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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych vám na sklonku roku poděkoval. Poděkoval za vstřícnost a trpělivost,
s jakou přistupujete k našim společným plánům, k řešení různých životních situací.
Za dveřmi jsou Vánoce, čas očekávání, překvapení nebo jen pohody a lidské radosti.
Vánoční čas v Lobodicích je opravdu bohatý na události a věřím, že si každý z vás tu
svou vybere. Na Štědrý den se sejdeme u živého Betléma u žudra, na Silvestra se před
obecním úřadem rozloučíme se starým rokem ohňostrojem a přípitkem, nový rok
uvítáme novoročním výšlapem.
Kromě bálů a plesů se v sobotu 11. února setkáme s masopustními maškarami
a ochutnáme zabijačkové pochoutky.
Máme se tedy společně na co těšit a jistě přijdou další a další nápady.
Na závěr vám přeji, abyste chvíle volna strávili podle svých představ, abyste si vzpomněli na své blízké, přátele. Aby se vám splnilo alespoň jedno krásné přání.
Za sebe si přeji, abychom se setkali na akcích nebo jen tak na ulici v pohodě, míru,
abychom sdíleli společné chvíle s dobrou vůlí, pokorou. Abychom byli skutečně dobrými sousedy
Petr Hlavinka,
starosta
Z redakční rady
Vážení občané a čtenáři našeho Zpravodaje,
jsem velmi rád, že se Redakční radě podařilo splnit předsevzetí a vydat čtyři čísla Zpravodaje obce Lobodice v tomto roce. Děkuji všem přispěvatelům, vážím si toho, že máte
zájem o dění v obci, že vám nejsou lhostejné jak prostředí, tak i kvalita života u nás
v Lobodicích. Pro to, abychom prostředí i kvalitu života zlepšovali, jsou důležité vaše
postřehy, názory, nápady a doporučení.
Současné zastupitelstvo obce se o to snaží. I když svou práci nezačalo zrovna šťastně –
myslím tím těsně po volbách tu hanáckou neústupnost, neochotu ke kompromisu a následně neschopnost domluvit se na kandidátovi a zvolení starosty a místostarosty – tak
v současné době je atmosféra na poradách a veřejných jednáních řekněme dělná. Což
znamená, že se každý ze zastupitelů snaží pracovat pro obec. Vymysleli jsme, dohodli se
na nich a uvedli do praxe řadu akcí, které se v minulosti v Lobodicích nekonaly a které
měly za cíl vtáhnout do jejich realizace naše občany. Vás. A jsem rád jako zastupitel, člen
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Redakční rady a občan Lobodic za to, že se to postupně daří. Jistě, ne všechny nápady
se dají realizovat. Máme nějaký rámec, který je závazný – ať už finanční limity, členění
a zázemí kulturního domu, apod. Takže vymýšlíme akce, které mají vás, naše spoluobčany, dostat od televizorů, počítačů, ploten, pohovek a otomanů na sportovní klání,
kulturu…pochopitelně myšleno s nadsázkou. Jistě, můžeme to nechat na každém jedinci, přece v české a moravské kotlině se traduje, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. A nic
přece nepotěší člověka více, než když se druhému nedaří. Tím myslím, že si nehrajeme
na chytráky. Uvědomujeme si, že jsme amatéři. Že ne vše se nám podařilo. A nemyslím
tím jen přípravu a provedení kulturních a sportovních akcí, ale třeba i obsah Zpravodaje.
Zpravodaj si nedává za cíl „plodit“ moudra. Má informovat o dění v obci. Co se za uplynulé čtvrtletí v obci stalo. A co nás brzy čeká. Vždycky si rád vyslechnu rady či doporučení, jak věci zlepšit. Nejen na jednáních zastupitelstva, ale kdykoliv. A od kohokoliv.
Nejde jen o to, přijít na zastupitelstvo, nečekat ani na diskuzi a vynadat všem přítomným
zastupitelům, jak se v obci nic neděje, jak nadržujeme někomu a jinému naopak škodíme, jak si mažeme kapsy a jinde peníze chybí.
Atmosféra ve společnosti je bohužel taková, že negativismus, arogance, neústupnost,
neochota pomoci slabším a neúcta vůči tradicím a hodnotám začíná mít navrch nad
pozitivními náladami, pohodou, pokorou, kamarádstvím a vzájemnou pomocí.
Využijme proto vánoční čas, atmosféru klidu, radosti, pohody a rozjímání k tomu, abychom si udělali pořádek doma ale i v duši. Máme to štěstí, že žijeme v zemi, která již více
než sedmdesát let nepoznala hrůzy války. Važme si toho.
Krásné Vánoce
M. Kouřil
Dotace? Dotace!
V dnešní části seriálu o dotacích vás chci informovat o tom, že v měsíci listopadu byla
společně s dalšími obcemi pod záštitou Mikroregionu Střední Haná podána žádost
o domácí kompostéry. O ty jste si mohli požádat prostřednictvím dotazníku. V naší obci
si občané požádali zhruba o 130 kusů kompostérů. Ministerstvo životního prostředí žádosti vyhodnocuje, v zákonných lhůtách rozešle svá stanoviska. My doufáme, že na jaře
již budeme moci kompostéry rozdělit.
V prosinci budeme podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o poskytnutí dotace na obnovu dětského hřiště u obecního úřadu, které, jak již víte, je již v nevyhovujícím
stavu. V případě získání dotace bude hřiště opraveno koncem příštího roku.
Protože přichází informace o možnostech získání dotací z oblasti životního prostředí na
obnovu a revitalizaci místní zeleně a relaxačních zákoutí, nechali jsme zdarma odbornou firmou zpracovat studii na revitalizaci rybníka a jeho okolí jako klidové a relaxační
zóny. Jistě uznáte, že jde o jeden z nejkrásnějších koutů naší obce, který si zaslouží naši
pozornost a pomoc.
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Nyní se dostávám k nejvíce očekávaným informacím ohledně výstavby nové kanalizace.
Musím bohužel konstatovat, že situace se nevyvíjí podle plánu. Proběhlo avizované výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo po vyhodnocení všech nabídek z ekonomických důvodů zrušeno. V tuto chvíli probíhá další pečlivá analýza všech dosavadních
kroků. Teprve potom zasedne valná hromada Povaloví, která rozhodne o následných
krocích. Z toho je jasně patrné, že původně plánovaný začátek výstavby nové kanalizace
se posouvá a zatím nedokážu určit konkrétní termín zahájení akce. Vzniklá situace mě
netěší, ale věřte, že veškeré kroky, které jsou nyní na řadě, jsou nezbytně nutné pro ekonomické a úspěšné zvládnutí tak náročného projektu.
Petr Hlavinka
Z historie
Vzpomínky na povodně v naší obci
Výpisy z kronik:
Přes půl století nebylo v Lobodicích podzimních povodní. V sobotu večer dne 25. 11. 1930
počalo velmi silně pršeti a bez ustání pršelo celou neděli i pondělí.
V úterý ráno 28. října Morava se rozlívala po Blaní, vody přibývalo, takže v pátek Zámlýní se proměnilo v ohromné jezero. Vrbí bylo zatopeno. Lidé ucpávali dveře i vrata.
Byly stavěny hráze mezi domy č.16 a č.17, u mostu na Chrbově. Ulička, Chrbov, domky
za bývalým singulárním hostincem byly ohroženy. Domky před chrbovským mostem
byly zatopeny. V síních, světnicích, chlévech bylo až 20 cm vody a voda stále stoupala, že
vzbuzovala vážné obavy. Nezbylo nežli povolati zákopníky z Kroměříže (jeden nadporučík a 20 mužů). Přijeli v pátek večer a ihned převzali dozor nad hrázemi a ohroženými
domy. V noci voda dostoupila svého vrcholu. Byl také nejvyšší čas. Silnice byla zatopena,
ve Vrbí na chodníku až ½ m vody. Obyvatelé Chrbova hned ve dne stěhovali dobytek,
nářadí, krmivo atd. do Lobodic. Měli trpké vzpomínky na noční stěhování za povodně
v roku 1911. Štěstí, že hráze za Chrbovem návaly vody vydržely. Následky by byly katastrofální. Voda klesala rychle, vojáci mohli 2. listopadu odjeti. Krušné bylo dobývání
cukrovky ze zatopených polí. Na některá pole se vůbec nemohlo vjeti. Lidé cukrovku
vynášeli v koších, pytlích, vyváželi na kolečkách, jak kdo mohl. O dobývání cukrovky
v roce 1930 dlouho se bude mluviti.
Tuto povodeň překonává červencová povodeň v roce 1997. V průběhu povodně se
v obci zřítilo 25 domů, těžce poškozených bylo 48 domů, zatopených 120 domů. Dále se
zřítily 2 stodoly a několik hospodářských budov. Škoda na majetku občanů se odhadla
na 45 miliónů korun. Do dnešního dne byla většina těchto škod odstraněna.
Pro snížení povodňového nebezpečí jsou v současnosti opraveny a zvýšeny všechny
ochranné hráze. Je vybudován povodňový varovný systém. Přesto si přejme, aby žádná
povodeň již nenastala.
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Povodeň není v žádném případě nic příjemného, ale přesto bychom neměli zapomínat,
že i přes všechny již uskutečněná protipovodňová opatření nebezpečí povodně naší obci
stále hrozí.
Právě proto jsme se rozhodli příští rok na začátku prázdnin ve stejnou dobu jako před
20 lety uskutečnit vzpomínkovou akci na červenec roku 1997. Rádi bychom společně se
starostou chtěli oslovit všechny ty, kteří mají doma různé materiály (fotky, videa a jiné)
týkající se povodní v roce 1997 a poprosili je o jejich zapůjčení. Pokud máte doma tyto
materiály, tak je prosím přineste na obecní úřad. Všechny zapůjčené materiály zaevidujeme a poté, co si vytvoříme jejich kopie, je všem majitelům v pořádku vrátíme.
Ing. Stanislav Hlavinka
Podzim ve škole
Každý podzim má ve své kouzlo, každý přináší něco nového, neopakovatelného. Letos
jsme si vybrali na úvod školního roku několik aktivit, které byly pro děti nové, jiné jsme
vybrali proto, že jsou oblíbené a ověřené.
Začátek školního roku byl nejen ve znamení pečlivé přípravy na hody, ale také ve znamení opakování a hledání společných pravidel.
Nově jsme připravili pro děti i dospělé v úterý 20. září turnaj v ringu Lobodice Open.
Půjčili jsme si hřiště, kroužky a už jen napjatě čekali, jestli se někdo dostaví. Nakonec
bylo zapsáno osm družstev a to velmi smíšených – od malíčků ze školky po bývalé žáky
školy i dospělé. Slunečné podzimní odpoledne ještě zlepšilo celkovou radostnou a sportovní atmosféru. Ani moc nezáleželo na tom, kdo vyhrál, protože ke konci se střídali
členové družstev podle toho, kdo zrovna přišel nebo kdo chtěl hrát. Důležité bylo, že si
všichni trošku zasportovali a byli pospolu.
Pedagogicko – psychologická poradna v Přerově nám připravila na míru program
o toleranci a pravidlech. V průběhu dopoledne všechny ročníky prošly činnostmi, které odborníkům ukázaly, jaké vztahy panují mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými
ve škole. Třebaže máme občas pocit, že si tak úplně nerozumíme, v závěrečné zprávě
jsme se dočetli, že jsou mezi všemi zdravé vztahy, pravidla jsou srozumitelně nastavená
a všichni je respektují. To pro nás bylo velice potěšující zjištění, které ovšem neznamená,
že nebudeme nic zlepšovat.
Osvědčeným tvořivým výletem je návštěva svíčkárny Rodas v Olomouci, kde se dětem
naskýtá možnost vyrobit vlastníma rukama spoustu krásných a užitečných věcí.
V hudební výchově jsme poznali původ starých lidových písní v programu Morava vypráví. Děti si také vyzkoušely hru na staré lidové nástroje a zazpívaly si písničky staré
několik staletí.
Během roku máme naplánované dílničky, které vede paní Veronika Matlochová. Tato
výtvarnice vždy vybere takové činnosti, které děti nesmírně baví, ale také se dětem daří.
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Je to velká radost pozorovat všechny, jak se zaujetím vyrábí ozdoby, andílky, betlémky
atd.
Nu a mezitím probíhají běžné školní dny, kdy se prvňáčci seznamují s prvními písmenky
tak, že začátkem listopadu už krásně čtou ze Slabikáře, drzáčci se učí pečlivě samostatně pracovat, začínají s násobilkou, třeťáčci se snaží zdolat úskalí vyjmenovaných slov,
čtvrťáci bojují s kružítkem, páťáky trochu straší shoda podmětu s přísudkem i Marie
Terezie s povinnou školní docházkou.
Ale všichni společně prožíváme každodenní dobrodružství, která znají, na která s láskou
vzpomínají ti, kteří už do školy nechodí. Kdo by se nechtěl vrátit do své školy? Kdo by
nechtěl otevřít ta těžká vrata a nechat za nimi všechny dospělé starosti? Zvlášť, když už
víme, co nás čeká – plavání, muzikoterapie, další dílničky, divadlo, výlet, škola v přírodě,
učení, srovnávací testy, kamarádi.
Ale právě nyní nás všechny čekají Vánoce, pro děti ty nejočekávanější svátky roku.
Ať jsou plné krásných tajemství, objevených radostí, pohody a lásky.
Akce pro občany − svíčkárna Rodas
Obec Lobodice uspořádala výlet do olomoucké svíčkárny Rodas. Ten, kdo netušil co
jej ve svíčkárně čeká, jistě spokojeně prohlíží doma v klidu své výrobky, protože nebyl
nikdo, komu by se práce nepovedla.
V úterý 29. 11. na padesát budoucích výtvarníků vyrazilo do Olomouce. V malých
