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slovo starosty
Vážení občané,
nastal vánoční čas a dostáváte další Zpravodaj. Pokusím se reagovat na dopisy
čtenářů, i když si myslím, že bychom neměli z obecního Zpravodaje dělat
diskuzní fórum. Měl by sloužit ke zveřejnění informací, reportáží a článků ze
života obce. Nyní tedy konkrétněji k některým připomínkám.
Rozpočtová opatření jsou nezbytnou součástí plnění rozpočtu obce. Jejich
pomocí se převádí finanční prostředky dle aktuálních požadavků a potřeb. Tato
opatření zasílám zastupitelům, v případě, že by zastupitelé nesouhlasili s
přijatým opatřením, mohou tuto pravomoc odebrat.
Celý hodový program od pátku do neděle stojí obec kolem třiceti tisíc. Myslím
si, že vstupné je symbolické, ale zároveň umožňuje zajistit bohatší program.
Stejně tak pořádáme i různé obecní výlety, kdy vybíráme obvykle sto korun na
dopravu. Jde i zde o symbolickou částku, ale lidé, kteří mají zájem ji rádi uhradí
s vědomím, že je to vlastně rezervace.
Co se týče sociálního zařízení v areálu Letní, souhlasím, že není ideální, ale areál
postupně rekonstruujeme a v příštím roce máme naplánovány úpravy
schodiště. Kapacita toalet je dostačující.
Můj názor na přesun digitálních hodin znáte, nezměnil se, ale předložím tento
návrh zastupitelům.
Návštěvní doba hřbitova bude vyvěšena, webové stránky projdou revizí,
každou konkrétní připomínku uvítáme, nejlépe přímo mailem na obec.
V dopise čtenáře je zmíněno, že firma Mertastav, která provádí stavbu
kanalizace, skladuje výrobky ve výrobním závodě, ale to je spíše připomínka,
která má směřovat na vedení firmy Betonika. Skládka zeminy se realizuje na
základě smlouvy se SŽDC, které je vlastníkem plochy, kam se zemina ukládá.
Bohužel dochází i ke znečišťování vozovky, ale kanalizaci postavit musíme,
problémy s prachem a blátem nás budou provázet. Proto opětovně prosím o
shovívavost.
A teď už vám jen přeji, abyste našli v tom předvánočním shonu chvilku klidu,
abyste byli v pohodě, i když zrovna nemáte uklizeno, upečeno, navařeno,
nasmaženo, nakoupeno, zabaleno, omašleno, odesláno, vyřízeno, abyste měli
čas na všechny blízké a ty, kdo vás mají rádi.
Krásné Vánoce a opravdu šťastný nový rok
Petr Hlavinka
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Z usnesení zastupitelstva
Ze dne 17. 9. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
- na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Lobodice převod
finančních prostředků z položky neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím na položku investiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím ve výši 120 000,- Kč. Celkový objem prostředků od zřizovatele
se nemění.
- na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Lobodice smlouvu o
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci ve výši 171 816,85,- Kč
na profinancování projektu „Zahrada tří světů“ – Přírodní zahrada u MŠ
v Lobodicích a to na základě podepsané smlouvy s SFŽP č. 04041862
o poskytnutí dotace. Již vráceno v prosinci 2019.
- nový rozpočet Základní školy a mateřské školy Lobodice, příspěvkové
organizace na rok 2019.
- dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Lobodice,
příspěvkové organizace
- mimořádný příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Povaloví ve výši
300 051,10 Kč v rámci vyúčtování a vratky finančních prostředků obci Uhřičice.
- memorandum o prodloužení Baťova kanálu na území Olomouckého kraje.
- podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka do 4. výzvy MZE č. 129 293
na „Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.
Zastupitelstvo neschválilo nákup akcí Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a.s.
Ze dne 18. 11. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
- dodatek č. 2 ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje“ mezi Obcí Lobodice, a Olomouckým krajem,
zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvková organizace Olomouc – Hodolany, na částku
112 200 Kč s platností od 1.1.2020.
- účast Obce Lobodice, Lobodice 39, 751 01, IČ: 00301523 v elektronickém
dražebním jednání č.j.122 EDN 12/19-8, vyhlášeném Exekutorským úřadem
Kroměříž, se sídlem Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž, za podmínek stanovených
v „Dražebním jednání č.j.122 EDN 12/19-8 a jeho podmínkách“ a schvaluje
maximální výši nabízené kupní ceny na pozemky a budovu, přičemž rozhodlo
o nezveřejnění této ceny dle § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do ukončení
uvedeného elektronického dražebního jednání. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu zastupováním v tomto elektronickém dražebním jednání.
