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PŘEJE
REDAKČNÍ RADA

Slovo starosty
Vážení a milí,
končí další velmi náročný rok. Doufali jsme, že letos se podaří
všechno, co jsme si naplánovali, ale bohužel zase se situace
výrazně zhoršila a museli jsme zrušit spoustu setkání, na která
jsme se těšili.
Podařilo se dokončit výstavbu splaškové kanalizace. Ještě však
musí proběhnout proces kolaudace. Předpokládaný termín zahájení
připojování je plánován na duben, ale o konkrétním datu budete
všichni písemně informováni. V příštím roce bude dokončena
výměna vodovodního potrubí ve zbývajících částech obce.
Velmi mě mrzí, že bylo odvoláno setkání seniorů a všechny
adventní akce. Těším se, že bude lépe.
Dovolte mi, abych Vám popřál požehnané a pohodové Vánoce,
skutečně pevné zdraví, překonání všech překážek, pohodu, klid,
hodně štěstí a rozzářené oči Vašich blízkých
Petr Hlavinka

-2
! -

V sobotu 6. listopadu jsme díky grantu RWE Gas Storage CZ, s. r. o. mohli
vysadit stovky habrů na hráz Mlýnského náhonu a další desítky lip a
javorů místo vykácených nemocných stromů u areálu Letní a jinde v obci.
Děkujeme všem dobrovolníkům, ať maličkým či dospělým a seniorům,
kteří po celou sobotu usilovně pracovali a mohou být na svou práci
opravdu pyšní.

Foto Kamil
Boháček
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Lampionový průvod
Lampionový průvod 2021
Ve středu 27. října jsme pro vás připravili tradiční lampionový průvod. Jako
každý rok jsme prošli obcí se zastávkami u pomníků padlých ve světových
válkách a zapálili svíčku. Cestou nám hráli z rozhlasu písničky z pohádek.
Děti mohly cestou na hasičské cvičiště zhlédnout tři hrané pohádky. Na
hasičském cvičišti nás čekal ohňostroj, táborák a pohádka, která byla
promítána pod širým nebem. Všem zúčastněným a pořadatelům děkujeme.
Nesmíme zapomenout ani na sponzory, kterými byli Zdeněk Kadlec, Pavel a
Veronika Symerští, obecní úřad a sport bar Baďa. V neposlední řadě
děkujeme i Kamilu Boháčkovi, který lampionový průvod zachytil na fotkách.
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Úspěch sportovního klubu
V družině se letos zajímáme
o to „Co se děje na louce“.
Tak zní název našeho
celoročního tématu. Na
začátku školního roku jsme
zkoumali a pozorovali život
berušky, mravence a šneka.
Teď v zimě poznáváme
zvířátka na louce podle stop, zvuku a trusu. Mimo
celoroční hru děti nejvíce baví vaření a sportovní
kroužek, ale také si rády vyrábí, malují nebo jen tak si
společně hrají.
Jana Ježková, vychovatelka
HÝBEME SE HEZKY ČESKY
Během letošního roku AŠSK (Asociace školských
sportovních klubů) ve spolupráci s Českou obcí
sokolskou vyhlásila soutěž pro školní kluby. Soutěže
jsme se také zúčastnili, stejně jako na 1 100 dalších
týmů. Popsali jsme, jak se věnujeme sportu, poslali
fotografie. Nejprve se hlasovalo přes internetové
stránky. Náš klub, třebaže jeden z nejmenších,
postoupil do dalšího kola, a tam se hlasovalo pomocí
účtenky v obchodě Penny. Naše škola překvapivě
vyhrála 3. místo. Součástí výhry byla částka 5000Kč
na nákup sportovního
vybavení do našeho klubu a
poukázky na nákup daného
zboží v Penny marketu.
Děti v průběhu měsíce
listopadu obdržely vody na
dodržování pitného režimu,
ovoce a tyčinky na posilněnou. Na Mikuláše jsme jim zpříjemnili svačinku
balíčkem naplněným samými zdravými dobrotami. Do nového roku přeji
našemu klubu mnoho dalších úspěchů a pevné zdraví
Jana Řihošková, předseda sportovního klubu ZŠ Lobodice
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SK Sokol Lobodice, z.s.
Kopaná
Mužstvo mužů oddílu kopané SK Sokol Lobodice pokračovalo v podzimní
části okresní soutěže zbylými zápasy s těmito výsledky:
26. 9. 2021 Říkovice - Lobodice 3:3 (2:2) PK 4:5 Branky: Dvořák Petr, Skřička
Zdeněk, Hýzl Jakub
2. 10. 2021 Polkovice - Lobodice 5:0 (2:0)
10. 10. 2021 Lobodice – Křenovice 3:2 (2:1) Branky: Hýzl Jakub 2x, Špalek
Radim
17. 10. 2021 Lobodice – Černotín 2:5 (0:5) Branky: Hlavačka Roman, Dvořák
Petr
23. 10. 2021 Tovačov „B“ – Lobodice 1:3 (1:1) Branky: Hýzl Jakub 2x, Skřička
Zdeněk
Mužstvo mužů se po podzimní části okresní soutěže umístilo na 6 místě, se
14 body a skórem 24:38.
Střelecky se nejvíce prosadili Hýzl Jakub 11 branek, Skřička Zdeněk 6
branek.

