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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
děkuji vám všem, kteří jste přišli k volbám a zvolili své zástupce. Do nového
zastupitelstva byli zvoleni: J. Blažková, E. Déduchová, P. Hlavinka,
S. Hlavinka, P. Navrátil, A. Navrátilová, P. Řihošek, A. Studnička a
V. Vybíralík. Na ustavujícím zasedání jsem byl zvolen starostou,
místostarostou se stal pan Petr Navrátil.
Chci mezi zastupitele přivítat paní Annu Navrátilovou. Současně děkuji
paní Janě Hormaňské za dlouholetou obětavou aktivní práci pro obec a
všechny obyvatele.
Předchozí roky byly velmi náročné. Nejen díky epidemii nového
onemocnění, ale také díky realizaci dlouhodobého projektu kanalizace.
Vybudování kanalizace zasáhlo nás všechny a po jeho ukončení stavební
práce pokračují výměnou vodovodního potrubí, takže stále ještě nemáme
upravené okolí svých domů. Chci poděkovat za Vaši trpělivost, která byla
mnohdy těžce zkoušena. Také chci poděkovat všem majitelům již
připojených nemovitostí za odpovědný přístup.
Nyní nás čeká postupné zvelebení obce a jejího okolí, postupné opravy
komunikací a celkové zlepšení vzhledu Lobodic. Úpravy jsme zahájili
v místní části Vrbí kolem nové komunikace, kde jsme vlastními silami a
prostředky vybudovali stání pro auta a upravili trávníky tak, že na jaře bude
Vrbí patřit k ozdobám obce. Takto budeme postupně zušlechťovat celou
obec.
Velkou radost mám také z plochy fotbalového hřiště, kde už roste trávník a
láká fotbalisty. Však se také našim klukům začalo dařit, jak o tom píše
místostarosta Petr Navrátil.
Jsem rád, že jsme se po kovidové pauze mohli v letošním roce setkávat na
našich tradičních akcích, o které byl překvapivě velký zájem k radosti mé i
mých spolupracovníků. Již teď velmi rádi připravujeme další aktivity. Pokud
máte nějakou inspiraci, dejte mi vědět.
Toto číslo Zpravodaje je v letošním roce poslední, proto mi dovolte, abych
Vám popřál krásný a pohodový konec tohoto roku a šťastný a zdravý začátek
roku nového
Petr Hlavinka
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Krásné životní jubileum
Paní Vladimíra Novotná oslavila v září neuvěřitelné stoleté
narozeniny plná svěžesti a životního elánu.
Připojujeme se k ostatním gratulantům s přáním dobrého zdraví a
životní pohody do dalších let.

Nejstarším mužem v Lobodicích je
pan František Studnička, kterému
k devadesátým narozeninám
přejeme hlavně hodně zdraví a
spokojenosti.

