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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se zamyslel nad uplynulými čtyřmi lety v naší obci. Během této doby
se podařilo založit v obci nové tradice, které se zařadily vedle všech, které se dosud dodržují. Letos jsme již po čtvrté organizovali hodové oslavy, které zabraly celý víkend. Pro
mne je velkým zadostiučiněním, že jste se sešli na sobotní odpolední slavnosti v opravdu
velkém počtu, že mnozí z vás zvou na naše oslavy i své příbuzné a známé.
Další úspěšnou akcí jsou závody na klasické kanoi od mostu k mostu, které se konají na
počátku prázdnin, stejně jako malý hudební festival Struhafest. I zde s potěšením zaznamenáváme stále vyšší zájem.
Jsem velice rád, že se díky redakční radě podařilo úspěšně začít vydávat a pokračovat ve
vydávání Zpravodaje obce Lobodice. Děkuji redakční radě za pilnou práci a všem občanům, kteří svými články do našeho čtvrtletníku přispívají.
Určitě se nám povedl zlepšit vzhled naší obce, ale o tomto tématu se dočtete v článku
o dotacích, kam většina úprav patří. Z vlastních prostředků jsme zřídili Dům služeb
v budově malé vodní elektrárny a věřím, že většina z vás je s nabízenými službami
spokojená, protože zde máme kadeřnictví, masáže, pedikúru i kosmetiku.
Jsem rád, že se po dlouhých letech spojeným úsilím podařilo zřídit ve spolupráci
s Charitou Kojetín odlehčovací terénní služby pro nemocné.
Závěrem bych vám všem rád popřál krásné podzimní dny.
Petr Hlavinka
starosta
Dotace? Dotace!
Mnoho z vás říká, že slovo dotace už nemůžete ani slyšet. Faktem ale zůstává, že v současné době bez pomoci s financováním nelze úspěšně řešit úpravy a vzhled obecních
budov ani obce samotné. Nezbývá než vytrvale hlídat různé vypisované výzvy, podávat
žádosti a v případě získání rozhodnutí zase připravovat výběrová řízení, řešit rozsáhlou
administrativu, připravovat podklady pro různé kontroly a posléze dříve či později se
těšit výsledkem.
Za poslední čtyři roky se nám povedlo na dotacích získat bezmála deset miliónů korun.
Kromě výstavby dětského hřiště pro malé děti, máme zde i hřiště tzv. workoutové, které je
určené všem věkovým kategoriím, stejně jako zbrusu nové víceúčelové hřiště za Letním.
Významným počinem pro zlepšení životního prostředí je zřízení sběrného místa na
dvoře malé vodní elektrárny, rozmístěním kontejnerů na bioodpad a pořízením domácích kompostérů jsme vyřešili problematiku nakládání s bioodpadem.
Po delší době máme opravenou i budovu školky, která byla pro obec velkou finanční
zátěží díky vysoké energetické náročnosti. Po zateplení a dalších úpravách očekáváme,
že tato náročnost se výrazně sníží. Revitalizace školky bude pokračovat úpravou zahrady
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za budovou školky, kterou změníme v Zahradu tří světů.
Je vytvořen bezbariérový vstup do prodejny COOP, který vznikl společně s novým chodníkem.
Máme opraveny všechny drobné sakrální stavby v katastru obce, postupně opravujeme
i hřbitovní zeď.
Podařilo se opravit i dominantu naší obce kostel Neposkvrněného početí Panny Marie,
který nyní září do dálky.
Seznam získaných dotací 2015 - 2018
Nová multikára a kontejnery na bioodpad

