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Zpravodaj obce Lobodice 3/2016
Slovo starosty
Vážení občané,
věřím, že jste si během letních měsíců odpočinuli, nabrali síly, užili jste si dovolenou
nebo prázdniny podle svého. Někdo cestoval, jiný pracoval na zahrádce, s mnohými
jsme se potkali nejen na procházce obcí, ale také na akcích, které se povedlo zorganizovat.
Na začátku prázdnin jsme uspořádali nultý ročník závodů Od mostu k mostu. Původně šlo o společnou myšlenku s Michalem Baďurou , která nejspíš měla zapadnout jako
mnoho jiných. Nakonec od zimy vše uzrálo a na startu se sešlo překvapivě osmnáct posádek, které své umění předváděli na kánoích, které zaručovaly stejné podmínky všem
– tedy, že si je všechny posádky navzájem půjčovaly.
Záchranářský tým profesionálních hasičů byl doplněn i částí osazenstva Baywatch (Pobřežní hlídky) a vodáci byli mohutně povzbuzováni širokým publikem. Nutno podotknout, že všichni vydrželi fandit i závodit celý den, který se nezvykle vydařil. Velké ovace
sklidily nejen vítězné posádky, ale také ty, které okusily vodu Mlýnského náhonu a musely být zachraňovány.
Už nyní přemýšlíme nad tím, jak organizaci zlepšit a zajistit zábavu pro všechny a případně i večerní program.
Dále jsme zájemcům nabídli dva zájezdy a to na Hostýn a do Čech pod Kosířem, vše pak
vyvrcholilo bohatým hodovým programem v září.
Chtěl bych poděkovat těm členům SK Sokola Lobodice, kteří pod vedením Antonína
Gregovského ve svém volnu včas dokončili úpravy Letního tak, že nyní můžeme nabídnout i zastřešené posezení.
Velice si cením práce všech, kteří se podíleli na organizaci hodových akcí – od fotbalistů,
kteří připravili krásná utkání žáků, žen a starých pánů i dospělých v pátek i v neděli nebo
sobotní promáčený nohejbalový turnaj, ale i těm, kdo nedělní ráno strávili u rybníka ať
už jako pořadatelé, závodníci či diváci na tradičních hodových rybářských závodech na
Močidle. A samozřejmě musím vyzdvihnout ty, kteří se zasloužili o zdárný a úspěšný
průběh hlavního hodového odpoledne v sobotu, ovšem také ty, kteří se starali o mysliveckou hodovou zábavu, i když právě sobotní počasí nám zkomplikovalo vše, co dalo.
Děkuji za veliký kus práce i za ty neviditelné drobnosti, které přispěly k tomu, že naše
hody jsou bohatší, veselejší a hlavně pro všechny.
Přeji vám všem klidné a krásné podzimní dny.
Těším se na setkání s Vámi při akci Kafe se starostou dne 17. října od 17 hodin, na kterou
Vás srdečně zvu.
Petr Hlavinka,
starosta
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Z redakční rady
Vážení spoluobčané,
obvykle máme při sestavování Zpravodaje menší problémy jednak s počtem příspěvků
a jednak s malým počtem přispěvatelů. Jsem moc rád, že toto číslo je výjimkou. Že dopisovatelů či přispěvatelů je více. A i když některé příspěvky řeší stejné téma, tak jsme je
zařadili. V každém je přece kapku jiného…
Máme za sebou prázdniny a dovolené. Máme za sebou také Hody. Řada příspěvků se
jimi zabývá. Přáli jsme si, ať nám vyjde počasí. A to jediné nám opravdu, ale opravdu nepřálo. Naopak. Vyloženě se na nás “vyřádilo“… Přesto přišlo na Letní více než 400 diváků
a to je co říct. Všechna plánovaná vystoupení se podařilo uskutečnit, byť některá musela
být vinou počasí zkrácena a některá byla opravdu hodně improvizovaná, protože v čase
jejich vystoupení se nebe otevřelo a ani poctiví, pilní a neúnavní „zametači vody“ prostě
nestíhali nově otevřený parket odvodnit…
Pro mě bylo překvapením za prvé, kolik „cizích“ lidí se na náš kulturní program přišlo
podívat a za druhé to, že na rozdíl od loňského programu jsem od našich občanů nedostal absolutně žádný výstup. Žádné hodnocení. Ať pozitivní či negativní. Vloni lidi
zasílali sms či emaily, letos nic. Chtěli jsme tyto ohlasy – stejně jako vloni – zveřejnit, ale
kde nic není… Ale dosti už k hodům, za mě velký dík starostovi za přípravu areálu, kde
vše bylo zastřešeno a návštěvníci tak mohli program sledovat v relativním suchu.
Na poslední straně Zpravodaje jsou kontakty na členy Redakční rady. Na jejich emaily či
telefonní čísla můžete zasílat
ohlasy, názory, doporučení,
návrhy. V uplynulém období
došlo ke změně v Redakční
radě. Petra Hlavinku nahradil Pavel Řihošek.
Příští číslo Zpravodaje
vyjde nikoliv v lednu, ale
tradičně již před vánočními svátky. Pokud se s námi
chcete podělit o cokoliv zajímavého, neváhejte – pište,
volejte, oslovujte venku či
doma.
Příjemný podzim přeji vám
všem
M. Kouřil
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Dotace? Dotace!
Nedávno mi jeden z občanů říkal: Ty vaše dotace! Pořád jen dotace!
Nu – především musím zdůraznit, že to nejsou moje dotace. Jsou to dotace nás všech,
protože každá je zaměřena na jiný aspekt života v obci, žádná nesměřuje k jednomu
konkrétnímu člověku, ale přináší užitek všem. To je důležité si uvědomit.
Proto si myslím, že získávání prostředků pomocí dotací je věc, na kterou bychom měli
být pyšní všichni. Myslím si, že je třeba práci těch, kteří se na získávání dotací podílejí
ocenit a poděkovat jim za to, že pro nás všechny získávají nemalé finanční prostředky,
díky kterým můžeme zlepšovat naše životní podmínky v Lobodicích.
Kdokoliv může přijít s nápadem, pokud bude prospěšný ostatním, pokud bude otevřená
výzva, které nápad odpovídá, nabízím všestrannou pomoc při podání žádosti. Ať už
osobní nebo zprostředkováním spolupráce s jinými subjekty.
A když už jsme u dotací, rád bych shrnul, co se za poslední měsíce podařilo.
Jistě jste si všimli, že naše sakrální památky se vrací na svá původní místa a pokud v době
vydání tohoto zpravodaje již stojí na svém místě i kříž u točny tak už jsou všechny sakrální stavby v Lobodicích opravené, včetně božích muk u kravína. Nejsem jistě sám,
komu tyto drobné stavby připomínají naše předky, naši historii, komu zpříjemní pohled
na krajinu.
Při hodových slavnostech jste si už mohli zatančit na novém parketu na Letním, který
jsme získali díky dotaci od RWE Gas Storage, s. r. o. Hodová zatěžkávací zkouška dopadla dobře, i když počasí nám skutečně nepřálo.
Momentálně čekáme na výsledky další výzvy RWE, kdy jsme žádali o sportovní vybavení pro naše spolky od fotbalistů po Klub aktivních seniorů.
Dále již bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby kanalizace. Hned po jeho
vyhodnocení budeme s vítězem vyjednávat podmínky a harmonogram prací, o kterém
Vás budeme pravděpodobně v zimních měsících informovat na veřejném zasedání.
Petr Hlavinka
Informace pro občany
Upozorňujeme občany, že plánovaná
rekonstrukce vedení nízkého napětí
v místní části Cvrčov proběhne až v roce
2017. Bližší termín ještě stále není společností ČEZ stanoven.
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí tašky
na tříděný odpad. Do každé domácnosti je
připravena jedna sada tašek zdarma.
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Moje prázdniny
Byli jsme s Verunkou a jejím dědou v Dinoparku. Tam na nás řvali dinosauři. V kině
jsme si museli vzít černé brýle. Když film skončil, jeli jsme vláčkem do ZOO.
Gabča Dočkalová

