Obecní ZPRAVODAJ Číslo 4 - 2020

SLOVO STAROSTY
Z HISTORIE SDH I.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SK SOKOL
Z HISTORIE OBCE
Zadejte
nebo vložte text
ZE ŠKOLY
AREÁL LETNÍ
Zadejte nebo vložte text
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Slovo starosty
Vážení občané,
došli jsme ke konci roku 2020 a bohužel se stále nacházíme ve
složité situaci. Nejen my, ale celý svět. Potýkáme se s něčím, co
nikdo z nás nezná ani nezažil. Všechna omezení se podepisují nejen
na naší psychice, ale také na ekonomické situaci celého státu, která
bude mít zřejmě citelný dopad i na rozpočty obcí.
Vánoce jsou každoročně mimořádným obdobím roku, na který se
těší hlavně děti. Ale dospělí se pro ně snaží vytvořit pohádkový svět.
U nás ta vánoční a novoroční zdobení komplikuje výstavba
kanalizace. K tomu se přidružily problémy se starým vodovodním
řádem a všechny možné drobné havárie. Opravu vodovodu máme
přislíbenou, ale zatím čekáme na rozhodnutí valné hromady
společnosti VaK v lednu 2021. Zatím se můžeme spolehnout jen na
to, že všechny potíže a havárie se řeší co nejrychleji.
Vzhledem k situaci nebylo možné uspořádat tradiční setkání
seniorů, ale doufáme, že nastávající rok nám umožní nejen taková
setkání.
Ještě jsme stihli uvítat dvanáct nových občánků v náhradním
termínu, takže ti nejstarší už si ke kolébce došli sami.
Nejen jim, ale také nám všem ostatním bych chtěl popřát příjemné,
klidné Vánoce a opravdu šťastný a především zdravý nový rok 2021
Petr Hlavinka
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Z historie SDH část 1.
Milí čtenáři,
v obecním zpravodaji jste zvyklí, číst články ve kterých se odráží aktuální
činnost, kterou se náš hasičský sbor zabývá. Bohužel současná situace, nám
nedovoluje, kromě zásahů, takřka nic. Dnes Vás tedy zasvětím do stručného
obrazu hasičské historie.
Sbor dobrovolných hasičů v Lobodicích byl založen 18. března 1923. Prvním
starostou byl Jan Kadlec a sbor čítal 25 členů. Veškerá hasičská výzbroj byla
uskladněna v místní sladovně. Později byla zakoupena čtyřkolová stříkačka.
Mladý sbor měl i samaritánskou službu. V roce 1928 bylo dokončeno
hasičské skladiště s krásnou rozhlednou. Po 2. světové válce začal sbor
ožívat. V roce 1958 byla dokončena dostavba hasičské zbrojnice. Začátkem
60. let nastoupila nová vlna hasičského elánu. V tomto období byl, až do 90.
let, nejvýznamnější postavou hasičského dění náčelník hasičů František
Vymazal, později i s Josefem Šulcem. František Vymazal byl oceněn Řádem
Tita Kršky.
Podívejte se na nejstarší dochovanou historickou fotografii, zadívejte se do
očí dobrovolníků, zakladatelů. Určitě někteří mezi nimi poznáte Vaše
předky. Oni měli to štěstí, že byli první, my jsme již jen pokračovatelé jejich
započatého díla a nezbývá nám než se snažit abychom se těmto lidem
v jejich nadšení podobali.
Antonín Krátký
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Vítání občánků
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Vítání občánků

foto: Kamil Boháček
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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:
4. 10. 2020 Lobodice - Křenovice 5:1 (0:0) Branky: Hrňa Pavel 2x, Dvořák
Jiří 2x, Dvořák Petr
11. 10. 2020 Lobodice –Tovačov „B“ 2:1 na PK 4:3 (1:0) Branka: Menšík
Dominik
18. 10. 2020 Bochoř - Lobodice – zápas byl odložen na jarní část soutěže,
kvůli pandemii koronaviru COVID-19
Mužstvo mužů se po podzimní části okresní soutěže umístilo na 8 místě,
s 8 body a skórem 11:21.
Střelecky se nejvíce prosadili Hrňa Pavel, Dvořák Petr a Dvořák Jiří, kteří
vstřelili po 3 brankách.
Hokej
Mužstvu mužů oddílu ledního hokeje byla také z důvodu pandemie
koronaviru přerušena základní část v kroměřížské amatérské hokejové lize
(KAMHL).

