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Slovo starosty
Vážení občané,
jaro už udeřilo plnou silou, o tom nás denně přesvědčují všichni drobní pěvci, kteří nás
nenechají dospat, přesvědčují nás všechny jarní květiny, které vykvetly na zahrádkách.
Při této příležitosti bych se rád zamyslel nad tím, co všechno jaro přináší. Především
přináší s čerstvým vzduchem i první vůně, které tak těžko snáší alergici, ale ostatní je
vnímají jako příslib nové síly. Máme za sebou Velikonoce se všemi jarními nádivkami i oslavami radosti a naděje. Máme za sebou velký jarní úklid s vymetáním pavučin
a smýčením všech zákoutí.
Věřím, že na jaře všichni objevují nové možnosti, nové kombinace nejen v chutích jarních pokrmů. Jaro vnímám jako každoroční nový začátek, jako příležitost k nadechnutí.
Bývá také časem tání, kdy bystrá voda odplaví černé myšlenky a deprese. Aspoň doufám,
protože vím, že ne všechny životní situace jsou lehce zvládnutelné, ne na všechny stačí
pouze fakt, že přišlo jaro. Ale síla, která je skrytá v prvních výhoncích a plodech jistě
přijde vhod všem.
Přeji tedy všem hodně síly, energie a zdraví. Také nám všem přeji jen dobré myšlenky,
abychom v sobě našli sounáležitost, ochotu podpořit to dobré a potlačit to špatné ve
prospěch každého z nás, ale i obce, ve které žijeme.
Abychom měli čisto a uklizeno nejen v sobě, ale i v našem okolí tak si Vás dovoluji přizvat k účasti na celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ a v soutěži, která, jak doufáme,
bude mít mnoho účastníků i příznivců. Podrobnější informace najdete v tomto čísle
Zpravodaje. Při čtení článků Vám přeji pohodu i dobrou náladu.
Petr Hlavinka,
starosta
Z redakční rady
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo Zpravodaje. Od toho posledního už uteklo hodně vody v Moravě, protože jsme chtěli vydat poslední číslo nikoliv po třech
měsících, ale před Vánocemi. Co se v obci stalo nového, najdete v jednotlivých rubrikách, které informují o obecních záležitostech, o dění ve škole, ve sportu, u hasičů či
v kultuře.
Ve Zpravodaji najdete i Dotazník. Pro řadu z Vás to není překvapení, neboť se o tom
mluví, dokonce jsme o tom i psali ve Zpravodaji. Z debat či rozhovorů vyplývá i logic-2-
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ká otázka - proč Dotazník? Co se s tím potom bude dít? Bude to mít nějakou vypovídací hodnotu? Kdo to bude vyhodnocovat? Tak tedy proč Dotazník? Částečně o tom
hovoří Petr Hlavinka. Zpracováváme Strategický dokument s názvem Plán rozvoje
obce (dále jen PRO). Tento dokument jednak ukazuje, v jakém stavu obec máme, ale
zároveň naznačuje, co bychom chtěli do budoucna dělat. Je totiž řada výzev (a v nich
dotační finance), které můžeme využít - ať už regionální, strukturální, ministerské či
dotace EU. Všechny dotace je možné čerpat pro připravené obce či města. Připravené
se rozumí mít myšlenky, vize, mít projekty ap. Součástí PRO je i tzv. zásobník projektů.
V něm se právě odráží ty myšlenky, nápady, vize, názory obyvatel obce. Mohou v něm
být projekty či návrhy projektů reálné ale taky vizionářské, výhledové s možnou realizací třeba někdy. To, co je pro obec potřebné, co může ovlivňovat na dlouhou dobu
život obyvatel v obci, však nemůže rozhodovat jen devět zastupitelů. Je velmi potřebné
znát názory, nápady a myšlenky co nejširšího počtu občanů. A jednou z cest, jak tyto
názory zjistit, je forma dotazníku. Dotazník je vždy specifická forma získání názorů
a ve velké míře závisí na charakteru a formě položené otázky a možností odpovědí.
Už jen vytvořit takový Dotazník vytváří konfliktní situace. Jeden by tam chtěl to, jiný
ono. Co zastupitel, to jiný názor. Nedělám si iluze o tom, že byl sestaven kompletní
a bezvadný dokument, ale pokusme se společně nad ním zamyslet, vyplnit jej a odevzdat na vyčleněných místech. Poté bude vyhodnocen starostou a zastupiteli. Určitě to
bude věc velmi přínosná jak pro práci zastupitelů, tak i pro dotvoření PRO a doplnění
zásobníku projektů.
Za sebe bych si třeba dovedl představit více kultury v obci. Jsem si vědom toho, že pro
malou obec je to velmi složité. Ale není to nerealizovatelné. Nerealizovatelné je jen to, co
se nikdy nezkusí. Proč třeba nezkusit divadelní představení v místním kulturním domě?
Máme v obci tři bezvadné tradiční zábavy či plesy. Pokusili jsme se vloni udělat kulturní
program na naše Hody. Letos bychom chtěli pomyslnou laťku kulturního programu ještě
pozvednout. Byla vytvořena komise pro přípravu Hodů. Pokusíme se pro vás připravit program, na kterém se budete bavit, který se vám bude líbit. Z loňska využijeme to
nejlepší a doplníme něčím novým. Již dnes máme přislíbenou účast tanečních skupin
z Přerova, Boskovic a předjednané (před podpisem smlouvy) vystoupení současného
fenoménu televizních obrazovek - Dua Jamaha ze Slovenska.
Ve Zpravodaji chceme také otevřít rubriku „Jak to bylo kdysi“ – první článek najdete už
v tomto čísle.
A dále bychom rádi popřáli jubilantům. Což však nemůžeme bez příslušného souhlasu.
Ale o tom samostatný článek.
Ve Zpravodaji najdete i plakátek k vyhlášení soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
domů a předzahrádek. Přeji všem, ať se jim v soutěži daří, protože zvítězí nejen jednotlivec ale především hezké prostředí v našich Lobodicích.
M. Kouřil
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Dotace? Dotace!
Vážení občané,
rád bych Vás požádal o pomoc v souvislosti právě s dotacemi. Ve Zpravodaji je vložen
dotazník, který nám má pomoci zjistit, co v Lobodicích chybí, co byste si přáli, co vnímáte jako problém.
Připravujeme strategický dokument, který se nazývá „Program rozvoje obce“(dále jen
PRO). Tento program zahrnuje dlouhodobé plány a vize, které se týkají všech oblastí
života obce. Zahrnuje plány, které se budou realizovat v nejbližší době, ale také ty, které
bychom chtěli připravit, ale v současnosti nejsou v našich možnostech. Nebojím se napsat, že u některých může jít i o naše sny.
Nikdy neříkej nikdy. V duchu tohoto rčení se může stát, že někdy v budoucnu nastane
vhodná doba a naskytne se příležitost vybudovat v Lobodicích i něco neskutečného.
Samozřejmě se držíme při zemi a víme, že naše plány pro nejbližší období zahrnují projekty, které sníží energetickou náročnost obecních budov, které vyřeší nakládání s odpady, dořeší kanalizaci a v návaznosti na to i upraví vzhled obce úpravami chodníků,
komunikací či výsadbou zeleně.
Možná sami máte nějakou odvážnou myšlenku, nebojte se ji do dotazníku napsat. Je
velmi důležité, abyste nám pomohli vypracovat PRO a to tím, že vyplníte tento dotazník.
Jistě nám všem záleží na tom, aby Lobodice byly nejen příjemným, ale i krásným místem
k životu.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat na sběrných místech v obchodech, kostele, na
obecním úřadě, v jídelně, škole a školce a na webových stránkách obce máte možnost
tento dotazník vyplnit elektronicky.
Děkuji Vám za pomoc a nápady, které jistě povedou ke zvelebení obce.
Petr Hlavinka
Užívání obecních pozemků
Na území naší obce je spousta pozemků, jejichž vlastníkem je právě obec. Každý vlastník
má samozřejmě zájem na tom, aby jeho pozemky byly využívány ku prospěchu vlastníka
i ostatních. Také obec jako vlastník pozemků se snaží efektivně využít vše, co mu pozemek nabízí. Občas jde o pozemky, které jsou samostatné, nenavazují na další pozemky
obce a většinou jde o pozemky, které nejsou oploceny ani jinak označeny. A to je možná
kámen úrazu.
Způsob využívání obecního pozemku je výhradně rozhodnutím obce. Neexistuje zákon,
který přikazuje vlastníkům soukromých pozemků, aby oplocovali své pozemky. I když je
pozemek neoplocený a neoznačený, neznamená to automaticky, že by byl přístupný bez
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omezení. Omezenost nebo dokonce zákaz vstupu na pozemek není podmíněna plotem
nebo cedulí se zákazem.
Někteří občané totiž neoznačené a neoplocené pozemky používají jako odkladiště, odstavné parkoviště či skladiště. Mám tím na mysli různé hromady stavebního materiálu
od písku po cihly, ale také nepoužívané automobily a podobně, které jsou na obecním
pozemku bez souhlasu majitele pozemku. Zejména mi jde o to, že různé skládky skutečně hyzdí vzhled celé obce. A nejen to, někteří občané si před svými domy vysadili
předzahrádky, oplotili je, ale tyto předzahrádky jsou z větší části na pozemcích obce
a bohužel špatně zvolenou skladbou dřevin a jejich neudržováním ohrožují bezpečnost
silničního provozu.
Prosím tedy občany, kterých se toto týká, aby do července letošního roku přemístili zmíněné hromady materiálu, odstavené automobily na své pozemky, ale aby také ořezali
přerostlé dřeviny, které brání ve výhledu. Případně mne navštivte na obecním úřadě
a dohodneme podmínky užívání obecního pozemku.
Věřím, že všichni máme dobrou vůli k jednání a všichni se snažíme, aby Lobodice byly
upravenou vesničkou a příjemným místem k společnému životu, že tedy moji prosbu
chápete a podpoříte.
Petr Hlavinka.
starosta
Novoroční vystoupení
Naši malí a rodiče se každoročně těší na vánoční vystoupení. Bohužel chřipková epidemie způsobila, že před Vánoci onemocněli nejen představitelé hlavních rolí, ale téměř
všichni, kteří vystoupení připravovali. Poprvé po dvanácti letech jsme tedy vystoupení
museli zrušit. Ale protože pohádky, které jsme nastudovali, nebyly tematicky svázány
s Vánocemi, mohli jsme všechny pozvat na Novoroční vystoupení.
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Překvapením bylo procítěné provedení populární muzikálové skladby Najednou. Děvčátka se proměnila v pohádkové víly a projevila cit pro rytmus i melodii.
Starší školáci se směle pustili do písničky Zima, zima je. Nebáli se využít rekvizit a některé složité a nebezpečně vyhlížející prvky sklidily zasloužený bouřlivý potlesk.
Pohádkové pásmo zahájily děti z mateřské školky. Jejich Zvířátka a Petrovští nás zavedli
do lesa, kde pak prvňáčkové odehráli svého Budulínka. Druháčci a třeťáčci připomněli
Dvanáct měsíčků a nejstarší předvedli svou představu o námořnících a mořských vílách.
Bylo to milé a veselé vykročení do nového roku. Snad správnou nohou.

