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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi vám s prvními jarními dny popřát hodně energie, síly a zdraví. Jistě se všichni
těšíte na to, až na svých zahrádkách proměníte odpočívající půdu v rozkvetlé záhony
a odměníte se prvními ředkvičkami či saláty k obědu.
Čekáme na jaro, abychom mohli nazout boty a vyběhnout do lesa nebo sednout na kolo
a ujet své první jarní kilometry.
Čekáme na jaro, protože s nimi přichází Velikonoce. Pro někoho jsou to svátky duchovního rozměru, pro někoho jsou to opravdové oslavy probouzení síly přírody a pro někoho jsou to příjemné dny prodlouženého víkendu.
Ať tak či tak, přeji vám všem mnoho zdraví a elánu, krásné Velikonoce v příjemné společnosti nebo na místě, které máte rádi a doufám, že se setkáme na jedné nebo všech
společných akcích, které chystá buď obec nebo některá organizace, která pod obec Lobodice patří.
Přeji vám opravdu krásné jaro.
Petr Hlavinka, starosta

Dotace? Dotace!
V článku o dotacích se budu tentokrát věnovat pouze otázce výstavby kanalizace v naší
obci. Jsem si vědom toho, že jsem slíbil uspořádat v zimním období setkání s občany, kde
jsem Vás měl informovat o konkrétních krocích a termínech výstavby. Původně se předpokládalo, že již na jaře tohoto roku výstavba kanalizace započne ve všech třech obcích,
tedy v Lobodicích, Polkovicích a Oplocanech, dle plánu. Bohužel nic z kroků, které se
uskutečnily za posledních pár měsíců, nevedlo k potřebnému výsledku. Jinými slovy, vše
se zcela zásadně zkomplikovalo.
V září roku 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou
cenou pro všechny obce ve výši 140 000 000,00 Kč. Tato cena vycházela z ekonomických
možností obcí, která odpovídá i udržení běžného chodu jednotlivých obcí v průběhu
splácení úvěru v příštích 15 letech, bez kterého není realizace vůbec možná. Pro naši
obec se jedná o úvěr ve výši cca 14 000 000, Kč.
Nejnižší nabídka však byla cca o 20 000 000,00 Kč vyšší než předpokládaná cena.
Protože za tuto cenu nejsou obce schopny financovat projekt i chod obcí, bylo toto
výběrové řízení zrušeno. Je tedy jasné, že pokračovat budeme až v okamžiku, kdy ve
spolupráci s projekční kanceláří najdeme v projektu úspory, které cenu sníží o těchto
20 000 000,00 Kč.
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Předpokládáme, že po přepracování projektu bude vyhlášeno nové výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Je tedy jisté, že v letošním roce kanalizace nezapočne a nechci a nebudu předvídat další vývoj, ale budu vás o všem průběžně informovat.
Závěrem chci říct a doufám, že mi dáte za pravdu, že vybudování kanalizace v obci
je krok nezbytně nutný a odpovídá potřebám obyvatel moderní obce, ale odpovídá
i ochraně životního prostředí a vod jako cenné komodity pro budoucnost.
								 Petr Hlavinka
Rozpočet pro rok 2017
Do tohoto čísla jsme zařadili schválený rozpočet pro rok 2017. Jednotlivé položky rozpočtu jsou uvedeny dle účetní legislativy. Pro laiky je možné, že zveřejněný rozpočet
nebude dostatečně vypovídající, zdánlivě nekonkrétní. Nicméně velkou část rozpočtu,
téměř 70%, činí tzv. mandatorní výdaje, tedy ty, které vyplývají z povinností obce a nároků na její provoz, jsou tedy nutné.
Roční příjmy za rok 2017 dle tohoto rozpočtu jsou plánovány na 10 333 200,00 Kč. Do
celkových příjmů jsou ještě započteny uspořené prostředky z minulých let ve výši cca
4,5 milionu korun, které jsou připraveny na realizaci finančně náročných projektů kanalizace a zateplení mateřské školky.
Podrobnější informace k rozpočtu rádi vysvětlíme na dalším setkání „Kafe se starostou“, na které vás srdečně zveme, které se bude konat dne 26. 4. v 16,00 hodin na obecním úřadě.
Petr Hlavinka
Schválený rozpočet Obce Lobodice 2017 - příjmy
tř. 1

bez ODPA

0000

1111

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

0000

1112

Daň z příjmu FO ze SVČ

1 800 000,00 Kč
70 000,00 Kč

0000

1113

Daň z příjmu FO z kapit.výnosů

195 000,00 Kč

0000

1121

Daň z příjmu právnických osob

1 950 000,00 Kč

0000

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

0000

1340

Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování kom. odpadů

0000

1341

Poplatek ze psů

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

113 000,00 Kč
3 700 000,00 Kč
275 000,00 Kč
5 000,00 Kč
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0000

1361

Správní poplatky

0000

1382

Odvod loterií a podobných her

40 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0000

1383

Odvod z výherních hracích automatů

30 000,00 Kč

0000

1511

Daň z nemovitých věcí

1 050 000,00 Kč

Celkem za tř. 1

9 243 000,00 Kč

tř. 2
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost
1019

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

78 000,00 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod a nakladání s kaly
2321

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

58 000,00 Kč

Úpravy drobných vodních toků
2333

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

30 000,00 Kč

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

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

200 000,00 Kč

Činnosti knihovnické
3314

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 000,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury
3319

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí

12 000,00 Kč

Bytové hospodářství
3612

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí

65 000,00 Kč

3612

2141

Příjmy z úroků(část)

20 000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

30 000,00 Kč

Pohřebnictví
3632

2111

Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3725

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

60 000,00 Kč

Činnost místní správy
6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

6171

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

30 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310

2141

Příjmy z úroků(část)

1 000,00 Kč

6310

2149

Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku

15 000,00 Kč

0000

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 000,00 Kč

Celkem za tř. 2

905 000,00 Kč
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tř. 3
6171

3111

Příjmy z prodeje pozemků

30 000,00 Kč

6171

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku

15 000,00 Kč

Celkem za tř. 3

45 000,00 Kč

tř. 4
Převody vlastním fondům z rozpočtech územní úrovně
0000

4112

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

140 200,00 Kč

Celkem za tř. 4

140 200,00 Kč

Celkem rozpočtové příjmy

10 333 200,00 Kč

ČNB účet, převod z roku 2016

515 514,12 Kč

KB účet, převod z roku 2016

3 746 749,83 Kč

ČS účet FRB, převod z roku 2016

287 940,76 Kč

Celkem příjmy

14 883 404,71 Kč

Schválený rozpočet Obce Lobodice 2017 - výdaje
Položka

tř.

Částka v Kč

2219

tř.5

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

tř.5

Provoz veřejné silniční dopravy

51 380,00 Kč

2321

tř.5

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

40 000,00 Kč

2329

tř.5

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

3 150 000,00 Kč

2329

tř.6

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

500 000,00 Kč

2339

tř.5

Záležitost vodních toků a vodohosp. děl j.n.

