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Zpravodaj obce Lobodice 4/2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok zase utekl jako voda a čekají nás Vánoce, Silvestr a nový rok 2018.
Rok 2017 přinesl mnoho práce, ale i společných zážitků. Povedlo se uspořádat několik
nových akcí, které se snad stanou také tradičními, takže vedle plesů, hodových slavností,
vánočních akcí se budeme scházet u vodáckých závodů Od mostu k mostu, Struhafestu
a také budeme dál jezdit na výlety. Jsem moc rád, že se naše aktivity setkávají se stále
větším zájmem, že se na nich schází stále více a více lidí od těch úplně maličkých dětí po
naše seniory. Doufám, že se poslední setkání seniorů líbilo opravdu všem účastníkům,
protože letos se dostavil rekordní počet seniorů, kteří se vydrželi bavit dlouho do večera.
A o to jde – najít to, co máme společného, najít to, co nás baví, najít příležitosti k potkávání a setkávání. To se daří díky aktivnímu přístupu všech našich spolků, kteří nejen
pomáhají při organizaci obecních akcí, ale také realizují své vlastní, a velmi tak přispívají
k pestré nabídce aktivit během celého roku, čehož si všímají i za hranicemi naší obce. Je
pro mne velice příjemné, když slýchám od občanů jiných obcí, že se u nás stále něco děje
v tom dobrém slova smyslu.
Se starým rokem ovšem neodchází to, co jsme započali. Dokončíme opravy a stavby,
které se uskutečnily i díky dostatku financí z různých dotačních titulů za spoluúčasti
obce. Plánujeme další akce a aktivity, které povedou ke zlepšení života v naší obci, ať už
ve spolupráci např. s Charitou Kojetín, mikroregionem Střední Haná či samostatně protože víme, že Lobodice toho potřebují ještě hodně zlepšit. Chceme, aby Lobodice byly
opravdu místem šťastného a spokojeného života pro každého.
Přeji vám všem, klidné svátky prožité podle vašich představ, přeji splnění snů, i těch
skoro zanedbatelných. Hlavně vám všem přeji hodně zdraví, radosti a pohody, spoustu
pěkných dnů v novém roce 2018.
Petr Hlavinka
Starosta
Z redakční rady
Vážení spoluobčané, milé děti, čtenáři našeho Zpravodaje. Právě si listujete v posledním
letošním čísle, možná hledáte něco, co tam k vašemu překvapení není a nacházíte něco,
co jste tam třeba nečekali nebo dokonce něco, co tam je k vaší nelibosti. Ale tak to prostě
je. Dopisovatelů je pár, redakční rada má pět členů a výsledkem je produkt, na kterém
jsme se shodli všichni. Víte, pro nás členy Redakční rady nebo přímo pro mě jako předsedu je velmi snadné reagovat na pichlavé poznámky kteréhokoliv pisatele. My totiž můžeme na jejich články reagovat, protože je čteme ještě před případným zveřejněním. Můžeme jim to dát „sežrat“. Kdežto oni by náš názor, naše vyjádření viděli až v tisku. A to
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je dle mého názoru nefér. To je hlavní argument, kterým jsem přesvědčil členy Redakční
rady, abychom se nepouštěli do slovních přestřelek s kýmkoliv na stránkách Zpravodaje.
Přestože v některých příspěvcích jsou smyšlené údaje, rádoby přání, nepodložené informace apod. Na druhou stranu máme možnost článek upravit nebo redakčně zkrátit. Ani
tuto možnost jsme ale nevyužili a příspěvky zveřejňujeme vždy v plném znění.
Rád bych jen okrajově zmínil dvě akce, kterých jsem se v posledním období účastnil.
Setkání seniorů bylo přátelské, uvolněné, lidi se na sebe usmívali a jakoby se už připravovali na svátky. Alespoň na chvíli zapomněli na svůj věk, své nemoci a popovídali si
spolu u sklenky vína. Je moc fajn, že se mohou na pozvání obce jedenkrát za rok sejít
lidi, kteří pro fabriku, firmu, společnost, obec apod. odvedli kus dobré práce a zaslouží
si plné uznání nás všech. A je ohromné, že si to své „stárnutí“ dokážou oživit akcemi,
prožít spolu, chodit na výlety, procházky. Dočtete se o tom v jednom z našich příspěvků.
Tou druhou akcí byla výroční členská schůze našich hasičů. Velké díky za to, co pro lidi
a hlavně pro děti a mládež děláte. Vlastně celý tento rok byl ve znamení vyšší aktivity
obce, školy, školky a organizací v konání různých akcí, výletů apod. Doufejme, že nadšení, elán, chuť dát něco dohromady vydrží.
Chci poděkovat všem členům Redakční rady za úsilí, aktivitu a snahu o dodržování termínů při zpracování podkladů do jednotlivých čísel Zpravodaje. Není to jejich povinnost, všichni to děláme proto, že chceme občany informovat, děláme to ve svém volném
čase a snažíme se o to, aby to bylo čtivé. Proto doufám, že spolu zvládneme i další rok.
Máme v Radě nového člena, slečnu Mertovou nahradila paní Eva Déduchová, věřím, že
bude posilou a dobrou konzultantkou a oponentkou.
Přichází pro mnohé nejkrásnější, pro některé nejvystresovanější a pro jiné nejvíce deprimující část kalendářního roku - vánoční svátky. Vánoce – to je ten krásný čas rodinných setkání, radosti z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí. Přeji nám všem,
abychom si mohli naplno vychutnat sváteční atmosféru a v kruhu svých blízkých prožili
to nejpříjemnější období celého roku. Ostatně dočtete se i to, co mají děti z naši školy na
vánocích nejraději – nejvíce je tam přání, aby rodina byla spolu, spolu doma a aby byli
všichni hodní a měli se rádi.
Redakční rada přeje všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a do Nového roku štěstí, pevné zdraví a úspěchy v osobním i profesním životě.
Za Redakční radu M.Kouřil
Dotace? Dotace!
Vybudování chodníku z dotace Olomouckého kraje
V letošním roce jsme požádali Olomoucký kraj o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje
-3-

