Zpravodaj obce Lobodice

ÚVOD

Vážení spoluobèané,
dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce.
Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci,
o událostech, které se staly, o tom, co nás v následujícím období èeká, jaké jsou
plány a zámìry zastupitelstva obce.
Každý obecní zpravodaj, noviny èi periodikum potøebuje nìkoho, kdo bude
podnìty, hodnocení akcí, èlánky, nápady apod. dávat dohromady. K tomu byla
zastupitelstvem obce jmenována Redakèní rada ve složení Jana Blažková, Petr
Hlavinka, Petr Navrátil, Lucie Mertová a Milan Kouøil. Pøedsedou Redakèní rady
je Milan Kouøil.
Zámìrem zastupitelstva a Redakèní rady je poskytovat objektivní informace všem
obèanùm Lobodic. Rádi bychom vydávali Zpravodaj 4x do roka. To znamená
ètvrtletník. Možná se nám to nepovede, ale chceme se o to alespoò pokusit.
Zpravodaj bude vydáván v poètu 250 ks a bude dodán do každé domácnosti
zdarma. Hodnotitelem bude každý z Vás. Rádi bychom pøipravili do druhého nebo
tøetího èísla Zpravodaje Dotazník, ve kterém se Vás zeptáme na rùzné oblasti
života obce. Protože nás zajímají Vaše názory na život v obci.
Zpravodaj bude pochopitelnì i v elektronické verzi na webových stránkách obce.
Nikdo z nás není profesionální novináø. Ale chceme Vám psát èlánky srozumitelnì
a ètivì. Pokud se nám to nìkdy zcela nepodaøí, buïte tolerantní a øeknìte nám, co
bychom mohli zlepšit.
Pøejeme Vám hezké a pøíjemnì prožité jaro.
Za Redakèní radu Milan Kouøil
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DOTACE
Vážení obèané, dovolte mi, abych Vás seznámil s možnostmi, které obec má v rámci dotaèního øízení a abych Vám
popsal kroky, které zastupitelstvo již uèinilo, a které následnì plánuje.
Nám nejbližší organizace, která umožòuje obcím získat finanèní prostøedky pro své zámìry je MAS Støední Haná.
Ta už od roku 2011 sdružuje okolní obce a podporuje jejich rozkvìt v rámci Programu rozvoje venkova. Z
uvedeného je zøejmé, že mnoho našich aktivit hodláme financovat právì prostøednictvím MAS. V souèasnosti
èekáme na podmínky dalšího programovacího období.
Tøebaže MAS je naší prioritou, hledáme i další možnosti získávání dotací. Nicménì dnes už není tak jednoduché
dotace získat, protože všichni zájemci si také výzvy bedlivì hlídají.
Jako první jsme se pokusili pøipravit zázemí pro naše sportovce a dospívající mládež. Pøedložili jsme projekt
venkovního cvièištì, které by bylo situováno u fotbalového høištì. Jde o tzv. workoutové høištì, které je ve svìtì
stále populárnìjší a umožòuje cvièit všem lidem bez rozdílu schopností a vìku.
Dále jsme požádali o dotaci na zabezpeèení mateøské školky v rámci výzvy MŠMT Podpora zabezpeèení škol a
školských zaøízení. Úpravy školky jsou jednou z našich priorit, jak se zmíním dále.
Jak možná všichni víte, od nového roku mají všechny obce povinnost øešit v rámci likvidace odpadù i problém
likvidace bioodpadu. Cílem je snížení produkce odpadu, který naplòuje kontejnery na komunální odpad.
Na první pohled je zøejmé, že jde o snížení finanèní nároènosti svozu odpadù. V souèasnosti máme v obci devìt
kontejnerù na bioodpad, který je vyvážen od dubna do øíjna a tento svoz hradí obec ze svých prostøedkù.
Protože jde o vysokou èástku, požádali jsme o dotaci s názvem Separace a svoz bioodpadù v obci Lobodice. Pokud
bychom dotaci získali, obec by mohla s pomocí svozového vozidla, štìpkovaèe a kontejnerù na bioodpad snížit
náklady až o dvì tøetiny, protože bychom obecní bioodpad mohli vlastními silami svážet do kompostárny v
Polkovicích.
Výsledky výbìrových øízení dosud neznáme, ale vìøíme, že jde o jedny z mnoha akcí, které napomohou
zkvalitnìní života a lepšímu hospodaøení obce.
Velkým a dlouhodobým problémem je spotøeba energie v objektu mateøské školky. Budova je stará, energeticky
enormnì nároèná, potøebuje zásadní investici. Proto máme pøipraven projekt zateplení, jehož souèástí je i výmìna
oken, pøípadnì i možnost alternativního ohøevu vody èi vytápìní. Vyhlášení výzvy, která by pomohla se snížením
energetické nároènosti této budovy, se oèekává na podzim, takže v souèasné dobì pøipravujeme podklady a
projektovou dokumentaci tak, abychom byli dobøe pøipraveni. Jde o to, že díky výzvám se takové úpravy realizují
daleko lépe a za daleko menšího finanèního zatížení obce.
Pøipravujeme tzv. banku projektù, do které vkládáme postupnì všechny projekty, které se týkají rùzných stránek
života obce a obèanù. V bance jsou projekty pøipraveny tak, abychom v pøípadì vyhlášení dotaèní výzvy a po
vyhodnocení potøebnosti, mohli dokumentaci upravit a žádost podat.
Tímto bych Vás chtìl jménem svým a svých kolegù zastupitelù požádat, abyste neváhali a pokud máte pocit, že ve
Vašem okolí nìco potøebuje upravit, opravit, pak nám dejte vìdìt, zašlete svùj nápad napø. emailem nebo i osobnì.
Urèitì jej projednáme a pokud bude schválen, zaøadíme do databáze a pøipravíme podklady.
Petr Hlavinka, místostarosta
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Hasièská aktivita nabývá s jarem na obrátkách.

