LOBODICE
Obecní ZPRAVODAJ Číslo 1- 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé jarní zamyšlení.
Jsem rád, že se sešlo hodně
příspěvků od občanů i zastupitelů.
Nejprve bych vám chtěl poděkovat
za velkou účast na veřejné schůzi k
budování splaškové kanalizace.
Zatím čekáme na rozhodnutí o
poskytnutí dotace z ministerstva
životního prostředí, ale
předpokládáme, že stavební práce
v naší obci započnou na jaře 2020.
Budeme se snažit tyto práce
koordinovat tak, aby vše probíhalo
co nejlépe.
Také bych rád poděkoval všem
občanům, spolkům a těm
zastupitelům, kteří se aktivně podílí
na přípravě a organizaci nejen
kulturních a sportovních akcí, které
se v obci uskutečnily a uskuteční.
Je to mnoho práce, která není
zřejmá na první pohled, ale zabere
spoustu volného času. Bez těchto
aktivních lidí a jejich pomoci by
obec „ nežila“ a možná by neměla
tolik nových občánků jako letos.
Přeji hodně krásných jarních dnů
všem
Petr Hlavinka, starosta

foto Kamil Boháček
Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli zpravodaj vydáváme také
v novém kabátě.Zpravodaj se bude
zpracovávat v nové aplikaci, s novou
tiskárnou, vydáván bude nadále ve stejném
formátu, 4 x ročně, jak bylo doposud. Touto
změnou bylo způsobeno zdržení tohoto
vydání. Chtěli bychom obecní zpravodaj
obohatit i o nějaké nové rubriky, např.
životní jubilea, nově narozené děti,
usnesení zastupitelstva. Věříme, že do
Zpravodaje obce Lobodice budete stále
přispívat svými články i vy. Za každý
příspěvek jsme rádi a děkujeme. Vaše
náměty, podněty, postřehy jsou přínosné
jak pro nás, tak pro zastupitelstvo. Více očí
více vidí a dobrých nápadů není nikdy dost.
Tento zpravodaj vychází v květnu, chtěla
bych vám za Reakční radu popřát krásné
prožití všech jarních dnů a také hodně
vzájemné lásky a zdraví.
Eva Déduchová a Jana Blažková

Z jednání zastupitelstva
V uplynulém období proběhla tři zasedání zastupitelstva obce. Zveřejňujeme
stručné informace o usneseních zastupitelstva.
Z jednání ze dne 5. 2. 2019
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo směrnici obce Lobodice pro ochranu
osobních údajů číslo 1/2019, podání žádosti o dotaci na zpracování návrhu
Územního plánu Lobodice, 4. etapa a 5. etapaí – Územní plán Lobodice pro
vydání., podání žádosti o dotaci na výstavbu parkovacího stání u prodejny
COOP, podání žádosti o dotaci na pořízení defibrilátoru, podání žádosti o dotaci
na pořízení nových hracích prvků na zahradě MŠ, schválilo provést aktualizaci
povodňového plánu obce Lobodice firmou ENVIPARTNER s.r.o., schválilo kupní
smlouvu na pozemek par. č. 265/4 , schválilo smlouvu o dílo na zpracování
návrhu Územního plánu Lobodice, 4. a 5. etapa - Úprava návrhu územního
plánu po veřejném projednání, schválilo zakoupení aplikace „Rozklikávací
rozpočet“ pro webové stránky obce Lobodice, schválilo jednací řád
zastupitelstva obce Lobodice. Zastupitelstvo obce Lobodice neschválilo
pořizování audio (popř. video) záznamu z jednání přípravného i veřejného
zasedání zastupitelstva obce Lobodice a záměr projednat obecně závaznou
vyhlášku o používání zábavné pyrotechniky.
Z jednání ze dne 19. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo Rozpočet obce Lobodice na rok 2019,
rozpočet ZŠ a MŠ Lobodice na rok 2019, smlouvu o poskytnutí dotace s SK
Sokol, Mysliveckým sdružením, Českým svazem včelařů, Charitou Kojetín na
provoz, Charitou Kojetín na terénní odlehčovací služby, Kroměřížskou dráhou,
výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ, smlouvu o dílo na nákup vodní cisterny,
schválilo vyplácení finanční daru za narození dítěte ve výši 5 000,- Kč. Tento dar
bude vyplácen dětem narozeným od roku 2019 až po dovršení prvního roku
dítěte,e, schválilo přijetí bankovního úvěru od Komerční banky , a.s., ve výši
18 940 000,-Kč na financování investiční akce "POLU - stoková síť, 2.část - obec
Polkovice, Oplocany, Lobodice", pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,95 % p.a.
Z jednání ze dne 24. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo smlouvu o financování projektu POLU stoková síť, 2. část - Polkovice, Oplocany, Lobodice, smlouvu o zprostředkování
úvěru mezi Obcí Lobodice a firmou KGC Group s.r.o. na částku 42 750,- Kč,
schválilo nájemní smlouvu ) na část pozemku par. č. 522/12 za účelem zřízení
letní předzahrádky, pravidla pro vydávání Zpravodaje obce Lobodice, schválilo
prominutí předkupního práva k pozemkům p.č. 364/11, p.č. 364/12 a p.č.
364/13.
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K rozpočtu obce lobodice
Na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lobodice byl schválen rozpočet
obce na rok 2019.
Položkový rozpočet je přílohou tohoto vydání .
Na straně příjmů se počítá s částkou 12 231 286,00 Kč, spolu se zůstatky na
účtech 14 840 792,92 Kč, na straně výdajů 14 840 792,92 Kč.
Rozpočet je schválen jako schodkový, jsou započítány zůstatky roku 2018.
Případné změny v příjmech a výdajích budou řešeny rozpočtovými opatřeními.
Podrobnější informace o rozpočtu a jeho plnění naleznete zde:
https://www.lobodice.cz/urad-2/rozklikavaci-rozpocet/
Na stejném zasedání byl schválen rozpočet školy, který zahrnuje nejen
příspěvek na provoz z obce, ale také předpokládaný příspěvek z MŠMT na tzv.
přímé výdaje na vzdělání, příspěvek krajského úřadu na podpůrná opatření, což
jsou opatření, která se týkají tolik diskutované inkluze, a jde o příspěvky na
platy speciálního pedagoga a asistentů, ale také na různé pomůcky. Nemalou
položkou v rozpočtu školy jsou také granty a dotace z projektů, které škola
realizuje jako např. pobyty dětí v oblasti s čistým ovzduším atd. V rozpočtu není
zatím zahrnuta částka na nově zaregistrovaný projekt, který umožní rozšíření
provozní doby družiny a realizaci příměstských táborů.
SPORTUJEME
V tělesné výchově jsme se zapojili do projektu Olympijský víceboj, kde objevujeme
fyzické předpoklady žáků. Získáváme doporučení konkrétních sportů, pro které děti
mají přirozený talent.
Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle
toho jim doporučit sporty, pro které mají talent.
Žáci v hodinách tělesné výchovy absolvují alespoň jednou za školní rok 8 disciplín
testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost
a výbušnost. Výsledky dětí se zaznamenávají přes internet do webové aplikace, aby
dětem mohla být ve spolupráci se společností SportAnalytik zdarma vytvořena
pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které děti
obdrží na konci školního roku.
Dalším projektem je Odznak všestrannosti, který motivuje žáky ke zlepšování vlastní
sportovní zdatnosti. Chceme dětem ukázat, že když se budou pravidelně věnovat
sportu, zlepší se jejich fyzické schopnosti. Jednotlivé disciplíny měříme několikrát
během školního roku a sledujeme pokroky žáků. Na konci roku obdrží žáci podle
výkonů odznak dle svých sportovních výsledků bronzový, stříbrný, zlatý nebo
diamantový. Méně zdatní sportovci obdrží diplom OV. Každý si také odnese
doporučení, jaký sport je pro něj nejvhodnější.
Snažíme se děti dostat od televizorů a počítačů a snad se to i daří.
Jana Ježková a jana Řihošková
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Aktivní seniorský klub - ohlédnutí za minulým rokem
Naší pravidelnou činností je
především cvičení v pondělí a ve
čtvrtek v mateřské škole. Podle
počasí chodíme s Nordic walking
holemi do nedalekého okolí, kde
projdeme asi 5 km trasu, jezdíme hrát
bowling do Kojetína, kde 2 hodiny na
dvou drahách se hráči snaží srazit
koulí co možná nejvyšší počet kuželek
na konci dráhy. Tato nenáročná
sportovní aktiva je skvělá zábava a
Náš tým v Olomouci
příjemná volnočasová aktivita.
Každou první středu v měsíci chodíme hrát šipky do „Sport baru Baďa“.
Abychom nějak oplatili několikeré pozvání našim seniorům z Troubek na
turnaje v petangue, uspořádali jsme 4. prosince 2018 „Předvánoční turnaj v
šipkách“ na šipkových automatech. Soutěžilo 8 seniorů z Troubek a 8 seniorů
z Lobodic. Po krásném soutěžení jsme vybojovali první čtyři místa.
1. Baďura Bohumil 2. Látalová Lenka, 3. Navrátilová Anna, 4. Smolková Milena.
Velkou zásluhu na zdárném a velmi přátelském setkání měl Michal Baďura,
který se postaral o průběh hraní, o medaile a spolu s námi i o drobnou odměnu
každému účastníkovi.
V květnu jsme uspořádaly v restauraci „U Orlů“ spolu s mladšími ženami v rámci
oslav dne matek diskotéku pro starší a pokročilé. Před tanečním odpolednem
jsme se seznámily s líčením a ošetřením pleti kosmetikou značky Mary Kay.
17. května 2018 se opět zúčastnilo smíšené pětičlenné družstvo III. ročníku
Krajských sportovních her seniorů 55 + na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc ve
složení: Jan Fridrich, Jiří Hromada, Helena Hromadová, Milena Smolková a
Anna Navrátilová. O nejlepší výkony tu v celkem deseti disciplínách soupeřili
senioři nejen z našeho regionu, ale také ze Slovenska a Polska. Pro nedostatek
času na sečtení výsledků po třetím nejlepším družstvu, obsadilo každé družstvo
4 místo.
Náš tým
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Aktivní seniorský klub - ohlédnutí a minulým rokem
Dne 21. 6. 2018 se uskutečnil
celodenní výlet pro širší veřejnost
obce na zámek Lednice a na zámek
Valtice. Volný čas před prohlídkou
zámku Lednice, jsme využili
k prohlídce soch z písku. Pět set tun
písku se každoročně pod rukama
sochaře Michala Olšiaka a jeho
spolupracovníků změní v obří sochy.
Pro návštěvníky Lednice vytvořili
A naše cvičenky
bohy a božstva ze všech koutů světa.
Zámek Lednice s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České
republice. Zámek Valtice původně gotický hrad ze 13. století byl přestavěn na
renesanční a později barokní zámek, v jednu z nejvýznamnějších barokních
staveb na Moravě. Za krásného počasí jsme si všichni přivezli domů hezké
dojmy z cesty po naší Moravě.
Tradiční setkání seniorů naší obce bylo hezké a příjemně prožité odpoledne a
podvečer. Vždy je milé vystoupení našich dětí, které nám předvedly své
dovednosti. Kulturní program byl obohacen vystoupením našich kuchařek.
Děkujeme tímto zastupitelstvu obce za uspořádání tohoto setkání a všem
děvčatům za obsluhu a občerstvení.
V listopadu jsme oslavily s naší kamarádkou, paní Věrou Borkovou její krásné
životní jubileum 80 let. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a pohody.
Předsilvestrovské ukončení roku proběhlo dne 29. 12. 2018 v salonku
v restauraci „U Orlů“. Zavzpomínaly jsme na to, co jsme během roku prožily a na
to co jsme nestihly udělat. V přátelském duchu jsme strávily pěkné odpoledne.
																				Anna Navrátilová
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Výroční členská schůze MHJ Lobodice
V pátek 8. února 2019 proběhla na hasičské zbrojnici v Lobodicích Výroční
členská schůze Moravské hasičské jednoty Lobodice, která měla zvláštní kouzlo.
Náš hasičský sbor byl poctěn návštěvou prezidenta MHJ pana Zdeňka Milana,
který měl milý úkol. Přijel totiž předat řadu vyznamenání samotným členům, ale
také našemu sboru.
Jako kolektivní vyznamenání obdržel sbor slavnostní stuhu: „Za příkladnou
práci“, kterou upevnil prezident MHJ na hasičský prapor. Vyjádřil tím
poděkování naší hasičské organizaci za obětavou práci pro rozvoj celé
Moravské hasičské jednoty.
Dalšími vyznamenanými byli dva zasloužilí členové Pan Alois Kadlec a pan
František Řihošek, kteří obdrželi nejvyšší vyznamenání Moravské hasičské
jednoty: „ Řád Tita Kršky “. Na toto vyznamenání je navrhl náš sbor s tímto
zdůvodněním:
Pan Alois Kadlec
Dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů, od roku 1955. Vždy se aktivně
zapojoval do činnosti sboru a byl příkladem pro své vrstevníky i mladou
generaci. Při hasičských zásazích se všestranně zapojoval a nikdy si nekladl
otázku, zda má přispěchat na pomoc. Zapojoval se vždy, až doposud také do
kulturního života sboru a též do brigádnické činnosti. Z tohoto důvodu a také
ku příležitosti jeho životního jubilea 80. roků, jej hasičský sbor Lobodice
navrhuje na nejvyšší vyznamenání MHJ : „ Řád Tita Kršky “.