Novoroční pochod
Prvního ledna se uskutečnil novoroční pochod, kterého se zúčastnili jak místí senioři,
tak také tři nejmenší obyvatelé naší obce.
Šli jsme přes Moravský most, podél Moravy, až jsme skončili ve Sportbaru.
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Ačkoliv nebyl sníh, tuto vycházku jsem si pořádně užila a nemalý podíl na tom měla
příroda v okolí Lobodic.
Sára Kurowská
Jak to bylo kdysi
O znaku obce Lobodice
Lobodice patří mezi nejstarší obce na Hané. Už roku 1141 jsou zapsány jako majetek
olomouckého biskupa, od konce 15. století je drželi majitelé tovačovského panství. Odedávna stával v Lobodicích mlýn a panský dvůr, rozparcelovaný dnes od křižovatky po
točnu. K historii obce ale neodmyslitelně patří také obecní znak. Nejstarší obecní pečeť,
která je takovým „předchůdcem“ obecního znaku Lobodic, pochází z roku 1693. Na
vodě tu stojí věžička s barokní helmicí, kterou ukončuje makovice s křížkem a nápis
LOBODICZE. MANSTWI. 1693. Z této staré pečetě vycházel také autor nového obecního znaku. Obrys kaple byl jemně upraven, kolem něj se objevili dva odvrácení lososi
a malé křížky, které autor převzal z erbu hrabat ze Salmu a Neuburgu. Ti drželi Lobodice
v době, kdy vznikala původní pečeť. Modrá barva na současném znaku symbolizuje řeku
Moravu s jejími četnými rameny. Kormidlo, správně „půl palečného kola“ upomíná na
někdejší slavný lobodský mlýn.
Znak se dnes používá na všech oficiálních dokumentech obce a také je vyšitý na obecním praporu.
O líté vojně mezi Oplockými a Lobodskými
Roku 1860 stala se lítá vojna mezi Oplockými a Lobodskými. Na jaře toho roku byla velká voda, která 14 dní rozvodněná stála až po Chrbovský most. Všechna ryž a mnoho žita
proto na nížinách vymoklo. Taky Blatnica tehdy vystoupila z břehů a Oplockým trávník
-7-