￼3

Aktivní seniorský klub
Vážení spoluobčané,
po dvouleté nečinnosti, našeho seniorského klubu způsobené epidemií
Covid – 19 začínáme v letošním roce opět pomalu rozvíjet svou činnost.
Jak bylo našim dobrým zvykem, tak si rády zajdeme na babské posezení
nejméně 1 x za měsíc, tentokrát do „Sport baru Baďa“. I zde je velmi dobrá
atmosféra.
Naší oblíbenou akcí jsou šipky, které hrajeme ve „Sport baru Baďa“, je to
příjemně využitý volný čas. Tady jsme se domluvili, že si pořídíme všichni,
kdo hrajeme šipky dresy a budeme je využívat nejen na šipky, ale i na jiné
sportovní události.
Využili jsme možnosti zúčastnit se VII. ročníku krajských sportovních her
seniorů 2022, které organizuje Krajská rada seniorů Olomouckého kraje.
Termín: 18. srpna 2022
Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Utvořili jsme pětičlenné smíšené družstvo ve složení:
Kapitán: Jan Fridrich
Členové: Vlastimil Kubín, Lubomír Prokop, Anna Navrátilová, Milena
Smolková.
Naše dvě důležité osůbky: Liduška Fridrichová a Anežka Látalová, kterým
jsme svěřili naše osobní věci, abychom, se mohli bez starostí věnovat
závodění. Přihlásilo se celkem 53 družstev.
Soutěžiĺo se v těchto deseti disciplínách:
Kroužky - hod 3 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel
Tenisová zručnost - běh s míčkem na tenisové raketě na čas na vzdálenost
2 x12 m
Bolloball - hod 3 párů svázaných tenisových míčků na vzdálenost 4 m
Mini golf - umístění 3 míčků do jamky
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Sportovní hry seniorů 2022
Hokej - střelba florbalovou holí 5 míčky na malou branku na vzdálenost 8 m
Šipky - hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 3 m
Srážení plechovek - 3 míčky (3 hody) se sráží15 plechovek
Košíková - hod 3 míči do koše na vzdálenost 4 m muži, 3 m ženy
Petanque - hod 3 koulemi na cílovou metu na vzdálenost 15 m
Hod pytlíkem na cíl - 5 hodů na cíl ve vzdálenosti 4 m do bedničky
Na stadionu panovala i přes úmorné teplo, fantastická nálada a chuť
soutěžit. Radost ze setkání, skvělá nálada byla cítit ze všech koutů stadionu.
Co bylo také příjemné, slyšet, že máme nejhezčí dresy. Určitě nám slušely.
Po ukončení soutěží jsme čekali skoro 4 hodiny na vyhlášení výsledů.
Pozitivní na tom čekání byla možnost zajezdit si na koloběžkách, které byly
k dispozici všem, kdo měli zájem. Hrála živá hudba a také pěkná vystoupení
měli přátelé ze polské Opole.
O organizaci dalších doprovodných programů se zasloužila Krajská rada
seniorů olomouckého kraje.
Krajské sportovní hry seniorů 2022, mikroprojekt podpořený Euroregionem
Praděd, pod záštitou I. náměstka Iva Slavotínka má své vítěze.
Zlato - družstvo Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje
Stříbro - OO JDS Bardějov
Bronz – Senior klub Litovel
Naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě a byli jsme ocenění pamětní
medailí a propagačními dárky.
Byl to příjemně prožitý den, který jsme zakončili ve „Sport baru Baďa“, kde
jsme si s chutí dali dobré přerovské pivo.
Anna Navrátilová
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Setkání seniorů 2022
V sobotu 3. září 2022 se uskutečnilo tradiční a stále oblíbenější setkání
seniorů v sále v Lobodicích.
I když, jsem se tohoto setkání osobně nezúčastnila slyšela jsem od svých
kamarádů, že setkání nadmíru splnilo očekávání.
O bohatý kulturní program se postaraly děti, také děvčata ze školní jídelny a
pan starosta.
Opět bylo výborné občerstvení a bohatá tombola. K tanci a poslechu hráli
dva dobří muzikanti.
Děkujeme tímto zastupitelstvu obce za uspořádání tohoto setkání a všem
děvčatům za obsluhu. Na příjemné, hezké odpoledne a podvečer se budeme
těšit i v příštím roce.
Anna Navrátilová
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Ze setkání seniorů
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Z letních výletů
Letošní obecní výlety se opravdu vydařily. Už o první z nich - exkurzi do
přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně byl obrovský zájem. Druhý výlet nás
zavedl do modrotiskové dílny rodiny Danzingerů v Olešnici a na hrad
Svojanov.
Poslední letošní výlet nás znovu vezme mezi čerty na Mikulášský jarmek ve
Valašských Kloboukách.
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Hody 2022
Lobocké hody proběhly už tradičně ve třech dnech. Bohužel babí léto se
opozdilo, takže návštěvníci hodů museli počítat s teplejším oblečením. Ale
to nic nevadilo tomu, aby se všichni, kteří se chtěli bavit, dobře pobavili.
V pátek 16. 9. 2022 se hrálo od 17.00 hod. tradiční utkání starých pánů proti
ženám z Lobodic. Kvůli opravě hrací plochy na hřišti kopané se toto utkání
hrálo na víceúčelovém hřišti na Letním. Kdo se přišel podívat, určitě
nelitoval. K vidění bylo nejen mnoho krásných akcí, pěkných branek, ale i
tvrdých soubojů. Utkání také již tradičně s přehledem rozhodoval pan
starosta obce. Utkání nakonec skončilo remízou 5:5. Poté se prodlužovalo 2x
5 minut. Po prodloužení skončilo utkání 7:7. Na řadu tedy přišli pokutové
kopy, na které vyhráli dámy 4:3.