2 276 054,50 Kč

Workoutové hřiště u fotbalového hřiště

146 213,00 Kč

2x kříž, 1x socha, 1x boží muka

120 246,00 Kč

Zateplení školky

1 951 229,84 Kč

Kontejnery pro sběrné místo na dvoře MVE

234 000,75 Kč

Taneční parket na Letním

100 000,00 Kč

Dětské hřiště u obecního úřadu

400 000,00 Kč

135 kusů domácích kompostérů

347 816,51 Kč

Nákladní elektrotříkolka

20 000,00 Kč

Chodník před prodejnou COOP

300 000,00 Kč

Oprava fasády kostela v Lobodicích

520 191,00 Kč

Zabezpečení vstupu do MŠ

39 809,00 Kč

Oprava hasičské zbrojnice

300 000,00 Kč

Nový územní plán obce 2.etapa

139 150,00 Kč

Víceúčelové hřiště za Letním

2 330 707,00 Kč

Přírodní zahrada u MŠ (realizace začne na jaře roku 2019)
Sportovní vybavení

498 809,00 Kč
70 000,00 Kč
9 794 226,60 Kč

Připravujeme samozřejmě i další žádosti, některé z nich již jsou ve fázi posledních příprav. Jde např. o revitalizace rybníka Močidlo, kdy očekáváme, že žádost bude podána
ještě v letošním roce, stejně jako žádost o zbudování chodníku ke hřbitovu. Výstavba
chodníku je součástí projektu úprav hřbitova včetně osvětlení vnitřních úprav, které povedou ke zvelebení tohoto pietního místa.
Postupně aktualizujeme zásobník projektů, který eviduje potřeby naší obce i občanů,
který umožňuje rychle reagovat na jednotlivé výzvy, protože štěstí přeje připraveným.
Petr Hlavinka
starosta obce
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Z Redakční rady
Léto uteklo jako voda, čas dovolených a letních prázdnin je nenávratně za námi a podzimní počasí nás v minulém týdnu zaskočilo nečekaným chladem a zejména silným
větrem. Ještě že nám to vyšlo na naše Hody…
Od posledního Zpravodaje utekly opět tři měsíce a tak si můžete v tomto čísle přečíst
souhrn toho, co naši dopisovatelé zaslali, co prožili, o co se chtějí podělit se čtenáři a co
Redakční rada schválila k vydání. A hned dodávám – schválila vše. I když článek paní
Dostálové nese rysy inzerátu, přiklonili se členové rady vydat ho ve Zpravodaji bez poplatku.
Ve Zpravodaji je v tomto čísle více fotografií, zejména z Hodů jsme zařadili dostatek
obrazového materiálu…
A jistě jste si všimli, že zde nebyl dán prostor žádnému ze subjektů, za které kandidují
naši příští zastupitelé. Pravidla pro vydávání Zpravodaje jsou v tomto jasná.
Vážení čtenáři, sympatizanti i oponenti, přátelé i ti druzí, to je za tuto Redakční radu
v tomto volebním období vše.
Děkujeme za přízeň i nepřízeň vás všech.
Redakční rada: Jana Blažková, Eva Déduchová, Pavel Řihošek, Petr Navrátil a Milan Kouřil
Místní akční skupina Střední Haná
Místní akční skupina (MAS) je obecně prospěšná společnost, která působí na území
13 obcí v okolí města Kojetín. MAS funguje jako místní partnerství mezi soukromým
a veřejným sektorem, jejím hlavním cílem je rozvoj regionu a naplňování Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná pro programové
období 2014-2020 (SCLLD). Do regionu MAS spadají obce Ivaň, Křenovice, Lobodice,
Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky,
Uhřičice, Záříčí a města Kojetín a Tovačov.
Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2006 a jejími zakladateli bylo 14 fyzických
osob, zástupců veřejného i neveřejného sektoru. V září roku 2014 došlo k převodu zakladatelských práv společnosti na Svazek obcí mikroregionu Střední Haná. Vznik MAS
umožnil získání dotací pro obce, podnikatele, spolky i jiné organizace na území Střední
Hané. V současném programovém období 2014–2020 (v rámci realizace SCLLD)
rozdělí MAS do svého regionu přes 52 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost
a Operačního programu životní prostředí.
Prvním projektem, který MAS podpořila v rámci realizace své Strategie, byla realizace
příměstských táborů v Kojetíně. Žadatelem a realizátorem táborů je Dům dětí a mládeže
Kojetín. Realizace prvních táborů proběhla v červenci 2017. Díky podpoře z OP Zaměstnanost bude DDM Kojetín realizovat příměstské tábory v letních a jarních měsících
až do roku 2021. Díky podpoře MAS jsou příměstské tábory cenově dostupnější pro
rodiče dětí. Z dotace jsou hrazeny především mzdové náklady na osoby pečující o děti
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a potřebné vybavení a pomůcky pro děti. Z Programu rozvoje venkova budou podpořeni
žadatelé z řad zemědělců a podnikatelů. Podpora je zaměřena na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin. V rámci první výzvy byly vybrány všechny přijaté žádosti o podporu. Celkem bude podpořeno 9 projektů přibližně za 1,7 mil. korun.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly v letošním roce vyhlášeny tři výzvy. V těchto výzvách mohly jednotlivé obce regionu realizovat opatření na
bezpečnost dopravy, integrovaný záchranný systém a sociální bydlení. Žadatelé mají zájem především o výzvu na bezpečnost dopravy. Připravované projekty jsou zaměřené na
výstavbu či modernizaci chodníků a přechodů či realizaci jiných bezpečnostních prvků
v dopravě.
V roce 2019 MAS plánuje vyhlášení třetí výzvy na Prorodinná opatření, v rámci které
bude podpora zaměřena na vybudování zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování, podporu dětských skupin pro podniky a veřejnost, společná doprava dětí do/ze školy
či dětské skupin nebo příměstského tábora. Žádat o dotaci na tyto aktivity mohou obce,
organizace zřizované obcemi a kraji, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace,
poradenské a vzdělávací instituce. V rámci tohoto opatření je výše podpory 85–100 % podle typu žadatele. V předchozích dvou výzvách byly podpořeny všechny přijaté žádosti.
Začátkem roku 2019 bude také probíhat příjem žádostí v rámci Operačního programu
Životní prostředí, kde bude možné realizovat založení biocenter a biokoridorů ÚSES,
protierozní opatření a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v obcích. Míra
dotace u těchto aktivit je 60–100 % podle realizované aktivity.
Ing. Jarmila Korcová
manažerka společnosti
MAS Střední Haná, o.p.s.
Masarykovo náměstí 20
752 01 KOJETÍN
Komunální volby v roce 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Lobodice a do
Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 62, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018 Starosta obce Lobodice podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů
a § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a usnesení NSS č.j.
Vol 23/2014-110 ze dne 20.11.2014 oznamuje, že volby do Zastupitelstva obce Lobodice a do
Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 62, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října
2018, proběhnou pro všechny voliče v obci Lobodice v 1 okrsku, sídlo volebního okrsku je
Obecní úřad Lobodice č.p. 39, 751 01 Tovačov
Bc. Petr Hlavinka v.r. starosta
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Branný závod mladých hasičů
Po několikaleté absenci na podzimních branných závodech mladých hasičů, které pořádá každoročně Moravská hasičská jednota, jsme letos opět soutěžili. Na tyto závody
jsme nejezdili zejména z důvodu účasti na jiných akcích. Branný závod se konal krátkou
dobu po prázdninách, které máme i v našem kroužku. I když jsme se z důvodu časové
tísně nemohli věnovat přípravám tak, jak bychom si představovali, mladí hasiči do toho
šli s elánem. Branné závody jsou užitečné pro fyzický i intelektuální rozvoj dětí. Ten
letošní se konal ve Šlapanicích u Brna, v pěkném prostředí sportovního a kulturního
areálu městského parku. Dopravu autobusem hradilo prezidium MHJ. Za Lobodice se
účastnily čtyři kolektivy mladších žáků a dva kolektivy starších žáků. Na trať vybíhala
vždy tříčlenná družstva. V jednom družstvu mladších žáků a v jednom družstvu starších
žáků běželi za Lobodice čtyři, což pravidla povolují, avšak na stanovištích musí plnili
úkol pouze tři soutěžící, přičemž se mohli libovolně střídat. Rád bych vám nyní představil průběh disciplín, které mladí hasiči absolvovali, abyste si udělali obrázek o tom,
jak branný závod probíhá. Mladší i starší žáci absolvovali 15 stanovišť, avšak s rozdílem
náročnosti a délky trati. Starší žáci měli trať asi o jeden kilometr delší.
• Dopravní značky : úkolem je pojmenovat vylosované dopravní značky.
• Poznávání hasičského nářadí : Mladí hasiči musí poznat a pojmenovat hasičské
nářadí
• Hod na přesnost : jedná se o hod kroužků na vztyčený kolík
• Uzlová štafeta : každý soutěžící si vylosuje dva hasičské uzly, které musí uvázat
• Střelba ze vzduchovky : mladší s podpěrou, starší bez podpěry, každý soutěžící
střílí na 3 dřevěné špalíčky
• Hod granátem : každý soutěžící vhazuje 3 granáty do vytyčeného prostoru
• Zručnost na slepo : dva soutěžící se zavázanýma očima přemisťují předměty do
nádob za navigace třetího.
• Rozvinutí hadice na cíl : jedná se o shazování kuželek hasičskou hadicí
• Překonání vzdálenosti na lodi pomocí lana : úkolem je nasednout do lodě ( na
kolečkách ) a přitáhnout se co nejrychleji ke „ břehu “.
• Prolézání tunelem : mladí hasiči prolézají tunelem s překážkami a zavěšenými
zvonečky, které se nesmí rozeznít
• Zdravověda : Zde všichni odpovídají na tři otázky ze zdravovědy
• Překonání volného prostoru : každý soutěžící musí přejít po napnutém laně
určený prostor ( potok ), přičemž se drží pomocného lana.
• První pomoc : první úkol pro mladší žáky – uvést zraněného do stabilizované
polohy, druhý úkol – přenést raněného na stoličce vytvořené z rukou. Starší žáci
– provést fixaci zlomeniny kolena s využitím vhodné dlahy, tří šátků a přenést jej
na stoličce zhotovené z rukou.
• Slalom  s míčkem na lžíci : soutěžící musí projít s míčkem na lžíci vytyčenou trasu
• Topografické značky : každý určí tři topografické značky
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Soutěží se na čas a co nejméně nasbíraných trestných bodů.
Cílem branného závodu je učit mladé hasiče zručnosti, vytrvalosti, všestrannosti a také
tomu, aby se uměli postavit k nahodilému problému, jako je zranění nebo jiná krizová
situace. Také je důležitá součinnost kolektivu a poznávání nových přátel z ostatních organizací. Nejlepší výsledek za Lobodice dosáhlo družstvo starších žáků, které se umístilo na pátém místě.
A. Krátký
Prázdninové výlety
Letošní prázdniny nám nadělily tolik tropických dnů a nocí, že se všichni raději pohybovali v blízkosti osvěžující vody, než aby cestovali po vlastech českých, takže se nakonec
uskutečnily pouze dva z plánovaných výletů.
Na počátku prázdnin jsme vyrazili do blízkých Teplic nad Bečvou. A zákon schválnosti
nám nadělil zrovna jeden z mála, ne – li jediný, deštivý den. Copak o to, v podzemí Hranických jeskyní nám to bylo jedno. Absolvovali jsme úspěšně celou nezkrácenou trasu,
nikdo se nezatoulal a po obědě jsme vyrazili na Helfštýn. Bohužel jsme se trefili zrovna
do dlouhodobé rekonstrukce, takže nakonec měly největší radost děti, protože mohly
být déle v lanovém centru. Každé dítě překonalo svůj strach, někdo prošel celou dráhu
ve výšinách několikrát, jiný třeba jen kousek, malincí měli zase svou cestičku blíž zemi,
ale každé z dětí by si zasloužilo velký potlesk, protože překonat strach a ještě před diváky,
to je hrdinský kousek.
Poslední prázdninový týden nám zase nabídl výlet do Priessnitzových lázní. Krásný slunečný den umožnil projít odvážně balneo stezku, kterou zde zbudovali na počest zakladatele a skutečně jsme si mohli vyzkoušet, jak asi probíhala léčba ledovou vodou
z potoka. Dospělí se vůbec nedivili, že mnozí pacienti střídmého a přísného Vincenze
Priessnitze raději přešli k léčbě „ vinného doktora“ Johanna Schrotha, který sice pro-7-
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slul drastickými dietami, avšak po tzv. suché dny prokládal pouze pitím vína. To
Vincenz Priessnitz nabídl svým pacientům práci, čerstvý vzduch a čistou horskou
vodu. Vyzkoušeli jsme si čerstvý vzduch a vodu. Potom jsme se přesunuli na Rejvíz
a prošli se k Velkému mechovému jezírku. Děti, které žijí obklopeny rybníky a jezery,
se divily, proč cestujeme k další vodní ploše, ale stánek se suvenýry jim vynahradil veškerou námahu.
Co myslíte, pojedeme zase někam třeba v předvánočním čase? Nabídky na adventní
výlety se už hrnou, tak příště zase na nějaké cestě na shledanou.
J.Blažková

