznivému počasí jsme, oproti předchozím ročníkům, změnili trasu a místo

- 19 -

Zpravodaj obce Lobodice 1/2018
k Uhřičickému mostu jsme vyrazili ke třetímu kříži, kde na účastníky čekalo občerstvení
v podobě teplého čaje pro děti a svařáku pro dospělé. Trasa měřila necelých 7km a končila ve SPORTBARU, kde každý účastník dostal na zahřátí čočkovou polévku. Závěrem
chci konstatovat, že i přes nepříznivé počasí jsme si novoroční dopoledne užili.
Alois Studnička

SK Sokol Lobodice oddíl kopané-muži
Zimní příprava fotbalistům začala koncem ledna, kdy jednou týdně probíhal trénink ve
sportovní hale v Troubkách. Tréninků bylo celkem 5. V zimní přípravě bylo plánováno sehrát 3 přípravná utkání. Kvůli nepřízni počasí se bohužel nepodařilo odehrát žádný zápas.
V neděli 1.4.2018 začíná jarní část okresního přeboru mužů domácím zápasem s Opatovicemi „B“.
mladší žáci
Mladší žáci od začátku ledna trénují každé úterý v sále kulturního domu. V zimním
období se žáci zúčastnili dvou halových turnajů. V Tovačově se umístili na třetím místě. Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Tomáš Zezulka. Výsledky zápasů: Lobodice-Tovačov „B“ 3:4 – branky: Skopal Pavel 2x, Absolon Erik, Lobodice-Radslavice
1:0 – branka: Skopal Pavel, Lobodice-Tovačov „A“ 1:0 – branka: Absolon Erik, Tovačov
„B“-Lobodice 6:0, Radslavice-Lobodice 3:0, Tovačov „A“-Lobodice 3:0
Druhý turnaj pořádal Okresní fotbalový svaz Přerov pod názvem Zimní liga mládeže.
V tomto turnaji obsadili žáci čtvrté místo ze šesti účastníků. Nejlepším brankářem tur- 20 -
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naje byl vyhlášen Jakub Jelínek z našeho týmu. Výsledky zápasů: Lobodice-Pavlovice
2:0 – branky: Ossosová Lucie, Zezulka Tomáš, Lobodice-KMK Přerov 2:0 – branky:
Zezulka Tomáš, Absolon Erik, Lobodice-Všechovice 0:1, Lobodice-Beňov 0:3, Lobodice-Želatovice 0:1
Jarní část okresního přeboru mladším žákům začíná v neděli 8.4.2018 zápasem v Troubkách.
Rozlosování okresního přeboru mužů ročník 2017 – 2018 (JARO)
Den Datum

Kolo Zápas

Začátek

Ne.

1. 4. 2018

15.

So. Lobodice - So. Opatovice „B“

15.30 hod.

Ne.

8. 4. 2018

16.

SK Bochoř - So. Lobodice

15.00 hod.

Ne.

15. 4. 2018 17.

So. Lobodice - SC Stará
Ves

16.00 hod.

So.

21. 4. 2018 18.

So. Čekyně - So. Lobodice

16.00 hod.

Ne.

29. 4. 2018 19.

So. Lobodice – So. Pavlovice

16.00 hod.

Út.

1. 5. 2018

14.

So. Hustopeče - So. Lobodice

16.00 hod.

14.30 hod.

So..

5. 5. 2018

20.

KMK Zubr Přerov - So.
Lobodice

16.30 hod.

15.30 hod.

Ne.

13. 5. 2018

21.

So. Lobodice - – So. Býš- 16.30 hod.
kovice

Ne.

20. 5. 2018 22.

So. Jezernice - So. Lobodice

10.00 hod.

8.30 hod.

Ne.

27. 5. 2018 23.

Sp. Lipník „B“ - So.
Lobodice

17.00 hod.

15.45 hod.

Ne.

3. 6. 2018

24.

So. Lobodice - So. Domaželice

17.00 hod.

So.

9. 6. 2018

25.

So. Prosenice - So. Lobodice

17.00 hod.

Ne.

17. 6. 2018 26.

So. Lobodice - So. Bělotín „B“

17.30 hod.
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Rozlosování okresního přeboru mladších žáků ročník 2017 – 2018 (JARO)
Den

Datum

Kolo

Zápas

Začátek

Odjezd

Ne..

8. 4.2018

12.

FK Troubky – So. Lobodice

10.00 hod.

9.15 hod

Ne.

15. 4. 2018

13.

So. Lobodice – KMK
Zubr Přerov

13.30 hod.

Ne.

22. 4. 2018

14.

FC Beňov - So. Lobodice

11.00 hod.

10.00 hod.

