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Slovo starosty
Vážení a milí,
zatím jsme překonali obtížné období různých mimořádných
opatření, a i když netušíme, co přinese v tomto směru
budoucnost, mohu s klidným svědomím říci, že díky obětavosti
prodavaček v COOPu, kuchařek ve školní jídelně a vaší
odpovědnosti a disciplinovanosti, jsme prožili těžký čas v klidu a
relativní pohodě. Ještě jednou chci poděkovat švadlenám, které
ušily pro všechny roušky, je možné, že je budeme opět
potřebovat. Věřím, že ušité roušky máte ještě schované pro
případné další použití.
Život se pandemií nezastavil a jde dál.
Nás se momentálně nejvíce týká výstavba kanalizace, která se
rozběhla velmi rychle a přináší s sebou dost komplikací a různých
omezení, která se některých z vás už bezprostředně dotýkají.
Občané Benátek si již prošli výstavbou hlavního řádu a ví, že
největším problémem je všudypřítomný prach nebo naopak
mazlavé bláto.
Od května máme na obci nový víceúčelový stroj s lopatou a
paletizačními vidlemi, čekáme na dodávku zametacího kartáče se
skrápěním a sběrnou nádobou. S pomocí tohoto zařízení začneme
s úklidem Benátek a ostatních částí obce. Naši hasiči nám
s úklidem také pomůžou tak, aby se nám dařilo udržet co největší
pořádek v ulicích.
Práce nyní pokračují v ulici Za humny a v Dědině. Již byly
vybudovány čerpací stanice na Cvrčově, Točně a na Chrbově.
Předpokládáme, že od srpna začne výstavba směrem na Chrbov.
V září budou následovat Rathouzky a Okrouh, případně Vrbí,
protože bude snížena hladiny mlýnského náhonu na minimum.
V obci vidíte mnoho různobarevných značek, které vytyčují
inženýrské sítě. Pro vás je důležitý zelený kříž s čárkou, viz.
obrázek níže, který vyznačuje směr přípojky k vašemu domu.
Ti z vás, kteří mají zájem o tzv. protlak, musí mít před domem
možnost vykopat startovací jámu o rozměrech 1,2 x1,5 m, na dvoře
potom jámu o rozměrech 3 x 1 m.
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Kanalizace
Pokud máte jakékoliv dotazy k umístění přípojky, tzv. protlaku či
výstavbě, kontaktujte mě na telefonu 602 514 389 a vše
projednáme osobně. U některých přípojek stále probíhají opravy
na základě vašich požadavků.
Prosím ty, kteří dosud vůbec neodevzdali projektovou
dokumentaci své přípojky, ať tak učiní co nejdříve.
Věřím, že vše společně zvládneme, dětem přeji krásné prázdniny
a všem pohodu a pevné zdraví
Petr Hlavinka
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Poděkování

Kolektiv prodejny COOP Lobodice by chtěl poděkovat všem našim
zákazníkům, kteří zodpovědně dodržovali vládou vydaná nařízení
a doporučení v období šíření nákazy nemoci COVID-19.
Dále bychom chtěli poděkovat obětavcům, kteří nám bez nároku na
odměnu a na úkor svého volného času pomáhali v obchodě, a to byli
paní Alena Orlová, paní Martina Koschatzská, pan Antonín Matysík
a brigádnice slečna Monika Dvořanová. Rovněž velké „díky“ patří paní
Olince Navrátilové, která nám na své náklady šila roušky na míru,
a které nám nejvíce vyhovovaly.
Tímto bychom chtěli především poděkovat panu starostovi Petru
Hlavinkovi za jeho podporu. Téměř každý den se zajímal o to, zda něco
nepotřebujeme, dodával nám rukavice, dezinfekci i roušky, jak pro nás
prodavačky, tak pro zákazníky.
Myslíme si, že to bylo pro nás všechny velmi náročné období, a proto
Vám ještě jednou děkujeme za Vaši toleranci a ohleduplnost.
Kolektiv prodejny COOP Lobodice
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Poděkování

Přál bych si, abyste zveřejnili pochvalu a díky prodavačkám
v Jednotě, kuchařkám ve školní kuchyni, OÚ a všem, co obětují
své úsilí a čas, který věnují starším občanům v Lobodicích. .Já
osobně, i když nemám příbuzné, kteří by projevili zájem o mou
osobu, tak jsem vděčný za každou pomoc od svých kamarádů a
známých.
Josef Došlík
Velice rádi se připojujeme
k poděkování věrného Lobočáka
pana Došlíka.
Bez prodavaček a kuchařek, které
skutečně stojí v první linii, bychom
se opravdu neobešli.