Zpravodaj obce Lobodice 4/2017
2017“ na vybudování chodníku k samoobsluze COOP. Díky kladnému rozhodnutí jsme
mohli nyní zpřístupnit cestu v současnosti k jedinému obchodu v obci i občanům se sníženou pohyblivostí, protože chodník, který vznikl je bezbariérový, takže se k obchodu
dostanou i maminky s kočárky, malé děti i další naprosto pohodlně a komfortně.
Na tento chodník nám Olomoucký kraj poskytl dotaci ve
výši 300 000,-, která pokryla
téměř polovinu nákladů na
jeho výstavbu. Dotační programy vyhlašované Olomouckým krajem jsou velkou
příležitostí, jak zlepšit život
obyvatel obce, i jak zvelebit
vzhled obce.
Petr Hlavinka
starosta

Z historie
Mlýn – elektrárna
Čerpáno: František Gajdica – Lobodice 1131-1971
První zmínka o mlýnu ve středu obce je z roku 1600, kdy patřil kroměřížskému
biskupství. Lobodický mlýn prodalo biskupství 20.září 1757 za 400 zlatých Karlu
Nechvátalovi.
Mlynář měl ročně odvádět 532 zl.a 40 kr. a mlýn udržovat v dobrém stavu. Kdyby
mlýn vyhořel (mlýn byl dřevěný) bez viny mlynářovy dostane se mu dříví z biskupských lesů za mírnou cenu a doveze se mu dřevo robotníky až na místo. Pivo a kořalku
musí mlynář brát vždy z hospody lobodické, ale jen pro svou potřebu nikoliv na výčep.
Panské obilí musí zadarmo mlít, podobně šrotovat panský slad. Honby a rybolovu se
musí zdržet. Karel Nechvátal prodal mlýn 1. března 1780 Josefu Dvořákovi a po jeho
smrti roku 1821 prodán veřejnou dražbou Václavu a Barboře Urbánkovým za 35400
zl.vídeň.měny.
Nový majitel mlýn v roce 1827 důkladně opravil. Tuto stavební činnost připomíná
erb na průčelní straně a tmavá deska s následujícím textem: Renovat / -Anno Domini
1827 Venzel Urbánek/. Erb představuje formu stočeného pergamenu, v jehož horní
polovině je biskupská mitra, vpravo čepel meče, vlevo je koleso, vpravo znak orlice
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a pod ní opět koleso. V rozích vespodu je letopočet 1704. Mlýn 25. dubna 1905 do základů vyhořel. Jeho spáleniště bylo zakoupeno městem Kojetínem, které zde vystavělo
vodní elektrárnu, která již v roce 1908 započala dodávat první elektrický proud, kterým byl osvětlován Kojetín a později i Lobodice. Trasa elektro kabelu vedla ulicí Vrbí
a pak pokračovala pod zemí po “Klášternicích“ a “Špalíru “ do Kojetína. Elektrárna je
dosud v provozu a nyní je v majetku Obce Lobodice.
Zpracoval: Ing. Stanislav Hlavinka
Setkání seniorů 2017
Letos Obec Lobodice pozvala své seniory na sobotu 25. 11. 2017 do sálu. Zde všech devadesát vzácných hostů čekal veselý program, který připravily děti ze školky a školy, ale
i skupina nadšenců pod vedením paní Hormaňské, která předvedla výjevy ze známých
českých filmů. Roman Hlavačka se srdnatě zhostil dvojrole Kelišky a studenta z filmu
Slunce, seno. Zdatně mu v roli faráře Otíka sekundoval starosta obce. Tanec z filmu Holky z porcelánu už byl jen čistě dámskou záležitostí, která jistě potěšila a hlavně pobavila.
Zástupkyně Kojetínské Charity informovaly o pokroku v našem společném projektu
tzv. terénních služeb, který se konečně v příštím roce již podaří realizovat, takže rodiny
budou moci využít odborných služeb při péči o dlouhodobě nemocné.
K posílení uvařily kuchařky z naší ZŠ a MŠ výbornou knedlíčkovou polévku, kuřecí
řízek s bramborovým salátem, vše doplněno minerálkami, pivem či vínem. Ke kávě
pak patřily koláčky a frgále paní Zbránkové.
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K tanci a poslechu hrála dokonce o hodinu déle skupina Mini pod vedením pana Sekery. Bohatá tombola jistě potěšila všechny výherce, ale rozhodně neznamenala konec
odpoledne. I když večer došlo pivo, nedošla dobrá nálada a výborná parta zpěváků ještě odzpívala několikahlasé party lidových písniček na dobrou noc. Kromě výborného
pocitu si ještě všichni odnesli nové kalendáře a drobné dárky s fotografiemi naší obce.
Děkujeme všem, kdo setkání připravili i všem, kteří přišli a odcházeli skvěle naladěni.
Za kult.komisi J. Blažková
Podzim a adventní čas ve škole
Od minulého čísla Zpravodaje uteklo hodně vody a ve škole se stále něco děje. Samozřejmě vedle učení.
V říjnu jsme se opět zúčastnili celostátních dobrovolnických aktivit 72 hodin. Letos jsme
kromě triček dostali i ovocné stromy – hrušně, třešně a jabloně, které jsme s dětmi zasadili ve školní zahradě.
Na podzimní výlet jsme se vypravili do Sluňákova, kde se mladší děti proměnily v mravenečky a poznávaly život v mraveništi, zatímco starší si obešly celý areál jako poutníci
sedmi branami Pomoraví, což jsou stavby, které realizovali slavní čeští výtvarníci a architekti se záměrem zprostředkovat poznání přírody všemi smysly. Děti se procházely
Rajskou zahradou, ale ocitly se i ve tmě uvnitř Sluneční hory, četly vzkazy ve dřevě. Kdo
bude chtít, může se s rodinou do Sluňákova na takové putování vydat i o víkendech, jde
o velmi zvláštní a příjemný zážitek.
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Čertoviny
Tento rok připravují pro žáky paní učitelky Ježková a Válková ve spolupráci s odborníky
NaZemi poznávání fungování života obce díky programu Obr od Bodláčí hory. Ve škole
vznikají dvě krásné a zajímavé vesničky, do kterých děti zapracují své představy o vesnici
a o jejím životě. Všichni jsme zvědaví, kam se jejich vesnice posunou, co jejich obyvatelé
dokážou. Zatím společně prožili hody, dušičkový čas i přípravu adventního období. Přitom zjišťují, co je pro každou obec důležité, co je to samospráva, co všechno lze dokázat
s ostatními, jak se mohou realizovat nápady každého., jak je důležité spolupracovat, vážit
si jakékoliv kvalitní práce ostatních, nehledat jen to špatné, ale odrážet se od dobrých
věcí.
Teprve v říjnu na podzim jsme dostali vyhodnocení přijímacích zkoušek na střední školy
z dubna 2017. Protože už několik let všichni naši žáci, kteří o studium na víceletém gymnáziu projevili zájem, byli přijati, zajímalo nás celostátní srovnání, což společný rámec
přijímacích zkoušek letos umožnil. S radostí jsme si přečetli, že se naše žačka v konkurenci neztratila a umístila se v českém jazyce i matematice v prvním decilu všech uchazečů z celé republiky s vysokým bodovým ziskem. Máme velkou radost, protože to znamená, že by mohla být přijata i na vyhlášená gymnázia v celé republice. Je to samozřejmě
výsledek důsledné práce rodiny a především spolupráce rodiny a školy .
Stejně tak máme obrovskou radost z druhého místa Nikolase Špinky v podzimní části
celostátní výtvarné soutěže Očima dětí.
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V sobotu 2. 12. si mohli všichni
přijít do sálu vyrobit adventní věnce nebo drobné dárky, pro malé
děti byl připraven asi hodinový
zábavný program Čertoviny aneb
když se čerti v Lobodicích ženili.
Celou akci připravila škola ve spolupráci s obcí.
A pak už budou Vánoce, Nový rok.
Za všechny ve škole děkuji všem za
přízeň a přeji klidné svátky
Jana Blažková
Ředitelka ZŠ a MŠ