prostorách firmy Rodas se všichni usadili u kávy či limonády a pozorně si vyslechli úvodní instruktáž. Potom už se každý snažil vytvořit svíčku, mýdlo nebo koupelovou směs podle svých představ. Každý z výrobků byl originál, každý se povedl – dětem, maminkám i babičkám. Tvůrčí zápal strhl některé tak, že si nakoupili bílé svíčky
a zdobili si celé sady. Kdo nechtěl dále tvořit, prostě si nakoupil hotové drobnosti
v obchůdku.
Velký úspěch také měli volně poletující papoušci ara. Někteří z nás se nechali s obrovskými papoušky vyfotit. Dvě hodiny uběhly jako voda a cesta domů utíkala rychle.
Doufáme, že všichni byli spokojení a můžeme slíbit, že podobné akce pro všechny věkové kategorie připravujeme i na příští rok. A akce, které se osvědčí, budeme jistě opakovat.
Uspořádali jsme také zájezd do Kojetína na dvě divadelní představení. Pokud bude zájem, příští rok můžeme za kulturou vyrazit i jinam. V dnešní době není žádná vzdálenost dost velká, a když se chce, jde všechno.
Těšíme se na společné sdílení zážitků na našich akcích. Pokud máte nějaký nápad, inspiraci, dejte nám vědět, rádi obohatíme naši nabídku.
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Proč pokračuje tradice hasičských lampionových průvodů?
Lampionové průvody. Krásná tradice již z let dávno minulých, která po Sametové revoluci na nějaký čas vyhasla, všichni víme proč. Rodiče to mohou vysvětlit svým dětem.
V roce 2009, v naší obci, ona myšlenka opět vykrystalizovala v rámci celoroční činnosti
mladých hasičů. Zorganizovali jsme pro ně, ale i pro ostatní děti a pochopitelně jejich
rodiče, případně další rodinné příslušníky, lampionový průvod. Našli jsme si krásnou
příležitost, oslavu vzniku Československé republiky.
Kouzlo lampionových průvodů tkví v tom, že je to − hlavně pro děti − dobrodružství,
napětí, učení se odvaze a navíc ve spojitosti s lampiony, svítícími na cestu a různě vyřezávanými dýněmi napodobujícími svítící hlavy strašidel, dobrodružný pohádkový
svět. Tato pouť vesnicí, s poslechem rozhlasových, pohádkových písní, začíná u hasičské
zbrojnice a mívá řadu zajímavostí, i důstojných aktů. Pozastavíme se vždy u dvou obecních památníků ze světových válek, abychom položením květin a zapálením svíce uctili
památku zesnulých, obětujících se za naši svobodu. Lampionové putování pokračuje
k nádraží, kde bývá odpálen očekávaný ohňostroj, který lahodí oku jak dítěte, tak dospělého. Tím však akce zdaleka nekončí. Na děti mimo jiné ještě čekají balíčky se sladkostmi a následuje návrat na hasičskou zbrojnici, který za léta trvání poskytoval různé
tváře svého průběhu. Byli to pohádkové cesty s pestrým výběrem těch nejznámějších
českých pohádek, cesty bobříka odvahy, cesty po kolejích s různými překvapeními
a napětím.
Příchodem do cíle, po dlouhém putování tajůplnou noční dědinou, naleznou ti nejmenší opět pocit bezpečí. Teplý čaj pro všechny a svařené víno nebo punč, něco sladkého
k zakousnutí a také posezení u táboráku s opečením špekáčků většina přivítá. U ohně
se dobře sedí, beseduje a děti běhají, hrají si a nechce se jim domů. Účast na lampionových průvodech má vzestupnou tendenci. Prvních akcí se zúčastnilo asi padesát dětí
a v letošním roce jich bylo již sedmdesát a s dospělými nás večerními Lobodicemi šlo
asi stopadesát. Velký dík patří také sponzorům, kteří svými sladkostmi naplní dětem
bříška. Ještě určitě stojí za zmínku, že v letošním roce hasičský lampionový průvod navštívil také jeden postižený chlapec na vozíčku jménem Vláďa, jemuž jsme v létě předali asi padesát pytlů vršků z pet lahví, které pro postižené již pár let sbíráme. Přivezl si
s sebou také kamaráda Tomáše, se kterým sdílejí podobné osudy.
Závěrem bych se rád vrátil na začátek, k nadpisu. Tradice žije. Žije, protože tam chodíte
Vy, Vaše děti a čím dál více. Pryč z domu, od televizí, počítačů, na čerstvý vzduch, mezi
lidi, pobavit se. Takový je kód této myšlenky.
Antonín Krátký
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Pozvání hasičů na akce:
24.12. 2016 v 15 hodin pořádá hasičský sbor Lobodice Živý Betlém
21.1.2017 ve 20 hodin 18. hasičský country bál
Územní plán
Vážení občané,
v letošním roce jsme zahájili proces přípravy a zpracování nového územního plánu.
Územní plán je z hlediska obce a jejích občanů nejdůležitějším nástrojem územního
plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro
veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod. V současné době probíhají v souvislosti
s přípravou nového Územního plánu Lobodice doplňující průzkumové práce zajišťované
projektantem.
Obracíme se na Vás občany a organizace působící na území obce Lobodice s žádostí
o sdělení vašich rozvojových záměrů, které budou mít vliv na změnu využití území
a zábory nových ploch, budou mít nároky na technickou a dopravní infrastrukturu
a případně na vymezení ochranných pásem (hygienických, hlukových, apod.).
V případě, že máte s vašimi pozemky rozvojové záměry, tak prosím vyplňte přiložený
dotazník ve zpravodaji a odevzdejte ho do 15. 1. 2017 na obecní úřad.
Petr Hlavinka
Den pro seniory
V sobotu před Adventem byla uspořádána již tradiční akce pro naše seniory. Při příchodu všichni dostali los, kalendář a malou pozornost v podobě nákupní tašky s logem
obce Lobodice. Odpoledne plné hudby, tance, kulturních představení a také informací
o činností oblastní Charity Kojetín vrcholilo losováním malých dárků pod stromečkem.
Ne každý měl to štěstí něco vyhrát, ale i tak si myslím, že srdíčka našich seniorů byla
spokojená.
za kulturní komisi Jana Hormanská
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Adventní dílničky
Předvánoční chvíle plné úklidu a příprav
pro sváteční dny jsme si krátili vlastní výrobou adventních věnečků, svícnů, baněk a jiných krásných ozdob. Každý kdo přišel, zasedl ke svému dílu a zanedlouho si odnášel
s hrdostí svůj výrobek, který ho určitě potěší
v nastupující vánoční čas. Do své fantazie
a tvořivosti se vložili malí, velcí i věkem pokročilejší a vždy si za svou snahu odnášeli
originál.
Jana a Jana
Adventní dílničky

