Vážení spoluobčané
Pokračujeme v procházce historií hasičského
dobrovolného sboru v Lobodicích. V předešlém
Hasičském listě jsme si dali za úkol, před
nadcházejícími oslavami 90 let založení sboru, s Vámi
podniknout toulky historií od jeho založení, až po
současnost. Na toto bychom chtěli navázat, ale mimo
jiné se také zamyslet s některými občany nad
událostmi, které se přihodily i v jiných souvislostech.
Budete si moci vychutnat jejich postřehy a názory.
A nyní již pozor, otevíráme černé desky staré hasičské
kroniky a Vy se opět nechejte unášet historií,
zaznamenanou našimi předky.
Taneční zábava
Ze zápisu z výborové schůze 30.7.1927. Přítomní
Přecechtěl Fr., Pěcha Fr., Vrba Jan, Jasník Ant.,
Přecechtěl Met., Nakládal Ant., Gregovský Jan.
Omluveni: Kadlec Jan, Indrák Jos., Cupák Fr., Havliš
Ignác. Bod č.3 slavnostní uspořádání výletu
do singulárního lesa dne 14.8.1927 večer. Pak taneční
zábava v singulárním hostinci. V pádu nepříznivého
počasí jen večer zábava. Vstupné stanoveno pro každý
jednotlivý podnik 3-2 Kč. Atrakce na výletě, kolo
štěstí, házení o ceny, bufet….
Protokol
sepsaný na řádné valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů v Lobodicích, v hostinci br. Jana
Zdráhala, dne 26.ledna 1936 v 3 hod odpoledne za
účasti 32 členů. Br. starosta Přecechtěl František zahájil
schůzi přivítáním přítomných, zvláště župního delegáta
župního starosty br. Kálovského z Kojetína. Tento
přináší pozdrav župy a vysvětluje jasně program
hasičstva v novější době, jeho poměr k obci a ostatnímu
občanstvu. dále nabádá k společné práci se všemi i
s obcí neboť hasičský sbor je ochranou všech občanů.

MOTTO: Hasič nikdy neví, kdy a zda-li se
vrátí.Jezdí tam, odkud druzí
utíkají.Zachraňuje tam, kde se často
svádí boj se smrtí.Prožívá osudy jiných a
přitom osud vlastní.
Tři členské schůze
Zábavný podnik
Správa z osvětové rady – přednesl bratr Jar. Kadlec
Sbor si má určit termíny svých zábavných podniků.
Sbor dobrovolných hasičů žádá tyto podniky:
1 hasičský ples, v březnu chce sehrát divadelní hru,
hasičskou slavnost 1 – 2 neděli v červnu a měsíci září
hody. (1947)
V padesátých letech bylo populární hrát divadlo.
Divadelní hry hrané hasičským sborem v Lobodicích:
Vandrovali Sladovníci, p. Měsíček Obchodník,
Ta naše písnička česká, Má panenko modrooká.
Povoleno bez námitek
Těl. jed. Sokol v Lobodicích žádá sbor dobrov.
hasičů by povolil na hasičském skladišti sraz masek
při sokolském maškarním plesu. Povoleno bez
námitek. Br. velitel Roubal žádá, aby sbor vybral celý
kontitgent uhlí, a aby vzal nějaké dřevo na podpal
vyřídí br. velitel. (1948)
Slavnost 25 ti letého trvání
Náš sbor uspořádá 1. nebo 2. neděli v měsíci
červnu slavnost 25 ti letého trvání hasičského sboru
Br. velitel dostal příkaz, aby na obvodové schůzi
v Kojetíně uplatňoval nárok na obvodový nebo
okresní sjezd hasičstva v Lobodicích. (1948)
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Požár sladovny a plynové sondy
O tom jak probíhali dva největší požáry koncem
sedmdesátých let, nás informuje náčelník hasičů
v Lobodicích pan František Vymazal ve svých
vzpomínkách, jak to viděl on svýma očima. První
plameny se ukazovaly v objektu, ze strany od cvrčovské
silnice v místech, kde byl vstup do sladovny. Táhli jsme
tehdy vodu od mostu za mlýnem, byli tam převážně
samí mladí kluci. Tehdy se do toho šlo s elánem, ani
jsme si neuvědomovali, že je to dosti nebezpečné.
Čtrnáct dní před tím jsme měli na sladovnu
námětové cvičení a promyšlený plán, jak řešit případný
požár. Technika měla vjet na dvůr sladovny a dodávka
vody probíhat ze strany chmelníka. Při požáru to však
probíhalo jinak. Přerovští hasiči stáli cisternami vně
objektu a hadice táhli přes průjezd, což nebylo příliš
šťastné, protože na hadice se zřítily hořící stropy. Oheň
se pak rychle šířil na křídla budov, která byla převážně
dřevěná a mohutné trámy padaly ohořelé na zem.
Stropní meziprostory žižlaly, jako veliká cigareta což je
velmi záludné pro hašení. Kde se zdálo být
uhašeno, vykoukl oheň o kousek dál. Dalším problémem
byl ječmenný slad, který byl uložen v několika patrech
v křídle bližším ke Struze. To vše se zřítilo a vznikla
halda žhnoucího materiálu. Při zásahu se hasiči střídali,
hasili, odpočívali a tento koloběh se opakoval, bylo to
dost náročné. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Za obětavou práci při hašení sladovny obdrželi hasiči
z Lobodic od vedení sladoven děkovný dopis.
Ze sladovny se ještě táhly oblaka dýmu a jako by to
nestačilo, z lesa se ozval výbuch a jelo se k požáru
plynové sondy, která se nacházela na dlouhé rovince
u cesty za bečvovým mostem. Únik plynu byl ohromný.
Obrovský tlak vypouštěl hořící médium ze země
a plameny šlehaly vysoko nad stromy. Takový požár se
těžce hasí. Sonda byla obklíčena třemi cisternami,
k nimž se táhla voda dálkově z řeky Bečvy. Z každé
cisterny šli tři proudy, ale málo platné tlak byl veliký.
Už se zdálo že je sonda uhašena a plameny vyskočily
opět někde z boku. Až poté, jakmile tlak zeslábl, sonda
se zalila vodou, která ji uhasila. V okolí sondy zbyl jen
ohromný kruh lesního spáleniště.( sladovna: v noci z 25
na 26.6.1969, výbuch sondy: 26.6.1969 v 17 hodin)
Postřehy občanů
Ludmila Toboláková
Na tyto události máme i jednu, nyní již spíše
úsměvnou vzpomínku, kterou nám prozradila paní
Ludmila Toboláková. Milan Svítek, tehdejší
dobrovolník, který roznášel po Lobodicích starým
lidem léky, chvátal ke Cvrčovu. Paní Toboláková jej
viděla a on jí říká:,, Hoří vám za barákem.“ Ona nic
netušící otevřela dveře na dvůr a její oči uviděly
obrovskou

