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Slovo starosty
Vážení občané,
jsem velice rád, že po dlouhém období různých opatření, které se týkaly
koronaviru, jsme si mohli konečně vydechnout a setkat se na různých
akcích, o kterých se dočtete. Naše životy se snad vrací do normálních kolejí
a my můžeme připravovat další aktivity, které vás, doufám, zaujmou.
Výstavba kanalizace se úspěšně blíží ke konci, probíhají úpravy chodníků,
zelených ploch a drobné dokončovací práce. Pomalu je dílo předáváno, již
teď je jisté, že možnost připojovat se bude nejdříve na jaře roku 2022. O
podmínkách připojení bude každý majitel nemovitosti informován písemně.
Prosím vyčkejte a v žádném případě se na tuto kanalizaci nepřipojujte bez
tohoto písemného vyzvání.
Jsem si vědom toho, že firma, která provádí výměnu vodovodního řádu,
nezačala zrovna nejlépe a způsobila mnohým z vás velké starosti. Po
několika proběhlých jednáních s realizační firmou VK - Aqua Olomouc, spol.
S.r.o. a VaKem Přerov se průběh prací daří lépe koordinovat a řešit vzniklé
problémy rychleji. I v budoucnu však bude tato výměna spojena s různými
omezeními. Prosím tedy o vaši trpělivost, protože práce budou probíhat i v
příštím roce.
Naše malá vodní elektrárna zaujala Ing. Martina Hudce z Odboru fluidního
inženýrství Victora Kaplana Energetického ústavu Fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně, který zadal studentům bakalářskou práci na téma
Historie využití vodní síly v lokalitě Lobodice. Toto zpracoval Bc. Vojtěch
Koutný a my máme možnost se s touto prací seznámit na odkaze https://
www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/132700. Tato práce pohlíží na MVE
z ekonomického hlediska, ale naším cílem není v žádném případě výměna
turbíny. Ba naopak, rádi bychom naši turbínu uvedli do co nejpůvodnějšího
stavu. Další spolupráci s fakultou mám přislíbenou.
Na závěr bych vám rád popřál mnoho krásných a šťastných podzimních dnů.
Těším se setkání s vámi na některé z plánovaných akcí.
Petr Hlavinka
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Nejvoňavější výlet
O prázdninách jsme ze známých důvodů uspořádali pouze jeden obecní
výlet. Ovšem byl to výlet nejvoňavější. Vydali jsme se do Vlachovic, vesničky
v Bílých Karpatech, kde žije rodina Fryzelků.
Josef Fryzelka vyrábí sudy. Jeho bednářství vypadá jako rodinný dům, a
vlastně tak trochu i je. Vyrostlo na návsi nad chalupou, kde se narodily snad
4 generace Fryzelků, protože podle hlavy rodiny tady platilo, že buď budeš
bednářem, nebo půjdeš z domu. Maličká dílna po pradědovi už přestala
stačit, nová vyrostla na místě stodoly. Za chalupou je sklad dřeva, na dvoře
se vykuřují sudy. Vlachovické bednářství je největší bednářskou firmou v
celé republice. Pracují tu stolaři, bednáři, truhláři i chlapi, co dřív ve Svitu
šili papuče nebo dělali v nedaleké zbrojovce. Podle Josefa Fryzelky totiž není
ani tak důležité, čím kdo je, ale jak je šikovný. Po revoluci mi všichni říkali,
že bednářství jako řemeslo zanikne, že přichází doba plastová, doba
nerezová. A my jsme vydrželi,“ směje se pan Fryzelka pod fousy. Je ho kus a
ruce má takové, že byste od něj nechtěli dostat jednu za ucho. Z očí mu ale
kouká srdečnost a je na něm vidět, že to, co dělá, dělá nejen hlavou, ale
hlavně srdcem.
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Vlachovským bednářům projde ročně pod rukama 140 kubíků dřeva. Tak
jako musí být pořádné dřevo, ze kterého se sudy dělají, musí být pořádná
i práce a nic se nesmí zanedbat. Přece jen, když nechá stolař maličkou
škvíru na kusu nábytku, nic se nestane. Když ji ale nechá bednář na vaně,
soudku nebo kádi, může celý výrobek vyhodit. Zatímco dřív bylo ve
Vlachovicích bednářů nepočítaně, dnes se na Fryzelkovic dílnu jezdí
dívat turisté jako na velkou vzácnost. Dokud ale bude dost kvalitního
dřeva, vypadá to, že bednařina jen tak nezanikne. Vždyť každý vinař si
víno pro sebe dělá raději do dřeva než do nerezu. Kromě sudů se tu navíc
vyrábí dřevěné vany, které byly i pro pana Fryzelku velkým překvapením.
Vyrobí jich tu kolem stovky ročně, a to nikdo nečekal. K tomu květináče,
máselnice, díže, sudy na vodu a na kvas, na medovinu, barikové sudy,
soudky na rumy a slivovice, bedny, stolky, nádoby…prostě na co si
vzpomenete. Dívat se na to, jak pod rukama šikovných chlapů vznikají z
dřevěných desek kulaťoučké soudky, je potěšením. Člověk by tu mohl
zůstat a s pusou dokořán celý den sledovat, jak jim to jde od ruky.
Lenka Blažková
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Radek a Zuzka Fryzelkovi zase obnovili tradici bělokarpatských
sušíren.Začali starou polorozpadlou sušírnou. Původně stála drobná
sušírna o kousek dál u sousedů, ale Fryzelkovi se rozhodli ji kousek
po kousku rozebrat a přestěhovat tam, kde stojí teď. Jednak proto,
aby k ní měli lepší přístup, ale také proto, aby ve vlhké rokli
zbytečně nechátrala. Více než sto let starou budovu, jakých dřív na
Valašsku stávalo opravdu mnoho, pečlivě zdokumentovali,
očíslovali, rozebrali, některé části opravili a pak ji pomalinku zase
dali dohromady. Něco zachovali, něco přidali a teď jim na dvoře stojí
Sušírna sv. Františka. Suší se v ní šalvěj, měsíček, kopřivy, heřmánek