Foto:
Kamil Boháček
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Informace k mimořádné pomoci
S ohledem na pomoc lidem, kteří se ocitnou ve finanční tísni
v souvislosti s COVID 19, vytvořilo MPSV speciální dávku - mimořádnou
okamžitou pomoc, MOP – žádost byla vytvořena a zveřejněna na
stránkách MPSV, stejně jako informace ( viz. odkaz). Tiskopis je třeba
vyplnit elektronicky a zaslat na příslušné pracoviště. MOP lze
poskytnout žadatelům a osobám společně posuzovaným, pokud jsou
postiženi z důvodu pandemie COVID-19. MOP se poskytuje na základní
životní potřeby, tj. zejména jídlo, nájem a další náklady spojené s
bydlením, ošacením, hygienické pomůcky. MOP se neposkytuje na léky,
dluhy, hypotéky, leasing, náklady spojené s podnikáním. MOP se
neposkytuje příjemcům opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi.
MOP je možné poskytnout osobám, kterým se snížily příjmy, např.
v důsledku pobírání ošetřovného, podnikatelům, kteří museli omezit
svoji činnost, a zaměstnancům na dohodách o provedení práce či
činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání. MOP se poskytuje jen
jedna do rodiny, hodnotí se pro nárok vždy celý okruh společně
posuzovaných osob. U MOP se nepřihlíží k sociálním a majetkovým
poměrům žadatele a osob společně posuzovaných, vyjma finančních
prostředků v hotovosti. K částkám v hotovosti, které budou přesahovat
tuto vypočítanou sumu ( výši dvojnásobku životního minima žadatele a
osob společně posuzovaných plus dvojnásobku jejich nákladů na
bydlení), se pro nárok a výši MOP přihlížet bude.
Je nutné, aby k žádosti bylo přiloženo prohlášení o příjmech a výpis ze
všech bankovních účtů žadatele a osob společně posuzovaných. ÚP ČR
přihlíží jen k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti a
MOP. U OSVČ se nebude přihlížet k minulému daňovému přiznání.
Jelikož je možné poskytnout i na nájem a další služby spojené
s bydlením, je nutné doložit výši všech nákladů na bydlení, které je
potřeba uhradit v měsíci podání žádosti.
Výše MOP se stanoví až do patnáctinásobku částky životního minima
jednotlivce, tj. až do maximální výše 57 900 Kč, což znamená, že může
být poskytnuta i částky nižší.
Eva Déduchová
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitoupomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19
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Hasičské akce
Kácení máje
Dne 30. 5. 2020 proběhlo slavnostní kácení máje. Byla to první
hasičská akce za účasti dospělých i dětí po období, kdy byl
vyhlášen mimořádný stav z důvodu koronaviru. V poledne jsme se
sešli s mladými hasiči a dalšími dětmi na hasičské zbrojnici. Děti i
někteří dospělí si připravily působivé masky a vydali jsme se po
obci zvát občany na odpolední kácení máje. Do 16 hodin jsme stihli
vesnici obejít, pak jsme udělali kolečko kolem májky, poděkovali
jsme jí, že měsíc zdobila Lobodice a tradiční scénkou jsme ji za
účasti obecenstva skáceli. Vršek májky ukořistil Filip Holomčík, za
což podle dohody obdržel dvoulitrovku limonády. Poté jsme se
odebrali před hasičskou zbrojnici, kde proběhly soutěže pro děti,
které po jejich absolvování obdržely sladkosti, jež sponzorovala
Obec Lobodice. Byla také možnost si opéci kabanos, zakoupit
občerstvení a zlatým hřebem večera bylo vystoupení kouzelníka „
Mr. Snejka.“ Na tuto akci přišlo, po předešlém období, překvapivě
dost lidí, což náš hasičský sbor velmi těší.
Antonín Krátký

