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Slovo starosty
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli, je tu podzim.
Léto pro nás neznamenalo okurkovou sezónu, ale připravili jsme několik
zajímavých akcí a věřím, že si každý z nabídky mohl vybrat. Jsem rád, že se na
akcích setkáváme. Babí léto jsme zahájili bohatým hodovým programem, který
jste navštívili v hojném počtu a myslím, že si všichni užili pohodu a radost.
Prostě bylo to fajn.
Teď už se pomalu chystáme na adventní čas, proto bych vás rád pozval na
Mikulášský jarmek do Valašských Klobouk. Jarmark je známý svými čertovskými
průvody a maskami. Je zde připravený bohatý program pro děti i dospělé
včetně tradičního adventního trhu.
Nabídka dalších akcí je součástí tohoto Zpravodaje a věřím, že si každý přijde
na své.
Za všechny organizátory vás srdečně zvu.
Petr Hlavinka
DOTACE? DOTACE!
Tentokrát se v této rubrice budu věnovat pouze výstavbě kanalizace, která již
konečně byla zahájena počátkem prázdnin stavebními pracemi na
kanalizačních stokách v obci Polkovice.
Předpokládám, že většina z vás obcí Polkovice již projížděla a všimla si čilého
stavebního ruchu, ovšem je nutné zdůraznit, že zde současně probíhá i výměna
starého azbestového vodovodního potrubí za potrubí z tvárné litiny.
Dobrá zpráva je, že firma Vodovody a kanalizace Přerov vyslyšela naši prosbu o
výměnu potrubí i v naší obci během nebo těsně po výstavbě naší splaškové
kanalizace.
Díky tomu budeme mít před opravami chodníků a komunikací již vyměněny
všechny inženýrské sítě, takže by v následujících letech nemělo docházet
k opětovnému narušení opravených komunikací.
V měsíci září přijela specializovaná firma z Rakouska provádějící uložení tlakové
kanalizace, která vzájemně propojuje obce Lobodice, Oplocany, Polkovice a
dále pokračuje do Uhřičic, kde se připojí na již vybudovanou tlakovou
kanalizaci s vyústěním na ČOV v Kojetíně. Jedná se o zajímavou technologii,
která je u nás využívána jen ojediněle, třebaže jde o zatím nejšetrnější a
nejrychlejší dosud známou metodu pokládání potrubí tzv. pluhování. Potrubí
bylo především pokládáno v rámci polních cest do hloubky 1,5 až 2 metry. I
přes šetrnost této metody došlo k rozrytí a poškození nejen cest, ale i části polí.
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Dotace? Dotace!
Stavební firma tyto polní cesty opraví a zemědělcům veškeré vzniklé škody
uhradí. Při využití klasické výkopové technologie by došlo k podstatně vyšším
škodám na majetku, došlo by k tzv. obrácení zeminy a na povrch by se dostala
hluchá zemina, která způsobuje nízké výnosy plodin.
Děkuji všem zemědělcům a občanům za jejich shovívavost, toleranci a spolupráci.
Stavební práce mezi obcemi tímto neskončily, ale budou pokračovat protlaky
pod cestami a pod řekou Valovou. Dále se zde budou také osazovat šachty, ve
kterých budou kalníky a vzdušníky, což jsou zařízení, která mají zaručovat
bezproblémový tok splaškových vod až do ČOV Kojetín.
V naší obci se budou postupně rozbíhat práce na kanalizaci na jaře 2020 a
potrvají minimálně do zimy 2021.
Čeká nás tedy velice náročné období, kdy stavební práce na kanalizaci a vodovodu
budou všem způsobovat různá omezení, proto vás již teď prosím o trpělivost a
shovívavost a děkuji vám za to.
Přípojky jsou vyprojektovány a žádám všechny majitele nemovitostí
nebo jejich zástupce, aby si od pondělí 4. listopadu vyzvedávali
projektovou dokumentaci k jejich domovním přípojkám, tuto následně
zkontrolovali a v co nejkratší době schválili, případně doručili své
připomínky na obecní úřad.
Přeji nám všem pevné nervy, příznivé počasí a optimální podmínky pro
výstavbu kanalizace
																		

Ukázka techniky
pro pluhování
v praxi. Při práci
mezi obcemi.
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Petr Hlavinka