a další bylinky, hrušky, jablka, trnky, šípky i rakytník. Usušené i
čerstvé bylinky, květy nebo ovoce dodávají Fryzelkovi třeba do
Luhačovických hotelů.
Dřevěnou sušírnu doplnila nová stodola i nová sušírna s maličkou
prodejnou. Kolem to všechno krásně voní a láká k ochutnání čajů,
kávy, a kdyby to šlo, také k bylinné koupeli třeba ve fryzelkovic kádi.
Z každého koutu zde dýchá pokora, respekt k přírodě a hluboká víra,
která je zde opravdu živá.
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Přebor MHJ 2021
V sobotu 11. 9. 2021 jsme se zúčastnili Přeboru Moravské hasičské jednoty
na stadionu VUT v Brně. Do Brna jsme dovezli všechny kategorie přípravku,
mladší A, mladší B a starší žáky. V přípravce jsme měli jediné družstvo, v
mladších žácích soutěžilo 15 družstev a ve starší kategorii 16 družstev.
Letošní přebor MHJ byl pouze v disciplínách 4x60m a v požárním útoku s
vodou. Jako první přišly na řadu štafety 4x60m ve čtyřech drahách najednou.
Ve štafetách byla naše družstva úspěšná. Přípravka si odvezla první místo.
Mladší žáci B třetí místo a naše mladší áčko si odvezlo stříbrné medaile. Ve
starších žácích jsme nestačili pouze na štafetu Syrovic a odvezli si stříbrné
medaile. Jako druhá disciplína nás čekal požární útok s vodou, ve kterém
přípravka nezaváhala. Naši mladší žáci si vybrali trochu smůly. Našemu áčku
se nepodařilo včas zapojit hadici B na stroj a čas odpovídal této chybce.
Mladším B se podařilo udělat krásný čas jen lehce nad 20 vteřin, ale po
skončení pokusu jsme dostali N za vyhrnuté rukávy naší nové košařky. Starší
žáci při požárním útoku nezaváhali a po krásném pokusu, kterým nechali
soupeře daleko za sebou, časem lehce nad 16 vteřin vyhráli tuto disciplínu.
V celkovém hodnocení se naše přípravka umístila na prvním místě. Mladší B
brali jedenáctou příčku. Ovšem naše áčko skončilo i po nepovedeném útoku
na čtvrtém místě. Starším žákům se celou sobotu dařilo a nakonec za sebou
nechali všech 15 družstev a odvezli si z přeboru putovní pohár a medaile za
první místo. Cestou domů jsme nemohli děti připravit o zastávku na
Rohlence za krásné výsledky a bojovnost.
Naše družstva přípravky, mladších žáků a starších žáků se tímto probojovala
umístěním v první pětici na Mistrovství České Republiky v požárním sportu.
Za což jim gratulujeme.
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Soustředění mladých hasičů
Druhý ročník soustředění mladých hasičů a okresní kolo v požárním sportu
okresu Přerov 2021.
Ve dnech 3.-5. 9. 2021 se uskutečnil v Lobodicích druhý ročník soustředění
mladých hasičů. S využitím kempu, víceúčelového hřiště a areálu hasičského
cvičiště jsme strávili s dětmi první po-prázdninový víkend tréninkem
hasičských disciplín dle pravidel požárního sportu, tak abychom byli
připraveni na další soutěže letošního roku.
Abychom měli celou sobotu na přípravu dětí na nedělní soutěž, najížděli
jsme do kempu již v pátek večer. Páteční večer jsme využili naší zdravotnice,
která nám připravila a dovezla z lékařské fakulty v Olomouci figuríny pro
šest stanovišť. Od miminek až po dospěláky na kterých jsme si mohli
vyzkoušet různé situace zachraňování. Některé z figurín byly propojené s
aplikací, abychom měli jistotu, že postupujeme správně. I když nám bylo
jasné, že ti menší z nás nedokáží efektivně pomoci, chtěli jsme alespoň, aby
měli v podvědomí, že se takto dá pomoci a až vyrostou, nebáli se tolik těchto
situací. Téměř jsme děti od této nové zkušenosti nemohli dostat do stanů.
Sobotní soustředění začalo rozcvičkou. Ukázali jsme dětem jak se správně
zahřát, protáhnout a nakonec jsme si řekli něco k atletické abecedě a ukázali
si několik cviků, které obsahuje. Jak víme v dnešní době je požární sport
víceméně atletika a je důležité se správně připravit pro disciplíny, tak aby se
děti nezranily.
Soustředění bylo složeno z několika stanovišť, tak aby každé družstvo mělo
1,5h na každou z nich. Jednalo se o požární útok s vodou, branou zdatnost,
příprava na štafety, štafety, předávky a uzlová štafeta. V neděli jsme pro děti
připravili závody okresního kola. Tyto závody probíhaly podle pravidel
požárního sportu bez vyjímek. To znamená, že se soutěžilo v disciplínách
štafeta jednotlivce, štafeta 4x60m, požárním útoku s vodou a uzlové štafetě.
Děti měly připravené medaile za štafety jednotlivce.
Za nejlepší štafety 4x60m dostaly nové sady štafetek. Požární útok se běžel
o pohár starosty obce. V celkovém vyhodnocení se závodilo o hadice pro
požární útok a další ceny od ostatních sponzorů za což jim děkujeme.
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Letošní ročník soustředění hodnotíme jako velký přínos a velkou
pomoc pro nás vedoucí. Velký přínos je i ve sbližování a poznávání
se dětí mezi sebou. Jelikož se jedná o třídenní soustředění, děti mají
dostatek času se poznat a skamarádit se, ikdyž je mezi nimi soutěžní
rivalita. Strávili jsme celý víkend s našimi družstvy a dostali jsme
spoustu času věnovat se požárnímu sportu.
Děkujeme zúčastněným družstvům z Lobodic, Popůvek a hostům z
SHČMS Brodek u Konice.
Antonín Krátký ml.
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Floorbalový turnaj

