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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v těchto horkých dnech se jistě všichni těšíte na odpočinek, dovolené, na úrodu ze zahrádek. I na toto léto jsme pro vás připravili osvědčené akce, které jsou zařazeny v plánu
akcí a máte o nich informaci i v tomto Zpravodaji.
Těším se na setkání se všemi, kteří se kterékoliv akce zúčastní. Doufám, že si každý vybere podle svého, a že hlavně budete spokojeni.
Přeji vám krásné letní dny, dětem veselé prázdniny, rodičům pevné nervy a pohodovou
dovolenou, všem příjemně strávené prázdninové měsíce.
Petr Hlavinka
O činnosti Redakční rady Zpravodaje obce Lobodice.
Redakční rada Zpravodaje obce Lobodice byla jmenovaná Usnesením č. 9 ze dne
15.1.2015, předsedou Redakční rady byl jmenován pan Milan Kouřil. Redakční rada
v období necelých tří let prošla několika obměnami členů.
Jaký byl vývoj Zpravodaje obce Lobodice ?
V první řadě musela Redakční rada Zpravodaje obce Lobodice požádat Ministerstvo
kultury o přidělení registračního čísla. A proč se muselo žádat o registraci? Každé periodikum v ČR podléhá registraci dle tiskového zákona (zákon 46/2000 Sb.). Jako periodikum se bere tiskovina, která vychází dva a vícekrát za rok, což náš Zpravodaj splňuje
(vydává se 4x za rok). O registraci musí požádat vydavatel - v tomto případě to byla Obec
Lobodice. Po posouzení žádosti, vydalo Ministerstvo Kultury kladné stanovisko a Zpravodaj obce Lobodice mohl začít vycházet. Registrační číslo Zpravodaje obce Lobodice je
MK ČR E 22099. Na základě přidělení registračního čísla nám vznikla povinnost zaslat
cca 10 výtisků Zpravodaje na Ministerstvo kultury, do Národní knihovny a do jiných
institucí, které jsou vyjmenované v Protokolu o přidělení registračního čísla. Pokud by
se Zpravodaj obce vydával bez registračního čísla mohly by obci vzniknout velké nepříjemnosti, a to v podobě sankčních postihů. Sankce jsou opravdu vysoké a neznalost
zákona neomlouvá, jak napsal předseda Redakční rady v prvním čísle v prvním čísle
Zpravodaje.
Mnozí si říkáte, jak vůbec Redakční rada funguje, a co dělá?
Dle některých dělá hodně, jiní to vidí jinak, proto bych vás ráda seznámila s naší prací.
V období tří měsíců pro vás připravujeme články, reportáže, zprávy a informace o událostech v obci.
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Především píšeme o tom, co se stalo, děje se a má se stát. Jsme rádi za každý příspěvek
od vás občanů. Své články zasíláme předsedovi Redakční rady, ten po obdržení všech
příspěvků je seřadí, očísluje a rozešle všem členům Redakční rady k posouzení a především k „vychytání“ chyb. Chybička se občas vloudí a pisatel, ať dělá co dělá, chybičku
nevidí (i já jsem taková). Z toho důvodu se provádí kontrola několika očí. Prostě, více
očí více vidí! Články od občanů Redakční rada nijak neupravuje.
Ten, kdo napíše článek, za něj také zodpovídá. Pokud Redakční rada do článku zasáhne,
vše konzultuje s jeho autorem.
Nikdo z Redakční rady není ani redaktor, ani „šéfredaktor“ jak někdy můžeme slyšet či
číst. Jsme amatéři, kteří chtějí občany informovat a také jsme si vědomi toho, že děláme
amatérskou práci.
Pomalu se dostáváme do finále!
Předseda Redakční rady po obdržení všech článků, ve kterých jsou opraveny drobné
chyby, předá vše grafikovi. Grafik zpracuje zpravodaj do finální podoby a po odsouhlasení čísla Redakční radou se posílá Zpravodaj obce Lobodice do tiskárny a odtud je
zaměstnanci obce roznášen do vašich domácností.
Cílem Redakční rady je, abyste se dočetli, co pro vás obec a spolky v obci připravují. Pro
ty, kteří se některé z akcí nezúčastnili, informovat o tom, jaká událost se stala. Rádi vás
seznamujeme i s minulostí naší obce, která byla bohatá, a můžeme být hrdí na naše předky. Nyní bych ráda navázala na obecní kroniku Lobodic, kterou psal místní řídící učitel
a kronikář pan Jindřich Jurečka v roce 1921, a to platí „snad“ i pro náš Zpravodaj obce
Lobodice; „Jistě budete s chutí čísti, vždyť týkají se našich, dobrých Lobodic, o nichž
nejeden starý Hanák – Lobočák chlubině se vyslovoval; Jedny Lobodice – jedna Vídeň“.
V souvislosti s článkem pana Belhárka sdělujeme, že redakční rada v souladu s tiskovým
zákonem dává možnost všem občanům prezentovat své názory v obecním zpravodaji.
Články a názory občanů doposud žádným způsobem neupravovala i když ji to přijatá
pravidla pro vydávání Zpravodaje dovolují. S článkem a názory pana Belhárka se členové rady neztotožňují.
Závěrem bych vás chtěla požádat, abyste dále zasílali své příspěvky, podněty a zajímavostí o které se chcete s námi všemi podělit.
Krásné léto všem Lobočákům přeje,
Eva Déduchová, člen redakční rady
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Dotace? Dotace!
Určitě jste všichni zaregistrovali, že oprava školky byla dokončena. Znamená to, že by
tato budova měla mít výrazně nižší náklady na vytápění. Současně se zvýšila bezpečnost dětí instalací únikového schodiště, což je nový prvek, který zde chyběl .
Výstavba víceúčelového hřiště pokračuje velice intenzivně a to především díky občanům,
kteří se zúčastnili brigád zaměřených na úklid a přípravu pozemku pro výstavbu tohoto
hřiště. Tímto bych všem chtěl ještě jednou poděkovat za nemalou pomoc. Slavnostní
otevření proběhne na hody, kdy se zde uskuteční tradiční hodový nohejbalový turnaj.
Další významná oprava, se týká dominanty naší obce, tedy místního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, který dostane zbrusu novou fasádu. V plné kráse budeme
moci kostel obdivovat již v srpnu tohoto roku.
Dotace z Olomouckého kraje nám zajistí vypracování nového územního plánu obce Lobodice, který každá obec potřebuje pro další rozvoj.
Druhá dotace z Olomouckého kraje umožní opravu hasičské zbrojnice, která spočívá ve
výměně zdraví škodlivého zdiva ve štítové zdi, která v minulosti sousedila se stodolou,
ve které byly skladovány hnojiva, kterými je toto zdivo nasáklé a jedinou možností, jak
ochránit zdraví osob navštěvujících hasičskou zbrojnici je jeho výměna.
Ještě bych se krátce zmínil o plánované výstavbě kanalizace. Byla dokončena revize projektové dokumentace a tato byla odsouhlasena zastupitelstvy jednotlivých obcí, tedy
Lobodic, Polkovic a Oplocan.
V nejbližších týdnech bude vyhlášeno nové výběrové řízení na
zhotovitele. Podrobnější informace vám budu schopen sdělit
až po výběru dodavatele, se kterým bude dojednán nový časový
harmonogram prací.
Petr Hlavinka
Starosta obce
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Silnice Lobodice – Polkovice
Dnes a denně jezdíme po silnici z Lobodic do Polkovic a obráceně, bereme ji jako samozřejmost a život si bez ní nedokážeme představit . Víte kdy tato silnice vznikla?
V obecní kronice obce Lobodice je zapsáno, že v roce 1925 bylo rozhodnuto o výstavbě
silnice Lobodice – Polkovice. Její realizace započala o několik let později. Dokončení
této silnice II. tř. se uskutečnilo v roce 1932. Zaválcování uhradil Okresní výbor v Přerově, obec Lobodice dodávala vodu a vybrala krásné stromoví. Silnice dostala název
„Jubilejní silnice 28. října 1918“. Vybudována byla jako upomínka na radostné desáté
výročí osvobození Republiky Československé.
V katastru obce Lobodice měřila v roce 1932 1.903m. Celkový náklad činil 226.463,- Kč.
Podél silnice bylo vysazeno 350 stromů z toho 175 třešní a 175 švestek.
Kolik třešní a švestek je tam dnes?
Já jsem je zkusila spočítat, bohužel jsem žádný z uvedených stromů nenašla, a to jezdím
po této komunikaci dvakrát denně. V letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení 1. sv. války. Proč nenavázat na tuto událost a po 86 letech nenavázat na tuto událost
a nezasadit alespoň jeden z původních stromů?
Závěrem bych chtěla doplnit, že naše Základní škola a Mateřská škola v rámci 72 hodin
dobrovolnictví má naplánovanou výsadbu ovocných stromů v katastru obce Lobodice,
což je velmi záslužný čin a děti se mnohému naučí.
Eva Déduchová
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.
Z poskytnutého příspěvku se pak hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních
služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Nárok na příspěvek
Příspěvek se vyplácí všem potřebným od 1. roku věku. Stupně závislosti na potřebě pomoci se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nemohoucí osoba není
schopna bez cizí pomoci zvládat.
Co se sleduje:
• stravování,
• mobilita,
• oblékání a obouvání,
• orientace,
• tělesná hygiena,
• komunikace,
• výkon fyziologické potřeby,
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•
•

