Vážení spoluobčané
začínáme letos velice pozvolna pociťovat příchod
posledního ročního období a tím je zima. Často slyším
názory lidí, že zimu nemají rádi, avšak ona s sebou mimo
chladu může nést i spoustu kladů. Jedním
z charakteristických znaků zimy jsou i dlouhé večery,
které mohou nabídnout například klidné posezení
v rodinném kruhu nad starými fotografiemi nebo besedu
ve společnosti přátel. Pro některé naše blízké by čas
strávený s nimi mohl být tím nejkrásnějším
nepomíjejícím dárkem.
V devátém Hasičském listu Vám chceme nabídnout
opět spoustu zajímavostí z hasičského života, ale ani zde
nemůžeme opomenout různé historické i současné
události všestranného života naší obce a dokonce pro Vás
máme i něco navíc.
Hasičské akce
Nová Dědina
V sobotu 4.10.2014 jsme se se staršími žáky
zúčastnili poslední pohárové soutěže v letošní sezóně.
Soutěž O poháry chřibských lesů se konala v Nové
Dědině a byla pouze pro kategorii starších žáků. Soutěže
se účastnilo dvanáct týmů a běžela se dvoukolově. První
pokus se holkám nepovedl a časem 31:44 se zařadily na
poslední příčku, což nic neznamenalo, jelikož je čekal
ještě druhý pokus. V tom si čas vylepšily na 14:13
a posunuly se na krásné 5. místo. Na slavnostním nástupu
obdržela všechna družstva pamětní pohár za účast.
Bochořská sova
V sobotu 27.9.2014 se mladí hasiči z Lobodic po
třinácté za sebou účastnili noční pohárové soutěže
v požárním útoku pod názvem Bochořská sova. Lobodice
jako jediná organizace, ze všech zúčastněných na této
soutěži doposud nikdy nechyběly. Soutěž zahájila dvě
soutěžní družstva přípravky, z Lobodic a Oseku. Poté
následoval velkolepý ohňostroj a rozběhla se soutěž na
dvou drahách, pro mladší a starší žáky. Mladších žáků
běželo 45 a starších žáků 64 kolektivů. Soutěž provázel
doprovodný program, kterým byla diskotéka, letní kino
a táborový oheň.
Soutěžní družstvo mladších žáků obsadilo 20. místo
s časem 20:28 a starší žáci se umístili na 12. příčce
s časem 15:14. Soutěž měla tradičně vysokou úroveň
s dobrým
pořadatelským
zázemím
a bohatým
občerstvením. Domů jsme se navrátili kolem třetí hodiny
ranní.

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.
Soptík 2014
V sobotu dne 6.12.2014 pořádala Moravská hasičská
jednota Zastávka, pod záštitou prezídia MHJ, netradiční
halovou soutěž pod názvem „Soptík 2014“. Této soutěže
se zúčastnilo přibližně 250 mladých hasičů, ale i dorostů.
Za Lobodice soutěžila přípravka, mladší i starší žáci
a dorost. Soutěžilo se v osmi disciplínách, vědomostních
i branných. Byly to: test z požární ochrany, zdravovědy,
topografie, silničního provozu, vázání uzlů, hod
hasičskou hadicí na kuželky, člunkový běh. Pro starší
žáky a dorost byl navíc šplh na laně. Nejlepší naše
soutěžící Michaela Urbanová se umístila na sedmém
místě za dorost.
Lampionový průvod
V pátek dne 24.10.2014 náš sbor zorganizoval
lampionový průvod. Děti se sešly v 18 hodin se svými
rodiči, ale i babičkami a dědečky před hasičskou
zbrojnicí.
Za vyhrávání rozhlasu pohádkových písniček jsme
se vydali vesnicí, která byla zahalena tmou
na lampionový průvod. Počátek cesty byl tradiční. Šlo
se Chrbovem a následně Vrbím k pomníku z první
světové války, kde mladí hasiči s panem starostou uctili
památku padlých hrdinů položením kytice a zapálením
svíce. Poté se pokračovalo Uličkou a Humny k pomníku
padlých z druhé světové války, kde opět mladí hasiči
uctili památku padlých hrdinů. Následovala cesta
k nádraží, kde děti i dospělí mohli zhlédnout ohňostroj.
Po rozdání dárkových balíčků se děti se svými rodiči
ve třech skupinách vydali po určitých intervalech
pohádkovou cestou přes dědinu. Během cesty je čekali
dvě představení pohádek. V hanáckém žudru, O Červené
Karkulce. V zastávce na točně to byla pohádka
O perníkové chaloupce. Pohádky si připravili hasiči
z oddílu starších žáků. Poté šli účastníci lampionového
průvodu na hasičskou zbrojnici, kde si mohli opéci
kabanos, okoštovat dobré koláčky, děti se občerstvit
čajem a dospělí teplým punčem.