Dne 14. 8. 2021 se v Lobodicích na víceúčelovém hřišti odehrál již třetí
ročník amatérského flórbalového turnaje "O hanácký pohárek". Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů a hrací systém byl tzv. „každý s každým.“
Jako i v předchozích ročnících, se nám podařilo počasí objednat na jedničku,
a k otužování nám pomáhala vodní mlha a studené pivo. Ti největší
bojovníci si z turnaje odnesli pár šrámu v podobě odřenin od umělého
povrchu, který pro tento sport není ideální, ale o to zábavnější. Vše se
poctivě „vydezinfikovalo“ a bylo po bolesti. Na všechny utkání dohlížel náš
tým odborných rozhodčí a to Petr Navrátil a Roman Hlavačka. O umístění
prvních třech týmů musela rozhodnout až minitabulka, jelikož všechny 3
týmy měly stejný počet bodů. Po několika desítkách minut složité
matematiky při počítaní různých vzorců a rovnic, se bývalý účastník
AZkvízu, Jirka Lasovský, rozhodl vyhlásit vítěze, a to tým mladých draků z
Troubek. Na 2. místě se umístil tým rodiny Pěchů a 3. místo obsadili kluci z
Klopotovic.
Po vyhlášení turnaje následovala zábava, kde se nám poprvé představil za
bubny Petr Navrátil ml. se svou kapelou z Prostějova. Krampusáci, jak si
říkají, hrají převzaté písničky a o zpěv se postarala jejich 18ti letá zpěvačka
Klárka. Ta svým zpěvem přilákala téměř 150 lidí. Po protančení několika
páru střevíců akci postupně ukončujeme, uklízíme a odebíráme se za
východu slunce domů.
Velké poděkování patří všem hráčům, fanouškům, tanečníkům a sponzorům
této akce.
SK Sokol Lobodice Pavel Vybíralík
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Foto
Kamil Boháček
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Prázdninové tábory
Léto už je za námi a spolu s ním skončili i všechny dovolené, výlety a také
příměstské tábory. U nás v Lobodicích jsme pro děti připravili 3 turnusy
příměstských táborů, kterých se mohli zúčastnit.
1. turnus byl na téma „Cesta kolem světa.“ Prvním krokem bylo vytvořit si
dopravní prostředek, kterým se bezpečně a rychle všichni přepravíme do
různých zemí. Nechyběli nám ani pasy, do kterých jsme si zaznamenávali
všechny zážitky z jednotlivých dní a navštívených zemí. Společnými silami
jsme si vytvořili letadlo, nasedli a naše dobrodružství mohlo začít! V rámci
našeho putování jsme se podívali i do nedalekého Starého města, kde jsme
prozkoumali opravdové letadlo a spoustu dopravních prostředků, které se
nacházeli v Kovozoo. Moc děkujeme rodině Řezníčkové za prohlídku
místního kravína, kde jsme se na chvíli přesunuli do Rakouska, mohli jsme si
krávy nakrmit, pohladit a dozvědět se o nich něco nového. Například to, že
opravdu nejsou fialové.