péče o zdraví,
osobní aktivity,

•

péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení
stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.
Kolik dostanete
Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc
Do 18 let

Nad 18 let

Stupeň I (lehká závislost)

3300 Kč

880 Kč

Stupeň II (středně těžká závislost)

6600 Kč

4400 Kč

Stupeň III (těžká závislost)

9900 Kč

8800 Kč

Stupeň IV (úplná závislost)

13 200 Kč

13 200 Kč

Kde požádat
Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se
určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení
ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních
služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda
se příspěvek na péči přiznává, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání
se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.
Zvýšení příspěvku na péči
Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2000 Kč měsíčně, a to v případě splnění
podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:
1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to
•

•

nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči
Příspěvek ale nedostane dítě, které pobírá příspěvek z dávek pěstounské péče.
Nedostane jej ani dítě, které má důchod z důchodového pojištění, který je stejný
nebo vyšší než tento příspěvek. Výluka platí i pro dítě, které je v plném přímém
zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do
18 let věku
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•

Podmínkou je, že váš rozhodný příjem je nižší než dvojnásobek částky životního
minima.
2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku
• dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)
Příspěvek ale nedostane dítě, které pobírá příspěvek z dávek pěstounské péče. Nedostane jej ani dítě, které má důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než
tento příspěvek. Výluka platí i pro dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro
péči o děti nebo mládež.
Eva Déduchová
SK Sokol Lobodice, z.s.
Jarní část okresního přeboru mužů v kopané – ročník 2017/2018
Mužstvo mužů se po podzimní části okresního přeboru umístilo na 7 místě, s 22 body
a skórem 36:39, za 7 výher 1 remízu a 5 proher. V zimní přípravě se kvůli klimatickým
podmínkám nepodařilo odehrát žádné přípravné utkání. Dokonce bylo odloženo i první jarní kolo. Muži tedy vstupovali do jarní části sezóny, jak se říká „naostro“. Výsledky
jarních zápasů byly následující:
1.4.2018 Lobodice – Opatovice „B“ 2:3 – branky: Vrba Jan, Vrba Ondřej
8.4.2018 Bochoř – Lobodice 2:1 – branka: Hilbert Zdeněk
15.4.2018 Lobodice – Stará Ves 5:2 – branky: Vrba Ondřej 2x, Dvořák Petr 2x, Dočkal Radim
21.4.2018 Čekyně - Lobodice 2:3 – branky: Vrba Ondřej 2x, Dočkal Radim
29.4.2018 Lobodice – Pavlovice 1:1 – branka: Dočkal Radim
1.5.2018 Hustopeče – Lobodice 4:2 – branky: Hilbert Zdeněk, Skřička Zdeněk
5.5.2018 KMK Přerov - Lobodice 0:3 – branky: Vrba Ondřej, Dvořák Petr, Skřička Zdeněk
13.5.2018 Lobodice - Býškovice 1:3 – branka: Dvořák Petr
20.5.2018 Jezernice – Lobodice 5:0
27.5.2018 Lipník nad Bečvou „B“ – Lobodice 6:1 – branka: Hilbert Zdeněk
3.6.2018 Lobodice – Domaželice 6:2 – branky: Vrba Ondřej 2x, Dvořák Jiří 2x, Vrba
Jan, Dvořák Petr
10.6.2018 Prosenice – Lobodice 2:2 – branky: Dvořák Jiří, Hilbert Zdeněk
17.6.2018 Lobodice – Bělotín „B“ 2:4 – branky: Dvořák Petr 2x
Mužstvo mužů se tedy umístilo na celkovém 8. místě ze 14 účastníků, se ziskem
36 bodů a skórem 65:75, za 11 proher, 3 remízy a 12 proher. Našimi nejlepšími střelci
v ročníku 2017/2018 okresního přeboru byli: Vrba Ondřej 19 branek, Dvořák Petr
12 branek, Hilbert Zdeněk 11 branek.
#

Klub

Z

R

P

S

B

1.

TJ Sokol Jezernice z.s.

26 20 2

4

80:28

62 0

0

2.

Tj Sokol Bělotín, z.s. „B“

26 16 3

7

101:51

51 0

0
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#

Klub

Z

V

R

P

S

B

3.

TJ SOKOL Opatovice, z.s. „B“

26 15 4

7

70:48

49 0

0

4.

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, 26 15 3
z.s. „A“

8

78:62

48 0

0

5.