V sobotu 17.9.2022 pořádal oddíl ledního hokeje SK Sokol Lobodice od 8.30
hod. nohejbalový turnaj o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnilo 9
tříčlenných týmů. Hrálo ve dvou skupinách, kde se hrálo systémem „každý s
každým“. Potom se družstva dle pořadí ve skupině, utkala o celkové pořadí.
Pořadí na prvních třech místech:
1.Dočkal Radim, Libor Kluka, Lukáš Dohnalík
2.Hrňa Pavel, Gregovský Tomáš, Řihošek Pavel
3.Indrák Rostislav, Navrátil Petr, Vrba Ondřej
Petr Navrátil
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Sobotní hodové odpoledne zahájily svým vystoupením děti ze školky a
školy, s vyhlašováním vítězů soutěží pomohla vítězka pekařské soutěže
paní Martina Kynstlerová, viděli jsme, jak se tančí swing nebo jak se může
předvést barman při míchání nápojů, pro děti bylo připraveno
bublinkování a celé odpoledne provázela svou hudbou dechová hudba
Hanačka z Břestu.
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Foto Kamil Boháček
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Vítězové
Nedělní hodové ráno bylo deštivé, rybářů se mnoho nesešlo a úlovků také
nebylo mnoho, takže všechny výhry zůstaly v jedné známé rybářské rodině
Svítkových a Papešových. Odpoledne se ale vyčasilo a naši fotbalisté na
vlastním hřišti vyhráli.

Vítězů ovšem bylo víc.
Hlasování na facebooku vyhrály květinovou soutěž:
1. Jana Hormańská
2. Hana Krátká
3. Zdenka Kliglová a Erika Studničková
Po sečtení hlasovacích lístků z krabic v COOPu, školní jídelně a na
obecním úřadě vyhrály:
1. Markéta Baďurová
2. Marcela Holomčíková
3. Anna Kobaková

Páteční pekařskou soutěž O lobockó bochetko
jednoznačně vyhrála paní Kateřina Dvořáková, o druhé
místo se podělily Alexandra Škrabalová, Petra
Dostálová a Ema Gregovská, třetí místo získala Lucie
Mertová.
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SK Sokol Lobodice, z. s.
Dne 6. 8. 2022 pořádal SK Sokol ve spolupráci s Pavlem Vybíralíkem
4. ročník florbalového turnaje, který se hrál na víceúčelovém hřišti. Turnaje
se zúčastnilo 7 týmů a hrálo se systémem každý s každým, takže každý tým
odehrál 6 utkání. Po odehrání všech zápasů proběhlo vyhlášení výsledků.
Všechna družstva obdržela věcnou cenu, za první tři místa byly navíc
uděleny poháry. Pořadí na prvních třech místech: 1 místo Havrani Přerov,
2. místo Věrovany, 3 místo Klopotovice. Po vyhlášení probíhala taneční
zábava s DJ Bucharem.
Mužstvo mužů oddílu kopané zahájilo podzimní část okresní soutěže v
kopané ročník 2022/2023. Po dvou letech, kdy se opravovala hrací plocha, se
mohli muži těšit na domácí zápas, který se hrál na nové hrací ploše na
domácím hřišti. Výsledky zápasů:
13. 8. 2022 Dukla Hranice - Lobodice 2:2 (1:1) PK 2:3 – Hýzl Jakub
28. 8. 2022 Stará Ves - Lobodice 1:5 (2:2) – Špalek Radim 2x, Hýzl Jakub,
Kořínek Jan, Dvořák Jiří
4. 9. 2022 Lobodice – Černotín 2:3 (0:1) – Havlík Jan 2x
11. 9. 2022 Křenovice - Lobodice 4:2 (1:2) – Dvořák Jiří 2x
18. 9. 2022 Lobodice – Bezměrov „B“ 5:4 (3:2) – Janáč David 2x, Špalek
Radim, Bocan Jiří, Dvořák Jiří
24. 9. 2022 Tovačov „B“ – Lobodice 1:3 (0:0) – Kořínek Jan (PK), Dvořák Jiří,
Hýzl Jakub
2. 10. 2022 Lobodice – H.Moštěnice „B“ 3:3 (1:1) PK 4:3 – Skřička Zdeněk
(PK), Bocan Jiří, Špalek Radim
8. 10. 2022 Kozlovice „B“ – Lobodice 4:1 (1:1) – Špalek Radim
16. 10. 2022 Lobodice – Polkovice 6:3 (3:1) – Špalek Radim 3x, Skřička
Zdeněk (PK), Hrňa Pavel, Hýzl Jakub
23. 10. 2022 Lobodice – Jezernice 6:1 (2:1) – Jakub 2x, Skřička Zdeněk,
Havlík Jan, Janáč David, Dočkal Petr (PK)
28. 10. 2022 Jezernice – Lobodice 2:4 (0:2) – Hýzl Jakub 3x, Janáč David (PK)
Po podzimní části jsou muži v tabulce okresní soutěže na hezkém 2. místě
s 22 body a skórem 39:28. Nejlepšími střelci jsou Hýzl Jakub s 10 brankami
a Špalek Radim s 8 brankami.
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Oddíl ledního hokeje
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje také zahájilo svoji další sezonu v
kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) zatím třemi zápasy s těmito
výsledky:
12. 9. 2022 Lobodice – Spartak Hulín 5:1 – branky: Krátký Antonín 2x,
Burda Vítězslav, Zdráhal Radek, Baranyai Tibor
15. 9. 2022 Kvasice - Lobodice 6:2 – branky: Havrila Petr, Baranyai Tibor
20. 9. 2022 Lobodice – Buldok Otrokovice 7:6 po SN – branky: Havrila Petr
2x, Baranyai Tibor 2x, Zdráhal Radek, Burda Vítězslav + rozhodující nájezd
28. 9. 2022 Jiskra Chropyně – Lobodice 1:3 – branky: Burda Vítězslav 2x,
Dovřák Petr
6. 10.2022 HC Senators – Lobodice 1:3 – branky: Sedláček Jan, Tesárek Petr,
Krátký Antonín
15. 10. 2022 Lobodice – UDH Panthers 3:5 – branky: Havrila Petr, Tomeček
Vratislav, Krátký Antonín
22. 10. 2022 HC Rychlov – Lobodice 9:3 – branky: Baranyai Tibor, Havrila
Petr, Krátký Antonín
29. 10. 2022 Lobodice – HC Žopy 4:5 po SN – branky: Sedláček Jan 2x,
Dvořák Petr, Baďura Michal
Hokejisté jsou po těchto výsledcích základní části průběžně na 8 místě se 12
body a skórem 30:33. Po 5 brankách zatím vstřelili Baranyai Tibor, Havrila
Petr, Krátký Antonín a Burda Vítězslav.
Za SK Sokol Petr Navrátil