2. turnus se zaměřil na strašidla. Každý den jsme se věnovali jiné pohádkové
postavě, vyrobili si v kostýmy, plnili úkoly a soutěžili mezi sebou. Například
s bílou paní jsme si vyzkoušeli malovat mizející obrázky, uvařit kouzelný
lektvar a naučili se nová zaklínadla. Ve středu jsme se vydali na výlet do
Zbrašovských aragonitových jeskyň v Teplicích nad Bečvou. Díky paní
Dostálové a jejímu malování na obličej jsme se mohli na konci týdne
přeměnit na různá zvířátka, za to jí moc děkujeme.
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2. turnus se zaměřil na strašidla.
Každý den jsme se věnovali jiné
pohádkové postavě, vyrobili si v
kostýmy, plnili úkoly a soutěžili
mezi sebou. Například s bílou
paní jsme si vyzkoušeli malovat
mizející obrázky, uvařit kouzelný
lektvar a naučili se nová
zaklínadla.
Ve středu jsme se vydali na výlet do Zbrašovských aragonitových
jeskyň v Teplicích nad Bečvou. Díky paní Dostálové a jejímu malování
na obličej jsme se mohli na konci týdne přeměnit na různá zvířátka, za
to jí moc děkujeme.
3. turnus byl určený dětem jen do 6 let. Celý týden jsme se učili o
hospodářských zvířátkách a snažili se dopátrat, kdo nám ukradl část
naší sladké odměny. Jednotlivé dny jsme potkávali různá zvířata, plnili
jsme úkoly, které nás vždy o krok přiblížili k lupiči. Na výlet jsme se jeli
podívat do přístavu Vnorovy, kde jsme si prošli pohádkovou stezku
lesem. Nakonec se nám podařilo lupiče i s naší odměnou vystopovat a
my mohli oslavit konec prázdnin opravdu slavnostně.
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Všechny 3 turnusy bych zhodnotila velice kladně, děti byli moc šikovné a
vymýšlení programu pro ně byla jedna radost. Jsem moc ráda, že jsme se
mohla všech těchto turnusů zúčastnit a nasbírat tak nové zkušenosti v
praxi. Doufám, že si děti díky táborům užily prázdniny ještě více než
normálně.
Zdena Hegerová
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Cyklozávod
Z původně téměř intimní akce naší obce se stala sportovní akce pro
účastníky z minimálně dvou obcí se vším všudy – se startovními čísly,
přesným měřením, soutěžemi a cenami.
Konec prázdnin mohly děti oslavit svým cyklozávodem ze Záříčí do Lobodic.
Na padesát odvážných závodníků se rozdělilo do tří věkových kategorií.
Každá kategorie měla svou barvu čísel a trasu, která odpovídala věku
závodníků.
Zastoupení jsme měli ve všech třech kategoriích, dokonce jsme ve velké
konkurenci obsadili místa na bedně.
V nejmladší kategorii vyhrál s velkým náskokem Václav Papeš, třetí místo
vydobyl Matyáš Zavadil, mladší žákyně Sabina Řihošková obsadila druhé
místo a Michaela Řihošková třetí. V nejstarší kategorii jsme získali trofeje z
obou stran výsledkové listiny. Filip Holomčík vyhrál a David s Nikolasem si
užili svou badatelskou cestu lužním lesem plnou hodinu a půl.
Ale ostatním čekání vůbec nevadilo, protože hasiči, myslivci a sokoli
připravili na místě dojezdu na hasičském cvičišti spoustu soutěží a také
občerstvení pro všechny děti, které závodily nebo se přišly podívat, co je
příští rok, až budou větší, čeká. Každý si odnesl drobný dárek a už se
můžeme těšit na další ročník, který povede z Lobodic do Záříčí.
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Podzim v mateřské škole
Horké léto a prázdniny jsou v nedohlednu a my se díváme do nového
školního roku trošku nejistě, co nám coronavirus opět připraví. Září je
náročné období pro děti, hlavně pro ty nově příchozí, je obtížné i pro rodiče.
Každý odloučení od rodiny nese jinak. Někdo je hrdina od začátku a někdo si
chviličku popláče a hurá do práce. První zářijové dny jsme se seznamovali a
to formou her a soutěží s kamarády, kteří už školku dobře znají. První týden
ve školce si děti zopakovaly pravidla MŠ, povídali jsme si, co dělají celý den,
zpívaly a učily se básničky. Začali jsme také s nácvikem písniček na hodové
vystoupení.
Další týden se děti zapojily do projektu „Jablíčkový týden“, kdy se po celý
týden děti věnovaly pohádce, básničce o jablíčku, vyráběly a lepily jablíčka.
Celý projekt jsme zakončili pečením štrůdlu, který byl překvapením i pro