Dílničky

Floriánské trio na hasičské zbrojnici v Lobodicích
Nejprve k historii, kdo to byl Svatý Florián a proč se stal patronem hasičů. Svatý Florián
byl první Rakouský katolický světec a mučedník. Zemřel v roce 304 a 4. května si připomínáme jeho památku. Pocházel z Norika, území dnešního Rakouska, které náleželo
k Římské říši. Byl důstojníkem Římské armády. Hnali jej před soud za to, že chtěl osvobodit křesťany. Po trýznivém mučení byl s kamenem přivázaným k hrdlu svržen z mostu
do řeky Temže. Legendární pojednání směřující k hasičství, je prý ale výsledkem legend,
že modlitbou v mládí zachránil hořící dům.
První nádoby v jeho ruce prý měly obsahovat
vodu hasící vyprahlost a zlo. Patronem hasičů
a ochráncem proti požárům se stal zřejmě až po
15. století, nejspíš v souvislosti s tím, že vodou
v níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z pořekadel, spojených s úctou ke Svatému Floriánovi
zní : „ Kde pálí oheň žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, Svatý Florián.“ Z toho
plyne, že jeho přímluva k Bohu, může hasit
i oheň zloby a nenávisti.
Hasičský sbor z Lobodic má tu čest vlastnit dokonce trio ztvárnění Svatého Floriána. Nejstarší
je soška, vysoká asi 60 centimetrů. Podruhé je
zobrazen na slavnostním praporu a třetí ztvárnění Svatého Floriána představuje smaltovaný erb.
Soška Svatého Floriána pochází z konce 20. let
Erb Florián
minulého století, kdy byla postavena hasičská
-8-

