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Zadejte nebo vložte text
Vážení občané,
stále procházíme těžkým obdobím, které poznamenává všechny oblasti
našeho života. Nemohli jsme uskutečnit tradiční a milé akce, kde jsem se
setkávali a povídali si. V tomto Zpravodaji se tedy nesetkáte s reportážemi,
ale spíše s informativními články, které se týkají např. sčítání lidu. Naštěstí
můžeme nahlédnout i do kronik, takže vás čekají dva pohledy do minulosti.
V současné době finalizují výkopové stavební práce a pomalu začíná obnova
místních komunikací, do konce dubna by se měla výrazně snížit prašnost
nebo naopak všudypřítomné bláto. Neznamená to však, že by výstavba
kanalizace byla již dokončena. V následujících měsících budou instalovány
technologie čerpacích stanic. Potom budou následovat další zkoušky a bude
nutné ještě vyřídit některá povolení k provozování této kanalizace. Toto
zabere několik dalších měsíců, kdy se zdánlivě nebude nic dít.
V tuto chvíli musíme znovu zdůraznit, že zatím není možno připojovat
nemovitosti k nové kanalizaci. Prosím, dodržujte tento zákaz, dle informací
pracovníků se již objevily splašky v nové kanalizaci, Proto pokud se někdo
již na novou kanalizaci připojil, okamžitě toto napojení zrušte, jinak se
vystavujete velmi vysoké pokutě a úhradě nákladů na čištění kanalizace.
K připojení budete jako majitelé nemovitostí písemně vyzváni. Zatím stále
platí původní termín připojení – začátek příštího roku. Na připojení potom
bude stanovena lhůta minimálně šest měsíců.
Nelehká situace se již projevila v konečné rekapitulaci daňových příjmů
obce. Tyto příjmy byly v loňském roce nižší oproti předpokladu o cca 1,3
miliony korun, v letošním roce očekáváme snížené příjmy asi o 1,7 milionu
korun. Tyto tři miliony byly započítány v kalkulaci výstavby kanalizace,
proto jsme přistoupili k pokrytí tohoto výpadku navýšením úvěru o pět
milionů korun.
Chci vás ujistit, že cena za výstavbu kanalizace je dána, v žádném případě se
nebude navyšovat. Rezerva vytvořená úvěrem je zárukou, že obec nezaskočí
nečekaná situace a obec dostojí svým závazkům.
Vzhledem k této náročné situaci zvažujeme odložení realizace některých
schválených projektů. Prioritou následujících let je samozřejmě obnova
vzhledu obce, opravy všech místních komunikací a chodníků, dále
revitalizace zeleně a výsadba stromů.
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Zadejte nebo vložte text
Na konci února jsme obdrželi potvrzení společnosti VaK Přerov, že byla
schválena výměna vodovodního potrubí v naší obci. Bohužel tato výměna
proběhne z poloviny letos a bude dokončena v příštím roce. Pravděpodobně
začne tato výměna v místní části Chrbov. Podrobnější informace dostaneme
v polovině dubna, kdy proběhne schůzka se stavbyvedoucím realizační
firmy. Opět nás tedy čekají jistá omezení, ale už nebudou v takovém rozsahu
jako při výstavbě kanalizace, Výměna bude probíhat tzv. destrukční
metodou, to znamená, že do stávajícího potrubí bude vtláčeno potrubí nové.
Hodně se to podobá výměně plynovodního potrubí, které proběhlo před
několika lety a jistě si na to ještě vzpomínáte.
To znamená, že v příštím roce budeme mít v obci dokončeny výměny všech
inženýrských sítí a můžeme konečně v klidu zahájit opravy komunikací a
chodníků.
V závěru bych vám rád popřál pevné zdraví a dobré nervy v následujících
měsících. Věřím, že se nám i letos podaří uskutečnit již tradiční hodový
víkend s bohatým kulturním programem, kterým oslavíme výročí první
zmínky o naší obci, od které letos uplyne již 890 let.
Přeji vám hodně energie a elánu
Petr Hlavinka

V sérii fotografií
uveřejněné v
minulém čísle
Zpravodaje, jsme
objevili i něco z
historie kanalizace
v obci, která začala
někdy počátkem
minulého století.