SK Sokol Lobodice hledá pro rok 2023 správce antukového
tenisového kutru v areálu Letní. Zájemci se mohou hlásit
u p. Navrátila nebo na tel. 608768099.
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Naši hasiči
V podvečer pátku 10. června jsme odjeli společně s týmy z Popůvek směr
Studnice vedle Hlinska v Čechách, kde nás ubytoval pan starosta na hasičské
zbrojnici. Tímto bychom mu rádi ještě jednou poděkovali za ochotu a milé
přivítání.
Sobotní ráno jsme mohli využít ke spánku, protože od sportoviště nás dělilo
asi deset minut cesty. Pobalili jsme spacáky, proběhla ranní hygiena a po
osmé jsme vyrazili směr Hlinsko.
Po prezenci proběhl slavnostní nástup i s prapory sborů a mohlo se začít
soutěžit.
První disciplínou byla štafeta jednotlivce na 60 m s překážkami. První
pokusy byly mírně nervózní, až na Marka Pavelku, který si zaběhl krásný
pokus s časem 13:51 a držel druhé místo po prvních pokusech. Druhé
pokusy se všichni až na Marka zlepšili a na naší výsledkové listině svítily
dva třináctkové časy a jedna čtrnáctka se kterými jsme obsadili v
jednotlivcích jasné první místo. Osmé místo bral Dominik Nekoranec s
časem 14:42, který si vybral trošku smůly při prvním pokusu, páté místo
obsadil Lukáš Zvonek s časem 13:88 a krásnou bronzovou medaili a druhým
vícemistrem ČR se stal s časem 13:51 Marek Pavelka.
Druhou disciplínou byla štafeta 4x60m s překážkami. Tady budu stručnější,
jelikož jsme brali po dvou pokusech dvakrát nesplněno za předávky a vybrali
si tak velký kus smůly. Po dvou disciplínách jsme tedy měli součet bodů 9 a i
přes nepovedenou štafetu jsme se drželi v popředí. Avšak věděli jsme, že
útok musí být na jedničku, máme-li se udržet v bojích o nejvyšší stupně.
Celý den tedy měla rozhodnout královská disciplína, kterou je požární útok s
vodou. Běželo se na nástřikové terče. Bylo bezvětří a tak jsme věděli, že to
bude čistě na nás a ne na počasí, jako při přeboru v Brně. Na start jsme šli až
předposlední a před námi dokončili prozatím nejlepší útok s vodou Popůvky
s časem 23,10s, z čehož jsme měli obrovskou radost, ale taky nám to
připravilo pár vrásek, jelikož jsme věděli, že v boji o medaile potřebujeme
tuto disciplínu vyhrát. Dalších pár vrásek přibylo při prvním ulitém startu
našich starších. Ti však nic nevzdali a do poslední chvíle bojovali pro
Lobodice a povedlo se. Po zastavení časomíry na čase 22,71s propukl
obrovský řev a pocit radosti. Tuto disciplínu jsme vyhráli.
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Naši hasiči
V celkovém pořadí nám na první místo chyběl pouze jediný bodík, avšak od
druhého až do čtvrtého místa jsme měli všichni po 10 bodech a rozhodovalo
tak pořadí v požárním útoku.
Naším starším žákům děkujeme za vzornou reprezentaci sboru a obce
Lobodice a gratulujeme za druhé místo a titul vícemistrů ČR pro rok 2022 a
přejeme jim, aby v příštím roce bojovali se stejným srdíčkem jako v letošní
sezóně.
Družstvo starších žáků:
Vendula Hegerová
Amálie Kuňáková
Marek Pavelka
Lukáš Zvonek
Domik Nekoranec
Tobias Rusňák
Radim Roman
Vedoucí:
Zdena Hegerová
Tomáš Pavelka
Antonín Krátky ml.
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Z hasičských závodů