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům
a sponzorům za podporu v roce 2020.
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SK Sokol Lobodice, z. s.
SK Sokol Lobodice nebude dne 28. prosince pořádat tradiční turnaj ve
stolním tenisu z důvodu pandemie koronaviru.
O silvestrovském ohňostroji rozhodneme na základě aktuální situace.
1. ledna 2020 by se měl uskutečnit (v návaznosti na vládní opatření)
již šestý Novoroční pochod.
Sraz účastníků bude v 9:45 před obecním úřadem. Trasa je dlouhá
cca 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

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů Vám přeje
SK Sokol Lobodice
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Z historie obce
Díky paní Petře Kopřivové a souboru Haná se nám podařilo získat
fotografie paní Václavy Navrátilové z Muzeum Františka Skopalíka
v Záhlinicích.
Poznáte místa nebo dokonce postavy z fotografií?
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Z historie obce

| 9
! |

Z historie obce a slavných návštěv
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Ze školy
V letošním roce nás potkalo přerušení výuky na dlouhou dobu. Naštěstí jsme
mohli žákům poskytnout podporu: někomu jsme zapůjčili potřebnou
techniku, všem jsme nabídli online výuku prostřednictvím aplikací, ale také
konzultace při odevzdávání vypracovaných úkolů přímo ve škole při
zachování všech přísných hygienických opatření. Při online výuce byli žáci
rozděleni na skupiny maximálně po třech, někteří probírali učivo
individuálně. Využívali jsme velké množství aplikací, aby každé dítě mohlo
najít to své. V naší škole byly na podzim všechny děti zapojeny do distanční
výuky, což je velký úspěch, který nás těší. Nyní už víme, že první ani druhé
ročníky nebudou v žádném stupni PES uzavřeny, takže díky organizaci
ročníků, bude naše škola otevřena pro všechny.
Nyní už jsme všichni zpět ve škole, děti pracují velmi usilovně a my se
můžeme věnovat individuálně těm, kdo potřebují nějakou podporu, ať už jde
o pomoc s vysvětlováním, procvičováním či o nabídku práce, která rozšiřuje
učivo pro ty rychlejší. Dále ve výuce využíváme aplikace, které děti baví a
velmi účinně jim i pomáhají. Nemusíme naše děti zavalit nesmyslným
množstvím testů, protože víme, co děti umí, co potřebují. A děti se to učí
také pojmenovat samy, říct si, v čem jsou dobré, s čím chtějí pomoci.
Mateřská škola byla v provozu v novém školním roce stále. Jediné, co může
přerušit provoz školy či školky je karanténa či onemocnění většiny osob. Je
velmi důležité, aby rodiče přistupovali skutečně odpovědně i k banální rýmě.
Za současné situace opravdu nemůžeme nachlazené děti přijmout. Prosíme
tedy o pochopení ze strany rodin.
Na závěr chci poděkovat všem, kdo se o děti ve školce i škole starají, protože
letošní rok vůbec nebyl jednoduchý a spoustu věcí jsme museli řešit ze dne
na den a stále se učíme nové věci. Náročné období trvá, ale myslím, že mohu
napsat, že jsme to minulé zvládli a za to patří velké díky všem mým
kolegyním. Také chci poděkovat dětem, že pomohly vyrobit přání, která
snad potěšila všechny naše seniory a zpříjemnila jim vánoční čas.
Za všechny Vám přeji opravdu šťastný a zdravý nový rok
Jana Blažková
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Vážení spoluobčané,
letošní situace ohledně zahájení provozu kempu byla zpočátku dost
komplikovaná - provoz byl sice od 1. 6. 2020 umožněn, ale ještě 5. 6.
nám Krajská hygienická stanice nebyla schopná dát informaci za
jakých podmínek můžeme kemp provozovat.
I přes tyto problémy jsme ale velmi spokojeni, protože letos nás
přijelo navštívit 350 turistů.
Oproti loňské sezóně, kdy se u nás ubytovalo 120 turistů, je tedy
vidět nárůst o téměř 200%. Toto navýšení je možná částečně
způsobené pandemií a obavou cestovat do zahraničí, ale domníváme
se, že také díky tomu, že náš kemp je stále více vidět.
Turisté, kteří se u nás ubytovali, byli velice spokojeni s jeho
poklidnou atmosférou a polohou u cyklostezky. A i když se většina z
nich ubytovala pouze na jednu noc, jelikož jen projížděla po
Moravská stezce, které je naše obec jako partnerem, zaregistrovali
jsme rekordní nárůst karavanistů, kteří k nám dorazili nejen ze
všech koutů naší země, ale také ze sousedního Slovenska či Polska.
V kempu také proběhlo spoustu setkání, večírků a soukromých oslav
našich občanů, a nemusím asi připomínat populární Struhafest.
Všichni doufáme, že obliba našeho kempu bude vzrůstat i nadále a
příští sezóna bude ještě úspěšnější a veselejší.
Veselé Vánoce a hodně zdraví v Novém roce přeji i Vám a Vaším
rodinám.
Alois Studnička
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Areál Letní