3

Výroční členská schůze Moravské hasičské jednoty Lobodice
V pátek 6.prosince 2019 proběhla na hasičské zbrojnici v Lobodicích Výroční
členská schůze Moravské hasičské jednoty Lobodice. Tato schůze byla výroční,
ale také oslavná a v jejím úvodu ji svojí pěknou kulturní vložkou zpestřili mladí
hasiči.
Mimo výčet tradičních zpráv, které jsou z procedurálního hlediska důležité, byla
jedinečná v tom, že jsme zde oslavili životní jubileum výjimečného člověka,
bratra Františka Vymazala.
Narodil se 1.12.1939. Dlouhá léta až doposud, Náčelník hasičů, působící ve
sboru od roku 1955, je zakladatelem novodobého hasičství a mládežnického
hnutí v Lobodicích, ale také v rámci republiky.
Zasloužil se o výrazný rozvoj hasičství, přístavby a modernizace hasičské
zbrojnice v Lobodicích. Za svoji obětavou práci byl několikrát oceněn. Je
nositelem hasičských vyznamenání „Za zásluhy“ z roku 2003, „Řádem
prezidenta MHJ 1. stupně“ z roku 2013, nejvyššího hasičského vyznamenání
Moravské hasičské jednoty „Řádem Tita Kršky“ z roku 2015 a „Řádu Prezidia MHJ
1. stupně“ z roku 2019. Z rukou místních hasičů, „Náčelník“, obdržel krásný dort
a dřevěnou sošku sv. Floriána, kterou zhotovil umělecký řezbář, pan Jaroslav
Slavík z Ostravy. Tato soška byla vyrobena z jilmu od Osoblahy. Dále obdržel
„Řád prezidia Moravské hasičské jednoty 1. stupně“ a děkovný dopis od
Prezidenta Moravské hasičské jednoty za celoživotní práci pro hasičské hnutí.
Na této schůzi proběhlo ještě další ocenění. Obec Lobodice se v uplynulém
období výraznou měrou zasadila o rozvoj hasičského dění. Proto, tento den
byla předána do rukou starosty obce bratra Petra Hlavinky děkovná plaketa „Za
dlouholetou a obětavou podporu hasičské činnosti “. Byla také předána
věrnostní vyznamenání, sestře Haně Krátké a bratru Zdeňku Kadlecovi za 20 let
a bratru Janu Krátkému za 10 let činnosti ve sboru. Jedno věrnostní
vyznamenání za 10 let činnosti předáme bratru Radku Zdráhalovi dodatečně,
jelikož ten se z pracovních důvodů omluvil.
Na Výroční členské schůzi byla také zvolena nová členka výboru sestra Zdena
Hegerová a nový člen sboru bratr Vítězslav Majer.
Antonín Krátký
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Aktivní seniorský klub
Naší pravidelnou činností je cvičení v pondělí a ve čtvrtek, každou první středu
v měsíci chodíme hrát šipky do „Sport baru Baďa“. Také jezdíme hrát bowling do
Kojetína.Máme velmi dobrou spolupráci s Troubeckým seniorským klubem,
kterou naplňujeme společnými aktivitami, jako je sportovní činnost, ale i
poznávací zájezdy. Dne. 12. září jsme se zúčastnili turnaje v pétanque, který
pořádá seniorský klub Troubky, na který jsme pravidelně zváni. Je zde vždy
napínavá a hezká sportovní atmosféra. Dvakrát jsme uspořádali turnaje
v šipkách ve „Sport baru Baďa“, a v každém jsme byli úspěšní tak, že jsme
obsadili v obou první 4 místa. Je pravdou, že v šipkách jsme výsledkově lepší
my a troubečtí zase v pétanque.
Společně jsme využili nabídky Olomouckého kraje a vybrali jsme poznávací
zájezd pro seniory na hrad Bouzov, romantický hrad, který se nachází
v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka, byl v roce 1999 prohlášen
za národní kulturní památku. Poté jsme navštívili Muzeum olomouckých
tvarůžků v Lošticích. Je zde možno vidět staré nástroje k výrobě tvarůžků,
je promítán film o historii výroby tvarůžků „Příběh neobvyklé vůně z vyprávění
stréčka Křópala“
Dne 8. října pořádal Troubecký seniorský klub celodenní zájezd za zdravím
do slovenských termálních koupelí v Bešeňové. Patnáct našich seniorů tedy jelo
za relaxací.
Hned 30. října 2019 byl uspořádán celodenní zájezd do Pekla Čertovina na
zábavný program ,,Vrátný čert Vytřas provází".