Tříkrálová koleda
Již tradičně patří k novoročním sbírkám Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude
7.1.2017, kdy malí koledníci přijdou k vám sbírat malé dary, díky jímž se mohou dít
velké věci. Nezavírejte prosím před námi dveře a otevřete svá srdce. Nikdy nevíte, komu
může Váš DAR pomoci. Letos již patnáctý rok v naší obci.
Trochu historie a tradice TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Poprvé v novodobé historii uspořádali
dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi.
V roce 2000 koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ
až ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou.
- 10 -
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Vyprávělo se v nich o mudrcích z dalekého východu a o tom, jak se přišli poklonit novorozenému Ježíšovi do Betléma. Svátek Tří králů je slavností Zjevení Páně a církev jej na západě
i východě slaví 6. ledna.V tuto dobu koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K+ M + B a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy:
„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám.“
J. Hormanská
Čertoviny
V pátek 9. 12. 2016 v podvečer se odehrála v KD netradiční pohádka „O FRANCKOVI
A MAŘCE“ v podání přerovského souboru HANÁ. Pohádka pro malé i velké byla zastavením a oddechem před vánočním shonem, kdy ke všemu tomu přišli mezi nás i čerti.
Po pohádce se zábavy zmocnili čerti a právě ti nenechali nikoho v klidu jak už to v pekle
bývá. Dospělí přihlíželi jak se jejich děti baví a krátili si čas občerstvením, kterého se také
v závěru programu zmocnila nejstarší čertice a všechny vytrvalé a hodné děti odměňovala sladkostmi. Z pekelného dne
Jana a Jana