U moře jsme si zajeli do Rabu a tam jsme viděli stavby, které postavili kdysi Římané.
Procházeli jsme se po molu a viděli ponorku, která mířila rovnou k nám. Kapitán řekl,
že nás sveze. Bylo to bájo.
Matěj Balcárek
Každý rok jezdíme na prázdniny na Slovensko do chatek.
Byli jsme na chatě i se psy. Opékali jsme si a hráli si.

Lukáš Zvonek
Marie Mračková

Byl jsem celý týden na chatě, chodili jsme na výlety, byl jsem i na Pradědu a prohlédl si
vodní elektrárnu.
Dominik Smištík
Byli jsme v Dinoparku, s dědou na kolotočích, koupali se v bazéně, přespávali jsme
u dědy a hráli Člověče, nezlob se.
Dáša Skopalová
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Hned na začátku prázdnin jsem jela na tábor Monte Lope na Lopeníku. S kamarádkami
jsme uzavíraly spoustu sázek, ale jedna byla nejpovedenější. Měly jsme si odpoledne
umýt vlasy, aby nám do večera uschly. Lucka, která měla vlasy až po kolena se vychloubala, že jí krásně uschnou do hodiny. Sázka zněla: Pokud vlasy uschnou, uklízíme zbytek
týdne my, pokud ne, bereš si dobrovolnou služby v kuchyni….Pozorovat, s jakou nechutí
Lucka myla nádobí, to byl zážitek.
Sára Kurowská
Byl jsem v Příbrami u babičky. Šli jsme do venkovního kina. Před tím byly hasičské závody se soutěžemi pro děti. Nejlepší byla pěna. Když jsem byl špinavý, skočil jsem do vody,
potom zase do pěny a tak dokola. Domů jsme jeli hasičskou dodávkou.
Michal Rypka
Nejlepší bylo, když jsme byli na chatě u Bouzova. Šli jsme na houby a Maruška našla
bedlu. Jsem rád, že jsem to přežil. Také jsme lezli na posed a běhali se psy Benjím
a Sissinou.
Richard Mraček
První den ve škole
Každý rok znamená 1. září významný den pro prvňáčky a nejen pro ně.
U nás jde o výjimečný den pro všechny. Učitelky dlouho dopředu přemýšlí, jak nový
školní rok důstojně a hravě zahájit.
Letos si paní vychovatelka vybrala pro celoroční družinovou hru téma bylinek. A tak
volba padla na bylinkové pátrání. Každý si vybral tajný balíček, ve kterém byly zabaleny
bylinky. Pak už bylo jen na dětech a jejich doprovodu, zda podle vůně určí správnou
rostlinku. Je to máta nebo šalvěj? Že by bazalka? Tím se všichni rozdělili do skupinek
a splnili společně několik drobných úkolů.
Odpovídali na otázky
– na co se těšíš, čeho se
bojíš…a nebál se skoro
nikdo.
Na závěr si mohli všichni namíchat do kornoutků svou vůni z našich záhonů, posilnit se domácí
mátovou
limonádou,
trochu si popovídat na
zahradě a už se jen těšit
na obyčejné školní dny.
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Do lavic usedlo 37 dětí, z toho šest úplně po prvé. Prvňáčci dostali krabici plnou pomůcek i zdravých dobrot, od pana starosty pak penál s pastelkami a svým jménem, ostatní
si odnesli usměvavou placku na aktovku.
Přejeme všem veselý školní rok plný nezapomenutelných zážitků a kamarádů.
Kolektiv ZŠ
První výlet
Letošní školní rok nás přivítal krásným počasím, proto
nás nijak nezaskočila informace, že 6. 9. nepůjde v celé
obci elektřina. Vymysleli
jsme výlet do Modré.
Modrá patří k obcím, kde
každý najde pro sebe něco zajímavého. Malí rybáři se nejvíce hrnuli do expozice Živá
voda. Průvodce nás seznámil
se všemi zajímavostmi a díky
němu také už všechny děti ví,
že vyza velká je skutečně nejen obří ryba, ale i starší vyjmenované slovo. Obrovskému
zájmu se těšil potápěč, který právě během naší návštěvy, čistil rybník a z tunelu byl krásně vidět.
Druhou zastávkou byl
Archeoskanzen,
kde
jsme nakoukli do pradávných počátků našich dějin. I zde nám
průvodce
zasvěceně
vyprávěl příběhy předků. Nejvíc děti zaujaly
cely, ve kterých bydleli
žáčkové staré školy, budoucí kněží.
Na závěr jsme prošli
bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Maje-7-
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státní barokní chrám ztišil i všechny divoké děti. Ty prošly chrámovou lodí pokorně,
s obdivem si prohlížely uměleckou práci dávných mistrů.
Domů se všichni vrátili s novými zážitky a poznatky. Co dalšího nám nový školní rok