Po těchto zápasech končí 2. kolo okresního přeboru a bude rozlosováno 3. kolo tedy
dalších 6 utkání.
SK Sokol Lobodice oddíl ledního hokeje
Po základní části sezóny se naši hokejisté umístili na 11 místě se 14 body a skórem 37:66
s 15 účastníků. V dalším průběhu sezóny hráli tedy zápasy v nadstavbové části od 9
místa, s těmito výsledky:
9. 12. 2017 Lobodice–HC Senators 1:7. Branka: Baranyai Tibor,
16. 12. 2017 Red Devils-Lobodice 1:4. Branky: Baranyai Tibor, Havrila Petr, Brázda
Patrik, Baďura Michal
20. 12. 2017 Lobodice-HC Rymice Bulls 8:5. Branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Petr
2x, Baďura Michal 2x, Zdráhal Radek, Brázda Patrik,
4. 1. 2018 Rebels – Lobodice 5:4 (SN). Branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Pavel, Brázda
Patrik
18. 1. 2018 Lobodice – RHL Přerov 5:11. Branky: Dvořák Petr 2x, Peřina Josef, Havrila
Petr, Brázda Patrik
31. 1. 2018 Lobodice – HC Rychlov 4:5. Branky: Havrila Petr, Havrila Pavel, Brázda
Patrik, Baďura Michal
5. 2. 2018 HC Senators – Lobodice 2:1 (SN). Branka: Brázda Patrik
12. 2. 2018 Lobodice – Red Devils 5:2. Branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Petr 2x,
Zdráhal Radek
17. 2. 2018 HC Rymice Bulls – Lobodice 4:7. Branky: Havrila Petr 3x, Baranyai Tibor,
Baďura Michal, Zdráhal Radek, Brázda Patrik
1. 3. 2018 Lobodice – Rebels 5:4. Branky: Havrila Pavel 2x, Havrila Petr, Peřina Josef,
Sejkora Roman
14. 3. 2018 RHL Přerov – Lobodice 7:2. Branky: Baranyai Tibor 2x
21. 3. 2018 HC Rychlov – Lobodice 2:3. Branky: Brázda Patrik 3x
V tabulce nadstavbové části se hokejisté umístili na 4 místě s 20 body a skóre 49:53, za 6
vítězství, 2 prohry po sam.nájezdech a 4 prohry. V sezóně 2017/2018 se v celkové tabulce
- 22 -

Zpravodaj obce Lobodice 1/2018
naši hokejisté umístili na 12 místě. V kanadském bodování na tom byli nejlépe Baranyai
Tibor, který získal 36 bodů za 18 branek a 18 asistencí, Havrila Petr získal 26 bodů za 16
branek a 10 asistencí a Brázda Patrik získal 25 bodů za 16 branek a 9 asistencí.
Valná hromada SK Sokol Lobodice z.s.
V neděli 4. února 2018 se konala Valná hromada SK Sokol Lobodice, z.s., jejíž součástí
-mimo jiné - byla volba členů do výkonného výboru SK Sokol. Za členy výkonného
výboru byli zvoleni: Navrátil Svatoslav, Navrátilová Anna, Gregovský Antonín, Indrák
Rostislav, Kejval René, Baďura Michal, Navrátil Petr, Studnička Alois a Řihošek Pavel.
V úterý 13. února 2018 na zasedání výkonného výboru proběhla volba předsedy a sekretáře SK Sokol. Členy výkonného výboru byl předsedou SK Sokol zvolen Gregovský
Antonín a sekretářem
Navrátil Petr.
Maškarní ples
SK Sokol Lobodice pořádal v pátek 16. března tradiční maškarní ples. K tanci a poslechu
hrála také již tradiční skupina ZONA-M z Kojetína. Začátek plesu byl ve 20.00 hod. Připraveno bylo občerstvení a bohatá tombola. Plesu se zúčastnily pouze 4 masky. Všechny
masky obdržely pěkné ceny.
V sobotu 17. března se uskutečnil dětský maškarní ples. Začátek byl ve 14.00 hod. Pro
děti bylo připraveno občerstvení a soutěže, ve kterých vyhrál každý nějakou cenu. Pro
všechny byla připravena i bohatá tombola. Na této akci hrál k tanci i poslechu DJ Zdeněk Zatloukal z Klopotovic.
Tímto SK Sokol Lobodice děkuje všem, kteří přispěli cenami do tomboly.
Petr Navrátil
HOSPODSKÁ ŠIPKOVÁ LIGA KOJETÍN 2017-18 – 4. ročník
Soutěž začala v polovině září a bude končit posledního března. Letošního ročníku se
zúčastnilo 9 týmů z okolí Kojetína. Lobodice reprezentují dva týmy ze Sportbaru Baďa.
„A“ tým složený z mladších perspektivních hráčů je na průběžném 7. místě a tam i soutěž zakončí. Tahouny týmu jsou kapitán Pavel Vybíralík a jeho zástupce Mirek Věrný.
V „B“ týmu se sešli hráči nejen z Lobodic, ale i Troubek, Kojetína a Polkovic. Kapitán
Laďa Kožurko letos poskládal družstvo, které v dosavadním průběhu soutěže jen jednou
okusilo hořkost porážky a dvě kola před koncem ligy má jisté 1.místo.
Díky za reprezentaci Lobodic oběma týmům.