Přílobodický tábor
O „velkých prázdninách“ nabízíme tábory příměstského typu. Letos byly nabídnuty tři běhy, ale nakonec se naplnil
pouze poslední termín, takže koncem
srpna se opět konal Přílobodický tábor.
Tentokrát se „Po stopách zloděje“ vypravili táborníci od tří do desíti let.
Děti hned první den zjistily, že jim
někdo ukradl špekáčky a zanechal za
sebou stopy v mouce. A tím začal hon
na zloděje. Při hledání si děti zopakovaly a naučily se nové věci o domácích
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zvířatech. Vyráběly si lupy jako správní
detektivové. Plnily různé úkoly od zvířátek. Nejdříve sbíraly slepičce vajíčka, potom závodily s koníkem, zjistily,
jak se pracuje s vlnou, kočičce motaly
nezbedná klubíčka, hledaly ztracená
telátka a nakonec zaháněly lišku, která
chtěla odnést housátka.
Poslední den objevily zloděje. Byl to
pes. (Podle stopy si někteří mysleli na
medvěda.) Jenže pes špekáčky bohužel
snědl, a tak dětem připravil hon na poklad. Poklad byl rychle objeven. Detektivové byli odměněni krásnými knihami a různými dárečky.
Vyšlo nám krásné počasí, které provázelo celé léto. Díky němu jsme vyzkoušeli i teplotu
Moravy a zavítali jsme do už téměř vykáceného „černého lesa“. Během tábora jsme se
také zúčastnili obecního výletu do lázní v Jeseníku, kde jsme si prošli léčebnou stezkou
a zacvičili si na posilovacích strojích. Výlet jsme zakončili u rašelinového jezírka, kde si
děti u lesního muže nakoupily různé drobnosti.
Nu a tábor jsme zakončili pořádnou oslavou, aby nám nebylo líto, že prázdniny už definitivně skončily. A také abychom se těšili i na další tábory.
Jana Ježková, Jana Řihošková
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Dračáci
Vážení spoluobčané,
dne 25.8.2018 proběhl v Kojetíně již 12. ročník Festivalu dračích lodí. Této závodní a zábavné akce se již pravidelně účastní také posádka „Draci z Lobodic“, kterou v letošním
roce vedl, kdo jiný, než kapitán Stanislav Hrňa. Pro letošní ročník se bohužel nepodařilo
najít 20 draků, kteří by mohli v tomto termínu závody absolvovat, tak byla přihlášena posádka pouze do kategorie tzv. 10-tek a to na 200 metrů a 1 kilometr. Vzhledem
k tomu, že se pořadatelé letos rozhodli pouze pro jednodenní závody, následovala jedna rozjížďka za druhou a poslední lodě na 1 kilometr si už museli skoro svítit. Po velkých bojích s časem a soupeři se do finále „A“ na 200 metrů dostala také naše posádka
a ve strhujícím finiši obsadila zase krásné třetí místo. Pro Lobodice je třetí místo snad
předplacené. Vzhledem k množství soutěžních posádek a jejich nasazení se samozřejmě
jedná o vynikající úspěch, za který je potřeba všem drakům z Lobodic poděkovat. Pro
závod na 1 kilometr, který se jel až v podvečerních a večerních hodinách, už nezbývalo
dostatek sil, a tak naše posádka skončila na 6. místě. Prostě reprezentace obce se našim
závodníkům opět vydařila. Jediným mínusem je malá podpora lobodických fanoušků,
protože nás do Kojetína opět moc nedorazilo. Možná proto to třetí místo. Tak snad nás
bude příští rok víc a dočkáme se také vyššího umístění na bedně.
František Škrabal
Týden s angličtinou
Jednoho dne přišla do mailové schránky školy nabídka účasti v projektu EDISON. S žárovkami to ovšem nemá nic společného. Jde o mezinárodní organizaci, která pozve zodpovědné a vysokoškolsky vzdělané mladé lidi, ti přicestují do České republiky a stráví
vždy týden ve škole nebo školce, kde představují svou zemi, zvyky, hry, sporty a také
tradiční jídla. Potom pokračují do jiné školy.
K nám přijeli 10. září Daiana z Brazílie, Mariam v Gruzie, Maria z Ruska a Ravi z Indie. Nejprve je uvítal pan starosta, což je všechno moc potěšilo a překvapilo. Ve škole
si potom jejich bezprostřední, přátelský a veselý přístup ihned získal nejen žáky školy, ale i děti z mateřské školy. Angličtina nebyla překážkou. Naopak – díky návštěvě děti poznaly, že angličtina není jen předmět, ale hlavně jazyk, kterým se domluví.
Týden uběhl jako voda při vyučování, hrách, ale i poznávání našeho okolí. Společně jsme
navštívili Podzámeckou zahradu v Kroměříži, kde jsme měli připravený program Svět v zahradě. Některé zdejší rarity sice byly překladatelským oříškem, ale podařilo se vše zvládnout
zprostředkovat našim hostům celý edukační program. Poslední den návštěvy byl věnovaný
společné prezentaci pod názvem Global Village. Samozřejmě se v pátek rozpršelo, takže rozloučení neprobíhalo v původně plánované zahradě, ale v malé tělocvičně ve školce.
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Naši hosté na svou výstavku uvařili, upekli a přinesli indickou halvu z karamele a krupice,
brazilské čokoládové brigadeiro, ruské suški a prjaniki, které se namáčejí do kondenzovaného mléka k čaji nebo kávě, gruzínské čurčcheli, tedy oříšky v hroznovém želé, my jsme doplnili polské krovki a české vdolečky. Přemíru sladkého vyrovnával tradiční brazilský nápoj
Yerba Maté, který se povedl Daie i rozlít, ale každý, kdo chtěl mohl ochutnat, co hrdlo ráčilo.

