Vážení spoluobčané
dny roku 2014 neúprosně hlodá zub času a je zde
opět podzim. Den se čím dál více zkracuje a příroda
nám začíná představovat krásy svých barev. I podzim
má své kouzlo, tak jako každé roční období. Jen je
umět najít a pohrát si s ním ve své mysli. Skončil také
čas prázdnin, dovolených a snad každý z nás
si uchoval na tyto chvíle ve svém srdci nějakou
pěknou vzpomínku, která jej tu a tam zahřeje.
Ani v osmém hasičském listu se nebudeme ohlížet
do hasičské historie s dřívějšími daty, protože
kalendář nedávných akcí byl bohatý a my si dovolíme
Vám jej nabídnout. Pochopitelně nemůžeme opět
zapomenout na různé historické i současné události
všestranného života naší obce. Nyní se již račte usadit
do křesla a nechejte se unášet událostmi, které Vám
nyní nabízíme.
Hasičské akce
Mladí hasiči dobývají Moravu
Oddíl mladých hasičů, družstvo starších žáků pod
vedením Antonína Krátkého mladšího se před
prázdninami rozhodlo reprezentovat náš sbor a obec
na pohárových soutěžích v požárním útoku. Tyto
soutěže stále probíhají již od 15.6.2014 a starší žáci
při nich navštívili tři moravské kraje: Olomoucký,
Moravskoslezský a Zlínský. O některých soutěžích
jste se mohli dočíst již v předešlém hasičském listu.
K tomuto kroku se rozhodli, protože je hasičský sport
baví a drží spolu partu.
Jsou to především holky, s nimiž soutěží jediný
chlapec. Jsou nadšení, těší se na každou soutěž
a derou se stále výš. Výsledky, které naleznete
zaznamenané za tímto článkem, v jejich věkové
kategorii hasičský sport v Lobodicích nepamatuje.
Jsou za tím skryta léta pravidelné docházky do oddílu
mladých hasičů, trénování, osvojování si hasičských
návyků a práce na každém detailu.



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.

K tomu je vede trpělivým, klidným
přístupem jejich trenér a oni ho poslouchají, plní
jeho pokyny, protože cítí, že je to dobé. Je za tím
skryta touha po vítězství a kolektivu, který umí
podržet jedince při neúspěchu. Fandí a tleskají
všem družstvům a jsou šťastni za své umístění
na stupních vítězů. Vždycky to nevyjde, ale pokora
a umění přát úspěch i druhému je zdobí. Držme jim
pěsti a mysleme na ně při každé soutěži, vždyť oni
bojují nejen za sebe, ale i každého z nás. Potěší
také u srdce, když se lidé ptají, kde se nacházejí ty
Lobodice.
Jména starších žáků: Monika Bocanová,
Monika Dvořanová, Zdena Hegerová, Petr
Navrátil, Kristýna Orlová, Michaela Partyková,
Veronika Smolková, Lenka Urbanová, Petra
Zdráhalová
Trenér : Antonín Krátký mladší
Jejich výsledky :
Dub nad Moravou
Pohár Hané Troubky
14:66
Senetářov
17:12
Zborovice
17:51
Záříčí
14:18
Roštín
N
Hukvaldy
14:83
Kojetín
13:09 (LP 12:95)
Nětčice
14:39
Radslavice
14:22
Olšovec
29:83
Soběchleby
15:42
Partutovice
13:77
Střítež n Ludinou 13:56 (PP 12:76)
Špičky
16:74