TJ Sokol Domaželice, z.s.

8

73:62

48 0

0

6.

FK Spartak Lipník nad Bečvou, 26 13 1
z.s. „B“

12

66:57

40 0

0

7.

FK Býškovice - Horní Újezd, z.s.

26 11 4

11

57:57

37 0

0

8.

SK Sokol Lobodice, z.s.

26 11 3

12

65:75

36 0

0

9.

Sokol Prosenice, z.s.

26 10 4

12

58:58

34 0

0

10. TJ Sokol Pavlovice u Přerova, z.s.

26 8

4

14

43:49

28 0

0

11. Sport Club STARÁ VES, z.s.

26 7

7

12

40:65

28 0

0

12. Tělovýchovná jednota Sokol Če- 26 8
kyně, z.s.

0

18

53:87

24 0

0

13. KMK Zubr Přerov, z.s.

26 5

5

16

29:59

20 0

0

14. Sportovní klub Bochoř z.s.

26 6

1

19

37:92

19 0

0

26 15 3

P+

P-

Jarní část okresního přeboru mladších žáků v kopané – ročník 2017/2018
Mladší žáci se umístili po podzimní části okresního přeboru na 5 místě se 7 body, za 2 výhry, 1 remízu a 6 proher skórem 19:40. V jarní části sezóny pokračovali s těmito výsledky:
8.4.2018 Troubky – Lobodice 2:1 – branka: Červeňák Nicolas
15.4.2018 Lobodice – KMK Přerov 7:3 – branky: Zezulka Tomáš 2x, Absolon Erik 2,
Indrák Adam, Hlub Richard, Červeňáková Sofie
22.4.2018 Beňov - Lobodice 5:4 – branky: Absolon Erik 2x, Zezulka Tomáš, Ossosová Lucie
6.5.2018 Lobodice – Křenovice 4:1 – branky: Zezulka Tomáš 2x, Absolon Erik 2x
13.5.2018 Beňov – Lobodice 5:1 – branka: Zezulka Tomáš
16.5.2018 Troubky – Lobodice 7:0
27.5.2018 Lobodice – KMK Přerov 0:3
30.5.2018 Tovačov - Lobodice 10:2 – branky: Absolon Erik, Hlub Richard
Mladší žáci se v okresním přeboru ročník 2017/2018 nakonec umístili na předposledním 6
místě, se ziskem 13 bodů za 4 výhry, jednu remízu a 13 proher, skóre 38:82. Nejlepšími střelci
byli: Zezulka Tomáš 12 branek, Ossosová Lucie, Rypka Michal a Absolon Erik 7 branek.
SK Sokol Lobodice, z.s. si Vás dovoluje pozvat na taneční zábavy, které se budou konat sobotu 11.8.2018 a 25.8.2018 v areálu Letní. K tanci i poslechu bude hrát kapela
Jannis Band. Začátky jsou vždy od 20.00 hod.
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SK Sokol Lobodice oznamuje, že jsou v provozu tenisový i víceúčelový kurt na areálu
Letní. Možnost rezervací:
Tenisový kurt – p. Roman Hlavačka, tel. 773 227 212
Víceúčelový kurt – p. Alois Studnička, tel. 603 528 136
								 Petr Navrátil
Maminko, babičko, pojďte s námi
V květnu si žáci naší školy připravili program ke Dni matek. Maminkám a babičkám
zazpívali, zatancovali a předali vlastnoručně vyrobené dárky. Mimo přání maminkám,
představili projekt „Maminko, babičko, pojďte s námi!“, který se týká propagace nákupu
bez obalu. Následně formou pohádky o obrovi , kterému odpady a obaly zavalily jeskyni,
nastínili, jak by řešili oni sami problém s odpadem. Po pohádce žáci zazpívali a zdramatizovali písničku „Zobali vrabci, zobali“, která sklidila opravdu velký úspěch díky procítěným hereckým výkonům nejen přecpaných vrabců, ale i zvěrolékařky a pomocníků.
Po vystoupení následovala ochutnávka pokrmů z regionálních a sezónních potravin,
které připravili kuchařky školní jídelny, zaměstnanci školy a rodiče s dětmi.
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Nakonec se děti s rodiči pustili do připravené výtvarné dílny. Pomocí barev na textil si
nazdobili tašky a pytlíky na ovoce a zeleninu, které mohou používat opakovaně. Počasí
nám přálo a všichni mohli strávit příjemné odpoledne. 				
								 Jana Ježková