3113

tř.5

Základní školy

3119

tř.5

Ostatní záležitosti základního vzdělání

3314

tř.5

Činnosti knihovnické

3319

tř.5

Ostatní záležitosti kultury

203 000,00 Kč

3399

tř.5

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

265 000,00 Kč

3419

tř.5

Ostatní tělovýchovná činnost

130 000,00 Kč

150 000,00 Kč

35 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč
57 000,00 Kč
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3421

tř.5

využití volného času dětí a mládeže

3599

tř.5

Ostatní činnost ve zdravotnictví

161 000,00 Kč

3612

tř.5

Bytové hospodářství

210 000,00 Kč

3631

tř.5

Veřejné osvětlení

210 000,00 Kč

3631

tř.6

Veřejné osvětlení

450 000,00 Kč

3632

tř.5

Pohřebnictví

3633

tř.6

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

200 000,00 Kč

3635

tř.5

Územní plánování

100 000,00 Kč

3639

tř.5

Komunální služby a územní rozvoj j.n

3699

tř.5

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

4 000,00 Kč

3699

tř.6

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

500 000,00 Kč

3722

tř.5

Sběr a svoz komunálních odpadů

450 000,00 Kč

3723

tř.5

Sběr a svoz komunálních odpadů

140 000,00 Kč

3723

tř.6

Sběr a svoz komunálních odpadů

57 000,00 Kč

3745

tř.5

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

925 000,00 Kč

3745

tř.6

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 000,00 Kč

5512

tř.5

Požární ochrana - dobrovolná část

155 500,00 Kč

5519

tř.5

Ostatní záležitosti požární ochrany

68 000,00 Kč

6112

tř.5

Zastupitelstva obcí

6171

tř.5

Činnost místní správy

6310

tř.5

Obecné příjmy a výdaje z finančních oprací

6399

tř.5

Ostatní finanční operace

6402

tř.5

Finanční vypořádání minulých let

6409

tř.5

Ostatní činnost j.n.

70 000,00 Kč

8124

tř.5

Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků na bankovních
účtech

39 720,00 Kč

28 000,00 Kč

71 700,00 Kč

25 000,00 Kč

851 000,00 Kč
2 150 967,71 Kč
55 016,00 Kč
113 000,00 Kč

Celkem rozpočtové výdaje

7 121,00 Kč

14 883 404,71 Kč

Rozpočet je schválen jako schodkový, jsou započítány zůstatky roku 2016.
Případné změny v příjmech a výdajích budou řešeny rozpočtovými opatřeními.
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O obci
Na posledním veřejném zasedání obecního zastupitelstva jsem se dověděl, že někteří
občané snad netuší, kdo je členem obecního zastupitelstva. Nabízí se odpověď, že je to
vůbec nezajímá, protože tato informace není samozřejmě tajná a ten, kdo se o chod obce
zajímá to určitě ví. Ty, kteří to náhodou nevědí a chtěli by, bych odkázal na internetové
stránky obce www.lobodice.cz nebo můžou kdykoliv navštívit obecní úřad a zeptat se.
To slovo snad v první větě uvádím proto, že si nejsem jistý, zda je to pravda. Tyto informace totiž dostávám od občanů, kteří navštěvují veřejná zasedání obecního zastupitelstva a prezentují tam prý i názory svých spoluobčanů. Chtěl bych zdůraznit, že veřejná
zasedání obce nejsou určena pro uzavřenou skupinu vyvolených lidí, ale jsou určena
všem občanům. Proto nemusíte využívat tzv. tiskových mluvčí a můžete přijít vyjádřit
svůj názor osobně. Argumentace stylem „jedna paní (pán) povídala“ totiž není vůbec
přesvědčivá a i kdyby byla pravdivá, tak není nikdy konkrétní a kompletní.
Ještě bych se rád zmínil o zpravodaji obce, který začal vycházet v roce 2015. Jako vše,
má i tento zpravodaj své příznivce a odpůrce, ale všem se zavděčit nejde. Chtěl bych
Vám připomenout, že zpravodaj je obecní a nepatří jen obecnímu úřadu. Příspěvky do
zpravodaje tak nemusí mít pouze starosta nebo členové zastupitelstva, ale za určitých
podmínek můžou přispívat všichni. Pravidla pro uveřejnění příspěvků byla ještě před
prvním vydáním schválena zastupitelstvem obce a rádi Vám je sdělí členové redakční
rady, jejichž jména a kontakty jsou uvedeny na konci každého zpravodaje. Pro věčné
„šťouraly“ bych rád připomněl, že jsou tato pravidla závazná pro všechny a možná by
nebylo od věci, kdybychom si tato pravidla připomněli v některém z dalších zpravodajů.
Nebojte se prezentovat své názory. Pište!
František Škrabal

Nový rok ve škole
Leden 2017 byl ve škole ve znamení změn a nových nabídek. Díky spolupráci s Univerzitou Palackého máme ve svých řadách speciálního pedagoga, díky vlastnímu projektu
nabízíme řadu nových aktivit od čtenářského klubu, deskových her až po téměř každodenní doučování pro zájemce. V neposlední řadě k nám nastoupila kolegyně, která vede
výuku anglického jazyka.
Speciální pedagog pracuje s dětmi každé pondělí a úterý, má vyčleněný prostor pro reedukaci a cvičení s dětmi, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, pracuje i s kolektivy tříd na zlepšení vztahů a klimatu ve třídách, nabízí konzultace rodičům a zákonným zástupcům. Počáteční ostýchavé kroky nyní nahradila spousta práce s každým, kdo
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to potřebuje a to i v mateřské škole. Neocenitelná pomoc speciálního pedagoga je i ve
vyhledávání a diagnostice vzdělávacích potřeb dětí a žáků a také v sestavení individuálních vzdělávacích plánů nebo zpráv pro školská poradenská zařízení.
Paní učitelka angličtiny přinesla své velké zkušenosti z výuky angličtiny všech věkových
kategorií i v cizině, využívá svých poznatků ze státní i soukromé sféry. Děti se na výuku
poctivě připravují a po prvních měsících je zřejmý výrazný pokrok v přístupu k angličtině například v tom, že si dobrovolně vyžádaly hodiny doučování. V mateřské škole
funguje kroužek angličtiny pro předškolní děti.
MŠMT vyhlásili v létě novou výzvu tzv. šablon, tedy projektů se zjednodušeným vykazováním. Od září máme díky tomuto projektu v mateřské škole chůvu pro děti mladší
tří let, nabízíme doučování třikrát týdně, pořídili jsme nové deskové hry pro rozvoj logického myšlení v klubu deskových her. Čtenářský klub má velkou zásobu literatury
v každé třídě, postupně obměňujeme pomůcky pro výuku matematiky, českého jazyka
i přírodovědy a vlastivědy.