Čertoviny
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Farní kostel Lobodice – bohoslužby
24. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
26. 12. 2016
1. 1. 2017

Půlnoční mše svatá ve 20 hod.
Slavnost Narození Páně v 10.30 hod
Svátek svatého Štěpána v 10.30 hod − Dubská schola zpívá koledy
Vánoční koncert v 18.00 hod
Novoroční mše svatá v 10.30 hod
SK Sokol Lobodice, z.s.

KOPANÁ – MUŽI
Mužstvo mužů oddílu kopané SK Sokol Lobodice pokračovalo podzimní částí okresního přeboru zbylými sedmi zápasy s těmito výsledky:
24. 9. 2016
2. 10. 2016
8. 10. 2016
16. 10. 2016
23. 10. 2016
		
30. 10. 2016
5. 11. 2016

Soběchleby – Lobodice 3:0 (2:0)
Lobodice – Měrovice 2:5 (0:1) – Branky: Vrba Jan, Dočkal Radim
Stará Ves – Lobodice 3:0 (2:0)
Lobodice – Hustopeče nad Bečvou 1:4 (0:4) – Branka: Skřička Zdeněk
Opatovice/Všechovice „B“ – Lobodice 6:2 (3:1) – Branky: Dvořák
Petr, Hilbert Zdeněk
Lobodice – Lipník „B“ 1:2 (0:2) – Branka: Hilbert Zdeněk
Býškovice/Horní Újezd – Lobodice 2:2 (1:2) – Branka: Dvořák Petr 2x

Něco ze statistik: Mužstvo mužů se po podzimní části okresního přeboru umístilo na
posledním 14 místě, se 4 body a skórem 16:41, za 1 výhru 1 remízu a 11 proher. Hráči
obdrželi celkem 15 žlutých a 2 červené karty.
Střelecky se nejvíce prosadil Hilbert Zdeněk s pěti brankami, za ním následují Dvořák
Petr se čtyřmi brankami a se třemi brankami Vrba Jan a Dočkal Radim. Nejlepším nahrávačem byl Vrba Jan se čtyřmi přihrávkami.
Zimní příprava mužů začne v polovině ledna 4-6 tréninkovými jednotkami ve sportovní hale v Troubkách. V měsíci březnu by mělo mužstvo sehrát 3 přátelská utkání
a v neděli 26. 3. 2017 zahájí jarní část okresního přeboru domácím zápasem se Sokolem
Býškovice/Horní Újezd.
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KOPANÁ – MLADŠÍ ŽÁCI
Mužstvo mladších žáků také pokračovalo podzimní části okresního přeboru dalšími zápasy s těmito výsledky:
25. 9. 2016
28. 9. 2016
2. 10. 2016
9. 10. 2016
16. 10. 2016
23. 10. 2016

Křenovice – Lobodice 3:0 (2:0)
KMK Zubr Přerov – Lobodice 1:0 (0:0)
Lobodice – Brodek u Přerova 1:4 (0:2) – branka: Rypka Michal
Lobodice – Horní Moštěnice 0:8 (0:6)
Beňov – Lobodice 10:0 (4:0)
Lobodice – Kozlovice 0:8 (0:5)

Mladší žáci se umístili po podzimní části okresního přeboru − ve své první sezóně − na
posledním místě s jedním bodem, za jednu remízu a 8 proher se skórem 3:74. Branky
vstřelili: Studnička Martin, Červeňák Nicolas a Rypka Michal.

HOKEJ
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje pokračovalo dalšími zápasy základní části
v kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) s těmito výsledky:
1. 10. 2016
HC Morkovice – Lobodice 5:4 – Branky: Hillebrand Petr 2x, Obrtel
		
Patrik, Havrila Petr
5. 10. 2016
Rebels – Lobodice 5:3 – Branky: Němec Dominik, Baďura Michal,
		Hillebrand Petr
15. 10. 2016
HC Kvasice - Lobodice 0:1 – Branka: Havrila Petr
22. 10. 2016
Lobodice – HC Rychlov 8:5 – Branky: Baranyai Tibor 2x, Hillebrand
		
Petr 2x, Havrila Pavel, Hejkrlík Pavel, Zbránek Tomáš, Dvořák Radovan
26. 10. 2016
Red Devils – Lobodice 3:4 – Branky: Havrila Petr 2x, Havrila Pavel,
		Baranyai Tibor
5. 11. 2016
HC Tovačov – Lobodice 4:7 – Branky: Havrila Petr 3x, Hillebrand
		
Petr 2x, Baranyai Tibor, Zbránek Tomáš
9. 11. 2016
Buldok Otrokovice – Lobodice 2:5 – Branky: Pěcha Martin 2x,
		
Baranyai Tibor, Obrtel Patrik, Hillebrand Petr
14. 11. 2016
HC Rymice Bulls – Lobodice 7:3 – Branky: Baranyai Tibor 2x,
		Hillebrand Petr
24. 11. 2016
Lobodice – HC Senators 4:0 – Branky: Hillebrand Petr 2x,
		
Studnička Josef, Pěcha Martin
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Hokejisté jsou zatím po 13 odehraných zápasech základní části na 10. místě s 18 body
a skórem 48:54, za 6 výher a 7 proher.
Petr Navrátil

SK Sokol Lobodice si Vás dovoluje pozvat na maškarní ples a dětský maškarní ples. Maškarní ples se bude konat v pátek 17. 3. 2017 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 18. 3. 2017
od 14.00 hod. také v kulturním domě. Hrát bude DJ Zdeněk Zatloukal.
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů Vám přeje
SK Sokol Lobodice