Zpravodaj obce Lobodice 4/2017

Prapor Florián

Soška sv. Floriána

zbrojnice a soška vystavena v trojúhelníkovém výklenku nad vchodem. Při opravách fasády v osmdesátých letech byla sundána a po roce 2000 byla restaurována panem Zbyňkem Látalem a umístěna v klubovně na hasičské zbrojnici. Prapor byl vyšit v klášteře
v Českých Budějovicích v roce 2013, je také umístěn v klubovně na hasičské zbrojnici
a smaltovaný erb byl vyrobený ve smaltovně Tupesy u Velehradu a byl zavěšen do trojúhelníkového výklenku nadvchodem do hasičské zbrojnice 8.12.2017 na místo, kde před
mnoha lety stála soška. Zajímavost tkví v tom, že všechna tři ztvárnění Svatého Floriána
mají stejnou podobu.
Představil jsem Vám tři symboly Svatého Floriána, které vlastní hasičský sbor. Jsou to patroni, stojící na stráži při naší činnosti. Chraňme památku Svatého Floriána, který nehasí
jen hořící plameny, ale také svár a nenávist, která může zachvátit naše srdce. I v našich
rodinách by měl zářit odkaz Svatého Floriána, jako připomínka potřebné prevence proti
zlobě a nesvornosti. Avšak proti nim se dá bojovat mocnou zbraní. Tou zbraní je láska.
Antonín Krátký
Místo zpětného odběru
Vážení spoluobčané,
V minulém zpravodaji jsem v článku nazvaném „Sběrné místo“ uvedl, že pneumatiky
jsou zvláštní odpad, o kterém nikdo neví, kam patří a nikdo ho nechce. Pletl jsem se.
Na základě tohoto článku se mi jeden z občanů ozval s tím, že zákon o odpadech tuto
problematiku řeší. Stanovuje výrobcům pneumatik zřídit tzv. Místa zpětného odběru.
V současné době existuje v ČR společnost ELTA, která má s různými provozovateli smlouvu o zřízení místa zpětného odběru a kteří jsou povinni pneumatiky odebrat.
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Zpětný odběr musí být bezplatný, nesmí být vázaný na koupi nových pneumatik a odebírat se musí pneumatiky bez rozdílu jejich značky a typu. Veškeré informace si můžete
přečíst na přiloženém letáku nebo na internetových stránkách www.elta.cz. Seznam míst
zpětného odběru se podle informací této společnosti průběžně upravuje, takže aktuálně platný můžete najít na stránkách společnosti ELTA nebo na stránkách Ministerstva
životního prostředí www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Na uvedené adrese je k této problematice uveden celý článek včetně postupu v případě odmítnutí odběru. Většinou ale stačí,
když se zmíníte o podání stížnosti na ředitelství České inspekce životního prostředí.
Problém s odmítnutím se rychle vyřeší.
František Škrabal
Aktivní seniorský klub
Krátké ohlédnutí za aktivitami našeho Seniorského klubu v letošním roce.
Hlavní a pravidelnou činností je cvičení v pondělí a ve čtvrtek v Mateřské škole.
Mám radost, že je o toto nenáročné, ale prospěšné cvičení zájem a podařilo se nám získat
nové cvičenky.
Podle počasí chodíme s Nordic walking (holemi) do nedalekého lesa, kde máme svou
oblíbenou trasu. Nepravidelně jezdíme hrát bowling do Kojetína. Každou první středu
v měsíci chodíme hrát šipky do „Sport baru Baďa“, je to dobrá příležitost jak vyplnit
volný čas.
V rámci dne matek jsme v restauraci „U Orlů“ uspořádaly diskotéku pro starší a pokročilé. Dobře jsme se všichni pobavili a doufám, že příště se nás zúčastní víc.
Smíšené pětičlenné družstvo se zúčastnilo II. ročníku krajských sportovních her seniorů
55 + na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Soutěžilo se v 10 disciplínách za účasti 28
družstev. Naši senioři vybojovali krásné 20 místo.
Dvě tříčlenná družstva se zúčastnila turnaje v pétanque, který pořádá seniorský klub
Troubky. Je zde vždy přátelská sportovní atmosféra a je příjemné sledovat zápolení vrstevníků o dobré umístění.
Dne 20. 6. 2017 se uskutečnil celodenní výlet pro širší veřejnost obce na Zámek Úsov
a do Javoříčských jeskyní. Snad jsme si všichni tento horký den pěkně užili a byli spokojeni.
Po dobu prázdnin jsme dle zájmu využily příležitosti účastnit se čtyř výletů, které pořádala Obec.
Tradiční setkání seniorů naší obce, které se uskutečnilo dne 25.11.2017, bylo opět velmi
hezké a příjemně prožité odpoledne a podvečer. Vždy je milé vystoupení našich dětí,
které nám předvedly své dovednosti. Kulturní program byl obohacen nečekaným, ale
vtipným pásmem scének „našich“ kuchařek a pana starosty.
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Děkujeme tímto zastupitelstvu obce za uspořádání tohoto setkání a všem děvčatům za
obsluhu a výborné občerstvení.
Před tímto setkáním některé z nás provázely zdravotní problémy, proto se nám nepodařilo přispět svým vystoupením do kulturního programu.
V letošním roce nás v únoru nečekaně opustila po krátké zákeřné nemoci naše kamarádka Maruška Šupíková a v listopadu po krátké nemoci paní Zdenka Šulcová. Budou
nám chybět, ale vzpomínat budeme stále.
Přeji Vám všem krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně
hodně zdraví a spokojenost.
Za aktivní klub seniorů
Anna Navrátilová
Očima seniora 75+
Vážení čtenáři Zpravodaje,
Brzy nám skončí rok 2017, který byl třetím rokem práce našich zastupitelů zvolených
v r. 2014. Jistě si mnozí z nás pamatují, jak nám kandidáti z jednotlivých stran a hnutí zasílali
letáčky, proč bychom měli volit právě je a co všechno pro seniory budou dělat. Výsledek plnění předvolebních slibů není nijak valný, ba mohu napsat, že je jich splněno jen minimum.
Naši zastupitelé vychází asi z toho, že senioři mají útrpnou snášenlivost, a když to vydrželi dosud, tak své životy už nějak dožijí (třeba i bez klubovny).
No to jsem ujel někam do nostalgie. Tak tedy teď se vyjádřím ke Zpravodaji a některým
článkům. Že Zpravodaj vychází, chválím od počátku. A že by měl poskytovat objektivní
a vyvážené informace na to je zákon. Já slovu objektivní rozumím, jako že pravdivé
informace. Ale např. v článku p. Kouřila „ Z redakční rady“ o té pravdivosti pochybuji.
Vysvětlím proč. Pan Kouřil zde chválí ty občany obce, kteří pomáhali při přípravě, organizaci a zabezpečení hodů. To je v pořádku a mohl by je uvést i jmenovitě. Ale tvrzení,