Peklo naleznete nedaleko Hlinska v Čechách v obci Čertovina. Jde o výjimečnou
stavbu, která sahá až do hloubky 12 metrů pod zem se stovkami metrů chodeb
a jeskyní, k nebesům pak míří osmi metry. Program hraný živými herci - čerty je
určen pro všechny věkové kategorie a vytváří naprosto nepopsatelnou
atmosféru.
Vytřas, starý čert u pekelné brány, ukazuje hříšným duším, jak život v Pekle
vypadá. Čertice Huberta učí pekelným způsobům a čertím znalostem. Čert
Krucián představí čertí trapírnu, kde se na pekelných trapidlech každý hříšník
naučí správným mravům. V trůnním sále Lucifer pozemské hříšné duše převáží
na váze hříchů a pečlivě si je zapíše do Knihy hříchů.
V pekelné poctivé kuchyni čertí kuchařka připravuje ty nejpekelnější laskominy
např. netopýří křidýlka či plněná žabí bříška. Z kuchyně vede pár schůdků
do čertího šenku, kde chlupáči načepují pivo přímo do rohu.
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Aktivní seniorský klub
Součástí programu je prohlídka komůrek smrtelných hříchů, kde čeká lenoch,
zlobivec, závistivec, smilník, lakomec, pyšná hraběnka a řezník z obžerství.
V nově otevřené pražírně se můžete těšit na čertovský postup pražení
a jedinečnou vůni čerstvě upražené kávy. V útulné kavárničce si můžete
čertokávu vychutnat. O pekle se prostě nedá vyprávět, peklo se musí zažít!
Je moc fajn, že si i my starší, dokážeme zpříjemnit život těmito aktivitami
a prožijeme hezké chvíle, na které rádi vzpomínáme.

V listopadu proběhlo tradiční setkání seniorů naší obce. O bohatý kulturní
program se postaraly děti z mateřské a základní školy, které nám předvedly své
dovednosti. Nezklamaly opět naše kuchařky a pan starosta vtipným pásmem
scének. Sálem se rozezněla píseň Haleluja v podání Stázky Kardas s maminkou
Monikou, která navodila krásnou předvánoční atmosféru. Také z řad našich
seniorů jsme letos připravily krátké taneční vystoupení.
Děkujeme tímto zastupitelstvu obce za uspořádání tohoto setkání a všem
děvčatům za obsluhu a výborné občerstvení. Na příjemné a hezké odpoledne
a podvečer se budeme těšit i v příštím roce.
Přeji Vám všem krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a nového roku,
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Anna Navrátilová
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Dopisy čtenářů
Názor občana
Oficiální internetové stránky obce nejsou zrovna moc přehledné. Najít třeba
usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva je docela oříšek, ale nepřesností
nebo nefunkčních odkazů je tam více. U stránek Dobrovolného spolku Povaloví,
na který je na našich stránkách odkaz, je situace ještě o poznání horší.
Předpokládám, že existuje správce stránek a jedná se o placené služby….
Návštěvníci hřbitova si nemají kde zjistit jeho otevírací dobu. Není ani na
stránkách obce ani ve zpravodaji ani na úřední desce ani na bráně hřbitova
a ani nikde. Myslím si, že by v době dušiček nebo Vánoc měla být otevírací doba
prodloužená. Možná je, ale nikde to nezjistíte.
Splněný sen každé stavební firmy zažívá v současné době stavební firma
Mertastav, provádějící výstavbu kanalizace. O skládce výrobků ve výrobním
závodě a o skládce sutě (i když dočasné) uprostřed vesnice se jí při výběrovém
řízení mohlo jen zdát a ten sen se změnil ve skutečnost. Zcela určitě tento
uskutečněný sen nějakým způsobem kompenzuje. Třeba sníženou cenou za
výstavbu kanalizace….
Kdysi bylo dobrým zvykem, že se na konci zpravodaje uváděly kontakty na
členy redakční rady. Tento dobrý zvyk se z nějakého důvodu neuchytil, a tak
pouze odhaduji, komu mám příspěvky posílat.
František Škrabal
Vážení senioři, vážení občané, čtenáři Zpravodaje
Kvapem se blíží konec r. 2019 a už tu bude r. 2020. Tento rok 2019 byl také
prvním rokem práce a rozhodování nového zastupitelstva, které by si mělo
zhodnotit, co je jim povedlo a co by se mělo zlepšit. Jistě si to na zasedání
zhodnotí. Hned na 2. veřejném zasedání zastupitelstvo schválilo pravomoc
starosty schvalovat rozpočtové opatření v plném rozsahu bez omezení. Mně
však zajímá doba, po kterou jste svou pravomoc předali do rukou p. starosty.