Úspěch žáků školy
Ve středu 30. listopadu proběhlo v Přerově slavnostní vyhlášení soutěže Tak
to vidím já, kterou každoročně pořádá
Středisko volného času ATLAS a BIOS
v Přerově.
Letošním tématem byly problémy spojené s asociálním chováním. Jde o téma
jistě žhavé, ale dost náročné pro výtvarné ztvárnění. Přesto se paní učitelce
Ježkové povedlo dětem námět zprostředkovat tak, že se všechny vrhly do
malování.
S radostí můžeme oznámit, že první
místo ve své kategorii obsadil s obrázkem zlomyslného klauna Matěj Balcárek ze třetího ročníku. Dalšími oceněnými byla Sára Kurowská a Lukáš
Zvonek.
Za vzornou reprezentaci školy i obce děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
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Hejtmanův pohár
V loňském školním roce se naši žáci zúčastnili celorepublikové soutěže Hejtmanův pohár, ve které obsadili krásné druhé místo v Olomouckém kraji. V říjnu zástupci z řad
žáků slavnostně převzali na krajském úřadě Olomouckého kraje diplom a ceny.
Soutěž se týkala překonání dráhy sportovních dovedností. Soutěžilo se na tzv. „opičí
dráze“ plné kreativních překážek, která prověřila všestranné sportovní nadání našich
žáků. Dráha měla unifikovanou podobu a přesně nastavená pravidla ve zdolávání každé
etapy. Žáci si vyzkoušeli dribling, hod na cíl, obrat v ležmo na žíněnce, skákání snožmo,
florbalový slalom, to vše na čas a s přesností.
Mimo samostatnou dráhu žáci plnili další výzvy, které patřily k soutěži a za které získávali také body. Výzvy se prolínaly do dalších předmětů. V hudební výchově složili žáci
píseň k tématu. Ve výtvarné výchově malovali, co je na soutěži nejvíce baví a v českém
jazyce psali slohovou práci o tom, jak se dráha zdolává, co jim dělá potíže nebo naopak
co bez problémů zvládnou. Bodovaly se také fotografie a videa umístěná na facebooku
a zapojení pedagogů, kteří si dráhu, někdy i po „svém“, proběhli.
Soutěž získala u našich žáků velkou přízeň a proto i letos budeme znovu zápolit s ostatními školami, ale hlavně s radostí sportovat a to úplně všichni. Výzva je to pro malé
i velké, nasazení všech bude zase obrovské. Držte nám palce.
Jana Ježková
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Kapřík Metlík ve škole
Z podzimního výletu do Modré jsme si přivezli knížky o kapříku Metlíkovi. A představte
si, v pátek 2. prosince k nám zavítal autor těchto dobrodružství spisovatel a ilustrátor
Jan Opatřil.
Připravil povídání o hrdinovi
knížek, jeho kamarádech, ale
také o tom, jak vzniká kniha.
Děti z mateřské školy i školy
nadšeně poslouchaly autorské
čtení a ohromně se pobavily popleteným kapříkem Šupinkou.
Dopoledne příjemně uteklo, někdo si koupil knihy, jiný placky
nebo záložky do knih a určitě
všichni budeme vzpomínat na
pana Opatřila. A asi si ho zase
někdy pozveme.
Dětská přání
Přál bych si, aby byly kouzelné Vánoce. Ne jako minule, kdy ani nesněžilo, nebylo bílo,
ani bráška nepřišel. Tak bych chtěl, aby to letos bylo jiné a lepší.
Petr
Prosím, prosím, já bych si přál plavit se lodí mých snů. Jmenuje se královská poštovní
loď Titanic, která vyplula roku 1912 na svoji dosud první plavbu Atlantickým oceánem.
Ale stala se ta známá nehoda, kdy se potopila. Teď bych chtěl, aby cesta dopadla dobře,
my se v pořádku vrátili i s diamantem Rudým srdcem oceánu.
Matěj
Chtěla bych poníka Kopýtka. A budu moc hodná.
Přeju si, abych měla doma papouška aru modrého. To bych opravdu chtěla.

Deniska
Gába

Mám jedno jediný přání. Aby byl na Vánoce sníh. Aby to byly pravé Vánoce na sněhu
a ne na blátě. To bychom si pak s rodinou opravdu pořádně užili a zažili hodně legrace.
Michal
- 16 -
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Přeju si, abych měla doma poníka na baterky. Aby měl stříbrná kopýtka. K němu chci mrkev.
Ema
Nejraději mám sníh a sáňkování. A taky dárky. To bych si přála, abychom mohli sáňkovat z kopce a stavět sněhuláky. A hrát si s dárky.
Vendulka
Zima je pěkná, když napadne sníh. Chtěla bych lyžovat a bobovat. A těším se, až rozbalím dárky.
Nicole
Vždy jednou po roce, zvoneček u nás zvoní.
To přichází Vánoce, vánočka už voní.
Pod stromečkem ozdobeným, nachází se dárečky.
Z okna sněhem zasypaným, slyšíme znít zvonečky.
Vždycky jednou po roce, zazvoní u nás zvoneček .
To zase končí Vánoce? Tiše opadá stromeček.				