Pøíchodem jara se zvyšuje i aktivita v hasièském mládežnickém a dospìláckém
dìní. S mladými hasièi vyvíjíme celoroèní èinnost, která je zamìøena všestrannì,
ale jaro signalizuje pøíchod nìèeho nového. Zvyšuje se oèekávání a zvìdavost, jaká
bude letošní sezóna, jak se s ní vypoøádáme, co pøinese nového. Všichni èlenové
soutìžních družstev, ale i vedoucí se již tìší, až budou moci opìt trénovat na
hasièském cvièišti. Je to oáza klidu, krásný kout Lobodic, obklopený vodou a
zelení, kde hasièi chodí rádi trénovat i závodit. Vìøíme, že tento idylický kout rádi
navštívíte i Vy a budete nás povzbuzovat. Rádi bychom Vás sem pozvali již
8.5.2015 na okresní kolo mladých hasièù v požárním sportu. Hasièské soutìže
nejsou naše jediná jarní aktivita, ale budeme psát øádky i kulturní pokladnice
Lobodic. Èeká nás stavìní Máje. Dìti mají rádi cestu do lesa a zpìt, se smrèkem,
který vezou na dvou vozících a pak i to, jak chlapi tahají za provazy a vztyèují
Májku vzhùru. Ta pak celý mìsíc zdobí obec jarním kouzlem. Je pøed námi také
hasièská mše – 3.5. v 10,30 hod - na níž zveme všechny obèany, aby pøišli uctít
památku hasièù, kteøí zde s námi již nemohou být. Bývá to slavnostní akt, v
místním kostele, za pøítomnosti i slavnostního praporu a sošky sv. Floriána. Na den
30.5.2015 pøipravujeme s hasièi kácení máje, pøi nìmž se mùžete tìšit na tradièní
celodenní program, s jehož prùbìhem budete blíže seznámeni pøed samotnou akcí.
Již nyní Vám však prozradíme, že se budete moci zaposlouchat do krásných tónù
cimbálové muziky “Falešnica“, která zde pøi veèerní taneèní zábavì vystoupí v
místním kulturním sále.
Pokraèováním jarní aktivity hasièského dìní bude pøebor MHJ na stadionu VUT v
Brnì 23. 5. 2015 a Mistrovství republiky mladých hasièù, které v letošním roce
probìhne 5.6.2015 v Hlinsku.
Vìøíme, že se staneme, jako již mnohokrát, také jejich úèastníky.
Antonín Krátký
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Litter Less aneb Kam s ním
Nebojte se, nechceme po Vás lekci angliètiny. Jen Vás chceme seznámit s letošní
aktivitou, které se úèastníme díky projektu Ekoškola a Ekoškolka.
Cílem akce je zkvalitnìní tøídìní odpadu a letošní rok je vìnován i snížení množství
odpadu. Odpadky jsou celosvìtovým problémem a školy se podílí na tvorbì
odpadù dost podstatnì.
Pro nás to znamená pøedevším hledat možnosti recyklace. Dìti jsou zvyklé
využívat pro pomocné výpoèty nebo kreslení pracovní listy, které jsou potištìné jen
z jedné strany. Souèasnì dìti kontrolují, zda pøednostnì používáme recyklované
papíry všude, kde je to možné.
Proto jsme se organizovali v závìru loòského roku i první vánoèní bazar, odkud si
návštìvníci odnesli domù dìtské obleèení, ale i tøeba šperky, kabelky èi hrníèky,
které se už nìkomu nehodily, ale jinému udìlaly radost.
Hledáme pro výtvarné tvoøení postupy, které recyklaci použitých vìcí umožòují.
Jsme zatím v polovinì roku, ale už se nám povedlo množství odpadu snížit. Pokud
nám pomùžete, dosáhneme snížení odpadù tak, jak jsme na poèátku roku stanovili.
Jana Blažková
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Neprošlapanou cestièkou
V roce 2014 ukonèila naše škola práce na projektu z Operaèního programu
Vzdìlání pro konkurenceschopnost. Projekt nesl název Neprošlapanou cestièkou
a byl již tøetím podobným projektem, jehož autorem naše škola byla. Zatímco první
z nich I cesta mùže být cíl øešil zlepšení podmínek vzdìlávání, druhý byl
realizován v rámci projektu Peníze do škol a pomáhal dìtem s problémy tím, že
jsme mohli rozdìlit více hodin èeského jazyka a vyuèovat roèníky oddìlenì.
Projekt Neprošlapanou cestièkou byl jiný v tom, že jsme mìli nìkolik partnerù – pìt