Je to měsíc, rok, nebo celé funkční období? Vždyť jeho jedno špatné rozhodnutí
může mnohým lidem zdražit život Nyní připomínky k RR:
S úsměvem jsem si přečetl omluvu RR, že do č.3/2019 nebyly zařazeny zprávy
z usnesení zastupitelstva, ale zařadila tam vzpomínku na K. Gotta.
Dávám návrh: pro příště vyřadit články typu Měnová reforma 1953 a články
typu Hanácké léto na kolejích zařadit až bude ve Zpravodaji prostor. Ale
aktuální zprávy ze zastupitelstva OÚ nevynechávat, ale připsat k nim i jakým
poměrem hlasů, to které usnesení bylo schváleno.
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Dopisy čtenářů
Dále bych se přimlouval za to, abyste výsledky r. 2019 a nový rozpočet na r.
2020 zpracovali obdobně jako za rok 2017 (viz. č. Zpravodaje 1/2018).
A ještě k sociální komisi při OÚ. Doporučuji soc. komisi přečíst si článek Petry
Klimkové s názvem V nouzi poznej souseda vytištěný v novinách 5+2 dne
18.10.2019. V článku se píše o práci v soc. oblasti mikroregionu Moštěnka.
Přeji všem klidné a spokojené Vánoce a do roku 2020 hodně zdraví.
neaktivní senior Josef Belhárek
Myslím si, že spousta lidí si o historii, zvlášť o té, která se nás dotýká, ráda
přečte. Možná raději než o jednání zastupitelstva. Také ti, kteří články z historie
připravují, si zaslouží respekt, protože takový článek znamená pátrání v archívu,
skládání střípků událostí a nakonec i sepsání článku. A to není maličkost ani
chvilková záležitost. Pokud jsou ochotni se o svou práci podělit, my ji s radostí
uveřejníme,
Hanácké léto na kolejích určitě přineslo mnoha dětem i dospělým spoustu
radosti a je úžasné vidět, když se koníček stane posláním. Milovníci vláčků a
železnice si na naší trati uskutečňují svůj sen a my jsme mohli s radostí číst, že
se ten velký kus práce vyplatil. Nemluvě o tom, že se obec svým příspěvkem
podílí na činnosti tohoto spolku.
A je jistě věcí každého z nás, jaké noviny a články čte, jaké poučení si ze čtení
odnáší. Noviny 5+2 jsou navíc zdarma a odpoledne již obvykle nejsou
k dispozici.
Jana Blažková
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Dopisy čtenářů
Hody
Vzhledem k datu uzávěrky předchozího čísla zpravodaje (15.9.2019) mě
překvapilo, že se do jeho obsahu dostaly i příspěvky z hodů. Protože jsem o
prodloužené uzávěrce nevěděl, dovolím si tedy zpětně ještě krátký komentář
k této již „dávno“ proběhlé akci.
Trochu mrzí malý zájem o tradiční páteční hodové utkání mezi družstvem žen a
starších pánů a s tím spojenou soutěž o Lobockó bochetko. Akce se účastní
stále stejní soutěžící, a tak není divu, že si ceny z této soutěže odnášejí pořád
stejní lidé. Většino, zapoj se! Stejně pečete, tak se přijďte pochlubit a podělit.
Sobotní program byl sice nabitý od rána až do večera, ale v podstatě úplně
stejný jako loni. Ráno nohejbal, odpoledne nejprve vystoupení dětí a po nich
nastoupil Franta Uher – hlavní hvězda odpoledne, aby potěšil své fanoušky. Asi
je potěšil, ale jeho vystoupení bylo značně uspěchané a dle mého názoru
i zkrácené. Franta se ani netajil tím, že si spěchá pro další honorář na jinou akci.
Program skupiny historického šermu Markus M byl vtipný a dechové hudbě
Věrovanka taky není co vytknout. Snad bych jen vynechal skladby skupiny
Beatles v provedení dechového orchestru. Možná by kulturní komise OÚ měla
popřemýšlet o nějakých úpravách, aby sobotní program nezevšedněl, přilákal
všechny věkové skupiny, a aby ho vždy navštívilo minimálně tolik lidí, jako letos.
Na nedělních rybářských závodech bylo tak narváno, že ten, kdo přišel o něco
později, neměl šanci ulovit něco dobrého k hodovému obědu. Ale proto se tyto
závody nekonají a jen dobře, že je o tuto soutěž takový zájem.