MŠ ve škole v přírodě
Lobodické děti z mateřinky strávily týden ve škole v přírodě v malebné krajině beskydských vrchů, v Hutisku – Solanec, kde měly naplánován velmi nabitý program směřovaný na poznávání krajiny.
Pro děti byl připraven zážitkově-herní program, který zahrnoval aktivní pohyb v přírodě. Je to kombinace akčních, klidových, soutěžních, týmových, dovednostních, zážitkových a dalších aktivit, včetně výletů do vybrané lokality Solanec.
Program byl uzpůsoben počtu dětí a věkových kategorií.
V pondělí po příjezdu se děti seznámily s okolím ubytovacího zařízení a dopoledne završily dobrým obědem. Odpoledne děti absolvovaly túru kolem Hážovického potoka,
kde sledovaly život ve vodě a kolem vody.
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V úterý děti navštívily obec Hutisko, kde měly možnost nákupů drobných dárků, ochutnání zmrzliny a aktivit na dětském hřišti. Odpoledne děti plnily úkoly podle programu
o luční školce, což zahrnovalo sbírání a poznávání lučních květin a bylin a jejich přiřazování k obrázkům. Mezitím paní učitelka nachystala ,,Hledání pokladu“ s plněním úkolů
a následnou sladkou odměnou pro děti.
Středeční ráno si děti vyráběly trička metodou otiskování razítek a dokreslování detailů.
Po obědě se děti věnovaly lesu, kde sbíraly přírodniny, které ukládaly do svých vyrobených zásobníků a využily jich při stavění lesních domečků.
Dalším programem bylo ,,Vyprávění starého stromu“, kdy děti vyhledaly největší strom
v okolí, který popisovaly v úkolech :
- Strom v podzemí
- Plody stromů
- Využití stromu
- Strom jako domeček
Každý večer děti vypracovaly pracovní listy k tématu a kreslily své zážitky nebo hrály
soutěživé hry na hřišti.
Ve čtvrtek nás čekal velký výlet autobusem na Soláň, kde si děti prohlédly okolí a obdivovaly umění místních řezbářů v podobě krásných dřevěných soch. Po krátkém občerstvení se děti vydaly na opravdu velkou túru do Hutiska, kdy cestou jsme sbíraly houby,
borůvky a lesní jahody.
V pátek se loučily s krásnou přírodou, dobrou pohodou a po obědě už se těšily na odjezd
domů.
Světlana Fitzová, Marie Latková, Zuzana Dočkalová
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Recepty z odpoledne Maminko, babičko
Mrkvová pomazánka
2 velké mrkve
1 lžíci másla
1 kelímek kvalitního přírodního pomazánkového másla (nebo jiné pojidlo)
2 stroužky česneku
Sůl, pepř
Pár kapek citronové šťávy (můžete vynechat)
Trochu olivového oleje na zakápnutí na závěr
Postup
1. 2 velké mrkve na hrubo nastrouhejte a restujte v pánvi na lžíci másla. Můžete použít i olivový olej,
ale mrkvička dušená na másle se chutí nedá jen tak nahradit.
2. Po chvíli mrkev osolte a opepřete dle chuti a přidejte 2 stroužky utřeného česneku.
3. Ke konci můžete chuť zvýraznit trochou citronové šťávy.
4. Tepelná úprava mrkve bude trvat do jejího změknutí tak 5 minut. S tepelnou úpravou to tedy
nijak nepřehánějte a mrkev ani nepodlévejte.
5. Mrkev nechte vychladnout a smíchejte s přírodním pomazánkovým máslem nebo jiným vhodným pojidlem.
6. Zakápněte trochou olivového oleje
Křupavá domácí ciabatta s olivami
450g hladké mouky (+ něco na podspypání a doladění při tvarování ciabatt)
350ml vody
1,5 lžičky sušeného droždí (můžete samozřejmě zadělat i s čerstvým droždím)
1 lžičku soli
8 lžic olivového oleje
Olivy (nasekané nebo nakrájené na plátky)
Postup
1. Pro domácí pekárnu - do domácí pekárny nejdříve nalijte vodu a olivový olej, pak vsypte mouku, sůl, droždí. Zapněte program „těsto“.
2. Klasický postup – z uvedených surovin vypracujte v míse vařečkou těsto a nechte ho v teple
kynout cca 45 minut.
3. Jakmile je těsto hotové, přendejte si ho na pomoučenou pracovní plochu a lehce poprašte moukou, aby se na povrchu příliš nelepilo na prsty. Jinak je správné, že těsto má lepivou konzistenci.
4. Rozdělte ho na dva bochánky.
5. Bochánky roztáhněte prsty do stran a případně posypte nasekanými olivami.
6. Bochánky přeložte z jedné a z druhé strany, jako když se dělá štrúdl a vytvarujte večky.
7. Přendejte je na plech vyložený pečicím papírem a pečte v předem vyhřáté troubě na cca 230
stupňů po dobu 30 minut. Barva vám napoví, že je hotovo.
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Škola na škole v přírodě
Letošní školu v přírodě jsme strávili opět v Hutisku Solanec, protože příroda je zde neobyčejně krásná a pořád je co objevovat. Kromě našich známých chrostíků jsme pozorovali různé druhy motýlů, hmyzu a rostlin. Ti, kteří zde byli poprvé poznali, jak krásná
je příroda v této části Beskyd a ti, kteří zde byli i v loňském roce si všechna ta příjemná
místa oživili a připomněli. Prostředí je zde opravdu příjemné, poklidné a když vám přeje
počasí stejně jako přálo nám, není nač si stěžovat. A to skutečně nebylo. Všechny děti,
které se školy v přírodě účastnily, byly skvělé.
Téma školy v přírodě byl Robinsonův ostrov. Motivovali jsme se známou televizní soutěží.
Malí Robinsoni se na začátku školy v přírodě rozdělili do kmenů, vymysleli si název kmene
a soutěžili po celou dobu v nejrůznějších soutěžích. Ať to byli soutěže na rychlost, silové,
znalostní nebo logické soutěže, vždy měly děti pro hru velký zápal a mezi sebou si pomáhaly a spolupracovaly. Jako románový hrdina Robinson, se i děti musely sžít s místní přírodou. Smyslová olympiáda jim ukázala, jak je nutné se spoléhat na své smysly. Když hledaly
své barevné znaky v přírodě, musely ochutnávat různé pokrmy, čichat, zda rozeznají, co
je například čokoláda, hlína nebo levandule, také si poslepu ohmatávaly různé přírodniny
a předměty. Vzhledem ke krásnému počasí jsme dětem připravili jejich oblíbenou vodní
olympiádu. Plnily úkoly na různých stanovištích, jak jinak než s vodou.
Během svého pobytu děti měly připravenu spoustu různých aktivit od šipkované, pavoučích sítí, vyrábění kouzelných hůlek, her s míčem, švédských kuželek. Vydali jsme
se také do Hutiska, kde děti čekal za odměnu nanuk a mohly si nakoupit různé dárkové
předměty a hračky. Také jsme spolu s malinkými absolvovali výlet autobusem na zvonici
Soláň, prošli se nádhernou přírodou po zelené značce jsme se vydali zpět do tábora.
Cesta byla dlouhá, ale objevili jsme další zákoutí, hledali značky, které zmizely spolu
s pokácenými stromy, popovídali si o práci trasérů Klubu českých turistů i o důsledcích
vysazování jednopruhového lesa. Ochutnali jsme borůvky a těšili se na oběd a další program. Zahráli jsme si na princezny Koloběžky, kdy kluci pomáhali oblékat děvčata tak,
aby musela přijet/nepřijet, být učesané/ neučesané, oblečené/neoblečené, namalované/
nenamalované a všichni jsme si užili spoustu legrace.
Každý večer na kmenové radě se zvolil nejužitečnější hráč kmene a vítězný kmen dne.
Na dobrou noc děti poslouchaly čtenou verzi Robinsona Crusoe od Daniela Defoe a tuto
knihu si odvezly na památku domů. Na závěr jsme připravili stezku odvahy, kterou zvládl úplně každý. Poslední den děti hledaly ztracený poklad a pomalu se začaly chystat na
návrat domů.
Přeci jen byl věkový rozptyl poměrně široký ( 3 – 11 roků ), a i když měly děti z mateřské i základní školy každý svůj program, byla spousta činností při kterých se vzájemně
potkávaly a spolupracovaly. A v tom je mimo jiné velká výhoda malotřídních škol. Děti
jsou od prvopočátků školní docházky vedené k přirozené spolupráci mladších i starších
žáků, jsou zvyklé pracovat v různorodých skupinách.
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Všichni dospělí, kteří se podíleli na organizaci školy v přírodě se snažili pro děti připravit pestrobarevný program plný her, zábavy, tvoření a aktivního odpočinku. Odměnou
nám pak byly veselé zážitky a vzpomínky, které si s sebou přenášíme i do školních tříd.
Eva Gregovská, Jana Řihošková, Jana Ježková