Ohlédnutí za létem
VÝLETY
Obec v létě organizovala tři výlety tak, aby si mohl vybrat opravdu každý.
První výlet zájemce zavedl do pevnosti Bouda u Králík. Chlapci a chlapi zaujatě
poslouchali výklad průvodce, který je členem Společnost přátel čs. opevnění.
Tato společnost se o pevnost, ale i celou soustavu opevnění v okolí stará.
Dělostřelecká tvrz Bouda je jediná nepřestavovaná čs. dělostřelecká tvrz,
unikátní je rovněž ten fakt, že si na svůj provoz musí sama vydělat. Dalším
navštíveným místem byla Hora Matky Boží u Králík s klášterem, ve kterém byli
internováni kněží. Toto místo je postupně opravováno a vydává smutné
svědectví o tom, co dokáže provést člověk člověku.
Druhý výlet letošního parného léta mířil do Žďáru nad Sázavou. Nejprve jsme
se seznámili s památkou UNESCO – poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře, potom jsme se prošli do zámku, který je ve vlastnictví rodiny
Kinských, jejíž členové se zasloužili o zpřístupnění většiny budov a to v duchu
hesel rodu: „Naše minulost, zdroj naší budoucnosti” a „Společnost, která tvoří,
může vzkvétat a žít dál”. Někdo si vybral návštěvu interaktivního Muzea nové
generace, někdo zůstal věrný tradici a prošel si velký zámecký okruh
i s obrazárnou. Cestou k vodní nádrži Pilská jsme minuli i barokní hřbitov, který
byl vystavěn pro oběti moru, na který však ve Žďáru nikdo nezemřel. Nu a kdo
se nestihl v přehradě okoupat, ten na závěr zmokl. Ale snad to nikomu na
náladě neubralo.
Poslední výlet zavedl rodiny s dětmi a dospělé se srdcem dětí do jedné z našich
nejkrásnějších zoologických zahrad, do Lešné.
CYKLOVÝLET
Na rozloučenou s prázdninami jsme opět uspořádali cyklovýlet pro všechny.
Letos byla účast zase větší a všichni byli spokojení, takže všem oragnizátorům,
ať už myslicvům, sportovcům , hasičům či obci, patří velký dík.
TÁBOR
Poslední prázdninový týden jsme zase připravili přílobodický tábor. V jeho
průběhu jsme se ocitli na ostrově Madagaskar. Podle známého animovaného
filmu jsme si každý den hráli na jednoho z hlavních zvířecích hrdinů filmu. Děti
se pobavily například při hře na lva Alexe, u soutěže o nejtlustší hrošici Glorii,
při tanci králů Jelimánů nebo při vyrábění masek těchto zvířat. Výlet do ZOO
Lešná nám umožnil spatřit zvířecí kamarády naživo, kromě hrošice Glorie jsme
je našli úplně všechny. Děti byly během celého tábora veselé a nepokazily
žádnou legraci. Někteří se při loučení už těšily na další léto a další tábor.
Jana Ježková
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Fotografie z léta
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Hanácké léto na kolejích
V srpnu se naposledy projely po kolejích mezi Kroměříží a Tovačovem spoje
Hanáckého léta na kolejích a dostali jsme se tedy do fáze, kdy můžeme celou
akci zhodnotit.
Pro začátek je nutno říci, že vlivem odmítnutí ČD na akci se jakkoliv podílet a
následně vlivem původně neplánované celoletní výluky trati mezi Kojetínem a
Chropyní (kam jsme původně také chtěli zajíždět), se nám přípravy akce na jaře
dostaly do poměrně velkého časového skluzu. Nestihla se tak udělat např.
propagace akce v takovém rozsahu, jak jsme se původně dohodli na společné
schůzce v Tovačově. Nicméně jak se později ukázalo, vlaky si přesto své cestující
našly a nebylo jich málo. Jako pořadatele nás účast cestujících velmi překvapila,
místy až nemile, protože se ukázalo, že náš klubový motoráček "Hurvínek"
cestující i s kočárky ve špičkách prostě nepobere. A protože momentálně
nemáme k dispozici žádný vhodný přípojný vagónek, budeme muset napříště
počítat s nasazením větších motorových vozů.
Celkem jsme za 11 provozních dní odvezli asi 3800 cestujících, což je průměrně
cca 34 cestujících na každý spoj, přičemž jako minimální kritérium
smysluplnosti počinu jsme si ještě před sezónou stanovili počet 20 cestujících
na spoj. A protože se před pár dny oficiálně uzavřela příprava celostátního
vlakového jízdního řádu pro rok 2020, ještě před uzávěrkou jsme do něj
protlačili i návrh spojů na Hanácké léto na kolejích 2020. Pevně tedy věříme, že
nebudete namítat nic proti tomu, když Hanácké léto na kolejích realizujeme.
Na příští rok jsou v plánu také 2 obraty z Tovačova do Chropyně.
R. Kolmačka, Kroměřížská dráha, z.s.