František Škrabal
Závěrka prodloužena nebyla, je obvykle stanovena tak, aby bylo možné dát
prostor případným reakcím na připomínky, které se shromáždí, aby bylo možné
doplnit články fotografiemi, aby bylo možné vše uspořádat a upravit. Pravdou
je, že hody patří k našemu podzimu a číst o nich o Vánocích by nejspíš nikdo
nechtěl. Články o aktuálních akcích bývaly vždy součástí Zpravodaje, ostatně
Karel Gott zemřel těsně před odesláním čísla do tisku.
Myslím, že o programu hodů může přemýšlet kdokoliv. Třeba někdo narazil
na zajímavé vystoupení, které by mohlo obohatit nejen hody, ale jakoukoliv
událost v Lobodicích. Pokud máte nápady, známé nebo oblíbené umělce,
sportovce, baviče, moderátory, soubory, určitě si nic nenechávejte pro sebe
a navrhněte sami, koho konkrétně byste chtěli v Lobodicích přivítat. Jestliže se
lze s osobnostmi dohodnout na oboustranně přijatelných podmínkách, bude
to jen dobře.
Jana Blažková
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Dopisy čtenářů
Vážená redakční rada lobockého zpravodaje.
Mám nějaké poznatky, co se týče Lobodic. Budu to psát ve zkratce a chtěl bych
(nejen já) znát váš názor a stručnou odpověď.
1) ZPRAVODAJ: kritizoval jsem, že by na 1. stránce Zpravodaje měl být symbol
Lobodic. Já přece nejsem symbol Lobodic. Napadlo mě, že jste to udělali natruc
mě. Jen se mně známí ptají kolik mě to stálo, a co je to za ženu s kterou tančím.
Potěšilo mě, že jste uveřejnili fotky, kdy u nás natáčel Karel GOTT. Podle mne
jste mohli udělat pietní místo s kondolenční knihou při jeho úmrtí.
2) DIGITÁLNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADU: tam kde současně jsou tak neplní
zcela svůj účel. Podle starosty by kazily vzhled (škola, obecní dům služeb). Tak je
stačí umístit na přístřešek vchodu do obecního úřadu. Tím budou lépe plnit
svůj účel.
3) HODY V LOBODICÍCH: věřte nebo nevěřte, ale za svůj život jsem navštívil
mnohokrát hody nejen v Lobodicích, ale i v jiných vesnicích, ale nepoznal jsem,
že by někde v hodovou neděli vybírali vstupné na pořádané akce. Myslíte, že to
zachrání rozpočet obce? Zajímá mne (a nejen mne), kolik stálo vystoupení
dechovky VĚROVANKA a kolik Franta UHER. Existují případy, že někteří lidé kvůli
vstupnému na tyto akce nešli. Starosta říká, že to dělá pro občany Lobodic. Já si
myslím, že vybrané vstupné obec nezachrání. Měl jsem pozvané přátele, mezi
nimi také invalidy. Byli jsme na vystoupení dechovky i Franty UHRA.
Občerstvení bezvadné, hygienické služby slabé. Někteří občané byli o
francouzských holích a měli problém použít WC. Na schodech chybí zábradlí a
tím je toto WC prakticky nedostupné. Byl by problém na tuto a podobné akce
zajistit mobilní WC? Byl by problém v neděli, kdy je na hodech nejvíce návštěv
při hezkém počasí při odpolední procházce se na některém místě zastavit,
občerstvit se, pokecat, zazpívat si třeba při cimbálu? Nestojí to za uvážení?
Děkuji předem za přečtení a reakci (kladnou) na mé připomínky.
Věrný lobočák Josef Došlík
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SK Sokol Lobodice,z. s.
Kopaná- muži
Mužstvo mužů oddílu kopané SK Sokol Lobodice pokračovalo po hodech
podzimní částí okresní soutěže zbylými zápasy s těmito výsledky:
29. 9. 2019 Černotín - Lobodice 3:0 kontumačně – nízký počet hráčů
6. 10. 2019 Lobodice –Křenovice 3:1 (0:0) Branky: Havrila Pavel, Hlavačka
Roman, Baďura Michal
13. 10. 2019 Vlkoš - Lobodice 8:0 (3:0)
19. 10. 2019 Brodek u Přerova – Lobodice 6:0 (1:0)
Mužstvo mužů se po podzimní části okresní soutěže umístilo na 9 místě, s 9
body a skórem 11:32.
Střelecky se nejvíce prosadil Dvořák Jiří, který vstřelil 3 branky, po 2 brankách
vstřelili Baďura Michal, Havrila Pavel a Vrba Jan.
V měsíci březnu by mělo mužstvo sehrát 3 přátelská utkání a v neděli 5. 4. 2020
zahájí jarní část okresní soutěže zápasem na domácím hřišti s FK Brodek u
Přerova.
