4/2018
Vydává obec Lobodice, nákladem 260 ks, ZDARMA do Vaší schránky.

www.lobodice.cz

Zpravodaj obce Lobodice 4/2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
asi nikoho nepřekvapím konstatováním, že přichází Vánoce. Nezadržitelně a konečně
jako každý rok i pro mnoho lidí nečekaně, protože ten čas prostě ubíhá neuvěřitelně
rychle. Nebo se zdá jen mně?
Pravdou je, že podzim byl nabitý, hektický. Dovolte mi vrátit se k volbám do obecního
zastupitelstva. Jsem rád, že jste jako voliči přišli k volbám a rozhodli o budoucím uspořádání zastupitelstva. Věřím, že všichni zvolení zastupitelé budou aktivně usilovat o rozvoj
a prospěch naší obce.
Za sebe chci poděkovat za vaši důvěru. Znovuzvolení je pro mne nejen velkou radostí,
ale především velkým závazkem. Nechci planě slibovat zlaté zámky nebo létající pečené
holuby. Věřte, že chci pokračovat v práci, kterou jsme spolu s kolegy zastupiteli začali.
Lobodice jsou naším domovem a chci se zasadit o to, aby byly plné spokojených občanů. Řízení obce je nejen velká odpovědnost, kterou přijímám s pokorou. Tím spíš,
že nemáme armádu školených úředníků, ale spolu s místostarostou a účetní jsme na
všechny úkony jen tři. Samozřejmě nesmím zapomenout na pomoc a podporu ostatních
zastupitelů. Domnívám se totiž, že v malé obci není možné nespolupracovat, netáhnout
za jeden provaz. Věřím, že se to i v následujících letech bude dařit, protože vzájemná
spolupráce se odráží v prospěchu obce.
Je adventní čas. My jsme bilancovali před volbami, skládali účty vám, našim spoluobčanům. Teď je čas vnitřního uklidnění, vlastního zamyšlení nad tím, jak žijeme svůj život,
jaké máme vztahy s nejbližšími, ale i jinými lidmi, se kterými se setkáváme.
Ať už Vánoce slavíte hluboce duchovně jako křesťané či jen tak světsky, ať už s rozvětvenou rodinou či v intimním soukromí, vzpomeňte si na všechny, kteří vám u vašeho slavnostního stolu chybí, vzpomeňte na ty, kteří nemají tolik štěstí jako my, kteří nemohou
být doma s blízkými. Když jsem četl povídání dětí o tom, co by bylo, kdyby se ztratily
Vánoce, uvědomil jsem si, že i v těch jejich krátkých větách je poselství pro všechny.
Poselství Vánoc o porozumění, sdílení klidu a radosti, o lásce.
Přeji vám všem poklidné předvánoční přípravy, pohodové, šťastné a zdravé Vánoce a těším se na shledanou na některé z vánočních a novoročních akcí.
Petr Hlavinka, starosta
Dotace? Dotace!
V roce 2018 se za finanční podpory Olomouckého kraje z dotačního titulu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018
podařily realizovat dva zásadní projekty.
Prvním byla realizace Návrhu územního plánu pro společné jednání
2. etapa. Tento návrh je nezbytným předpokladem pro vypracování nového územního plánu
a také základem pro další úspěšný rozvoj obce v následujících letech. Vypracování Návrhu
územního plánu pro společné jednání 2. etapa byl podpořen částkou 139 150,00 Kč.
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Druhým neméně důležitým projektem byla oprava hasičské zbrojnice. Hasičská zbrojnice
byla vybudována v roce 1928, v 70. letech minulého století sousedila s budovou hasičské
zbrojnice stodola, ve které tehdejší JZD Tovačov skladovalo hnojiva. Tato hnojiva byla volně uložena a nahrnuta ke zdi hasičské zbrojnice do které se hnojiva vsákla díky vzlínající
vlhkosti. Zasažena byla i sousední zeď věže, která slouží k sušení hadic. Zhruba před dvaceti lety provedla obec sanaci této zdi pomocí chemických prostředků a sanačních omítek.
Tento pokus byl však neúspěšný a nebezpečné látky byly dále přítomny. Existovalo tak
zdravotní nebezpečí, ale také hrozil úraz, protože původní schodiště bylo strmé, nebylo
zamýšleno pro menší děti a seniory ani pro časté využívání. Vzhledem k širokému využití
objektu jsme uvítali možnost požádat o dotaci v rámci POV Olomouckého kraje.
Záměrem projektu bylo nejen vyměnit zdivo ve štítové zdi, ale i zbudování nového
vhodnějšího schodiště a vzhledem k častému užívání také částečné zateplení. Projekt
Oprava hasičské zbrojnice v obci Lobodice byl podpořen částkou 300 000,00 Kč.
Bez podpory Olomouckého kraje bychom tyto dva projekty nemohli úspěšně realizovat.
Děkujeme.
								Petr Hlavinka