Foto Kamil Boháček
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Foto SDH Lobodice
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Něco ze školy a školky
Základní a mateřská škola Lobodice získala rozhodnutí o podpoře projektu
Společnou cestou. Částka ve výši 810 490,- Kč umožní realizovat zajímavé,
ale velmi nákladné činnosti za velmi výhodných podmínek, protože část
nákladů, které by jinak hradili rodiče, uhradí právě vybrané klíčové aktivity
projektu. První vlaštovky již proběhly – setkání rodičů s odbornicí na výživu
dětí, praktické dílny první pomoci ve školce i škole, muzikoterapie. Máme
naplánovány například zájezdy do vzdělávacího centra VIDA v Brně,
ekopobyt v Hostětíně, dílny na zámku v Čechách pod Kosířem nebo Vánoce
na dědině v Rožnově pod Radhoštěm, školu v přírodě v Lipové a další.
Všechny naplánované aktivity rozvíjí dovednosti dětí a pomocí zážitků
zprostředkují jim nové poznatky.
Mateřská škola se podívala do
Květné zahrady a děti se učily
moštovat.

Foto Marie Kadlecová a Světlana Fitzová
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Informace a upozornění
Připojení ke kanalizaci
Všem majitelům nemovitostí si dovolujeme připomenout, že se blíží
stanovený termín pro připojení Vašich nemovitostí k nové splaškové
kanalizaci. Po 30. listopadu budou majitelé nepřipojených nemovitostí
písemně vyzváni, aby zdůvodnili, proč dosud nemajjí nemovitost
připojenou.
Nemovitost není nutné připojovat pouze v těchto případech:
nemovitost se nachází v místní části, kde není splašková kanalizace
vybudována nebo má nemovitost vlastní čističku s platným povolením o
vypouštění odpadních vod, což je nutno doložit, případně majitel
nemovitosti vyváží splašky ze své bezodtokové jímky odbornou firmou, tuto
skutečnost je také nutno doložit.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Školní jídelna
Provoz školní jídelny bude v tomto roce ukončen ve čtvrtek 22. 12.
2022 a zahájen 2. 1. 2023.
Upozorňujeme strávníky, že vzhledem k blížícímu se konci roku a sestavení
účetní závěrky, bude nutné uhradit prosincové stravné do 22. 12. 2022
hotově nebo převodem na účet.
Zvýšené ceny energií a následně materiálu a potravin se odrazily
v nákladech na vaření, proto jsme bohužel nuceni přistoupit na zvýšení ceny
stravného.
Od 1. ledna 2023 bude hodnota stravného pro cizí strávníky 65 Kč.
Zákonní zástupci budou o nové ceně stravného dětí a žáků informováni
v nejbližších dnech.
Je nám to velmi líto, ale snažíme se alespoň držet ceny na nejnižší možné
úrovni.
Výuka náboženství bude probíhat stejně jako v minulém roce ve středu od
13:00 v mateřské škole.
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, 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
POTRAVINY COOP
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 16:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00
SBĚRNÝ DVŮR do března 2023 uzavřen
VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 777 873 344
do 6:30 v daný den, mimo pracovní dobu ŠJ můžete již využít také SMS.
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Zpravodaj obce Lobodice, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává obec Lobodice, Lobodice 39, 751
01 Lobodice, IČ 00301523. Vychází jako občasník, v nákladu 250 ks, rozšiřovaný zdarma. Zpravodaj najdete na
internetových stránkách obce. Registrováno MK ČR pod číslem E 22099.Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají
autoři. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit či opravovat.
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