základních škol, z toho dvì plnì organizované a Centrum ekologických aktivit
mìsta Olomouce. Zabývali jsme se pøednostnì problematikou dìtí se speciálními
vzdìlávacími potøebami, což jsou nejen dìti s rùznými poruchami uèení, ale i dìti s
logopedickými vadami a napøíklad i dìti nadprùmìrnì nadané.
Díky projektu mohly všechny dìti školky i školy navštívit spoustu zajímavých
míst, zúèastnit se mnoha akcí jako jsou tøeba školy v pøírodì, ale i animaèní
programy apod. Mìli jsme velkou radost, když se dìti z výletù vracely s nadšením,
když nás v prùbìhu výuky pøesvìdèily, že dobøe vnímají svìt kolem sebe, že
zážitkové aktivity skuteènì pomáhají lepšímu zapamatování i tøeba nudných faktù.
Dùležitou souèástí projektu byly i hodiny logopedické nápravy, které stále
pokraèují a vede je paní Ježková. Ta je také autorkou sady výukových materiálù pro
nápravu poruch s názvem Logokamínky.
Paní Eva Gregovská zase vypracovala metodiku a materiály s názvem Veselé
pískání, které jsou podkladem pro práci nejen v hudební výchovì, ale pomáhají i s
dechovými problémy èi výukou hry na flétnu, která bude souèástí výuky i díky
tomu, že jsme mohli nakoupit rùzné hudební nástroje èi pomùcku, která dìtem
pomáhá zvládnout lépe notovou osnovu.
Øeditelka školy Jana Blažková pak pøipravila materiály a publikace o Lobodicích v
rámci regionální uèebnice vlastivìdy, pracovní listy Hanácký rok i uèebnici
prevence Bezpeènì. Spolu s vynikající ornitoložkou ing. Kaèírkovou pøipravila
Docela malý lobodický atlas ptákù.
Všechny naše uèitelky spolupracovaly na vývoji pomùcky Den na Zeleném
ostrovì, Bobøíkùv špalíèek a další. Výstupy projektu velmi ocenili zamìstnanci
krajského úøadu, ale pøedevším ti, kteøí s dìtmi a pomùckami pracují dennì –
uèitelé škol nejen Olomouckého kraje.
Jana Blažková
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SVÌTOVÁ ŠKOLA
V èervnu minulého roku jsme s velkou slávou pøebírali ocenìní Svìtová škola.
Naše dìti byly nejmladší a naše škola nejmenší ze všech, které ocenìní získali.
Jde o prestižní mezinárodní ocenìní spoleènosti Èlovìk v tísni. Získali jsme ho
díky tomu, že se vìnujeme ve výuce i tématùm, která dìti vedou k lepšímu poznání
svìta, vedou je k pøemýšlení o problémech, které se zdánlivì týkají nìkoho, kdo je
velmi daleko.
Díky spolupráci se spoleèností ARPOK jsme pøipravili øadu projektù a nakonec
jsme zjistili, že i docela malé dìti mohou ovlivnit bìh vìcí kolem sebe, že všechno
se dotýká nás všech.
Ocenìní ale znamená, že škola pracuje dál. V letošním roce pokraèujeme
zkoumáním, kolik regionálních produktù se dostane dìtem na talíøe a souèasnì se
snažíme pomoci škole na Haiti. Aby rodièe vìdìli, co všechno dìti dìlají, byl
pøipraven celostátní Týden globálního vzdìlávání s podtitulem Týden proti
hladu. V rámci tohoto týdne jsme sesbírali recepty na tradièní i netradièní štrúdly,
pøipravili prezentaci práce dìtí, které se seznamovaly pomocí webové aplikace s
tím, proè nìkdy chutná èokoláda velmi hoøce, co to znamená opravdová chudoba,
jaký dopad mají naše nákupy na situaci dìtí v rozvojových zemích. Bìhem veèera
vystoupila i Kristýna Lungová z Arcidiecézní charity a vyprávìla o svých
návštìvách právì Haiti, o tom, jak se snaží pomáhat a proè.
Na základì tohoto vyprávìní se dìti rozhodly, že letošní rok vìnujeme právì
podpoøe školy na Haiti. Budeme rádi, pokud dìti v této aktivitì podpoøíte.
Jana Blažková
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Již tradicí se stala v naší obci Tøíkrálová sbírka. Ochotní koledníci se vydali obcí
10.1.2015. U domù zazvonili, zazpívali a popøáli. Skupinka koledníkù
vykoledovala 11 461,00 Kè. Vybrané peníze pomùžou tìm, kteøí to opravdu
potøebují.
Všem upøímnì dìkujeme.
Za organizátory - Jana Hormaòská