Šťastný svět
Červen nepatří jen samému těšení se na léto, ale vzpomínáme také na smutné události,
které se váží k válce – na vypálení Lidic nebo masakr na Švédských šancích. Při povídání
o utrpení dětí i dospělých jsme se dostali ke šťastnému světu. A tak děti přemýšlely, jak
si takový šťastný svět pro šťastné děti vypadá:
Byl krásný den, holčička měla na stole lístek, kde bylo napsáno: Otevři dveře. Otevřela
dveře a rozplakala se radostí, protože tam bylo všechno z cukrové vaty, všichni plyšáci
byli oživlí a dokonce tam měla i poníky.				
Michalka
Byl, nebyl jeden svět, kde bylo všechno jinak. Všichni se měli rádi, pomáhali si, se vším
byli spokojení, nehádali se, nestrkali se.				
Vendulka
- 14 -
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V tom světě je všechno zadarmo – zmrzka a zmrzlinový pohár, cukrová vata, v létě jsou
tam bazény, máma má čas na výlety a dovolenou, škola je do 12:30, nejsou domácí úkoly,
všichni jsou kamarádi a ve zmrzlinovém světě jsou i roztomilá štěňátka.
Sabinka
Šťastný svět je za dveřmi a jsou tam plyšáci, dost jídla, plno motýlů a lidi jsou srdeční.
									 Pája
Ve šťastném světě by bylo dobré, kdyby svět byl tak, jak byl bez elektroniky.
								
Adámek
Nejlepší by bylo, kdyby nebyly války, všechno by bylo levné, práci by dělaly stroje a lidi
si vydělávali tím, co je baví. Všude v každém státě by bylo moře, nebyly by flašky a jiné
odpadky, nebyla by auta na benzín a elektrárny by běžely na nějakou neškodlivou látku.
Jídlo a pití by šlo do domů trubkami.					
Luke
Já si myslím, že ten šťastný svět vypadá hezky a šťastně.			
Pája
Mně by se líbilo s rodinou, a kdybych mohl vždycky běhat venku.		
Sam
Šťastný den pro mne znamená den s rodinou, když se sejdeme u jednoho stolu. Kdyby to
tak bylo každý den.							Gába
Ve šťastném světě nejsou války, všechny děti budou mít radost, že je svět hodnější pro
děti, ale i pro maminky a tatínky.						
Dáša
Můj nejlepší svět by byl v Lobodicích. Jsem tady šťastnej a můžu si chodit kam chci
a kdy chci.							
Martin
Šťastný svět to je rodina pohromadě, po obědě jdou všichni k babičce na zmrzlinu vanilkovou, jahodovou, banánovou, karamelovou, čokoládovou a k bazénu, ale taky na
hrášek a kedluby. 							 Ema
Ve šťastném světě podle Jirky rodiče netrestají děti, nikdo nezabíjí a všichni jsou přátelští.
Šťastný svět podle Vašíka je hezký, lidé jsou milí, děti hezké a jsou tam Vánoce, Velikonoce, hezké jaro, léto, podzim i zima.
Letní přání
Závěr školního roku bývá ve všech školách stejný. Po dlouhé práci se děti těší na velké
prázdniny, které patří jen jim. Letos nás od května provázely tropické teploty, takže se
část výuky přesouvala do stínu lesa nebo alespoň pod ořech na školní zahradě, kde je
každý kousek jako stvořený pro objevování a hledání, pro procvičování a učení. I přes
horko děti zvládly náročnou přípravu i opakování. A nejen to – odpoledne v družině
usilovně pracovaly na svém vlastním projektu bahenních lázní, kde měly nejen bahenní
koupel na chodidla, ale i masáže, prodávaly směsi bylin a dokonce bahenní pralinky.
Jako odměnu za celoroční úsilí ještě chystáme na celodenní výlet na Macochu, kde se
děti svezou vláčkem, proplují Punkevní jeskyní na lodičce, k samotné Macoše se dopraví lanovkou a po návratu už jen převezmou vysvědčení a poběží vstříc prázdninovým
dobrodružstvím.
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Dětem, ale i dospělým, kteří se chystají na dovolenou nebo výlety, i těm, kteří nikam
nejedou a těší se na své zahrádky, přejeme krásné, pohodové léto dobrých zážitků, příjemných setkání a milých vzpomínek. Přejeme všem, aby toto léto každý našel klidnou
chvíli pro sebe, pro své myšlenky nebo jen takové lenošení, aby našel čas na své blízké,
na svá drobná potěšení, aby se každý opravdu upřímně a od srdce zasmál a abychom se
všichni mohli na svět kolem sebe dívat s radostí a potěšením. Úsměv a pohodu si zaslouží každý z nás. Tak ať je jich letošní léto hodně a aspoň trochu se přiblíží tomu šťastnému
světu z dětských představ.
Přejí pracovníci školy a školky
Očima seniora 78+
Vážní senioři, vážení občané čtenáři Zpravodaje.
V tyto dny je tomu právě jeden rok, kdy jsem se ve Zpravodaji pokoušel napsat připomínky k rozpočtu r.2017. Protože tento rozpočet popsal p. starosta jako nedostatečně
vypovídající a zdánlivě nekonkrétní, já jsem jej hodnotil jako zmatečný. Za vše hovoří
výsledky. Rozpočet (deficitní) byl překročen o více než 1 milion. No a kde je vráceno
3,5 mil. Kč z pol. 2329 ví snad jen p. Kouřil – předseda fin. výboru, který to slibuje ve
Zpravod. č.2/2017. Dovolte mi závěrem jeden dotaz na zastupitele OÚ. Byla Vaše práce
v r. 2017 tak kvalitní, že jste si mohli na Lednovém zasedání odsouhlasit mimořádné
odměny, a to i přesto, že nebyl schválený rozpočet na r. 2018?
Nyní k rozpočtu na r. 2018.
O tomto rozpočtu si dovolím napsat, že je neprůhledný a diskriminační. Pro mě je neprůhledný u pol. 1070, 3113 a 3119, 3319,3326,3399,3429,3621, 3535, 5512 a 6171 tř. 6.
Nu a diskriminační proto, že stejně jako loni v něm chybí peníze na využití volného času
pro seniory. Proto z toho usuzuji, že přidělování financí z rozpočtu zřejmě probíhá v režii lidí spojených s jejich profesní činností. Jak si jinak mám, vysvětlit statisíce či miliony,
které jsou v pol. 3119 a 3421 určeny škole či pro využití volného času dětí a mládeže. Na
závěr si dovolím otázku. Uvažuje zastupitelstvo ještě s kanalizací? A když ano, kde na
ni sežene peníze? Rezerva je tímto rozpočtem vyčerpaná, tak zbývá jedině úvěr neboli
dluh. A kdo má dluhy nehospodaří dobře. Říká to i prezident Zeman.
A teď už odpovědi na otázky RR.
Vážená red. rado. Náš nebo váš Zpravodaj obce Lobodice začal vycházet v r. 2015. Klidně
a úspěšně bylo vydáno 8 čísel (č. 4 za r. 2015 a 2016) a nic se nedělo. Nu a v č. 1/2017 (od
začátku 9. číslo) byl poprvé dán na vědomí občanům rozpočet obce na r. 2017. A k tomuto rozpočtu jsem napsal své připomínky, které se nelíbily předsedovi RR. A vysvětluje
to asi takto: „ obec pracuje s rozpočtem správně a ve vykládání částek se chová hospodárně“. Abych já takovému hodnocení věřil, musel by rozpočet dopadnout jinak a ne
s mankem 1.054.000 Kč. Také jsem zmínil, že bych rád znal výsledek, hospodaření za r.
2016, kdy byl zakoupen os. automobil na OÚ. Tuto výzvu jsem opakoval i v č. 3/2017.
A odpověď p. Kouřila za RR: „ Redakční rada se dále rozhodla, že nebude na stránkách
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Zpravodaje komentovat a dávat vyjádření či vyměňovat si názory s přispěvateli“ (dále
viz. Zprav. č. 3/2017). V č. 4. Zpravodaje jsem si dovolil napsat pár připomínek k plnění
či spíše neplnění předvolebních slibů našich zastupitelů. A když se celá RR postavila, že
naši zastupitelé (což všichni nejste) na OÚ byli zvoleni demokraticky ve volbách (já sem
to nikdy a nikde nezpochybnil) zase musíte sebekriticky uznat, že mnoho voličů bylo
ovlivněno předvolebními sliby, které se dnes neplní. A nechtějte mi vnutit svůj názor,
že předseda RR nebo také šéfredaktor není žádná funkce. Vždyť vaše vyjadřování typu,
„ pro mě jako předsedu je velmi snadné…. nebo já jsem přesvědčil RR apod., nebo jako
zastupitel – předseda finančního výboru“, to přece funkce je a ne zanedbatelné. A jestlipak si vzpomenete, co jste jménem RR psal v č.1/2015. Psal jste: „ Byli bychom rádi,
kdyby na některé články přišla odezva, ať kladná či záporná“. Nu, že mé články nepřinášejí nic nového jste objevili správně. Vždyť píšu o nesplněných slibech našich zastupitelů a ty se přece plní celé funkční období a to je 4 roky. Tolik jich snad nebylo, aby se
neopakovaly.
Závěrem: Jestli někoho zklamu tím, že ve volbách kandidovat nebudu, tak to budou jen
zastupitelé a RR tj. 11 lidí z celé naší vesnice. Ujišťuji vás, že všechny články píšu jen sám
za sebe a také taj je podepisuji. Pokud jste se setkal s podobným názorem u jiných občanů Lobodice, je to jen náhoda.
Jinak přeju RR hodně úspěchů, více těch „správných“ článků a méně zpráv typu: 1. července přesně v polovině prázdnin, nebo že začalo pršet 2. listopadu a byly z toho říjnové
povodně apod.
Belhárek Josef,
neangažovaný senior
V dobré společnosti
Letošní hody bychom chtěli oslavit také výstavou prací výtvarníků ať už profesionálních
či amatérských, kteří žijí v naší obci. Pod názvem V dobré společnosti by se tak sešli
všichni, kdo se věnují autorské tvorbě.
Výstava bude nejprve instalována ve třídě školy a bude přístupná veřejnosti, poté se
přenese do sálu, kde ji budou moci zhlédnout na svém zábavném dnu senioři a další
zájemci.
Prosíme všechny šikovné obyvatele obce, které třeba neoslovíme z neznalosti sami, aby
se ozvali organizačnímu týmu. Určitě se dohodnete, jak výstavu realizovat, aby byli
všichni spokojení.
Kontaktní mail: jabala@centrum.cz nebo starosta.lobodice@seznam.cz
Těšíme se na spolupráci a krásný zážitek.
Jana Blažková
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Poděkování
Děti i dospělí z mateřské školy děkují Honebnímu solečenstvu Lobodice a paní Bandíkové za to, že v nově upravené školce mají krásný hrací koutek s novými sedačkami,
kočárky i kuchyňkou.