chystá, to je překvapení. Ale už teď se těšíme.
J. Blažková
Přílobodický tábor
Sandra Wiedermannová
Letos o prázdninách jsme měli možnost se poprvé setkat s přílobodickým táborem a to
rovnou ve třech termínech. Z pohledu vedoucího mohu tuto akci zhodnotit velice kladně. Sešly se děti různého věku a užily si spolu spoustu zážitků.
Ať už nás zastihlo jakékoliv počasí, vždy jsme si našli místo na dobrou zábavu. V chladnějším počasí nám posloužila školka či školní družina, kde jsme vytvořili několik krásných obrázků nebo si zahráli stolní hry. Když se naopak řádně projevilo letní počasí, tak
jsme vyrazili do lesa, kde jsme si zahráli hry, stavěli domky pro zvířata, nebo pořádali závody šneků, které se těšily velké oblibě. Pokud jsme se potřebovali ochladit víc, báječně
posloužilo mlhoviště na dvorku za školkou. Chladili jsme také zevnitř, a to buď nanuky,
nebo točenou zmrzlinou, pro kterou jsme si vycházkově zašli do cukrárny v Tovačově
a která chutnala natolik, že ji měli děti skoro až za ušima. Vlhčené ubrousky byly v ten
moment nepostradatelné.
Společně jsme také vyjeli na několik výletů. V Čechách pod Kosířem jsme si prohlédli
zámek, hasičské muzeum, největší sbírku historických kočárů i expozici tvorby Zdeňka
a Jana Svěrákových, kde se děti mohli blíže seznámit s kostýmy, kulisami či scénáři z jejich společných filmů jako je Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky
se vrací, Tatínek a nejvíce rozruchu vzbudila rekvizita vlka z pohádky Tři bratři.
Navštívili jsme také město Bystřici pod Hostýnem a nevynechali jsme ani významné
poutní místo Svatý Hostýn, ze kterého si děti odvezly perníková srdíčka.
Celé počínání jsme završili vodní olympiádou v Riu. Myslím, že se tábor dětem líbil
a snad jsme odstartovali novou éru přílobodických táborů, na které se budou děti každoročně těšit.
Jana Blažková
Organizaci přílobodických táborů dostala na starost škola. Využili jsme tedy možností,
které nám nabídla otevřená školní jídelna, a první dva turnusy probíhaly v době otevření
naší školky. Záměrem bylo nabídnout tábor školákům v době, kdy je postaráno o maličké děti. Přepokládali jsme, že rodiče dětí ze školky využijí především možnost umístění
dětí v naší nebo polkovické školce, což bylo i finančně výhodnější. Přesto někteří využili
tábora a nakonec ve třetím běhu byly i děti, které ještě navštěvují školku.
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Jako dobrý nápad se ukázala společná organizace výletů, kdy byly tyto nabídnuty
i ostatním občanům.
Vyhodnotili jsme zájem,
průběh všech turnusů, na
internetu se uskutečnila
krátká anketa a jednoznačně vyplynulo, že tato akce
má velký potenciál. V příštím roce bychom chtěli nabídnout přílobodické tábory tak, aby se nepřekrývaly
s jinými akcemi, ale tak, aby
bylo možné využít školní jídelnu. Takže určitě půjde o první a poslední týdny prázdnin.
Také bychom chtěli doplnit počet vedoucích tak, aby se o děti starali dva vedoucí, což by
umožnilo zaktraktivnit nabídku aktivit a umožnit pobyt i mladším dětem. O ceně zatím
není rozhodnuto.
Co mám ve škole nejraději – zářijová anketa čtvrťáků a páťáků
Ve škole se mi líbí vše. Přestávky, učení, čtení a počítání. Máme také spoustu her a vždy
se těším na družinu a kroužky. A teď k vstávání. To se mi moc nelíbí, ale pak přijdu
mezi kamarády a s nimi si hraju, takže do vyučování se mi jinak chce. Po něm máme
ty kroužky a družinu. Ve středu je můj nejoblíbenější kroužek – EKOkroužek. Tam se
bavíme pokusy i jinak. Jednou jsme dělali sliz, ale do toho se mi moc nechtělo. Všechny
moc baví výbuchy.
Martina Orlová
Ve škole se mi nejvíc líbí čtení a psaní a také angličtina a anglické hry.
Ve škole se mi líbí tělocvik a ze všeho nejvíc výtvarka a hudebka.

Richard Mraček
Dominik Smištík

Nejvíc se mi líbí tělocvik. Mám ráda i čtení. A kamarády. Ale nemám ráda matematiku.
Vendula Hegerová
Ráda kreslím a nejraději mám výtvarku.