A věřte, že dětská hrdélka opravdu ráčila.
Loučení bylo veselé i smutné. Slíbili jsme si, že si budeme dopisovat, takže hodiny angličtiny dostanou nový smysl – posílí nová přátelství.
J. Blažková
- 11 -
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Na té našé Hané, só tam bochte slané
21. září se na fotbalovém hřišti sešli pánové a dámy ke svému tradičnímu utkání. Nejen
oni, ale i přítomní diváci měli příležitost ochutnat a hodnotit další várku hanáckých
dobrot. Tentokrát šlo většinou o slané pečivo. Ochutnávka přišla vhod, hodnocení bylo
urputné, ale spravedlivé.
S přehledem vyhrála paní Jana Řihošková, druhá se umístila paní Zuzana Dočkalová
a třetí František Škrabal.
Vítězům blahopřejeme, ale pravdou je, že tentokrát se po některých kouscích jen zaprášilo například po krásných košíčcích paní Růženy Řihoškové, která získala zvláštní cenu.
A překvapivě šel na odbyt i Pinďův štrúdl, i když zde panuje podezření, že nešlo tak úplně o pečivo, ale mošt s přídavkem rumu. Všichni pekaři i cukráři si zaslouží obrovskou
pochvalu. Opět bylo vše skvělé.
Nu a samozřejmě přidáváme pár receptů.
Slané mrkvové koláčky od paní Jany Řihoškové
Suroviny: balení listového těsta, 1 kg mrkve, česnek, 200 g sýru čedar, 2 vejce, 200 ml
smetany alespoň 30%, petrželka -půl svazku, sůl, pepř mletý
Troubu rozehřejeme na 200 - 220°C. Těsto vyválíme na 0,5 cm vysoký plát a vyložíme jím více menších formiček. Přebytečné těsto odřízneme, dno propícháme
vidličkou, aby se nezvedalo, a předpečeme cca 10 minut. Mrkev očistíme, pokrájíme na nudličky a předvaříme téměř doměkka v osolené vodě. Pak scedíme a necháme okapat. Okapanou ji rozložíme na těsto. Česnek nasekáme nadrobno, sýr
nastrouháme, vejce rozšleháme se smetanou, petrželku najemno nasekáme a vše
v misce smícháme, osolíme, opepříme a pomalu vlijeme na těsto s mrkví. Koláčky
dopékáme ještě 30 - 40 minut, až budou mít povrch zlatavý a křupavý.
Větrníčky s nivou od paní Zuzany Dočkalové
Suroviny : Listové těsto, kečup, grilovací koření, niva nebo jiný plísňový sýr, 1 vejce,
sezamové semínka
Rozválené listové těsto rozkrájíme na přibližně stejně velké čtverce (cca 6x6cm),
z jednoho těsta by mělo vyjít 20 větrníčků. Každému čtverci nařízneme všechny
4 rohy, tak cca 2 cm ke středu. Smícháme si kečup s kořením a potřeme každý
čtverec po celé ploše a do středu dáme kousek nivy. ,,Zabalíme,, - přehneme vždy
stejnou část rohu čtverce do středu - vznikne jednoduchý větrník, přeneseme na
plech s pečícím papírem, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem. Pečeme v rozehřáté troubě na 180 stupňů, cca 10 minut (ale je třeba pečlivě hlídat ).
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SK Sokol Lobodice, z.s.
Mužstvo mužů hrálo v přípravě na nový ročník okresního přeboru turnaj v Troubsku
u Brna. První zápas vyhráli muži 3:2 s Troubskem „B“. Ve finále prohráli s „A“ týmem
domácího Troubska 5:1, tím se umístili v turnaji na celkovém druhém místě.
O týden později začal nový ročník okresního přeboru 2018-2019 s těmito výsledky:
5.8.2018 Lipník nad Bečvou „B“ – Lobodice 4:0 (1:0)
12.8.2018 Lobodice – Stará Ves 2:1 (1:1) – branky: Hilbert Zdeněk 2x
18.8.2018 Pavlovice – Lobodice 2:0 (0:0)
26.8.2018 Lobodice – Opatovice „B“ 2:6 (0:3) – branky: Dočkal Radim 2x
2.9.2018 Bělotín „B“ – Lobodice 7:1 (3:1) – branka: Dočkal Radim
9.9.2018 Lobodice – Lověšice 2:4 (0:1) – branky: Navrátil Ladislav 2x
15.9.2018 Horní Moštěnice – Lobodice 5:0 (3:0)
23.9.2018 Lobodice – Prosenice 1:1 (1:0) pen. 7:6 - branka: Nodi Alexandr
Mužstvo mužů je zatím na posledním 14. místě s 5 body a skórem 8:30.
Družstvo mladších žáků zahájilo svou další sezónu s posilami z Tovačová s těmito výsledky:
26.8.2018 Lobodice – Lazníky 19:0 (7:0) – branky: Absolón Erik 6x, Hopan Ondřej 4x,
Strnad Jakub 3x, Rusňák Tobias 2x, Hlub Richard 2x, Kohn Jakub, Kohn Ondřej
29.8.2018 Beňov – Lobodice 1:10 (0:4) branky: Strnad Jakub 3x, Hopan Ondřej 2x, Nemrava
Radek 2x, Kohn Jakub, Vojtašek Patrik, Červeňáková Sofie
9.9.2018 Lobodice – Újezdec 3:1 (0:0) – branky: Hopan Ondřej, Nemrava Radek, Kohn Jakub
13.9.2018 Bělotín – Lobodice 1:2 (1:2) – branky: Absolon Erik, Kohn Jakub
16.9.2018 Kozlovice – Lobodice 7:1 (2:0) – branka: Absolon Erik
19.9.2018 Lobodice – Kojetín 11:2 (3:1) – branky: Strnad Jakub 3x, Nemrava Radek 3x,
Kohn Jakub 2x, Absolon Erik 2x, Hlub Richard
23.9.2018 Lobodice – Horní Moštěnice 4:1 (2:0) – branky: Nemrava Radek 3x, Hopan Ondřej
Mladší žáci jsou v tabulce soutěže zatím na druhém místě s 18 body a skórem 50:13.
Hokejisté SK Sokol Lobodice zahájili svou sezónu v kroměřížské amatérské lize
těmito výsledky:
1.9.2018 AHK Kroměříž – Lobodice 4:3 po SN – branky: Bocan Jiří, Havrila Petr, Zdráhal Radek
8.9.2018 Lobodice – HC Spartak Hulín 5:4 po SN – branky: Havrila Petr 2x, Glozyga
Petr, Toměček Vratislav, roz. nájezd Baranyai Tibor
12.9.2018 HC Kvasice – Lobodice 2:6 – branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Pavel, Havrila
Petr, Tomeček Vratislav, Bocan Jiří
Lobodice – HC Senators 5:4 po SN – branky: Tomeček Vratislav, Bocan Jiří, Havrila Pavel, Šubík Jiří
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Někdy příště?
Vážení spoluobčané,
končí nám volební období, v němž jste svými hlasy rozhodli o složení obecního zastupitelstva v posledních čtyřech letech. Bylo pro mě velkým překvapením, že jsem mezi zvolenými byl i já, protože z místa, na kterém jsem byl na kandidátce, jsem takový úspěch
nečekal. Chtěl bych proto poděkovat všem voličům, kteří mi dali svůj hlas a umožnili mi
tak nakouknout do „politického“ dění v obci.
Z počátku to nebylo nic jednoduchého, vzpomeňte na volbu starosty, ale situace se postupně uklidnila. Můžu Vás ujistit, že jsem si svého zvolení vážil a že jsem se na každé
zasedání zastupitelstva snažil připravit co nejlépe, abych mohl projevit svůj názor a následně hlasovat podle svého nejlepšího svědomí. Věřte, že někdy to nebylo vůbec lehké.
Věčně nespokojení s tímto mým vyjádřením sice nebudou souhlasit, ale je to tak jediné,
co s tím můžou dělat.
Pro mě byla práce v zastupitelstvu velmi zajímavou zkušeností, a to i přesto, že se určitě nepovedlo vše, jak mělo. Ještě jednou děkuji všem, kteří mi umožnili rozhodovat
o spoustě věcí, které jsou, a doufám, že budou pro naši obec prospěšné. Chtěl bych poděkovat také členům komise veřejného pořádku, jejíž jsem byl předsedou a ne všichni
členové byli členy zastupitelstva. Asi jste už pochopili, že jsem se rozhodl pro další volební období nekandidovat, a tak je to můj poslední příspěvek v roli zastupitele. Chci nám
všem popřát co nejlepší výběr kandidátů v nadcházejících volbách, aby nové zastupitelstvo bylo minimálně tak dobré, jako to minulé.
František Škrabal
V roce 2018 si připomínáme 100 let od ukončení první světové války
Trošku z historie.
Co bylo příčinou I. světové války? Švejk by pronesl „Zabili nám Ferdinanda!“
Dne 28. června 1914, Gavrilo Princip v Sarajevu zastřelil arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Gavrilo Princip byl členem radikálního hnutí Mladá
Bosna, jejímž cílem bylo sjednocení jižních Slovanů a nezávislost na Rakousko-Uhersku.
Atentát na Františka Ferdinanda d‘Este následně spustil rychlý sled událostí vedoucích
k vypuknutí světové války. Atentát vzbudil na mezinárodním poli vůči Rakousko-Uhersku vlnu sympatii. Velká část populace v monarchii i mimo ni se proto z vyhlášení války
Srbsku radovala a chápala ji za trestnou výpravu vůči jakési podivné zemi na Balkáně.
Původní představa o bleskové válce se však během následujících několika měsíců rozplynula a nadšení z války vystřídaly existenční obavy.
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První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech.
Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku,
čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu.
Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi.
Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království (které se do války zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie), Francie a carské Rusko. K Dohodě se
připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly
v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K Ústředním mocnostem se také přidala
Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie.
Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě
boje probíhaly v zákopech (zákopová válka). Přes 60 milionů vojáků bylo mobilizováno
od roku 1914 do roku 1918.
Kdy byla ukončena 1. světová válka?
Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (v dnešní době je u nás tento den oslavován jako
Den válečných veteránů), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou
ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche
v Compiègne. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce
1919. 11. listopadu rakouský císař Karel I. podepsal pod silným nátlakem prohlášení, že
se vzdává všech zásahů do státních záležitostí (nikoli abdikaci). Toho stejného dne císař
opustil i Schönbrunnský zámek ve Vídni, tímto Rakousko-Uhersko definitivně zaniklo.
Jak se dotkla první světová válka Lobodic?
To zaznamenal pan Jindřich Jurečka, řídící učitel a místní kronikář. Dovolte, abychom
vás seznámili se zápisem v Obecní kronice v let 1914 – 1921.
„Lobodice trpěly jako všechny ostatní obce v mocnářství. Nebylo rodiny, která by nebyla
poslala otce, syna, bratra do války. Někde otec i syn odešli za hrdou povinností ….., do
války, museli mnohdy proti své vůli, proti svému přesvědčení. Několik desítek životů
zhaslo na bojišti východním, ruském, jižním, srbském i italském. Přemnozí zmizeli beze
stopy, o jiných doneseny, dojemné zprávy, jak padli v dálné cizině. Např. Josef Vrtěl,
rolnický syn z č.p. 47, byl v roce 1916 na dovolené. Při odjezdu, při loučení se svou matkou Aloisií Vrtělovou usedavě plakal. Jindy to prý nedělával! Za několik dní po návratu
z dovolené, na bojiště, mu dělová koule urazila hlavu. Tušil snad, že viděl Lobodice
naposledy. Antonín Dršťák, holič z č.p. 69 se dostal do ruského zajetí. Jeden z ruských
poddůstojníků prý obcházel zajatce a bral jim peníze a veškeré cenné věci. Dršťák mu
jeho počínání vytknul a ruský poddůstojník se rozzlobil a na místě četaře Dršťáka zastřelil. Jan Jégla z č.p. 126 byl opařen kyselinou sírovou při čištění nádob. Jedna nádoba
spadla, rozbila se a Jegla na místě zemřel.
Mnoho vojínů z Lobodic nastoupilo do českých légií ruských i francouzských.
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Ruští legionáři:
Skřička Josef č.p. 8
Vymazálek Metoděj
Konečný Antonín č.p. 21
Vymazal Antonín č.p. 133
Kaněk Josef č.p. 63
Novák Antonín č.p. 9