Předávání vyznamenán panu Aloisu Kadlecovií
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Výroční členská schůze MHJ Lobodice
Pan František Řihošek
Dlouholetý člen sboru
dobrovolných hasičů,
od roku 1963. Vždy se
aktivně zapojoval do
činnosti sboru a byl
příkladem pro své
vrstevníky i mladou
generaci. Při hasičských
zásazích se všestranně
zapojoval a nikdy si
nekladl otázku, zda má
přispěchat na pomoc.
Z pozice své životní
profese, automechanik, se staral o techniku a výzbroj, aby tato vždy byla vzorně
připravena pro hasičský zásah. Byl také ochoten se podělit o své životní
zkušenosti s mladšími členy. Z tohoto důvodu a také ku příležitosti jeho
životního jubilea 70. roků, jej hasičský sbor Lobodice navrhuje na nejvyšší
vyznamenání MHJ : „ Řád Tita Kršky “.
Další vyznamenání obdrželi od prezidenta MHJ paní Hana Krátká: „ Řád
prezidenta MHJ I. stupně“ a pan Antonín Krátký: „ Řád prezidenta MHJ II.
stupně, za celoživotní práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany. Další
ocenění obdrželi manželé Krátkých od samotných mladých hasičů, kteří jim
věnovali plaketu k dvaceti letům práce s mladými hasiči:
„ S vděčností za všechny ty, které provedli a ještě provedou hasičským životem,
Toňovi a Hance věnují mladí hasiči. “ Za dvacet let trpělivé práce 1998 – 2018.
Další vyznamenání, tentokrát věrnostní, byla udělena paní Iloně Hnízdilové a
panu Rudolfu Bajtkovi za 30 let práce v hasičském sboru.
Na Výroční členské schůzi bylo předáno ještě jedno ocenění. Předali jsme
děkovnou plaketu panu Milanovi Kouřilovi za sponzorování našeho hasičského
sboru.
Antonín Krátký
PRVNI PRÁZDNINOVÝ OBECNÍ VÝLET SE KONÁ VE STŘEDU 10. 7. 2019.
Navštívíme Rudu nad Moravou s překrásnou křížovou cestou a také poutní
místo Hora Matky Boží v Králíkách,. Bližší informace o přihláškách a cenách
dostanete co nejdříve.
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Ze sportu - kopaná
SK SOKOL LOBODICE
MUŽI
Zimní příprava fotbalistů probíhala v průběhu celé zimy tréninky na
víceúčelovém hřišti (umělce) v závislosti na klimatických podmínkách.
Mužstvo mužů sehrálo jeden přátelský zápas, a to ve Vlkoši, kde prohrálo 4:2.
Obě branky vstřelil Zdeněk Skřička.
MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci od začátku ledna trénovali 1x týdně v Tovačově v hale a dle počasí
1x týdně na umělce. V zimním období se žáci odehráli tři halové turnaje a dva
přátelské zápasy.
TURNAJE:
9. 2. 2019 zimní liga mládeže OFS Přerov – 1. místo
2. 3. 2019 turnaj Spartaku Lipník – 8. místo
16. 3. 2019 turnaj Sokola Tovačov – A-tým 2. místo, B-tým 3. místo
ZÁPASY:
16. 2. 2019 umělá tráva Viktorie Přerov – Lobodice 7:7
14. 3. 2019 umělá tráva FK Chropyně – Lobodice 5:1
Jarní část okresního přeboru mladším žákům začíná v neděli
7. 4. 2019 zápasem v Lazníkách.
ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ ROČNÍK 2018 – 2019 (JARO)
Den Datum		Kolo Zápas									Začátek		Odjezd
Ne		
Ne.
Ne.
So.		
Ne.
So.		
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.		
So.		