rodiče. Obnovili jsme nástěnku s našimi činnostmi, na kterou zapisujeme
každodenní činnosti, popisujeme jejich smysl, cíle a také se u činností
fotíme, aby rodiče viděli, že se u nás stále něco děje. Naštěstí můžeme
navázat na všechny aktivity z minulých let, které jsme nemohli během
epidemie realizovat. Pokračujeme v našich činnostech s předškoláky, kdy
každou středu po obědě připravujeme předškoláky ke vstupu do školy.
Předškoláci si v tu dobu procvičují např. jak najít nejdelší a nejkratší cestu v
labyrintu, vyplňují pracovní listy, procvičují předmatematické představy,
předčtenářské dovednosti a plní různé úkoly z časopisů, např. z Dráčka, kdy
si rozvíjí především jemnou motoriku, soustředění a kreativitu. Je to doba,
kterou můžeme plně věnovat jen a jen předškolákům, protože mladší děti
odpočívají.
Každý týden se věnujeme logopedické prevenci. Buď pracujeme se všemi
dětmi a nacvičujeme výslovnost hlásek pomocí říkanek a cvičení mluvidel
nebo pracujeme přímo s jednotlivými dětmi podle pokynů klinického
logopeda. Čeká nás výlet na Helfštýn s prohlídkou celého hradu,country
tance s lektorem, prohlížení hvězd ve vesmírném stanu, výlet na Zlatou
farmu nebo stavění města s projektem Malá technické univerzita. Celá třída
pokračuje v celoročním projektu „Cvičení se zvířátky“, který rozvíjí tak
potřebné pohybové dovednosti.
Těšíme se, že se konečně dočkáme vánočního vystoupení a že celý školní rok
proběhne bez omezení, protože plánů máme opravdu hodně.
Vaše učitelky S. Fitzová a M. Kadlecová
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SK Sokol Lobodice, z.s.
Mužstvo mužů oddílu kopané začalo po delší přestávce způsobenou
protikoronavirovými opatřeními hrát svá utkání.
Před začátkem podzimní částí okresní soutěže 2021/2022 sehrálo mužstvo
jedno přátelské utkání s tímto výsledkem: Bařice – Lobodice 7:2 (1:2) –
Branky: Hrňa Pavel 2x, Dvořák Jiří 2x, Hýzl Jakub 2x, Skřička Zdeněk.
Dále muži pokračovali zápasy okresní soutěže s těmito výsledky:
15. 8. 2021 Vlkoš - Lobodice 9:0 (5:0)
22. 8. 2021 Lobodice – H.Moštěnice „B“ 5:2 (2:2) – branky: Hýzl Jakub 2x,
Skřička Zdeněk, Kořínek Jan, Dvořák Jiří
29. 8. 2021 Brodek u Přerova „B“ – Lobodice 7:4 (3:2) – branky: Hýzl Jakub
3x, Dvořák Jiří
5. 9. 2021 Lobodice – Dukla Hranice 3:2 (2:0) – branky: Hýzl Jakub, Janáč
David, Skřička Zdeněk
11. 9. 2021 Bochoř - Lobodice 2:1 (1:1) – Branka: Skřička Zdeněk
Po těchto výsledcích jsou muži v tabulce okresní soutěže průběžně
na 7. místě se 6 body a skórem 13:22.
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje také zahájilo svoji další sezonu
v kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) zatím dvěma utkáními
s těmito výsledky:
7. 9. 2021
HC Rychlov - Lobodice 1:11 – branky: Havrila Petr 2x, Baranyai Tibor 2x,
Stražický Jiří 2x, Burda Vítězslav 2x, Baďura Michal, Studnička Josef,
Sedláček Jan
13. 9. 2021
Lobodice – Troubky 6:4 – branky: Burda Vítězslav, Studnička Josef, Tomeček
Vratislav, Baďura Michal, Stražický Jiří, Tesárek Petr
Petr Navrátil
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Hodový sportovní program
V pátek 17. 9. 2021 se hrálo od 17:00 hod. tradiční utkání starých pánů proti
ženám z Lobodic. Kvůli opravě hrací plochy na hřišti kopané se toto utkání
hrálo na víceúčelovém hřišti na Letním. Kdo se přišel podívat, určitě
nelitoval.
K vidění bylo nejen mnoho krásných akcí, pěkných branek, ale i tvrdých
soubojů. Utkání také již tradičně s přehledem rozhodoval pan starosta obce.
Utkání nakonec skončilo remízou 3:3. Na pokutové kopy vyhrály dámy 3:2.
V sobotu 18. 9. 2021 pořádal oddíl ledního hokeje SK Sokol Lobodice od 8.30
hod. nohejbalový turnaj o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnilo
8 tříčlenných týmů. Hrálo ve dvou skupinách po 4 týmech. Ve skupinách se
hrálo systémem „každý s každým“. Potom se družstva dle pořadí ve skupině,
utkala o celkové pořadí. Pořadí na prvních čtyřech místech:
1.Menšík Dominik, Drga Patrik, Lasovský Jiří ml.
2.Indrák Rostislav, Navrátil Petr, Vrba Jan
3.Hrňa Pavel, Gregovský Tomáš, Řihošek Pavel
4.Studnička Josef, Studnička Alois, Kejval René
Petr Navrátil