foto Kamil Boháček
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Hody 2019
Hody v letošním roce vyšly přesně na svátek sv. Matouše. A také vyšlo krásné
počasí. Takže si děti mohly bohatě užít všech pouťových atrakcí, které k nám
dorazily. A dospělí si mohli vybrat z dnes již tradičního programu celého
víkendu.
Páteční přátelské utkání žen a starých pánů sice skončilo vítězstvím starých
pánů po přímých kopech, nicméně někteří upozornili, že sudí neviděl
rozhodující branku, která by zásadně změnila výsledek ve prospěch žen. Takže
příští rok bude muset být zápas zopakován a snad se dočkáme spravedlivé
odvety. Rozrušeným divákům horké chvíle zpříjemnily lobocké bochetky –
sladké i slané.
Večerní zábava nabídla hudbu skupina AXEL a tombola pak byla třešničkou na
dortu.
Sobotu zahájil turnaj v nohejbale.
Hodové odpoledne plné slunce přineslo vystoupení dětí, vyhlášení výsledků
soutěží, muziku v podání známé Věrovanky, baviče Frantu Uhra a také Turnaj
turnajů skupiny historického šermu Markus M, jejichž vystoupení zdržel občan,
který si přivázal k nezbytné rekvizitě své kolo. Dobrou náladu ale nic
nepokazilo. Po sedmé hodině se rozešli poslední spokojení návštěvníci.
Nedělní ráno uvítal souboj rybářů. I když úlovkům dopoledne moc nepřálo,
nakonec došlo na vzrušující boj o centimetr. Ano, přesně jeden centimetr
rozhodoval o celkovém vítězi, naštěstí se jeden kapřík umoudřil a natáhl se.
Fotbalová soutěž ukončila hody v Lobodicích.
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Z hodů

Utkání žen a starých pánů

Hodová zábava
organizovaná
našimi myslivci

foto Kamil Boháček
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Z hodů
Franta Uher potěšil své fanoušky

Vítězný tým nohejbalového turnaje
Turnaj turnajů byl
veselý, ale i napínavý.
Markus M v akci spolu
s Tomáškem.