31. 3. 2019
7. 4. 2019
14. 4. 2019
20. 4. 2019
28. 4. 2019
4. 5. 2019
12. 5. 2019
19. 5. 2019
26. 5. 2019
2. 6. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019

15.		
16.		
17.
18.		
19.
20.
21.
22.		
23.		
24.		
25.
26.		

So. Lobodice – Pavlovice			 15.30 hod.
So. Opatovice „B“ - So. Lobodice 10.00 hod.
So. Lobodice – Bělotín „B“		 15.30 hod
So. Lověšice – So. Lobodice		 16.00 hod.
So. Lobodice – So. H.Moštěnice 16.00 hod.
So. Prosenice - So. Lobodice		 16.30 hod.
So. Lobodice – So. Skalička
16.30 hod.
So. Domaželice - So. Lobodice 10.00 hod.
So. Lobodice - So. Hustopeče 17.00 hod.
So. Lobodice – So. Býškovice 17.00 hod.
So. Čekyně - So.Lobodice 		 17.00 hod.
SC. Stará Ves - So.Lobodice		 17.00 hod.
8

8.30 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
8.45 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.

Ze sportu - kopaná
ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU MLADŠÍCH ŽÁKŮ, JARO
Den Datum		Kolo Zápas									Začátek		Odjezd
Ne.
Ne.
So.		
Ne.
St.		
Ne.
St.		
Ne.
Ne.
Ne.
So.		
So.		

7. 4. 2019
14. 4. 2019
20. 4. 2019
28. 4. 2019
1. 5. 2019
5. 5. 2019
8. 5. 2019
12. 5. 2019
26. 5. 2019
2. 6. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019

17.
18.
19.		
20.
14.		
21.		
16.
22		
24.
25.		
26.		
15.		

So. Lazníky – So. Lobodice		 10.30 hod.
So. Lobodice – So. Bělotín
13.00 hod.
So. Újezdec - So. Lobodice		 13.00 hod.
So. Lobodice - FK Kozlovice 13.30 hod.
So. Lobodice – FC Beňov			 16.30 hod.
So. H.Moštěnice - So. Lobodice 14.00 hod.
So. Lobodice – So. Všechovice 16.30 hod.
So. Lobodice – So. Čekyně		 14.00 hod.
So.Lobodice – So.Hustopeče 14.30 hod.
So.Lobodice - KMK Přerov		 14.30 hod.
Sp. Lipník - So.Lobodice 		
9.00 hod.		
Sl. Kojetín - So. Lobodice			 10.30 hod.

9.30 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.

8.15 hod.
9.45 hod.

HOKEJ
K hokejovým výsledkům jen stručně:
Po 14 zápasech základní části sezóny se naši hokejisté umístili na 13. místě s 11
body a skórem 43:59 z 15 účastníků. V dalším průběhu sezóny hráli tedy zápasy
v nadstavbové části od 9. místa.
V tabulce nadstavbové části se hokejisté umístili na 2. místě s 13 body a skóre
27:25. V sezóně 2018/2019 se v celkové tabulce naši hokejisté umístili na 10.
místě. V kanadském bodování na tom byli nejlépe Baranyai Tibor, který získal 35
bodů za 24 branek a 11 asistencí, Havrila Petr získal také 35 bodů za 20 branek
a 15 asistencí.
MAŠKARNÍ PLES
SK Sokol Lobodice pořádal v pátek 15. 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 2 masky. Všechny masky obdržely pěkné ceny.
V sobotu 16. března se uskutečnil dětský maškarní ples. Začátek byl ve 14:00
hod. Pro děti bylo připraveno občerstvení ve formě balíčků. 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
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Názory, postřehy
Mé postřehy při objíždění celé obce
Na kole jsem objel Lobodice a zůstaly mi v paměti určité věci, které by se daly upravit
ve prospěch všech obyvatel Lobodic. Jízdu na kole jsem začal kolen fotbalového
hřiště směrem ke mlýnu.
1. Kousek před mlýnem u struhy je pozemek ve tvaru půlkruhu asi 500 m². Tento
pozemek je zanedbaný – prostě ráj potkanů a odpadu. Můj návrh je pozemek
zplanýrovat, navést hlínu a zatravnit. Prodat nebo pronajmout na zahrádky
s chatami.
2. Při zastavení u stavidel na kanále směrem na Donbas z cesty směrem k poli – černá
skládka smetí a různého harampádí. Jednoduché by bylo někoho chytit při činu a na
jeho náklady nechat uklidit. Ale je to téměř nemožné, tak zbývá úklid na náklady
obce.
3. Opravená a upravená budova elektrárny Lobodice. Jaký je důvod, že je na fasádě
velký nápis Kojetín. Nebyl by tam pro informaci všech občanů vhodný nápis, že je to
dům služeb pro občany?
4. Digitální hodiny, které visí na fasádě obecního úřadu, jsou tam jen pro ty, co chodí
do Sportbaru. Myslím, že by nebyl problém tento ukazatel času a teploty
demontovat a přemístit nad vstupní dveře do domu služeb. Budou vidět i pro ty
občany, kteří jdou směrem od obchodu.
5. Na předposlední stránce Zpravodaje jsou vypsány služby v obci. Chybí tam sběrný
dvůr, otvírací doba a co se tam smí nebo nesmí vozit.
Můj návrh, jak upoutat čtenáře Zpravodaje – vytisknout tam nějakou křížovku, nebo
sudoku o ceny (drobnosti – propiska, sešit apod.) a v dalším Zpravodaji uveřejnit
výherce. Co vy na to? Děkuji za přečtení a zajímalo by mne, jestli k tomu zaujmete
nějaké stanovisko. Přeji redakční radě samé kladné úspěchy ku prospěchu obce
Lobodice.
Josef Došlík
S panem Došlíkem souhlasím v tom, že na některých pozemcích v okolí naší obce je
opravdu nepořádek a vznikají tak černé skládky. Je problém někoho přistihnout a zajistit,
aby skládku zlikvidoval. Tyto skládky se nachází na soukromých pozemcích. V minulosti
jsme chtěli tyto černé skládky monitorovat pomocí kamerového systému, ale legislativa
nám zakazuje monitorovat cizí pozemky. Nápis na budově malé vodní elektrárny souvisí
s historií stavby, kterou vybudovalo město Kojetín a nápis je součástí rekonstruované
fasády. Fasády budov elektrárny stejně jako školy mají historický vzhled, takže digitální
hodiny přímo na tyto fasády by nebyly vhodné.		 							 				
																			Petr Hlavinka, starosta
O křížovkách, sudoku a soutěžích uvažujeme. Rozhodně děkujeme za podněty a dobré
nápady.
Jana Blažková
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Dopisy čtenářů
Milí občané,
tímto mým příspěvkem, bych chtěl zlepšit informovanost v naší obci. Nechci si
stěžovat, jak těžké je být zodpovědným obecním zastupitelem, ani děkovat za
podporu, ani se omlouvat ze údajný spáchaný podvod na voliče. Pouze mohu
konstatovat, že je mi z toho dění v naší obci trochu smutno.
Nejprve něco ve zkratce k našemu školství. Provozní náklady na MŠ a ZŠ z
obecního rozpočtu činí přibližně 1,4 mil. kč. Celkové náklady potom jsou okolo 8
mil. kč. Podle vyjádření p. ředitelky činí náklady na jedno dítě, ať už ve škole či školce,
1200 kč za 8 hodinový pobyt v tomto zařízení. Nevím, jestli je tato částka adekvátní
poskytované péči...Pokud by to naše zákony umožňovaly a matkám vyplácel stát
příspěvek shodný s touto částkou, jistě by se o své děti byly schopny, alespoň většina
z nich, postarat lépe . V naší obci se investice do školních a sportovních zařízení stále
navyšují, aby se naše děti měly lépe a lépe. Jak se praví v jedné písni : Řekněte našim
dětem, že peníze vládnou světem a budou vládnou dál...Jako příklad hospodaření s
obecními penězi, bych se chtěl zmínit o příspěvku, který jsem shlédl na ČT 24.
Starosta jedné menší obce se chválil, jak vybudovali novou školku pro 65 dětí za
částku 20 mil. kč. Z toho tato obec zaplatila 5 mil. kč a 15 mil. byly dotace. Vždyť
připraveným štěstí přeje.Oprava naší školky měla stát 3,5 mil. kč. Konečná částka této
akce byla nakonec 6 mil. kč. Z toho dotace činily 1,9 mil. kč. Tzn., že z obecního
rozpočtu odešla částka 4,1 mil.kč. Kde se stala chyba? Asi jsme byli nepřipraveni...
Sypání popela na hlavu zjevně ničemu nepomohlo.
Teď něco ke kanalizaci, o které se hovoří přibližně již tři desítky let. Velký krok
nastal, hlavně z hlediska finančního, asi před 8 lety. A to tehdy, kdy starostové 4 obcí
– Uhřičice, Polkovice, Lobodice a Oplocany, založili spolek Povaloví. Nevím, jak v
jiných obcích, ale v Lobodicích se tehdejší starosta nezajímal o to, zda občané stojí o
účast v jakémkoliv spolku. Do této doby bylo v plánu vybudovat vlastní čističku
odpadních vod. Dokonce byly na ni údajně i peníze a určené místo. Nyní je situace
taková, že účast v tomto spolku nás za ty roky stála – podle slov současného starosty
– již 2 mil. kč, ikdyž na „ interním jednání „ v místním pohostinství, uvádí částku
podstatně vyšší. Skutečná částka mi zatím není známa. Při náhledu na plán trasy,
kudy povede kanalizační potrubí, bych to přirovnal k „ čurání proti větru“. Výkaly z
jednotlivých nemovitostí se budou shromažďovat do jímky na Chrbově, odkud se
budou tlačit zpět do Humen a polní cestou budou putovat směr Oplocany. Tam se
snad úspěšně spojí s výkaly obyvatel Oplocan , aby dále směřovaly přes Polkovice,
Uhřičice, Kojetín až do určeného cíle – čističky odpadních vod za Kojetínem (směr
Bezměrov ). Nám nyní už nezbývá , než popřát šťastnou cestu!
Asi před čtyřmi lety jsem projížděl přes obec Křenovice, kde v tu dobu probíhaly
přípravné práce k budování kanalizace. Nedalo mi to, abych se nestavil za panem
starostou, a požádal ho o nějaké bližší informace k tomuto jejich projektu.
11