Zpravodaj obce Lobodice 1/2016
až po novou Lobodskou hrázu zaplavila. A že neměli Opločtí kde pást, šli si stěžovat
k panu vrchnímu Bekarkovi, aby hrázu rozkopal a zalil trávu aj Lobockým. Vypravil se
tedy na 4. máje kancelářský sluha Dittrich s jedním sousedem Oplockým do Lobodic,
aby radnímu Josefovi Vrtělovi a hospodáři Jakubu Turovskému nařídil hrázu rozkopat.
Lobodští nechtěli ani slyšet, a tak se ti dva sebrali a šli zpátky do Oplocan. Radnímu
a hospodáři to ale nedalo, sebrali 12 sousedů a šli na hrázu patrolovat. Netrvalo ani půl
hodiny a už se na hrázu hrnuly celé Oplocany. Staří, mladí, dokonce i ženské s reléma
a motykama došli hrázu kopat. A to byla hrůza, že Lobodských byla jenom hrstka. Že
ale orali sousedé v poli, půjčili hospodáři koně a ten uháněl do Lobodic, šturmoval na
buben a sbíral kde keho potkal. Lobodští aj Chrbovští se v tu chvilu sběhli na hrázi a začala ta patália. Tu někteří utržili krvavé rány reléma po hlavě, tam jiní zas buchance po
zádech, na obou stranách byli ranění. Ale že bylo Lobodských víc, zvítězili, Oplocanské
zahnali a některé aj do vody hodili, aby měli na paměti.
Od té doby ale žádná taková voda už nepřišla a tak se na patáliu zapomnělo. A tak to
má byt.
Z obecní knihy Poznamenáni rozl. kupů z roku 1812