Výroční valná hromada
V pátek dne 12.12.2014 proběhla na hasičské
zbrojnici výroční valná hromada MHJ Lobodice. Schůzi
vedl velitel sboru František Vymazal. V úvodu schůze
přivítal hosty a dal slovo mladým hasičům, kteří
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předvedli své kulturní vystoupení. Poté následovala
minuta ticha za zesnulé sestry a bratry hasiče. Po zvolení
návrhové a volební komise byla čtena zpráva o činnosti
za uplynulé období. Po této zprávě nás čekala milá
povinnost předat soutěžnímu družstvu starších žáků
ocenění za vzornou reprezentaci sboru a obce při jejich
pohárových soutěžích v požárním útoku, které
v nedávném období proběhly. Ocenění obdržel i jejich
trenér Antonín Krátký ml. Schůze pokračovala zprávou
o činnosti soutěžního družstva mužů a žen a zprávou
o činnosti zásahové jednotky. Následovala zpráva
o hospodaření a zpráva revizní komise. Po těchto
zprávách nastínil velitel sboru František Vymazal plán
činnosti na nastávající období. Poté probíhala diskuse,
kde se svými zdravicemi vystoupili naši hosté: starosta
obce Stanislav Hlavinka, velitel hasičské stanice Kojetín
Miroslav Charvát, za prezidium MHJ Jaromír Krátký
a zástupci okolních sborů ze Záříčí, Oplocan a Tovačova.
Následovala volba nového výboru sboru, respektive
potvrzení stávajícího, protože nikdo další z členské
základny neprojevil zájem v novém výboru pracovat,
ani nikdo další nebyl navržen.
Výbor bude tudíž nadále pracovat ve složení:
František Vymazal, Antonín Krátký, František Řihošek,
Blažena Řihošková, Jiří Borek, Tomáš Holomčík, Alois
Havliš. Jelikož v příštím roce proběhne okresní
konference a sjezd MHJ, byli na tyto schůze navrženi
v pořadí 1. – Krátký Antonín st., Řihošek František,
Krátký Jan. 2. – Krátký Antonín st., Řihošek František,
Krátký Antonín ml. Dále proběhla volba nového člena
do revizní komise – paní Evy Déduchové. Po těchto
důležitých aktech nás čekala další milá povinnost, předat
veliteli hasičů Františkovi
Vymazalovi k jeho
75. narozeninám krásný dort s detailním vyobrazením
hasičské zbrojnice, který mu s pomoci svého manžela
upekla Maruška Studničková. Následovalo usnesení
a závěrečné pohoštění.
Víčka pro Simonku
Na hasičské zbrojnici se nám nahromadilo třicet pytlů
s vršky,
které
jsme
sbírali
pro
Simonku
z Olomouce. Proto jsme se domluvili, že jednu
z pátečních
schůzek
využijeme
pro
dobrou
věc a 3.10.2014 jsme víčka zavezli postiženému
děvčátku. Bylo krásné dívat se na mladé hasiče,
jak si vzájemně pomáhají a snaží se naložit co nejvíce
pytlů. Měli radost, že mohou pomoci a těšili se na výlet
do Olomouce. Víčka jsme předali mamince Simonky,
která byla ráda. Je jen škoda, že jsme neviděli Simonku,
která se zrovna koupala. Za odměnu jsme děti vzali
na náměstí a ukázali jim orloj. Poté si děti koupily něco
dobrého na zub a po pěkné večerní akci jsme se vrátili
zpět domů.
Postřehy občanů
Paní Déduchová – paní ředitelka vzpomíná
Paní Ladislava Déduchová je nositelkou medaile
prvního stupně Ministerstva
školství
mládeže

a tělovýchovy, za dlouholetou práci ve školství. Tuto
medaili obdržela u příležitosti životního jubilea, 80 let,
dne 28.3.2013 ke dni učitelů.
Čas strávený s paní Déduchovou u nich doma byl plný
životních zážitků a vzpomínek. Začínala těmi, které
si pamatovala z vyprávění svého tatínka. Rodným
domem paní Déduchové byl dům č.p. 113 na Cvrčově,
kde prožila své dětství. Čas plyne a my se dostáváme
do Lobodic, které si pamatuje z dětství. Do Lobodic
se dvěma cihelnami, sladovnou, pivovarem, pekárnou,
mlýnem do doby, kdy se na struze řezal led pro chlazení
piva, který se pak rozvážel v plechových vozech.