Uskutečnili jsme několik akcí, které byly určeny i pro rodiče nebo další zájemce. Probíhá cyklus muzikoterapií s paní Čapkovou, pravidelně se setkáváme při kreativní
tvorbě s paní Matlochovou, pro rodiče jsme uspořádali dílnu se speciální pedagožkou
Mgr. Otevřelovou, která během tří hodin vysvětlila zvláštnosti vývoje dětské psychiky,
potřeby dětí v předškolním věku i kroky, které děti potřebují pro kvalitní přípravu pro
vstup do školy, při jiném setkání měli rodiče možnost se seznámit s nejběžnějšími dětskými nemocemi i jejich prevencí.
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Školáci připravují pro mateřskou školu v rámci kroužků vystoupení – čtení pohádek
nebo krátké divadlo, školka navštěvuje školáky při výtvarné či pracovní výchově. Chystáme spolupráci s Domovem seniorů v Tovačově.
V neposlední řadě se mnoha z vás dotkla i změna ve školní jídelně, kam nastoupila paní
Jana Hormaňská a spolu s celým kolektivem jídelny hledají další cesty ke zlepšení kvality
a pestrosti nabízených obědů podle zásad zdravého stravování dle doporučení odborníků a zejména z pohledu legislativních změn.
Z tohoto stručného přehledu vidíte, že veškeré naše úsilí směřuje k rozvoji dětí a žáků
i pomoci dospělým. V dalších měsících nás čeká spousta každodenní drobné práce
i příprava akcí pro všechny zájemce z obce. Těšíme se na setkání s vámi všemi při oslavách Dne matek nebo Radovánkách či společných výletech.
Jana Blažková
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Masopust
V sobotu 11. února byla v Lobodicích opět zabijačka a masopustní průvod. Letos poprvé měly masky sraz u obecního úřadu, kde starosta předal stárkovi masopustní právo
a společně jsme si zazpívali Nad Lobodicama. Každý rok k nám jezdí do průvodu Hanáci z Folklorního souboru Haná Přerov, ale bylo by krásné, kdyby se k němu připojilo
i více místních. Ať už jako masky nebo jako ti, kteří pozvou maškary ke svým dveřím
a počastují je kalíškem, zatančí si s medvědem, stárkem nebo stárkovou. Mnoho to nestojí a je u toho vždycky pořádná legrace. Letos se přidalo hodně dětí ze školy a školky,
což bylo moc pěkné. Děkujeme proto všem, kteří masky pozvali, děkujeme za výborné
koláče a vdolky a za jiné dobroty, a hlavně děkujeme za tu úžasnou atmosféru, kterou
jste v Lobodicích vytvořili.
Ani letos nechyběl prodej zabijačkových specialit na dvoře školky, který vždy zakončuje
masopustní den. A také ani letos jsme si nenechali ujít košt pálenek. Z 9 vzorků jste
nakonec tajným hlasováním a za účasti té nejodbornější poroty vybrali jako vítěznou
slivovici pana Antonína Svobody, v závěsu za ním následovali Rostislav Indrák a František Škrabal.
Rádi bychom tedy poděkovali i těm, kteří pomohli masopust zorganizovat, ať už v kuchyni, u kotlů nebo v průvodu. Je to velký kus práce, který pomáhá k tomu, aby se nám
v Lobodicích žilo o něco veseleji a více pospolu.
Lenka Blažková
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Hasiči se učí všestrannosti od dětství
Kdo nezná náplň dětského hasičského kroužku, vůbec netuší, co všechno se v jeho činnosti může skrývat. Pokud se zamyslíme nad významem slova hasič, naskytuje se jasná
odpověď. Hasič by měl hasit. Při zrodu této myšlenky a prvních dobrovolných hasičských sborů tomu tak bylo. V současnosti to však již není tak docela pravda. Hasičská
činnost, jak u dospělých, tak i mladých hasičů, je mnohem pestřejší a všestrannější. Právě slovo všestrannost to asi nejlépe vystihuje. Například, v tomto kalendářním období
bych se pozastavil u jedné z mládežnických hasičských činností, kterou je tanec. Dá se
říci, že je to první pohybová aktivita, kterou se po Novém roce mladí hasiči zabývají.
Zpravidla koncem měsíce března pak probíhá soutěž, která se již pevně zakořenila do celoroční činnosti mladých hasičů, a tou je: „ Fire dance“. Bývá to jedna z nejzdařilejších
netradičních akcí Moravské hasičské jednoty. V posledních letech probíhá v Žabčicích
u Brna v místním kulturním domě, kde jsou pro tento účel výborné podmínky a místní
hasiči ji mají vždy vzorně připravenu. Taneční soutěže se mohou zúčastnit čtyři věkové
kategorie, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Tedy mladí hasiči zpravidla od 3 do
18 roků. Nejkrásnější bývají pohledy na ty nejmenší tanečníky, kteří jsou vesměs bezprostřední a nejmilejší. Každá z těchto kategorií provádí tři taneční vystoupení. Dvě z nich
bývají dané, jsou to klasické a latinskoamerické tance, jedno vystoupení je volné, jež si
každý pár, či skupina připraví. Touto akcí mladých hasičů tedy zahajujeme celoroční
činnost a pak se nabalují další a další. Pochopitelně nejvíce se děti těší na klasické aktivity a soutěže, při nichž se učí zapojovat hadice, stříkat na terče, běhat po překážkách. Za
tímto účelem jsme zbudovali hasičské cvičiště v krásném zákoutí naší vesnice. Dalšími
aktivitami jsou branné, sportovní, kulturní a zájmové akce. Záměrně jsem se pozastavil
a více rozepsal o taneční soutěži, protože, zde je asi nejvíce vidět ten diametrální rozdíl
v hasičské všestrannosti. Smyslem článku je nástin toho, že hasičský kroužek nemá jen
jedno vyhraněné odvětví činnosti, jak by se z jeho názvu mohlo usuzovat, nýbrž skýtá
pestrou škálu aktivit, kterými se může mladý člověk zabývat.
Hasiči se učí všestrannosti od dětství a to je baví