Volby do zastupitelstva obcí konané ve dnech 5. -6. října 2018
V naší obci se voleb zúčastnilo 56 % voličů s 2 736 platnými hlasy. Do zastupitelstva byli
řádně zvoleni:
Starostové a nezávislí
1. Bc. Petr Hlavinka 		
193 hlasů
2. PaedDr. Jana Blažková		
146 hlasů
3. Pavel Řihošek, DiS		
132 hlasů
4. Alois Studnička		  84 hlasů
KDU – ČSL
1. Jana Hormaňská		  83 hlasů
2. ing. Stanislav Hlavinka 	  97 hlasů
Má obec – má volba
1. Vilém Zatloukal		  75 hlasů
Nová cesta
1. Antonín Krátký		  76 hlasů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1. Petr Navrátil			  77 hlasů
Na ustavujícím zastupitelstvu, které se konalo dne 29. 10. 2018, byl v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolen starostou Bc. Petr Hlavinka a místostarostou ing.
Stanislav Hlavinka.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Navrátil, členy Rostislav Indrák a ing. Petr
Havrila, předsedou kontrolního výboru byla zvolena Jana Hormaňská, členy Hana Chytilová, Antonín Svoboda
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Dále byly jmenovány tyto komise: předsedou stavební komise Pavel Řihošek, členy Pavel
Hrňa a Ivo Gregovský, předsedkyní sociální komise Eva Déduchová, která v zastupitelstvu nahradila odstoupivšího Antonína Krátkého, členy Hana Škrabalová a Ilona Hnízdilová, předsedou komise životního prostředí Alois Studnička, členy Martin Studnička
a David Špinka, předsedkyně kulturní komise Jana Blažková, členy Jana Hormaňská
a Jana Řihošková.
Členem zastupitelstva se stal Vojtěch Vybíralík, který nahradil odstoupivšího Viléma
Zatloukala.							
Petr Hlavinka
Volby
Vážení spoluobčané,
Nedá mi to, abych se aspoň krátce nevrátil k posledním komunálním volbám, které se
konaly ve dnech 5. - 6. 10. 2018.
Možná si vzpomenete, že jsem se v minulém Zpravodaji podivil nad velkým množstvím
stran a hnutí, která chtějí v obci vládnout. Teď bych rád poukázal na výsledek, který
z toho vzešel a na ne zrovna zodpovědné jednání některých námi zvolených spoluobčanů – asi nejsou ti správní lidé. Nebudu to nazývat podvodem na voličích, protože zákon
porušen nebyl, přesto si myslím, že to zrovna správné není.
Někteří zvolení spoluobčané se totiž svého zastupitelského mandátu vzdali ve prospěch
svých náhradníků. Nechci spekulovat, zda to bylo dobrovolné ani si vymýšlet žádné důvody, proč to udělali. Možná máte jiný názor (určitě ti, kterých se to týká), ale podle
mého tito lidé zklamali ty voliče, kteří jim dali svůj hlas. Dá se říct, že tito voliči svůj
volební hlas „vyhodili z okna“.
To, že se to děje ve velké politice a ve velkých městech, kde nikdo nikoho nezná, bych ještě
pochopil. Ale v Lobodicích? Na co si hrajeme? Na Prahu? Divné je to především u strany,
která se vznešeně nazvala „Má obec – má volba“ a dala nám všem voličům jasně najevo,
co si o naší volbě myslí a co se dá s našimi hlasy udělat. Tak si to pro příště pamatujme!
No a vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce a konec roku, tak bych všem spoluobčanům
rád popřál krásné Vánoce a hodně zdraví, úspěchů a pohody v roce 2019.
František Škrabal
Přání
Vážení čtenáři, vážení občané,
úvodem mi dovolte, abych Vám poděkoval za důvěru a zvolení do zastupitelstva obce. Již
minimálně v minulém volebním období jsem se jako dobrovolník zúčastnil a podílel na
řadě akcí v obci, zejména na jejich přípravách. Z vlastních zkušeností vím, že tato činnost
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je velmi náročná na volný osobní čas. I když tomu člověk věnuje veškeré úsilí a možnosti, které má, tak se bohužel docela často stává, že slýchá „jak to a ono bylo špatně“ nebo
„tomu to a to vůbec nechutnalo“. Jen tím chci říct a věřím, že každý ze zastupitelů, ale
i pořadatelů akcí, si rád vyslechne Váš názor, Vaše připomínky a nápady (samozřejmě
před akcí). Z každé myšlenky a nápadu - ať kladné nebo záporné, se dá totiž ponaučit.
Osobně si myslím, že naše obec je rok od roku pestřejším a hezčím bydlištěm nás všech.
V tomto volebním období nás čeká spousta projektů a práce. Přeji si, aby se Lobodice
stále vyvíjely a rozrůstaly, nikoliv však příčinou „nájezdů kočovných kmenů“. Novému
zastupitelstvu přeji spoustu sil a nápadů a Vám krásné prožití vánočních svátků.
Pavel Řihošek