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Hasiči
Pokračujeme ve vyprávění o historii hasičského sboru. V roce 1977 byla
zakoupena, za přispění místní plynárny, automobilová stříkačka Tatra - CAS
32, tehdy jako první pro dobrovolné sbory v republice. Impulsem k tomu
byly dva největší požáry hasičské historie v Lobodicích. V červnu roku 1969
těsně za sebou vypukly dva obrovské požáry – sladovny a plynové sondy v
lese. Koncem 70. let započalo období cílevědomého výcviku mladých hasičů
s celoroční hrou plamen pod vedením Jaromíra Krátkého. I mužské družstvo
vyvíjelo soutěžní a zájmovou činnost, skloubenou se zásahovými
povinnostmi, zpestřenou i o soutěžní činnost družstva žen. Koncem 80. let
a po sametové revoluci byla dokončena rekonstrukce kluboven v horní části
hasičské zbrojnice. 90. léta byla ve znamení zimního spánku. Činnost se
plně obnovila na přelomu tisíciletí. Impulz k tomu dal vstup sboru do řad
Moravské hasičské jednoty a opětovný rozjezd mládežnické činnosti.
Celoroční práce s mládeží a soutěžní činnost daly podnět ke zbudování
hasičského cvičiště v prostorách malé vodní elektrárny, které bylo největší
hasičskou událostí nedávné minulosti. Cvičiště jež bylo slavnostně otevřeno
4.srpna 2012, si vybudovali hasiči svépomocí za přispění sponzorů, obce
a příznivců. Hasičský sbor se zapojuje do všestranné činnosti v obecním
dění – koná se hasičský country bál, hasičská Mše kácení máje, lampionový
průvod, živý Betlém a další akce. Sbor organizuje 93 členů, z toho je 27
mladých hasičů, současným starostou je Antonín Krátký. Zásahová jednotka
zařazená do JPO V, všestranně podporovaná obcí, se za poslední léta
vybavila moderní výstrojí a materiální výbava se rozrostla o nová zařízení,
včetně výbavy i pro případnou možnost povodní či silných větrů. Jednotka
jejímž současným velitelem je František Řihošek disponuje mimo dvou
automobilových stříkaček CAS 25 a CAS 32, dopravním automobilem VW
Transportér vybaveným radiostanicemi. Tatra – CAS 32 prošla nedávno
velkou opravou i s novým kabátem.
Antonín Krátký
Na další stránce vidíte fotografii hasičského sboru. Manželé Vymazalovi si dali
velkou práci a identifikovali většinu osob, ale někdo nám stále ještě chybí.
Poznáváte své předky nebo známé? Pokud ano, napište jméno nebo jména
a lístek vhoďte do schránky na obecním úřadě nebo v obchodě, případně pošlete
mail starosta.lobodice@seznam.cz. S výsledky pátrání se seznámíme v příštím
vydání Zpravodaje.
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Z kroniky
Upravený výpis z kroniky, napsané panem řídícím učitelem panem Jurečkou.
Jindřich Jurečka nastoupil do Lobodic, jako mladý prozatímní podučitel dne
1.9.1899, učil zde plných 38 let až do srpna 1938.
Výpis z kroniky pořídil ing. Stanislav Hlavinka:
Trapná jest kapitola „kasařů z Lobodic“.
Někteří jsou příslušníky obce Lobodic, ostatní se přistěhovali, radí a vedou.
Často jsou v novinách zprávy: Krádeže, vloupání atd. Bylo možno čísti
jména: J.CH., V.G., J.CH, A.F., S.O., J.S., J.B., A.S., J.M., A.M. a jiní.
Zlákala přemnohé bludička kapsářského ráje. V něm se prý pohodlně a
spokojeně žije, bez nudné, denní a namáhavé práce. Byli však krutě
zklamáni.
Podařilo se jim mnoho krádeží, než korunou jejich zločinné činnosti bylo
vyloupení pokladny Cukrovaru v Kojetíně za pomoci nočního hlídače.
Uloupen pohádkový obnos 348 000 korun.
Marná byla námaha četnictva vypátrati pachatele.
V létě 1935 uprchl z věznice v Uherském Hradišti místní rodák J.CH., kolář
z Lobodic. Živil se krádežemi. Byl stíhán četnictvem celé střední Moravy,
měl však mnoho přechovávačů, stále unikal.
Konečně byl zatčen 31.12.1935 a nalezeno u něho 78 000 Kč. Přiznal se
k vyloupení pokladny cukrovaru v Kojetíně a jako spolupachatele udal svého
bývalého druha A.F., s nímž se znepřátelil. Zatčena celá řada jeho přátel.
