Vážení spoluobčané
Pomalu vplouváme do roku 2014. Jaký tento rok
bude, záleží mimo jiné také na nás samotných. Nyní jen
pro krátké zamyšlení. Nedávno běžela v rádiu relace,
v níž proběhla slova, která mně utkvěla v paměti. Podle
průzkumu jsme my Češi údajně národ, který si nejvíce
stěžuje na všechno a na všechny. První má reakce byla
úsměvná, postupně však na mé tváři úsměv ustával, začal
převažovat mírný pocit studu a já se sám sebe tázal, zda
nás tento jev o něco neokrádá a nedělá nás chudšími.
Odložme však myšlenky pod zámek, protože se před
námi představuje pátý hasičský list. Devadesáté jubileum
našeho sboru, které podnítilo vznik hasičského listu
se stalo historií a ten z tohoto důvodu změnil také mírně
svoji vizáž, čehož jste si jistě povšimli. Pokračujeme
v listech dále, protože z hodnocení některých z Vás jsme
usoudili, že je to dobré. Řádky textu budou opět protkány
nejen hasičkou historií, ale i různorodým děním
a zajímavostmi ze života naší obce. Prosíme nadále
o shovívavost, co se týče slohu a mluvnických výrazů
v některých pasážích. Chtěli jsme tak zachovat
věrohodnost a myslíme si, že to dělá Hasičský list
i zajímavějším. Navíc zde naleznete další zajímavost,
která Vás může mile překvapit. Touto zajímavostí bude
slosovatelná soutěž o milou pozornost.
Plamen, chatky a sběr
Minule jsme začínali rokem 1976, kdy se masivně
rozjela v naší obci práce s hasičskou mládeží. Nebylo to
však pouze v naší obci, byl to trend, kterému pravidla
dávala celorepubliková hra pro mladé hasiče s názvem
PLAMEN. Tato hra se v našem okrese masivně
rozšířila, snad nejvíce v celé republice.Tehdy
zajišťovala průchodnost hrou Plamen povinnost psát
a starat se o kroniku oddílu mladých hasičů a naši mladí
kronikáři, tehdy Laďa Smrčka a Lenka Hrňová
(Brázdová) se tohoto úkolu zhostili zodpovědně. Jisté
období historie Lobodic psaly také táborové
čtyřlůžkové chatky se sedlovou střechou, které byly
rozmístěny
na
prostranství
před Svazarmem.

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.
Tam se nejen spávalo, ale hrály se zde různé hry
a soutěže i v jejich okolí, prostě ráj pro lobodickou
mládež. S chatkami byly jisté plány o nichž se dozvíte
v následujícím článku. V dalším článku si pak můžete
přečíst o ostatních aktivitách mladých hasičů,
se zajímavostí , kolik se před 40 lety vydělávalo na
starém železe. Než se prokoušete k těmto informacím,
můžete si sami tipnout.
Hasičské jaro roku 1977
Tento měsíc jsme se scházeli každý den, protože
jsme se připravovali na soutěž v Kojetíně. Učili jsme se
útok. Jezdili jsme do lesa a pomáhali na hasičské
zbrojnici. Dospělí hasiči si vzali za závazek spravit
rozbité chatky, ze kterých budeme mít u Moravy tábor,
kam se už moc těšíme. Nyní již jsou dvě chatky skoro
hotové. Na soutěž do Kojetína se už moc těšíme.
Budeme tam dělat útok a otázky z ideové výchovy,
na které byla vybrána zvláštní skupina. V Kojetíně
budeme mít dva velké vojenské stany a sami si budeme
vařit. Už se moc těšíme.
Železná sobota
Nejprve jsme dali vyhlásit rozhlasem, aby nám
lidé, kteří nepotřebují staré železo, ho dali před dům.
Všude se něco našlo. Za chvíli jsme měli celou jednu
vlečku. Dostali jsme čtvery kamna a mnoho jiných věcí.
Potom kluci jeli pro druhou vlečku. Dostali jsme celý
secí starý stroj. Rozmontovali jsme jej a to již přijela
druhá vlečka. I tu jsme brzy naplnili. Potom jsme se jeli
koupat. Na druhý den sběr odvezli a dostali jsme za něj
1440 Kč. Byli jsme moc rádi a již se těšíme, že si zase
brzy takovou železnou sobotu uděláme.