že to dělají zdarma asi pravdivé není. Ze své zastupitelské funkce určitě ví, že z rozpočtu roku 2017 jsou Sokoli podpoření částkou 130.000 Kč, hasiči 223.000 Kč, myslivci
25.000 Kč, zastupitelé berou pravidelně odměny každý měsíc, rybáři 5.000 Kč, nu a ti
nadšenci (pokud je to mládež nebo jejich rodiče) 161.000 Kč. Takže já si myslím, že té
odměny ze strany OÚ je tam dost.
K rozhodnutí red. rady zda bude či nebude dávat taková či onaká vyjádření je věcí jen
red. rady. Ale ústní vyjádření na zastupitelstvu neberu vážně. A víte proč? Protože politik má krátkou paměť. Proto asi vzniklo pořekadlo, co je psáno, to je dáno. Ale ani toto
neplatí 100%, neboť v č.3/2015 píše p. Kouřil za RR toto: pro příští rok chystáme zveřejňování usnesení z jednání zastupitelstva. Od té doby uplynuly 2 roky a nic. Tak nevím,
jestli se zastupitelstvo neschází, nebo RR nepracuje.
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Dále bych se vyjádřil k článku p. Blažkové z č.1/2017, kde se píše:
„zkusme přestat rozlišovat, kdo je dítě, kdo je pracující, kdo senior …..a nehledejme
důvody proč to nejde“. Já ji ujišťuji, že my senioři ty důvody nehledáme, ale ony přicházejí samy. Vždyť mnozí z nás mají taková zdravotní omezení, která nám neumožňují se
těchto aktivit zúčastnit. A když se podíváte do historie, tak zjistíte, že už čínský filozof
a státník Konfucius (žil na přelomu 5. a 6. století před naším letopočtem) dělil lidskou
společnost na mladé, dospělé a staré. A už tehdy věděl, že životní styl a priority jednotlivých skupin se značně liší. Proto napsal, že mladí preferují radost a lásku, dospělí práci
a přátelství a staří mír a pokoj. Senioři skutečně potřebují trochu jiný přístup od funkcionářů. Proto asi vznikl odbor politiky stárnutí při MPSV, který má ve svém programu
zajímat se o problémy seniorů a pomáhat je řešit. A p.Pernes – předseda rady seniorů
dodal, že je potřeby, aby problémy seniorů řešili lidé, kteří se s nimi denně setkávají
a rozumějí jim.
Dále poznámka k autorům příspěvků a RR.
Snad by nebylo na závadu každý příspěvek podepsat nejen jménem ale i funkcí pisatele.
Vždyť např. u p. Kouřila nebyl za uplynulé tři roky ani jeden příspěvek z finančního
výboru, vždycky jen za RR. A u paní Blažkové zase nevím, který příspěvek píše jako
ředitelka školy a který jako předsedkyně sociální komise, nebo jako členka kontrolního
výboru, či jako členka kulturní a sportovní komise, nebo jako členka redakční rady.
Jinak ještě jednou díky za Zpravodaj a věřím tomu, že v č. 1/2018 bude nejen rozpočet
na celý rok 2018 ale i výsledky hospodaření r. 2017.
Na závěr si dovolím připojit jednu veršovánku pro všechny zastupitele:
Plňte svoje předvolební sliby, ta klubovna nám hodně chybí, chceme se scházet stále
víc- senioři z Lobodic.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do roku 2018 hodně zdraví a osobní pohody. Doufám, že se v novém roce sejdeme alespoň na stránkách zpravodaje
Belhárek Josef
Neangažovaný senior
Svíčkárna RODAS a předvánoční Vídeň
Po loňském velkém úspěchu jsme se rozhodli uspořádat stejný výlet znova. Byl to výlet do
svíčkárny RODAS v Olomouci. V ceně 120,- Kč byla cesta, ale i balíček materiálu pro výrobu
dvou svíček, vonných solí do koupele a vánočního zápichu. Všichni se zaujetím vyráběli a přikupovali další a další materiál. Každý si odnesl naprosto originální a neopakovatelné výrobky,
ale hlavně při tvořivé práci zjistili i ti, kteří tvrdí, že jsou na všechno netalentovaní, že jsou
vlastně velice zruční a že neexistuje nepovedený výrobek. A že při práci se krásně relaxuje.
Letošní poslední výlet se konal v sobotu 9. 12. Kam jinam jsme mohli v tomto období
zavítat než do Vídně, která je kromě jiného proslavená svými vánočními trhy?
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Brzy ráno vyrazilo třicet osm neohrožených cestovatelů do chladné zimy. V cíli cesty
jsme si nejprve prohlédli slavný komplex budov Hudertwasserhaus, který se z původně zamýšleného bydlení pro sociálně slabé skupiny obyvatel, stal vyhlášenou vídeňskou
lokalitou, ve které jsou pořadníky pro více než stovku zájemců na jeden byt. Příjemná
procházka do centra nám ukázala klidnou tvář rakouské metropole. Ovšem u hotelu Sacher a budovy Opery už ticho skončilo. Turisté i obyvatelé Vídně nás už pak provázeli na
každém kroku. Chvíli k rozjímání nabídla návštěva nádherné Katedrály svatého Štěpána, kterou mnozí využili k zapálení svíček za své blízké. Palácový komplex Hofburg nás
přivítal drobným sněžením, které nás ale nepřipravilo o velkolepé pohledy na majestátní
císařské budovy. Před vídeňskou radnicí se proháněli malí i velcí na bruslích a nás čekal
vánoční trh s tradičními punči ve vyhledávaných hrníčcích, které jsou každý rok a na každém místě jiné. Takže kromě vánočních drobností si většina z nás vezla domů červené
botičky nebo modrý hrníček s andělem jako upomínku. Cesta k autobusu metrem byla
trochu dobrodružná, protože nefungovalo úplně vše, takže jsme se doslova prodírali
davy, jeden odvážný cestovatel dokonce nastoupil do dřívějšího spoje, ale všichni jsme
v pořádku dorazili na stanici Stadion a mohli se s Vídní unavení, ale spokojení rozloučit.
Cestou jsme si ještě vymysleli, kam příště, ale to až jindy. Teď už noc nebrání tomu,
abychom se připravili na vánoční svátky a zavzpomínali na všechny dobrodružství letošního roku.
Jana Blažková
Plány školy na rok 2018
Celý podzim byl ve znamení podávání žádostí o různé granty. Protože však došlo ke
změnám ve vedení ministerstev, zatím máme pouze informace, že naše žádosti vyhovují
formálním požadavkům, ale zda budou schváleny ještě, nevíme. Ale doufáme, že ano.
Nejprve půjde o podporu pro žáky, kteří se zúčastní kurzu plavání. Ten by měl být výrazně levnější oproti všem minulým. Kurz zahajujeme hned 9. ledna.
Dále máme připravený program Nenuda, který zahrnuje prodloužení doby družiny, jak