Sára

Balónky
I letos jsme posílali svá přání Ježíškovi za pomoci balónků. Zda padl loňský celorepublikový rekord, ještě nevíme, ale víme, že všechny balónky nakonec odletěly tam, kam měly
díky panu starostovi a panu Holomčíkovi, kteří osvobodili všechny ty, které se zachytily
na stromy. Hodně splněných přání všem.
Jana Blažková
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Zima
Jakou máme rádi zimu? Zasněženou, určitě. Myslím, že nikdo z nás nemá rád břečku.
Fůj! O takové zimě se nebudeme vůbec bavit. Děti milují sáňkování, lyžování i bobování.
A hlavně den 24. prosince. To je Štědrý den a Ježíšek nám nosí dárky.
K Vánocům patří i vánoční zvyky. Adventní věnec zná každý. Čtyři neděle, čtyři svíčky
a Vánoce. U nás doma máme věnec a den před Štědrým dnem stavíme stromeček. Ale
zdobíme ho až ráno. Máme krásné třpytivé baňky. A o Vánocích už dost, vždyť jsou za
dveřmi a všichni je dobře znají.
A co takhle Silvestr? Den, kdy nechodíme spát a jsme vzhůru až do půlnoci. To se mi
moc líbí. Pustíme si odpočítávání a pak si všichni připijeme na zdraví. A jak krásný
ohňostroj! V naší ulici je dost lidí, kteří ohňostroj mají, tak se koukáme do všech stran.
Nu a pak už je tu leden. Sníh, koulovačka, sáňky. A večery, ty se mi moc líbí. Chodíme
totiž na procházky, díváme se na světýlka a chválíme Lobodice.
Na závěr bych Vám, čtenářům, chtěla popřát krásné Vánoce, pěkné prožití Silvestra
a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Martina Orlová
Závěrečné přání za školu
Jednoho dne jsem ve škole zadala slohový úkol. Všichni se vrhli do práce nadšeně a odpovědně. Jedna práce mi ale hovoří z duše a vybrala jsem ji jako přání za mne, za školu
i Sáru, která o své kouzelné šupince napsala.
Moje kouzelná šupinka
Od paní učitelky jsme dostali každý kouzelnou šupinku, která nám může splnit jedno jediné přání. Já bych si nepřála peníze, sníh nebo oblíbenost, jako někteří jiní.
Přála bych si, aby byli všichni v mém okolí zdraví a šťastní. Aby se nepotřebovali dohadovat, vše si vyřešili v klidu, usmívali by se na sebe a měli se rádi. Prostě jen proto, že jsou
zdraví a tedy mají důvod být šťastní.
Přála bych to úplně všem, ale bojím se, že moje malá šupinka nemá takovou moc. Proto
to přeju hlavně lidem, které potkávám každý den – spolužákům, paním učitelkám, ale
především mé úžasné rodině. A jelikož jsme tak trošku (hodně) sobec, tak i sobě. Abych si
mohla dál se všemi těmi lidmi povídat, hrát si nebo třeba je jen potkávat, protože ačkoliv to
tak někdy nevypadá, jsou všichni pro mě neskutečně důležití a mám je hrozně moc ráda.
Sára
Možná jedna kouzelná šupinka nedokáže vyspravit úplně všechno, co si lidé pokazili. Ale
třeba těch šupinek najdeme víc, třeba je ani nebudeme potřebovat. Třeba ten zázrak zdraví,
úsměvu, pohody, porozumění a laskavosti přijde právě o těchto Vánocích, třeba s námi
vykročí do nového roku.
To bych si přála za všechny a pro všechny
Jana Blažková
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Struhafest
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám nastínil upoutávku na jednu z akcí, kterou se chystá pro Vás naše
obec uspořádat v létě 2017. Mimo jiných akcí jako jsou hody nebo bohatý program,
který probíhá právě teď v prosinci, se v letošním roce dle mého názoru velmi vydařily
závody „OD MOSTU K MOSTU“. Jedná se o rychlostní a dovednostní závody na kánoi
na mlýnském náhoně. Pro nadcházející rok 2017 se obec ve spolupráci s místními spolky pokusí vylepšit zázemí pro tuto akci a zároveň spojit s něčím novým. S něčím úplně
novým, co ponese název STRUHAFEST. Podrobné informace přidám v dalším vydání,
avšak něco málo snad prozradit mohu, svoji účast již potvrdily kapely Perseus (M. Spilka − Calibosheavy metal Olomouc) a rocková kapela Requiem ze Slovenska, která hraje
největší „šlehy“ 80´ např. Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest a jiné. Akce začne po závodech „OD MOSTU K MOSTU“ 1. července 2017 v prostorách areálu letní v Lobodicích.
Pavel Řihošek
Vánoce − zvyky a tradice na Štědrý den
Ke Štědrému dni se váže
zřejmě nejvíce zvyků, pověr
a praktik. Tradiční vánoční
zvyky se předávaly z generace
na generaci a v dnešní době
většina z nich již nemá původní podobu. Jsou přizpůsobené modernímu světu a tím
vznikají novodobé tradice postavené na starých základech.
My si připomeneme ty staré
a původní vánoční zvyky.

Štědrý den − ráno

Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za
rozbřesku a umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl po celý další rok zdráv. Dětem se
dalo cukroví, aby byly sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co v chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla.
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Slepicím se ráno na Štědrý den nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře nesly.
Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro dříví, aby prý koník jezdil jako
oheň. Mládež zhotovila slaměného panáka, kterému se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze sousedů do domu. Ten se ho snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž způsoboval
srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlídala, aby jí do těsta nespadl vlas, to by
znamenalo velké mrzutosti.

Štědrý den – během dne

Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát karty, nesmělo se nadávat a klít (ani
při úleku). Kdo se celý den postil, uviděl večer zlaté prasátko. Je to zvyk z pohanských
dob, kdy se slavil zimní slunovrat a jeho symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně
zadělaly těsto na chleby a vdolky. Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné
stromy, aby dobře rodili a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit.
O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla. Čištění chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila pec od popela a chlapci
potom po pometlu přeběhli, aby se v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na
Štědrý den, znamenal budoucí rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček.
Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy.
Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s nimi, aby se včas probudily
ze zimního spánku.

Štědrý den – večer

Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být prostřený pro
sudý počet lidí. Věřilo se, že před večeří chodí stoly obhlížet Smrt, a kde prý najde lichý
počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze členů rodiny. Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod každý talíř mince nebo šupina z kapra. Ta měla stejný význam
i v peněžence. Do každého rohu stolu se dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby
rodina měla dostatek jídla. Ve druhé bylo to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby byla
další rok dobrá úroda. Ve třetí byly peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky
potravin pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu se omotávaly řetězem, aby
rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na poli. Na stůl se dával bílý ubrus a na něj
dožínkový věnec, který sloužil jako podnos pod polévku. Dále byl na stole bochník chleba,
česnek, hrnek medu a svíce.