Nakládal Antonín č.p. 153
Cupák Inocenc č.p. 33
Francouzské legie:
Konečný Antonín
Mnoho našich občanů se ocitlo v zajetí. Po válce s humorem vzpomínali na Itálii, Cařihrad, Rumunsko, Francii. Nebylo neobvyklé slyšet v tu dobu z úst dovolence – vojína …,
pojedu vlakem do Oděsy, pak lodí do …, pojedu do Terstu, lodí do Dubrovníka, pak pěšky.
Co se během války odehrávalo v Lobodicích? Do Lobodic během války přišli na práci
italští zajatci. Proč italští? Z opatrnosti! Tou dobou se nedoporučovalo, aby do českých
krajů byli posíláni zajatci ruští nebo srbští. Ti byli považováni za přátele a bratry. Proto
byli posíláni do Maďarska nebo Německa. Tam se na ně pohlíželo jako na nepřítele. Bylo
zakázáno, aby zajatec se bral k jednomu stolu hospodáře. Prý je nepřítel, má se mu to
dát pocítit při každé příležitosti. Ovšem – k tomuto ponižování se Lobodičtí hospodáři nesnížili. V italských zajatcích viděli především lidi, své pomocníky v hospodářství
a přátele. Vždyť bojovali proti našim úhlavním nepřátelům Němcům a Maďarům.“
Po ukončení I. Světové války byl v Lobodicích dne 25.9.1921 odhalen na návsi, před
elektrárnou, památník. Památník nese název – „ Památník svobody a padlých“. Celou
akci vedl místní odbor Národní jednoty v Lobodicích pod patronátem místního zastupitelstva. Na podstavci je uvedeno 47 jmen obětí první světové války. Památník nese na
čelní straně prostý nápis: „28. říjen 1918“ na opačné straně: „Památce našich padlých
v roce 1914 – 1918“. Vraťme se k 47 obětem světové války. Jejich hroby jsou dnes dávno
zapomenuté a jsou po celém světě. Některé rodiny v Lobodicích byli velice postiženy
světovou válkou, např. rodina Antonína Dršťáka ztratila 3 syny - Josefa, Antonína a Jana.
16 rodin ztratilo otce po kterých zůstalo 41 sirot.“ Z vyprávění vím, že mezi válečnými zajatci v Rusku byli i naši dva pradědové Ladislav Šnédar, Lobodice 168 a Metoděj
Déduch, Lobodice 173. Praděda Déduch byl dokonce prohlášen, oficiálně, za mrtvého
a prababička brala do roku 1923 vdovský důchod. Pradědové se po válce vrátili z Ruského zajetí živi a zdrávi. O I. světové válce je v obecní kronice napsáno mnoho a mnoho,
na výročí I. sv. války by stačil Zpravodaj speciál. Závěrem, bych použila slova písně
od skupiny SYNKOPY 61 „ Válka je vůl“. Jsem ráda, že žiji v v Evropě, místu bez válek.
Doufám, moc doufám, že válku nezažiji, nezažijí ji mé děti, vnuci a další naše pokolení!
Eva Déduchová
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Vzpomínky na Lobodice
Jmenuji se Josef Došlík a Lobodický Zpravodaj čtu pravidelně, celý. Rád bych přispěl do
Zpravodaje obce Lobodice něčím ze svých vzpomínek.
Narodil jsem se v roce 1946 v Lobodicích , domě č.p. 71, v Lobodicích v tomto domě
stále žiji a dáli Pán Bůh chtěl bych v něm i zemřít. Pokud jste si všimli před mým domem
je v zemi betonová zídka. Víte, k čemu sloužila? Mnozí si myslí, že to byl plot, rád bych
vše uvedl na pravou míru. Před 60 lety byla tato zídka asi 1m nad silnicí. Tato zídka
sloužila k nakládání dobytka na koňské povozy a tento dobytek se vozil do Kojetína na
Jatka.
Pokud jdete kolem našeho kostela určitě si všimnete, že kostel je pod úrovní silnice.
Vždy tomu tak nebylo! Kostel byl půl metru nad povrchem silnice. Opravami silnic
se stalo to, že silnice pomalu utápějí budovy, domy kolem cest. Totéž se stalo s naším
kostelem. Myslíte, že je to správné?
V posledním zpravodaji mě upoutalo heslo ; „ Jedny Lobodice – jedna Vídeň“. Trochu
jsem pátral a zjistil jsem, že je to jen z poloviny pravda. Přesný název LOBODICE (kromě starých map“ Latmy“) je jen jeden, ale Vídně jsem našel dvě. Jedna je v Rakousku
a druhá , menší, je u nás nedaleko Velkého Meziřičí. Můžete si to ověřit! Já osobně
uplatňuji heslo“ Ať mám málo, nebo nic, hlavně, že su z Lobodic!“
Doslechl jsem se, a nevím co je na tom pravdy, že naproti žudra v Lobodicích (mezi
domem č. 5 a domem č. 4), prý existovalo podobné žudro, a za těmito žudry směrem od
kostela se tomu říkalo „Za branou“. Slyšel jsem, že před některými domy v Lobodicích
jsou doposud sklepy, a ty byly údajně naproti sobě propojeny pod silnicí. Rád bych věděl, zda je možné to zjistit!
Závěrem chci napsat, že moc fandím Lobodickému Zpravodaji a přeji mu co nejdelší
vycházení a dobrou Redakční radu.
Zdraví vás poctivý čtenář, Josef Došlík, Lobodice 71
Jedeme na rekord!
Vážení spoluobčané,
tak se nám opět přiblížil termín komunálních voleb, ve kterých si budeme volit zástupce do obecního zastupitelstva a jejich prostřednictvím vlastně i starostu obce. S velkým
překvapením jsem si prohlížel seznam kandidátních listin v naší obci a velmi mě zaujalo,
kolik stran a kolik občanů má zájem pracovat v zastupitelstvu, případně se stát starostou.
Ve volebním okrsku Kojetín jsme jednoznačnými vítězi a věřím tomu, že v přepočtu na
počet obyvatel patříme do užší špičky v rámci celé republiky. Pokud vůbec nejsme vítězové. Sedm stran a celkem 55 kandidátů je na obec, která má cca 730 obyvatel, docela
- 17 -
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slušný výkon. Opravdu jsem netušil, že máme v obci tolik angažovaných občanů, kteří
se chtějí podílet na jejím řízení a úspěšném rozvoji. Některá jména na kandidátních
listinách totiž vůbec neznám, což je samozřejmě můj problém, ale hlavně si nepamatuji,
že by se v minulosti pro obec nějak angažovali. Myslím tím nejen akce pořádané obcí,
ale i ty, které pořádají obecní spolky. Je ale pravda, že co dříve nebylo, může být v dalším
volebním období. Možná to netušíte, ale práce zastupitele není zas až tak jednoduchá,
jak se zdá a musí se jí věnovat také dost svého volného času. Jedná se totiž často o věcech,
kterým obyčejný člověk vůbec nerozumí a tak se projednávaný bod musí trochu nastudovat. Samozřejmě se také projednávají otázky, se kterými nesouhlasíte, ale v rámci
hlasování se s nimi musíte smířit. Nic z výše uvedeného sice zastupitel dělat nemusí, ale
potom je odsouzen pouze do role „hlasujícího kývače“, který nemá na projednávanou
problematiku vlastní názor a tak se, jako správná ovce, většinou přizpůsobí většině.
Proto si hlavně přejme, abychom do nově zvoleného zastupitelstva poslali co nejméně
takových hlasujících kývačů.
František Škrabal
Nordic walking – zdravé protažení celého těla!
Čím dál častěji můžeme potkat v lese na silnici a v obci lidi na procházce s tyčkami
v rukou. Když se však rozhodnete, že tento „legrační sport pro důchodce“ vyzkoušíte,
už vás neopustí. Chůze s holemi je fenomén dnešní doby. Chodí s nimi muži, ženy, sportovci, zdraví i ti se zdravotním hendikepem. Důvod je nasnadě – chůze je zdravá! Když
k ní přidáte dvě tyčky a pohyb v přírodě, zjistíte, že je přímo zázračná. V každé zemi se
tomuto sportu říká trochu jinak. Většinou o něm uslyšíte trochu jinak. Nordic walking,
anglicky Pole walking, u nás severská chůze a ve Finsku – kolébce Nordic walkingu –
sauvakåvely .
Nordic Walking je sportovní dynamická disciplína se speciálními holemi. Velkou mýlkou je, že můžeme použít hole turistické. Je to jako byste se pokusili sjet sjezdovku na
běžkách. Zvládne se to, ale rozhodně to nebude mít ten správný zážitek, možná si ublížíte, o správné technice a s ní spojených přínosech ani nemluvě.Základním rozdílem
je, že hole pro Nordic walking používá chodec k odrazu, čímž dodává chůzi dynamiku,
zatímco turistické hole slouží spíš jako opora.
Které svaly při chůzi pracují?
Velkou výhodou Nordicu oproti mnohým sportům je zapojení téměř celého pohybového aparátu. Při severské chůzi tělo používá 90 – 95% svalů. Díky tomu dochází k lepší
distribuci kyslíku v těle. Svaly jsou používány výrazně, takže nedochází k jednostrannému přetížení jen některé skupiny svalů, a tím svalovým dysbalancím.
Použití hůlek při chůzi snižuje zátěž na klouby až o 30%. Nordic walking je tak vhodný
i po úrazech či pro osoby s problémy pohybového aparátu nebo nadváhou. Hůlky vás nutí
k napřímení postavy, uvolníte si tak šíji a můžete zamezit bolestmi krční páteře i hlavy.
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Díky rotaci, ke které během chůze dochází, zapojíte hloubkový svalový aparát a šikmé
břišní svaly, čímž dochází k uvolnění bederní páteře. Neposledním přínosem je vyplavování endorfinů – hormonů štěstí – a relaxace v přírodě. Navíc pravidelný celoroční
pohyb venku zvyšuje funkci imunitního systému. Tyto pozitivní účinky však nejsou unikátní jen pro tento sport a dosáhnete jich i řadou dalších činností.
Hůlky nás nutí k napřímení postavy, uvolníme tím šíji a zamezíme bolestem krční páteře
i hlavy. U nás potkáváme několik skupin žen, které tento sport provozují . Přidejte se
k nim i vy, ostatní!
Spojením Nordic walkingu a in-line bruslení vznikl nový sport Nordic blading. Ale tento sport zatím není u nás až tak běžný.
Eva Déduchová
Očima seniora 79+
Vážení senioři, vážení občané, čtenáři Zpravodaje.
Tentokrát jsem dosti dlouho zvažoval, zda mám napsat článek do tohoto čísla. Nu rozhodl jsem se, že budu reagovat na poznámky či postoje paní Déduchové, která píše v č.
2/2018, že s mým článkem a názory se neztotožňuje nejen ona, ale celá red. rada. Inu nemusí, v tom je ta demokracie. Pět občanů – pět názorů. Je jen škoda, že nenapsala, s čím
nesouhlasí. Já se snažím svůj názor vždy konkretizovat, což by čtenářům i RR mělo být
zřejmé z mých článků v minulosti. V tomto příspěvku již nechci nic kritizovat, protože
nás všechny čekají v říjnu volby, ve kterých by mělo být zvoleno nové (nebo staronové)
zastupitelstvo.
Jen mi ještě dovolte dvě věty z článku „Když se stáří daří“, který byl vytisknut v časopise
Vital č. 2/2018. „Senioři nejsou žádná obtěžující generace, ale je to slabší skupina lidské
společnosti a je potřeba jim pomoci zajistit důstojné a aktivní stáří po desetiletích, kdy
oni přinášeli této společnosti hodnoty. Vždyť jsou to naši otcové a dědové, naše mámy
a babičky a jsou neodmyslitelnou součástí rodin i naší společnosti.
Belhárek Josef
neangažovaný senior
Rádi bychom k tomuto článku dodali:
Kdo viděl, jak se naši senioři baví na hodovém kulturním odpoledni, které připravili zastupitelé obce, kdo viděl naše seniory na výletech pořádaných obcí, kdo viděl naše seniory
i na jiných akcích, které pro ně obec připravila, tak chápe, že použití formulace „obtěžující
generace“ apod. je nejen nevhodné, ale nesmyslné. Naopak naši aktivní senioři jsou spokojeni s tím, jak se nabídka akcí pro ně za poslední roky rozšířila a hojně toho využívají.
My, všichni zastupitelé obce a členové RR si velmi vážíme našich seniorů a rozhodně nesdílíme pocit pana Belhárka, který si občas tak trochu „střílí“ do vlastního hnízda.		
								 Redakční rada
- 19 -