Kopaná - mladší žáci
Mužstvo mladších žáků také pokračovalo v podzimní části krajské soutěže
dalšími zápasy s těmito výsledky:
29. 9. 2019 Lobodice – Bruntál 0:3 (0:1)
6. 10. 2019 Medlov - Lobodice 0:4 (0:1) – branky: Hlub Richard 4x
12. 10. 2019 Lobodice – Nový Malín 0:5 (0:3)
20. 10. 2019 Lobodice – Horka nad Moravou 5:2 (3:2) – branky: Nemrava Radek
3x, Kohn Jakub, Lehký Martin
27. 10. 2019 Haná Prostějov - Lobodice 0:4 (0:0)– branky: Klemeš Petr 2x, Hlub
Richard 2x
3. 11. 2019 Loštice – Lobodice 1:2 (1:1) – branky Nemrava Radek 2x
Mladší žáci se umístili po podzimní části krajské soutěže na 5 místě s 26 body a
se skórem 51:36. Nejvíce branek vstřelili: Nemrava Radek 19, Hlub Richard 14.
Mladší žáci zahájí jarní část sezóny v sobotu 28. 3. 2020 zápasem na hřišti FK
Šumperk.
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SK Sokol Lobodice, z.s.
Kopaná – starší žáci
Mužstvo starších žáků pokračovalo v podzimní části krajské soutěže dalšími
zápasy s těmito výsledky:
29. 9. 2019 Lobodice – Česká Ves 4:2 (1:2) – branky: Válek Marek 4x,
5. 10. 2019 Dolany - Lobodice 6:1 (3:1) – branka: Zezulka Tomáš
12. 10. 2019 Lobodice – Lužice 7:1 (3:0) – branky: Válek Marek 3x, Kyas Radek ,
Strnad Jakub, Macháček Jakub, Hopan Ondřej
19. 10. 2019 Česká Ves - Lobodice 3:1 (2:1) – branka: Strnad Jakub
27. 10. 2019 Lobodice – Dolany 1:2 (0:0) – branka: Hanzlík Jakub
Po těchto výsledcích je mužstvo starších žáků na 3 místě se ziskem 18 bodů a se
skórem 43:18. Nejvíce branek 16 vstřelil Válek Marek.
Hokej
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje pokračovalo dalšími zápasy základní části
v kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) s těmito výsledky:
28. 9. 2019 HC Rymice Bulls - Lobodice 4:1 – Branka: Zdráhal Radek
3. 10. 2019 Lobodice – Wild Bruins 3:5 – Branky: Havrila Petr, Havrila Pavel,
Baďura Michal
14. 10. 2019 HC Kvasice - Lobodice 3:4 - Branky:Zdráhal Radek 3x, Baranyai Tibor
19. 10. 2019 Lobodice – Troubky 1:8 – Branka: Havrila Pavel
26. 10. 2019 Senators - Lobodice 4:3 – Branky: Strážický Jiří 2x, Dvořák Radovan
7. 11. 2019 Lobodice – Red Devils 7:2 – Branky: Tomeček Vratislav 3x, Havrila
Petr, Havrila Pavel, Baďura Michal, Baranyai Tibor
16. 11. 2019 Tovačov - Lobodice 3:2 – Branky: Havrila Petr, Skřička Zdeněk
21. 11. 2019 Lobodice – Rebels 6:3 – Branky: Dvořák Radovan 2x, Zdráhal Radek
2x, Havrila Petr, Baranyai Tibor
28. 11. 2019 Spartak Hulín - Lobodice 4:3 po SN – Branky: Havrila Petr 2x,
Baďura Michal
4. 12. 2019 Lobodice – HC Rychlov 0:6
Hokejisté jsou zatím po 13 odehraných zápasech základní části na 13. místě s
11 body a skórem 38:55. Nejvíce branek vstřelili: Zdráhal Radek a Havria Petr po
8 brankách.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům a sponzorům za podporu
v roce 2019.
Petr Navrátil
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů Vám přeje
SK Sokol Lobodice
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Pomoc, která zachaňuje životy
Naše obec získala přístroj, který dokáže zachránit lidský život. Zásahové
jednotce našich hasičů byl předán defibrilátor, který bude umístěn ve skříňce
na hasičské zbrojnici tak, aby byl kdykoliv k dispozici. Defibrilátor dokáže
elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. V případě srdeční zástavy
potom bude stačit pouze zavolat telefonem záchrannou službu, tedy číslo 155
či prostřednictvím aplikace Záchranka, a operátor již všechny navede přímo
k defibrilátoru a pomůže s aplikací účinné první pomoci.