záři ohně, ale také to, jak černé kousíčky popela usedají
na jejich čerstvě vyprané prádlo, to byl fofr.
Manželé Zdráhalovi
V minulém Hasičském listě jsme Vás zvali v rámci
Jubilea na den otevřených dveří na hasičské zbrojnici.
Na této akci jsme přivítali asi 100 návštěvníků. Chtěli
jsme slyšet Vaši zpětnou vazbu na tuto akci, abychom
ji příště mohli vylepšit a proto jsme si vybrali a oslovili
pana Josefa a paní Romanu Zdráhalovi, kteří nám o této
akci řekli: ,, Líbila se nám vystavená auta, do kterých
jsme se mohli podívat, jen škoda, že nemáte ty staré
koňské stříkačky. Také jste měli mnoho fotografií, což
bylo zajímavé, ale chybělo nám tam více fotografií
z požárů nebo z nějakých zásahů. Musíme vám
pochválit pohoštění a hlavně jsme se mohli podívat na
fotky našich předků. Pan Kadlec nám v tom dělal
průvodce, všechny znal a povídal nám o nich.“
Petr Navrátil
Oslavy jubilea, den 16.11. se blíží, to pro nás
znamená zvýšené úsilí, starosti a přípravy. Naši
kolegové ze sokola už toto mají za sebou. Loni oslavili
80 roků a měli připravenu řadu zajímavých akcí a den
oslav protkaný sportem a zábavou. Proto starosta sboru
navštívil pana Petra Navrátila, ten byl ochotný a podělil
se o své zkušenosti z loňskými přípravami Jubilea a dal
nám pár dobrých rad. Za což mu děkujeme.
Z historie Lobodic
Rok 1506 - 25. prosince Výsada Viléma z Perštýna
na Helfštýně, kterým obci Lobodice, která svou hospodu
zakoupila, se dostalo práva pro svou potřebu pivo vařiti.
Rok 1704 - v obci došlo k velké vzpouře sedláků
proti vrchnosti a 12 sedláků bylo odvezeno do vězení
na Hukvaldech.
Rok 1798 - Toho roku si zažádal Cvrčov o přifaření
k Lobodicím.

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na lampiónový
průvod, který náš sbor pořádá v pátek 18.října. V 18
hodin se sejdeme před hasičskou zbrojnicí, odkud
s lampióny budeme vycházet. V průběhu průvodu
budou položeny kytice k pomníkům padlých hrdinů ve
světových válkách.
Čeká Vás ohňostroj, při návratu na hasičskou
zbrojnici pohádková cesta obcí. Na hasičské zbrojnici
pak opékání špekáčků. Pro děti čaj zdarma a pro
dospělé k zakoupení svařák. Srdečně Vás zvou
hasiči Lobodice.
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