POZVÁNKA - INFORMACE
Èerven
13.6.2015 - výlet ke DNI DÌTÍ - do TECHNICKÉHO MUZEA ve Vítkovicích
- závazné pøihlášky na Obecím úøadì – dìti do 15 let mají vše zdarma - dospìlí
si hradí vstupné a pøíspìvek na autobus.
Èástka pøíspìvku na autobus bude upøesnìna na OÚ, vstupné asi 130-150kè.
Podrobnìjší informace budou vyvìšeny v obchodech.
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VELIKONOÈNÍ DÍLNIÈKY

Již potøetí se 4.4.2015 uskuteènily dílnièky s výstavou prací žákù místní ZŠ a
MŠ, a také školní družiny Tovaèov.
Každý kdo pøišel, si mohl vyrobit svou vlastní dekoraci za odborného dozoru
instruktorek, ozdobit vejce netradièní technikou a v neposlední øadì ochutnat
MAZANEC pøi sklenièce vína, šálku kávy nebo èaje.
Tyto dílnièky nám zpestøila vlastní barevná tvoøivost na trièka - zájem byl
obrovský bez rozdílu vìku.
Dìkujeme všem, kdo se na akci podíleli a zpøijemnili tak VELIKONOÈNÍ
SVÁTKY.
Za kulturní komisi Jana + Jana
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Dne 10.4.2015
jsme do naší obce slavnostnì pøivítali 12 malých dìtí. Po zahájení a krátkém
proslovu starosty obce následoval kulturní program, ve kterém vystoupili žáci
naší školy. Rodièe s malými dìtmi po zápisu do knihy dostali malou pozornost
a vyfotili se u kolébky. Akce probìhla na zasedací místnosti Obecního úøadu.
Za kulturní komisi Jana Hormaòská