ráno, tak především v odpoledních hodinách. Kromě prodloužené doby družiny a zřízení tzv. školního klubu Nenuda zahrnuje i několik běhů příměstských táborů. I zde by
měla být znatelná úspora, snad se výsledek dozvíme co nejdříve, abychom mohli vše
organizovat již v zimě.
Rodiče dětí, které jsou pojištěny u VZP, již letos mohli žádat prostřednictvím školy o příspěvek na ozdravný pobyt, který již mají na svých účtech. Dle informací VZP by měl
tento příspěvek být poskytnutý i v roce 2018, jen se musí administrativně dořešit ještě
před výjezdem, takže již v lednu VZP oslovíme. Snad nový ministr tuto aktivitu podpoří.
Připravujeme také úpravu zahrady při mateřské škole v přírodním stylu. Protože současná podoba zahrady již nevyhovuje normám, využili jsme nové výzvy pro úpravu zahrad při mateřských školách.
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Ve školní družině se připravuje projekt hodina pohybu navíc, protože se osvědčilo zvýšení počtu hodin povinné tělesné výchovy, kdy máme nyní v každém ročníku tři hodiny tělocviku týdně. Abychom dětem nabídli opravdu smysluplnou náplň volného času
a zvýšili jejich tělesnou zdatnost, přidali jsme tuto hodinu i v zájmovém vzdělávání.
Budeme také pokračovat v našem hledání toho nejlepšího ve stravování, takže můžeme
slíbit, že akce Maminko, babičko, zvu tě, bude zase o regionální kuchyni, ale ještě s něčím navíc, co se dotýká všech. Ale to si zatím necháme jako květnové překvapení.
Samozřejmě Masopust už má své místo v kalendáři, takže 3. 2. 2018 se mohou všichni
příznivci těšit na tradiční průvod a zabijačkové speciality.
Možná se to zdá málo, ale věřte, že vše potřebuje spoustu sil a času navíc. Ale děláme to
rádi, protože nás naše práce těší a děti nám přináší spoustu radosti i veselých zážitků.
Snad to tak bude s vaší podporou i dál.
Jana Blažková
Ředitelka ZŠ a MŠ
Přání
V říjnu jsme byli požádáni, abychom v praxi ověřili lekce z projektu Největší přání, který
připravuje organizace Člověk v tísni. Prožili jsme několik hodin s modrým plyšovým
koníčkem a hledali, co je pro dítě nejdůležitější, co dítě pro svůj život potřebuje. Byly to
velice hezké hodiny, při kterých jsme zjistili, že naše děti mají srdce na pravém místě, že
za jejich občasným zlobením se skrývá laskavost, citlivost i hluboké city.
Na ty chvilky jsem si vzpomněla nyní, před Vánoci. Pro každého budou Vánoce jiné.
Někdo se sejde s velkou rodinou, jiný bude mít u štědrovečerního stolu prázdné místo,
které nejde zaplnit. Někdo bud radostně prožívat každý okamžik, jiný bude mít smutné
myšlenky. Ale všichni budeme v jeden den vnímat společně, že se děje něco zvláštního.
Ve světě jsou Vánoce často spojené s rozjuchanou postavou veselého dědečka ze severního pólu. U nás přináší vánoční poselství malý chlapeček. Jak stihne obejít všechny domácnosti, to nikdo netuší. Ale víme, že jeho příchod je dotekem lásky a štěstí. A také sdílení. Přeji všem, aby letošní Vánoce byly oknem, které se otevře do lepších dnů. Nejspíš
se všechna přání nesplní, ale aby se každému z vás splnilo aspoň jedno docela maličké
přání, aby se v nás všech probudila dobrá vůle, aby se otevřela naše srdce, abychom prožili sváteční čas v klidu a pohodě, abychom našli čas sami pro sebe, k našemu usebrání,
tedy nalezení toho, čeho jsme si třeba celý rok nevšimli, co je pro nás osobně nesmírně
důležité.
Za všechny ve škole vám také přeji nový rok plný zdraví a dobrých chvil.
Jana Blažková
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Přání dětí aneb Milý Ježíšku
Přání našich dětí. Jestlipak je rodiče poznají? Přepisy anglických názvů ponechány v původní autorské verzi, aby si angličtináři trošku poluštili.
Přeju si tablet a čepici a šaty a sukně a podpatky a svetr a prstýnek a náramky.
Chtěla bych ajfon huavej, kufřík s malovátkama, mikinu a tepláky twajlajsaga, rtěnku.
Sešit na malování a psaní, knížku vědomostí, knížku do angličtiny, kufřík s malovátky,
šaty na ples, střevíčky, zvířátka, která můžeme krmit.
Přál bych si telefon, papouška, novou aktovku, počítač, hry na xbox.
Moc bych si přál 2 mobily, 2 tablety, 1 počítač, 15 losů, televizi.
Já bych si přála méďu, skejbort, velkýho plyšáka kosatku, mluvicího robota.
Přála bych si ohňostroj, knížku, plyšáka lišku a zdraví pro všechny.
Chtěla bych jojo, velkého živého papouška, kyblík, svoji pracovnu.
Přál bych si hru paní Pavouková, lego a dinosaura.
Přál bych si mobil Huawei 9 lité, bedničku na bluetooth, jsem hodný. A ještě obal na
Huawei.
Já bych chtěl velké auto na ovládání a ještě světelný meč.
Přál bych si, aby se vrátil táta, RC Nico Vaporizer, Hot Wheel dráhu. Lego City police,
aby byla moje rodina spolu.
Přál bych si Nerfku, sedací pytel, nějakou dobrou karimatku a hlavně hrozně moc sněhu.
Moje největší přání je jet na Slovensko.
Chtěla bych jet zase na výlet do Prahy, abych ji zase celou viděla.
Moje přání je velká kniha, celou bych ji přečetla za jeden den.
Vánoce mám nejraději, protože
Mě baví dávat všude ozdoby, líbí se mi stromeček, vybírání a zabalování dárků. Ze všeho
nejlepší je štědrovečerní večeře, rozbalování dárků a pohádky v televizi.
Jsou dárky a rybička na večeři.
Ježíšek nosí všude dárky, padá sníh, děti si s ním hrají, a protože se máme rádi.
Padá sníh, hrajeme si spolu, děláme anděly ve sněhu a sněhuláky, sáňkujeme, lyžujeme,
běžkujeme, všichni si povídáme, hrajeme si se zvířaty, hladíme je, že jsme spolu.
Máme se rádi, dostáváme dárky a je krásný stromek.
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Dostanu dárky a oblečení, je rodina spolu, jsou všichni hodní aj maminka s taťkou i Eddie.
Dostanu dárky a všichni jsou šťastní.
Jsou nádherné a chodí Ježíšek.
Pečeme cukroví a kokosky, jsme s rodinou, děláme bramborový salát s řízkem a dostáváme dárky.
Dostáváme dárky, pečeme cukroví, jsme doma s rodinou a padá sníh.
Můžeme být spolu doma, jsou veselé a šťastné, proto je mám tak rád.