Výlet ke ,,DNI DĚTÍ“
Dne 2.6.2018 obec pořádala celodenní výlet pro děti a nejen pro ně. Tentokrát za dobrodružstvím i zábavou do Westernového městečka v BOSKOVICÍCH. V samotném
městečku jsme měli volný program. Někdo si zkusit vykopat zlato či drahé kameny, jiní
mohli jít na procházku s kozou nebo se jen tak projet na koni, pokud ovšem nebyla
zrovna - MAIN STREET SHOW, dech beroucí představení na koních, INDIAN SHOW
a kdo ví jestli nás nebudou někteří dobrovolníci učit indiánský tanec, který tam pečlivě
zkoušeli. Úžasný dobrodružný den divokého západu byl zakončen divadlem v přírodě.
V pozdější hodině - jak bývá zvykem - jsme všichni pod kapotou autobusu pana Rosti
dorazili domů.
Děkujeme!!!
za kult.kom. Jana Hormanská.
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Sociální bydlení: Jak a pro koho?
Sociální bydlení je nejen politické téma. Propadnout se do sociální sítě může za nepříznivých životních okolností kdokoli. Jak zajistit, aby byla sociální síť spíše sociální
trampolínou? O tom rozhodovalo zastupitelstvo obce Lobodice dne 13. 6. 2018 na svém
30. zasedání.
Výzvy na sociální bydlení dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, byly původně plánovány k vyhlášení na listopad 2017 s ukončením příjmu žádostí v dubnu 2018, ale
vzhledem k jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby udržitelnosti rozhodl
poskytovatel dotace o posunutí vyhlášení výzev na 8. březen 2018 s ukončením příjmu
žádosti v září 2018. Výzva již byla vyhlášena. V souvislosti s touto změnou byly uvedeny
parametry výzvy dotace na sociální bydlení pro rok 2018.
DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2018
Integrovaný regionální operační program (IROP) začal v březnu 2018 rozdělovat dotace
na sociální bydlení. Příjem žádostí bude otevřen až do září 2018. Pro žadatele jsou ve
výzvách připraveny zhruba 2,1 mld. Kč. Tato částka je dvojnásobná oproti předchozí
výzvě, což značí, že zájemci o podporu na sociální bydlení v roce 2018 mají obrovskou
šanci dotaci získat.
Na základě této výzvy se obec Lobodice rozhodla využít nabídku evropských dotací
a zřiďit ve své obci sociální bydlení se zvýhodněným nájmem pro matky samoživitelky
nebo nízkopříjmové mladé rodiny. Cílové skupiny mohou být mnohem širší. Oprávněnými žadateli jsou města, obce, neziskové organizace a církve.
CO LZE Z DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ HRADIT
Lze nakoupit byty, bytové domy nebo nebytové prostory a zrekonstruovat je pro potřeby
sociálního bydlení.
Ve vybraných lokalitách lze postavit zcela nový bytový dům.
Z dotace na sociální bydlení lze hradit zejména stavební úpravy a pořízení nezbytného
základního vybavení. Žadatelé mohou kupříkladu zrekonstruovat vybydlené byty a nabídnout je mladým rodinám s dětmi z nízkopříjmových skupin obyvatel.
Maximální výše dotace, přepočtená na jeden m2 celkové plochy rekonstruovaných bytů,
činí 29 979 Kč.
Stavět se hned nemusí. Pokud aktuálně nemá obec dostatek financí na výstavbu, vyřídí
si žádost o dotaci už v této výzvě a samotnou realizaci stavby zahají až v roce roce 2019
nebo v roce 2020. Další šance získat dotaci na sociální bydlení, dle Ministerstva pro
místní rozvoj se už opakovat nebude, toto byla poslední výzva.
Výhodou je, že v době žádosti nemusí obec disponovat pravomocným stavebním povolením. Pro úspěšné podání žádosti o dotaci stačí žádost o stavební povolení. V době
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hodnocení projektu, které trvá 7 měsíců můžete zatím dokončit stavební řízení a pravomocné stavební povolení můžete dodat později.
NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR
V jednom objektu je možné zřídit maximálně 12 sociálních bytů. V ojedinělých případech i více.
Sociální byty mohou sloužit pouze osobám v ekonomicky aktivním věku. Nájemní
smlouvu se seniorem lze uzavřít pouze v případě, že více než 50 % zbývajících členů domácnosti je v ekonomicky aktivním věku (15-64 let). Například pokud je v domácnosti
jeden senior a jeden člověk ve věku 15-64 let.
Osoba, se kterou bude uzavřena nájemní smlouva, nesmí mít průměrný čistý měsíční
příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy vyšší jak 0,6
násobek průměrné měsíční mzdy. V případě vícečlenných domácností (dospělých osob)
se tento násobek zvyšuje.
Nájem lze uzavřít pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační
nebo jiné ubytovací účely.
Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu nesmí překročit 57,50 Kč.
Udržitelnost projektu byla zvýšena z 5 let na 20 let.
Rekonstruovat lze i společné prostory objektu, jako je střecha či chodby. Společné prostory jsou uznatelným nákladem vždy v takovém poměru, jaký tvoří sociální byty z celkové podlahové plochy objektu bez společných prostor.
Eva Déduchová, zdroj MMR
Přílobodický tábor
Na základě přihlášek bude otevřen pouze druhý běh Přílobodického tábora. Na všechny
dobrodruhy a badatele čeká program denně od 8:00 do 16:00 v termínu od 27. 8. - 31. 8.
Výlet, který organizuje Obec Lobodice ve středu 29.8. do Lázní Jeseník a na Rejvíz, bude
hrazen z příspěvku na tábor. Stravu zákonní zástupci uhradí ve školní jídelně.
Sraz bude ve škole, kde se také bude končit.
Jana Blažková
Prázdninové výlety s obcí
Letošní nabídka prázdninových výletů:
11. 7. Teplice, Helfštýn, v 10: 30 si projdeme Zbrašovské aragonitové jeskyně. Vstupné
je stanoveno takto: Dospělí 110,- Kč, senioři, studenti 80,- Kč, ZTP a ZTP/P 60,- Kč, děti
6-15 let 60,- Kč, poté si projdete lázně Teplice nebo zájemcům nabídneme oběd ze tří
menu v penzionu Diana.
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Ve 14:00 děti čekají v lanovém bludišti pro děti na Helfštýně, kde nízký lanový park je
za 50,- Kč, další atrakce dle nabídky. Dospělí mohou navštívit stále bohatěji opravený
Helfštýn za 50,- Kč nebo studenti, senioři a žáci ZŠ za 30,- Kč. Cena dopravy: 60,- Kč,
odjezd z točny v 8:30.
25. 7. se pojede do Luhačovic a nejekologičtější obce ČR Hostětína. Dopoledne prožijeme v lázních, ve 13:00 nás čekají v Hostětíně, kde si dospělí s průvodcem prohlédnou
obec a její ekologické projekty – pasivní dům, moštárnu, kořenovou čistírnu, obecní výtopnu a děti prožijí program Živá zahrada. Exkurze je asi za 60,- Kč dle délky programu,
děti platí za program 50,- Kč. Cena dopravy: 150,- Kč, odjezd z točny v 8:00
8. 8. Vlachovice, Pulčiny nebo Vizovice, prohlédneme si sušírny bylin ve Vlachovicích
(http://www.kvetybyliny.cz/), můžeme zhlédnout muzeum bednářství pana Fryzelky
(známý i z Toulavé kamery), muzeum ve staré valašské usedlosti, pračku ovčí vlny pana
Šeligy a ochutnáme regionální kuchyni v obecní restauraci Na mýtě. Výrobky z bylin
jsou k zakoupení. Protože jde o obecní aktivity, vstupné je dobrovolné. Na závěr bychom
se podívali na místo, které mnozí lobočáci dobře znají – Pulčiny nebo do Vizovic – podle
zájmu. Cena dopravy: 150,- Kč, odjezd z točny v 8:00
29. 8. nabídneme výlet do Lázní Jeseník, kde si vyzkoušíte Priessnitzovu stezku – Balneopark, případně navštívíte Park her ( 60,- Kč/ hodina), projdete některou z příjemných
či náročnějších značených stezek, možná bude v provozu vláček Lázeňáček. Potom se
přesuneme na Rejvíz a navštívíme Velké mechové jezírko – jde velice příjemnou procházku. V okolí Rejvízu je dost krásných míst, kam se můžete vydat. Cena dopravy:
150,- Kč, odjezd z točny v 8:00
Zájemci, hlaste se na obecním úřadě. U výletů do Teplic a Vlachovic nahlaste také, zda
budete mít zájem o zajištění oběda, abychom mohli provozovatelům dát včas vědět,
kolik porcí mají připravit.
Zápis do první třídy
Zápis do první třídy proběhl
9. dubna 2018. Pro své nové spolužáky si připravili úkoly žáci
školy. Všichni úkoly bravurně
zvládli, většina budoucích prvňáčků také využila pozvání na
pondělní odpolední Miniškoličky, které vedl pan učitel Lukáš
Slavík. Zde si prvňáčci osvojovali
některé dovednosti a hlavně rodiče zjistili, co všechno pomáhá
dětem v úspěšném zvládnutí prv- 21 -
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ní třídy. Zjistili, že to nejsou žádné velké novoty ani zázraky, že děti jsou na školu dobře
připraveny. Však už je čekají balíčky s učebnicemi a pomůckami. A hlavně se na nováčky
těší děti i dospělí.
Jana Blažková