- 23 -

Zpravodaj obce Lobodice 1/2018
Plány na výlety
Po loňském zájmu o obecní výlety plánujeme další, hledáme zajímavá místa nebo zajímavé aktivity. Určitě rádi přivítáme i vaše nápady.
Výlet ke dni dětí bude v sobotu 2. 6. bude návratem do romantických časů. Vyrazíme
na Divoký Západ do westernového městečka v Boskovicích, kde bude všechny čekat
dobrodružství a zábava.
V létě bychom chtěli vyrazit do Karlovy Studánky s výjezdem k Ovčárně a případně s klidným pohodovým výstupem na Praděd či Barborku. Další výlet by mohl být za borůvkami na Soláň nebo do Zbrašovských aragonitových jeskyní, případně k Hranické propasti,
s prohlídkou hradu Helfštýn a návštěvou lanového bludiště Helfštýn. Co vy na to?
Samozřejmě můžeme vyrazit někam úplně jinam podle vašeho přání a možností. Ozvěte
se a doporučte zajímavé cíle, ať vše můžeme naplánovat včas a k všeobecné spokojenosti.
Stačí napsat email nebo předat lístek na obci, případně ve školní jídelně. Předběžné termíny výletů jsou 11. 7., 25. 7. , 8. 8. a 29. 8. 2018.
J. Blažková
Školní jídelna
Jídelna a kuchyně v Lobodicích pamatuje časy, kdy se o žních vařily hromady jídla pro
všechny, kdo sklízeli na polích v okolí Lobodic. Od té doby se hodně změnilo a základem
práce ve školní jídelně je vaření pro děti, žáky a zaměstnance naší školy, v rámci doplňkové činnosti pak nabízí obědy pro cizí strávníky. Počet dětí také určuje výši úvazků pracovnic školní jídelny, kde nyní pracují dvě kuchařky, z nichž jedna je současně vedoucí
školní jídelny a pomocná síla, jejíž plat hradí obec.
Od ledna 2017 se povedlo zvýšit počet obědů o 1 675 porcí v rámci doplňkové činnosti,
což je velmi potěšitelné. Radostným zjištěním je také fakt, že někteří strávníci nešetří pochvalou, že některým se dokonce díky pravidelné stravě upravila hladina cukru v krvi.
Za tím je samozřejmě spousta práce navíc.
Aby školní jídelna dostála povinnostem, které ukládá hygiena nebo Česká školní inspekce, tedy naplnění tzv. spotřebního koše pro malé strávníky nebo moderněji pojatého
zdravého talíře, znamená to neustálé porovnávání výživových norem a poměrů druhů
potravin právě ve zdravém talíři, který nyní nahrazuje tzv. pyramidu výživy. Pro zájemce
je vše popsáno na webu Margit Slimákové (http://www.healthyplate.eu/cz/), se kterou
také spolupracujeme. Proto je součástí jídelníčku velké množství zeleniny, zeleninových
jídel, ovoce, znovu objevených zdravých surovin jako je pohanka, bulgur a podobně.
Snažíme se využívat opravdu lokální a sezónní potraviny, což je zřejmé při pohledu na jídelníček. Na jídelníčku spolupracují i děti, které díky projektu Menu pro změnu vymýšlí, jakým způsobem omezit plýtvání jídlem, hledají rodinné recepty, které jim chutnají
a vůbec se zajímají o to, co se kolem nich děje.
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Letos jsme se poprvé zúčastnili přehlídky školních kuchyní „Vaříme chutně a zdravě
z regionálních surovin“. Naše menu bylo skutečně přísně lokální, třebaže recepty byly
mezinárodní. Menu, které tvořila polévka polský boršč, pohankové placičky se špenátovým dipem a kozím sýrem doplnila dýňová panna cotta, oslovilo nejen porotu, ale
i přítomné dámy, které přece jen zdravé výživě fandí více než muži, ti ocenili spíše tradici
jako např. svíčkovou s pěti. Kromě diplomu za třetí místo si naše paní kuchařky odnesly
voucher na kurz zážitkové kuchyně „Divoká vařečka“ v Brně. Už si svůj kurz vybraly,
takže se máme na co těšit. A pro zvědavé kuchařky máme recepty soutěžních jídel:
Polský boršč je nezahuštěný a připravuje se z vývaru z hov.kostí, kořenové zeleniny, soli,
nového koření, celého pepře, dalšího koření dle chuti, červené řepy a octa. Veškerá zelenina se do vývaru poseká na malé kousky a může se podávat i s těstovinami nebo
celestinskými nudlemi apod.
Pohankové placičky: uvaříme pohanku, přidáme sůl, rozškvařenou slaninku na cibulce,
vejce, česnek, trošku mletého pepře, trochu strouhanky – tvoříme malé placičky, které
smažíme na teflonových pánvích(dají se péct i v troubě na pečícím papíru), mezitím
připravíme špenátový dip – špenát rozvaříme,přidáme zakysanou smetanu, ochutíme
solí,česnekem,mletým pepřem. Podáváme s kouskem kozího sýra.
Dýňová panna cotta: očištěnou dýni upečeme v troubě posypanou perníkovým kořením, rozmixujeme, přidáme med a zakysanou smetanu. Nalijeme do pohárků a necháme ztuhnout, při podávání zdobíme dle vlastní fantazie např. čokoládou, mátou atd.
Dobrou chuť přejí Jana Hormaňská, Světlana Zbránková a Bohdana Látalová
Co děláme v družině?
Nu každý den něco a rozhodně se
nenudíme. Když je ošklivo, přijede
za námi pan malíř Dostál, který
k nám jezdí moc rád, a my s ním
zase moc rádi kreslíme. Vždycky
pokreslíme spoustu papírů různými zvířaty a jinými motivy. Nevěřili byste, jak snadno to s ním
všechno jde – a to i těm ze školky
stejně jako školákům.
Kroužky máme naplánované na
celý týden, na každý den. Nedokážeme rozhodnout, který kroužek
je nejpopulárnější, ale nejchutnější
je docela jistě kroužek vaření. To byste koukali, co všechno dokážeme. Zdobíme talíře,
ale také umíme uvařit krupičnou kaši nebo usmažit skvělé palačinky.
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Letos jsme se konečně dočkali i sněhu a mrazu na pár dnů. To jdou potom plány stranou
a rychle se vrhneme na bobování nebo mrazivé pokusy.
Celoroční hra se jmenuje „V říši obrů“. Každý měsíc se zajímáme o různé druhy hmyzu.
Máme prozkoumaný život včel, vos, mravenců, světlušek, můr a molů. Děti si donesly do
družiny i pavouky na pozorování, zahráli jsme si „Broučí olympiádu“ a některé broučky
jsme si poskládali z papíru. Teď se budeme těšit na motýly, včelí příbuzenstvo a vodní
breberky. A také na opravdové pozorování u nás na zahradě nebo v okolí Lobodic. To už
je jiná kapitola – ta jarní.
Jana Ježková