V měsíci březnu 1936 po usilovném pátrání nalezena u manželky J. a rodičů
J.CH. přes 20 000 Kč, ve světnici jeho přátele V.G. 172 000 Kč – ve zdi
v dřevěné skříňce. Pověděla o nich dcera VG, žačka III. třídy. Zatčena její
matka BG i s nemluvnětem Svatavou.
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Z kroniky
Opona zapadla. – Výsledek?
Dlouholeté žaláře, bída nebohých, nevinných jejich dětí. JCH – otec 3 dětí,
VG – 6 dětí, CH – 5 dětí, AF – 2 děti!
Rub kasařského štěstí jest bolestný, trpký, postihuje přetěžce celé rodiny. A
zvláštní jev: děti z těchto rodin jsou velkou většinou hodné, pilné, slušné.
Ponaučení?
Nelze stále unikati spravedlnosti, nelze se vysmívati čestné, poctivé
práci, nelze šťastně a spokojení žíti z krádeží atd.
Vždy jest spravedlnost na světě – a pravda konečně přece zvítězí.
Kasař AF pilně teď chodí do kostela, tak nadšeně zpívá hlavně mariánské
písně, až jeho „zbožnost“ budí pohoršení….
Okresní úřad v Přerově slíbil obci Lobodicím, že všechny cizí kasaře z obce
Lobodice vypoví do jejich domovských obcí, aby kolonie výtečníků trochu
prořídla.
Tříkrálová sbírka
Že to s naší obcí není tak špatné, o tom svědčí i výsledek Tříkrálové sbírky,
která letos proběhla velmi netradičně. I tak se u nás vybralo do kasiček
v obchodě a na obecním úřadě 6 150,- Kč.
V celé Olomoucké arcidiecézi bylo vybráno do kasiček 14 520 700,- Kč a
online 3 081 973,- Kč.
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Distanční výuka ve školce
Od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
Distančně se vzdělává z důvodů krizových či mimořádných opatření nebo
z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost
předškoláků z MŠ. Většina si představuje, že distanční znamená online, ale
není tomu tak. Z různých důvodů je vhodnější zejména u malých dětí volit
jiné aktivity. Jde nám také o to, aby rodiče nemuseli řešit připojení starších
dětí k výuce a shánění dalšího počítače či tabletu pro mrňouska.
Úkoly a náměty pro předškoláky předáváme každé pondělí osobně rodičům.
Vše je voleno s ohledem na rámcově vzdělávací program pro předškolní
výchovu. Dále mailem posíláme nabídku činností v přírodě, výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti. Rodiče mohou poslat fotky z činností, které
dělali s dětmi, jak můžete vidět na předchozí stránce.
Ukázka nabídky činností:
- vyhledávejte slova, která se rýmují
- rozkládejte slova na slabiky, vytleskávejte
- určujte poslední a první hlásky ve slově
- zasaďte osení
- vyrobte papírové kuřátko podle návodu
- zopakujte si písničky Když jsem já sloužil a Travička zelená
- poznávejte jarní květiny
Doufáme, že se co nejdříve uvidíme.
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Vaše paní učitelky

Distančníční výuka ve škole
Třebaže jsme v minulém Zpravodaji psali, že nás může zavřít pouze
karanténa, opět byly nečekaně uzavřeny všechny školy včetně mateřských. A
předškolákům a žákům školy nastala povinná distanční výuka.
Po podzimních zkušenostech jsme se rozhodli, že plně využijeme možnosti
poskytovat individuální konzultace a tomu jsme podřídili organizaci celé
distanční výuky ve škole.
Vždy v pondělí, středu a pátek je škola od rána otevřená pro naše žáky.
Každý má přesně stanovený čas, kdy přijde do školy. Zde pracuje se svou
učitelkou, asistentkou nebo speciálním pedagogem a dostává tak velmi
intenzivní všestrannou podporu.
Ze školy děti odchází se zásobou úkolů pro samostatnou práci, ale součástí
distanční výuky jsou také online setkávání, které organizujeme pro
jednotlivce či malé skupiny maximálně tří žáků. Zde se znovu probírá, co je
potřeba vysvětlit, procvičit. Pokud nefunguje připojení ideálně, řešíme vše
individuálně.
Některé třídy mají k dispozici tzv. padlet, tedy elektronickou nástěnku, kde
mají děti uloženy různé odkazy na videa, výukové hry či úkoly, které jim
pomáhají v učení a poznávání. Mnoho her jim vytváříme přímo na míru
nebo na přání.