Antonín Krátký

Legislativní změny ve školách
V roce 2017 vešla v platnost spousta nových nařízení i upravených zákonů. Pro naši
práci jsou nejdůležitější úpravy tzv. Školského zákona. I když tyto změny nabíhají postupně, dotýkají se života škol a školských zařízení již nyní.
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Především došlo k posunu zápisu do prvních tříd na duben daného roku. Pro školy
a zákonné zástupce to znamená, že případná žádost o odklad povinné školní docházky
musí být připravena již v této době, že veškerá doporučení a vyjádření lékařů a poradenských zařízení by měla být v tomto období již vyřízená. Naštěstí se v našem případě můžeme spolehnout na práci mateřské školy, jejíž učitelky své svěřence dobře znají,
dokážou kvalifikovaně identifikovat potřeby dětí a řeší vše se zákonnými zástupci včas
a v předstihu, v zájmu dítěte a ve spolupráci s dalšími odborníky.
V květnu 2017 musí zákonní zástupci přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání děti, které budou v následujícím roce předškoláky. Zápis v naší mateřské škole
proběhne od 9. do 12. května. Zřizovatel musí připravit seznam všech dětí, na které
se toto nařízení vztahuje, a mají trvalý pobyt v obci. Rozhodnutí o přijetí je v režimu
správního řízení, předškolní vzdělávání se stalo povinným se všemi důsledky, které
ponesou zákonní zástupci, pokud dítě nebude do školky docházet alespoň 4 hodiny
denně nebo nebude vzděláváno individuálně doma s přezkoušením v mateřské škole.
Jistě jste zaznamenali diskuzi kolem tzv. inkluze. Pro nás tento krok neznamená nový
přístup ke vzdělávání všech dětí. Znamená pouze novou nabobtnalou administrativu,
která se však nijak nedotýká práce dětí a žáků. Jinými slovy inkluze zde probíhala
a probíhá dlouhodobě, pouze přibylo úředních dokladů pro její realizaci. Na druhou
stranu máme možnost využívat služeb speciálního pedagoga přímo ve škole.
Rodiče malých dětí očekávají pomoc v péči o nejmenší. Postupně bude povinností zajistit místa ve školkách pro stále mladší děti, takže v roce 2020 již budou mít dvouleté
děti místo ve školce zajištěno. Tato nařízení s sebou nesou další povinnosti v oblasti
ochrany bezpečnosti a zdraví, což se odrazí v dalších úpravách prostor mateřské školy.
V neposlední řadě tyto úpravy znamenají zásadní změny ve vzdělávacím programu
mateřské školy, ale také další požadavky na personální zabezpečení např. kvalifikované chůvy i v budoucnu, nejen v rámci projektu jako je tomu nyní.
Další nařízení se týkají stravování dětí a žáků. Stát bude dotovat pouze neochucené mléčné výrobky a ovoce a zeleninu, takže dojde k drobným změnám v distribuci
mléčných výrobků, které budou školáci dostávat stejně, jako nyní dostávají zeleninu
a ovoce, tedy jednou za čtrnáct dnů. Omezení sladkostí a tuků se dotkne i školních
jídelen - tam se vyhláška teprve připravuje, ale věříme, že úspěšně zvládneme i případné změny v tzv. spotřebním koši.
Je zřejmé, že změn je hodně a další se chystají. O všech podstatných vás budeme informovat i díky absolvovaným školením a konferencím, které přispívají k lepší orientaci
v celé problematice, protože mnoho zákonných ustanovení je formulováno nejasně
a nejednoznačně a to i pro pracovníky krajských úřadů, hygieny či přímo MŠMT.
Jana Blažková
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Chůva v akci
Poměrně nově jsou zařazovány do mateřských školek děti mladší 3 let. K tomuto účelu
se začaly zřizovat pozice chůvy pro snadnější nástup dětí a přivyknutí denního režimu
ve školce. Kvalifikovaná chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi
s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
Dítě mladší 3 let potřebuje jistá opatření, týkající se zajištění bezpečnostních, prostorových a zejména hygienických podmínek. Školka je tedy nyní vybavena navíc přebalovacím stolkem, nočníky, didaktickými a výchovnými pomůckami odpovídajícími jejich
věku. Chůva dohlíží na vedení dětí k hygieně, pomoc při zvládání základních hygienických návyků, popř. přebalování, pomáhá při rozvoji pohybových dovedností, rozvoji
hrubé i jemné motoriky, dodržování zásad bezpečnosti, stravovacích a pitných návyků.
Z hlediska organizačního zajištění je třeba umožnit individuálně přizpůsobený režim,
tedy dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání i stravování. Se všemi těmito
aktivitami pomáhá právě chůva. Dále při sportovních činnostech, výtvarných aktivitách
nebo při pobytu dětí v prostředí náročnějším na bezpečnost je těmto menším dětem
k ruce a pomáhá jim lépe se adaptovat, co nejvíce se samostatně zapojit do kolektivu
a zejména se zapojovat se do běžných aktivit starších dětí.
Sandra Wiedermannová
Poznámka k článku:
Jen dodávám, že v současnosti
máme v mateřské škole tři holčičky, které ještě nemají tři roky.
A jak už to tak bývá, každá je úplně jiná, každá snáší změny rozdílně, jinak také reaguje na celodenní aktivity, ale láskyplná péče
naší chůvy „Fajn“ jim pomáhá
překonávat drobné stesky, hledat
cestu ke kamarádům a objevovat
celý svět. Vypadá to, že dvouleté
děti budou brzy běžnou skupinou v naší mateřské škole tak,
jako jsou starší děti.
Jana Blažková
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Terénní odlehčovací služba – služba pro všechny
Každá rodina někdy řešila nebo bude řešit situaci, kdy onemocní někdo z nejbližších.
Někdy jde o onemocnění nebo postižení vážné, dlouhodobé. Potom nastupuje mnoho
kroků všech členů rodiny tak, aby nemocný zůstával v co největší pohodě a komfortu
mezi svými. Často se stává, že na celodenní péči rodina nenajde síly. Každý, kdo se setkal
s takovou situací, ví, jak náročná je péče o člena rodiny nejen fyzicky, ale i psychicky.
Každý by uvítal pomoc v péči tak, aby nemocný nebo postižený zůstal ve svém prostředí a rodina by mohla fungovat jako jindy bez toho, že by si někdo z rodiny musel brát
neplacené volno či opustit zaměstnání, aby nehrozilo vyčerpání osob, které o nejbližší
pečují, aby byli v relativní pohodě všichni.
V Plánu rozvoje obce Lobodice je zařazen záměr zřídit místo, kde by se mohli starší či
nemocní scházet tzv. denní stacionář, ale také je plánováno zřízení tzv. odlehčovací služby, která zahrnuje právě pomoc při běžných úkonech přímo v domácím prostředí. Tato
služba není hrazena ze zdravotního pojištění na rozdíl od péče zdravotních sester, kterou předepisuje lékař. Zřízení takové služby je vázáno mnoha zákonnými ustanoveními,
které je nutno dodržet. Pečovatel musí mít předepsané vzdělání, musí disponovat nejen
znalostmi, ale i dovednostmi pro jednání s lidmi. Stavba či stavební úpravy, které by
vedly k založení pečovatelského domu nebo denního stacionáře je samozřejmě v tomto
smyslu ještě náročnější a někdy cesta od záměru k cíli trvá mnoho let. Finanční nároky
na zřízení a hlavně udržení kvalitní služby jsou vysoké a bohužel nejsou dostatečně podporovány ani státními či evropskými dotacemi. Takže je na obcích, jak pomoc potřebným řeší. Ideální je tak spojení více obcí se společným záměrem a společným podílem
na úhradě nákladů.
Proto jsme uvítali nabídku Charity Kojetín k zapojení do sítě obcí, které mají zájem