Očima seniora 79+
Vážení senioři, vážení občané, čtenáři Zpravodaje.
V minulém čísle Zpravodaje jsem napsal krátký článek, že před volbami do zastupitelstva OÚ již nebudu nic kritizovat, ale doplním jej dvěma větami z časopisu Vital
č.2/2018, který vydává MěÚ Pardubice. Nu a vidíte, co z toho udělala RR. Že si střílím
do vlastního hnízda. Musím v tomto příspěvku ujistit RR, že tomu tak není a prodávám doplnění k oněm dvěma větám. Autorka tohoto článku „Když se stáří daří“ pracuje
v sociální komisi při MěÚ Pardubice a v článku popisuje činnost komise v praxi. Tato
komise organizuje a řídí činnost seniorských klubů i jejich schůzek. Od seznamovacích,
které probíhají u kávy či čaje, až po schůzky, kde připravují paměťové soutěže např. římské a arabské číslice, práce s mapou apod. doplněné cvičením na židlích. Dále zajišťují
přednášky z nejrůznějších oblastí. Pro zdravé a schopné seniory nabízejí různé sportovní aktivity (cvičení, plavání, sportovní víceboj aj.) Také organizují poznávací zájezdy
dle dohody se seniory. Na jiných setkáních hrají senioři různé stolní a deskové hry. Pro
seniory se zdravotním omezením zajišťují nákupy, donášku léků a apod.
Závěr k tomuto tématu: RR se zřejmě nevšimla nebo schválně opomenula tu skutečnost,
že tyto dvě věty jsou převzaty z uvedeného časopisu, proto nelze mě klast za vinu, že
výraz? Obtěžující generace“ je nevhodný ba až nesmyslný. Proto autorka tohoto článku
píše, že senioři nejsou takováto skupina, ale jsou jen slabší skupina lidské společnosti.
A že má pravdu, mohu potvrdit vlastní zkušenosti. Když jsem ve Zpravodaji č. 2/2017
(byl to můj první příspěvek do tohoto časopisu) kritizoval, že v rozpočtu na r. 2017 není
pamatováno na seniory a jejich volnočasovou činnost žádným příspěvkem, zato pro děti
a mládež je určena částka 161.000 Kč. Toto se mně zdálo nespravedlivé i přesto, že paní
Anna Navrátilová v článku Aktivní seniorský klub píše, že klub dostal dodací 10.000 Kč.
Naprosto stejná situace se opakovala v rozpočtu na r. 2018. Děti a mládež 97.000 Kč,
senioři 0 Kč. Zda tam byla později přidělena dotace pro aktivní seniorský klub nevím.
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To už já nepokládám za náhodu, ale za diskriminaci seniorů. A moje osobní zkušenost
– když jsem se na schůzi zastupitelstva zeptal na to, jak splnil předvolební slib lídr sdružení Nová cesta a to projednat příspěvek na obědy pro seniory, kteří je odebírají ze školní
kuchyně? Jistě si na to vzpomenete. Pan starosta byl proti a tím to bylo odhlasováno.
Senioři nadále zůstali ve skupině cizí strávníci. Pro srovnání uvedu příklady obcí, kde si
váží seniorů více než v Lobodicích a poskytují jim příspěvek na stravné.
1. Troubky n.B
senioři platí 46 Kč
cizí strávníci 58 Kč
2. Věrovany
39 Kč			
59 Kč
3. Praha 6		
50 Kč			
kolem 90 Kč
4. Lobodice
stejně jako		
54 Kč
Dále v dodatku RR k mému článku píšete, jak se naši senioři baví na hodovém kulturním odpoledni a na jiných akcích, které pro ně obec připravila. A proč by se nebavili?
Vždyť jsou to akce pro veřejnost, Když se ale zamyslíte nad tím, kolik akcí se uskutečnilo
PRO SENIORY a kolik jich bylo přislíbeno obzvlášť sdružením Naše Lobodice – nyní
STAN zjistíte, že byly za ty 4 roky asi 4 nebo 5 zájezdů a 1x ročně Den se seniory: Letos se
uskutečnil 29.9 a jeho průběh popisují J. Blažková a M. Kouřil v článku Den se seniory.
Tento den a setkání seniorů se opravdu vydařil. Mě ale zaujaly dvě poslední věty z jejích
článku. A poradím. Oprašte předvolební sliby z r. 2014 a uspořádejte některou slibovanou akci, kde se setkají senioři s funkcionáři OÚ.
A teď něco k hospodaření OÚ. Není pravda, že obec pracuje s rozpočtem správně a chová se hospodárně, jak se mně o tom snaží přesvědčit předseda finančního výboru p.
Kouřil (Zpravodaj 2/2017). Svědčí o tom výsledek hospodaření r. 2017, kde plánovaný deficitní rozpočet byl překročen o více než 1. mil. Kč. Také leták p. starosty z října
t.r. kde se občanům snaží vysvětli proč si naše obec půjčila 2 mil. Kč od sousední obce
Polkovice. Prý aby se obec nestala neplatičem. Já nevím, jaký je rozdíl mezi neplatičem
a dlužníkem, ale k takovému hospodaření se vyjadřoval i prezident Zeman, který řekl,
že ten kdo má dluhy nebo je dělá je špatný hospodář. A napadá mně myšlenka, jak to
že v Polkovicích, kde se provádí kanalizace, mají tolik peněz, že je můžou půjčovat a to
dokonce bezúročně. Co si o tom kdo myslí je jen jeho věc.
Poslední moje připomínka míří k seznamu získaných dotací. I když suma 9.794.226 se
zdá veliká, zřejmě není ale dostatečná, aby se OÚ nemusel půjčovat u sousedů. Proto
vyzývám pana starostu, aby tuto tabulku doplnil o následující čísla:
1. celkovou sumu kolik ta která akce stála
2. sumu, kolik na tu kterou akci doplatil OÚ z rozpočtu obce
3. sumu, kterou přispěl na akci případný sponzor.
Přeji Všem spokojené vánoce a do r.2019 hodně zdraví, zlepšení komunikace mezi OÚ
a občany a hlavně více solidarity a humanity k seniorům.
Belhárek Jos., Neaktivní senior
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Naše nové hřiště
Když se objevila výzva, která umožňovala podat žádosti na vybudování víceúčelových
sportovišť, trochu jsem váhal, zda je pro nás nové hřiště potřebné. Spolu s ostatními jsem