Zima v mateřské škole
Ladovské zimy na sebe nechávají čekat stále déle, ale neznamená to, že se děti ve školce
ukládají k zimnímu spánku, že se ve školce nic neděje. Právě naopak.
Konec prvního pololetí školního roku jsme oslavili pořádně už tradičním maškarním
bálem, který pořádáme společně se školou v Polkovicích. I když letos chřipka řádila
dlouho, děti se s radostí převlékaly za své oblíbené hrdiny a užily si veselé dopoledne
plné tanců a her.
Od ledna jsme jezdili na kurz plavání, o který je vždycky velký zájem. Trenérka má na
starosti starší děti, které postupně ztrácí ostych z vody. Někteří se na konci kurzu poprvé
ponoří pod hladinu bez hurónského křiku, jiní už zvládnou kousek uplavat. Malincí,
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tedy dvouletí, mohou zatím trávit čas v brouzdališti a vařit v nádobíčku, hrát si s hračkami nebo jen tak cákat.
Opravdovým vrcholem zimní sezóny i u nás byla zimní olympiáda. Počasí nám stále nepřálo, ale nenechali jsme se zaskočit a připravili si závody v malé tělocvičně. I tak dětem
některé disciplíny daly zabrat, jiné děti zvládly bravurně a hravě.
Ovšem sportu se věnujeme poctivě a pravidelně, letos díky České obci sokolské, která
pro malé děti připravila projekt Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky. Cílem této
aktivity je probudit v dětech zájem o pohybové aktivity, které by se měly stát součástí
života každého dítěte. Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při dalším zdokonalování
pohybových dovedností. Jde o skvělý nápad, který těší všechny děti, protože navíc si
každé zaznamenává plnění úkolů do vlastního zápisníčku a učí se tak i systematické přípravě.
Teď už se děti těší na příchod jara a vycházky do lesa a další dobrodružství.
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Struhafest
Po loňské vydařené a úspěšné akci závodů „od mostu k mostu“ a festivalu Struhafest se obec
Lobodice rozhodla v tomto programu pokračovat. Letošní datum akce je sobota 30.6.2018.
Od ranních hodin bude probíhat již zmíněný závod na kánoích. Namísto klasických kánoí typu „Kačena“ se bude závodit na o něco méně stabilnějších „Vydrách“. Ve večerních
hodinách vypukne hudební scéna. V rámci rozpočtu této akce, jsem se snažil již ke konci
roku 2017 zajistit jednu z kapel, jako jsou např. Morčata na útěku nebo Alkehol a Harlej.
Všechny kapely, které jsem kontaktoval měly však termín 30.6.2018 již obsazen, zejména
z důvodu tradičních festivalů, na kterých vystupují každoročně. V dnešní době je v letních
měsících každý týden nějaký festival (s návštěvností nad 10.000 lidí) a pro náš „festiválek“
sehnat spoustu muziky za málo peněz není vůbec jednoduché. Jen prozradím, že pokud se
vše vydaří, tak jednu z výše uvedených kapel mám potvrzenou pro ročník 2019. Na letošním
Struhafestu vystoupí kapely Calibos, Requiem a jedna (možná) dvě revivalové skupiny. Stejně jako v předchozím ročníku pro Vás bude připraveno bohaté občerstvení. Veškeré podrobné informace budou uvedeny na plakátech, facebooku Struhafest a na www.lobodice.cz.
Pavel Řihošek
Podomní prodej
V naší obci je podomní prodej zakázán vyhláškou, ale stále se bohužel vyskytují případy
společností a skupin občanů, kteří tuto vyhlášku odmítají respektovat a snaží se vnutit
své produkty přímo ve vašich domácnostech.
Pokud se někdo takový objeví u vašich dveří, žádejte prokázání totožnosti a písemné
povolení od starosty obce. V žádném případě nikoho nepouštějte do svých domácností
a ihned mne kontaktujte na telefonním čísle 602 514 389.
Děkuji za vaši spolupráci
Petr Hlavinka ,starosta
Přílobodický tábor
V červnu 2017 jsme podávali na MŠMT žádost o dotaci projektu Nenuda, který řeší prodlouženou dobu provozu školní družiny a zejména několik běhů táborů příměstského
typu. Předpokládali jsme, že projekt začneme realizovat od ledna 2018. Bohužel ministerstva řeší personální problémy a hodnocení projektů se opozdilo. Náš projekt splnil
formální požadavky a nyní čeká na další hodnocení.
Protože dosud neznáme výsledky dotačního řízení, nabízíme v tuto chvíli jeden běh Přílobodického tábora a to od pondělí 9. července do pátku 13. července. Nedotovaná cena
činí 200,- Kč za den, obědy se hradí zvlášť.
Tábor bude realizován, pokud bude minimálně 6 přihlášených. Přihlášky jsou k dispozici v mateřské a základní škole, případně v kanceláři obce.
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Pokud se do června změní situace, budeme vás informovat co nejdříve, protože v případě získání dotace můžeme nabídnout více běhů tábora za velmi výhodných podmínek.
J. Blažková