Dopisy čtenářů
Asi před čtyřmi lety jsem projížděl přes obec Křenovice, kde v tu dobu probíhaly
přípravné práce k budování kanalizace. Nedalo mi to, abych se nestavil za panem
starostou, a požádal ho o nějaké bližší informace k tomuto jejich projektu. Když jsem
se představil kdo a odkud jsem a co mně zajímá, tak mi řekl, že je poměrně dobře
seznámen s plánem naší kanalizace a spolku Povaloví a že se mu jeví jako velmi
nepovedený a on by do takového projektu nešel a to také řekl i našemu starostovi.
Poté mi ochotně vše vysvětlil. V obci Křenovice byla v plánu také společná
kanalizace čtyř nebo pěti obcí s vyústěním na čističku do Kojetína. Jelikož se mu zdál
tento projekt velmi špatný,tak svolal veřejnou schůzi, na které občanům byly
nastíněny výhody a nevýhody jak kanalizace společné, tak i kanalizace s vlastní
čističkou. Veřejným hlasováním se občané Křenovic rozhodli pro kanalizaci s vlastní
čističkou, přestože tím ztratí 3 mil.kč, které už stál projekt na kanalizaci společnou. Za
necelé dva roky mají Křenovice kanalizaci vyřízenou i vybudovanou.
Další informace o tom, jestli funguje tak, jak by měla, jsem zatím neměl čas zjistit.
Ještě pár slov, které se týkají nového územního plánu, který bude stát okolo půl mil.
kč a z části bude hrazen z dotací. Začátkem roku 2017, v souvislosti s přípravou
nového územního plánu, mohli občané písemně sdělit na OÚ v Lobodicích své
zásadní rozvojové záměry, mající vliv na změny využití území z hlediska územního
plánování. V současné době probíhá další etapa. Na našem OÚ i na webových
stránkách Magistrátu města Přerova se s tímto návrhem v listinné podobě můžete
podrobně seznámit a do 4.4.2019 může každý občan uplatnit u úřadu územního
plánování písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Toto oznámení je nyní vyvěšeno na úřední desce. Pokud se o tuto problematiku
nezajímáte, můžete časem zjistit, že na vašem pozemku je naplánovaná např.
výstavba domu pro seniory, nebo nějaký druh rekreačního vyžití, veřejná zeleň
apod. Toto zařazení může mít své výhody, ale i nevýhody. Já jsem například chtěl a
uvedl jsem to i v písemné připomínce, abych na svém 4 hektarovém areálu mohl
legitimně bydlet, jelikož to i podstata mého života a podnikání vyžaduje. Zjistil jsem,
že mi paní architektka, na návrh pana starosty, část mého objektu ( téměř polovinu ),
zařadila do kategorie ploch vhodné k přestavbě na agroturistiku ve prospěch
rekreačních aktivit na území obce. Jsou zde údajně nevyužité hospodářské budovy.
V tomto novém územním plánu se již počítá i se společnou kanalizací. Zároveň je
zde však uvedeno, že pro případ vyčerpání kapacity ČOV Kojetín, což se může stát, se
počítá i s možností výstavby ČOV Lobodice, příp. ČOV Lobodice-Oplocany. Rovněž se
zde dočtete i to, že zřizování domovních ČOV se nepřipouští.
Pak si přečtu na letáku, který vyzývá občany na veřejné jednání o kanalizaci, že
odkanalizování lokalit za mlýnským náhonem nebylo z majetkoprávních důvodů
řešeno a fakt nevím, jestli se mám smát, nebo brečet, na druhou stranu nemám titul
před jménem ani za ním, tak ani nemusím všemu rozumět. A také dávno už vím, že
krásná slova umějí taky krásně lhát.
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Dopisy čtenářů
Svůj příspěvek do dnešního Zpravodaje jsem odeslal, dle pokynů, členům redakční
rady – p. Blažkové a starostovi. Neuběhly ani dvě hodiny a kontaktoval mně
telefonicky p. starosta z Křenovic, že v mém článku uvádím zkreslené a nepravdivé
informace. Přestože si myslím, že mi paměť zatím slouží docela dobře, připustil jsem,
že bylo při našem setkání možná něco řečeno jinak, než jsem pochopil. Vyzval jsem
ho tedy, aby mne opravil a napsal mi informace, které jsou k dané problematice
relevantní a já uvedu vše na pravou míru. Namísto toho, mně požádal, abych celou
stať o Křenovicích úplně vypustil. Zde uvádím naši poslední konverzaci, abych
dodržel slovo a myslím si, že se informace sdělené p. starostou příliš neodchylují od
jedné z myšlenek, které jsem měl při psaní článku, a tou je ignorance našeho starosty
na názory občanů.
Dobrý den, pane starosto,
nesedím každý den u počítače, jelikož mně živí jen mé ruce, proto odepisuji až dnes.
Já jsem Vás vyzval, abyste mi v emailu uvedl ty informace, které jsou podle Vás
relevantní a já je v dalším článku uvedu přesně, jak je podáte, což jste zatím neudělal.
Naopak po mně chcete, abych téměř popřel, že jsme spolu o kanalizaci mluvili. Po
našem rozhovoru jsem se zúčastnil u nás VZZO a tam jsem v diskuzi vše, o čem jsme
spolu tehdy hovořili, popsal. Mělo by to být uvedeno i v zápisu z tohoto jednání a
zjistilo by se, že informace, které uvádím v mém článku jsou totožné. Už tehdy jsem
navrhoval, a poté jestě několikrát na VZZO, aby starosta udělal veřejnou schůzi s
občany ohledně budování společné kanalizace a Vy abyste na ni byl přizván a řekl
Váš názor a zkušenosti ohledně projektu kanalizace. Až chci zveřejnit nějaké
informace, které několik let opakuji dokola, tak najednou to někomu vadí?
Naopak, moje myšlenka byla taková, že jsem Vás i Vaší obec dával za příklad, kdy
starosta po nástupu do funkce v roce 2014 měl snahu dotáhnout do zdárného
konce plán kanalizace z předešlých let, atˇuž se občané k tomu vyjádřili jakoukoliv
formou, ale vyjádřili, což se u nás neděje, a za necelé volební období jste zprovoznili
vlastní ČOV. A ujišťuji Vás, že takto to pochopili všichni, kteří už článek četli.
Zítra, tj. v pátek 29.3. 2019 je u nás v sále prezentace o splaškové kanalizaci a
přípojkách v Lobodicích, tak Vás na ni tímto zvu.
S pozdravem Vybíralík.
Dobrý den pane Vybíralíku,
špatně jste pochopil moji výzvu. Vůbec nepopírám naši schůzku a to, že jsem Vám
vysvětlil úskalí a historii naší kanalizace. Tvrdím a tvrdit budu, že jste informace,
kterých bylo mnoho, spojil v jeden celek, který neodpovídá skutečnosti. Těší mě to,
že jste mě dával za vzor, avšak souvislosti, které uvádíte v článku nejsou úplně
pravdivé. Náš rozhovor byl o mnoha dílčích a historických krocích, které realizaci
provázely a odehrály se v minulosti a současnosti.
13