Zpravodaj obce Lobodice 3/2018
Či bele hode? Naše!
Letošní hody se vydařily. Počasí nezlobilo, i když teplotní skok byl dost výrazný. Páteční
fotbalové utkání pánů a žen opět dopadlo dobře, v utkání, které s nadhledem rozhodoval pan starosta, bylo vidět spoustu soubojů akcí a nádherných branek. Kdo se nepřišel
podívat ten musí litovat. Zápas nakonec skončil divokým výsledkem 12:12. Na penalty
vyhrála děvčata 5:1.
A protože přišlo hodně fanoušků tak během zápasu i po něm se ochutnávalo a hodnotilo
všechno, co přinesli soutěžící do soutěže o Lobocko bochétku.
Ranní sobotní nohejbalový turnaj probíhal v novém prostředí víceúčelového hřiště a zatěžkávací zkouška proběhla na výbornou. I zde se sešla spousta fanoušků a fanynek.
Děti mohly vesele řádit na kolotočích, které tentokrát nezastavil žádný déšť. Turnaje
se zúčastnili 6 družstev a hrálo se systém každý s každým. Po pěkných výkonech všech
družstev dopadlo pořadí takto:
1. místo – tým AD – Rostislav Indrák, Navrátil Petr st., Vrba Jan ml.
2. místo – tým LitrPůl – Řihosek Pavel, Hrňa Pavel, Kejval René
3. místo – tým Encek – Hlavačka Roman, Havrila Petr, Otáhal Lukáš
Od rána také děti mohli vesele „řádit“ na kolotočích, které tentokrát nezastavil žádný
déšť.
Hodové odpoledne mělo bohatý program a každý, kdo přišel, si jistě našel to své. Hlavní
hvězdou byl Jožka Šmukař s Moravskou Veselkou. Ti vám hráli! Do zpěvu i do tance.
Rodiče a prarodiče potěšilo vystoupení dětí ze školy i školy.
Pro všechny bylo strhující vystoupení mladé tanečnice Pole Dance Dominiky Arnoštové, která předvedla neuvěřitelné sestavy na tyči. Určitě právem touží být mistryní republiky v této sportovnětaneční disciplíně. Profesionální výkon předvedli také bubeníci
z umělecké školy Bedřicha Kozánka. Jejich skupina Drum Kids nezapřela inspiraci Arrhytmií, protože pan učitel je členem této slavné přerovské skupiny a kluci s nadšením
předvedli své pojetí známých i neznámých skladeb. Možná jsme stáli u zrodu nových
hvězd. A jednou z nich je také náš Petr Pif Navrátil mladší.
Soubor Haná z Přerova si připravil folklorní vystoupení, které bylo věnované Lobodicím. Nebo spíše obyvatelům a rodákům z Lobodic. Krásné kroje, promyšlená choreografie i žertovné pojetí Klevetnic, potěšily mladé i starší, smáli se všichni a možná někteří
malí se chytili drápkem a budou se folkloru věnovat více.
V průběhu odpoledního programu byly také předány ceny družstvům v nohejbale, dále
vítězům soutěže o nejpěknější zahrádku a předzahrádku a také o nejchutnější bochét- 20 -
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ku (viz samostatný článek). Po skončení programu setrvala skupina místních zpěváků
a zpěvaček i tanečníků ještě pod přístřeškem a loučili se písničkami. Dvojhlasy se krásně nesly do tmy. Nedělní ráno vůbec nebylo kalné, jen trochu chladnější, ale to vůbec
nevadilo tichým rybářům, kteří od půl osmé celé čtyři hodiny zkoušeli ulovit nějakou
tu ušlechtilou rybu. Na více než dvaceti stanovištích se trpělivě čekalo na nejpočetnější
a nevětší úlovek. Největší pak měl 59 cm. O celý centimetr víc než ten druhý. Nejvíc kusů
bylo šestnáct. Pan Ferdinand Svítek měl pro každého vítěze i nejmladšího účastníka pořádné rybářské ceny, o zahřátí se postaral Baďa.
Pouť se stánky, kolotoči i houpačkami pomalu končila, když ještě o nějaké body bojovali
žáci a potom v infarktovém utkání i náš A tým s Prosenicemi. Oba naše týmy vyhrály.
Snad letošní hody potěšily každého z nás. Takových milých setkání a radostných zážitků
víc!
J.Blažková (s přispěním P.Navrátila)
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Květinová soutěž
V letošním roce měli všichni zahradníci a zahradnice velice těžkou práci, protože sucho
ovlivnilo i péči o truhlíky v oknech a předzahrádky. Přesto všechno bylo velkou radostí
procházet obcí a dívat se na barevné záplavy či odstíny zelené v oknech a před domy.
V internetovém hlasování na Facebooku a obecním webu vyhrála paní Petra Dostálová
s 87 hlasy, druhá je paní Gita Hladká se 44 hlasy a třetí paní Erika Studničková se 41
hlasem.
Letos porotu tvořily děti a velice odpovědně hodnotily všechny domy. Jejich hlasování
vyhrála paní Zdena Kliglová, druhá se umístila paní Jana Dočkalová a třetí paní Víťa
Wolfová.
Máme krásnou obec a moc šikovné obyvatele. Je potěšující, že kromě dospělých si krásy
všímají i děti. Třeba budou příští rok soutěžit také. Všem, kdo pečují o své okolí, moc děkujeme a přejeme hodně radosti při práci s květinami i stromky. A vítězkám samozřejmě
přejeme chvilku relaxace při čerpání výher.
J.Blažková
Porota