SK Sokol by tímto chtěl poděkovat všem našim fanouškům a
sponzorům za podporu v roce 2021.

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů
Vám přeje
SK Sokol Lobodice, z.s.
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SK Sokol Lobodice, z.s.
Hokej
Mužstvu mužů oddílu ledního hokeje pokračovala dalšími zápasy KAMHL s
těmito výsledky:
27. 9. 2021 AHK Kroměříž – Lobodice 6:1, Branka: Havrila Petr
13. 10. 2021 Buldok Otrokovice – Lobodice 4:2, Branky: Tomeček Vratislav,
Burda Vítězslav
18. 10. 2021 Lobodice – Red Devils 5:2, Branky: Havrila Petr, Baďura Michal,
Zdráhal Radek, Sedláček Jan, Tomeček Vratislav
23. 10. 2021 Lobodice – Jiskra Chropyně 2:9, Branky: Havrila Petr, Zdráhal
Radek
30. 10. 2021 Lobodice – HC Žopy 0:7
6. 11. 2021 Lobodice – HC Tovačov 5:6, Branky: Baďura Michal, Baranyai
Tibor, Tomeček Vratislav, Zdráhal Radek, Havrila Petr
15. 11. 2021 HC Senators – Lobodice 3:1, Branka: Baranyai Tibor
22. 11.2021 Lobodice – HC Kvasice 5:2, Branky: Sedláček Jan 3x, Zdráhal
Radek, Havrila Petr
2. 12.2021 Rebels – Lobodice 6:5 po SN, Branky: Zdráhal Radek 2x, Burda
Vítězslav 2x, Tomeček Vratislav
6. 12. 2021 Lobodice – HC Wild Bruins 3:7, Branky: Zdráhal Radek, Baranyai
Tibor, Havrila Petr
Hokejisté jsou v tabulce na průběžném 11 místě se 13 body a skórem 46:56.
Nejvíce branek vstřelili: Havrila Petr 8, Zdráhal Radek 7 a Burda Vítězslav 6.
SK Sokol Lobodice, z. s. má připravené již tradiční akce jako je
novoroční výšlap a turnaj ve stolním tenisu, ale pozvánky nyní chybí,
protože nevíme, zda se budou moci akce uskutečnit. Pokud ano,
budeme vás všechny neprodleně informovat.
Petr Navrátil
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Z hradu na zahradu a do
lesa či k rybníku. Ještě
všechno neumíme, ale
určitě se naučíme. Nic se
o nás nebojte.