o využívání terénních odlehčovacích služeb. Už proto, že jde o zavedenou instituci s dobrou pověstí a kvalitními službami, tedy instituci, která bude mít v jednání se všemi úřady
renomé a lepší startovní podmínky. V neposlední řadě má Charita Kojetín dostatek odborníků, kteří poskytují péči na úrovni. Má také lepší možnosti rychle reagovat na požadavky trhu, tedy může podle počtu zájemců navyšovat i počet zaměstnanců a lépe svým
zaměstnancům rozdělit práci či úvazky. Má navíc k dispozici spoustu pomůcek, které by
se musely nově nakupovat. Také lépe využije upravený vůz pro dopravu klientů, pokud
těchto služeb bude využívat více vesnic. Tak se náklady na tuto službu rozdělí mezi více
zájemců a nebudou tak nedostupné. Nemluvě o tom, že instituce jako je Charita Kojetín,
dokážou pomoci rychleji a efektivněji získat příspěvek na péči o osobu blízkou.
V současnosti Charita Kojetín nabízí pobytovou službu, kdy klient tráví čas podle potřeby
přímo v sídle Charity. Doufáme, že se povede získat dotaci z Olomouckého kraje a terénní
odlehčovací služby se v regionu úspěšně rozběhnou. Potom můžeme podnikat další kroky.
v případě zájmu z řad našich občanů se plánuje případné zřízení pracovního místa sociálního pracovníka přímo u nás v obci, postupně bychom řešili denní stacionář a další.
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Spolupráce s Charitou Kojetín je počátek dlouhé cesty ke spokojenému a klidnému životu všech občanů, cesty k udržení pěkných vztahů v rodinách i obci tím, že napomůžeme
klidnému zvládnutí náročných životních situací ať už rodinám se seniory či rodinám
s dlouhodobě nemocnými či postiženými. V nejbližší době se na všechny obrátíme s dotazníkem, který ukáže, jaký by byl o tuto službu zájem. Prosíme vás o spolupráci při
jeho vyplnění a odevzdání, protože těžká zkouška může potkat každého z nás, může se
dotknout kohokoliv a my chceme být připraveni pomoci.
Pokud máte zájem o bližší informace, řešení problému, či přímo o pomoc při jednání,
obraťte se na obecní úřad, budeme se snažit maximálně vyjít vstříc.
Jana Blažková
O nás
Vážení spoluobčané,
v tomto kritickém článku bych rád poukázal na některé nešvary, které vadí nejen mně,
ale měly by vadit i většině obyvatel.
Začneme u majitelů sice ne nových, ale řádně „vytuněných“ automobilů. Řidiči těchto
aut, přestože snad vlastní řidičský průkaz, asi zapomněli na to, že vyhláška zakazuje
v obci rychlost vyšší než 50 km/hod. Pokud se závody v rychlosti konaly mimo obydlenou část (cesta k lesu) a nikdo přitom neohrožoval a neomezoval spoluobčany, kteří byli
na vycházce, můžeme snad trochu přimhouřit oči. V poslední době mám však pocit, že
se podobné závody konají přímo v obci a to už mi jako zábava nepřipadá. Rychlost jízdy
se dá jistě omezit tím, že budeme v ulicích instalovat několik zpomalovacích prahů, dá
se pořídit i semafor hlídající rychlost. Možností může být i dohoda s policií, která by
rychlost jízdy měřila v nepravidelných intervalech, aby si nikdo nebyl jistý kdy a kde. Má
obec investovat prostředky na pořízení takových zařízení, když se to týká pouze malého
zlomku řidičů? Doufám, že vy kterých se tato problematika týká se trochu zklidníte, aby
se nemusela výše uvedená opatření zavádět.
V dalším odstavci bych rád všem připomněl skutečnost, že je v obci umístěno několik
odpadkových košů a další budou instalovány na jaře. Přesto se mezi námi najde několik
jedinců, kteří je z nějakého důvodu ignorují a nechtějí používat. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč se kolem odpadkových košů válí různé papíry, slupky z ovoce, plastové lahve
apod. Některým spoluobčanům dokonce odpadkové koše přímo vadí a proto je ničí. Koš
na cestě k lesu vydržel pouze jednu sezonu a zadarmo určitě nebyl.
Speciální kapitolou jsou naši spoluobčané, kteří zase neuznávají popelnice a svůj domovní odpad vozí po okolí obce a vyhazují pytle s odpadem do příkop kolem cest, kde
je roztrhají zvířata a rozfouká vítr. Skutečně pěkný obrázek. Zřejmě se jedná o nějaký
typ duševní poruchy, protože v době, kdy se domovní odpad vyváží každých 14 dní, je
nepochopitelné, proč tito lidé tuto službu nevyužívají a svůj volný čas tráví hledáním
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vhodné doliny. Pokud je to tím, že už máte popelnici plnou, můžete k ní klidně postavit
i ten pytel a věřte tomu, že bude odvezený. Chceme snad žít na smetišti?
Poslední odstavec chci věnovat bioodpadu. Velmi rychle jsme si zvykli na kontejnery
pro bioodpad, které jsou rozmístěny v obci. Kontejnery jsou velmi výrazně popsané
a dokonce je na nich i seznam věcí, které do nich patří. Přestože žijeme v době povinné školní docházky, najdou se mezi námi spoluobčané, kteří jsou zřejmě negramotní
a neumí číst. Naposledy jsem totiž v kontejneru na bioodpad našel klávesnici od počítače a spoustu plastových lahví. Už zdravý rozum napovídá, že tam tento materiál nepatří.
Proč? Pokud to někdo neví, tak poradím - on se totiž nerozloží.
Ještě před několika lety se o úklid před svým domem starali majitelé těchto domů. Sečení
trávy, úklid sněhu, vytrhávání trávy a zametání chodníků, čištění krajnic od usazenin
apod. To vše dnes zajišťuje obec, stojí ji to peníze a my bychom jí měli pomáhat pouze
tím, že se budeme snažit udržovat pořádek. Jsem přesvědčen, že většina z nás chce, aby
byla obec pěkná, čistá a uklizená a ti, kteří to tak necítí by si měli uvědomit, že nežijeme
ve středověku, ve kterém odpadky končily na ulici. Asi by se nám to nelíbilo.
František Škrabal
Nové webové stránky obce lobodice
Obec Lobodice se rozhodla k Vaší spokojenosti vytvořit nové webové stránky. Vítězem
poptávkového řízení pro tvorbu stránek se stala společnost Galileo Corporation.
Nové obecní webové stránky přinesou jednodušší orientaci, atraktivnější grafické zpracování a možnost kompatibility s různými aplikacemi.
Usnadnění přinesou moduly jako např. zjednodušená verze pro seniory, rozesílání – či
dokonce čtení obecního rozhlasu nebo ankety, ve kterých budete moci hlasovat a rozhodovat o různých akcích.
Stránky budou vzájemně spolupracovat se sociálními sítěmi Facebook, Twitter a Google.
Například mobilní aplikace „v obraze“ přenese obecní stránky do Vašeho mobilního
zařízení a v případě Vašeho zájmu Vás upozorní na každou změnu na obecním webu.
Existuje další spousta aplikací, které budeme postupně využívat, a to i ke zviditelnění
naší obce.
Pavel Řihošek
SK Sokol Lobodice oddíl kopané
Zimní příprava fotbalistům začala v polovině ledna, kdy každý pátek probíhal trénink ve
sportovní hale v Troubkách. Tréninků bylo celkem 6. V zimní přípravě bylo plánováno
sehrát 3 přípravná utkání. Kvůli nepřízni počasí se odehráli pouze 2 zápasy.
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Výsledky zápasů:
8. 3. 2017 Lobodice – Polkovice 1:2 (0:1). Branka: Balcárek Petr
16. 3. 2017 Lobodice – Chropyně „B“ 4:4 (2:2)
Branky: Vasil 2x, Havrila Pavel, Dvořák Petr
V neděli 26. 3. 2017 začíná jarní část okresního přeboru mužů a v neděli 16. 4. 2017
začínají své mistrovské utkání mladší žáci.
Rozlosování okresního přeboru mužů ročník 2016 – 2017 (JARO)
Den