Nicole Sanitráková
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Ve škole se mi líbí, když je přestávka. To si hraju s kamarády. Baví mě, když se učíme,
nejvíc mě baví matika a v matice mě baví zaokrouhlování.
Michal Rypka
Ve škole se mi líbí, že se učíme, hrajeme si, povídáme si. Že máme angličtinu a že mám
kamarády.
Sofie Červeňáková
Líbí se mi, že máme matematiku, češtinu, prvouku, tělocvik a angličtinu. A že chodíme
na obědy. Chutnají mi špagety, přírodní plátek a vepřová kýta.
Ondra Baďura
Ve škole se mi nejvíce líbí samozřejmě učení…. Ne, dělám si legraci. Na škole mám
nejraději spolu – učedníky a spolu – učednice. A poté určitě jako každé dítě přestávky.
Je to moje oblíbená část školy, protože si můžu třeba povídat s kamarády, kreslit si nebo
poslouchat hádky ostatních o Lego, což je velice vtipná a dlouhodobá záležitost. Naši
školu mám velice ráda celou a ačkoliv mi pije krev ranní vstávání, chodím sem ráda.
Sára Kurowská
Kroužky pro školní rok 2016/ 2017
Škola kromě pravidelného zájmového vzdělávání v družině nabízí i odpolední kroužky.
Podle zájmu se letos otevírají tyto kroužky:
Výtvarný
Vaření
Sportovní
EKOkroužek
Dramatický
Logopedický
Taneční
Hra na flétnu
Doučování
Keramika
Stolních her
Hudební – pohybový a pěvecký
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Lobodice v roce 1930 a v současné době
Výpis z kroniky Obecné školy v Lobodicích psané řídícím učitelem Jindřichem Jurečkou:
Sčítání lidu dne 2.12.1930 bylo provedeno dle stavu z 1. na 2. prosinec t. r.
Sčítacím komisařem pro Lobodice s Chrbovem jmenován pisatel této kroniky.
Pro tovačovskou část Cvrčova pan učitel Hybner z Tovačova. Sčítací práce trvaly celý týden. Sčítací komisař setkal se všude s ochotou a dobrou vůlí občanstva. Práce provedena
hladce a rychle.
V posledním desetiletí bylo vystavěno 28 domků a 2 nouzové baráčky (30 obytných budov).
Bylo napočítáno 213 domů (z nich 7 prázdných), rodin 238, obyvatel 918 (z nich 2 hosté).
Lobodice čítají 176 domů (z nich 6 prázdných), rodin 194, obyvatel 771 (z nich 2 hosté)
Chrbov čítá 23 domy (1 prázdný), rodin 26, obyvatel 85.
Cvrčov (lobodická část) čítá domů 14, rodin 18, obyvatel 62.
Národnost: 913 Čechoslováků
2 Němci
1 Polák
2 čeští Rusové
Zaměstnání: 6 rodin nezemědělských
22 rodin polozemědělských
210 úplně zemědělských
Současnost
K září 2016 počet obyvatel:
726 trvale přihlášených včetně občanů s bydlištěm na ohlašovně (obecní úřad) 26 obyvatel.
12 obyvatel s přechodným pobytem občana EU.
Cvrčov čítá 4 obytné domy a 3 průmyslové objekty.
Chrbov čítal do roku povodní (1997) 25 obytných domů, po povodni je obýváno 12 domů.
Lobodice čítají 198 obytných budov
Zaměstnání: 211 rodin nezemědělských
3 rodiny polozemědělské
2 rodiny zemědělské
Rozdělení obce na místní části (shodné číslování budov) způsobují velké problémy občanům při běžném životě i úřadům při administrativní činnosti.
Ing. Stanislav Hlavinka
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Velké a zábavné sportování na Struze
Dne 9. 7. 2016 se konal nultý ročník závodů dvojic na klasické kánoi na Struze, pod
názvem „Od mostu k mostu“. Výborný nápad, jak si aktivně užít jeden prázdninový den.
Až na trochu silnější vítr bylo nádherné počasí, přesně takové jaké mají vodáci rádi. Byl
jsem překvapen celkem velkým počtem závodníků, kteří přestože ví, co se skrývá na
dně Struhy, měli odvahu sednout do vratké kánoe a porvat se o co nejlepší umístění. Na
startu byly vždy dvě kánoe, jejichž posádky (některé v perfektních kostýmech) se snažili
urazit daný úsek za nejkratší dobu. Každá z posádek měla dva pokusy, přičemž časy se
sčítaly a ti z nejlepším časem nakonec mohli vystoupit na velmi originální stupně vítězů. V průběhu jednotlivých rozjížděk docházelo k mnoha kuriózním situacím a několik
posádek se, jak říkáme my vodáci, také „udělalo“. Celá akce byla skvěle zabezpečena.
Na břehu velmi dobře zásobená občerstvovací stanice s výbornou obsluhou, na vodě se
proháněl záchranný motorový člun a ve vodě si „rochnili“ žabí muži, kteří dohlíželi na
to, aby se nikomu nic zlého nestalo. Naštěstí dojeli - někteří došli - do cíle všichni v pořádku, takže slavnostnímu vyhlášení vítězů nic nebránilo. Kdo byl na stupních vítězů
vidíte na přiložené fotografii, ale ještě důležitější je to, že se jednalo o velmi zdařilou
akci, které se zúčastnil velmi slušný počet závodníků i diváků. Skutečně musím tentokrát
pochválit spoustu Lobočáků, kteří si nenechali tuto akci uniknout, ať už startovali nebo
se jen dívali. Nutno ale podotknout, že čím vyšší počet závodních posádek a diváků, tím
lepší atmosféra. Věřím že ti, co se z nějakého důvodu nemohli této akce účastnit letos,
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přijdou příští rok a vyzkouší si své sportovní
kvality nebo podpoří
tuto pěknou akci aspoň
jako diváci.
Nezbývá než poděkovat všem organizátorům za velmi vydařený
letní den, a doufat, že
nultý ročník této sportovně-zábavné akce nebude posledním.
Franta Škrabal