Poděkování sponzorům a organizátorům
Každou akci podpořili kromě obce a spolků v obci také sponzoři, díky kterým
byly ceny opravdu velmi hodnotné.
Děkujeme paní Ivetě Boháčkové, Petře Dostálové, Andrei Ryšavé, Sportbaru
Baďa, čokoládovně Carla.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací akcí.
Petr Hlavinka
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Hody
Jsme velice rádi, že jsme mohli i letos uspořádat naše hody. Dodrželi jsme již
standardní program, kdy se v pátek sešli pánové a dámy, které baví fotbal.
Večerní zábavu měli v režii myslivci a k tanci hrála kapela EXPO a Pension,
která přilákala spoustu hostů.
Sobotní dopoledne patřilo nohejbalu a oficiální hodový program zahájily
děti ze školky a školy, které se svými učitelkami nacvičily moderní
vystoupení. Děti potěšil kouzelník, k tanci a poslechu zahrála Zdounečanka.
Soubor Haná Přerov si pro Lobodice připravil speciální program, který
upozornil i na slavné rodáky. Jako vždy hodové odpoledne končilo až kolem
desáté hodiny večerní.
Rybáři se sešli u rybníka v neděli ráno, ale letos bohužel byly zřejmě ryby
varovány, takže pomyslné stupně vítězů obsadili ti, co opravdu něco chytili.
Během hodů byli také vyhlášeni vítězové obou tradičních soutěží.
Lobockó bochetko vyzobala rodina Řihoškova.
1. místo Vendula Řihošková (16 hlasů) se svou roládou
2. místo paní Růžena Řihošková (14 hlasů) s cukrářskými laskominami
3. místo se svorně Michaela a Jana Řihoškovy ( po 12 hlasech)
Tuto nadvládu narušila pouze paní Kateřina Dvořáková s nejpestřejšími
vzorky. O recepty se vítězky podělily, takže si je můžete vyzkoušet doma.
Paní Růžena Řihošková ale také upozornila, že letos chyběly klasické buchty
nebo koláče, o které by nejspíš byl velký zájem. Tato slova považujeme za
výzvu pro další rok soutěže.
Zahradníci a zahradnice měli velmi těžkou úlohu, pokud chtěli dostát
sloganu Lobodice kvetou– někteří nemohli předvést své umění kvůli
stavebním pracím, které zasáhly opravdu všechny. I přesto se všichni snažili
zase ozdobit své domy a předzahrádky. Hlasující ocenili patnáct oken nebo
předzahrádek. Hlasování potom rozhodlo o vítězkách:
1. místo paní Markéta Baďurová 18 hlasů
2. místo paní Blažena Řihošková 14 hlasů
3. místo paní Hana Studničková 12 hlasů
Ocenění si ale zaslouží všichni, kteří věnují čas zvelebení svých domů a tím i
celých Lobodic.
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Foto
Kamil Boháček
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Vítězné recepty
Pudinkový koláč
4 vejce, 4PL polohrubá mouka, 4PL cukr, 2PL kakao, 10g prášek do pečiva,
KL vanilkový extrakt, 110ml mléko, 110ml olej, 60g mléčná čokoláda
Puding:
600ml mléko, 55g vanil.puding, 3PL cukr, 100g máslo
200g smetana ke šlehání, 2PL moučkový cukr, čoko hoblinky
Postup:
- žloutky vyšleháme s cukrem,postupně přišleháme olej a vanil. extrakt
- mouku smícháme s kakaem a práš. do pečiva
- do žloutků zašleháváme směs mouky a rozpuštěnou mléčnou čokoládu
- vyšleháme bílky, pak postupně přidáme do těsta
- vylijeme na plech 33x24 (vyložený peč,papírem)
- pečeme 180° 20-25minut
- uvaříme puding, poté přimícháme máslo
- upečené těsto polejeme teplým mlékem(110ml) a uděláme do něj vařečkou
dolíky, natřeme pudinkem
-vyšleháme šlehačku s cukrem a natřeme na koláč, dáme vychladit a před
podáváním postrouháme čokoládou(hoblinkami)
Mrkvánky plněné povidly od Míši
1 špetka sůl, 200 g máslo, 200 g mrkev, 300 g hladká mouka, 0.5 balíčku
kypřící prášek do pečiva
náplň: švestková povidla
Mrkev si nastrouháme si na jemném struhadle, přidáme máslo, hladkou
mouku, kypřící prášek do pečiva, špetku soli a vypracujeme těsto, které
necháme odležet.
Z těsta vytvoříme malé šátečky, které plníme švestkovými povidly nebo
oblíbenou DIA marmeládou. Šátečky pečeme asi 20 - 30 minut v předehřáté
troubě při 180 °C. Ještě teplé obalíme v moučkovém cukru.
- 23
! -