Součástí předání bylo i proškolení pro hasiče i širokou veřejnost. Každý měl
možnost si postup vyzkoušet, dokonce se zdá, že nám v obci roste budoucí
výborný lékař Petr Řihošek, který bravurně odpovídal na všech dotazy paní
školitelky Miltové a velmi fundovaně zahájil resuscitaci jako první.
Pokud máte chytrý telefon, stáhněte si aplikaci Záchranka, která dokáže pomoci
v různých situacích. Přejeme všem, aby aplikaci či defibrilátor potřebovali co
nejméně, nejlépe vůbec.
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Adventní výlet
PEKLO V KLOBUKÁCH
V sobotu 7.12.2019 měli čerti všech věkových kategorií sraz ve Valašských
Kloboukách. Podle organizátorů měl průvod čertů cca 100 „kusů“ a byl součástí
Valašského Mikulášského jarmeku.
Oproti minulým letům, kdy se jezdilo na Vánoční trhy, jelo se letos na tento
jarmek. Zájezd organizovala sama obec a místní dopravce a neměl žádný pevně
stanovený program. Volba se podle mého názoru povedla, a přestože mají
vánoční trhy své kouzlo, tak občasná a dobrá změna potěší. Kromě valašských
jídelních specialit, svařáků, punče a slivovice (ta byla všudypřítomná), byly k
vidění ukázky valašských řemesel, hudby a folklóru, které kupodivu přežívají
i v dnešní době. Je až neuvěřitelné, co všechno dokázali naši pra, pra, pra
vytvořit a na jakých strojích. Nohama poháněnému soustruhu, na kterém jeho
majitel pracoval, jsem se nestačil divit. Kdo měl zájem, mohl ochutnat chleba
pečený v domácí peci nebo si skočit ve stodole do sena. Program spojený
s tímto jarmekem byl prostě bohatý a každý si tu mohl přijít na své. No a
protože se našeho výletu zúčastnili samí hodní a slušní lidé, tak si nikoho z nás
čerti nenechali.
Přeji všem příjemné a krásné Vánoční svátky a v novém roce hlavně zdraví
a pohodu.
František Škrabal
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Předvánoční čas v Lobodicích
Čekání na Vánoce a příchod nového roku je pro děti k nevydržení. Lidové zvyky
pomáhaly toto čekání zpestřit i dříve. Dnes je dodržujeme méně, ale i tak bývá
adventní čas vyplněn různými akcemi nejen pro děti. Ani naše obec nezůstává
v posledních letech pozadu.
Přípravu na Advent mnozí zvládli na
adventních dílničkách, kde se sešlo
mnoho tvořivých lidí, dokonce i
někteří přespolní. Odpoledne ubíhalo
při vyrábění nebo povídání klidně a
pěkně.
Setkání seniorů má svou tradici a u
nás se snažíme skutečně zpříjemnit
společné chvíle, ze setkání máme
fotoreportáž, kam se však nevešli
třeba naši malí hudebníci nebo
tombola.
Následující neděli dostali nadílku nejmenší. Pidi divadlo z Pivína přijelo
s pohádkou Princezna za mlýna, která potěšila a pobavila i dospělé návštěvníky.
Výlet na adventní trhy tentokrát zamířil do Valašských Klobouk, kde se odehrál
už osmadvacátý ročník Mikulášského jarmeku. Valašská řemesla oslovila
všechny návštěvníky a nikomu v tu chvíli nechyběly nazdobené trhy bohatších
velkých měst. Pořádný krajíc chleba právě vytaženého z pece s pomazánkou
nebo povidly přišel k chuti každému, děti se ani nestačily bát průvodu
povětšinou laskavých čertů.
Vánoční koncert ZUŠ z Tovačova
obohatil nedělní odpoledne. Plnému
kostelíku zahrál soubor Musica
i s našimi dětmi. Amálka zahrála na
flétnu, Radimek na trubku a Pavlínka
na kytaru.
S Českem jsme zpívali koledy i letos,
třebaže zrovna byla velká zima,
rozcházeli se poslední zpěváci až před
osmou hodinou.
Vánoční výstavu v sále uvedly děti z mateřské školy svým vystoupením vloček
a sněhuláčků, žáci školy všechny rozesmáli svým provedením notoricky známé
pohádky Mrazík. Návštěvníci se rozcházeli jen pomalu, čas plynul u dobrého
občerstvení příjemně.
Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně zdravý a spokojený rok 2020.