2. místo
1. místo
3.místo
3. místo
3.místo
9. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo
11. místo
4. místo
2. místo
1.místo
11.místo
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Soutěže dospělých hasičů
Polkovice
Dne 26.7. jsme se s družstvem mužů a dvěma
družstvy žen, z nichž jedno je převážně tvořeno
z maminek našich mladých hasičů, zúčastnili
pohárové soutěže MHJ v Polkovicích.Po letošním
jediném mužském tréninku nás čekal rovnou závod
a proto byla na místě menší nervozita, ale vše dopadlo
tak, jak mělo a konečný čas byl 22:68. Ten byl
totožný s Němčicemi, před které nás posunul lepší
sestřik na druhém terči a muži obsadili 10. místo.Jako
první z našich ženských družstev se na základnu
připravovaly mladší holky, které svůj pokus také
zvládly velice pěkně a s časem 25:89 obsadily
7. místo. Poslední útok dne běželo naše druhé
družstvo žen, které mělo svůj pokus taktéž pěkně
rozběhnutý, ale zdvižený červený praporek znamenal
neplatný pokus.
Citov
V sobotu 16.8.2014 pořádal hasičský sbor Citov
velkou cenu Moravské hasičské jednoty okresu
Přerov. Na tuto soutěž jsme přijeli s družstvem žen
a družstvem mužů. Běžel se jeden pokus a první na
trať šli muži. My jsme běželi jako jedenáctí. Požární
útok jsme dokončili s časem 26:05. Naše ženy běžely
jako 6. v pořadí a dokončily svůj útok v čase 24:79,
který je dostal na průběžnou třetí příčku, ze které
je až posledním útokem dne sesadily Býškovice.
V konečném pořadí tak ženy obsadily 4. místo a muži
skončili 11.
Lobodice
23.8.2014 proběhla na hasičském cvičišti
v Lobodicích soutěž v požárním sportu „ O pohár
hasičského sboru a obce Lobodice“, která je již
tradičně zařazená do Velké Ceny MHJ okresu Přerov.
Této soutěže se zúčastnilo 14 mužských
a 11 ženských družstev. Požární útoky zahájili muži
z Lobodic. Po odběhnutí všech mužských družstev
přišla na řadu ženská. V kategorii žen se objevila dvě
družstva z Lobodic, družstvo mladších děvčat
a družstvo maminek, které hlavně kvůli tomuto
závodu pilně po dobu letních prázdnin trénovalo.
Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení
z grilu, pivo a míchané nápoje. Po celé odpoledne
některé z našich dětí malovaly na obličej a prodávaly
náramky. V celkovém pořadí se muži umístili
na 9. místě a naše ženská družstva na 10. místě
a 11. místě. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a zdárném průběhu soutěže.