si ale uvědomil, že krásné fotbalové hřiště má své limity, že nemáme žádnou sokolovnu,
která by nabízela zázemí pro deštivé dny a náročnější cvičení, že chceme, aby nejen děti, ale
i dospělí sportovali. Navštívil jsem podobné vesnice v jiných regionech, kde už hřiště měli,
prohlédl jsem si je, poptal se starostů, co vesnicím hřiště přineslo a navrhl jsem žádost
vypracovat a poslat. Díky tomu, že škola nemá vlastní tělocvičnu i díky dobře zpracované
žádosti, jsme obdrželi tzv. Rozhodnutí o přidělení dotace, což znamená, že žádost je schválena, že se musí akce do určitého data uskutečnit, takže jsme se vrhli do práce.
V sobotu 6. října 2018 jsme připravili sportovní odpoledne, které bylo součástí slavnostního otevření hřiště. Stuhu přestřihl zástupce firmy innogy Gas Storage, s.r.o, která
také stavbu podpořila finančním darem, a potom už následovaly ukázky sportů, které na
hřiště patří. Početní diváci tak viděli utkání v tenise, volejbale, kopané, nohejbale, viděli
také útoky na branku, ve které byl matador našich hokejistů Pavel Vybíralík, zapadající
slunce doprovázelo potom už jen přátelský zápas ve florbale. Ten den nebylo důležité,
kdo vyhrál. Sportovci i diváci si určitě přišli na své, všichni si pořádně užili a vlastně
vyhrálo nové sportoviště.
Výhodou víceúčelového hřiště je, že díky speciálnímu povrchu můžeme sportovat i ve
dnech, kdy je mokro, protože vlhkost se zde nedrží. Děti a žáci školy letos cvičili venku
ještě v listopadu. A až udeří mrazy, vyzkoušíme, jaká zde bude ledová plocha, abychom
si za umělého osvětlení mohli i bezpečně zabruslit.
Petr Hlavinka
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Co se děje ve škole?
To víte, že se ve škole učíme a ve školce se vlastně učíme také, i když spíše prostřednictvím her.
Prvňáčkové už dostali svou první knížku a nebojácně spolupracují se staršími. Krásně je
to vidět třeba v družině, kde si žáci připravili text Pan Buřtík a pan Špejlička do soutěže
scénického čtení, jehož propagátorem je například herec Lukáš Hejlík. A protože všechny
hraní na divadlo moc baví, pozvali školáci děti
z mateřské školy na představení a nyní si připravují loutkové divadlo s pohádkou.
Tradičně k nám přijely zdravotní sestry záchranářky s programem, kterým se učí děti
i žáci poskytovat první pomoc. Současně se
učí, jak se starat o své vlastní zdraví. K nejoblíbenějším aktivitám patří nácvik masáže
srdce na figuríně, kterou každým rokem
zvládá stále víc dětí.
V souvislosti s prevencí a zdravým životním stylem jsme do školy pozvali lektory
z programu VZP Stop úrazům. Přijela
paní Jarmila a pan Zbyněk, kteří se po
úrazech ocitli na vozíku. Pro mnohé děti
to bylo první setkání s lidmi, kteří nemohou chodit, pro mnohé bylo překvapením, jak snadno se může život zvrtnout
a převrátit. Oba lektoři jsou zkušení a zaujali nejen ty starší, ale i docela malé děti
z mateřské školy.
S tím, jak se žije lidem s jakýmkoliv postižením, nás seznámil program Buďme
kamarádi, při kterém si každý mohl vyzkoušet, s jakými pomůckami se kompenzují různá postižení, s jakými překážkami postižení každodenně bojují.
Paní lektorka Svobodová, která s tímto
programem pracuje ve školkách a školách po celé republice, nám nabídla i muzikoterapii. Muzikoterapie děti provedla
světem vnitřních pocitů i hudby a zvuků.
A s podzimem jsme se rozloučili v na-8-
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šem oblíbeném Sluňákově. Menší děti se
seznámily s kapříkem a životem v rybníce,
přípravou rybníka na zimu. Starší si zopakovali, jak se příroda připravuje na zimu,
naučili se poznávat stopy zvířat a rozlišovat
pobytová znamení a do zimních dnů připravili ptákům krmení, které si každý pověsil před svůj dům na strom. Jedno krmení
jsme pověsili i na strom ve Sluňákově a na
něj hned přiletěla malá sýkorka, takže jsme
se krásně rozloučili.
Advent jsme zahájili pořádnými Čertovinami i s Mikulášem a spoustou her, tance i balíčků pro hodné děti. Nejspíš ale máme hodné děti úplně všechny.
Jana Blažková
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SK Sokol Lobodice, z.s.
Kopaná- muži
Mužstvo mužů oddílu kopané SK Sokol Lobodice pokračovalo po hodech podzimní
částí okresního přeboru zbylými sedmi zápasy s těmito výsledky:
29. 9. 2018 Skalička - Lobodice 12:1 (5:1) – Branka: Nodi Alexandr
7. 10. 2018 Lobodice – Domaželice 4:2 (2:1) kontumace 0:3 Branky: Skřička Zdeněk 2x
(2xPK), Čelustka Radek, Havlík Jan
14. 10. 2018 Hustopeče - Lobodice 10:1 (3:0) – Branka: Nodi Alexandr
20. 10. 2018 Býškovice/Horní Újezd – Lobodice 5:1 (2:0) – Branka: Dvořák Petr
28. 10. 2018 Lobodice – Čekyně 4:4 (2:2) PK 4:3 – Branky: Nodi Alexandr, Skřička
Zdeněk (PK), Čelustka Radek, Dočkal Radim (TK)
4. 11. 2018 Lobodice – Lipník nad Bečvou „B“ 2:1 (1:1) – Branky: Nodi Alexandr,
Skřička Zdeněk (PK)
Něco ze statistik: Mužstvo mužů se po podzimní části okresního přeboru umístilo na
13 místě, s 10 body a skórem 17:65, za 2 výhry, 2 výhry po penaltách a 10 proher. Hráči
obdrželi celkem 19 žlutých a 1 červenou kartu.
Střelecky se nejvíce prosadil Nodi Alexandr, který vstřelil 5 branek, po 4 brankách vstřelili Skřička Zdeněk a Dočkal Radim.
V měsíci březnu by mělo mužstvo sehrát 3 přátelská utkání a v neděli 31.3.2019 zahájí
jarní část okresního přeboru zápasem na domácím hřišti se Sokolem Pavlovice.
Kopaná - mladší žáci