I draci mají své dny

Lobodická posádka dračích lodí se opět, již poněkolikáté, připravovala na svůj závod,
který vyvrcholil ve dnech 20.-21. 8. 2016 na již 10. ročníku festivalu dračích lodí „Draci
na Hané“ v Kojetíně.
První soutěžní den se nesl v duchu krásného počasí a byl zakončen skvělou Dragon-párty. V neděli sice pršelo, kvalita závodů však nikterak netrpěla. To, že se akce vydařila,
potvrzuje už samotná účast a návštěvnost.
Soutěžilo se v kategoriích malých a velkých posádek (tj. loď s desíti a dvaceti členy) na
tratích 200 a 1000 metrů.
- 13 -
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Posádku „Draků z Lobodic“ tvořili tito „sportovci“: Stanislav Hrňa, Stanislav Janeček,
Eva Janečková, Patrik Janeček, Rosťa Zvonek, Alena Zvonková, Tibor Janáč, Mirek Věrný, Saša Škrabalová, Franta Škrabal, Hana Škrabalová, Denisa Navrátilová, Tomáš Vinkler, Petr Topič, Roman Hlavačka, Jirka Šoukal.
Draci dovezli do Lobodic tři poháry a spoustu medailí, čímž se mohou zaslouženě pochlubit. Na trati 200m vybojovali 4.místo na desítkové i dvacítkové lodi. Na trati 1000 m
byli bronzoví na obou lodích a postavili se na bednu s těmi nejlepšími vodáky.
Jako každý rok podpořilo posádku „Draků z Lobodic“ zastupitelstvo obce. Vyčleněný příspěvek uhradil startovné malé i velké lodi a dále několik tréninkových hodin v loděnici.
Natěšení a svými výkony namlsaní „Draci z Lobodic“ již plánují další ročník a doufají
v další posily z řad občanů. Zároveň věří, že na tak úžasnou akci konečně přijdou i diváci
z naší obce, aby povzbudili své favority a skvěle se pobavili.
Stanislav Hrňa
Draci na Hané
Na konci srpna proběhl v Kojetínské loděnici další ročník závodů vodáků ze širokého
okolí, pod názvem Draci na Hané. Již několikátý rok se této skvělé akce účastní také zástupci naší obce, kteří sice mají oficiální název „Draci z Lobodic“, ale já jim říkám pouze
„dračáci“. To, co před několika lety začalo jako „sranda závody“ se v posledních ročnících
změnilo v celkem tvrdé souboje o konečné umístění a vzhledem k tomu, že se snažíme
reprezentovat Lobodice co nejlépe, nezbývá nám nic jiného, než se těmto tvrdým bojům
podřídit. A věřte tomu, že se nejedná o žádnou procházku růžovým sadem. Program je
velmi náročný a některé posádky trénují v průběhu celého roku. Proto považujeme za vel- 14 -
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ký úspěch umístění, kterého jsme dosáhli. Dvě čtvrtá a dvě třetí místa jsou v konkurenci,
která byla na startu, skvělým výsledkem. A to nám k dalšímu třetímu místu chybělo pouze
17 setin sekundy – 5 cm?! I z tohoto rozdílu je vidět, jak vyrovnané a „nadupané“ jsou jednotlivé posádky. Černý puntík si snad zaslouží pouze nedělní špatné počasí a velmi malá
podpora diváků (lobočáků). Proto doufám, že se účast jak závodníků, tak počet fandících
diváků v příštím ročníku zlepší, abychom dovezli taky nějaké stříbro – nebo snad i zlato?
Na závěr bych chtěl jménem celé úžasné a úspěšné posádky, poděkovat panu starostovi za
podporu a skvělému a trpělivému trenérovi, kterým byl jako obvykle pan Stanislav Hrňa.
František Škrabal
Pozvánka
Adventní čas se pomalu blíží, tak i ty se na něj můžeš připravit svou tvořivostí v sobotu
19. 11. 2016 od 13 hod. v místním KD. Každý si může odnést svůj výrobek v podobě
věnečků, svícnů a jiných ozdob. Zveme všechny, kteří si chtějí zkrátit svůj čas čekáním
na krásné sváteční chvíle.
Za kult.komisi Jana a Jana
ODPOLEDNE PRO SENIORY
Jako každý rok, tak i pro ten letošní není výjimkou, že pro vás kult.komise při OÚ připravila sobotní odpoledne plné zábavy, hudby i tance. Vše začne ve 14 hod. 26. 11. 2016
v místním KD.
Těšíme se na Vás. za kult.komisi Jana Hormanská
A znovu ADVENT
Tímto Vás chceme co nejsrdečněji pozvat na ,,ADVENTNÍ KONCERT“ 4. 12. 2016
v 15hod do místního kostela. Na sváteční atmosféru nás budou ladit žáci L Š U Tovačov
za kult. komisi Jana Hormanská
MIKULAJDA A ČERTOVINY
A něco pro malé i velké. Pokud se nebojíš tak přijd mezi čerty 9. 12. 2016 v 17 hod do