Ing. Stanislav Hlavinka

Masopust
V letošním roce proběhl další ročník Lobocké zabijačky a současně i Masopust. S masopustními oslavami jsme navázali na tradici, která v Lobodicích přečkala i světové války. Díky spolupráci s hanáckým spolkem Cukrle z Přerova můžeme v našem průvodu
spatřit typické kroje i starodávné maškary. Jsme pyšní, že místní, kteří se odvážně do
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průvodu vydávají také, nezůstávají s fantazií pozadu a jejich masky jsou veselé a často
hospodáři zkoumají, kdože se to pod maskou skrývá.
Masopustní průvod nejprve navštívil starostu, aby si od něj stárek se stárkovou vyptali
právo. I když se stárek nedržel předepsaného scénáře, právo nakonec dostal. Průvod tak
mohl vesele obejít vesnici. Maškary navštívili domácnosti, zatančili si s hospodáři a hospodyněmi a v mrazivém dni přinesly kousek veselého sluníčka.
Po obědě už u školky čekali nedočkaví mlsouni, aby ochutnali zabijačkové pochoutky,
které připravil osvědčený tým pod pečlivým dohledem pana Galusky.
Pro mnohé je již osvědčeným lákadlem košt slivovic. Po lítém boji a odpovědném hlasování vyhrála slivovice pana Svobody.
Doufáme, že se letos všem oslavy Masopustu líbily.
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Proč nemohou být školáci v mateřské škole o prázdninách a co s tím?
Dva měsíce prázdnin byly stanoveny výnosem císaře Josefa II. ze dne 24. května 1786
a od roku 1787 hlavní prázdniny probíhají v letních měsících – červenci a srpnu. Nejde
tedy o žádnou převratnou novinku, ale v současnosti přibývá rodičů, kteří nechtějí nebo
nemohou využít nabídek letních táborů či pobytu dětí u babiček.
Poslední roky se sem tam objeví dotaz rodičů, zda mohou během prázdninového provozu umístit svého školáka v mateřské škole. I kdybychom sebevíc chtěli těmto požadavkům vyjít vstříc, není to možné z legislativních důvodů.
Mateřská škola je určena výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, navíc je stanovena kapacita oddělení, která bývá naplněna díky tomu, že se naše mateřská škola střídá se
školkou v Polkovicích.
V neposlední řadě jde i o fakt, že školní rok trvá od září do června a v tuto dobu jsou
také školy a žáci v nich pojištěni, na letní měsíce se pojištění žáků nevztahuje, zatímco
u školek se pojištění dětí zavírá na delší období dle provozu školek.
Také skloubit činnosti vhodné pro tříleté děti a občas i mladší a aktivity pro žáky je pro
jednoho učitele, který musí dodržovat režim stanovený pro mateřské školy v době, kdy
žáci odpočívají od školních povinností, velmi náročné, ne – li nemožné.
Současně je komplikací i fakt, že žákovské obědy jsou dotované pouze v období daném
školním rokem. V době školních prázdnin je nutné uhradit oběd v plné ceně.
Protože však chápeme důvody rodičů školáků a vnímáme jejich problémy, nabídneme
v době prázdninového provozu naší mateřské školy tzv. příměstský tábor, tj. na pracovní
dny v období od 1. 7. do 18. 7. a od 22. 8. do 26. 8. 2016. Není obvyklé, aby tento typ táborů nabízela škola, ale protože v našem okolí není dostupné zájmové zařízení, dohodli
jsme se s panem starostou na tomto řešení.
Tábor je určen dětem od šesti let, ale pokud budou mít rodiče zájem, lze se dohodnout
na umístění i mladších dětí, které jsou aktivity schopné zvládnout, a které třeba nebudou
chtít jezdit do školky v Polkovicích.
Za sebe mohu slíbit, že se budeme snažit pomoci všem, kdo to potřebují, ale i naše možnosti jsou omezené.
Jana Blažková
Mladí hasiči mají stále co na práci
V rámci celoroční činnosti se v sobotu dne 26. 3. 2016 zúčastnili mladí hasiči netradiční taneční soutěže v Žabčicích u Brna, která nese název „Fire dance“. Píši sice netradiční soutěž,
avšak ona se - díky již svému desátému ročníku - stala vlastně tradiční. Šestkrát po sobě již
proběhla v Žabčicích, kde jsou pro ni v místním krásném a velkém kulturním domě ideální podmínky, navíc hasiči ze Žabčic ji mají vždy výborně organizačně připravenu. Tato
akce má však své kořeny na Přerovsku, kde probíhala poprvé na výstavišti v Přerově v roce
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2007. V roce 2008 proběhla v Rokytnici, 2009 v kulturním sále Přerovských chemických
závodů, 2010 v Císařově a pak, až doposud, v Žabčicích u Brna. Ani na jednom ročníku
nechyběli mladí hasiči z Lobodic. Hasičské tance jsou netradiční vsuvkou v celoročním
dění mladých hasičů, jejíchž hlavní náplní je požární sport a branné soutěže. To svědčí
o pestrosti a různorodosti, která při výchově dětí v kolektivu jde zrealizovat. Jsou pro zdravý rozvoj mladé osobnosti velice užitečné, protože pestrost a různorodost je v životě to, co
baví a mladí hasiči to mohou dosvědčit. Proto mají stále co na práci. Taneční soutěž zaznamenává každým rokem nějakou změnu, aby nedocházelo ke stereotypu. Ani v letošním
roce tomu nebylo jinak. Za Lobodice reprezentovali tři věkové kategorie mladých hasičů.
Přípravka s mazurkou a volným tancem, mladší žáci s mazurkou, cha-chou a volným tancem, starší žáci s polkou, argentinským tangem a volným tancem.
Za přípravku soutěžili:
Jaroslav Štěpánek a Veronika Štěpánková, Petr Řihošek a Karolína Zatloukalová, Sabina
Řihošková a Amélie Slouková.
Za mladší žáky:
Dominik Smištík a Eva Koschatzká, Filip Holomčík a Matěj Balcárek, Ondřej Dvořan
a Vendula Hegerová.
Za starší žáky:
Natálie Prokopová a Karolína Štramová,
Leo Nemrava a Martina Urbanová.
Odpady a odpadové hospodářství obce
Základem péče o vzhled obce i zdravé životní prostředí je hospodaření a nakládání s odpady. Správné a důsledné třídění odpadu a jeho shromažďování na příslušná
místa a do příslušných nádob v určených termínech je záležitostí nejen obce, ale každého obyvatele. Komunální odpad tvoří asi 17% procent odpadů v ČR. Je to zdánlivě
malé procento, ale je třeba si uvědomit, že se týká každého z nás. Podle dostupných
informací se produkce komunálního odpadu v ČR pohybuje nad 5 miliónů tun – to
znamená, že v průměru každý z nás včetně kojenců za rok vyprodukuje téměř půl
tuny odpadů.
Komunální odpad je tedy spojen s naším každodenním životem. Bohužel s růstem naší
životní úrovně roste i množství odpadu. Je to proto, že mnoho výrobků je konstruováno
tak, aby se případná oprava nevyplatila, a my spotřebitelé pak raději koupíme výrobek
nový. Nové výrobky kupujeme nad míru, vyhazujeme věci, které mohou ještě sloužit třeba někomu jinému. To je všeobecný trend a získali jsme nelichotivý přívlastek konzumní
či hyperkonzumní společnosti.
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Dříve nebyl problém odvézt odpad na skládku a dál se nestarat. Lidé si však uvědomili,
že budování nových skládek není možné do nekonečna, protože bychom za chvíli spotřebovali půdu, odpady by zabraly náš životní prostor.
Jsem rád, že v současnosti se již většina obyvatel naší obce aktivně zapojila do třídění
odpadu, protože možnosti využití odpadu jsou stále větší a odpad se stává žádanou surovinou pro další výrobu, případně pro výrobu tepla. Zbylý odpad, který nelze recyklovat
či rekultivovat, se likviduje tím, že se odveze na skládky, kde stále mnoho tun zůstává
zátěží pro životní prostředí jako trvale uložený odpad. Od roku 2024 začne v ČR platit
úplný zákaz skládkování právě tohoto směsného komunálního odpadu.
Z uvedeného je zřejmé, že nakládání s odpady je nejen věda, ale také velice náročný
proces. V naší obci se musíme v následujících letech ještě více soustředit na třídění odpadů, třebaže již teď realizujeme kroky, které povedou ke zdárné recyklaci či
rekultivaci svozem bioodpadu, sběrem textilu, tříděním skla, plastů a papíru. Máme
vypracovaný záměr na vybudování sběrného místa na MVE, stále ještě čekáme na
vyjádření ministerstva životního prostředí k naší žádosti o dotaci, kterou jsme podali
na podzim.
V Olomouckém kraji připadá průměrně na 130 obyvatel vlastní sběrné hnízdo, tedy
nádoby na papír, plast a sklo. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že Lobodice nezůstávají
v třídění pozadu. Máme velmi odpovědné občany, kteří poctivě třídí nejen sklo a plasty.
Všimněme si také, jak se plní nádoby na víčka PET lahví, které sbírají mladí hasiči v rámci pomoci nemocným dětem. Ve škole a školce naše děti realizují každoročně několik aktivit či mezinárodních projektů, které vedou k odpovědné spotřebě a snižování odpadů.
Bohužel právě s ohledem na náročnost zpracování odpadů a nakládání s nimi se neustále zvyšují ceny za skládkování komunálního odpadu a ceny služeb všech ostatních
organizací, kteří v řetězci participují. Z tohoto důvodu byla obec nucena zvýšit cenu za
svoz odpadů o 50,-Kč na občana, tedy občané platí 400,- Kč a dítě do 15 let 350,- Kč.
I když se to nezdá, je tento poplatek jeden z nejnižších v regionu.
Kontejnery na bioodpad byly umístěny na Chrbově a Cvrčově vedle kontejnerů na sklo,
papír a plast. Dále jsou před hasičárnou, v Okrouhu, na Radchouzkách a u mostu před
MVE. Toto rozmístění budeme monitorovat a případně je přemístíme jinam podle potřeb občanů.
Do kontejneru na bioodpad patří
• Tráva, sláma, seno.
• Listí a piliny.
• Drobné dřeviny, jednoleté výhony, odřezky, hobliny.
• Zbytky ovoce a zeleniny.
• Zbytky rostlin a květin z úpravy zeleně a zahrad.
• Organické odpady z domácností a kuchyní.
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Větší větve, keře a ostatní vzrostlé dřeviny prosím ukládejte vedle kontejneru
Do kontejneru na bioodpad je přísně zakázáno ukládat stavební suť ani jiný komunální odpad.
Petr Hlavinka,
starosta
Hlášení na e-mail
Obecní úřad Lobodice nabízí občanům novou službu – rozesílání textové podoby hlášení obecního rozhlasu do emailových schránek.
Obecní úřad tak reaguje na přání občanů, kteří nemají možnost poslouchat hlášení
v době, kdy nejsou doma.
Jak se přihlásit?
Všichni, kdo máte zájem o zasílání hlášení obecního rozhlasu do své emailové schránky,
pošlete na adresu starosta.lobodice@seznam.cz vaše jméno, příjmení a emailovou adresu, na kterou chcete, aby vám bylo hlášení zasíláno. Do pole „předmět“ zadejte prosím
– rozhlas na email .
Moje jarní prázdniny
Byl jsem pět dní doma, potom volal táta, že můžeme přijet do Písku, tak máma řekla, že
jo a jeli jsme. Nejprve do Brna, koupili jsme si místenku, přešli přes Vaňkovku na nádraží, počkali jsme na autobus a dvě hodiny jsme jeli za tátou.
Matěj Balcárek
Moje prázdniny byly, že jsme slavili můj svátek. Hrála jsem si s Kryštofem, naučila jsem
ho chodit. Taky jsem pomáhala s obědem. Šli jsme i na procházku a vzala jsem si kočičky
do vázy. Taky máme na dvoře kočky a psy. Kočka nám vběhla do domu, honili jsme ji
a ne a ne ji chytnout.
Gabča Dočkalová
Byl jsem na bowlingu, na šipkách, u babičky a taky na počítači.