Datum		

Ne.
Ne.
So.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.

26. 3. 2017
2. 4. 2017
8. 4. 2017
16. 4. 2017
23. 4. 2017
30. 4. 2017
7. 5. 2017
14. 5. 2017
21. 5. 2017
28. 5. 2017
4. 6. 2017
11. 6. 2017
17. 6. 2017

Kolo
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

Zápas			
So. Lobodice
So. Lobodice
So. Prosenice
So. Lobodice
So. Lobodice
So. Bělotín „B
So. Lobodice
So. Měrovice
So. Lobodice
So. Hustopeče
So. Lobodice
Sp. Lipník „B“
So. Pavlovice

So. Býškovice
So. Čekyně
So. Lobodice
So. Domaželice
So. Radslavice
So. Lobodice
So. Soběchleby
So. Lobodice
SC Stará Ves
So. Lobodice
So. Opatovice „B“
So. Lobodice
So. Lobodice

Začátek

Odjezd

15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod. 14.15 hod.
16.30 hod.
16.30 hod. 15.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. 15.15 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. 15.45 hod.
17.30 hod. 16.15 hod.

Rozlosování okresního přeboru mladších žáků ročník 2016 – 2017 (JARO)
Den

Datum		

Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.
Ne.

16. 4. 2017
23. 4. 2017
30. 4. 2017
7. 5. 2017
14. 5. 2017
21. 5. 2017
27. 5. 2017
4. 6. 2017
11. 6. 2017

Kolo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zápas			
So. Lobodice
So. H. Moštěnice
So. Lobodice
FK Kozlovice „B“
So. Lobodice
So. Lobodice
So. Radslavice
So.Lobodice
FK Brodek
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KMK Zubr Přerov
So. Lobodice
FC Beňov
So. Lobodice
Sl. Kojetín
So. Tovačov
So. Lobodice
So. Křenovice
So. Lobodice

Začátek

Odjezd

13.30 hod.
13.30 hod. 12.30 hod.
13.30 hod.
9.00 hod. 8.00 hod.
14.00 hod.
14.30 hod.
14.00 hod. 12.45 hod.
14.30 hod.
14.00 hod. 13.00 hod.
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Maškarní ples
SK Sokol Lobodice pořádal v pátek 17. března tradiční maškarní ples. K tanci a poslechu
hrála také již tradiční skupina ZONA-M z Kojetína. Začátek plesu byl ve 20.00 hod. Připraveno bylo občerstvení a bohatá tombola. Plesu se zúčastnilo asi dvacet krásný masek,
tři nejlepší masky obdrželi pěkné ceny.
V sobotu 18. března se uskutečnil dětský maškarní ples. Začátek byl ve 14.00 hod. Pro
děti bylo připraveno občerstvení a soutěže, ve kterých vyhrával každý nějakou cenu. Pro
všechny byla připravena i bohatá tombola. Na této akci hrál k tanci i poslechu DJ Zdeněk Zatloukal z Klopotovic.
Tímto SK Sokol Lobodice děkuje všem, kteří přispěli cenami do tomboly.

SK Sokol Lobodice oddíl ledního hokeje
Hokejisté pokračovali v sezóně dvěma zápasy v základní části s těmito výsledky:
3. 12. 2016 AHK Kroměříž – Lobodice 7:5. Branky: Baranyai Tibor 3x, Havrila Petr 2x,
7. 12. 2016 Lobodice – HC Spartak Hulín 4:3 (po nájezdech). Branky: Havrila Petr, Baranyai Tibor, Dvořák Radovan, rozhodující nájezd Baranyai Tibor
Po základní části sezóny se naši hokejisté umístili na 11 místě s 20 body a skórem 57:64
s 16 účastníků. V dalším průběhu sezóny hráli tedy zápasy v nadstavbové části od
9. místa, s těmito výsledky:
14. 12. 2016
		
		
9. 1. 2017
		
16. 1. 2017
		
23. 1. 2017
		
29. 1. 2017
		
1. 2. 2017
		
9. 2. 2017
		

Lobodice – HC Senators 		
7:4.
Branky: Baranyai Tibor 2x, Starostík Filip 2x,
Havrila Petr, Havrila Pavel, Baďura Michal
Red Devils-Lobodice 		
4:5.
Branky: Hillebrand Petr 3x, Baranyai Tibor, Dvořák Petr
Lobodice-Rebels 			
2:6.
Branky: Baranyai Tibor , Zdráhal Radek
Rychlov – Lobodice 		
3:6.
Branky: Baranyai Tibor 4x, Zdráhal Radek, Baďura Michal
HC Kvasice – Lobodice 		
2:7.
Branky: Havrila Petr 3x, Baranyai Tibor 2x, Starostík Filip 2x
Lobodice – HC Spartak Hulín
1:4.
Branka: Starostík Filip
HC Rymice Bulls – Lobodice
3:4.
Branky: Havrila Petr, Hillebrand Petr, Zdráhal Radek, Baranyai Tibor
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V tabulce nadstavbové části se hokejisté umístili na 3 místě s 15 body a skóre 32:26, za
5 vítězství a 2 prohry. Ve čtvrtfinále nadstavbové části se tak utkali s týmem HC Rymice
Bulls, které se hrálo na dva vítězné zápasy. Bohužel se hokejistům nepodařilo navázat na
předešlé výsledky a oba zápasy prohráli. První zápas prohráli 1:3, když jedinou branku
vstřelil Baranyai Tibor. Ve druhém utkání prohráli 1:2 po samostatných nájezdech. Branku vstřelil Havrila Petr. Hokejisté se tedy umístili na celkové 13 místě ze 16 účastníků.
V kanadském bodování na tom byli nejlépe Baranyai Tibor a Havrila Petr.
Baranyai Tibor získal 36 kanadských bodů za 27 branek a 9 asistencí.
Havrila Petr získal 33 kanadských bodů za 16 branek a 17 asistencí.
Petr Navrátil
Plán práce školy
21. 3. 		
Dílnička s Veronikou v MŠ
28. 3. 		
13:00 -14:30 Dílnička s Veronikou ve škole – i pro další zájemce
30. 3. 		
zakončení kurzu plavání ZŠ, MŠ návštěva hasičské zbrojnice v Přerově
3. 4. 		
14:00 – 16:00 ve škole Zápis do první třídy
11. 4.- 2. 5.
Miniškolička pro předškoláky – 4 setkání na přání rodičů
6. 4. 		
Život v pralese program ARPOK pro základní školu
7. 4. 		
Muzikoterapie v MŠ – i pro další zájemce
8. 4. 		
Velikonoční dílničky od 13:00 do 16:00 v sále – spolu s Obcí Lobodice,
		pro všechny
9. 4. 		
Ukliďme svět, ukliďme Česko – spolu s Obcí Lobodice, pro všechny
12.4. 		
Den Země - tematický den pro školáky
13. 4. – 17. 4.
velikonoční prázdniny
19. 4. 		
Z hanácké půdy – program v Muzeu JAK v Přerově pro MŠ i ZŠ
21. 4. 		
Muzikoterapie v MŠ – i pro další zájemce
21. 4. 		
16:00 Vítání občánků – spolu s Obcí Lobodice
24. 4. 		
Maňáskové divadlo pro MŠ
6. 5. 		
Maminko, babičko, zvu Tě – spolu s Obcí Lobodice, pro všechny
9. 5. 		
Schůzka s rodiči v MŠ
9. 5. -12. 5.
Zápis k předškolnímu vzdělávání, zápis v MŠ
9. 5. – 31. 5.
Celostátní testování pátých tříd
19. 5. 		
Praha – návštěva dílny s filharmoniky,
		