Pomoc v hmotné nouzi
Obecné informace a vymezení některých pojmů
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě
podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci příslušných poboček Úřadu práce ČR.
Systém pomoci v hmotné nouzi
• Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
• Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním
z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.
• Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která
nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
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Zákon o pomoci v hmotné nouzi
• Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
• Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá
osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou
součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.
• V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní v rámci sociální práce některé úkoly rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní
úřady.
Dávky a jejich výplata
• Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
• O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Osoba v hmotné nouzi
Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni
ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů
zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Okruh oprávněných osob
Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení má pouze fyzická osoba, jestliže
ona a s ní společně posuzované osoby jsou na území České republiky hlášeny k trvalému
pobytu a mají zde bydliště. Dávky náleží rovněž dalším, v zákoně o HN uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí situace, kdy centrum zájmů má osoba na území České republiky (např.
se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní
zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání
apod.). Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení mají také občané Evropské
unie krytí přímo použitelným předpisem EU - Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011,
popř. po třech měsících pobytu na území ČR.
Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamžitou pomoc je širší. Nárok na MOP
mohou mít rovněž osoby legálně pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V odůvodněných případech – je-li osoba vážně ohrožena na zdraví
– může jí být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, i když pobývá na území České
republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců.
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V hmotné nouzi není osoba,
• která není v pracovním nebo obdobném vztahu, popřípadě nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou
činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která
je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném
období příjem,
• která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla
vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení
zaměstnání,
• která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
• které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu,
že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
• která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila
k nemocenskému pojištění,
• které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
• která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo
byla vzata do vazby.
Příjem
Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné
nouzi stanoví určité odchylky:
• tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně
o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%,
• příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z důchodů poskytovaných v rámci
důchodového pojištění se započítávají ve výši 80%,
• ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají
ze 100%.
• Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením
příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu
• řádným uplatněním nároků a pohledávek
• prodejem nebo jiným využitím majetku
• vlastní prací.
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Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami
vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního
přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši.
Nezaopatřené dítě
Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
Příspěvek na živobytí
• Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/
společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. Vzhledem k tomu, že v praxi dochází
k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru, má orgán pomoci
v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných osob některou osobu
vyloučit. • Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
• Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od
částek existenčního a životního minima.
• Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.
• Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší
než trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování.
• Částka živobytí u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci
v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovně-právní vztah z důvodu porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní poměr z obdobného
důvodu, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z důvodu dietního
stravování.
• Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém
zařízení po celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z důvodu dietního stravování.
• Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30
%, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).
Doplatek na bydlení
• Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zapla- 25 -
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cení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených
a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
• Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt
na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jejichž příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě
odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí
společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na živobytí.
• Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním
a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán,
protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí
osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné
nouzi s využitím informace pověřeného obecní úřadu nebo újezdního úřadu
doplatek na bydlení poskytnout osobě do ubytovacího zařízení, osobě užívající
k bydlení jiný než obytný prostor a část bytu v případě, že uvedený prostor splňuje
standardy kvality bydlení. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje
ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a nově také
zdravotnické zařízení lůžkové péče).Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že
se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní
měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně
vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.
Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích
nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku
pomoci v hmotné nouzi poskytnout.
• První situací je ta, kdy osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakované
dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví.
Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
• Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena
s vážnou mimořádnou událostí. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Ta- 26 -