Lukáš Zvonek

Ve středu jsem se vzbudila časně(9:00) díky budíku, který začal vyzvánět, protože mi měl
přijít balík s pedigem. A jak mělo, tak se i stalo. Po zbytek dopoledne jsem pletla košíky.
Odpoledne jsme s mamkou uklízely můj pokoj. Nutno podotknout, že špinavé ponožky
byly jedny z nejčistších věcí, co jsme tam našly. (pozn. pro čtenáře – určitě je to vtip!)
Sára Kurowská
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Vstávali jsme brzy ráno a šli jsme koupit věci na opékání. Pak jsme šli do lesa, kde už bylo
všechno připravené. Druhý den jsme šli s kamarády na dětské hřiště a hráli stop zem,
zombíky, hoňku a schovku. Další den jsme šli cvičit psa na cvičák. A to je asi tak všechno.
Pavel Skopal
Mohli jsme vstávat později a chodil jsem ven s Pájou a Vaškem. Hráli jsme si, potom
jsem šel k babičce a také k rybníku. Chytil jsem kapra.
Filip Heger
Každý den jsem byl u babičky a přijela moje teta. S taťkou jsem opravoval. Jezdil jsem na
kole. Kreslil jsem papoušky. S Dášou jsem si hrál pexeso a různé hry.
Martin Harang
Moje prázdniny byly hezké. Byli jsme tři dny u babičky Mračkové. Houpala jsem se na
houpačce, chodila jsem na procházku s Blekem, to je pes.
Maruška Mračková
Z činnosti SK Sokol Lobodice
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 4 přípravná utkání. Kvůli nepřízni počasí se odehrály 3 zápasy. Výsledky zápasů:
28. 2. 2016 Lobodice – Polkovice 3:4 (3:1). Branky: Dočkal Radim 3x
5. 3. 2016 Lobodice – Měrovice - zrušeno
12. 3. 2016 Blatec – Lobodice 1:1 (1:0). Branka: Dvořák Jiří
20. 3. 2016 Lobodice – Polkovice 8:2. Branky: Dočkal Radim 3x, Hilbert Zdeněk, Vrba
Jan, Vrba Ondřej, Dvořák Petr, Věrný Miroslav
V neděli 27. 3. 2016 začíná jarní část okresního přeboru, ročník 2015/2016.
Rozlosování okresního přeboru mužů ročník 2015 – 2016 (JARO)
Den Datum
Kolo Zápas
Začátek
Ne
27. 3. 2016 15.
So. Lobodice - So. Skalička
15.30 hod.
Ne
3. 4. 2016
16.
So. Domaželice – So. Lobodice 10.00 hod.
Ne
10. 4. 2016 17.
So. Lobodice - So. Radslavice
16.00 hod.
Ne
17. 4. 2016 18.
So. Soběchleby - So. Lobodice
10.00 hod.
Ne
24. 4. 2016 19.
So. Lobodice - SC Stará Ves
16.00 hod.
So
30. 4. 2016 20.
So. Prosenice - So. Lobodice
16.30 hod.
Ne
8. 5. 2016
21.
So. Lobodice - So. Hustopeče
16.30 hod.
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So
Ne
Ne
Ne
Ne
So

14. 5. 2016
22. 5. 2016
29. 5. 2016
5. 6. 2016
12. 6. 2016
18. 6. 2016

22.
23.
24.
25.
26.
14.

So. Býškovice - So. Lobodice
So. Pavlovice - So. Lobodice
So. Lobodice - So.Opatovice„B“
Sp. Lipník „B“ - So. Lobodice
So. Lobodice - So. Lazníky
So. Želatovice „B“ - So. Lobodice

16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.

15.00 hod.
15.15 hod.
15.15 hod.
15.30 hod.