kulturního domu. A jestli se bojíš nebo máš nějaké prohřešky, vem raději sebou rodiče.
Kdo ví co všechno se tady bude dít-snad přijde i Mikuláš s odměnou.
za kult. komisi Jana a Jana
OHLÉDNUTÍ za cyklovýletem. Tímto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě výletu. Počasí nám přálo, občerstvení také jen účastníků mohlo být ještě víc. Snad
v příštím roce se vše vydaří.
za KK Jana
- 15 -
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SK Sokol Lobodice
Mužstvo mužů oddílu kopané hrálo v rámci letní přípravy na nový ročník 2016/2017
okresního přeboru pouze memoriál Zdeňka Dobiáše v Polkovicích. V prvním utkání
naši muži porazili domácí Polkovice na pokutové kopy 2:4, když utkání skončilo remízou 0:0. Ve finále se utkali s Hošticemi-Herolticemi okres Vyškov) a po boji prohráli 0:1.
Naše mužstvo tak obsadilo celkové druhé místo.
Hned v dalším týdnu byla zahájena podzimní část okresního přeboru, zatím s těmito
výsledky:
15. 4. 2016 Lobodice-Pavlovice 2:3 – branky: Hilbert Zdeněk 2x
20. 8. 2016 Čekyně-Lobodice 2:0
28. 8. 2016 Lobodice-Prosenice 1:3 – branka: Dočkal Radim
4. 9. 2016 Domaželice-Lobodice 1:0
11. 9. 2016 Radslavice-Lobodice 3:0
18. 9. 2016 Lobodice-Bělotín „B“ 5:4 – branky: Vrba Jan 2x, Hilbert Zdeněk, Dvořák
Petr, Dočkal Radim
Po těchto výsledcích jsou muži v tabulce okresního přeboru na 13. místě se 3 body a skórem 8:16.
Družstvo mladších žáků jsme po roční přípravě, kdy kluci a holky trénovali 2x týdně na
hřišti, ( přes zimu 1x týdně na sále kulturního domu), přihlásili do mistrovské soutěže,
a to do okresního přeboru. |Hraje se na šířku poloviny hřiště se sedmi hráči plus brankář.
Los soutěže byl k mladším žákům krutý a hned na úvod soutěže se utkali s největšími
favority této soutěže. Třetí zápas už byl vyrovnaný. Výsledky mladších žáků:
3. 9. 2016 Kojetín-Lobodice 24:0
10. 9. 2016 Tovačov-Lobodice 14:0
18. 9. 2016 Lobodice-Radslavice 2:2 – branky: Studnička Martin, Červeňák Nikolas
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje také zahájilo svoji další sezonu v kroměřížské
amatérské hokejové lize (KAMHL) těmito výsledky:
4. 9. 2016 HC Jiskra Chropyně-Lobodice 3:2 – branky: Havrila Pavel, Baranyai Tibor
11. 9. 2016 HC Žopy-Lobodice 7:3 – branky: Dvořák Radovan, Baďura Michal, Brázda Patrik
14. 9. 2016 Lobodice-RHL Přerov 3:8 – branky: Baranyai Tibor 2x, Hillebrand Petr
19. 9. 2016 Kačeři Tlumačov-Lobodice 5:1 – branka: Baďura Michal
Hodový program
V pátek 16. 9. 2016 od 16.30 hod. hráli mladší žáci přátelské utkání s mladšími žáky Sokola
Tovačov. Na toto utkání jsme si zapůjčili Elišku Navrátilovou (Viktorie Přerov) a Lubora
Halenku (Klenovice). Po prvním poločase prohrávalo naše mužstvo 1:2. Teno stav vydržel
takřka do závěru utkání. V posledních dvou minutách jsme ale třemi brankami otočili
vývoj utkání na 4:2. Branky našeho mužstva: Halenka Lubor 3x, Červeňák Nicolas.
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V 17.45 hod. začalo utkání mezi ženami a starými pány. K vidění byla spousta hezkých
akcí i branek. Utkání s přehledem rozhodoval starosta obce. Utkání nakonec skončilo
zaslouženou remízou 3:3. Ženy nakonec zvítězily na pokutové kopy 4:3.
V sobotu 17. 9. 2016 pořádal oddíl ledního hokeje SK Sokol Lobodice od 8.30 hod.
nohejbalový turnaj „o pohár starosty“. Turnaje se zúčastnilo 8 tříčlenných týmů, které
byly nalosovány od dvou čtyřčlenných skupin. Ve skupinách se hrálo systémem „každý
s každým“. Podle umístění ve skupinách se potom hrály zápasy o umístění, tzn. o 7 místo,
o 5 místo, o 3 místo a finále. V souboji o 3 místo vyhrál tým „Encek“ nad týmem „Péšek“
2:1. Ve finále se utkala mužstva „Chrbov“ a AD“. V napínavém a vyrovnaném souboji
zvítězil nakonec tým „AD“ 2:1. Pořadí na prvních třech místech:
1. AD – Indrák Rostislav, Smrčka Tomáš, Navrátil Petr
2. Chrbov – Gregovský Antonín, Vrba Jan ml. Dočkal Petr
3. Encek – Hlavačka Roman, Havrila Petr, Věrný Miroslav ml.
Všechna družstva byla odměněna věcnými cenami na hodovém kulturním programu,