Zpravodaj obce Lobodice 2/2018
kovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné
pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická
nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního
minima jednotlivce.
• Další situací, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy
osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
dostatečné prostředky:
a. K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání
duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání,
s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu; výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj.
b. Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby; výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.
c. K uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo
se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností
souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; výše dávky se stanoví až do
výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit
v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.
• Poslední situace se týká osob, které nemohou v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji
situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která:
a. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
b. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
c. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy
nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
d. nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je
osobou bez přístřeší, nebo
e. je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního
minima jednotlivce.
Životní a existenční minimum
Definice životního a existenčního minima
• Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
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Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje
za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni
umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte,
u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby
starší 68 let.
Právní úprava
• Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
• Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního
minima.
Náklady na bydlení
• Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
• Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.
•

Částky životního minima v Kč za měsíc
pro jednotlivce 3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti
3 140
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740
6 až 15 let
2 140
15 až 26 let (nezaopatřené)
2 450
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Částka existenčního minima v Kč za měsíc
existenční minimum
2 200
Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc
jednotlivec

3 410

2 dospělí

3 140 + 2 830 = 5 970

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 1 740 = 4 880

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300
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Společně posuzované osoby
•
•
•

rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
manželé nebo registrovaní partneři,
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt
a nejsou posuzovány s jinými osobami,
• jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické
služby), zdržují mimo byt.
Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní
sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:
• příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
• příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě
nákladů na uspokojení bytové potřeby,
• náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
• peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
• sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
• podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
• stipendií,
• odměn za darování krve,
• daňového bonusu,
• příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
• části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
• příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
• zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
• příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.
Informace a žádosti
• Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se
podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu občana.
• Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420-950191111, datová schránka: sc9aavg
e-mail: viz elektronická podatelna
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Plán akcí pro rok 2018
DEN

DATUM

ČAS

AKCE

Poznámka

ČERVENEC
Po.-St.

2.7 – 4.7.2018

Středa

11.7.2018

Středa

25.7.2018

Sobota

28.7.2018

Prázdninový provoz MŠ
8:30

MŠ

Prázdninový obecní výlet do Zbra- Obec
šovských aragonitových jeskyní –
odjezd v 8:30 hod z točny
Prázdninový obecní výlet do Lu- Obec
hačovic a nejekologičtější obce ČR
Hostětína – odjezd v 8:00 hod z točny

10.00 Vrchol cyklosezóny

Sportbar

SRPEN
Středa

8.8.2018

Sobota

18.8.2018

Sobota

25.8.2018

8:00

Prázdninový obecní výlet do Vla- Obec
chovic – odjezd v 8:00 hod z točny
Pohárová soutěž Lobodice - do- hasiči
spělí

14.00 Cyklovýlet po okolí – ukončení obec, SK,
prázdnin
hasiči, myslivci

Po.-Pá.

27.8. – 31.8.2018

Příměstský tábor

Středa

29.8.2018

Prázdninový obecní výlet do lázní Obec
Jeseník – odjezd v 8:00 hod z točny

Obec + ZŠ

ZÁŘÍ
Sobota

1.9.2018

14.00 Turnaj v šipkách

Sportbar

Sobota

8.9.2018

MČR Pardubice - dospělí

Po.-Pá.

10.9.-14.9.2018

Dny angličtiny se zahraničními ZŠ
lektory

Sobota

15.9.2018

10.00 Závěr cyklosezóny

Pátek

21.9.2018

17.00 Předhodové utkání v kopané Ženy SK Sokol
-Staří Páni
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DEN

DATUM

ČAS

AKCE

Poznámka

Pátek

21.9.2018

20.00 Hodová zábava – KD Lobodice, Myslivci
hraje Esmeralda

Sobota

22.9.2018

8.00

Sobota

22.9.2018

14.00 Hodový program na Letním

Obec

Neděle

23.9.2018

7.00

Rybářské závody – rybník

Obec

Sobota

29.9.2018

14:00

Den pro seniory v KD

Obec

Hodový turnaj o Pohár starosty SK Sokol
obce v nohejbale – Lobodice - letní

Služby v obci
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

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

6:00 – 17:00

So
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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

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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