7

Hasičské akce
Sběr starého železa a papíru
V neděli 7. 6. 2020 proběhl po obci sběr starého železa a papíru. Mladí
hasiči pendlovali s dvoukoláky po vesnici a sváželi starý papír. Je to
vždy pro ně zážitek a také radost pohledět, jak ti malí dělníci,
udýchaní, zpocení a celí horliví tahají vozíky plné papíru. Druzí,
většinou velká děvčata, si zase dávala práci s vázáním toho, co děti
dovezly. Chlapi a kluci objížděli ulice traktorem s vlečkou a nakládali
staré železo.
Kontejner, který stál
před hasičskou
zbrojnicí překypoval
železem, jako „ hrnečku
vař.“ Hasiči děkují všem,
kteří nachystali, ať
železo, či papír.
Finanční částka za sběr
bude použita na
hasičskou činnost.
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Hasičské akce
Soutěž mladých hasičů
Antonín Krátký

V sobotu 13. 6. 2020 proběhlo první pokoronavirové setkání
mladých hasičů v rámci celé Moravské hasičské jednoty. V Zastávce
u Brna proběhlo obvodní kolo mladých hasičů v požárním sportu.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, požárním útoku a štafetě 4 x 60
metrů s překážkami. Soutěže se účastnilo 14 kolektivů mladších
žáků a 11 kolektivů starších.
Za Lobodice soutěžil jeden kolektiv mladších a jeden kolektiv
starších žáků. Soutěž byla dobře připravena a běhalo se po
krásném trávníku stadionu Čechie Zastávka.
Mladším žákům se zadařilo ve štafetě i požárním útoku a vybojovali
si pohár a bronzové medaile. Starším žákům se již dařilo méně,
nesedla jim jedna štafeta ani požární útok, obsadili osmé místo, ale
je to pro ně motivace do dalšího trénování.
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Od mostu k mostu
Letošní příprava závodů Od mostu k mostu byla jako na houpačce,
ale měsíc před termínem jsme se rozhodli, že závod uskutečníme.
Přikoupili jsme dezinfekci, rozdělili si úkoly a čekali, zda se
přihlásí odvážné posádky. Nakonec jich bylo sedmnáct a poslední
osmnáctá se zformovala těsně před zahájením. Však se také
jmenovali Hledali se, až se našli. Třebaže je letošní léto poměrně
chladné, sobota byla jako vymalovaná a sluníčko zářilo celý den.
Bezpečnost opět zajišťovali naši hasiči ve člunu, o zábavu se
postaraly samy posádky. Diváků bylo za celý den plno, všichni se
dobře bavili, skákací hrad byl v neustálém obležení dětí.
Na obálce Zpravodaje vidíte dva muže s vítězným gestem. Tak
zrovna ti nevyhráli, ale ze fotografií určitě sami cítíte, jaká byla
atmosféra. Radostná a pohodová.

Foto: Radek Majer
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Od mostu k mostu
1. místo Studničci
2. místo Kolena

3. místo Fotři

Další pohádkový převlek,
tentokrát Karkulka s Vlkem aneb
Svaťulka s Víťou.

Atmosféra
posledních
soubojů.

Foto: Kamil Boháček
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Struhafest
Vážení čtenáři,
ještě měsíc před vypuknutím festivalu jsem si nebyl vůbec jistý, zda tuto
akci pořádat či nikoliv, vzhledem k situaci, která vládla světu.
S vystupujícími kapelami a zvukaři jsem byl dohodnut, že „buď anebo“.
Přibližně čtrnáct dnů před akcí, s rozvolňujícími se opatřeními, jsme se
rozhodli dát akci zelenou. Byla to velice krátká doba zejména na tisk a
vylepení plakátů. Vše se ale podařilo. Letošní změnou oproti předešlým
ročníkům bylo pódium. Již se nestavělo žádné mobilní, ale kapely
vystupovaly na našem vlastním, vybudovaném. Z toho jsem měl od
začátku obavu. Co se týče kvality zvuku a plechovému plotu lemující
LETNÍ a pódium naproti jemu. Velice mile jsem byl překvapen opakem.
Tím, že se kapely Requiem i Perseus prolínaly, jsme došli s myšlenkou,
obě kapely postavit na jedno pódium. Všechno fungovalo perfektně.
Kapely si pódium velice chválily a zvukař taktéž. Prostě v letošním roce
šlo vše podle plánu. Vzhledem k nazvučení obou kapel, vzniklo asi
půlhodinové zpoždění, zato však nebyly žádné prostoje během střídání
v nočních hodinách. Po velmi úspěšných závodech „Od mostu k mostu“
se okolo 18-té hodiny začali scházet první návštěvníci. Těch se nakonec
sešlo přibližně 200. V průběhu celého festivalu nedošlo k žádnému
problému a lidé se bavili. Tímto bych chtěl poděkovat i všem
spolupořadatelům, spolkům a pracovníkům obecního úřadu, ale hlavně
Vám, co jste došli.
Za rok na STRUHAFESTU nazdaaaar
Pavel Řihošek
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Struhafest