První pomoc prakticky, vánoční vyrábění
i pečení, úklid a výlet. Všechno krásně
zvládneme :-)
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Od podzimu do Vánoc v mateřské škole
Než jsme se u nás ve školce rozkoukali, máme za sebou podzim, a právě nám
začala pravá zima se všemi radostmi i problémy.
Děti se těší na první sněhovou nadílku, kdy budou stavět sněhuláky, bobovat
nebo sáňkovat. Začal nám Advent, který trochu sněhu přinesl, ale hlavně se
blíží pro děti nejkrásnější období a to Vánoce.
Podzim ve školce jsme prožili velmi aktivně. Nacvičili jsme pásmo písniček
na hodové vystoupení, které ještě proběhlo.
Ve školce jsme měli program Country tanců, kdy se děti učily tyto tance
zatancovat. Poté jsme se ocitli ve vesmírném stanu, kde děti pozorovaly a
objevovaly vesmír. Na konci září jsme podnikli výlet na Helfštýn. Na Zlaté
farmě ve Vrbátkách jsme se seznámili s chovem krav a ochutnali jejich
výrobky.
V říjnu jsme se pustili do úklidu naší zahrady v rámci akce 72 hodin.
Zahradu jsme zazimovali a sklidili poslední úrodu. Také jsme se seznámili
s prací záchranáře a učili se poskytnou první pomoc.
Pak se ale opět začala zhoršovat situace s covidem a další akce musely být
zrušeny nebo přeloženy.
Na celý školní rok máme připravený projekt Malý stavitel, kdy se z dětí
stávají architekti, projektanti nebo energetici. Pokračujeme v projektu
„ Cvičení se zvířátky“ a každou středu připravujeme předškoláky ke vstupu
do školy. Konečně začala keramika a sportovní kroužek.
Začal Advent a my si ve školce udělali čertí dopoledne, kdy děti jako čertíci
plnily různé úkoly a soutěže.
Čeká nás výlet na hrad Štenberk, kde si prohlédneme, jak se dříve slavily
Vánoce a něco si vyrobíme. Nacvičili jsme si vánoční básničky, zpíváme
koledy, vyrábíme různé vánoční výrobky a těšíme se na Ježíška.
A do nového roku chystáme setkání s rodiči a různými odborníky od jógy
s dětmi po zdravé vaření.
Všem přejeme hodně zdraví a pohody nejen o Vánocích, ale po celý rok,
který nás čeká
Vaše učitelky ze školky
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Rozšíření protipovodňového vybavení
Na začátku listopadu bylo rozšířeno vybavení naší jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Lobodice o mobilní protipovodňovou zábranu.
Samotná zábrana je technicky koncipovaná jako gumotextilní válec
vybavený přírubou B75. Zábrana se požívá tak, že se transportuje ve
složeném stavu na místo mimořádné události, tam se rozloží, připojí se
k ní zdroj vody (buďto hydrant nebo CAS [Cisternová Automobilová
Stříkačka]) a zábrana se naplní vodu. V tomto stavu je třeba ještě zábranu
zajistit proti pohybu a v této chvíli je připravena. Obrovským benefitem
zábrany je rychlost jejího zprovoznění oproti např. stavění hráze z pytlů
plněných pískem, kterou svými parametry bezezbytku nahradí.
Základní technické parametry v provozním stavu jsou:
délka zábrany – 10 m, výška – 0,8 m, objem – cca 5 m3. Ve složeném stavu
je hmotnost zábrany cca 25 kg.
Využití zábrany je plánováno hlavně v případě povodní, kdy by hrozilo
vylití Moravy přes cestu směrem k mostu přes Moravu. Použití zábrany již
naše jednotka vyzkoušela ve výše uvedeném kritickém místě s velmi
pozitivním výsledkem.
František Řihošek, velitel JSDH Lobodice

Pořízení protipovodňové zábrany v obci Lobodice
Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z dotačního
programu Olomouckého kraje
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH 2021
Dotace Olomouckého kraje: 8000,-Kč
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Zkouška funkčnosti
zábrany.
Foto SDH Lobodice
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Automatický externí defibrilátor
Jak si již někteří naši spoluobčané stačili všimnout, přibyla nám na
fasádě hasičské zbrojnice nerezová stříška se zelenou schránkou.
A pokud se podívali blíže, zjistili, že na oné zelené schránce je uveden
symbol AED, tedy automatický externí defibrilátor.
Určitě si vzpomenete, že se v některém z minulých vydání zpravodaje
objevila informace o tom, že obec pořídila v rámci dotace automatický
externí defibrilátor. Prozatím byl umístěn na obecním úřadě, a tedy i
jeho dostupnost byla omezená.
Před nedávnem se nám s kolegy hasiči podařilo dokončit drobné
stavební úpravy a defibrilátor jsme umístili na fasádu hasičské
zbojnice tak, aby byl v případě potřeby dostupný v kteroukoliv denní
či noční dobu.
Samotná schránka, ve které je defibrilátor umístěn, má několik
zvláštností.
Předně je schránka vybavena systémem chlazení a vytápění, aby
defibrilátor lépe odolával teplotním výkyvům, které se mohou během
roku vyskytnout.
Schránka je také vybavena funkcí dynamického osvětlení, což
znamená, že po setmění se v cca půlminutových intervalech ve
schránce rozsvítí a zase plynule zhasne.
Třetí specialitou je zabezpečí schránky. Bohužel je v dnešní době
nutné i takovou věc, jako je defibrilátor, mít ve schránce zamčenou.
Samozřejmě se zeptáte: „Jak se v případě potřeby k defibrilátoru
dostanu, když je schránka uzamčena?” Leckoho by třeba napadlo, že
schránku je potřeba rozbít, jak se to dělá u požárních hlásičů apod.,
ale není tomu tak.