Maškarní ples
SK Sokol Lobodice pořádal v pátek 18. 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 třicet krásných
masek, tři nejlepší masky obdržely pěkné ceny.
V sobotu 19. března se uskutečnil dětský maškarní ples. Začátek byl ve 14.00 hod. Pro
děti bylo připraveno občerstvení zdarma a soutěže. Oblíbené kolo štěstí bylo v letošním
roce nahrazeno tombolou. 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 zápasy v nadstavbové části s těmito výsledky:
5. 12. 2015 HC Rymice Bulls – Lobodice 5:3. Branky: Baranyai Tibor, Zdráhal Radek,
Baďura Michal.
13. 12. 2015 Tovačov–Lobodice 7:5.Branky: Havrila Petr 3x, Baranyai Tibor 2x
9. 1. 2016 Lobodice–HC Senators 4:6.Branky: Havrila Petr 2x, Baranyai Tibor 2x
16. 1. 2016 Red Devils-Lobodice 5:4 po sam. nájezdech. Branky: Havrila Petr 2x, Baranyai Tibor, Baďura Michal.
23. 1. 2016 Lobodice-HC Rychlov 4:8. Branky: Havrila Petr 2x, Baďura Michal, Zdráhal
Radek.
30. 1. 2016 Rebels – Lobodice 1:6. Branky: Baranyai Tibor 2x, Zbránek Tomáš, Havrila
Petr, Havrila Pavel, Dvořák Petr.
V nadstavbové částy se hokejisté umístili na předposledním místě, neprobojovali se tak
do play-off a tím je čekali zápasy o celkové umístění, s těmito výsledky:
6. 2. 2016 Lobodice – Rebels 6:3. Branky: Havrila Pavel 2x, Brázda Patrik, Baranyai Tibor, Zdráhal Radek, Studnička Josef.
14. 2. 2016 Red Devils – Lobodice 6:4. Branky: Krejčí David 2x, Dvořák Petr, Havrila Pavel
21. 2. 2016 Lobodice – HC Rymice Bulls 3:1. Branky: Havrila Pavel, Brázda Patrik, Havrila Petr.
Po těchto výsledcích naši hokejisté obsadili v sezóně 2015/2016 celkové 12 místo ze
14 účastníků.
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Kroužky ve škole
Od druhého pololetí školního roku nabízíme další zájmové kroužky. Vedle už osvědčených kroužků vaření, výtvarného, ekokroužku, sportovního a dramatického se objevil
kroužek hry na flétnu, taneční a doučování.
A co se v kroužcích děje?
Hra na flétnu byla původně určena dětem s logopedickými problémy, ale navštěvují jej
i děti, které prostě jen chtějí umět hrát na hudební nástroj. Logopedická prevence je spojena i s dramatickým kroužkem. Ten oslavil první úspěch účastí v přehlídce scénického
čtení, ale děti stejně nejvíc baví příprava loutkového představení pro malíčky z mateřské
školy. Taneční kroužek patří dětem, které připravují vystoupení na Radovánky. Máme se
na co těšit. Doučování se zaměřuje spíše na rozvoj logického myšlení a případné aktu-
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ální docvičování. Malí kuchaři každý týden připraví něco moc dobrého, výtvarníci své
práce předvádí při různých příležitostech. Ekokroužek děti důvěrně nazývají výbuchy,
protože jde hlavně o zajímavé pokusy s výraznými efekty, ale také o systematickou činnost dětí, která směřuje k šetření energií, nakládání s odpady, péčí o zahrádku apod. Nu
a sportovci? Zkouší všechno, co se týká zdravého pohybu. Teď se těší, až vyzkouší nový
basketbalový koš.
V družině se navíc připravují pravidelné výtvarné dílny s Veronikou Matlochovou . Děti
se již naučily grafické technice linorytu, vyrobily si vitrážového motýlka a připravujeme
podmalbu na skle i další zajímavosti a hlavně velké radosti.
Ohlédnutí za přípravou VELIKONOC
Již po několikáté jsme připravili v místním KD “dílničky” které nás vždy navodily na
,,SVÁTKY JARA“. Tak tomu bylo i letos, kdy jsme si mohli vyrobit různé ozdoby na dveře
i okna. Techniky k vytvoření různých dekorací a výrobků byly různé a umění zúčastněných také. V neposlední řadě musíme připomenout ukázku a trpělivost paní Aničky
při paličkování. Každý měl příležitost si vyzkoušet náročnost této ruční práce, avšak
zájemců moc nebylo,… Závěrečnou tečkou sobotního odpoledne bylo hledání čokoládových vajíček a zajíčků pro děti, ochutnávka mazanců, beránka a jiných dobrot. Snad
se i v příštím roce můžeme zase těšit na skvělé odpoledne.
Jana a Jana
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POZVÁNKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 8. 4. 2016 v 16 hod. na místním OÚ přivítáme nové občánky do svazku obce Lobodice.
za kult.komisi
Jana Hormanská
AKCE PRO DĚTI
Při příležitosti ,,DNE DĚTÍ“ pro vás kulturní komise pří OÚ LOBODICE připravila
výlet do ZOO Jihlava. Výlet se uskuteční dne 11. 6. 2016, odjezd v 7.00 hod z Točny. Děti
z Lobodic do 15 let vše zdarma, dospělí platí příspěvek na dopravu (200,-Kč) a vstupné
do ZOO (100,-Kč). Závazné přihlášky se budou přijímat na místním OÚ.
za kult.komisi
Jana Hormanská
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Zveřejnění výročí
Chcete-li zveřejnit ve Zpravodaji obce v rubrice „Společenská kronika“ informaci o výročí narození, úmrtí či narození dítěte, je nutné, aby:
- v případě výročí narození dotčená osoba nebo její přímý příbuzný,
- v případě narození dítěte zákonný zástupce dítěte,
- v případě úmrtí manžel, manželka, děti a není-li jich, rodiče,
vyplnili formulář (viz níže), který je k dispozici na obecním úřadě a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, souhlasili se zpracováním osobních údajů obcí Lobodice a zveřejněním jména, příjmení a data narození ve Zpravodaji obce. V případě, že nebudeme mít
písemný souhlas, nebudou informace zveřejněny.