My jsme si s úlomky ledu coby děti hrály. Za dětských
let paní Déduchové nebylo na Cvrčově tolik domů
jako je tomu dnes. Vzpomíná na krásnou alej třešní, která
byla přibližně od dnešních bytovek až ke kříži na začátku
ulice. A jen dodává: „My měli vždy třešní dost.“ Zkuste
si představit bílý rozkvetlý květen na Cvrčově. Další
třešňová alej byla i z Lobodic do Polkovic.
Z vyprávění je znát, že cvrčovští to měli do dědiny
dál než je tomu dnes, i když vzdálenost je stejná. Paní
Déduchová říká: „Já jsem do dědiny chodila jen do školy,
sokola a po válce do kina.“ Do školy často chodila rodiči
zakázanou cestou ze Cvrčova přímo přes Radchouzka.
Dokonce
mi
vyjmenovala
všechny
rodiny,
které na Cvrčově bydlely. Byla to rodina: Řihoška
Jindřicha, Šnédara Ladislava, Šnédara Františka,
p. Fridricha, p. Nesvadby, p. Tégla, p. Matysíka,
Řezníčka Vojtěcha, Matysíka Otakara, Studničky
Františka, p. Švarce, p. Svítka, p. Vybíralíka. Bydlel
zde též zaměstnanec sladovny, správce sladovny
s úřednicí a dva byty byly na sladovně.
Karel Gott v Lobodicích
Paní Déduchová, též vzpomněla na léta, kdy,
co by ředitelka mateřské školky vyrazila s dětmi přivítat
Karla Gotta, který v Lobodicích natáčel s hanáky
z Kojetína. Tehdy jezdil na voze od Vaculíkového kolem
kostela k žudru a zpíval „Tovačov, Tovačov.“ Dodává:
„bylo to ráz na ráz, chtěli jsme se s dětmi podívat.“ A tak
vzpomene i větu pana Tomáše Orla: „ Ale my jsme
všichni v papučích“ tehdy jen dodala: „Ale to nevadí
děti.“ Podívala se a u školáků s paní Gitou Hladkou tomu
bylo zrovna tak. Též vzpomíná, když Karel Gott šel
k žudru, tam mu paní Svítková děkovala za jeho písničky.
Další vzpomínka byla na pracovní a volné soboty, děti
si to tak nepamatovaly a jednou došla babička
a povídá: „ Já jsem musela jít i v sobotu a ukázat,
že je zamčeno, nevěřil mi, tak se těšil do školky.
Výstavba Mateřské školy
Školka, jak ji dnes známe, má za sebou spoustu práce,
ať už při práci na jejím projektování, ale především práce
Vás občanů. Paní Déduchová vzpomíná na dobu,
kdy školka, dříve se stravováním nebyla a přitom byla tak
potřeba. Na dobu, kdy spousta z Vás podala pomocnou
ruku a školka tak mohla 1. září roku 1981 rozjet svůj
provoz s 58 dětmi. Říká: „To jednou bylo potřeba umýt
okna ještě z lešení.“ Franta Řezníček šel a v sobotu
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v 6 hodin pobudil lidi a vše se zvládlo. Okna byla čistá.
V tom se hnala bouřka, Franta šel znovu, dovedl chlapy
a ti na celém lešení pozobraceli fošny, aby se okna
neušpinila a stihlo se to, jen dodává: „Víte, kolik to bylo
lešení dokola?“
Ve školce byl nábytek na míru, vše krásně sedělo,
jen nám chyběly povlaky na přikrývky. I toto mělo řešení
Došla paní Indráková, v rukou šicí stroj a ve školce tyto
povlaky šila. Paní Déduchová vzpomíná, jak paní
Indrákové říká: „Ty nám tu tak pomáháš, doveď nám
Lidušku jen co to půjde i třeba ve dvou letech.“ Jednou
došla paní Indráková s Liduškou a přišla otázka: „Copak
vy tady?…“ „Liduška má dva roky.“
Ve vzpomínkách paní Déduchové je i jedna na jedno
z prvních hasičských cvičení. Odehrávalo se za humny
a při tomto cvičení někteří z kluků popadali do řepných
řízkových dolů, které byly v místech, kde dnes stojí dům
manželů Zdráhalových.
Arcibiskupská cyklostezka
Arcibiskupská cyklostezka propojí v budoucnu
Tovačov, Lobodice, Uhřičice a Kojetín na Hané.
Smlouvu o spolupráci na projektu už města a obce
podepsaly a schválila ji i předešlá zastupitelstva. Nyní
se obce budou rovnoměrně podílet na vzniku studie,
s níž požádají o dotaci u Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Proč pracovní název Arcibiskupská cyklostezka?
Zhruba desetikilometrový úsek leží na trase
z Olomouce do Kroměříže, tedy mezi dvěma
arcibiskupskými městy. Stezka povede nedaleko
Moravy a jejího soutoku s Bečvou, přes zdejší louky
a lužní lesy.