Soutěže mladých hasičů
Podzimní branný závod mladých hasičů
V sobotu 13.9.2014 se uskutečnil v Nítkovicích
podzimní branný závod mladých hasičů, kterého
se zúčastnila i čtyři družstva mladých hasičů
z Lobodic. jedno družstvo přípravky, dvě družstva
mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.
Po vydatných deštích byla trať dosti blátivá, ale mladí
hasiči ukázali statečné srdce a odhodlaně bojovali
až do cíle. Přípravka skončila 3., mladší žáci
27. a 17. a starší žáci 5.
Postřehy občanů
Pan Alois Kadlec
Hasičské výlety do lesa
Když pan Alois Kadlec začne vyprávět, rozzáří
se mu oči a jeho výklad umí velice zaujmout.
Rozhovořil se o hasičských výletech do lesa, při nichž
se provádělo kácení máje.
Průvodem se šlo od nádraží, až ke Zdráhalovému
(„u zrdcadla“ ), kde stával pravidelně máj. Tam
průvod došel a máj byl skácen. Pak jsme se seřadili
a šlo se do lesa k přívozu. Přes Moravu se vystavěla
lávka, asi půl metru široká. Když byla větší voda,
tak se převáželo na lodi. Asi 150 metrů za Moravou
rostly smrky v kolečku. Všechno se pečlivě předem
připravovalo a každá věc již měla na akci své místo.
Hospoda, kuželky atd. U Moravy stály dva topoly
a po válce se tam liskal Hitler. Sloužila tam k tomu
koule a házelo se na cíl, za 50hal., za 1 Kč a podobně.
Dirigoval to pan Studnička ze Cvrčova. Na lávce,
která vedla přes Moravu se prováděly různé
skopičiny, pokračuje pan Kadlec. Držely ji kůly
zaražené ve dně. Lávka se po akci neuklízela, chodily
tam i ženské na kopřivy, a pro roští na otýpky, než
lávku voda sebrala. Pak musel nastoupit převozník.
Když se akce připravovala jezdili se na ni dívat lidi
z dalekého okolí. Tancovalo se na jehličí, které se jen
pokropilo. Hrávala tam dechová vojenská muzika
z Kroměříže. S výlety se skončilo asi v roce 1958.
Byla tam totiž bažantnice, která se nesměla narušovat.
Otec pana Kadlece Alois Kadlec, Alois Turovský
a Josef Řihošek v roce 1968 pobídli mladší chlapy,
aby opět zorganizovali výlet do lesa. Oni souhlasili
a akci připravovali. Chystal ji Štefan Popík, Laďa
Kapaňů a další, nebylo to již kácení máje, ale letní
výlet do lesa. S touto akcí tehdy nechtěli souhlasit
plynaři, protože měli obavy o plynové sondy,
ale nakonec se umoudřili. Akce byla pojištěna panem
Přikrylem z Tovačova na 10 tis. korun. Vše bylo
perfektně připraveno nadělané lávky, desky na ně
se sehnaly u kanála, který se tehdy reguloval.
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Na vlečce již byly připraveny bečky piva, které se
měly vést do lesa, ale přišla nehorázná bouřka, která
trvala asi jen půl hodiny ,ale po které se tato akce
nemohla uskutečnit, protože na jejím místě stálo asi
deset centimetrů vody. Chlapi tam dovezli
pojišťováka pana Přikryla, a ten jim za to chtěl dát
jen 300 korun. Oni se s ním dohadovali a on jim
nakonec řekl, ať této akci udělají odklad, ale za deset
dní přišli Rusové a akce se již neuskutečnila.
Pan Jaroš Vyhlídal
Kostelní zpovědnice
Navštívili jsme pana Jaroše Vyhlídala, protože
jsme se dozvěděli, že některý z jeho předků zhotovil
krásnou zpovědnici v místním kostele a my o tom
chtěli slyšet více. Pan Vyhlídal nám pověděl,
že zpovědnici v kostele dělal jeho děda, stařéček
Zdráhal. Byl to tatínek jeho maminky. Nebyla to jen
zpovědnice, kterou zhotovil, ale dělal i lavice
a všechny dveře, kromě dveří do sakristie, ty již
nestihl dodělat, protože zemřel. Toto všechno
se dozvěděl pan Vyhlídal z vyprávění svých rodičů.
Stařéček Zdráhal byl truhlář, pokračoval Pan Vyhlídal
a ještě se nám svěřil, že má vystaveny všechny
fotografie svých předků.
1. světová válka
V roce 2014 si připomínáme 100 let
od vypuknutí první světové války, proto jsme
si dovolili napsat některá fakta z tohoto období, která
výrazným způsobem poznamenala životy obyvatel
také v naší vesnici.
Příčiny první světové války
28. června 1914, Gavrilo Princip v Sarajevu
zastřelil arcivévodu a následníka trůnu Františka
Ferdinanda d'Este. Gavrilo Princip byl členem
radikálního hnutí Mladá Bosna, jejímž cílem bylo
sjednocení
jižních
Slovanů
a
nezávislost
na Rakousko-Uhersku.
Atentát na Františka Ferdinanda d'Este následně
spustil rychlý sled událostí vedoucích k vypuknutí
světové války. Atentát vzbudil na mezinárodním poli
vůči Rakousko-Uhersku vlnu sympatii. Velká část
populace v monarchii i mimo ni se proto z vyhlášení
války Srbsku radovala a chápala ji za trestnou výpravu
vůči jakési podivné zemi na Balkáně. Původní
představa o bleskové válce se však během
následujících několika měsíců rozplynula a nadšení
z války vystřídaly existenční obavy.
První světová válka zasáhla Evropu, Afriku
a Asii a probíhala ve světových oceánech.
Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný

atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka
Ferdinanda d'Este. Rakousko-Uhersko odvetou
vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou
reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho
měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu.
Válka propukla mezi dvěma koalicemi:
mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi.
Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené
království (které se do války zapojilo v důsledku
německého vpádu do Belgie), Francie a carské Rusko.
K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie
a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly
v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko.
K Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská
říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly
neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko
a státy Skandinávie.
Boje první světové války proběhly na několika
frontách po Evropě. Na západní frontě boje probíhaly
v zákopech (zákopová válka). Přes 60 milionů vojáků
bylo mobilizováno od roku 1914 do roku 1918.
Jako konec světové války je udáván a ve světě
oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo
na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin),
podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou
generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele
dohodových vojsk francouzského maršála Foche v
Compiègne. Formálním zakončením války byly
Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.
11. listopadu rakouský císař Karel I. podepsal pod
silným nátlakem prohlášení že se vzdává všech zásahů
do státních záležitostí (nikoli abdikaci). Toho stejného
dne císař opustil i Schönbrunnský zámek ve Vídni,
tímto Rakousko-Uhersko definitivně zaniklo.
1. světová válka v Lobodicích
První světová válka se nevyhnula ani Lobodicím.
Jak se dotkla první světová válka Lobodic zaznamenal
pan Jindřich Jurečka, řídící učitel a místní kronikář.
Dovolte, abychom vás seznámili se zápisem v obecní
kronice let 1914 – 1921.
„Lobodice trpěly jako všechny ostatní obce.
Nebylo skoro rodiny, která by nebyla poslala otce,
syna, bratra do války. Někde otec i syn odešli za
hrdou povinností, do války, museli proti své vůli, proti
svému přesvědčení. . Několik desítek životů zhaslo na
bojišti východním, ruském, jižním, srbském
i italském. Přemnozí zmizeli beze stopy, o jiných
doneseny, dojemné zprávy, jak padli v dálné cizině.
Např. Josef Vrtěl, rolnický syn z č.p. 47, byl v roce
1916 na dovolené. Odjížděje plakal usedavě louče se
se svou matkou Aloisií Vrtělovou. Jindy to prý
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nedělával. Za několik dní po návratu z dovolené
dělová koule mu urazila hlavu. Tušil, že viděl
Lobodice naposledy. Antonín Dršťák, holič z č.p. 69
se dostal do ruského zajetí. Jeden z ruských
poddůstojníků prý obcházel zajatce a bral jim peníze
a veškeré cenné věci. Dršťák mu jeho počínání
vytknul a ruský poddůstojník se rozzlobil a na místě
četaře Dršťáka zastřelil. Jan Jegla z č.p. 126 byl
opařen kyselinou sírovou při čištění nádob. Jedna
nádoba spadla, rozbila se a Jegla na místě zemřel.

Hokej

Mnoho vojínů z Lobodic nastoupilo do českých legií
ruských i francouzských.

Další hasičské akce

Ruští legionáři:
Skřička Josef č.p. 8
Vymazálek Metoděj
Konečný Antonín č.p. 21
Vymazal Antonín č.p. 133
Kaněk Josef č.p. 63
Novák Antonín č.p. 9
Nakládal Antonín č.p. 153
Cupák Inocenc č.p. 33

Hokejisté z Lobodic zahájili letošní sezónu
v nových dresech. Mají za sebou již tři zápasy. První
dva odehráli s favority soutěže, Jiskrou Chropyně
a Spartakem Hulín, jež v minulé sezóně obsadil
3.místo. Tyto zápasy vyhráli favorité, avšak zvrat
nastal při hodovém utkání 20.9.2014 s rovnocenným
soupeřem Rebels, které jsme za podpory fanoušků
zdolali 5:0.

27.9.2014 čeká mladé hasiče noční soutěž
v požárním útoku s názvem „Bochořská sova“
4.10.2014 poslední závod starších žáků
Dne 24.10.2014 proběhne již tradiční lampionový
průvod, pro děti bude připravena pohádková stezka,
teplý čaj a možnost opečení špekáčků na hasičské
zbrojnici. Pro rodiče teplý svařák a nebude chybět ani
ohňostroj.

Francouzské legie:
Konečný Antonín
Během války přišli na práci do Lobodic italští
zajatci. Proč italští? Z opatrnosti! Nedoporučovalo se,
aby do českých krajů byli posíláni zajatci ruští nebo
srbští. Ti byli považováni za přátele a bratry. Proto
byli posíláni do Maďarska nebo Německa. Tam se na
ně pohlíželo jako na nepřítele. Bylo zakázáno, aby
zajatec se bral k jednomu stolu hospodáře. Prý
je nepřítel, má se mu to dáti cítiti při každé
příležitosti. Ovšem – k tomuto ponižování se Lobodští
hospodáři nesnížili. V italských zajatcích viděli
především lidi, své pomocníky v hospodářství
a přátele. Vždyť bojovali proti našim úhlavním
nepřátelům Němcům a Maďarům.“
V Lobodicích byl dne 25.9.1921 odhalen na návsi
před elektrárnou památník „Svobody a padlých“.
Celou akci vedl místní odbor Národní jednoty
v Lobodicích pod patronátem místního zastupitelstva.
Na podstavci je uvedeno 47 jmen obětí první
světové války. Památník nese na čelní straně prostý
nápis: „28. říjen 1918“ na opačné straně: „Památce
našich padlých v roce 1914 – 1918“. Vraťme
se k 47 obětem světové války. Jejich hroby jsou dnes
dávno zapomenuté a jsou po celém světě. Některé
rodiny v Lobodicích byly velice postiženy světovou
válkou, např. rodina Antonína Dršťáka ztratila
3 syny - Josefa, Antonína a Jana. 16 rodin ztratilo otce
po kterých zbylo 41 sirotů.
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