MÁME DALŠÍ ÚSPÌCH

Sára Kurowská jako jediná v okrese získala plný poèet bodù v
matematické soutìži ve své kategorii. Ostatní naši žáci se také umístili
velmi dobøe. Jde o mezinárodní akci, buïme na naše školáky pyšní.
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Zimní pøíprava SK Sokol
Oddíl kopané SK Sokol Lobodice se zúèastnil zimního turnaje „O pohár mìsta“ v
Chropyni, které se hrálo na umìlé trávì FK Chropynì. Turnaje se zúèastnilo 8
mužstev, které byly rozdìleny do dvou ètyøèlenných skupin. Ve skupinách se hrálo
systémem každý s každým. Naše mužstvo tedy èekaly tøi utkání. V prvním utkání v
nedìli 15. února prohráli muži s FK Nìmèice tìsnì 2:3 po poloèase 2:2. Branky
vstøelili Nakládal Tomáš a Doèkal Radim.
V sobotu 21. února hrálo mužstvo mužù své druhé utkání proti Sokolu Lutopecny a
opìt prohrálo, tentokrát 1:3, poloèas byl 0:1. Jedinou branku našeho týmu si dal
soupeø sám.
O týden pozdìji tedy v sobotu 28. února podlehlo mužstvo mužù v posledním
zápase ve skupinì Sokolu Zdounky vysoko 2:6, poloèasový stav byl 1:3. Branky
našeho mužstva vstøelili Baïura Michal a Baïura Ondøej.
V následujícím utkání o umístìní hráli muži proti Sokolu Køenovice. Aèkoliv bylo
naše mužstvo po celý zápas lepší, opìt prohrálo 1:2. Branku vstøelil Dvoøák Jiøí.
Touto prohrou si mužstvo zajistilo utkání o koneèné 7. místo.
Maškarní ples
SK Sokol Lobodice poøádal v pátek 6. bøezna tradièní maškarní ples. K tanci a
poslechu hrála také již tradiènì skupina Zona-M z Kojetína. Zaèátek plesu byl ve
20.00 hod. Sraz masek byl o pùl hodiny døíve. Pøipraveno bylo obèerstvení a bohatá
tombola. Plesu se zúèastnilo asi tøicet krásných masek, tøi nejlepší masky obdržely
pìkné ceny.
V sobotu 7. bøezna se uskuteènil dìtský maškarní ples. Zaèátek byl ve 14.00 hod.
Pro dìti bylo pøipraveno obèerstvení zdarma a oblíbené kolo štìstí. Na této akci
hrál k tanci i poslechu DJ Zdenìk Zatloukal z Klopotovic.
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Rozlosování okresního pøeboru mužù roèník 2014 – 2015 (JARO)
Den

Datum

Kolo

Zápas

Zaèátek

Ne.

22.3.201

14.

So. Lobodice – So. Lazníky

15.00 hod.

Ne.

29.3.2015 15.

Sp.Lipník“B“ - So. Lobodice

15.30 hod.

Ne.

5.4.2015 16.

So. Lobodice – So.Hustopeèe

15.30 hod.

FK Želatovice“B“ - So. Lobodice

16.00 hod.

So.

11.4.2015

Ne.

19.4.2015 18.

So. Lobodice-So. Sobìchleby

16.00 hod.

Ne.

26.4.2015 19.

So. Lobodice – So. Újezdec

16.00 hod.

So.

2.5.2015 20.

SC Stará Ves - So. Lobodice

16.30 hod.

Ne.

10.5.2015 21.

So. Lobodice – So. Bochoø

16.30 hod.

So.

16.5.2015

So.Skalièka - So.Lobodice

16.30 hod.

Ne.

24.5.2015 23.

So. Lobodice – So.Býškovice„B“

16.30 hod.

Ne.

31.5.2015 24.

So. Opatovice“B“ – So.Lobodice

10.00 hod.

Ne.

7.6.2015 25.

So. Lobodice – Domaželice

16.30 hod.

FK Brodek „B“ – So.Lobodice

16.30 hod.

So.

13.6.2015

17.

22.

26.
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Odjezd

14.15 hod.

15.00 hod.

15.15 hod.

15.00 hod.

8.30 hod.

15.30 hod.