Kromě zvýšení turistického ruchu chtějí iniciátoři
zajistit také větší bezpečí projíždějících cyklistů,
kteří po trase jezdí.
Předpokládá se, že s výstavbou se začne v roce 2015.
Nová rubrika
Je před námi vánoční čas, kdy se většina lidí snaží
potěšit ty druhé, pohladit je milým slovem, přáním
nebo nějakou jinou pěknou pozorností. My jsme
pro Vás připravili malý dárek, který Vám v budoucnu
může být velice prospěšný. Tímto dárkem je otevření
nové rubriky v Hasičském listu, jež nese název Cesta ke
zdraví. Bude-li Vás tato rubrika zajímat, doporučujeme,
aby jste si hasičské listy zakládali z důvodu návaznosti
jednotlivých článků. Prostřednictvím této rubriky můžete
poznávat, nové skutečnosti, se kterými jste se dosud
nemuseli setkat nebo jste se jimi nezabývali, protože se
Vám nezdály být příliš důležité pro život. Pokud
usoudíte, že tyto informace by mohly být pro Vás
přínosné a časem zjistíte, že se díky jim zlepšila i kvalita
Vašeho života, budeme rádi. Těšíme se, že Vás nová
rubrika osloví

Cesta ke zdraví
Zdraví máme ve svých rukou. Chce-li člověk být
zdravý, vitální, držet si dobrou kondici a také váhu
odpovídající jeho tělesné schránce, musí pro tento cíl
něco udělat. Důležité je nadšení k tomuto cíli jít,
avšak neméně
důležitá
je
zde
i
sebekázeň
( sebeovládání ).Pokud jste schopni ovládat sami sebe
a cítíte, že toto téma by mohlo pro Vás být dobré,
pak máte nejlepší předpoklady odstartovat svoji životní
cestu ke zdraví, pokud jste již tak neučinili. Další
důležitou věcí je uvědomění si, co pro tuto věc mohu
udělat já sám. Možná většina populace si neuvědomuje,
protože k tomu nebyla dostatečně vedena, že největší
podíl na zdraví má naše stravování. Touto otázkou
se budeme v nejbližších hasičských listech podrobněji
zabývat.
70 bilionů buněk z nichž je náš organismus sestaven
totiž potřebuje hodnotnou stravu. Pokud ji dostanou, cítí
se dobře a jsou klidné, tudíž jsme v pohodě i my. Budeme
se zabývat tím, co to je hodnotná strava, čím bychom
se měli stravovat a proč. Povíme si, jak funguje lidské
trávící ústrojí, abychom to, jak se máme stravovat uměli
dobře pochopit. Také si řekneme jak naši pohodu, pocity
a různé stavy může ovlivnit správné stravování. Povíme
si, jaké potraviny jsou důležité pro náš organismus
a které nám naopak škodí. Také si budete moci přečíst
něco o výjimečných, takzvaných superpotravinách, které
našim buňkám dodávají mnohonásobně více živin, tudíž
podporují samouzdravovací účinky našeho těla a navíc
jsou přírodního původu, žádná chemie ( je mnoho
příkladů o tom, jak vyléčily nemocné lidi, dokonce
navrátily plodnost ). Zamyslíme se nad kvalitou současné
stravy, jak nám ji nabízejí potravinové řetězce, také
nad překyselováním organismu a tím i možnosti výskytu
rakoviny. Řekneme si též, jak se proti ní bránit.
V posledních letech se v našich ústech čím dál častěji
objevuje slovo stres, je to daň dnešní uspěchané doby.
Důsledkem stresu zalije naše tělo kyselina solná
a způsobí tím obrovské překyselení organismu. Dáme
Vám i návod , jak se proti stresu vlivem správného
stravování částečně bránit. Mohli bychom jmenovat ještě
další věci, které můžeme správnou stravou ovlivnit,
ale nepředbíhejme, vše se dozvíte postupně. Na závěr
povzbuzení pro dříve narozenou generaci, ta si zaslouží
klidné a zdravé stáří, které si mohou správným způsobem
stravování také udržet nebo dokonce vrátit.
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Živý Betlém 24.12.2014 od 15 hodin v žudru
Vánoční koncert 26.12.2014 v 18 hodin v kostle
Vánoční a novoroční přání
Vážení spoluobčané, výbor hasičského sboru
v Lobodicích Vám prostřednictvím devátého hasičského
listu ze srdce přeje, krásné a klidné prožití Vánočních
svátků, podle Vašich představ, pevné zdraví a také to,
aby se Vám dařila plnit všechna Vaše předsevzetí po celý
příští rok.
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