SK Sokol Lobodice, z.s.
- kopaná- muži
Mužstvo mužů oddílu kopané SK Sokol Lobodice pokračovalo po hodech podzimní
částí okresního přeboru zbylými sedmi zápasy s těmito výsledky:
28.9.2017 Lobodice – Hustopeče nad Bečvou 2:4 (1:1) – Branky: Vrba Ondřej (PK),
Dvořák Petr
1.10.2017 Lobodice – Jezernice 4:2 (2:2) – Branky: Dvořák Jiří, Hilbert Zdeněk (PK),
Vrba Ondřej, Dvořák Petr
8.10.2017 Lobodice – Lipník nad Bečvou „B“ 4:2 (1:2) – Branky: Vrba Ondřej 2x, Dvořák Petr, Vlad Mykhaylo
15.10.2017 Domaželice – Lobodice 2:2 (1:0) – Branky: Hilbert Zdeněk 2x
22.10.2017 Lobodice – Prosenice 5:1 (2:0) – Branky: Dvořák Petr 2x, Hilbert Zdeněk,
Vlad Mykhaylo, vlastní
4.11.2017 Býškovice/Horní Újezd – Lobodice 4:3 (3:1) – Branky: Vlad Mykhaylo 2x,
Dvořák Petr
11.11.2017 Bělotín „B“ – Lobodice 13:2 (6:2) – Branky: Vrba Ondřej 2x
Něco ze statistik: Mužstvo mužů se po podzimní části okresního přeboru umístilo na 7
místě, s 22 body a skórem 36:39, za 7 výher 1 remízu a 5 proher. Hráči obdrželi celkem
19 žlutých a 1 červenou kartu.
Střelecky se nejvíce prosadil Vrba Ondřej s 11 brankami, Hilbert Zdeněk s 7 brankami
a Dvořák Petr se 6 brankami. Nejlepším nahrávačem byl Vrba Jan se 6 přihrávkami.
Zimní příprava mužů začne v polovině ledna 4-6 tréninkovými jednotkami ve sportovní hale
v Troubkách. V měsíci březnu by mělo mužstvo sehrát 3 přátelská utkání a v neděli 25.3.2018
zahájí jarní část okresního přeboru zápasem na hřišti Sokola Hustopeče nad Bečvou.
kopaná- mladší žáci
Mužstvo mladších žáků také pokračovalo podzimní části okresního přeboru dalšími zápasy s těmito výsledky:
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28.9.2017 Lobodice - Tovačov 0:7 (0:4)
1.10.2017 Lobodice – Křenovice 5:2 (2:1) – branky: Ossosová Lucie 2x, Zezulka Tomáš
2x, Rypka Michal
8.10.2017 Křenovice - Lobodice 5:2 (3:0) – branky: Zezulka Tomáš, Rypka Michal
10.10.2017 Tovačov – Lobodice 6:0 (3:0)
24.10.2017 Lobodice – Horní Moštěnice 0:6 (0:3)
Mladší žáci se umístili po podzimní části okresního přeboru na 5 místě se 7 body, za
2 výhry, 1 remízu a 6 proher skórem 19:40. Branky vstřelili: Rypka Michal 7x, Ossosová
Lucie 6x a Zezulka Tomáš 6x
Mladší žáci zahájí jarní část sezóny v sobotu 7.4.2018 zápasem na hřišti FK Troubky.
- hokej
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje pokračovalo dalšími zápasy základní části v kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) s těmito výsledky:
21.9.2017 Lobodice – HC Rymice Bulls 0:5
30.9.2017 HC Morkovice – Lobodice 4:2 – Branky: Bocan Jiří, Baranyai Tibor
9.10.2017 HC Kvasice - Lobodice 2:3 - Branky: Zbránek Tomáš 2x, Baranyai Tibor
18.10.2017 HC Senators - Lobodice 2:3 – Branky: Brázda Patrik 2x, Havrila Petr
21.10.2017 Lobodice – Red Devils 0:4
26.10.2017 HC Žopy – Lobodice 6:7 – Branky: Baranyai Tibor 2x, Peřina Josef 2x, Dvořák Petr 2x, Hejkrlík Pavel
4.11.2017 Lobodice – Rebels 3:6 – Branky: Baďura Michal, Bocan Jiří, Dvořák Radovan
9.11.2017 HC Spartak Hulín - Lobodice 8:1 – Branka: Brázda Patrik
16.11.2017 Lobodice – HC Rychlov 5:3 – Branky: Dvořák Petr 2x, Brázda Patrik, Bocan
Jiří, Zbránek Tomáš
2.12.2017 HC Tovačov – Lobodice 0:1 (SN) – sam. nájezd Baranyai Tibor
Hokejisté jsou zatím po 14 odehraných zápasech základní části na 11. místě se 14 body
a skórem 37:66, za 6 výher a 7 proher. Nejvíce branek vstřelili: Baranyai Tibor 7x, Brázda
Patrik 6x, Dvořák Petr a Havrila Petr po 5.
Petr Navrátil
SK Sokol Lobodice si Vás dovoluje pozvat na maškarní ples a dětský maškarní
ples. Maškarní ples se bude konat v pátek 16.3.2018 ve 20.00 hod. v sále kulturního
domu. K tanci a poslechu bude hrát skupina Zona-M z Kojetína. Dětský maškarní
ples se bude konat v sobotu 17.3.2018 od 14.00 hod. také v kulturním domě. Hrát
bude DJ Zdeněk Zatloukal.
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
osobních a pracovních úspěchů Vám přeje
SK Sokol Lobodice
- 17 -