procházka Peprná Praha – pro přihlášené
29. 5. – 2. 6.
Škola v přírodě, Hutisko – Solanec
7. 6. 		
Helfštýn – Princ Bajaja pohádka v hradním areálu,
		
výlet do minulosti, ZŠ, MŠ i další zájemci
29. 6. 		
16:00 – 18:30 Radovánky a pasování prvňáčků – pro všechny
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3. 7. -7. 7. 		
Přílobodický tábor – spolu s Obcí Lobodice,
			výlet pro všechny, další pro přihlášené
10. 7. – 14. 7. 		
zatím v jednání další běh tábora
21. 8. – 25. 8. 		
Přílobodický tábor – spolu s Obcí Lobodice,
			výlet pro všechny, další pro přihlášené
28. 8. – 1. 9. 		
Přílobodický tábor – spolu s Obcí Lobodice,
			výlet pro všechny, další pro přihlášené
Plánujeme také vystoupení pro Domov seniorů v Tovačově a doufáme, že se spolupráce
rozvine dále.
Školu a školku čeká do prázdnin spousta práce, ale také máme připraveny některé akce
pro všechny občany. Zveme na ně všechny, kdo se zajímají o život obce, život kolem
sebe. Nemusí jít jen o rodinné příslušníky, každý příchozí ať mladý či starší je vítán, aby
se podíval, co děti předvedou, aby se zúčastnil aktivit nebo se jen potěšil, ochutnal něco
z našich kuchyní, společně s námi a sousedy se pobavil.
Zkusme přestat rozlišovat, kdo je dítě, kdo pracující, kdo senior. Vždyť jde vždycky jen
o to, zda se chceme společně pobavit nebo společně něco vytvořit a nehledejme důvody,
proč to nejde. Pojďme naopak hledat společné cesty. Tím nejlíp pomůžeme dětem, které
uvidí, že o dobře odvedenou práci je zájem, pomůžeme sobě, že se nebudeme sami doma
koukat na televizi, ale aktivně pro sebe něco uděláme a také pomůžeme obci, protože na
společných akcích a besedách zjistíme, jak udělat naši krásnou obec ještě lepším místem
pro život.
J. Blažková
Přílobodický tábor - informace pro rodiče
Vážení rodiče,
i v letošním roce nabízíme ve spolupráci s Obcí Lobodice další běhy Přílobodického
tábora. Také letos můžete děti přihlásit na celý běh nebo jen vybrat některé dny. Cena za
den činí 200,- Kč. V ceně je zahrnut oběd, úhrada osobních nákladů, pomůcek a dopravy
na výlety včetně případného vstupného.
Věková hranice není zatím určena, záleží na dohodě s rodiči a zřizovatelem. Také zatím
nevíme, zda bude v době prázdnin přístupná budova MŠ, protože očekáváme schválení
dotace na zateplení. V případě kladného výsledku, bude mít Přílobodický tábor zázemí
ve školní družině nebo jiných prostorách, školní jídelna bude v uvedené termíny fungovat.
Tábory se uskuteční v celém rozsahu pro nejméně pět dětí. V případě nižšího počtu přihlášených může být upravena provozní doba nebo bude tábor zrušen.
Bližší program bude zveřejněn později, přihlášky jsou k dispozici ve školce, školce nebo
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na obecním úřadě. O děti se budou starat vždy alespoň dva vedoucí. Provozní doba je od
8:00 do 16:00, během výletu se tato doba může změnit.
Termíny pro rok 2017 jsou:
3.7. – 7. 7.
třídenní, protože uprostřed týdne jsou dva dny státních svátků
10. 7. – 14. 7.
pětidenní, v jednání, bude realizován pouze v případě dostatečného zájmu
21. 8. – 25. 8.
pětidenní
28. 8. – 1. 9.
pětidenní
Součástí každého tábora bude nejméně jeden celodenní výlet, který bude nabídnut
i dalším zájemcům jako v loňském roce. Předpokládáme, že výlety proběhnou ve dnech
4. 7., příp. 11. 7., 23. 8. a 30. 8. a docela jistě bude jeden z nich na Hostýn, případně Tesák.
J. Blažková
Velikonoce

Velikonoce

patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici
od vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho období, které trvalo šest neděl. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na
znovuzrození přírody.
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Původ velikonočních svátků

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním
úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od
23. března do 26. dubna.

Pašijový týden

Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má
své pojmenování:

Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (černá) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.),
aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován.
V některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se
obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se
vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického

roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být
takovým jídlem obdarován.

Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.
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Plán akcí

DUBEN
Neděle

2.4.2017

15.30

Mistrovské utkání mužů Lobodice – Čekyně SK Sokol

Pondělí

3.4.2017

Zápis do první třídy

ZŠ a MŠ

Sobota

8.4.2017

10.00

Zahájení cyklosezóny

sportbar

Sobota

8.4.2017

13.00

Velikonoční dílničky – KD

OÚ a ZŠ

Sobota

8.4.2017

15.30

Mistrovské utkání Prosenice – Lobodice,
odjezd ve 14.30 hod.

SK Sokol

Čt-Po

13.4.17.4.2017

Velikonoční prázdniny

SK Sokol

Sobota

15.4.2017

Tovačovské piškvorky – mladí hasiči

hasiči

Neděle

16.4.2017

13.30

Mistrovské utkání mladších žáků
Lobodice – KMK Zubr Přerov

SK Sokol

Neděle

16.4.2017

16.00

Mistrovské utkání mužů
Lobodice-Domaželice

SK Sokol

Pátek

21.4.2017

16.00

Vítání občánků – obecní úřad

obec

Neděle

23.4.2017

13.30

Mistrovské utkání mladších žáků Horní
Moštěnice-Lobodice, odjezd 12.30 hod.