"Míša" roláda od Vendulky
Krém:
100 g máslo změklé, 100 g moučkový cukr dle chuti, 1ks vanilkový cukr, 250
g měkký tvaroh, 250 ml smetana ke šlehání
Těsto:
5 ks vejce, 100g polohrubá mouka, 1 lžička prášek do pečiva, 2 lžíce kakao
dle barvy, 3 lžíce olej, pečící papír nebo fólie, 3 lžíce vlažná voda, 120 g cukr
krupice
Dále
1 lžička omega nebo Iva, Ceresol, 1ks tyčinky ledové kaštany
Postup:
1)Žloutky vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme olej s vodou, promícháme a
poté zašleháme i mouku s kypřidlem a kakaem. Nakonec zlehka vmícháme
tuhý sníh z bílků a těsto nalijeme na plech, vyložený pečícím papírem, kde
ho rovnoměrně rozetřeme. Vložíme do předehřáté trouby na 180 stupňů a
pečeme cca 12 minut - vyzkoušíme špejlí. Těsto musí zůstat pružné,
nesmíme ho přesušit, aby se nelámalo při rolování. Po vyndání z trouby plát
i s pečícím papírem srolujeme a necháme zchladnout.
2)Během chladnutí rolády si připravíme krém: změklé máslo vyšleháme s
moučkovým a vanilkovým cukrem do pěny, pak vmícháme tvaroh a nakonec
i dotuha vyšlehanou smetanu.
3)Po zchladnutí roládu rozbalíme, opatrně sundáme pečící papír a potřeme
ji krémem (část si ponecháme na potření vrchní vrstvy) a opět pevně
zavineme. Potom potřeme i povrch rolády a dáme do chladna ztuhnout a
proležet.
4)Po ztuhnutí roládu pocákáme rozpuštěnými ledovými kaštany, které jsme
vymíchali s kouskem tuku. Kaštany můžeme rozpustit ve vodní lázni nebo v
mikrovlnce.
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Plánované akce
3. 10.