Dopisy čtenářů
Mluvil jsem s Vámi o „jednotné kanalizaci“ a vy uvádíte v článku „společnou
kanalizaci“, zároveň jsem Vám řekl, že obec Křenovice měla také podobný projekt na
odkanalizování tak jako mají Lobodice. Jednalo se o projekt odkanalizování Měrovic,
Stříbrnic a Křenovic s čištěním na ČOV Kojetín, ale to byl projekt někdy
z osmdesátých let. Ovšem mezi výrazem „jednotná“ a „společná“ je velký rozdíl.
Jednotná kanalizace se užívá v významu splašky a dešťové vody dohromady.
Společná kanalizace se pak v tomto případě rozumí jako společná pro více obcí.
Další dílčí informací pro Vás bylo, že pořádám pravidelné setkání s občany a
k výstavbě kanalizace jich proběhlo během přípravy projektu mnoho, minimálně
dvě za půl roku. Občané dostali možnost na všechno se doptat, ale určitě se o ničem
nehlasovalo. Možná se Vám zase slila informace o tom, že proběhlo dotazníkové
šetření kde se uvádělo kdo se připojí ke kanalizaci, ale toto zase proběhlo v minulosti
za jiného pana starosty. Avšak dnes je situace úplně jiná, žádné dotazníkové šetření
nemá žádnou váhu. Odkanalizování nám všem nařizuje zákon. Můj názor na váš
projekt je neměnný. Hospodáři se nejlépe hospodaří na svém a ne na společném,
proto bych do projektu společné kanalizace pro více obcí nešel. Ještě noticka
k hlasování při veřejné schůzi. S tímto bych měl vždycky problém, neboť se cítím být
demokratem a jestli mají občané něco rozhodnout tak to nemůže proběhnout
živelně a jen za přítomnosti několika jedinců. Hlasováním a ještě veřejným při
veřejné schůzi v nějakém místě a konkrétním čase diskvalifikujete ty občany, kteří
nejsou přítomni ať ze zdravotních důvodů či z důvodu zaneprázdněnosti, nebo
omezené pohyblivosti. Často se stává, že za jednu rodinu je přítomen pouze jeden
člen, ale v rodině může na danou problematiku mít každý člen jiný názor. Veřejným
hlasováním diskvalifikujete ty občany, kteří mají názor a bojí se, či stydí se ho dát
nějak najevo, a to z toho důvodu, aby později neposlouchali narážky či připomínky
ke své osobě, nikoliv ke svému názoru. Což se často děje. A pak je tu fenomén
informovanosti, když chcete o něčem rozhodnout musíte mít mnoho informací, a to
z důvodu vnímání souvislostí a pak také k pochopení důsledků rozhodnutí. A toto
nejde nalít do občana během jednoho setkání, aby pak následně proběhlo hned a
tady nějaké hlasování. Veřejné hlasování na veřejných schůzích jsou praktiky
nedemokratických systémů.
Nevím co víc k tomu popsat
S pozdravem Jaroslav Lejnar – starosta obce Křenovice
Občané Lobodic byli postaveni před hotovou věc – společný projekt POLU stoková
síť a já bych rád věřil, že rozhodnutí našich radních bylo správné, ale zatím se o to
marně snažím, nevěřím!
															
Vojta Vybíralík
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Dotace? Dotace!

I v letošním roce plánujeme další pokračování akcí a případně nové akce.
Již se rozběhly práce na zahradě školky, kde vybudujeme přírodní zahradu,
o této dotaci jsme již informovali. Podali jsme žádosti v rámci Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje na zpracování dalších etap Nového územního
plánu a na vybudování parkovacího stání u prodejny COOP. Na toto stání máme
již vydáno stavební povolení, protože jde o nezbytnou stavbu, bude realizována
i v případě, že dotaci nezískáme.
Chceme podat další dvě žádosti o dotace pro důležité projekty, na které již také
máme zpracovány projektové dokumentace. Jedná se o výstavbu chodníku ke
hřbitovu včetně nového veřejného osvětlení a elektrifikace hřbitova
z programu MAS Mikroregionu Střední Haná. Druhá žádost se týká revitalizace
obecního rybníka, zde čekáme na vyhlášení výzvy.
Během roku budou probíhat jednotlivé kroky k realizaci výstavby splaškové
kanalizace, na podzim po sklizni by měly už být budovány kanalizační propoje
mezi obcemi.
K obsáhlému článku pana Vybíralíka se vyjádřím velice stručně. Co se týče
revitalizace mateřské školy, je pravdou, že tato akce neprobíhala bez problémů.
Tyto byly způsobeny chybami v projektové dokumentaci, kdy některé nutné
práce nebyly naprojektovány, což se zjistilo až v průběhu stavby a musely být
doplněny v rámci víceprací. Původní rozpočet byl 4,93 mil., skutečné náklady
činily 6,21 mil., dotace činila 1,95 mil. korun. I v letošním roce budou práce
kolem školky pokračovat, protože jsem přesvědčen o tom, že nyní je budova
školky pěkně a účelně opravená, je nutné upravit i okolí, aby naši nejmenší měli
krásné prostředí.
K projektu kanalizace mohu jen znova zrekapitulovat, že tento projekt byl
zahájen již v roce 2011 předchozím zastupitelstvem. Po mém zvolení do funkce
jsem nechal zpracovat ekonomickou studii proveditelnosti, která zhodnotila
stávající stav projektu
a případnou změnu projektu s vlastní ČOV. Tato studie prokázala, že náklady na
oba projekty jsou srovnatelné, ale společný projekt má již vyxřízena všechna
povolení, je zaregistrován v Plánu rozvoje kanalizací olomouckého kraje. Na
projekt již byla získána dotace. Změna projektu by znamenala nejen výrazné
prodloužení zahájení stavby, menší procento dotace a tedy i prodražení. proto
jsem navrhl tehdejšímu zastupitelstvu pokračování tohoto projektu, což bylo
schváleno. zastupitelstvo také rozhodlo, že obce bude hradit domovní přípojky
zakončené revizní šachtou po hranici vašich pozemků.
			