Mužstvo mladších žáků také pokračovalo podzimní části okresního přeboru dalšími zápasy s těmito výsledky:
3. 10. 2018 Čekyně - Lobodice 1:10 (0:5) – branky: Palčík Zdeněk 4x, Strdnad Jakub 3x,
Absolon Erik 2x, Hopan Ondřej
10. 10. 2018 Ústí/Všechovice - Lobodice 0:5 (0:4) – branky: Hopan Ondřej, Absolon
Erik, Nemrava Radek, Kohn Jakub
14. 10. 2018 Hustopeče nad Bečvou – Lobodice 1:10 (0:2) – branky: Hopan Ondřej 4x,
Strnad Jakub 2x, Nemrava Radek, Kohn Jakub, Brabec Daniel, Hlub Richard
20. 10. 2018 KMK Zubr Přerov - Lobodice 2:6 (2:4) – branky: Hopan Ondřej 2x, Strnad
Jakub, Hlub Richard, Absolon Erik, Vojtašek Patrik
28. 10. 2018 Lobodice –Lipník nad Bečvou 2:4 (1:1)– branky: Strnad Jakub 2x
Mladší žáci se umístili po podzimní části okresního přeboru na 2 místě se 30 body, za
10 výher a 2 prohry a se skórem 83:21. Nejvíce branek vstřelili: Hopan Ondřej a Strnad
Jakup 17x, Absolon Erik 14x, Nemrava Radim 11x
- 10 -
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Mladší žáci zahájí jarní část sezóny v neděli 7. 4. 2018 zápasem na hřišti Sokolu Lazníky.
V neděli 25. 11. 2018 se mladší žáci zúčastnili halového turnaje v Troubkách Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů především z krajských soutěží. Žáci se nakonec umístili na 6 místě se
6 body a skórem 4:7, když jednou vyhráli, 3x remizovali a 3x prohráli. Branky vstřelili
Hopan Ondřej 2x, Strnad Jakub, Nemrava Radek
Hokej
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje pokračovalo dalšími zápasy základní části v kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) s těmito výsledky:
27. 9. 2018 HC Rychlov - Lobodice 8:2 – Branky: Havrila Pavel 2x
8. 10. 2018 Lobodice – Red Devils 3:4 – Branky: Bocan Jiří, Baranyai Tibor, Sejkora
Roman
13. 10. 2018 Rebels - Lobodice 4:3 po SN - Branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Petr
18. 10. 2018 Lobodice – HC Rymice Bulls 1:2 – Branka: Stražický Jiří
23. 10. 2018 Troubky - Lobodice 4:1 – Branka: Havrila Pavel
3. 11. 2018 HC Žopy – Lobodice 7:4 – Branky: Havrila Petr 2x, Baďura Michal 2x
8. 11. 2018 Buldok Otrokovice – Lobodice 4:3 – Branky: Havrila Petr, Baranyai Tibor,
Zdráhal Radek
17. 11. 2018 Lobodice – HC Tovačov 2:4 – Branky: Baranyai Tibor, Tomeček Vratislav
24. 11. 2018 HC Morkovice - Lobodice 3:4 po SN – Branky: Baďura Michal 2x, Bocan
Jiří, rozhodující nájezd Baranyai Tibor
27. 11. 2018 Lobodice – Jiskra Chropyně 1:7 – Branka: Cetkovský Petr
Hokejisté jsou zatím po 14 odehraných zápasech základní části na 13. místě s 11 body
a skórem 43:59. Nejvíce branek vstřelili: Baranyai Tibor a Havria Petr po 9 brankách.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům a sponzorům za podporu
v roce 2018.
SK Sokol Lobodice pořádá dne 28. prosince turnaj ve stolním tenisu. Prezentace od
13.00 hod, začátek ve 13.30 hod. Zájemci se mohou hlásit u p. Petra Navrátila nebo
na tel. 608768099.
1. ledna 2019 se uskuteční již pátý Novoroční pochod. Sraz účastníků bude v 9:45
před obecním úřadem. Trasa je dlouhá cca 7km a vede Lobodickým lesem (upřesněno bude ráno před startem dle počasí) kde bude malé občerstvení, svařák, čaj.
Předpokládaný návrat 12:30. 		
Srdečně zvou hokejisté HC Lobodice
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SK Sokol Lobodice si Vás dovoluje pozvat na maškarní ples a dětský maškarní ples.
Maškarní ples se bude konat v pátek 15. 3. 2019 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 16. 3. 2018 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
Petr Navrátil, Alois Studnička
Sázení stromů svobody
Oslavy stoleté republiky připadly na neděli 28. října 2018. U nás jsme připravili oslavy
pracovní a pracovité.
Už čtrnáct dnů předtím děti uklidily zahrady u školky a školy, prostranství před školou
a kolem pomníku u obecního úřadu a vyzkoušely si sázení stromů. Přibylo nám šest
ovocných stromků díky již tradiční akci 72 hodin dobrovolnictví.
Obecní úřad získal pamětní lípu z celostátního projektu Stromy svobody a sám zakoupil
další mladé lípy.
Slavnostní neděle nás neuvítala zrovna vlídně, ale i tak se sešlo dost dobrovolníků, abychom mohli zasadit nejen lípu jako Strom svobody, který chyběl u pomníku padlých, ale
také celé pamětní stromořadí u nového chodníku k prodejně COOP.
Každá rodina, která se sázení zúčastnila, si symbolicky zasadila „svou“
lípu, takže ve stromořadí najdete lípu
Baďurových, Dočkalových, Gregovských, Hlavinkových, Hromadových, Studničkových, Řihoškových
i Zbránkových. Každá ze zasazených
lip je dodnes ozdobená trikolórou.
V plánu jsou také lavičky, které nabídnou odpočinek kolemjdoucím.
Ať jen stromy krásně rostou a prospívají, ať brzy dávají nejen stín, ale i sílu!
Jana Blažková
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Lampionový průvod
Vážení spoluobčané,
Rád bych poděkoval všem organizátorům již tradičního „lampioňáku“, který se konal
na konci října. Věřte tomu, že se nejedná o žádnou samozřejmost a organizátoři tomu
bezplatně věnují svůj volný čas. V letošním roce se ohňostroj a závěr lampionového průvodu uskutečnil netradičně na hasičském cvičišti a myslím, že to byla velmi dobrá volba.
Účast byla v letošním roce asi rekordní a prostředí hasičského cvičiště se stanem, ve
kterém se promítaly pohádky, mělo něco do sebe. Tak za rok znovu!
		