Foto: Kamil Boháček
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Svět nekončí za vrátky
Již čtvrtým rokem se naše mateřská škola zapojuje do celoročního
projektu České obce sokolské „ Svět nekončí za vrátky cvičíme se
zvířátky.“
Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Pořadí
plnění úkolů záleží na obsahovém zaměření, které se vztahuje
i k některým měsícům. Celoroční činnost dané skupiny má svoje
specifika a záleží na plánu práce, který máme vypracovaný.
Projekt je rozdělen na tři kategorie:
kategorie 1 3 - 4 roky
kategorie 2 4 - 5 let
kategorie 3 5 – 6 let
Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provázejí v rámci
jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku
otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými
pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností
se děti snaží zvládnout jednotlivé úkoly. Na cestě do světa zvířátka
provází sokolík Pepík. Obsahem projektu je široká škála činností,
do kterých jsou děti v MŠ zapojovány. Skládají se tak
z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových
schopností ( chůze, běh, skoky, házení, chytání ), tak ze základů
cvičení na nářadí či s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových
aktivit jsou činnosti rozumové, kterými cvičební jednotku
doplňujeme.
Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si dítě vylepí samolepku do
svého deníku. Po splnění všech činností jsou děti odměněny
medailemi
a diplomy.
Rády bychom podpořily první větší zájem o aktivní sportování, ale
také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak
u jednotlivce, tak ve skupině. Chceme podporovat respektování
a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem
pro celou skupinu.
Naším cílem je, aby plnění úkolů přineslo dětem radost a potěšení
z pohybu a pomohlo jim naučit se překonávat překážky.
Marie Kadlecová a Světlana Fitzová
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Svět nekončí za vrátky
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Škola v době mimořádného opatření
Ve středu 11. 3. se ve škole zastavil život díky mimořádnému opatření
vlády. Ale jen zdánlivě, protože jsme museli rychle najít náhradu
běžné výuky. Za pochodu jsme se jako učitelé učili pracovat s různými
online aplikacemi, podcasty, účastnili se tzv. webinářů, abychom měli
co nejvíc informací a materiálů pro další práci, a hledali jsme vhodné
řešení pro všechny žáky i rodiny. Brzy jsme nabídli téměř každodenní
videosetkání v malých skupinkách, aby bylo možné udržet pozornost
i neposedů, aby se každý něco naučil. Kdo chtěl, přišel si do školy
vypůjčit potřebnou letitou techniku, někdo si k online setkáním přidal
ještě práci s učebnicemi, někdo si našel oblíbenou vzdělávací aplikaci
a všichni se hodně snažili. Děti dostávaly dobrovolné úkoly a
překvapivě se do úkolů pustili i dospělí – společně objevovali pobytová
znamení, učili se poznávat hlasy ptáků pomocí aplikací, vymýšleli
vlastní komiks a spoustu dalších věcí. Toto období bylo velmi těžké
pro rodiče, kteří museli přesvědčit děti, že nejde o žádné prázdniny,
ale ve většině případů se to podařilo a našich videosetkání se podle
rozvrhu účastnila většina dětí, často od rána až do odpoledních hodin.
Za přísných hygienických opatření se potom do školy vrátili všichni
kromě dvou žáků. Využili jsme dobu, kdy školy odřekly zajímavé
programy a dostali se na výstavu Poznej své smysly, do synagogy
v Holešově, do Pevnosti poznání v Olomouci a také na Baťův kanál.
Bylo velmi zvláštní, když jsme byli jedinými návštěvníky, ale o to více
jsme si vše užili. Podivné pololetí jsme slavnostně zakončili, děti se
rozběhly na prázdniny a také na naše Přílobodické tábory.
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Škola v době mimořádného opatření