k tomu první tři dostaly poháry a vítězné družstvo získalo putovní pohár.
P. Navrátil
Nezájem nebo lenivost?
Vážení spoluobčané,
rád bych se ještě krátce vrátil k dotazníku, který jste měli možnost vyplnit v dubnu tohoto roku a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.
Osobně jsem byl nemile překvapen velmi nízkým počtem vyplněných a odevzdaných
dotazníků. Nechci zde dělat rozbor všech otázek, které se v dotazníku objevily, zmíním
se pouze o věkovém rozvrstvení občanů, kteří tento dotazník vyplnili.
Nejvíce respondentů bylo z věkové kategorie seniorů. Že dotazník vyplnila pouze malá
skupina mladých, kterým problémy obce teprve časem dojdou, není až takovým překvapením. Překvapením pro mě je to, že dotazník vyplnilo tak málo občanů v produktivním věku, kterých je v obci většina a kteří by snad měli mít jasno. Vyplnění dotazníku
by vám zabralo maximálně 30 minut a navíc byl anonymní, takže nemuseli mít obavy
ani ti, kteří se bojí prezentovat své názory. Je to nezájem nebo lenivost? Vyhodnocené
dotazníky jsou určeny pro vypracování dokumentu PRO (Program rozvoje obce), který
se zpracovává na několik let dopředu. Ti z vás, kteří z výše uvedených důvodů dotazník
nevyplnili, tak přišli o možnost zapojit se do rozhodování o budoucnosti obce. Naopak
ti, kteří si čas udělali a dotazník odevzdali, si zaslouží pochvalu za to, že jim budoucnost
jejich domova není lhostejná.
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Věřte tomu, že všechno co se v obci děje, ať už to organizuje obec nebo různé organizace,
které zde působí – a není toho málo –, to vše je určeno pro NÁS a zorganizovat to dá dost
práce. Nebuďme anonymní vesnicí, ve které je většině všechno jedno!
Tenisový turnaj
Před pár lety jsme si vymysleli turnaj v tenise. Letos v květnu byl konečně turnaj opravdu
zahájený a probíhal až do 25. 8. 2016. Zúčastnilo ho se celkem šestnáct hráčů. Ti byli rozděleni do dvou skupin, z každé skupiny postoupili čtyři hráči do velkého finále, které se
odehrálo 27. srpna.
Nakonec v tiebreaku zvítězil Jan Vrba.
Pořadí:
1. Jan Vrba (J. Vrba – O. Vrba: 4 : 6, 7 : 5, 10 : 3)
2. Ondřej Vrba
3. Josef Studnička (J. Studnička – R. Jegla: 6 : 4, 6 : 3)
4. Rostislav Jegla
5. Petr Hillebrand st. (P. Hillebrand st. – M. Pěcha.ml: 6 : 3, 6 : 3)
6. Martin Pěcha ml.
7. Martin Pěcha st. (M. Pěcha st. – Havrila P.: 6 : 4, 6 : 3)
8. Petr Havrila
Další účastníci bez určení pořadí: Jana Kozáková, Petr Hillebrand ml., Roman Hlavačka,
Rostislav Indrák, Antonín Krátký, Petr Navrátil, Zdeněk Skřička ml. a Radek Zdráhal.
Jsem rád, že byl o turnaj takový zájem, že všichni vydrželi a podávali velmi dobré výkony. Děkuji také sponzorům za krásné ceny a doufám, že příští rok proběhne turnaj opět
a možná bude ještě bohatší na soupeře i zážitky.
Roman Hlavačka
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O pohár starosty
V sobotu 17. září 2016 byl zahájen od ranních hodin tradiční turnaj v nohejbale „o pohár starosty“. Toto sportovní utkání probíhá na kurtech letního areálu. V tomto roce
se jednalo o 9. ročník. Turnaj se hrává zpravidla na 2 skupiny „každý s každým“ a zápas v základní skupině na 2 gamy. Po základní skupině se hraje na 2 vítězné gamy – to
znamená, že nemůže nastat remíza. Tento turnaj se stal nedílnou součástí hodů v Lobodicích a získal si značné množství sportovních fanoušků i ostatních přihlížejících.
Cílem a modlou je, aby se tohoto sportovního klání zúčastnilo co možná nejvíce hráčů
právě z Lobodic. Pravidla zároveň udávají, že turnaje se nesmí účastnit hráči registrováni v nohejbalové lize. Samozřejmě, že každému týmu jde o umístění, ale mimo to se
neskutečně pobavíme a zasmějeme. Pro zdraví všech hráčů je pokaždé zajištěn bohatý
přísun tekutin (nejméně 2 sudy piva) a také nějaká dobrota z udírny. V letošním roce se
turnaje zúčastnilo 8 tříčlenných družstev a až na jeden vyvrtlý kotník proběhlo vše jako
po másle. Jen by bylo skvělé, kdyby tento nohejbalový kurt okusil takovouto atmosféru
a byl zlit potem vícekrát, než jedenkrát do roka…