Protože opravdu nejdůležitější při amatérské záchraně
života je zavolat co nejdříve záchrannou službu na
čísle 155.
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A tomu je přizpůsoben i bezpečnostní systém schránky. Protože abyste se
k defibrilátoru dostali, je nutné zavolat na číslo 155, kde od Vás operátor
zjistí potřebné informace pro výjezd sanitky a zároveň Vám sdělí číselný
kód, který vyťukáte na klávesnici schránky, a schránka se odjistí. Úspěšné
odemčení schránky je signalizováno blikáním červených diod ve schránce.
Poté můžete schránku otevřít vyklopením jejího víka k sobě, vyjmout
defibrilátor a postupovat podle instrukcí, které Vám poskytne operátor
linky 155. Benefitem tohoto postupu je, že v této chvíli už vyjíždí sanitka,
takže se minimalizuje čas, který budete sami potřebovat k záchranně
pacienta a co víc, už na záchranu nebudete sami, protože operátor linky
155 bude s Vámi v neustálém kontaktu a bude Vám radit, jak postupovat
dál.
Přál bych si, abychom automatický externí defibrilátor museli používat co
nejméně (nejlépe vůbec), ale v případě nouze je připraven zachránit život
Vašim blízkým či přímo Vám samotným.
František Řihošek, velitel JSDH Lobodice
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Úspěšní hasiči z Lobodic
Přivezli jsme do Lobodic titul mistra České republiky v kategorii přípravka a
ve štafetě jednotlivce mladších žáků. V sobotu 16. října jsme reprezentovali
Lobodice na Mistrovství České republiky mezi Moravskou hasičskou
jednotou a Českou hasičskou jednotou v Brně na stadionu VUT. Jako jediný
tým jsme reprezentovali ve všech kategoriích přípravka, mladší i starší žáci.
Naše přípravka si užívala ve svých pokusech podporu ostatních soutěžících
a aplaus při dokončení každé disciplíny. Na konečném nástupu si zaslouženě
došli pro pohár a titul mistra České republiky pro rok 2021. Přejeme dětem,
aby jim tohle zapálení vydrželo i do dalších kategorií a vozili takové úspěchy
i nadále. V kategorii mladších žáků se nám ze začátku trošku lepila smůla na
paty a ve štafetě jednotlivce se nám nevyhnulo zranění. Ovšem velikým a
příjemným
překvapením byl
čas Filipa
Holomčíka,
který si s časem
14,97 doběhl pro
titul mistra
České republiky.
Mladší nehodili
flintu do žita, ale
i přes veliké
snažení ve
štafetách, kde stáhli bodový náskok nejlepších a požárním útoku s vodou,
který vyhráli s časem 19,37 se jim nepodařilo vrátit zpět do boje o stupně
vítězů. Naši mladší se v konečném pořadí umístili na krásném 4. místě. V
uzlové štafetě brali mladší pohár za třetí místo. Starší žáci si stejně jako
mladší vybrali na začátek, ikdyž bez zranění trochu té smůly. Za štafetu
4x60m brali 4. místo. V požárním útoku s vodou se jim podařilo s krásným
časem 23,06 s obsadit 2. místo. V celkovém součtu to nakonec stačilo na
pěkné 5. místo stejně jako v uzlové štafetě.
Děkujeme dětem za bojovnost a úspěšné zakončení sezóny soutěží
požárního sportu a přejeme jim stejně velké zapálení i v ostatních
soutěžích, které nás letos ještě čekají. Tou nejbližší je branný závod.
Antonín Krátky
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Vítězové přeboru MHJ v kategorii muži
V neděli 3. října se družstvo mužů zúčastnilo přeboru Moravské hasičské
jednoty v Brně na stadionu VUT. Závodilo se ve dvou disciplínách
požárního sportu: štafetě 4x100 metrů s překážkami a požárním útoku s
vodou. Ze štafety 4x100 metrů brali muži stříbrné medaile. V požárním
útoku s vodou jsme nezaváhali a tuto disciplínu vyhráli. V konečném
pořadí jsme stejně jako naši starší žáci získali první místo a stali se tak
nejlepším týmem přeboru Moravské hasičské jednoty pro rok 2021, za což
jsme do Lobodic dovezli putovní pohár a zlaté medaile.

Foto Kamil
Boháček

Muži na mistrovství České republiky v Brně
V neděli 17. října jsme se s družstvem mužů účastnili Mistroství České
republiky v požárním sportu mezi MHJ a ČHJ na stadionu VUT v Brně.
Na stadionu ráno panovala taková zima, že nám to nedalo a po příjezdu
jsme si postavili z jinovatky malého sněhuláka. Po nástupu a rozběhání
abychom se trošku zahřáli, jsme začali jednotlivci na 100m s
překážkami. Ve štafetě jednotlivce jsme se umístili na 6. místě. Štafetu
4x100m s překážkami jsme doběhli na 5. místě. V poslední disciplíně,
kterou byl požární útok s vodou, jsme skončili na 7. místě.
Velkým úspěchem pro nás byl už postup na MČR a celkové 7. místo na
této soutěži je pro nás krásnou tečkou za letošní nelehkou sezónou.
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Zpravodaj obce Lobodice, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává obec Lobodice,
Lobodice 39, 751 01 Lobodice, IČ 00301523. Vychází jako občasník, v nákladu 250 ks, rozšiřovaný
zdarma. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce. Registrováno MK ČR pod číslem E 22099.
Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit
či opravovat. Uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2022.
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