František Škrabal
Adventní dílničky
Sobota 24. listopadu patřila dnes už tradičním Adventním dílničkám. Pro všechny zájemce byly připraveny stanoviště, kde si každý mohl vyrobit drobné dárky či dekorace
pro ten nejkrásnější vánoční domov.
V předsálí postupně mizela hromada chvojí, protože samozřejmě nejoblíbenější dekorací je adventní věnec. Letos jich vzniklo více než dvacet a jeden byl krásnější než druhý.
Příjemným překvapením bylo, že i děti dokážou vytvořit krásné a vkusné věnce bez
sebemenší pomoci dospělých.
Dlouhodobě nejoblíbenější je dílnička, kde se zdobí skleněné baňky. Letos se k tomu
ještě přidalo vytváření dřevěných či papírových andělů. Velký zájem byl i o knoflíková
přáníčka, sněhuláčky, svícny na čajové svíčky či kapříky z pedigu.
A kdo nechtěl vyrábět, mohl jen tak posedět, ochutnat koláčky a vánoční řezy s voňavým
čajem či kávou. Hlavně jsme společně strávili několik příjemných a radostných chvil. O to
radostnějších, že se každý výrobek povedl, že si všichni odnesli domů velkou krásu.
Jana Hormaňská
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Biblický příběh narození Ježíše
Náboženskou podstatou Vánoc je oslava narození Ježíše Krista. Příběh a okolnosti narození Ježíše jsou často znázorňovány pomocí vánočních betlémů. Události, které se vztahují
k početí a narození Ježíše Nazaretského, jsou popsány v Novém zákoně. Hlavními zdroji
jsou evangelia podle Lukáše a podle Matouše. Biblické příběhy narození Krista mají zčásti
legendární charakter, nelze je tedy považovat za přesný popis historické události.
Podle biblického vyprávění se zjevil archanděl Gabriel v Nazaretě Marii, panně zasnoubené Josefovi, muži z rodu Davidova. Anděl Marii oznámil, že počne a porodí syna, Ježíše, jenž bude navěky kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království bude bez konce.
Josef chtěl poté, co se zjistilo, že Marie počala z Ducha svatého, Marii potají propustit,
avšak ve snu k němu sestoupil anděl a pravil: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout
Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu
jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
Na základě císařského příkazu ke sčítání lidu se Josef a Marie vydali z Galileje, z města
Nazareta, do Judska, do města Davidova jménem Betlém. Zde se Josef měl nechat zapsat.
V době, kdy dorazili do města, porodila Marie svého prvorozeného syna, zavinula jej do
plenek a položila do jeslí v chlévě, kde nocovali, protože se pro ně nenašlo místo pod
střechou. Zdejší pastýři v té době pásli pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách
u svého stáda. Této noci u nich přistál anděl Páně a řekl jim: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Pastýři spěchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i to děťátko
položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo
to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
Narození Ježíše předpověděla hvězda, která byla později při oslavách Vánoc zobrazována
jako kometa. Hvězdu spatřili mudrci z východu a přišli do Jeruzaléma, kde se vyptávali po
novorozeném králi Židů (Ježíšovi), jehož hvězdu viděli, aby se mu poklonili. Zprávy o tom
se donesly králi Herodovi, který se znepokojil, svolal kneží a zákoníky a vyptával se jich
na místo narození onoho Mesiáše. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě, neboť tak je
psáno u proroka.“ Herodes tedy vyslal mudrce do Betléma, aby dítě nalezli. Pak mu měli
podat zprávu, aby se mohl také přijít poklonit. Hvězda, kterou mudrcové předtím spatřili
na východě, se jim opět zjevila a šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.
Mudrcové tak nalezli dům i Ježíše s Marií a Josefem. Poklonili se Ježíšovi a předali mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Protože dostali napomenutí ve snách, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se mudrcové jinou cestou do své země. K Josefovi ve snu také sestoupil anděl
a varoval jej před Herodem, takže Marie s Ježíšem a Josefem brzy poté uprchli do Egypta.
Král Herodes, když zjistil, že se mudrcové nevrátili se zprávou o novém židovském králi,
dal příkaz povraždit všechny děti mladší dvou let v Betlémě a okolí.
Tento příběh z Bible bývá během Vánoc připomínán a zobrazován a odkazují na něj
vánoční symboly.						
Eva Déduchová
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Čertoviny
Dlouhé čekání na Vánoce je pro děti
téměř nesnesitelné. Proto naši moudří
předkové objevili Barborky, Ambrože,
Lucky, Mikuláše i čerty.
Do Lobodic dorazily Čertoviny – veselý
program pro malé i s bohatou nadílkou.
V úterý 4. 12. se v sále setkali děti, čerti,
andělé i Mikuláš.
Mikuláš si samozřejmě dal s příchodem
načas, ale čertice vyplnily čekání spoustou her a veselých tanců. Všichni se dobře bavili, dokud nezazvonil zvoneček. To
už přicházel vysoký Mikuláš s andílkem.
Mikuláš si k sobě pozval každé dítě, vyzpovídal ho, někdy se dočkal i zajíkavé básničky
či písničky, někdy jej přerušily čertice, protože přece jen některé děti nevydržely být celý
rok hodné a měly se ocitnout v rukou pekelníků. Nakonec ale vše dobře dopadlo, Mikuláš se svou družinou odcházel spokojený a děti s kornoutky ovoce se rozběhly domů.
					