		
																		 Petr Hlavinka, starosta
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Dopisy čtenářů
Vážení senioři, vážení občané, čtenáři Zpravodaje,
přestože nám kalendář ukazuje, že už se píše rok 2019, dovolte mně, abych se vrátil
ve svém příspěvku k některým článkům ve Zpravodajích č.3 a č. 4 z roku 2018.
Např. ve Zpravodaji č. 4 v článku „Závěrem“ píše pan starosta, že články jsou vydány
bez cenzury. A já se ptám: „Kdo má cenzurovat články dopisovatelům a proč?“.
Protože dopisovatelé vidí činnost OÚ jinýma očima než pan starosta nebo red. rada?
Jisté je, že žádný člen RR nebude ve svém článku kritizovat práci OÚ, protože každý
člen RR je současně také zastupitel OÚ. Své funkce v RR si schválili na zasedání
zastupitelstva 11. 12. 2019. A proč se mně to zdá zvláštní. Protože po přečtení článků
p. Fr. Škrabala zjistíte, jak je práce zastupitele odpovědná a náročná na čas. Jak se
zastupitel musí připravovat na každé zasedání OÚ, aby mohl projevit svůj názor na
řešené body programu a následně o nich hlasovat. Proto si myslím, že zastupitelstvo,
resp. starosta mohli do práce v RR zapojit i ty kandidáty, kteří se ve volbách hlásili
jako kandidáti na práci v OÚ. K článku p. Fr. Škrabala bych ještě dodal, že každý
zvolený zastupitel by měl plnit své před – i povolební sliby. A když kritizuje pol.
Sdružení „Má obec – má volba“, tak by neměl zapomínat na pol. uskupení „Nová
cesta“ jehož byl členem min. 4 roky a kde udělali to samé.
K článku „Co kdyby se ztratily Vánoce?“ Pan starosta vidí v těchto krátkých větách
poselství pro všechny lidi. Já bych však požádal autora nebo autorku tohoto článku,
aby ke jménům či přezdívkám (pro příště) psali i příjmení těchto dětí. Vždyť v životě
používáme příjmení na všech úřadech i institucích a hlavně, ať si zvykáme na nová
jména, která se v Lobodicích vyskytují. K článkům paní Evy Déduchové „Biblický
příběh narození Ježíše“ a „O Vánocích“ snad jen tolik, že takovéto články do
Zpravodaje nepatří. Příště pište podle krátkého výtahu z Pravidel pro vydávání
obecního Zpravodaje článek 3 odst. 3 a; b; c. Od vás bych čekal spíše článek o práci
HIK a o práci soc. komise směrem k seniorům.
Belhárek Josef, neaktivní senior
Nikdo samozřejmě nikoho necenzuruje, pravděpodobně bylo míněno, že články nejsou
redakčně upravovány. O úpravy je vždy požádán autor, proto, že rozsah příspěvku je
dlouhý. Pokud autor na příspěvku trval, vyšel text v celém rozsahu. Nová pravidla pro
vydávání již rozsah příspěvků vymezují, protože článků se schází daleko více a byla by
škoda je nezveřejnit. 														 Redakční rada
KVĚTINOVÁ SOUTĚŽ 2019
Další ročník květinové soutěže o
nejhezčí výzdobu proběhne od
května do poloviny září. Vítězové
budou vyhlášeni v sobotu při
hodovém odpoledni.
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Ze školní jídelny
Zajít do školní jídelny na oběd je pro děti ve většině případů správnou volbou.
Vaříme pro mateřskou školu, základní školu a cizí strávníky.
Hlavními strávníky jsou děti, a proto se musíme řídit
normami a předpisy pro školní stravování, které jsou
obsaženy ve Školském zákoně č.561/2004Sb a
Vyhlášce o školním stravování č.107/2005Sb.
Jídelní lístky sestavujeme tak, aby odpovídaly
zásadám zdravé výživy. Především aby byly pestré,
nápadité, moderní i starší a odpovídaly výživovým
doporučením pro děti. Při sestavování jídelníčku se
nebráníme přidávat nové recepty, zdravou výživu,
různou zeleninu, i když to není všem podle jejich
Odlehčená svačinka
chutí.
Mezi naše nejčastěji používané potraviny patří mouka, vločky ovesné i
špaldové, pohanka, jáhly, cizrna, kuskus, bulgur, červená čočka a černá čočka
BELLUGY. To vše je u nás zpracováváno v částečně zmodernizované kuchyni
včetně nového konvektomatu, který umožňuje vaření v páře, smažení na
minimálním množství tuku a to tak, aby se v potravinách uchovalo co nejvíce
vitamínů a minerálů.
V letošním roce plánujeme nákup elektrické pánve a dalšího vybavení tak, aby
kuchyně odpovídala modernímu provozu a dostála všem hygienickým a
bezpečnostním předpisům.
V naší jídelně umožňujeme dětem i cizím strávníkům nepravidelnou stravu - tzn.
pouze některé dny v týdnu a to vše za výhodnou cenu oběda. Rozvoz cizím
strávníkům, tedy našim milým seniorům, je zdarma.
Za kolektiv školní jídelny 						
Hormańská Jana
PODĚKOVÁNÍ
Není mým zvykem vyjadřovat svůj názor na něčí práci veřejně, pokud lze takto učinit
osobně. Nicméně jsem se rozhodla udělat v případě mé zkušenosti s jídelnou a
provozovatelem MŠ a ZŠ Lobodice výjimku. Ráda bych jim vyjádřila velký dík za
velmi chutné, pestré a zásadám racionální výživy odpovídající obědy, které jsou
všem externím strávníkům poskytovány za velmi výhodných podmínek: nízká cena
(a to i v rámci celorepublikového srovnání, z kterého např. vyplývá, že většina
důchodců platí za oběd 61-70 Kč) a v případě zájmu bezplatný dovoz domů. Co víc si
přát?! 				
																 Děkuji Mgr. Kamila Havlišová
Děkujeme za milá slova. Věřte, že pro své strávníky vaříme s láskou. a po pochvale ještě
raději a nové nápady jen uvítáme.									
kolektiv školní jídelny
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Z prací dětí - čím chci být
Každý z nás měl v dětství naprosto jasnou představu, že bude kovbojem,
princeznou, detektivem nebo kosmonautem. Jaké sny mají dnešní děti? Možná
budete překvapeni, jak reálné jsou jejich vize budoucího povolání.
Já bych chtěl být kapitánem lodi,
která by plula po řekách a kanálech.
Loď by se jmenovala Hurikán. Niki
Budu kuchařem na Nikiho lodi. Vašík
Chtěla bych být květinářkou, protože
se ráda starám o zahradu a květiny.
Moje máma má velkou zahradu a
plno kytek. Mája
Až budu velký, chci být archeologem. A proč? Mám rád dinosaury. Sam
Chtěl bych být elektrikářem, protože elektrice rozumím dobře. Chtěl bych
opravovat spotřebiče, protože mě to baví. Filip
Já Pája chci být malířkou obrazů, protože mám ráda přírodu a chci ji malovat.
Chtěl bych být youtuber, protože bych mohl pracovat, kdy bych chtěl, mohl
bych natáčet různé hry nebo vlogy ( krátké video blogy). Radim
Až budu dospělý, budu strojvedoucí, protože chci jezdit vlakem. bez podpisu
Chtěla bych být kadeřnicí, protože mě baví dělat účesy. Míša
Chci být chemikářkou, protože mě baví pokusy, mám doma hodně sad na
pokusy. Chodím do Ekokroužku, kde pokusy také děláme. Denisa 				
Chtěla bych učit děti na klávesy, protože na ně hraji od sedmi let a baví mě to.
Venda
Až budu velká, chtěla bych být zdravotní sestřička jako moje maminka, protože
ráda pomáhám lidem. Vanesa
Čím bych chtěl být? Vědec, protože mě baví vědy. Jirka
Až budu velká, chci se vyučit cukrářkou, protože mě baví péct koláče, dělat
něco z čokolády, zdobit dorty a tak. Sofie
Chci být kadeřnice, protože mě baví, jak barví vlasy Andrea Ryšavá. Dáša
Chci být zedník, protože mě to baví a chci pomáhat lidem bez domu. Martin
Když budu na škole, chci pracovat v Apple Store, pak se chci stát světovým
tenistou a bankéřem. Tobi
Chci zachraňovat zvířátka, nemám ráda, když někdo ubližuje zvířatům, i když
jsou třeba jedovatá nebo ošklivá. Ema
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Ze školy
Ve škole se stále učíme o světě a lidech kolem nás a to nejen přímo ve výuce.
Počátkem dubna se čtyřicet dětí z naší školky a školy vydalo na dobrodružnou
cestu do Bílých Karpat. V osadě Sidonie na samém kraji naší republiky prožily
šest dnů. Nejenže si pořádně zasportovaly a zařádily, ale také určovaly s pomocí
atlasů rostliny a hmyz. Znáte hvězdnatec nebo večernici? Nejsou to pohádkové
bytosti, ale květiny, které právě kvetly.
Dále zkoumaly Karpatskou bučinu, přírodní památku, kde dosud rostou
dvěstěleté buky, vyskytuje se tesařík alpský; viděly i strakapouda bělohřbetého
nebo třeba srnčí zvěř, užovky stromové či mloci skvrnití zatím odpočívali, ale
děti objevily krásný a zapomenutý kout naší vlasti.