Dva vítězní Tomášové,
ale i všichni ostatní stateční

foto Kamil Boháček
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Výsledky hodových soutěží
Fotbalové utkání žen a starých pánů skončilo v řádném hracím čase remízou
8:8 ( jak tvrdil sudí) a po přímých kopech zvítězili těsně staří pánové. Penalty
byly především rodinnou záležitostí Navrátilů.
Sobotní nohejbalový turnaj přinesl líté boje týmů, které si nakonec medailové
pozice rozdělily takto:
1. místo tým Litrpůl - Pavel Řihošek, Pavel Hrňa, Tomáš Gregovský
2. místo tým Loli - Alois Studnička, Josef Studnička, René Kejval
3. místo tým AD - Rosťislav Indrák, Petr Navrátil, Tomáš Smrčka
O lobockó bochetko soutěžily buchty slané i sladké, tradiční i novější. Diváci
fotbalového utkání poctivě chutnali a vybírali. O kvalitě všech dobrot svědčí
rovnost hlasů a minimální rozdíly v hlasování.
1. místo obsadily dvě pekařky - Hana Škrabalová se slaným závinem a
Kateřina Dvořáková s tradičními trubičkami a věnečky
2. místo patřilo také dvěma soutěžícím, byly to – Jana Řihošková s
obrácenými muffiny a Iveta Harangová s krémovými řezy
3. místo získala svými skvělými čokoládovými řezy Lucie Mertová
Od května jsme měli příležitost pozorovat, jak jsou Lobodice krásnější díky
pečlivým zahradnicím a zahradníkům. Soutěž o nejhezčí předzahrádku nebo
květinovou výzdobu Lobodice kvetou díky vám měla dvě kola.
Internetové hlasování s přehledem vyhrála Petra Dostálová, cenu za druhé
místo si odnesla Eva Dočkalová a za třetí místo Drahomíra Grešáková.
Hlasování pomocí lístků vybralo jiné vítězky:
1. místo Erika Studničková
2. místo Hana Škrabalová
3. místo Vojtěška Vaculíková
Rybářské závody
1. místo Tomáš Látal s Tomášem Dvořanem - nejdelší ryba 53 cm
2. místo Evžen Hormaňski ryba 52 cm
3. místo Michal Mojžíš nejvíce úlovků - 12 ryb
Děkujeme všem, kdo se starají o vzhled obce a také těm, kdo se účastní soutěží
třeba jen pro radost.
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Názory čtenářů
Vážená zpravodajská rado!
Když jsem našel ve schránce Lobodický Zpravodaj č. 1/2019, tak mě první
napadlo; 1 stránka děs a hrůza. Tomu říká náš pan starosta INOVACE?
Propadák !!!! Jestli tam chtěl mít svoji fotku tak ji měl dát na přes celou stránku.
Vypadalo by to líp. Myslím, že první stránka by měla vypadat úplně jinak.
Mělo by tam být něco co má vztah k obci (znak, škola apod.) Prostě žádné
psaní, ale více barvy. Prostě tento kabát nesluší! Hodně používaný výrok pana
starosty zní: „ Co já budu starostou tak to bude tak jak řeknu“. To pro mě
znamená to, že něco navrhne a zastupitelé jen kývnou na souhlas. Například;
na dotaz několika občanů proč nepropaguje třeba v Přerovsku, např. hody,
nebo různé akce odpoví „ dělám pro Lobodice a ne pro cizí“. Další příklad:
digitální hodiny na OÚ předělat na dům služeb. Starosta řekne: „mě se to nelíbí“.
Nevěřím tomu, že všichni zastupitelé mají stejný názor. V každém případě
netvrdím, že svou práci dělá špatně. Právě naopak, ale neměl by prosazovat co
se mu nelíbí a není z jeho hlavy, aby celá obec se tomu podřizovala. Kdyby se
po této stránce změnil a prosazoval veřejné akce (hody, apod.) a poslechl si
názory jiných a sem tam ustoupil ze svého „JÁ“ tak věřím, že příští volby obhájí
své starostenské křeslo. Děkuji redakční radě, jestli jste tomuto příspěvku
věnovali čas.
Zpravodaji zůstanu věrný (doufám, že v jiném kabátě).
Zdraví vás Lobočák tělem i duší.
																					Došlík Josef
Vážený pane Došlíku,
vzhled zpravodaje a náplň je věcí redakční rady, pan starosta v tomto nemá ani
poradní hlas. Přistoupili jsme k novému zpracování, kdy do připravených šablon
na webu vkládám upravené příspěvky, fotografie, graficky zpracovávám a učím
se. Z neznalosti jsem zvolila úvodní stránku, která se nabídla jako první a máte
pravdu, že nijak oslňující dílo nevzniklo, a věřte, že mne to mrzí nejvíc. Ilustrační
fotografie z Vítání občánků byla skutečně s panem starostou, ale ten na výběr
neměl žádný vliv.
Pokud někdo napíše článek, zašle do redakce např. Přerovska, není redakce
povinna článek zveřejnit, takže schválení či neschválení propagace nezávisí na
rozhodnutí ani zastupitelstva ani starosty.
Co se týká digitálních hodin na Domě služeb, nejde jen o stanovisko pana
starosty, že se na obnovenou fasádu nehodí.
Ostatně některá rozhodnutí patří pouze do kompetencí každého starosty a
některá tato rozhodnutí se nemusí líbit. Všichni víme, že není na světě člověk
ten, aby se zalíbil lidem všem.
																					Jana Blažková
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Měnová reforma 1953 - abychom nezapomněli
K peněžní reformě přivedly naši zemi velké ekonomické potíže, způsobené
špatným vedením plánovaného hospodářství a orientace na těžký průmysl –
především zbrojní. Dělníci vydělávali velké peníze, ale nebylo za co je utratit,
protože lehký průmysl vyrábějící spotřební zboží byl utlumen. Pět let od
únorového převratu v roce 1948 byla ekonomika naší země pod vedením KSČ
přivedena ke krachu a obrovská vnitřní zadluženost měla být vyřešena
měnovou reformou. Vedení strany a vlády tuto reformu tajně připravovalo.
K provedení měnové reformy došlo navzdory tvrzení prezidenta Antonína
Zápotockého, který v pátek 29. května v rozhlasovém projevu veřejnost
ujišťoval, že naše měna je pevná, měnová reforma nebude, že fámy šíří třídní
nepřátelé. Záznam projevu komunisté zničili a část přemluvili. V sobotu 30.
května po 17 hodině předseda vlády Viliam Široký oznámil, že stávající
bankovky budou platit pouze do konce měsíce (1 den). Akce byla prezentována
jako vítězství pracujícího lidu a úder buržoazii. Ve skutečnosti šlo o
znehodnocení úspor a vkladů všech. Výměna bankovek probíhala od 1. června
1953. Nové československé bankovky byly v předstihu vytištěny v Sovětském
svazu. Pečlivým záznamem výměny režim získal dokonalý přehled o majetku
jednotlivých občanů. Občan si mohl vyměnit svých původních 300 Kčs za 60
nových. Vyvolené osoby z řad funkcionářů, důstojníků a milicionářů mohly si
údajně vyměnit i více. Většina peněz v hotovosti, byla ale vyměněna v poměru
1:50. Za každých 100 Kčs dostal občan 2 nové koruny. Živnostníci tak byli
předurčeni ke krachu. Vklady na vkladních knížkách byly měněny následovně:
U vkladu do 5000 Kčs v poměru 1:5. U vkladu od 5000 Kčs do 10000 Kč
v poměru 1:6,25. Vklady na 10000 Kčs v poměru 1:75. Dluhy u peněžních ústavů
se přepočítaly v poměru 1:5. Vklady se znehodnotily, ale dluhy se musely
splácet i nadále. Nastal okamžik, kdy naspořené životní úspory se doslova
vypařily. S provedenou reformou byl zrušen přídělový systém. Reforma
pomohla komunistům přežít, ale zároveň spustila první velké protesty proti
jejich vládě. Reforma probíhala velmi emotivně.
													