Štědrovečerní večeře

Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala nosit na stůl. Hospodář zapálil svíčky na
stromečku a všichni se pomodlili. Poté usedli ke stolu. Hospodář rozkrojil jablko na tolik
dílů, kolik bylo členů rodiny. Každý svůj kousek snědl, to proto, aby všichni z rodiny trefili
domů a aby se po roce opět sešli. Potom hospodář nakrájel na malé kousky chléb, pomazal
je medem a každému dítěti dal. Říkal u toho: “Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci
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byli po celý rok tak dobří, jak ten med je.“ Dále se jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve
hrách, ten spojoval rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, čočka pro hojnost a peníze
a nakonec se pro radost a pohodu jedl kuba, ryba nebo jiný masitý pokrm. Po dobu jídla
se nikdo nesměl od štědrovečerního stolu zvednout. Znamenalo by to, že rodina se příští
Vánoce nesejde celá.

Štědrý večer a zvířata

Nezapomínalo se ani na dobytek, každému se dal kousek ze štědrovečerní večeře. Kravám
a koním se dala vánočka, houserovi česnek, studánka v blízkosti také dostala kousek vánočky, aby měla čistou vodu. Zbytky z jídla, skořápky a kosti naházely děti pod stromy, aby
bylo hodně ovoce.

Štědrý večer a věštby

Lodičky z ořechových skořápek
Velmi rozšířený zvyk byl pouštění lodiček. Do ořechové skořápky se voskem
přilepila malá svíčka a zapálila se. Každý
vložil svoji lodičku do lavoru a sledovalo
se, jak plavou. Když se lodičky shlukovaly
k sobě, znamenalo to rodinné soužití bez
problémů. Vztah členů rodiny určovala
vzdálenost jednotlivých lodiček od sebe.
Pokud se nějaká lodička odtrhla z kruhu,
její majitel odejde z domova. Jedna lodička
uprostřed znamenala, že dotyčný potřebuje pomoc a ochranu. Když se lodička nevzdálila
od kraje, majitele nečekaly žádné změny. Potopená lodička znamená marnou snahu. Pokud jedna lodička potopila druhou, její majitel se neohlíží na druhé a jde tvrdě za svým
cílem. U partnerů to znamenalo brzký rozchod, u sourozenců žárlivost na druhého. Dvě
lodičky plující spolu jsou symbolem spolupráce, přátelství a lásky. Pokud vedle sebe plavou
dlouho, znamená to dlouhý a pevný svazek. Čí lodička pluje první, ten je ve vztahu dominantnější. Když se jedna lodička přiblíží k druhé a té zhasne svíčka, znamená to, že svým
chováním dotyčný způsobí ztrátu lásky druhé osobě nebo také odmítnutí prosby. Lodička,
která se točí na místě nebo v malém v kruhu značí nerozhodnost majitele. Pokud lodička
dopluje sama ke druhému břehu, získá to, po čem touží bez cizí pomoci. Ta loďka, která se
přimyká každou chvíli k jiné lodičce je znamením, že majitel bude přelétavý a bude hledat
sám sebe. Když v loďce zhasne svíčka, poté co byla položena otázka, znamená to neupřímnost. Zhaslá svíčka lodičky v přístavu znamená nedůležitost otázky. Lodička, která dopluje
k protějšímu břehu se zhasnutou svíčkou znamená dosažení cíle za příliš vysokou cenu.
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Služby v obci
Kosmetika, pedikúra, manikúra – Denisa Zatloukalová
Tel: 777 697 539
Provozní doba: dle objednávek
Masáže – Rostislav Sedláček
Tel: 608 628 995
Provozní doba: dle objednávek
Thajská masáž, skandinávská masáž, reflexní terapie – Iveta Boháčková
Tel: 608 605 960
Provozní doba: dle objednávek
Relaxační masáže – Barbora Zemanová
Tel: 774 633 500
Provozní doba: dle objednávek
Holičství a kadeřnictví – Andrea Ryšavá
Tel: 608 712 405
Provozní doba: dle objednávek
Autodoprava (dovoz a odvoz materiálu) – Rudolf Hnízdil
Tel: 739 463 490
Obchody v obci
Potraviny COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba: Po – Pá

6:00 – 17:00

So

Potraviny u kostela
Tel: 608 305 357
Provozní doba: Po – Pá

6:30 – 18:30

So – Ne 7:00 – 18:00

Potraviny Cvrčov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: Po – Pá

6:00 – 11:00

So
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6:00 – 10:00

6:00 – 11:00
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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
Policie 		
– 158
Policejní hlídka OO Kojetín tel: 601 365 549 nebo 735 788 515
Hasiči 		
– 150
Záchranná služba
– 155
Tísňová linka
– 112
Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11
(v objektu hypermarketu ALBERT v Přerově) v době 08.00 – 20.00 hod
Poruchy : plyn
voda
elektřina

– 1239
– 840 668 668, 585 243 263
– 840 850 860, 800 225 577

Linka důvěry (nonstop):
– pro dospělé
– 585 417 777
– pro děti
– 585 416 600
Zlatá linka seniorů

– Po–Pá v době 08.00 – 20.00 hod

Domácí násilí

– 251 511 313 (nonstop)

Kontakty na členy redakční rady
Lucie Mertová

Lucinka.Mertova@seznam.cz

721 844 526

Blažková Jana

jabala@centrum.cz

774 060 774

Řihošek Pavel

rihosek.911@pivovary.cz

724 776 911

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

602 247 670

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099
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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví, hodně lásky, radosti
a spoustu osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2017
přeje zastupitelstvo obce Lobodice
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