Zpravodaj obce Lobodice

Zápasy SK Sokol Lobodice

22.3.2015
Lobodice-Lazníky 3:2 (2:1). Branky: Doèkal Radim 3x. Naše mužstvo
bylo od stavu 0:1 lepší, i pøes to, že byl v 55. minutì vylouèen Dvoøák
Jiøí. Škoda jen nevyužitých brankových pøíležitostí.
29.3.2015
Lipník na Beèvou "B" - Lobodice 4:3 (3:2). Branky: Baïura Ondøej 2
x, Dvoøák Petr. V prvním poloèase domácí naše mužstvo pøehrávalo, ve druhé
pùli tomu bylo naopak. I pøes drtivý závìr se mužstvu nepodaøilo vyrovnat.
11.4.2015
Želatovice "B"- Lobodice 5:0 (1:0). Jednoznaèné vítìzství domácích
s jednoznaèným prùbìhem prùbìhem utkání . Mrzí jen vylouèení Petr Dvoøáka.
Domácí zápas s Hustopeèema 5.4.2015 byl OFS Pøerov pøeložen na 1.5.2015 v
16.30 hod.
19.4.2015
Lobodice-Sobìchleby 4:1 (3:1). Branky: Doèkal Radim 3x,
HormaòskýTomáš. Hosté mìli po vìtšinu utkání více ze hry i množství šancí.
Domácí však promìnili své šance a proto zaslouženì vyhráli. Vynikající výkon
podal brankáø Petr Doèkal.
POZVÁNKA
SK Sokol Lobodice si Vás dovoluje pozvat na taneèní zábavy, které se uskuteèní na
„Letním“
ve dnech 13.6. a 4.7.
Zahájení ve 20,00 hod
Hrát bude DJ Double Z – hraje pro všechny generace.
Vstupné 50,-Kè
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SLUŽBY V OBCI
Kosmetika, pedikùra, manikùra – Denisa Zatloukalová
Tel: 777 697 539
Provozní doba: dle objednávek
Masáže – Rostislav Sedláèek
Tel: 608 628 995
Provozní doba: dle objednávek
Thajská masáž, skandinávská masáž, reflexní terapie – Iveta Boháèková
Tel: 608 605 960
Provozní doba: dle objednávek
Relaxaèní masáže – Barbora Zemanová
Tel: 774 633 500
Provozní doba: dle objednávek
Holièství a kadeønictví - Andrea Ryšavá
Tel: 608 712 405
Provozní doba: dle objednávek
OBCHODY V OBCI
Potraviny COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 17:00
SO
6:00 – 10:00
Potraviny u kostela
Tel: 608 305 357
Provozní doba: PO – PA 6:30 – 19:30
SO – NE 7:00 – 19:00
Potraviny Cvrèov
Tel: 776 222 834
Provozní doba: PO – PA 6:00 – 14:30
SO
7:30 – 10:30
NE
9:00 – 10:00
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PLÁN AKCÍ: kvìten - èervenec

KVÌTEN

Pátek

8.5. 2015

Okresní kolo Lobodice - mladí

Nedìle

10.5. 2015

16.30 Mistrovské utkání Lobodice - Bochoø

Èt - So

14.5 - 16.15.2015

Sobota

16.5. 2015

hasièi
SK Sokol

Persona Dolls - školení

ZŠ a MŠ

Okresní kolo - dospìlí

hasièi

Mistrov. utkání Skalièka - Lobodice
16.30 odjezd v 15.00 hodin

SK Sokol

Sobota

16.5. 2015

Ne - Pá

17.5. - 22.5. 2015

Škola v pøírodì - Bìlá pod Pradìdem

ZŠ a MŠ

So - Ne

23.5. - 24.5. 2015

Pøebor MHJ - mladí i dospìlí

hasièi

Nedìle

24.5. 2015

16.30

Mistrov. utkání Lobodice - Býškovice

SK Sokol

Sobota

30.5. 2015

14.00

Kácení máje

hasièi

Nedìle

31.5. 2015

Mistr.utkání Opatovice „B”- Lobodice
10.00 odjezd v 8.30 hodin
ÈERVEN

Pátek

5.6. 2015

Sobota

6.6. 2015

Nedìle

7.6. 2015

Sobota

13.6. 2015

Sobota

13.6. 2015

Sobota

20.6. 2015

16.00

Radovánky s pasováním prvòáèkù

ZŠ a MŠ

Mistr. Èeské republiky Hlinsko - mladí hasièi
16.30

Mistr. utkání Lobodice - Domaželice

SK Sokol

Mistr. utkání Brodek u Pø. - Lobodice
SK Sokol
16.30 odjezd v 15.30 hodin
Dìtský den - výlet do TECHNICKÉHO
Obec
MUZEA ve Vítkovicích
Kapitáne kam s tou lodí - zábavné
ZŠ a MŠ
odpoledne pro malé a velké...
ÈERVENEC

Sobota

25.7. 2015

13.00 Turnaj v kopané Lobodice
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DÚLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

Policie - 158
Hasièi - 150
Záchranná služba - 155
Tísòová linka - 112
Poruchy : plyn - 1239
voda - 840 668 668, 585 243 263
elektøina - 840 850 860, 800 225 577
Linka dùvìry(nonstop)
- Pro dospìlé - 585 417 777
- Pro dìti - 585 416 600
Domácí násilí - 251 511 313 (nonstop)

Obecní úøad - 581 731 175
Starosta - 602 514 389
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