Postřehy občanů
František Studnička
Zajímá se o historii a ví o ní hodně. Povídám
si s ním o elektrárně a on mi říká, že je zde erb z roku
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1740. Ani historici neví, jak se zde ocitl a co značí.
Po požáru dřevěného mlýna koupil objekt Kojetín
a zbudoval tam elektrárnu, ale neví, kdy se tak stalo. Dále
mi pan Studnička pověděl, že majitelé mlýna jsou zapsáni
na obecním úřadě. Také mi prozradil, že v roce 1906 byl
v Lobodicích na místě elektrárny dřevěný mlýn
a mlýnská kola se měnila za Francisovu turbínu
a ta se pak v roce 1931 měnila za Kaplanovu turbínu.
Kabelem přes Vrbí a Klášternici se táhl stejnosměrný
prou do Kojetína. Ještě mi bylo řečeno, že v Uhřičicích
byl mlýn tam, kde jsou vantroky, kousek za Sifonem.
Po vydání čtvrtého hasičského listu jsme byli
upozorněni panem Studničkou na chybný letopočet
v rubrice Z historie Lobodic. Obrat v počasí tehdy nastal
v roce 1830.
František Pěcha – trenér vzpomíná
Když jsme začínali my před více jak třiceti lety,
hrál za nás kde kdo, ale to postupně pomíjelo. Na zimáku
je to vidět, je to jiné jak na rybníku. Někteří, jak rychle
začali, tak rychle skončili. Byli jsme skupina Lobočáků
a hráli s námi kluci z Přerova. Chytal nám dobrý brankář
Míra Kolář. Od okresu se na hokej dostávaly nějaké
finance. Sponzoroval nás OV ČSTV a Lobodický Sokol.
Zápasy jsme jezdívali hrávat většinou ráno v pět hodin.
Běhal jsem po dědině a říkal si: ,, u toho se svítí, u toho
se svítí, Jaroš také svítí, autobus pojede, je to dobré.“
Byli jsme dobrý kolektiv, problémy se řešili v klidu.
Jednou jsme jeli i do sklípku, byla tam dobrá atmosféra.
Vyhráli jsme 5x okresní přebor. Také jsme hráli
v Dolním Benešově s Krnovem kvalifikaci o postup
do kraje, ale Krnov tam měl půlku Opavy a my jsme
prohráli 14:1. Začínali jsme bez mantinelů na rybníku,
ale ostudu jsme neudělali. Hráli jsme poctivě a srdcem.
Trenér je pro mužstvo důležitý. Ne, že by musel být
vždycky nejchytřejší, ale uklidní, upozorní kolektiv
na chyby, řeší různé záležitosti, aby hráči měli klid
a mohli se soustředit na hru. Byli to krásné roky
lobodického hokeje a bylo by dobré, aby kluci navázali
a hráli dál, má to smysl a aby se sladili se Sokolem a byli
mu užiteční.

Z historie Lobodic
V roce 1853 od nesprávného zapalování dýmky u
Františka Souška č. 16 vypukl veliký požár o půl třetí
odpoledne dne 13. srpna . Oheň byl podporován velikým
větrem a do hodiny zapálil 12 usedlostí, 12 stodol
a 12 kolní, dále 12 podsedků a 9 stodol. Pěti famíliím
1 stodolu, pak 31 domků a 1 hospodu, tj. od čísla 1 až po
číslo 37 vč. a od čísla 67 až po číslo 70 vč. V Lobodicích
pak chytly na Chrbově 4 chalupy, 3 stodoly, hospoda se
stájí a stodolou, byla to čísla 1 – 5.
Hanácké kořeny slavné herečky Anny Ondrákové
Anna Sofie Ondráková (narozena 15.5.1902),
jež vystupovala
pod
jménem
Anny,
patřila

ve 20. a 30. letech 20. století k nejslavnějším českým
hvězdám stříbrného plátna…
…Přerovské noviny Obzor otiskly 9.9.1934
článek V žilách Anny Ondrákové koluje zdravá
hanácká krev. Regionální tisk uvedl, že se Anny
narodila a své dětství prožívala v Lobodicích.
Ve skutečnosti se v této obci poblíž Kojetína
nenarodila, což si lze spolehlivě ověřit v matrikách
narozených. Jejím rodištěm je polský Tarnów (tehdy
součást Rakousko - Uherska). Jiné informace uvedené
v místním tisku před 80 lety odpovídají skutečnosti.
Rodiče pozdější Anny Ondra či Ossie Valdové (další
umělecké jména Ondrákové) měli svatbu 13.11.1894
v Chrbově, místní části Lobodic…
… Až do své smrti (28.2.1987) žila v tehdejším
západním Německu…
zdroj: Jirák, Petr. Hanácké kořeny slavné herečky
Anny Ondrákové. PRÁVO nezávislé noviny. 2014.
roč. 24, č. 3, str. 17.
Hádanka s odměnou
Jak se jmenoval celým jménem první
sboru dobrovolných hasičů v Lobodicích?
s odpovědí a se svým jménem můžete
do schránky na dveřích hasičské zbrojnice.
slosování se dozvíte v dalším hasičském listě.

starosta
Lístky
vhodit
Datum

Pozvánka
Velkým svátkem a vizitkou pro každou
organizaci nebo sdružení bývá ples. Událost, na kterou
se organizátoři těší. Dlouho dopředu se připravuje a dá
také pochopitelně spoustu práce. Členové se těší, že se
této akce zhostí co nejvíce lidí. Každá taková událost
bývá originální, přináší spoustu pochutin, pěkných cen,
nových zážitků a překvapení, na která se pak dlouho
vzpomíná.
Členové mysliveckého sdružení Lobodice se na
Vás těší tuto sobotu 22.2.2014 ve 20 hodin.
Členové SK Sokol Lobodice se na Vás těší
v pátek 21.3.2014 ve 20 hodin a očekávají co nejvíce
masek a v sobotu 22.3.2014 ve 14 hodin, kde na
karnevale pro děti očekávají také co nejvíce masek.
Všechny akce proběhnou v kulturním sále.
Hasičský kalendář
4.4.2014
zač. 17:00 hod. Mladí hasiči tančí
1.5.2014
zač. 15:00 hod. Stavění máje
4.5.2014
zač. 10:30 hod. Hasičská mše
10.5.2014 zač. 9:00 hod. Soutěž ml. hasičů-cvičiště
31.5.2014 zač. 14:00 hod. Kácení máje s večerní
zábavou – hraje cimbálová muzika FALEŠNICA
23.8.2014 zač. 13:00 hod. Soutěž dosp. hasičů-cvičiště
24.10.2014 zač.18:00 hod. Lampionový průvod
24.12.2014 zač. 15:00 – 16:00 hod. Živý betlém
Těšíme se, že s námi tyto akce prožijete.
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