Přímo v osadě se potom seznámily s životem sklářů, obdivovaly dochované a
dosud užívan é pece na chléb. Mnoho radosti potom přinesly nálezy v potoce,
kterými byly zbytky barevného vytaveného skla ze zrušené sklárny.
Současně s tradičními i netradičními školními aktivitami probíhají i nové. Jsme
zapojeni do tříletých projektů, které realizují obě moravské univerzity. Projekty
mají prapodivné názvy: APIS, CVYK, SYPO, ale znamenají velký přínos nejen pro
naši školu, ale i školy vůbec, protože jde zejména o vytváření a ověřování
metodických materiálů, které mají pomoci všem dětem.Velkým oceněním naší
práce je, že nás jak Masarykova univerzita v Brně, tak olomoucká Palackého
univerzita, samy oslovily a požádaly o spolupráci. Jsme tak ve vybrané skupině
několika škol a jsme z nich nejmenší školou, ale určitě se mezi kolegy a dětmi
z velkých škol neztratíme.
Ovšem ani naši žáci se neztratí - máme mezi sebou vítězky krajského kola ZUŠ,
připravujeme se na atletickou Čokoládovou tretru.

19

Ze školní družiny
Ve školní družině probíhá sportovní projekt Sportuj ve škole, který je zaměřený
především na pohybové hry jako je házená, vybíjená, přehazovaná, florbal,
baskeball a další zábavné sportovní aktivity. Využíváme u toho vyzkoušené
metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Cílem projektu je
rozpohybovat děti a rozvíjet lásku ke sportu. Také jde samozřejmě o podporu
týmového ducha a fair play.
Nejen sportování, ale i vaření děti baví. Letos jsme vyhlásili ve školní družině
kuchařskou soutěž Master Chef. Soutěž ještě není u konce, ale každý, kdo uvaří
nějakou dobrotu, dostane ocenění. Zatím se objevila jídla jako lívance,
jednohubky, ovocný páv, zeleninová loď, šiška s vejcem, banán s čokoládou,
volská oka atd. Děti vaření zaujalo a někteří plánují další vaření, například Vašík
přemýšlí, že bude grilovat, protože ugrilovat plátek masa trvá tak půl hodinky.
V družině chodíme často ven, pozorujeme ptáky, rostliny a hlavně se věnujeme
tématu „voda“. Zjistili jsme, že se nám voda nikdy neztratí (koloběh vody), že
voda probouzí život, že les je významnou zásobárnou vody, že čistá voda je nad
zlato a že na světě nemá každý dobrou vodu k pití. V podobných aktivitách
budeme pokračovat i na škole v přírodě, protože příroda je pro nás velice
důležitá.
Také jsme se zúčastnili dramatické
soutěže Čtenář na jevišti a výtvarné
soutěže Tak to vidím já. Využíváme
aktivity organizátorů soutěží
a tvoříme velmi často, děti motivují
různá témata a nás těší zase zájem
dětí.
Jana Ježková a Jana Řihošková
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Z mateřské školy - ohlédnutí za zimou
Zima nás letos příjemně překvapila sněhem, který aspoň pár dní vydržel a děti
si ho mohly uží, ale jaro už je v plném proudu, tak si zavzpomínáme.
Už druhý rok se věnujeme našemu projektu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky.“ Děti si zlepšují svou tělesnou zdatnost různými úkoly a cviky. Za
výkony jsou odměňovány samolepkami, které si lepí do svých sešitů.
Ukončili jsme každoroční plavecký výcvik v Přerově, u dětí jsou vidět značné
pokroky a hlavně je plavání ohromně baví.
V lednu jsme byli v divadle v Němčicích, kam jezdíme každý měsíc. Představení
„ Terezka a kouzelné autíčko“ mělo u dětí velký úspěch a moc se líbilo. V únoru
nám nabídli představení „Ententýky“, kde měly děti možnost se dozvědět i
pomocí písniček, jak se žilo před sto lety.
Od ledna pořádáme pro děti jednou v
měsíci „výtvarné dílničky“ s paní
Veronikou Matlochovou. Děti si
vyrobily tácek ze sklíček a skleněného
ptáčka. Tyto dílny budeme mít každý
měsíc do konce školního roku.
Nechyběl ani už radiční karneval,
který pořádáme ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Polkovice.
V únoru nás také navštívil nám už dobře
známý pan malíř Dostál, který zábavnou formou učil děti kreslit.
Pokračují kroužky výtvarně - keramický a sportovní. S předškoláky se společně i
individuálně připravujeme na zápis do ZŠ. Abychom mohly s dětmi dobře
pracovat, jezdíme na různá školení a semináře, v březnu to například byl
víkendový seminář v Kravařích u Opavy.
Světlana a Maruška