Ing. Stanislav Hlavinka podle kronik

Rub a líc bankovek vytištěných
v Moskvě v tiskárně Goznak
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Ze sportu
SK SOKOL LOBODICE, Z. S.
Mužstvo mužů oddílu kopané zahájilo podzimní část okresní soutěže s těmito
výsledky:
18. 8. 2019 Lobodice – Tovačov „B“ 1:2 (1:0) – branka: Vrba Jan
24. 8. 2019 Polkovice - Lobodice 2:2 (5:4 PK) (0:1) – branky: Havrila Pavel,
Baďura Michal
1. 9. 2019 Říkovice – Lobodice 0:0 (1:3 PK)
8. 9. 2019 Lobodice – Bochoř 2:0 (1:0) – branky: Vrba Jan, Dvořák Jiří
14. 9. 2019 Dukla Hranice - Lobodice 5:1 (2:1) – branka: Havrila Petr
22. 9. 2019 Lobodice – Soběchleby 2:5 (1:2) – branky: Dvořák Jiří 2x
Po těchto výsledcích jsou muži v tabulce okresní soutěže na 8. místě se 6 body
a skórem 8:14.
Po dohodě s TJ Sokol Tovačov jsme přihlásili do krajské soutěže společná
družstva starších i mladších žáků.
Družstvo mladších žáků zahájilo podzimní část sezóny v krajské soutěži
s těmito výsledky:
24. 8. 2019 Újezdec - Lobodice 3:3 (1:4 PK) (1:1) – branky: Nemrava Radek 2x,
Kohn Jakub
1. 9. 2019 Lobodice - Mikulovice 16:0 (8:0) – branky: Nemrava Radek 7x,
Absolon Erik 5x, Hlub Richard 3x, Palčík Zdeněk
8. 9. 2019 Chválkovice - Lobodice 5:1 (2:1) – branka: Brabec Daniel
11. 9. 2019 Lobodice – Kostelec n/H 6:2 (3:1) – branky: Nemrava Radek 2x,
Kohn Jakub 2x, Hlub Richard 2x
14. 9. 2019 Lobodice - Jesenec 5:2 (4:1) – branky: Hlub Richard 3x, Brabec
Daniel, vlastní
21. 9. 2019 KMK Zubr Přerov – Lobodice 1:5 (1:1) – branky: Nemrava Radek 3x,
Absolon Erik, Lehký Martin
25. 9. 2019 Lobodice – Šumperk 0:12 (0:7)
Po těchto výsledcích je mužstvo mladších žáků na čtvrtém místě se ziskem
14 bodů a se skórem 36:25.
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Areál Letní
Letošní sezóna v areálu Letní byla bohatší než v předchozích letech, takže
pronajímatel SK Sokol Lobodice může mít radost.
Víceúčelové hřiště využívala škola i školka každý týden, pokud nepršelo, dále
zde sportovali děti z příměstského tábora, ale i sportovci z řad našich občanů.
V srpnu například proběhl florbalový turnaj, nesmíme zapomenout ani na
hodový nohejbalový turnaj a samozčejmě přátelská utkání. Skvělé je i to, že ani
tenisový kurt nezůstává opuštěný.