SK Sokol

Neděle

23.4.2017

16.00

Mistrovské utkání mužů
Lobodice-Radslavice

SK Sokol

Pondělí

24.4.2017

Maňáskové divadlo pro MŠ

ZŠ a MŠ

Neděle

30.4.2017

První kolo Popůvky – mladí hasiči

hasiči

Neděle

30.4.2017

13.30

Mistrovské utkání mladších žáků
Lobodice – Beňov

SK Sokol

Neděle

30.4.2017

16.00

Mistrovské utkání mužů Bělotín „B“-Lobodice, Odjezd ve 14.30

SK Sokol

KVĚTEN
Pondělí

1.5.2017

15.00

Stavění máje

hasiči

Neděle

7.5.2017

9.00

Mistrovské utkání mladších žáků, Kozlovice
„B“ – Lobodice, odjezd v 8.00 hod.

SK Sokol

Neděle

7.5.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů
Lobodice – Soběchleby

SK Sokol

Sobota

13.5.2017

Okresní kolo Lobodice – mladí hasiči

hasiči

Sobota

13.5.2017

Maminko, babičko zvu Tě – program pro
rodiče a veřejnost spolu s vystoupením dua
dudáků

ZŠ a MŠ

10.00
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Neděle

14.5.2017

14.00

Mistrovské utkání mladších žáků
Lobodice – Kojetín/Kovalovice

SK Sokol

Neděle

14.5.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů Měrovice-Lobodice, odjezd v 15.30 hod

SK Sokol

Neděle

21.5.2017

14.00

Mistrovské utkání mladších žáků
Lobodice – Tovačov

SK Sokol

Neděle

21.5.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů Lobodice-Stará Ves SK Sokol

Sobota

27.5.2017

14.00

Kácení máje

hasiči

Sobota

27.5.2017

14.00

Mistrovské utkání mladších žáků
Radslavice-Lobodice, odjezd ve 13.00 hod.

SK Sokol

Neděle

28.5.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů Hustopeče-Lobodice, odjezd ve 14.45 hod.

SK Sokol

Po-Pá

29.5.2.6.2017

Škola v přírodě, Hutisko-Solanec

ZŠ a MŠ

ČERVEN
Sobota

3.6.2017

Přebor MHJ – mladí hasiči

hasiči

Sobota

10.6.2017

Výlet pro děti

obec

Neděle

4.6.2017

14.00

Mistrovské utkání mladších žáků
Lobodice – Křenovice

SK Sokol

Neděle

4.6.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů
Lobodice-Opatovice/Všechovice „B“

SK Sokol

Středa

7.6.2017

Pohádka na Helfštýně – Princ Bajaja s ukázkou dobového způsobu života

ZŠ a MŠ

Neděle

11.6.2017

Přebor MHJ – dospělí

hasiči

Neděle

11.6.2017

14.00

Mistrovské utkání mladších žáků, Brodek
u Přerova – Lobodice, odjezd ve 13.00

SK Sokol

Neděle

11.6.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů
Lipník „B“-Lobodice, odjezd 15.15 hod.

SK Sokol

Sobota

17.6.2017

16.30

Mistrovské utkání mužů
Pavlovice-Lobodice, odjezd v 15.15 hod.

SK Sokol

Čtvrtek

29.6.2017

16.00

Radovánky

ZŠ a MŠ

Informace
Zápis dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání
Vážení rodiče,
v týdnu od 9. 5. do 12. 5. proběhne v naší mateřské škole zápis budoucích předškoláku
k povinnému předškolnímu vzdělávání. Budete mít připraveny formuláře k vyplnění,
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nemusíte se obávat žádných formalit, nepůjde o žádné přezkušování, pouze připravíme
potřebné kroky dle nové legislativy.
Veškeré informace vám podají paní učitelky na společné schůzce, která se bude konat
9. 5. od 15:30 ve školce. Těšíme se na spolupráci.
Zápis do první třídy
Zveme všechny předškoláčky k zápisu do první třídy naší školy.
V pondělí 3. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 své budoucí spolužáky přivítají žáci školy, provedou je celým zápisem, připraví pro ně úkoly i drobné dárky, seznámí je s prostředím
školy i paní učitelkami. V dalších čtyřech týdnech pak proběhne Miniškolička, kde se
seznámíte se spoustou dovedností, které budete ve škole potřebovat.
Na všechny se moc těšíme.
Jana Blažková
POZOR ZMĚNA:
Obecní výlet pro děti se přesouvá na 10.6.2017.Výlet bude do Frenštátu pod Radhoštěm - BESKYDSKÉ NEBE - ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ. Odjezd autobusu bude
v 07,00 hod. ze zastávky ,,TOČNA“. Děti do 15 let vše zdarma, dospělí příspěvek na
autobus a vstupné si hradí sami. Závazné přihlášky se budou brát na OÚ po vyhlášení
v místním rozhlase.						 J. Hormaňská
Upozornění
Vážení spoluobčané, po zimní odmlce máme v obci znovu kontejnery na ,, BIO ODPAD“
a každý si začíná uklízet své zahrádky ,stříhá stromky atd. Vše odváží do zmíněných
„konťasů“, Až potud je vše v pořádku – tedy až do až do okamžiku, kdy v takových
BIO ODPADCÍCH vidíte IGELITOVÉ PYTLE,PET LÁHVE a dokonce celý domácí
odpad!!! A já se ptám PROČ???? Přece si každý platíme celoroční odvoz komunálního
odpadu a snažíme se třídit odpad. Takový odpad do BIO kontejneru přece NEPATŘÍ !!!
J. H.
A MÁME TU JARO!!!
Tímto vás všechny zveme na výrobu vlastních dekorací. V tvořivosti a nápaditosti se
meze nekladou tak přijďte mezi nás 8. 4. 2017 od 13,00 hod do místního KD.
Jana + Jana
Vítání občánků
POZVÁNKA PRO RODIČE A JEJICH MALÉ DĚTI.
DNE 21.4.2017 V 16,00 hod. na OÚ přivítáme malé děti v doprovodu rodičů do svazku
naší obce. Srdečně Vás zvemezveme.
Za kult. komisi, Jana H.
Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci Tříkrálové sbírky 2017
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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
Policie 		
– 158
Policejní hlídka OO Kojetín tel: 601 365 549 nebo 735 788 515
Hasiči 		
– 150
Záchranná služba
– 155
Tísňová linka
– 112
Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11
(v objektu hypermarketu ALBERT v Přerově) v době 08.00 – 20.00 hod
Poruchy : plyn
voda
elektřina

– 1239
– 840 668 668, 585 243 263
– 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

Domácí násilí

– 251 511 313 (nonstop)

Kontakty na členy redakční rady
Lucie Mertová

Lucinka.Mertova@seznam.cz

721 844 526

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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Služby v obci
Kosmetika, pedikúra, manikúra – Denisa Zatloukalová
Tel: 777 697 539
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
Relaxační masáže – Barbora Zemanová
Tel: 774 633 500
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

Potraviny u kostela
Tel: 608 305 357
Provozní doba: Po – Pá

6:30 – 18:30

So – Ne 7:00 – 18:00

Potraviny Cvrčov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: Po – Pá

6:00 – 11:00

So

6:00 – 10:00

6:00 – 11:00
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