Porota

1. místo

2. místo
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Porota

3. místo

Internet

Bochte

Plán akcí do konce 2018
29. 9. Den pro seniory
6. 10. slavnostní otevření víceúčelového hřiště
14. 10. 72 hodin,dobrovolnické aktivity – úklid obce
28. 10. Stoletá republika – sázení Stromu republiky a stromořadí
Podzimní prázdniny: 29. 10. -30. 10. 2018
12. 12. Česko zpívá koledy ( bude vyhlášeno a potvrzeno později)
14. 12. Vánoční vstoupení
Vánoční prázdniny: 22.12. 2018 – 2. 1. 2019
24.12. Živý betlém
31. 12. Silvestr před radnicí
1. 1. Novoroční výšlap
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Den se seniory
Tímto článečkem navážeme na to, co zmiňujeme na str. 19 - o tom, jak se naši milí senioři dokážou bavit. Ten „jejich den“ - neboli setkání zastupitelů se seniory - proběhl letos
dříve, už 29. září 2018. Na tento hezký podzimní den připravili zastupitelé s Lubošem
sál, občerstvení a pohoštění, kulturní program pro naše seniory a jejich doprovod. Sešlo
se více než osmdesát našich seniorů, pro které byly připraveny zásluhou Jany Hormaňské a jejich pomocnic krásně nazdobené tabule.
Uvítání obstaraly děti z mateřské školy s připravenými podzimními básničkami, a i když
nějaký verš unikl, maličké děti všechny moc potěšily. Radimek věnoval skladbu, kterou
zahrál na trubku, svým prarodičům, ale poslouchali všichni. Školáci zahájili pohádkou
Hrnečku, vař!, pokračovali tancem, ve kterém zavzpomínali na to, jakou to máme mládež, ale také na první kroky Karla Gotta s písničkou o trezoru, který hlídá obtížnou
návštěvnici. A protože jako obvykle trochu selhávala technika, povídání o tom, co se
během čtyř uplynulých let povedlo, případně, co se chystá, přišlo až po výborném obědě.
Potom už nic nebránilo tancechtivým, aby se vytáčeli na parketu již tradičně za doprovodu hudební skupiny Mini. A že to stále dokážou i ve svém věku!…

Všichni se náramně bavili, ale přesto po očku sledovali, zda se náhodou z „pekla“ nevynoří nějaké překvapení. To víte, že se vynořilo. Čtyři pohledné selky roztočily nejen
utěrky, ale nakonec i odhazovaly sukně a vyzvaly k tanci přítomné. Po kávě se náhle
setmělo a s prskavkami v rukou vběhl na parket „Dan Nekonečný“ se svým havajským
doprovodem. Jana se svým týmem opět nezklamala a spolu se starostou rozesmáli snad
úplně všechny.
Ke spokojenosti přispěla i tombola, kdy hlavní cenu vyhrála paní učitelka Hladká, která
odešla chvíli před losováním s tím, že ona stejně nikdy nic nevyhraje. A vidíte: „Nikdy
neříkej nikdy!“ Závěr vydařeného odpoledne i večera patřil dalšímu tanci na nakonec
i krásným dvojzpěvům.
Takže, naši milí senioři – díky za vaši pozitivní energii. Přejeme vám hodně zdraví, optimismu a dobré nálady. A těšíme se na vaše nápady nebo podněty, jak bychom si mohli
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život v obci ještě více zlepšit. A abychom vám připomenuli tu báječnou atmosféru, tak
připojujeme pár fotografií.
Těšíme se, že se spolu budeme setkávat na dalších akcích. A už teď začneme přemýšlet
nad tím, co si připravíme na další setkání.
J. Blažková a M. Kouřil

Poděkování
Dne 29.9.2018 jsme se poprvé zúčastnili setkání s důchodci. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem pořadatelům, kteří tuto akci zabezpečili. Krásný program pro seniory
připravila naše Základní a Mateřská škola. Děti z mateřské školy byly pro nás velcí hrdinové , vystupovat před tolika lidmi dá dost odvahy. Je vidět, že naše děti odvahu mají.
Především ale chceme poděkovat všem ženám, které vařily, pekly, obsluhovaly a ještě
zabezpečovaly kulturní program. Bylo to velmi milé odpoledne.
Děkujeme
Manželé Déduchovi
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Kosmetika, pedikúra, manikúra
Vážené dámy, vážení pánové,
V naší obci se od 18. 7. 2018 otevřel nový salon, který nabízí služby kosmetiky, pedikúry
a manikúry. Jsem ráda a velice mě těší, že již využíváte opakovaně těchto služeb a jste
spokojeni. V oboru pracuji 13 let, tato práce mě naplňuje a ráda ji vykonávám ke spokojenosti zákazníků.
Provádím mokrou pedikúru, která uvolní unavené a bolavé nohy, také odstraní otlaky,
kuří oka, popraskané paty a zarostlé nehty. Tady bych chtěla připomenout (bylo to uvedeno i na letáčku ve schránkách), že starší a nemohoucí občany Lobodic mohu navštívit
s pedikúrou v místě jejich bydliště.
Nejen Vaše nohy, ale i upravené ruce jsou vizitkou každého z nás, proto Vám mohu udělat příjemnou manikúru, ale i P-shine – Japonskou manikúru, která zpevní Vaše nehtové
lůžko a nehty budou pevnější a lesklejší. Nehty na rukách i nohách Vám mohu nalakovat
laky ze široké škály barev.
Na kosmetiku používám značku DERMA BEAUTY STELLA, což je profesionální maďarská přírodní kosmetika. DERMA BEAUTY STELLA je kosmetika bez parabenů
a parafínu, bez sulfátů a silikonů, bez konzervačních a chemických látek. Je to hypoalergenní přírodní kosmetika s biocertifikací.
Dámy, přijďte relaxovat a se nechat hýčkat. Komplexním ošetřením ultrazvukovou špachtlí Vám na tváři uvolním odumřelé buňky, vyčistím pleť a novým 3D tonerem zase
vyhladím vrásky a pomalu odstraním výrazné červené žilky. Také pomůžu s problematickou aknózní pletí.
Dalšími službami, které nabízím, jsou depilace všech partií těla, parafínové zábaly, obličejové masky, masáže obličeje a dekoltu samostatně, mikro masáž očního okolí (proti
vráskám), úprava a barvení obočí, barvení řas.
Na léto si můžete nechat udělat tetování hennou. Vydrží zhruba 3 týdny. Vzorník tetování je k dispozici v salonu a ceny jsou příznivé.
Často se ptáte na to, kdy budu dělat modelaci nehtů. Už od září Vám mohu udělat akrylové, nebo akryl-gelové nehty. Zdobení a laky jsou v salonu na výběr.
Jsou Vám také k dispozici na prodej kadeřnické a kosmetické přípravky, také krásné
ručně vyráběné dekorační svíčky, dekorační krabičky na papírové kapesníky atd. Přijďte
si pro Vaše blízké vybrat pěkné dárečky.
Na veškeré služby se prosím předem telefonicky objednávejte na tel. 603 301 530.
- 28 -