Návštěva v knihovně a plavecký výcvik
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Z historie ze školních a obecních kronik
OSMDESÁT LET OD OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
Dne 30. září 1938 byla v Mnichově podepsána mezi Německém, Itálií, Francií
a Velkou Británií dohoda o postoupení pohraničních území Československa
Německu. Zhruba za půl roku bylo zabráno celé území. „A zase nová pohroma se
žene na náš národ. Dne 14. března 1939 se odtrhlo Slovensko za bezmezného spílání
našemu národu za to, že tuto odumírající větev národa probudil náš lid k novému
životu.
A dne 15. března 1939 zaznívají již Prahou těžké boty německé okupace“. Ostrava
byla obsazena o den dříve. 16. března 1939 zřídilo Německo na okupovaném území
Protektorát Čechy a Morava, který trval až do května 1945 a hned 15.dubna 1939 se
zavádí do školy vyučování německého jazyka.
Obecní a školní kroniky byly po celou dobu války zapečetěny a uzamčeny, aby se
žádnému nedostaly do rukou a minulost byla pohřbena. Začátkem roku 1940 bylo
nařízeno zavést novou kroniku, do které musely být zaznamenány pod osobní
odpovědností řídícího učitele: Oslavy narozenin Hitlera, Zřízení Protektorátu Čech
a Moravy, Narozeniny Háchy a sběru starých surovin, což muselo býti kontrolováno
okresními a zemskými inspektory.
Nezanesení oslav do kroniky znamenalo zavření řídícího učitele, učitelů případně i
školy. Je proto přirozené, že se do kroniky tyto věci zapisovaly, jak znělo nařízení, ale
nepravdivě ba i úplně vymyšleně. Tato kronika byla vedena po celou dobu války
a má celkem 33 stran.
Už v roce 1940 řídící učitel Bohumil Fojtík a učitel Jan Janáček uschovali pod podlahu
třídy značnou část knih a obrazů, které měly být odvezeny ke zničení. Musely proto
být přepracovány celé inventáře, aby se na to nepřišlo. Ve škole byla zazděna více jak
1/3 knih z obecní knihovny. O osobní statečnosti těchto učitelů svědčí i to, že do
kroniky všechno zapsali, ale žádné oslavy se nekonaly.
V roce 1942 k oslavám zřízení Protektorátu „vyzdobil“ třídu učitel Janáček obrazy
orangutana, gorily a jiných opic, na prapor s hákovým křížem zapomněl. „Postavení
učitelů nebylo vždy bohužel záviděníhodné. Dost a dost nechutných případů, kdy
učitelům bylo vyhrožováno gestapem, lidmi bezcharakterními, ale tím
nebezpečnějšími, lidmi, kteří si na počátku Protektorátu vládu Němců pochvalovali.
Lidí, kteří ve výdělku bídných grošů v Německu a keťasení viděli blaho tohoto světa.
Naštěstí takových hlupáků bylo poměrně málo“. Na opačné straně je třeba
vyzvednout p. starostu Aloise Zdráhala (č.p. 15) a řídícího učitele ve výslužbě
p. Jindřicha Jurečku obecního tajemníka. Oba zachránili svým rozvážným
a statečným chováním od neštěstí a tragédií mnoho občanů, a to bez rozdílu.
podle školních kronik
Ing. Stanislav Hlavinka
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Pozvánky, nejbližší akce, poděkování
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Každoročně v tradičním čase na začátku roku probíhá v naší obci Tříkrálová sbírka.
V letošním roce se podařilo vykoledovat 17 945,00 Kč. Poděkování patří především
všem, kteří vlídně uvítali návštěvu koledníků a štědře je obdarovali.
za koledníky Jana
VÝLET KE DNI DĚTÍ
Zveme všechny děti na tajuplný výlet.
V sobotu 15. 6. 2019 nabídneme cestu do ráje permoníků Permonium
v Oslavanech. Najdete zde mnoho atrakcí, které byly inspirovány třeba systémem
důlních chodeb nebo životem horníků. Pro nejmenší děti je zde park Duhový svět.
Bližší informace dostanete, nyní se můžete podívat na webové stránky
http://www.permonium.cz/ a naplánovat si celý den. Zájemci hlaste se na obecním
úřadě.
OD MOSTU K MOSTU A STRUHAFEST
Milí čtenáři,
s blížícím se létem bych Vás rád obeznámil a zároveň pozval na již tradiční akci
v prostorách letního areálu. Jedná se o závody „Od mostu k mostu“ a Struhafest.
V tomto roce akce proběhnou 29. června.
Od ranních hodin, stejně jako v minulých ročnících, budou odstartovány
závody na kánoích typu „vydra“ ve dvoučlenných posádkách. Zároveň od
samého začátku bude připraveno občerstvení jak pro soutěžící, tak pro diváky.
Snad se vše vydaří a voda bude mít vzhledem k nedobrovolným plavcům stejně
příjemnou teplotu jako v loni.
Novinkou letošního ročníku, kterou ocení zejména „přespolní“, je možnost
využít vlakového spojení z Kroměříže, Uhřičic a Tovačova. Je to speciální vlak,
který bude přes léto zajíždět do míst, kde se konají významné kulturní akce.
Jízdní řád bude s předstihem publikován.
V předvečerních hodinách zahájíme hudební produkci Struhafest. Pro
návštěvníky bude opět zajištěno bohaté občerstvení a standardně budou místa
k sezení zastřešena. Již v této době mám program v podobě vystupujících kapel
zajištěn. S nazvučením této akce jsem to měl letos o to lehčí, protože od jisté
doby, mám telefonní čísla na 47 zvukařů od Litovle po Kyjov (omlouvám se za
hloupý žert). Odstartují nám to 2 revivalové kapely Metallica a Iron Maiden,
následovat bude Calibos a akci ukončí již tradičně slovenská kapela Requiem.
Snad nám vyjde počasí, vše půjde jako po másle a VY se budete bavit.
Pavel Řihošek
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Terénní odlehčovací služby charita kojetín
Terénní odlehčovací služba je poskytovaná
v domácím prostředí uživateli, který má sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo tělesného postižení.
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.
NABÍZENÉ SLUŽBY
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání
a svlékání vč. speciálních pomůcek, obouvání, pomoc při přesunech, pomoc při
prostorové a časové orientaci a samostatném pohybu…), při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při použití WC, při výměně
inkontinenčních pomůcek, při koupeli, při udržování čistoty a délky nehtů, při péči
o vlasy - umytí a drobné zastřižení apod.), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (pomoc při zajištění, přípravě a při přijímání potravy a nápojů),
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, k lékaři,
do zaměstnání, na nákupy, na úřady, instituce či na jiné aktivity a zpět domů,
podpora kontaktu s příbuznými), sociálně terapeutické činnosti (pomoc při rozvoji
schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování, snížení rizik
sociálního vyloučení a izolace), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí (vyřizování běžných záležitostí, komunikace
s úřady a institucemi), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik
a upevňování motoriky, psychických a sociálních dovedností, podpora a pomoc při
úkonech spojených s chodem domácnosti a s údržbou bytu, drobné opravy prádla
apod.)a přeprava uživatele charitním automobilem k lékařskému vyšetření, pro léky,
na nákup, k vyřizování na úřadech, k návštěvě rodiny apod.
ÚHRADA ZA SLUŽBY
Terénní odlehčovací služby se hradí podle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních
službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí. Připočítává se čas na cestu pracovníka a čas nezbytný
k zajištění služby.
Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku "Příspěvek na péči".
(S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže pracovnice odlehčovacích služeb.)
Úhrada za péči bude vyúčtovaná dle skutečně provedených výkonů vždy po
skončení kalendářního měsíce.
kontakty: 737 213 480, 737 213 479, tos@kojetin.charita.cz
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Galerie událostí
Umístění v krajské soutěži. Velká gratulace k významnému úspěchu !

Vzpomínka na tříkrálovou sbírku

Na reportáž z vítání občánků se
můžeme těšit v příštím čísle.
foto Kamil Boháček
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, provozní doba dle objednávek
MASÁŽE
Rostislav Sedláček, tel. 608 628 995, provozní doba dle objednávek
THAJSKÁ MASÁŽ, SKANDINÁVSKÁ MASÁŽ, REFLEXNÍ TERAPIE
Iveta Boháčková, tel. 608 605 960, provozní doba dle objednávek
HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ
Andrea Ryšavá, tel. 608 712 405, provozní doba dle objednávek
AUTODOPRAVA (DOVOZ A ODVOZ MATERIÁLU)
Rudolf Hnízdil, tel: 739 463 490
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
POTRAVINY COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 17:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH
1. 7. - 12. 7. jsou v provozu mateřské školy v Uhřičicích a Polkovicích.
26. 8. - 30. 8. je v provozu mateřská škola Lobodice.
Provoz je pro minimálně 10 dětí, přihlášky je nutné odevzdat do 31. 5. 2019
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor se v tomto roce koná od 26. 8. do 30. 8. Tábor je pro
minimálně 10 dětí.
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Důležitá telefonní čísla:
OBECNÍ ÚŘAD

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

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
PORUCHY
plyn - 1239
voda – 800 167 427
elektřina – 840 850 860

LINKA DŮVĚRY
Bílý kruh bezpečí 116 006
Linka bezpečí pro děti a mládež 116 111
Zlatá linka seniorů po – pá v době 08,00 – 20,00 hod – 800 200 007, Elpida
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
dospělí 581 271 111, 725 797 148, Agel
LÉKAŘI
MUDr. Bouchalová, Tovačov 581 731 562
MUDr. Goldbach, Tovačov 581 731 532
MUDr. Šmídová, Tovačov 581 731 589
LÉKÁRNA
otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11 Přerov (v objektu
hypermarketu ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod, 581 702 655
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176,
pondělí – pátek, nejpozději do 6:30 v daný den
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Částečně průhledný rámeček
s popisem fotografie.

Expliquis susa sum eniet dollaut
Zveme vás v sobotu 29. 6. 2019
que non pellit aut il suntur
na struhafest v Lobodicích
Zpravodaj obce Lobodice, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec
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