POŘADÍ
1. AD Indrák		
2. Chrbov		
3. Káv			
4. Péšek		
5. Loli			
6. Vibroš		
7. Dórek		
8. Haša		

-

R. Indrák, T. Smrčka, P. Navrátil
A. Gregovský, J.Vrba, P. Dočkal (Krki)
P. Havrila, M. Věrný, R. Hlavačka
P. Řihošek, J. Halíř, M. Baďura
A. Studnička, R. Kejval, J. Studnička, R. Hlavačka
P. Vybíralík, P. Dvořák, R. Zdráhal, Jožo Sapjeta
T. Fridrich, T. Látal, P. Dočkal (Cinťa)
M. Studnička, R. Řihošek, D. Belhárek
Pavel Řihošek
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Hodové soutěže
Letošní hody jsme obohatili několika soutěžemi.
Druhým rokem probíhala soutěž O lobockó bochétko. Tentokrát se přenesla na hřiště,
protože jsme počítali s tím, že nejen sportovci, ale i sportovní příznivci, se rádi zúčastní
ochutnávání a hodnocení dobrot.
Moc jsme se nezmýlili a skutečně jsme nasbírali spoustu hlasů. Co hlas, to jiná chuť a souboj sladkého a slaného chvíli vypadal nerozhodně a zastánci tradičních koláčů měli převahu nad novátorskými dezerty.
Nakonec vyhrál krájený koláč Evy Gregovské před slanými buchtičkami Marie Latkové.
O třetí příčku se podělily Dagmar Jiříčková a Bohdana Látalová. Vítězné recepty přináší
tento Zpravodaj, takže ti, co nestihli ochutnat, si mohou dobroty upéci.
Novou soutěží, kterou vymyslela pořádková komise, byla dlouhodobá soutěž O nejkrásnější květinovou výzdobu. Od května komise procházela obcí a hledala tu nejhezčí předzahrádku, nejhezčí okno.
Zpočátku vše vypadalo jednoduše. Spousta rostlin ještě nekvetla, někde ještě nebyly truhlíky, takže si komise myslela, že rozhodování bude jednoduché. Přidali jsme i hlasování na
facebooku, abychom měli i pohled z jiné strany. Nakonec měla alba s květinovou výzdobou
přes tři tisíce zhlédnutí a sčítání hlasů poměrně náročné.
Ovšem vybrat nejhezčí zahradu osobně, to byl jeden z nejtěžších úkolů vůbec. Už jen fakt,
že každý z komise upřednostňoval jiný typ výzdoby, napovídal, že půjde o těžký souboj.
Byl to nadlidský úkol, protože rozkvetlé domy byly skoro všude a jedna zahrada hezčí než
druhá, jedno okno bohatší než druhé. Nemáme žádné ministerstvo vkusu, které by jednoznačně určilo, co je to pravé ořechové.
Jak porovnat zahrádku paní Jedličkové a okna paní Grešákové, balkón Toboláků a záhonek paní Kobakové? Divoce kvetoucí růže proti přísně zastřiženým keřům? Které okno je
v ulici u jednoty hezčí? Čí balkón je bohatší, která předzahrádka?
První místo obsadila paní Hlavinková se svou záplavou muškátů, druhé paní Šulcová
s bohatou předzahrádkou i balkonem, třetí paní Řihošková. Zvláštní cenu pak dostala
paní Hana Studničková, která obměňuje
výzdobu podle ročního období. Na facebooku zvítězila zahrada paní Losmanové,
předzahrádka Eriky Studničkové, o třetí
místo se podělily paní Kateřina Orlová
a Kateřina Urbanová.
Děkujeme všem obětavým zahradnicím,
že se snaží zkrášlit své domovy a tím také
naši vesnici. Každému se líbí něco jiného,
porota rozhodla, ale vlastně první místo
si zaslouží všichni.
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Vítězný karamelový koláč s vlašskými ořechy
Eva Gregovská
175 g hladké mouky + na pomoučnění
85 g studeného másla, nakrájeného na malé kousky
50 g krupicového cukru
špetka soli
1 žloutek
1-2 lžíce studené vody
Na náplň
200 g krupicového cukru
3 lžíce vody
100 g másla nakrájeného na malé kousky
200 ml smetany ke šlehání
200 g rozpůlených jader vlašských ořechů
Předehřejte troubu na 190°C . Mouku, máslo, cukr a sůl míchejte v robotu, dokud směs
nezačne připomínat drobenku. Přidejte žloutek, 1-2 lžíce studené vody a promíchejte
do pevného a hladkého těsta, které znovu propracujte na pomoučněném válu dohladka.
Pak ho rozválejte, vyložte jím kulatou formu o průměru 24 cm, pokryjte pečícím papírem, zatěžkejte fazolemi a dejte na 10 minut do chladničky.
Pak pečte v předehřáté troubě 10 minut. Sundejte fazole a pečící papír a pečte dalších
5 minut.
Mezitím udělejte náplň. V pánvi pomalu zahřívejte cukr a 3 lžíce vody. Míchejte, až
se cukr rozpustí. Pak zesilte plamen a nechte cukr probublávat, až získá karamelovou
barvu. Stáhněte z ohně, vmíchejte máslo a pak smetanu. Přiveďte znovu k varu, prudce
vařte a míchejte, až směs zhoustne. Pak přidejte ořechy. Ořechovou náplň rovnoměrně
rozprostřete na koláč a dejte na dalších 8-10 minut péct, až bude bublat. Nechte 10 minut
chladnout a podávejte.
A pro ty, kteří jsou spíše na „slané“, uveřejňujeme i buchty, které se umístily na 2. místě
Slané buchty
Marie Latková
250 ml vlažného mléka, 150 ml oleje, špetka cukru, 500 g hl. mouky, půl kostky droždí,
špetka soli.Zaděláme těsto, necháme vykynout, tvoříme malé buchty, které plníme šunkou a nivou, potřeme vajíčkem.Pečeme asi 20 min při 180 st.
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Plán akcí do konce roku
ŘÍJEN
Pátek 14.10.2016 / 10-12:30 / 72 hodin dobrovolnických aktivit( úklid) / Škola, Obec
Čtvrtek 27.10.2016 / 18.00 / Lampionový průvod / Hasiči
LISTOPAD
Sobota 19.11.2016 / 13-17:00 / Adventní dílničky - kulturní dům / Škola, Obec
Sobota 26.11.2016 / 14:00 / Setkání seniorů - kulturní dům / Obec
PROSINEC
Termín bude upřesněn / Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi / Škola, Obec
Termín bude upřesněn / Česko zpívá KOLEDY / Škola, Obec
Něděle 04.12.2016 / 15:00 / Adventní koncert v kostele / Obec, Farníci
Pátek 09.12.2016 / 17:00 / Mikulajda a čertoviny / Obec
Pátek 16.12.2016 / 17:00 / Vánoční vystoupení a výstava / Škola
Sobota 24.12.2016 / 15.00 / Živý betlém / Hasiči
Sobota 31.12.2016 / 23:30 / Silvestrovské setkání s ohňostrojem Obec
Něděle 01.01.2017 / 9:45 / Novoroční výšlap / Hokejisti SK Sokol

Vzpomínka
Dne 15. října 2016 si připomeneme nedožitých 72. narozenin pana Aloise Studničky
a 21. října 2016 si vzpomeneme na 1. výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti, vnoučata a sourozenci
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
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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 – 18:30
SO – NE 7:00 – 18:00
Potraviny Cvrčov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 11:00
SO
6:00 – 11:00
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
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Policie 		

– 158

Hasiči 		

– 150

Záchranná služba

– 155

Tísňová linka

– 112

Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11
(v objektu hypermarketu ALBERT) 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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