Zpravodaj obce Lobodice 4/2017
Hospodská šipková liga 2017/18
Do letošního ročníku šipkové ligy se přihlásily dva týmy z Lobodic. Kolo před koncem
podzimní části jsou na rozdílných pólech tabulky.
Tabulka 2017/2018
Pořadí Tým
1
Sportbar Baďa B
2
Š Vepři K
3
Kino City
4
Š Vepři K „B“
5
Sysli Tvorovice
6
Panteři 2016
7
Sportbar Baďa A
8
Draci „A“
9
Draci „B“

Kolo
7
7
7
6
7
7
6
7
6

V
6
6
5
4
3
3
1
0
0

VP
0
0
1
0
1
0
0
0
0

P
1
1
1
2
3
3
5
6
6

PP
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Výsledeky
76:36
76:36
68:45
61:35
57:56
47:66
34:62
38:75
25:71

Legy Body
172:98
18
172:104 18
158:118 17
141:96
12
141:136 11
124:147 10
90:142
3
102:171
1
66:153
0
Michal Baďura

Připomínky k novému jízdnímu řádu
Jak jste jistě zaregistrovali, je připraven nový jízdní řád autobusů, který bude platit
od 1. 1. 2018. Protože do tohoto jízdního řádu nebyly zapracovány všechny naše připomínky, rozhodli jsme se, že na základě připomínek cestujících vyvoláme osobní jednání
s poskytovateli autobusové dopravy a požádáme o přehodnocení některých spojů tak,
aby byly vyhovující pro naše občany.
Žádáme vás tedy o zpracování vašich připomínek písemně a předání těchto připomínek
do 31. ledna 2018.
Petr Hlavinka
Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem občanům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku v loňském roce. Současně
oznamujeme, že letošní Tříkrálová sbírka proběhne tradičně v sobotu 6. 1. 2018. Výtěžek
opět poputuje částečně potřebným do zahraničí, ale větší část zůstane v Charitě Kojetín
a bude využita pro občany v našem okolí. Věříme, že najdeme hodně otevřených dveří
a laskavých srdcí. Koledníci zazpívají a poděkují všem.
J. Hormaňská
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Tři králové
Plán akcí PRO ROK 2017/2018
PROSINEC 2017
Neděle

24.12.2017

15.00

Živý Betlém v žudru

Hasiči

Neděle

24.12.2017

20.00

Půlnoční mše svatá v kostele

Farníci

Pátek

29.12.2017

16.00

Vánoční koncert v kostele

Farníci

Neděle

31.12.2017

23.30

Silvestrovské setkání s ohňostrojem
před obecním úřadem

Obec

LEDEN 2018
Pondělí

1.1.2018

Sobota

6.1.2018

Sobota

20.1.2018

9.45

Novoroční výšlap - sraz před obecním úřadem

hokejisté

Tříkrálová sbírka

Charita

20.00

Country bál v kulturním domě

hasiči

ÚNOR 2018
Sobota

3.2.2018

Sobota

17.2.2018

20.00

Masopust

ZŠ a MŠ,
Obec

Myslivecký ples v kulturním domě

Myslivci

BŘEZEN 2018
Pátek

16.3.2018

20.00

Šibřinky

Sokol

Sobota

17.3.2018

14.00

Dětské šibřinky

Sokol
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Advent v Lobodicích
Těsně před uzávěrkou čísla se odehrály v Lobodicích dvě již tradiční adventní akce.
Spolu s Přerovským deníkem a vlastně celou republikou se ve středu 13. 12. před školou
sešli všichni, kdo si chtěli společně zazpívat koledy. Hlasováním si čtenáři Deníků vybrali koledy pro sedmý ročník Česko zpívá koledy, pan starosta vyzvedl v redakci zpěvníky
a v 18:00 jsme všichni začali zpívat. Malí, velcí, zpěváci i neškolené hlasy, ale s o to větším nasazením a zájmem. Rozcházeli jsme se po půl osmé s příjemným zážitkem v duši
a ještě někteří dozpívávali písničky.
V pátek 15. 12. děti ze školy a školky pozvali všechny občany na své vystoupení. Přes dvě
stě hostů se tak ponořilo do světa pohádek o čertících, vánočce, princi, který hledal štěstí
a o nebeské spravedlnosti. Závěr vystoupení patřil vánočním písničkám, které dojaly
nejednu babičku. Nu a potom už si návštěvníci prohlédli výstavku s vánočními výrobky
dětí, ochutnali obří vánočku paní Zbránkové nebo cukroví šikovných maminek, dokoupili drobnosti, které vyráběly děti. Dospělým v příjemných rozhovorech a dětem při hře
čas utekl jako voda. Zkrátili jsme si tak čekání na Ježíška opravdu moc hezky.
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Služby a obchody v obci
Pedikůra, manikůra – Marie Špalková
Tel: 605 742 359
Provozní doba: dle objednávek
Masáže – Rostislav Sedláček
Tel: 608 628 995
Provozní doba: dle objednávek
Thajská masáž, skandinávská masáž, reflexní terapie – Iveta Boháčková
Tel: 608 605 960
Provozní doba: dle objednávek
Holičství a kadeřnictví - Andrea Ryšavá
Tel: 608 712 405
Provozní doba: dle objednávek
Autodoprava (dovoz a odvoz materiálu) - Rudolf Hnízdil
Tel: 739 463 490
Autoservis KRÁTKÝ, pneuservis, geometrie, diagnostika – František Krátký
Tel: 773 927 697
Provozní doba: po-pá 8-20h
Potraviny COOP Tel: 581 731 172

Provozní doba: PO – PA 6:00 – 17:00
SO
6:00 – 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
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

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)

Kontakty na členy Redakční rady
Déduchová Eva

eva.deduchova@seznam.cz

721 366 247

Blažková Jana

jabala@centrum.cz

774 060 774

Řihošek Pavel

rihosek.911@pivovary.cz

724 776 911

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

602 247 670

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099
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