Obec Lobodice vyhlašuje třetí ročník Květinové soutěže.
Soutěž bude zahájena v květnu 2018 a skončí vyhlášením vítězů na hodových slavnostech v září 2018.
Vítězové vzejdou z veřejného hlasování prostřednictvím webu, hlasovacími lístky a také
z hodnocení komise.
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Fotografie budou postupně zveřejňovány na webu obce. Můžete zaslat i vlastní fotografie, případně požádat o vyřazení z galerie soutěžních předzahrádek a oken a to přímo na
obci nebo mailem. Na fotografiích by mělo být zřejmé, ke kterému domu výzdoba patří,
aby bylo možné přiřadit hlasy konkrétním majitelům.
Hodnotit se bude jen výzdoba, která je viditelná z ulice, kterou mohou vidět chodci při
svých procházkách, nikomu nebudeme narušovat soukromí.
Každému se líbí něco jiného, každý může vyhrát, kategorií je dost. Docela jistě vyhrají
Lobodice, protože zase budou krásnou rozkvetlou obcí pro potěšení.
Poděkování
Patří všem, kteří přispěli místním koledníkům do pokladničky a celou Tříkrálovou sbírku tak obohatili o 12 776,- Kč. Vybrané peníze byly po odpečetění pokladničky na OÚ
Lobodice spočítány a předány pí. Gračkové - ředitelce CHARITY Kojetín.
Všem mockrát děkujeme
Jana Hormaňská a koledníci
Pozvánka na zápis do 1. třídy
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Pozvánka na Den Matek