Za roušky
ušité pro děti
na míru moc
děkujeme
paní Žlebkové
a maminkám.
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Hodové soutěže

Také v letošním roce budeme hledat
nejkrásnější předzahrádku a okno. Kromě
pandemie nám však fotografování komplikuje
výstavba kanalizace. Proto máte v tomto
vydání Zpravodaje vloženy hlasovací lístky, na
které zapíšete jméno majitele a číslo domu,
u kterého se vám květinová výzdoba líbí
nejvíc. Připravíme i hlasování na facebooku a
obecním webu. Budeme rádi, když nám
pomůžete, svou výzdobu sami
vyfotografujete a zveřejníte na facebooku
Obce Lobodice.
Letos je to opravdu velká výzva a boj s prachem a stroji, ale zveřejněné
fotografie dokazují, že i nyní Lobodice kvetou!!!
Během hodových slavností proběhne i kuchařské soutěž O zlatou
vařečku, už pátrejte v kuchařských knihách a hledejte ty nej recepty.

18

Odlehčovací služby
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Šťastnou plavbu letošním létem

Foto: Radek Majer

Kalendárium nadcházejících akcí
25. 7. 2020

• Vrchol cyklosezóny

24. 8. 2020

• Poslední Přílobodický tábor

8. 8. 2020
29. 8. 202X

• O pohár hasičského sboru a obce Lobodice
a 1. ročník soutěže O putovní pohár hasičského
cvičiště
• Loučení s prázdninami - cyklovýlet se soutěžemi

Přípravy na hody jsou v plném proudu, ale současně už přemýšlíme o
slavnostech v dalším roce. Pan Došlík přišel s nápadem, že oslava 890.
výročí založení Lobodic v příštím roce by zasloužila víc. Budeme rádi,
pokud nám s přípravami pomůžete. Pokud najdete jakoukoliv památku –
fotografii, kresbu, text, ale i jiné drobnosti, které bychom mohli využít na
výstavě, ozvěte se panu starostovi. Pokud máte oblíbenou kapelu nebo
herce, moderátora, víte o dobrém vystoupení, dejte vědět, třeba se
najdou cestičky, jak je pozvat k nám. Určitě se budeme vašimi nápady
zabývat.
Těšíme se na nové podněty a doufáme, že letošní hodové slavnosti nic
nezkomplikuje.
Všem hezké a veselé léto.
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Šťastnou plavbu letošním létem

Žádné ztroskotání, ale samé skvělé úlovky.
krásné zážitky a spolehlivého kapitána.

Foto: Lenka Blažková
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, provozní doba dle objednávek
MASÁŽE
Rostislav Sedláček, tel. 608 628 995, provozní doba dle objednávek
THAJSKÁ MASÁŽ, SKANDINÁVSKÁ MASÁŽ, REFLEXNÍ TERAPIE
Iveta Boháčková, tel. 608 605 960, provozní doba dle objednávek
HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ
Andrea Ryšavá, tel. 608 712 405, po dobu MD uzavřeno
AUTODOPRAVA (DOVOZ A ODVOZ MATERIÁLU)
Rudolf Hnízdil, tel: 739 463 490
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
POTRAVINY COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 17:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00
VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, 777 873 344
do 6:30 v daný den, mimo pracovní dobu ŠJ můžete již využít také SMS.
PRODEJ PROPAN - BUTAN LAHVÍ 2,5 KG A 10 KG
u domu 234, telefonní číslo 737 741 835
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Důležitá telefonní čísla
OBECNÍ ÚŘAD
Starosta obce Bc. Petr Hlavinka
tel.: +420 581 731 175
mobil: +420 602 514 389
e-mail: starosta.lobodice@seznam.cz
Účetní Ing. Markéta Baďurová
tel.: +420 581 731 175
e-mail: ou.lobodice@volny.cz
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
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
dospělí 581 271 620
děti 581 271 462
Lékárna – Dr. Max v hypermarketu ALBERT, denně 08:00 – 20:00 hod

POLICIE – 158
HASIČI – 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
TÍSŇOVÁ LINKA – 112
INFORMAČNÍ LINKA MZ ČR - 1212
LINKA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ - 585 719 719
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