Jana Ježková

Pozvánka na Živý betlém v Lobodicích
Tímto Biblickým příběhem bych vás všechny ráda pozvala na Živý Betlém, který se
uskuteční jako každý rok v hanáckém žudru dne 24.12. 2018 od 15.00 hod. Do vánočního klidu Lobodic zazní tóny koled, které si s námi můžete zazpívat. Hanácký žudr se
opět stane poutavým místem pro tuto scénu, kterou budou umocňovat postavy svaté
rodiny, kolébka s Ježíškem a živá zvířátka v jejich okolí. Pro děti i dospělé je připravena
betlémská dílnička, kde budete mít možnost si něco vyrobit. Zde si také můžete zakoupit poslední vánoční dárek pro své blízké. V místním kostele bude hanačka s hanákem
rozdávat betlémské světlo.
Dospělí se mohou zahřát svařeným vínem, výtěžek z tohoto občerstvení chceme věnovat
jako dar na opravy místního kostela.
Cílem naší akce je setkání lidí v čase nejkrásnějších svátků, svátků vánočních. Těšíme se
na vaši hojnou účast, která bude pro nás tím nejkrásnějším dárkem.
Eva Déduchová
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Co kdyby se ztratily Vánoce?
Ach jo. Asi by přišel skřítek, kterému by se zdálo, že je škoda Vánoc. Hledal by je všude,
ale marně. Až by přiskákal zajíc se sáněmi s dárky a jídlem. Se skřítkem by postavili jesličky a Ježíšek by přišel a roznesl dárky dětem.
								
Pavlínka
Byl štědrovečerní klid a znenadání se ztratily Vánoce. A aby toho nebylo málo, Ježíšek
přišel na svět až v lednu. Ale to nevadilo. Lidé a děti stejně věděli, že je všechno v pořádku, protože opravdové Vánoce jsou v srdci.
								
Jirka
Vánoce se ztratily, protože Ježíšek byl ospalý a neměl žádnou energii. Tak jsem mu koupil energydrink a on ty Vánoce nakonec našel a všichni byli rádi.
				
Vašík
Kdyby se Vánoce opravdu ztratily, byla bych smutná a chtěla bych je zachránit. Ale kdybych byla s rodinou, tak moc smutná bych nebyla, protože bychom byly spolu.
		
Dáša
Kdyby se Vánoce ztratily, bylo by mi to jedno. Vánoce sice slavíme, ale já od Ježíška nic
nepotřebuju, protože všechno mám.				
					
Sofča
Kdyby se ztratily Vánoce, koupila bych nějakým dětem něco malého a k tomu čokoládku, rozsvítila bych nějaký stromeček, a Vánoce bych tak zachránila.
				
Lili
Když se ztratily Vánoce, všude jsem je hledala, ale nenašla. Asi se najím a půjdu je hledat
znova i s kamarádkou. A potom už je najdeme a přivedeme k dětem.
				