Aby však děti netrávily všechen čas u počítače či tabletu, mají také
připravenou vycházku k altánku, kterou mohou absolvovat se svými
blízkými. Po cestě je čeká 21 lístků s QR kódy, které znáte třeba z obchodu.
Tyto kódy však ukrývají obyvatele našeho lesa. Stačí mít v chytrém mobilu
nainstalovanou čtečku QR kódů a projít se lesem. Kódy odhalíte v lese nebo
potom v klidu doma. Kartičky jsou očíslované a kdo chce, může zkusit
vyluštit i šifru. Máme v plánu hru obměňovat.
Snažíme se našim žákům a jejich rodinám práci co nejvíce ulehčit, ale už se
těšíme, že se uvidíme ve škole a hlavně, že už bude opravdu líp všem.
A jak kódy používáme, to si můžete vyzkoušet.
S jednou velmi starou pohádkou.
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Individuální konzultace
ve škole. Každý má svůj
vyhrazený čas, každý
má svou práci.
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Sčítání
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Upozornění
ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek elektřiny.
Od nového roku už neuvidí zákazníci ČEZ Distribuce na sloupech a
domovních skříních nalepená papírová oznámení o odstávce elektrické
energie. Energetici tak digitalizují své procesy a zároveň šetří přírodu.
Jasným a žádaným řešením jsou informace online.
Nabízí zákazníkům přímo na míru bezplatnou službu oznamování
plánovaných odstávek e-mailem a prostřednictvím SMS. Každý registrovaný
zákazník se tak dozví o přerušení dodávky elektřiny i v případě, že se na
adrese svého odběrného místa nevyskytuje pravidelně. Výhodou je také
možnost rychle informovat o nějaké změně, například o zrušení plánované
odstávky či o předpokládané době obnovení dodávek po poruše.
Registraci služby lze provést jednoduchým způsobem na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Jediné, co musí zákazník zadat, je datum
narození (u právnických osob IČO) a EAN kód. Tento ´jedinečný 18místný
číselný identifikátor odběrného místa nalezne zákazník na vyúčtování za
elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci dostávají pro svá odběrná místa
informace o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny e-mailem či SMS, a
to nejpozději 15 dnů předem. Při zjištění a vymezení rozsahu poruchy pak
obdrží i SMS s předpokládaným časem obnovení dodávek (při rozsáhlých
poruchách a kalamitních stavech, kdy se situace každým okamžikem mění,
je automatické zasílání SMS pozastaveno).
Digitální forma oznamování je mimo jiné benefitem především pro naši
přírodu. Dosavadní systém znamená ročně vytisknout až půl milionu letáků.
Nově se každý rok uspoří průměrně 4 000 kg papíru, což je přibližně 10
stromů, a za pár let to tak může být celý les.
Informace o plánovaných odstávkách budou i nadále zasílány na odstávkou
dotčená města
a obce k vyvěšení na úředních deskách a případně k jejich dalšímu šíření
podle místních zvyklostí, např. prostřednictvím obecního rozhlasu,
webových stránek, sociálních sítí, SMS kanálem apod. Běžného zákazníka z
řad domácností se plánovaná odstávka elektřiny dotkne v průměru jednou
ročně, a to zpravidla v rozsahu několika hodin v pracovní den.
Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ
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Křížovka
T
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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
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
Domácí násilí – 251 511 313 (nonstop)
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
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, pondělí – pátek, odhlašování
nejpozději do 6:30

POLICIE - 158
HASIČI - 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
TÍSŇOVÁ LINKA - 112
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Pokud se chcete zúčastnit soutěže o drobné ceny, odevzdejte
řešení tajenky z křížovky do schránky na obecním úřadě
nebo krabičky v COOPu. Na lístku nezapomeňte uvést
kontakt, na kterém vás budeme moci upozornit na
případnou výhru ve slosování. Pokud dáváte přednost
emailové komunikaci, napište své řešení na mail:
starosta.lobodice@seznam.cz. Drobná pozornost čeká i na
ty, kteří pomohou odhalit jména hasičů z archivní fotografie.

Všem přejeme hodně zdraví, pohody a s příchodem
jara také optimismus a životní sílu.

Zpravodaj obce Lobodice, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává obec Lobodice,
Lobodice 39, 751 01 Lobodice, IČ 00301523. Vychází jako občasník, v nákladu 250 ks, rozšiřovaný
zdarma. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce. Registrováno MK ČR pod číslem E 22099.
Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit
či opravovat. Uzávěrka příštího čísla: 10. 6. 2021.
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Realizace: www.funprint.eu