Očima seniora 76+
Vážení senioři, vážení občané, čtenáři Zpravodaje,
že čas je běžec dlouhým krokem o tom se zpívá v jedné populární písničce. A život nás
přesvědčuje o tom, že je to pravda neboť držíte v rukou Zpravodaj č.1/2018.
Dovolte mi však malé ohlédnutí do závěru loňského roku, kdy vyšel Zpravodaj č. 4/2017
a kdy obecní úřad pozval seniory na setkání se seniory. Že se toto sekání vydařilo o tom
není pochyb. Však jste se o tom dočetli hned v článcích 4 pisatelů. Nesmíme ale přehlížet ani určité nedostatky, které by se měly napravovat. Jistě si všichni dobře pamatujeme
pozvání na kafe se starostou, kterým pan starosta ukončil svou řeč. Uběhly čtyři měsíce
a? Kafe se stále nevaří. Dále – takové setkání seniorů není zadarmo, proto se koná jen 1x
za rok a proto by zde měl být vytvořen prostor k diskuzi seniorů, aby se oni sami mohli
vyjádřit k tomu, jak se jim v Lobodicích žije a co by se dalo zlepšit. Já navrhuji pozvat
příště hudebníky o 0,5-1 hod. později a v tomto čase otevřít tuto diskuzi. Já toto setkání
považuji za splněný úkol, který si do předvolebního programu zařadilo sdružení Naše
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Lobodice. Další sliby jako např. besedy se zajímavými lidmi a lékařem (1x za 2 měsíce),
rukodělné dílny (1x měsíčně), společenské a stolní hry (1x měsíčně), se ztratily v nedohledu. Ujišťuji čtenáře, že tyto a ještě další sliby slibovalo sdružení naše Lobodice nám
seniorům v odstavci PRO SENIORY na svém letáku.
K článku Slovo starosty ze Zpravodaje č.4/2017.
Chtělo by to více konkrétnosti, které ty stavby a opravy se budou dokončovat a které
další akce a aktivity se plánují. Myslím si, že není nikdo, kdo by si nepřál, aby Lobodice
nebyly místem šťastného a spokojeného života.
K článku p. Kouřila z RR.
Po přečtení tohoto článku mě bylo smutno. Tak jsem si jen povzdechl, že takto to vypadá, když se k funkci dostanou lidé, kteří nemají prodemokratické smýšlení. Vždyť
demokracie je přímo závislá na svobodě slova. Demokracie nepanuje, ale vysvětluje
a opravuje. Každý občan v této republice má právo na vyjádření svého názoru. Proto
nikomu nic „sežrat“ nedávejte ani články neupravujte ani nekraťte. Klidně pod článek
dejte poznámku, že RR s článkem nesouhlasí a že za jeho obsah odpovídá autor článku.
A budeme všichni spokojeni.
Dále bych se vyjádřil ke sdružení Nová cesta – lídr Antonín Krátký.
Toto sdružení si vybralo pro své předvolební „lákadlo“ podněty a názory občanů Lobodic. Bylo jich 16. Jeden z nich je - příspěvek na stravování pro seniory při odběru jídla
z mateřské školy. Nevím, zda lídr tento podnět někdy navrhl k projednání na zastupitelstvu nebo na něj zapomněl, ale výsledek je velká 0. Senioři jsou při placení zařazeni
do kol. cizí strávníci, tudíž platí za obědy tolik jako cizí lidé. Je to smutné a řeknu proč.
V době, kdy se tato školka stavěla, donesla dcera ze školky lístek, že každá rodina, která
má dítě ve školce musí odpracovat 30 hod. brigády při výstavbě školky nové. Samozřejmě, že bezplatně. Bylo to v době, kdy se pracovalo 6 dní v týdnu, takže na brigádu zůstala
neděle nebo dovolená. Jistě jsou další, dnes již senioři – pamětníci a všichni jsme cizí
strávníci. Co na to říká „Nová cesta“?
Dalším podnětem bylo – pozvánky na schůze zastupitelstva obce roznést lidem do
schránek. Výsledek 0. Nosí se Hasičské listy a pozvánky na schůze ne.
Rovněž zastupitelé za KDU-ČSL by se měli připomenout, že jedním příslibem z jejich
volebního programu je – zapojit se do soutěže Vesnice roku. Při svém mottu že „ V komunální politice se nevymlouváme na důvody, ale hledáme možnosti a způsoby, jak
uskutečnit správné věci prospěšné pro občany Lobodic.“, by zapojení do této soutěže
bylo přínosem i pro obec, neboť vyhodnocené vesnice jsou odměňovány i finančně. Termín přihlášení do soutěže je konec dubna 2018, ale to Vy zastupitelé určitě víte.
Závěrem tohoto článku si vás – všechny zastupitelé dovolím požádat, abyste oprášili své
předvolební i povolební sliby a udělali vše proto, aby těch nesplněných bylo co nejméně.
Belhárek Josef,
neangažovaný senior
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Názory členů Redakční rady na předchozí článek:
Nejdříve – pro připomenutí k čemu se vlastně pan Belhárek postavil do role školitele
demokracie – viz Zpravodaj 4/2017 a krátká citace z článku Redakční rady:
…Víte, pro nás členy Redakční rady nebo přímo pro mě jako předsedu je velmi snadné reagovat na pichlavé poznámky kteréhokoliv pisatele. My totiž můžeme na jejich
články reagovat, protože je čteme ještě před případným zveřejněním. Můžeme jim
to dát „sežrat“. Kdežto oni by náš názor, naše vyjádření viděli až v tisku. A to je dle
mého názoru nefér. To je hlavní argument, kterým jsem přesvědčil členy Redakční
rady, abychom se nepouštěli do slovních přestřelek s kýmkoliv na stránkách Zpravodaje. Přestože v některých příspěvcích jsou smyšlené údaje, rádoby přání, nepodložené informace apod. Na druhou stranu máme možnost článek upravit nebo redakčně zkrátit. Ani tuto možnost jsme ale nevyužili a příspěvky zveřejňujeme vždy
v plném znění.…
Toť vše. Něco z tohoto textu – nikdo z nás netuší co – iritovalo pana Belhárka natolik, že
opět nezaváhal, a svým neúnavným odhodláním kritizovat kdykoliv a kohokoliv s jasným cílem – udělat dobře především sám sobě – napsal opět pichlavý článek. Museli
jsme po letech slibů předchozích zastupitelů přestat slibovat, vybrat lidi a začít vydávat
Zpravodaj, abychom nechali zrodit neangažovaného seniora pana Belhárka, který konečně našel něco, kde by se mohl realizovat a vydávat za spasitele a „strážce demokracie“.
Nuže pane Belhárku - z demokratických voleb do zastupitelstva obce vzešli demokraticky zvolení zastupitelé – kteří dostali nejvíce hlasů a největší důvěru od občanů - voličů. Z jednání zastupitelů vzešlo i přání - vybrat lidi, kteří budou mít zájem a následně
demokraticky zvolit Redakční radu – rozumějte lidi, kteří zabezpečí vyřízení povolení
a následně vydávání čtvrtletníku. Rada si za svého středu demokraticky vybrala člověka,
který nemá žádnou funkci – jak nesmyslně poukazujete ve svém článku– pouze dává
dohromady všechny články a komunikuje s grafikem firmy, která nám Zpravodaj tiskne,
jeho grafickou podobu. Současnou Radu tvoří 5 členů – tři zastupitelé a dva z řad veřejnosti. A přestože tentokrát většina členů Redakční rady byla pro vyřazení tohoto článku za Zpravodaje – protože nepřináší nic nového, co bychom už v minulosti od pana
Belhárka neslyšeli či nečetli – je jeho článek nakonec zveřejněn. Máte svůj názor. My
máme názor jiný. Naprosto jiný. Tolik k tomu vašemu školení z demokracie. Na podzim
jsou volby a po tom, jak všechny poučujete, všichni zastupitelé a členové Redakční rady
předpokládají, že budete kandidovat, získáte dost hlasů k tomu, abyste se stal zastupitelem a v praxi nám předvedete, jak to všechno, co neúnavně kritizujete „zmáknete“.
Pokud do voleb kandidovat nebudete, bude to zajisté velké zklamání pro všechny(?), za
které tak rád hovoříte…
Redakční rada Eva Déduchová,
Jana Blažková, Milan Kouřil,
Pavel Řihošek a Petr Navrátil
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Plán akcí pro rok 2018
DUBEN
Neděle