Areál Letní se postupně přetváří ve vlídné zázemí pro různé akce, díky úsilí
především pana Aloise Studničky získává i renomé jako kemp.
Zatímco loni využilo ubytování v kempu 10 lidí, letos to bylo 95 lidí, dále zde
proběhl rybářský tábor pro 30 dětí a 10 dospělých. Rybáři si objednali už další
termín na příští prázdniny.
Nárůst zájmu lze přičíst inzerci na webu kraje, Moravské cyklostezky, seznamu.
cz, mapy.cz a v katalogu kempů.
Potěšující je, že se někteří nejen vrací, ale informují své známé, kterým se náš
kraj líbí a chtějí ho poznat jako turisté.
z podkladů Aloise Studnčky
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Hasičské závody

24. srpna proběhla
v Lobodicích pohárová
soutěž v požárním útoku
mužů a žen. Bojovalo zde
14 družstev můžů a
13 družstev žen.

Připomněli jsme si také deset let
provozování zdejšího
hasičského cvičiště, proběhlo i
celkové vyhodnocení Velké ceny
MHJ okresu Přerov
foto Kamil Boháček
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Ze sportu
GEROY
Víte, kdo je geroy? Geroy znamená rusky hrdina. Víte, co dělá hrdina? Překonává
své limity. A přesně o tom byl závod Geroy, který se konal v Přerově dne
29.6.2019.
Já a moje kamarádka Natka jsme se takového závodu zúčastnily již podruhé.
Jedná se o závod po okolí Přerova v délce asi 10 km s počtem asi 30ti překážek.
Překážky byly různého druhu: bláto, voda, plazení pod ostnatým drátem,
házení pneumatikou, vláčení pytlů na zádech, vysoké i nízké překážky,
ochutnávka červů nebo také brodění špinavou Bečvou.
Už v prvním ročníku jsme se přesvědčily o tom, že takový závod není pouze
o fyzické zdatnosti. Když si sáhnete na opravdové dno svých fyzických sil,
je na čase podpořit psychiku. Zde se osvědčilo, že jsme do toho šly společně,
podporovaly jsme se navzájem a v určitých okamžicích to bylo opravdu
potřeba. Nejhorší překážkou pro nás letos bylo překonání překážky s dráty,
které dávaly elektrické šoky každé 2 vteřiny. Šlo hlavně o překonání strachu ze
zásahu proudem. I přes mnohé překážky a nástrahy jsme závod dokončily
a medaili jsme si musely zasloužit poslední překážkou- sáhnout si pro ni do
otvoru pod elektrickým napětím.
Ze závodu jsme si odnesly spoustu šrámů, modřin a odřenin, ale hlavně pocit
štěstí, že jsme překonaly své limity a k tomu také odměny za 3.místo v kategorii
juniorů.
Lucie Orlová a Natálie Prokopová
															