Zpravodaj obce Lobodice 3/2018
Jen si Vás dovoluji upozornit na to, že v budově bývalé elektrárny nemáme signál,
proto se během dne nemusíte dovolat.
Volejte nejlépe po 8 hod. ráno nebo mezi 20. a 21. hod. v pracovní dny. Děkuji za
pochopení
Těším se na Vaši návštěvu v salonu.
Petra Dostálová
Vážení spoluobčané
Když jsem šel do obecních voleb před čtyřmi lety, slíbili jsme si s lídrem kandidátky
Rosťou Indrákem, že jestliže získáme důvěru občanů a staneme se zastupiteli, pokusíme
se přesvědčit kolegy a kolegyně v zastupitelstvu, aby - mimo jiných stále se opakujících
slibů - konečně přestali slibovat na volebních letácích vydávání obecního tisku, ale abychom to skutečně udělali. Rosťa se do zastupitelstva nedostal, já ano. A slib jsem splnil.
Zastupitelstvo jmenovalo Redakční radu a ta – byť s malými personálními změnami
– dělala vše pro to, aby Zpravodaje pravidelně vycházeli. Nakonec to „vyšlo“ a já moc
děkuji svým kolegům a kolegyním v radě za to, že to nevzdali, že se nenechali otrávit a že
jsme to spolu „dotáhli“ až do posledního čísla, které právě čtete.
Přišel jsem s nápadem na pořádání kulturního odpoledne v rámci hodů, protože naše
hody považuji za nejdůležitější akci celého roku a jsem rád, že zastupitelé nejen že tento nápad projednali a odsouhlasili, ale také pracovali ve prospěch toho, aby se nám to
podařilo naplánovat, zorganizovat a v konečné fázi tuto „novinku“ uskutečnit. Musím
říct, že první ročník byl plný nadšení a entuziasmu ze strany všech organizátorů – hlavně zastupitelů - scházela se komise a plánovali jsme vše do detailu. A i když to nadšení
postupně v dalších letech opadalo, podařilo se přesto připravit pro nás všechny opravdu
fajn akce. Přicházelo na ně hodně kladných ohlasů, po prvním ročníku jsme některé
z nich i zveřejnili ve Zpravodaji, v dalších letech už jsme to nedělali, neboť úspěch se
neodpouští a na kladné ohlasy ve Zpravodaji přicházely negativní ve smyslu no to je
toho…to přece umí každý…
O těch letošních píše jak starosta, tak Jana. Za sebe musím říct, že nejen počasí ale hlavně vy všichni, kteří jste přišli, jste naplnili ten hlavní cíl hodového odpoledne - sejít se,
pobavit se, poklábosit se sousedy, kamarády a známými, zazpívat si při muzice a skleničce, zatleskat našim dětem ze školky a školy ale i ostatním účinkujícím, dát si něco
dobrého v tuhém i tekutém stavu a říct si na závěr , bylo to fajn. Takže díky všem, kteří se
přípravě, organizaci a samotnému zabezpečení věnovali - u grilu, u udírny, u pípy, u šenku, díky všem, kteří ještě těsně před zahájením zametali a uklízeli na „Letním“, díky Petře
za přípravu prostoru, klobouk dolů co jsi se zaměstnanci obce odpracoval a připravil.
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O řadě věcí, které se podařily, píše starosta. Je toho dost že? A to ještě nezmínil přípravu
a organizaci řady výletů, Silvestra u obecního úřadu, novoroční výšlap a další…To hlavní, co se nepodařilo, je kanalizace. 4 roky uplynuly jako voda, která už nejpozději v tomto roce měla téct ve vybudovaném potrubí. Bohužel se tak nestalo. Mrzí mě to, ale budu
doufat, že novému zastupitelstvu se bude dařit lépe a podaří se konečně tuto náročnou
ale naprosto potřebnou stavbu zrealizovat.
Čekají nás volby, vždycky jsem věřil a stále věřím ve zdravý rozum našich občanů a stejně jako všichni si přeji, aby v novém zastupitelstvu pracovali lidé ve prospěch nás všech.
A hlavně si přeji, aby se zastupitelé domluvili, aby jednali férově tak aby se neopakovala
ta fraška s volbou starosty a místostarosty, co po posledních volbách. Přál bych si, aby to
byli lidé pracovití, aktivní, aby pozorně studovali veškeré materiály, které se projednávají
a schvalují. Aby byli pokorní a vyloučili ze svého jednání aroganci a samolibost.
Stejně jako Franta Škrabal jsem se rozhodl, že ve volbách do zastupitelstva kandidovat
nebudu. Důvodů je více, ty nejdůležitější jsou věk a pracovní vytížení ve firmě.
Dnem konání voleb končí mandát všem zastupitelům zvoleným před čtyřmi roky. Končí
i Redakční rada, kterou zastupitelstvo jmenovalo.
V našich Zpravodajích jsem několikrát psal o tom, že si vážím všech „dopisovatelů“,
všech těch, kteří se chtějí se čtenáři – nejen občany naší obce – podělit o akce, události,
výlety, zážitky, které se staly, které sami prožili. Je tomu opravdu tak. Děkuji všem, kteří
pomohli Zpravodaj „zásobovat“ svými příspěvky a přeji nové Redakční radě, aby se jí
na tomto poli dařilo.
Milan Kouřil
Sudoku
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Služby v obci
Kosmetika, pedikůra, manikůra – Petra Dostálová
Tel: 603 301 530
Provozní doba: dle objednávek
Kosmetika, pedikůra, manikůra – Marie Špalková
Tel: 605 742 359
Provozní doba: dle objednávek
Masáže – Rostislav Sedláček
Tel: 608 628 995
Provozní doba: dle objednávek
Thajská masáž, skandinávská masáž, reflexní terapie – Iveta Boháčková
Tel: 608 605 960
Provozní doba: dle objednávek
Holičství a kadeřnictví - Andrea Ryšavá
Tel: 608 712 405
Provozní doba: dle objednávek
Autodoprava (dovoz a odvoz materiálu) - Rudolf Hnízdil
Tel: 739 463 490
Obchody v obci

Potraviny COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 17:00
SO 6:00 – 10:00
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Důležitá telefonní čísla
Obecní úřad
Starosta obce
Bc. Petr Hlavinka
tel.: +420 581 731 175
mobil: +420 602 514 389
e-mail: starosta.lobodice@seznam.cz
Účetní
Ing. Markéta Baďurová
tel.: +420 581 731 175
e-mail: ou.lobodice@volny.cz

Poruchy
plyn - 1239
voda – 800 167 427, 581 202 094
elektřina – 840 850 860, 800 225 577
Linka důvěry(nonstop)
pro dospělé – 585 417 777
pro děti – 585 416 600
Zlatá linka seniorů
po – pá v době 08,00 – 20,00 hod – 800
200 007
Domácí násilí – 251 511 313 (nonstop)

Policie – 158
Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Tísňová linka – 112
Lékařská služba první pomoci
dospělí 581 271 620
děti 581 271 462
Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11 (v objektu hypermarketu
ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod
Kontakty na členy Redakční rady
Déduchová Eva

eva.deduchova@seznam.cz

721 366 247

Blažková Jana

jabala@centrum.cz

774 060 774

Řihošek Pavel

rihosek.911@pivovary.cz

724 776 911

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

602 247 670

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099
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