1.4.2018

Sobota

7.4.2018

Sobota

7.4.2018

Neděle

8.4.2018

Pondělí

15.30

Mistrovské utkání mužů Lobodice – Opa- SK Sokol
tovice/Všechovice „B“
Ukliďme si Česko

Obec

10.30

Mistrovské utkání ml. žáků Troubky-Lobodice, odjezd v 9.45 hod.

SK Sokol

15.00

Mistrovské utkání mužů Bochoř-Lobodice, odjezd ve 14.00 hod.

SK Sokol

9.4.2018

Zápis do první třídy

ZŠ a MŠ

Pátek

13.4.2018

Vítání občánků

obec

Sobota

14.4.2018

10.00

Začátek cyklosezóny

Sportbar

Neděle

15.4.2018

13.30

Mistrovské utkání ml. žáků Lobodice
-KMK Zubr Přerov

SK Sokol

Neděle

15.4.2018

16.00

Mistrovské utkání mužů Lobodice-Stará Ves SK Sokol

Sobota

21.4.2018

Sobota

21.4.2018

Neděle

22.4.2018

Sobota

28.4.2018

Neděle

29.4.2018

Sběr starého železa a papíru

Hasiči

16.00

Mistrovské utkání mužů Čekyně-Lobodice, odjezd v 15.00 hod.

SK Sokol

11.00

Mistrovské utkání mladších žáků
Beňov-Lobodice, odjezd 10.00 hod.

SK Sokol

První kolo Popůvky – mladí

hasiči

Mistrovské utkání mužů Lobodice-Pavlovice

SK Sokol

16.00

KVĚTEN
Pondělí

1.5.2018

15.00

Stavění máje

hasiči

Sobota

5.5.2018

16.30

Mistrovské utkání mužů KMK Zubr Přerov – Lobodice, odjezd v 15.30 hod.

SK Sokol

Neděle

6.5.2018

10.30

Hasičská mše

hasiči

Pátek

11.5.2018

Maminko, babičko zvu Tě

ZŠ a MŠ

Neděle

13.5.2018

Mistrovské utkání mužů Lobodice-Býškovice/Horní Újezd

SK Sokol

Sobota

19.5.2018

Okresní kolo Rokytnice – mladí

hasiči

16.30
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Neděle

20.5.2018

10.00

Mistrovské utkání mužů Jezernice-Lobodice, odjezd v 8.30 hod.

SK Sokol

Sobota

26.5.2018

9:00

Cyklovýlet – Střední Hanou na kole

Mikroregion SH

Sobota

26.5.2018

Přebor MHJ - mladí

hasiči

Neděle

27.5.2018

Přebor MHJ – mladí i dospělí

hasiči

Neděle

27.5.2018

Mistrovské utkání mužů Lipník „B“-Lobodice, odjezd v 15.45 hod.