Jsme moc pyšní a gratulujeme!
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Z receptů lobocké bochetky
Na slanou roládu potřebujeme cca 300 g hladké mouky, 1 žloutek, 1 lžička
cukru, necelá půlka kostky kvasnic, 150 ml mléka, dvě hrsti smažené cibulky,
2 vrchovaté lžíce sádla, cca 200 g šunky, cca 200 g strouhaného sýru (gouda,
eidam, ementál...)
Ve vlažném mléce rozmícháme cukr a droždí a necháme vzejít kvásek.
Ten přidáme spolu se žloutkem do mouky a vypracujeme těsto. Necháme ho
asi půl hodiny kynout, pak do něj zapracujeme rozpuštěné zchladlé sádlo a
cibulku. Necháme vykynout - za půl hodiny na teplém místě zdvojnásobí svůj
objem.
Těsto rozdělíme na tři části, každou vyválíme na tenko do obdélníku jako
čtvrtka výkresu. Jednotlivé obdélníky poklademe šunkou a posypeme
strouhaným sýrem - od širší strany. Volně je zabalíme, spleteme do copu nebo
překroutíme jak se nám povede a dáme do sádlem vymazané formy na
biskupský chlebíček.
Necháme ještě vykynout ve formě, než se nám vyhřeje trouba na 170 stupňů.
Pak pomažeme sádlem, můžeme i bílkem a posypeme hrstí sýru. Formu volně
zakryjeme alobalem nebo pečícím papírem (těsto nabude) a pečeme 40 minut.
Na posledních deset minut papír sundáme.
Na obrácené ovocné muffiny potřebujeme 70 g másla, 120 g cukru, 150 g
hladké mouky, 1.5 lžičky kypřicího prášku do pečiva. 125 ml kefíru, 1 vejce,
18 mirabelek nebo jiné sezónní ovoce, 100 g borůvek.
Plech na muffiny vymažeme kouskem másla (pokud ho tam budou kousky
zůstávat, tím lépe! :-)), mirabelky rozkrojíme na poloviny a troubu zapneme
na 170 stupňů.
Do každé prohlubně v plechu nasypeme 1/2 lžičky cukru, přidáme řeznou
stranou dolů vždy tři poloviny mirabelek a zasypeme pár borůvkami. Skvělá
bude určitě i kombinace hrušek a brusinek, jablek či broskví s mandlemi,
použít ale můžeme i prostě jen samotné švestky.
Máslo vyšleháme se zbytkem cukru do pěny, postupně přidáme vejce, kefír
a mouku prosátou s práškem do pečiva. Vzniklým těstem po lžících naplníme
muffinové formičky s ovocem a dáme asi na 20 minut péct dozlatova. Ovoce
pustí během pečení šťávu, která se může dostat i nad těsto, takže se toho
případně nelekejte!
Upečené muffiny necháme aspoň 10 minut odležet, pak plech otočíme,
muffiny vyklopíme a necháme úplně vychladnout.
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Ze školy
Co bylo a co chystáme ve školní jídelně
Abychom nemusely děti nutit jíst různě upravenou zeleninu, ryby, maso nebo
ovoce nějak násilně, připravily jsme v loňském roce soutěž O největšího jedlíka.
Každý druh jídla měl svůj barevný lístek, třeba sladké jídlo mělo červenou
barvu, zelenina zelenou atd. Pokud děti jídlo snědly, dostaly lístek příslušné
barvy. Motivace byla veliká a největší jedlíci byli v červnu náležitě odměněni,
pěkně podle počtu a podle barev.
V letošním roce jsme nevyhlásily soutěž, ale každý měsíc jsme na něco zaměřily.
Podzimnímu ovoci a zelenině jsme zasvětily září až listopad, v prosinci se
mohou všichni těšit na starší i moderní vánoční jídla, dny mezinárodní kuchyně
proběhnou od ledna do března, v dubnu bude velikonoční menu a
mezinárodní kuchyně zase zavládnou od května do června.
Navíc jsme v každém měsíci vyhradily dva obědy na přání dětí, která vhazují do
kouzelného hrnce. Uvidíme, po čem děti touží. Krupice je jistá.
Dobrou chuť všem přeje kolektiv ze školní jídelny
Ve škole
Školní rok nám začal novým týdnem pro zdraví.
V září za námi přijeli ambasadoři projektu VZPoura úrazům, který několik let
organizuje VZP. Letos přijeli Pavel Brož a Radomír Krupa. Oba dětem vyprávěli,
jak snadno se může člověk fatálně zranit i při běžných činnostech, povídali si
společně o ochraně zdraví, o bezpečnosti, o prevenci úrazů. Na to potom
navázal Kurz první pomoci, který s námi absolvovali odborníci ze záchranky
nebo urgentního příjmu nemocnic. Letos si děti prohlédly také plně vybavenou
sanitku.
Několikrát za námi také ještě přijede malíř, kterého znáte z regionálního tisku,
pan Lubomír Dostál, který s dětmi společně kreslí. V prosinci nám ukáže novou
knihu o kapříku Metlíkovi zasvěcený rybář Jan Opatřil.
Po celý rok bude probíhat Malá technická univerzita, kde se děti i žáci
seznamují s principy plánu a map, stavbami domů, ale i větších technických
staveb, přitom se učí reálně pracovat s plány obcí, staveb, ale i vlastní fantazií,
zjišťují, jak jsou vytvořeny věci kolem nás a učí se vážit si práce vlastní i
ostatních.
Určitě nebudou chybět ani oblíbené dílničky s Veronikou Matlochovou a
naučné programy mimo školu..
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Vzpomínka
V roce 1976 Karel Gott natáčel v Lobodicích. Ani tady nezapomínal na obyčejné
lidi, kteří ho milovali.
Přinášíme několik fotografií z obecního alba jako vzpomínku.
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Povinné čipování psů
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR). Pořizovací cena mikročipu se
pohybuje mezi 120 - 450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete.
Obal mikročipu je vyroben z materiálů, na které organismus zvířete nereaguje
jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Případná nepovinná registrace se provádí v národním registru vložením čísla
čipu.
			Z webu: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
Čipem musí být označeni všichni psi bez ohledu na rasu či věk.
MVDr. Zavadil tuto službu provádí po telefonické dohodě ( tel. 602 547 108).