foto: Alois Studnička

KÁCENÍ A OBNOVA STROMŮ V OKOLÍ LETNÍHO
Po pádu stromu v areálu Letní byl s ohledem na bezpečnost objednán
dendrologický posudek, který bohužel označil většinu lip za areálem
směrem k rybníku za život ohrožující. Tyto stromy je nutné pokácet a
nabízíme občanům možnost samovýroby dříví. Lípy budou pokáceny
odborníkem a dřevo si zájemci sami zdarma zpracují. Podmínkou je úklid
prostoru a likvidace klestí. Rozdělení stromů proběhne formou losování.
Zájemci, přihlaste se do 15. 1. 2021 na OÚ. Nové stromy budou následně
vysázeny.
Alois Studnička
Petr Hlavinka
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Za redakční radu
Vážení a milí,
letošní rok docela jistě neprobíhal podle představ. U nás začal dramaticky
požárem a následné měsíce nebyly o nic méně dramatické. Potkala nás
různá omezení, mnozí museli řešit nečekané problémy.
Doba je zvláštní, ale mezi námi je spousta lidí, kteří umí pomoci, aniž by
čekali na to, že je někdo požádá, kteří rozdávají dobrou náladu i v těžkých
chvílích. Je to doba, která nám všem ukazuje, že patříme k sobě, že jsme
odpovědní nejen každý za sebe, ale i za ostatní. Je to těžké a ještě bude, ale
nesmíme ztratit naději a víru v to lepší v lidech i v budoucnost.
Proto v tomto Zpravodaji najdete nejen vzpomínku na dávnou minulost,
ale i na vítání naší budoucnosti – malých občánků Lobodic.
Tentokrát nemáme stránku, kterou věnujeme plánovaným akcím. Je to
proto, že akce sice plánujeme, ale není vůbec jasné, jak se bude vyvíjet
situace kolem pandemie, co budeme moci realizovat.
Pokud budete mít chuť a náladu, podívejte se, prosím, do svých tajných a
dávno zapomenutých zásuvek, krabic, kufrů. Pokud tam najdete staré
fotografie nebo listiny, které se týkají Lobodic a jejich obyvatel, budeme
rádi, když nám je zapůjčíte ke zveřejnění v některých z dalších Zpravodajů.
Určitě se můžete těšit na další fotografie z hasičské historie i s hádankou.
Dnes myslíme na ty, kdo se cítí osamělí, kdo mají starost o své blízké, na
ty, na které doléhá nemoc a vyčerpání, kdo ztrácejí naději a radost ze
života. Pevně věříme, že společně zvládneme všechno, co nám přinese
nový rok. Teď je čas, abychom se zastavili, nadechli, rozhodli se, co je
důležité, zavzpomínali na všechno dobré, našli sílu a své sny.
Za redakční radu Vám všem přeji klidné dny a pevné zdraví
Jana Blažková
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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
VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, 777 873 344
do 6:30 v daný den, mimo pracovní dobu ŠJ můžete již využít také SMS.
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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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: 10. 03. 2021.
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