SK Sokol

17.00

ČERVEN
Sobota

2.6.2018

Neděle

3.6.2018

Neděle 3.6.2018

14.00

Výlet pro děti

obec

Kácení máje

hasiči

17.00 Mistrovské utkání mužů LobodiceDomaželice

SK Sokol

Po.-Pá. 4.6.8.6.2018

Škola v přírodě. Hutisko-Solanec

ZŠ a MŠ

Sobota 9.6.2018

MČR – mladí hasiči

hasiči

Sobota 9.6.2018

17.00 Mistrovské utkání mužů Prosenice
-Lobodice, odjezd v 16.00 hod.

SK Sokol

Neděle 17.6.2018

17.30 Mistrovské utkání mužů Lobodice
-Bělotín „B“

SK Sokol

Pátek

22.6.2018

Sobota 30.6.2018
Sobota 30.6.2018

Radovánky
9:00 Závody na kánoi – Od mostu k mostu
18:00 Struhafest

ZŠ a MŠ
Obec
Obec

ČERVENEC
Po.-St.

2.7–4.7.2018

Prázdninový provoz MŠ

MŠ

Středa

11.7.2018

Prázdninový obecní výlet – předpoklad, bude upřesněno

Obec

Po.-Pá. 9.7.–13.7.2018

Příměstský tábor

Obec + ZŠ

Středa

Prázdninový obecní výlet – předpoklad, bude upřesněno

Obec

25.7.2018

Sobota 28.7.2018

10.00 Vrchol cyklosezóny
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Změna vzhledu kalendáře akcí
Na obecních webových stránkách obce Lobodice došlo k úpravě vzhledu a funkčnosti
kalendáře akcí. Naleznete zde informace o dění v obci, ale i mimo ní. V kalendáři je
uveden celoroční program zejména místních spolků, školy a obecního úřadu. Při jakékoliv změně nebo při nahlášení „nárazové“ akce je kalendář pravidelně aktualizován.
Novinkou je, že na webu Lobodic již není uvedena klasická tabulka s programem, ale
akce jsou přiřazeny k danému dni v kalendáři. Červený rámeček značí, že v tento den se
koná nějaká akce. Po najetí kurzorem na rámeček (viz. obr.) se Vám zobrazí název akce
a po rozkliknutí uvidíte detaily.
Další možností, jak si prohlédnout dění v obci je kliknutí na VOLNÝ ČAS a poté na
KALENDÁŘ AKCÍ v horní liště obecních stránek, a nebo v menu na pravé straně. Zde
po rozkliknutí uvidíte sestupně seřazeny všechny akce v daném roce.
Pavel Řihošek

Velikonoční dílničky
Sobota 24. března dávala tušit, že jaro už pomalu vítězí, ale také to, že se něco děje v sále.
A také že ano. Byly tam připraveny už šesté velikonoční dílničky pro každého.
Pan Jiří Baďura trpělivě ukazoval a vysvětloval, jak se pletou pomlázky, a to tak úspěšně,
že každý, kdo si přisedl, si odnesl pořádnou pomlázku neboli tatar. Takže se děvčata mají
na co těšit!
Paní Veronika Matlochová nabídla výrobu magnetek nebo netradičních ozdob, slečna Bohdana Látalová zase předvedla typické zdobení kraslic voskem a zájemci odcházeli od stolu s vlastnoručně kolorovanými kraslicemi, na které mohli být opravdu
pyšní.
Stojánky na vajíčka, velikonoční zápichy různých barev a tvarů, přání, svícny, obrázky,
dřevění ptáčci, to všechno našlo své šikovné výtvarníky všech věkových skupin a kdo
potřeboval pomoc, tomu se jí dostalo od všech ostatních, kteří také dílničky připravili
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–paní Baďurové, Brázdové, Fitzové, Gregovské, Ježkové, Latkové, Řihoškové a Wiedermannové.
Letošní dílničky se povedly díky všem návštěvníkům, kterých se během odpoledne v sále
vystřídalo na sto. Kdo nechtěl vyrábět, poseděl u čaje nebo kávy s vynikajícím mazancem paní Zbránkové, a probral, jak jde život, co čeká všechny na zahrádkách a podobně.
Děkujeme všem za příjemné, pohodové a tvořivé odpoledne a přejeme krásné jaro
Jana a Jana
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

Poruchy : plyn - 1239
voda – 800 167 427, 581 202 094
elektřina – 840 850 860, 800 225 577
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 – 800 200 007

Účetní
Ing. Markéta Baďurová
tel.: +420 581 731 175
e-mail: ou.lobodice@volny.cz

Domácí násilí – 251 511 313(nonstop)

Policie – 158
Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Tísňová linka – 112
Lékařská služba první pomoci
– dospělí 581 271 620

- děti 581 271 462
Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11 (v objektu
hypermarketu ALBERT) v době 08,00
– 20,00 hod

Kontakty na členy Redakční rady
Déduchová Eva

eva.deduchova@seznam.cz

721 366 247

Blažková Jana

jabala@centrum.cz

774 060 774

Řihošek Pavel

rihosek.911@pivovary.cz

724 776 911

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

602 247 670

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099
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Kosmetika, pedikúra, manikúra – Marie Špalková
Tel: 605 742 359
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
Autoservis KRÁTKÝ, klimatizace, pneuservis, geometrie, – František Krátký
Tel: 773 927 697
Provozní doba: po-pá 7,00 - 16,45 h

Obchody v obci
Potraviny COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba: Po – Pá

6:00 – 17:00

So

6:00 – 10:00
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