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011
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Pozvánky , nabídka
ADVENTNÍ VÝLET
Zveme vás na tradiční obecní
adventní výlet. Tentokrát na pořádný
Mikulášský jarmek do Valašských
Klobouk
v sobotu 7. prosince 2019.
V pořadí již osmadvacátý ročník
jarmeku nás pozve na ukázky
starodávných řemesel, lidových zvyků
patřících k adventu, rozveselí
mikulášskou obchůzkou
s průvodem čertovských družin.
Přihlašujte se na obecním úřadě,
odjezd je plánován z točny v 7:00.
PLÁN AKCÍ
25. 10. lampionový průvod
23. 11. adventní dílničky v sále od 14:00
30. 11. Den pro seniory v sále od 14:00
6. 12. VČS hasičského sboru
7. 12. adventní výlet do Valašských Klobouk
8. 12. adventní koncert v kostele od 15:00
11. 12. Česko zpívá koledy v 18:00 u školy
13. 12. vánoční vystoupení a výstava v sále od 17:00
24. 12. živý Betlém u žudru od 15:00
27. 12. turnaj v šipkách
28. 12. turnaj ve stolním tenise
31. 12. silvestrovský ohňostroj u obecního úřadu
1. 1. novoroční výšlap
Nabídka
Obec Lobodice nabízí občanům
sjednocení vzhledu popisných čísel.
Zájemci o výměnu stávajích se
mohou nahlásit na obecním úřadě.
Cena tabule z hliníkového plechu
je 120,- Kč.
Omlouváme se všem, kdo čekali na usnesení z jednání zastupitelstva. Vzhledem
k rozsahu čísla jsme aktuálně zařadili vzpomínkovou stránku,
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, provozní doba dle objednávek
MASÁŽE
Rostislav Sedláček, tel. 608 628 995, provozní doba dle objednávek
THAJSKÁ MASÁŽ, SKANDINÁVSKÁ MASÁŽ, REFLEXNÍ TERAPIE
Iveta Boháčková, tel. 608 605 960, 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
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
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.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00

X

Důležitá telefonní čísla:
OBECNÍ ÚŘAD

POLICIE – 158
HASIČI – 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
TÍSŇOVÁ LINKA – 112

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
PORUCHY
plyn - 1239
voda – 800 167 427
elektřina – 840 850 860

LINKA DŮVĚRY
Bílý kruh bezpečí 116 006
Linka bezpečí pro děti a mládež 116 111
Zlatá linka seniorů po – pá v době 08,00 – 20,00 hod – 800 200 007, Elpida
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
dospělí 581 271 111, 725 797 148, Agel
LÉKAŘI
MUDr. Bouchalová, Tovačov 581 731 562
MUDr. Goldbach, Tovačov 581 731 532
MUDr. Šmídová, Tovačov 581 731 589
LÉKÁRNA
otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max, Denisova 11 (v objektu
hypermarketu ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod, 581 702 655
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, 777 873 344
pondělí – pátek, nejpozději do 6:30 v daný den
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