Děti i dospělí z Vaší školy
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Vánoční vystoupení
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Poděkování - přepis
Pidi divadlo a dopis

Vážení organizátoři Setkání se seniory,
děláte opravdu záslužnou práci a dali jste najevo, že si vážíte naší dosavadní
práce a chcete nás tímto potěšit.
Jsme vám ze srdce vděčni a máme z toho radost. Všichni jste se snažili, ale
největší dík patří našim kuchařkám a jejich pomocnicím. Nejenže nám
připravily vynikající oběd, ale ještě napekly výborné vdolečky a valašské frgály.
Všechno co nejrychleji roznášely a bylo na nich vidět, že je to těší.
Když k tomu ale přidávaly svá krásná vystoupení a také naše šikovné seniorky
ukázaly, jak jsou ještě pružné, tak naše radost i z vylosovaných cen neměla
konce. Tisíceré díky všem i za pohádku druhý den.
Vaši vděční senioři
P. S. Přáli bychom si odvysílat obecním rozhlasem
V Lobodicích 2. prosince 2019
Moc děkuji za krásná poděkování, která jsme dostali. Pochvala těší vždycky a
věřte, že všechno pro vás děláme rádi.
Za všechny organizáítory Petr Hlavinka
Děkujeme všem čtenářům za přízeň a přejeme klidné a radostné Vánoce,
všem pevné zdraví a samé příjemné a krásné zážitky v roce 2020.
Redakční rada
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Pozvánky, informace
Živý Betlém
Hasiči Lobodice a Libuše Chytilová zvou 24. 12. od 15:00 na tradiční Živý
Betlém v žudru. Betlémské světlo si můžete vyzvednout v kostele.
Turnaj ve stolním tenise
SK Sokol Lobodice pořádá dne 28. prosince turnaj ve stolním tenisu.
Prezentace od 12.15 hod, začátek ve 13.00 hod. Zájemci se mohou hlásit
u p. Petra Navrátila nebo na tel. 608 768 099.
Silvestroský ohňostroj
Obec Lobodice zve všechny na rozloučení se starým rokem. 31. 12. 2019
u obecního úřadu od 23:30.
Novoroční pochod
1. ledna 2020 se uskuteční již pátý Novoroční pochod. Sraz účastníků bude
v 9:45 před obecním úřadem. Trasa je dlouhá cca 7 km a vede Lobodickým
lesem (upřesněno bude ráno před startem dle počasí) kde bude malé
občerstvení, svařák, čaj. Předpokládaný návrat 12:30.
Srdečně zvou hokejisté HC Lobodice
Maškarní
SK Sokol Lobodice si Vás dovoluje pozvat na maškarní ples a dětský maškarní
ples. Maškarní ples se bude konat v pátek 13. 3. 2020 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 14. 3. 2020 od 14.00 hod. také
v kulturním domě. Hrát bude DJ Zdeněk Zatloukal.
Opsáno z Kojetínských novot
ZUŠ Kojetín zaznamenala mimořádný úspěch. Od ledna jsme podávali
informace o výsledcích kojetínských žáků v soutěži ZUŠ. Přes náročné putování
našich mladých umělců přes školní, okresní a krajská kola soutěží jsme dosáhli i
úspěchu nejvyššího, a to v Ústředním kole soutěže ve Hře na elektronické
klávesové nástroje. Michaela Řihošková z Lobodic završila své vítězné
putování letošními soutěžemi 1. místem v Ústředním kole a zařadila se tak
ve své věkové kategorii mezi nejlepší hráče na klávesové nástroje v České
republice.
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, 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
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
POTRAVINY COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 17:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00
KONTAKTY PRO ZASÍLÁNÍ PRÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE
jabala@centrum.cz
eva.deduchova@seznam.cz
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Důležitá telefonní čísla:
OBECNÍ ÚŘAD

POLICIE – 158
HASIČI – 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
TÍSŇOVÁ LINKA – 112

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
PORUCHY
plyn - 1239
voda – 800 167 427
elektřina – 840 850 860

LINKA DŮVĚRY
Bílý kruh bezpečí 116 006
Linka bezpečí pro děti a mládež 116 111
Zlatá linka seniorů po – pá v době 08,00 – 20,00 hod – 800 200 007, Elpida
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
dospělí 581 271 111, 725 797 148, Agel
LÉKAŘI
MUDr. Bouchalová, Tovačov 581 731 562
MUDr. Goldbach, Tovačov 581 731 532
MUDr. Šmídová, Tovačov 581 731 589
LÉKÁRNA
otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11 (v objektu
hypermarketu ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod, 581 702 655
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, 777 873 344
pondělí – pátek, nejpozději do 6:30 v daný den
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