Písemný souhlas občana o zveřejnění narozenin, úmrtí či narození dítěte
ve Zpravodaji obce
Občan (jméno, příjmení, datum narození):
…………………………………………………………………………………………
Trvale bytem ……………………………………………………………………………
Telefon………………………………………………………………………………….
Dávám souhlas se zveřejněním výročí narozenin, úmrtí, narození dítěte ve Zpravodaji
obce (nehodící škrtněte).
Přejeme si být pozváni na obřad Vítání dětí
Ano
Ne
Souhlasím s návštěvou jubilanta
Ano
Ne
Souhlasíme se zpracováním a uchováním osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.
V Lobodicích, dne ……………………..

………………………………………………...
Podpis občana (zákonného zástupce)
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NEJHEZČÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA
Obec Lobodice vyhlašuje soutěž o nejhezčí
výzdobu oken a nejhezčí předzahrádku.

Soutěž bude probíhat
od 1. května do 31. srpna.
Hodnotit bude komise, obyvatelé obce
budou na hodech rozhodovat o tom,
kdo získá zvláštní cenu.
Ceny budou předány během
kulturního programu hodů.
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Plán akcí 2016
DEN

DATUM

ČAS

AKCE

poznámka

DUBEN
Pátek

8. 4. 2016

16.00

Vítání občánků - obecní úřad

Obec
SK Sokol
Obec

Neděle

10. 4. 2016

16.00

Mistrovské utkání Lobodice Radslavice

Sobota

16. 4. 2016

9.00

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Sobota

16. 4. 2016

Neděle

17. 4. 2016

Pondělí

18. 4. 2016

Neděle

24. 4. 2016

Úterý

26. 4. 2016

Sobota

30. 4. 2016

9.00

První kolo mladých hasičů v
požárním sportu v Popůvkách

Hasiči

Sobota

30. 4. 2016

16.30

Mistrovské utkání Prosenice Lobodice, odjezd 15.30 hod.

SK Sokol

10.00

16.00

Zahájení kolosezóny

Sportbar

Mistrovské utkání Soběchleby Lobodice, odjezd 8.30 hod.

SK Sokol

Jiné děti, program o různých
typech postižení

ZŠ a MŠ

Mistrovské utkání Lobodice Stará Ves

SK Sokol

Galaxie Zlín - pohybové aktivity

ZŠ a MŠ

KVĚTEN
Neděle

1. 5. 2016

11.30

Hasičská mše

Hasiči

Neděle

1. 5. 2016

15.00

Stavění máje

Hasiči

Úterý

3. 5. 2016

Listování s Lukášem Hejlíkem povídání o knihách

Sobota

7. 5. 2016

Maminko, babičko, zvu Tě

Neděle

8. 5. 2016

Sobota
Sobota

ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ, Obec

16.30

Mistrovské utkání Lobodice Hustopeče

SK Sokol

14. 5. 2016

Okresní kolo Lobodice - mladí

Hasiči

14. 5. 2016

16.30

Mistrovské utkání Býškovice Lobodice, odjezd v 15.00 hod.
- hřiště Horní Újezd

SK Sokol
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Mistrovské utkání Pavlovice Lobodice, odjezd v 15.15 hod.

Neděle

22. 5. 2016

16.30

Sobota

28. 5. 2016

14.00

Kácení máje

16.30

Mistrovské utkání Lobodice Opatovice/Všechnovice „B“

Neděle

29. 5. 2016

SK Sokol
Hasiči
SK Sokol

ČERVEN
Sobota

4. 6. 2016

Přebor MHJ - mladí hasiči

Hasiči

Neděle

5. 6. 2016

Přebor MHJ - dospělí

Hasiči

Neděle

5. 6. 2016

Po-Pá

30. 5. 6. 6. 2016

Sobota

11. 6. 2016

Neděle

12. 6. 2016

Pondělí

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

SK Sokol

Škola v přírodě - Rajnochovice

ZŠ a MŠ

7.00

Den dětí - výlet do ZOO Jihlava

Obec

16.30

Mistrovské utkání Lobodice Lázníky

SK Sokol

13. 6. 2016

ZOO Brno - program o zvířatech

ZŠ a MŠ

So-Ne

18. 6. 19. 6. 2016

Mistrovství české republiky mladí hasiči

Hasiči

Sobota

18. 6. 2016

16.30

Mistrovské utkání Želatovice
„B“ - Lobodice, odjezd v 15.30
hod.

SK Sokol

Sobota

25. 6. 2016

14.00

Radovánky a pasování prvňáčků

ZŠ a MŠ

Úterý

28. 6. 2016

TARZANIE a Pustevny, výlet
pro všechny

ZŠ a MŠ

16.30

ČERVENEC
1. 7. 18. 7. 2016

Prázdninový provoz MŠ +
přílobodický tábor (v případě
zájmu)
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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 – PA 6:00 – 17:00
SO
6:00 – 10:00
Potraviny u kostela
Tel: 608 305 357
Provozní doba: PO – PA 6:30 – 19:30
SO – NE 7:00 – 19:00
Potraviny Cvrčov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 14:30
SO
7:30 – 10:30
NE
9:00 – 10:00
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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
Hasiči 		
– 150
Záchranná služba
– 155
Tísňová linka
– 112
Poruchy : plyn
– 1239
voda
– 840 668 668, 585 243 263
elektřina
– 840 850 860, 800 225 577
Linka důvěry(nonstop)
Pro dospělé – 585 417 777
Pro děti
– 585 416 600
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

Hlavinka Petr

starosta.lobodice@seznam.cz

602 514 389

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

723 055 331

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099
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