Míša
Někdy jsou Vánoce ztracený bez rodiny a rodičů, když se třeba pohádají.
Ríša
Hodně se na Vánoce těším, a kdyby se ztratily, byla bych smutná. Ale nejspíš bych udělala nějaké kouzlo. Připravila bych nějaké překvapení pro ostatní, překvapení, které jim
udělá radost a tak bych Vánoce zachránila.				
Gába
Ztratily se Vánoce. Chlapeček je šel hledat. Šel kolem celého světa, ale Vánoce nenašel.
Za to našel bránu do světa Zimy. Vešel dovnitř a zeptal se krále Zimy, co se děje. Král
řekl, že Vánoce jsou nešťastné, protože jsou některé děti, které Vánoce vůbec nezajímají.
Chlapeček si řekl, že to tak nenechá, našel ty děti a vyprávěl jim o Vánocích, jak je doma
slaví, jak si všichni spolu hrají a povídají. Dětem bylo líto, že zapomněly na Vánoce,
chtěly je také oslavit. A Vánoce se vrátily a děti byly šťastné.			
Sam
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O Vánocích
Co znamenají Vánoce?
Ačkoli dnes vánoce představují shánění dárků a přejídání se, jsou to původně křesťanské
svátky, jež oslavují narození Ježíše Krista a spolu s velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům.
Jde především o náboženský svátek, jehož podstatou je oslava narození Ježíše Krista. Ta
připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se v její tradici slaví od jejího podvečera, tedy
od 24. prosince večer. Výjevy z příběhu a okolností narození Ježíše jsou často znázorňovány pomocí vánočních betlémů. Hlavními zdroji celého příběhu jsou evangelia podle
Lukáše a podle Matouše, avšak je třeba brát na zřetel, že biblické příběhy narození Krista
mají zčásti legendární charakter, a nelze je tedy považovat za přesný popis historických
událostí.
Jaké byly vánoce kdysi?
Zajímavé je, že oslava Narození Páně byla v raném středověku považována za méně významný svátek než Epifanie, tedy Zjevení páně, který připadá na 6. Ledna. Význam Štědrého dne se zvyšoval po korunovaci Karla Velikého na císaře, která proběhla na svátek
Narození Páně v roce 800. V průběhu středověku se pak svátek stal velmi populárním
a významným, což dokládají četná svědectví kronikářů, kteří ve svých zápisech referovali o tom, kde různí významní lidé slavili Vánoce.
Jak to bylo o vánocích s dárky?
Zvyk obdarování se s Vánocemi pojí dlouho a do 16 století měly tyto dary charakter
úplatků. Například poddaní dávali dárky své vrchnosti nebo významným úředníkům,
podřízení pak obdarovávali své nadřízené. Zajímavé je, že dárky byly v některých případech vymáhány i násilím. V 17století se oslava Vánoc přesunula do kruhu rodinného,
kde se zrození Ježíše uctívalo v duchu rodinného štěstí a vzájemné pospolitosti .
Věděli; jste o vánocích, že
Slovo Vánoce v češtině zřejmě pochází z německého Weihnachten – tedy svaté noci.
První záznamy oslav vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma .
Štědrý večer je považován lidmi odedávna za zvláštní dobu, kdy silněji působí kouzla.
Způsob přípravy kapra přišel z Rakouska a u nás se uchytil až v 19. Století.
Nejstarší záznamy o české vánoční hudbě, v takzvaných mariánských chválách, pocházejí z 11. až 12. Století.
Přeji všem krásné vánoční svátky v roce 2018 a vše dobré do roku 2019.
			
Eva Déduchová
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Zveme vás na Advent a Silvestr v Lobodicích
Předvánoční čas je pro nás i časem spousty akcí. Některé už máme za sebou jako třeba
skoro již tradiční výlet do Svíčkárny Rodas, odkud si každý odvezl krásně vlastnoručně
vyrobené svíčky. Nebo Adventní dílničky, které mají každým rokem víc a víc příznivců. Úplně se vyprodal zájezd na adventní trhy do Vratislavi. Zájem nás moc těší, proto
připravujeme další a další akce pro všechny. Tímto vás tedy zveme na vše, co chystáme
kolem Vánoc a Nového roku.
12. 12. Česko zpívá koledy 		
18:00 před školou
14. 12. Vánoční vystoupení a výstava
17:00 v sále
24. 12. Živý Betlém			
15:00 v žudru
24.12. Půlnoční mše svatá		
20:00 v kostele
27. 12. Šipkový turnaj			
14:00 Sportbar Baďa
28. 12. Turnaj ve stolním tenise		
13:00 v sále
30. 12. Vánoční koncert			
18:00 v kostele
31. 12. Silvestrovské setkání s ohňostrojem 23:30 před obecním úřadem
1. 1.
Novoroční výšlap			
9:45 před obecním úřadem
Více informací na webu obce www.lobodice.cz, facebooku nebo telefonním čísle starosty
602 514 389.
Pokud máte nápad, jaká akce by se dala v roce 2019 uskutečnit, napište na mail
jabala@centrum.cz nebo přes facebookové stránky, případně kontaktujte pana starostu.
Závěrem
Milí čtenáři,
dočetli jste poslední Zpravodaj letošního roku. Tentokrát nebyl připraven klasicky redakční radou, protože ta byla zvolena až po uzávěrce tohoto čísla. Příspěvky do prvního
čísla Zpravodaje v roce 2019 zasílejte do 30. března 2019 na email: starosta.lobodice@
seznam.cz. Věřím, že vám články udělaly radost, zkrátily čekání na Vánoce.
Všechny články jsou vydány bez cenzury i když v některých jsou obsaženy nepravdivé
nebo zkreslené informace.
Děkuji všem, kdo do svátečního čísla přispěli, a doufám, že do dalších čísel budeme mít
mnoho příspěvků i přispěvatelů. Budu moc rád, když se objeví i noví autoři fotografií či
kreseb.
Dovolte mi, abych všem obyvatelům obce popřál radostné vykročení do nového roku
2019. Přeji vám, aby tento rok byl lepší, příjemnější, aby přinesl splněná přání, aby se
vám všechny překážky, které se objeví, podařilo překonat.
Ať je nám všem v našich Lobodicích krásně a šťastně!
Petr Hlavinka
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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

Masáže – Rostislav Sedláček
Tel: 608 628 995
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 – 11:30 hod. a od 12:00 – 17:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
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
Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Tísňová linka – 112

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)
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
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Vážení a milí,
přejeme Vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků,
v nadcházejícím roce 2019 potom mnoho úspěchů, pohody
a zdraví
zastupitelé obce Lobodice
Zpravodaj obce Lobodice č. 4/2018 − periodický tisk územního samosprávného
celku. Vydává obec Lobodice čtvrtletně. Lobodice 39, 751 01 Lobodice,
IČ 00301523. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce.
Registrováno MK ČR pod číslem E 22099. Vydáno dne 11. 12. 2018.
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