Přebor MHJ Brno - dospělí

15. 10

72 hodin dobrovolnictví– Zase spolu

16. 10.

Mistrovství MHJ Brno - mladí hasiči

17. 10.

Mistrovství MHJ Brno – dospělí

27. 10.

Lampionový průvod

20. 11.

Adventní dílničky

30. 11.

Setkání s rodiči v MŠ

4. 12.

Setkání seniorů

5. 12.

Adventní koncert ZUŠ od 15:00

6. 12.

Vánoční trhy v Rožnově – obecní výlet
Česko zpívá koledy

17. 12.

Vánoční vystoupení a výstava

24. 12.

Živý Betlém v 15.00 hod.

31. 12.

Silvestrovská oslava

1. 1. 2022

Novoroční pochod

Pro rodiče s dětmi připravujeme dílničky s Veronikou Matlochovou,
ale také setkání s nutriční poradkyní apod.
Snad se povede i únorové překvapení.
O všem vás budeme včas informovat.
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, provoz 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
ZEMNÍ PRÁCE LOBODICE
Kanalizace, dlažby, výkopy. Marek Adamec,tel. 602 666 259
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
PRODEJ PROPAN - BUTAN LAHVÍ
2,5 KG A 10 KG u domu 234, telefonní číslo 737 741 835
POTRAVINY COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 16:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
KNIHOVNA
Každé pondělí 16:00 – 19:00
VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, 777 873 344
do 6:30 v daný den, mimo pracovní dobu ŠJ můžete využít SMS.
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Důležitá telefonní čísla
OBECNÍ ÚŘAD
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, 581 202 094
LINKA ČEZ 800 850 860
www.bezstavu.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
dospělí 581 271 620
děti 581 271 462
Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr. Max,
Denisova 11 (v objektu hypermarketu ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod

POLICIE - 158
HASIČI - 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
TÍSŇOVÁ LINKA - 112
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Přejeme Vám krásný podzim a pevné zdraví.

Zpravodaj obce Lobodice, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává obec Lobodice,
Lobodice 39, 751 01 Lobodice, IČ 00301523. Vychází jako občasník, v nákladu 250 ks, rozšiřovaný
zdarma. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce. Registrováno MK ČR pod číslem E 22099.
Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit
či opravovat. Uzávěrka příštího čísla: 18.12. 2021.
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