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Slovo starosty
Vážení občané,
prázdniny utekly jako voda, věřím, že jste dovolené strávili podle svých představ, odpočinuli si, nabrali nové síly a potěšili se se svými blízkými.
Obec však během prázdnin nezahálela. Kromě květinové soutěže, která nás provázela
celé léto, jsme připravili několik tradičních i zbrusu nových akcí.
Pro fanoušky tvrdší muziky jsme uspořádali první ročník Struhafestu, který navazoval
na oficiálně první ročník závodů na klasické kánoi Od mostu k mostu. Po zkušenostech
z loňského nultého ročníku jsme přesunuli celé zázemí závodu na Letní. Díky tomu
velké množství diváků povzbuzovalo vydatně a vytrvale všech dvacet dva dvojčlenných
posádek, které urputně bojovaly s obrovským nasazením o trofeje a ceny. Elegantním
a lehkým výkonem všechny předčila posádka LOBO147, která zúročila své dlouholeté
vodácké zkušenosti a o třídu tak zvítězil rodinný tandem Stanislav a Pavel Hrňovi. Doufám, že jejich výkon je motivací pro všechny do dalšího ročníku.
Nově jsme všem nabídli čtyři obecní výlety, které postupně získávají větší a větší oblibu,
takže vám v předvánočním čase nabídneme nejen výlet do svíčkárny Rodas, ale také
výlet do předvánoční Vídně. Doufám, že se oba také setkají s příznivým ohlasem.
Sportovci mohli využít několika soukromých cyklistických akcí a rozloučení s prázdninami byl také ve znamení cyklovýletu, na kterém se podílely všechny zájmové organizace v obci.
Nyní již máme za sebou naše hody, které sice propršely, ale na nadšení účinkujících
a snaze organizátorů to nijak neubralo. Doufám, že si každý našel během těch tří slavnostních dnů to své a rozloučil se s létem pořádně hodově.
Přeji vám příjemný a spokojený podzim
Bc. Petr Hlavinka
starosta
Z redakční rady
Vážení spoluobčané,
právě si listujete nebo čtete již třetí číslo Zpravodaje v letošním roce. Dočtete se v něm
o akcích, které v uplynulém čtvrtroku proběhly v naší obci nebo i jinde s účastí „našinců“.
A také program akcí do konce letošního roku.
Máme za sebou prázdniny, dovolené. Odpočinuli jsme si a načerpali energii do další práce.
Děti už jsou ve školách a školce se spoustou zážitků z prázdnin.
Jsem rád, že různých akcí, které organizují nadšenci – amatéři, přibývá. Přibývá zážitků,
zkušeností.
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Učíme se za chodu jak akce dělat, jak je organizovat, jak pro ně získat lidi. Ne každá akce
vyjde dle představ organizátorů. Ale to se nedá nic dělat. Prostě je potřeba si z toho odnést
to pozitivní a pokusit se příště vyvarovat toho negativního.
Líbí se mi názor v článku pana Škrabala. Ono je to totiž přesně o tom, že pokud si to nezorganizujeme sami, tak to za nás nikdo neudělá. A je pravdou, že obyvatelé okolních obcí už
hovoří o tom, jak to v „Lobo“ žije. Buďme rádi za to, že tady ti nadšenci, kteří to dělají bez
nároku na nějakou odměnu, jsou. Vážím si jejich píle, houževnatosti, kreativity, nadšení
a odhodlání. Bez těchto lidí by obec opravdu „nežila“.
A protože poslední akcí byly Hody, rád bych poděkoval všem těm, kteří se na jejich přípravě a realizaci podíleli. I když počasí nám znovu ukázalo svou nevlídnou tvář, tak všechny
akce proběhly. A kulturní program na Letním navštívilo opravdu pěkné množství lidí.
Program dle mého názoru byl bohatý a pestrý, myslím, že každý si přišel na své a odcházel
spokojen. Za sebe chci vyzvednout zejména práci starosty, který věci řešil, zabezpečoval,
organizoval a montérky sundal těsně před zahájením kulturního programu. Ale taky všem
těm Sokolům, hasičům, myslivcům, zastupitelům, rybářům a nadšencům, kteří se na přípravě, organizaci a zabezpečení Hodů podíleli. Kdo počasím utrpěl nejvíce, byly děti. Těšili
se na atrakce, ale v dešti to prostě nešlo. Tak alespoň v to pondělí si to chvilku užili.
Redakční rada se dále rozhodla, že nebude na stránkách Zpravodaje komentovat a dávat
vyjádření či vyměňovat si názory s přispěvateli. Každou otázku můžeme zodpovědět na
jednáních zastupitelstva. Nikoliv ve Zpravodaji. Písemná forma prostě neumožňuje věci
řádně vysvětlit, objasnit, doložit.
Pan Belhárek pravidelně dochází na veřejná jednání zastupitelstva, pravidelně klade otázky, na které je mu pravidelně odpovězeno. Zároveň ale konstatuji, že Zpravodaj opravdu
začal vycházet v roce 2015. A pro informaci občanů uvádím krátký výtah z Pravidel pro
vydávání obecního Zpravodaje.
Článek 3
Tematické zaměření a obsah zpravodaje
1. Obec Lobodice vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům obce objektivní
a vyvážené informace dle tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „tiskový zákon“) týkající se společenského, hospodářského, kulturního
a dalšího dění v Obci Lobodice a okolí.
2. Každé číslo je označeno pořadovým číslem, rokem a obsahuje povinné údaje dle
§ 8 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona.
3. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu;
b) sdělení a informace o dění v obci;
c) názory členů zastupitelstva obce na řešení aktuálních problémů;
d) informace organizací a institucí působících v obci Lobodice či s dopadem na obec Lobodice;
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e) příspěvky a názory občanů, týkající se dění v obci (dále jen „příspěvky“).
4. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran
a hnutí a jejich propagace.
Za Redakční radu Milan Kouřil
Dotace? Dotace!
Přináším vám nejnovější informace o situaci v dotacích v naší obci.
Jistě jste si všimli,že probíhá rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy, jejímž účelem je výrazné snížení energetické náročnosti budovy. Oproti předpokladům se stavba komplikuje,
takže chci především poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a vstřícnost.
V rámci dalšího projektu nám MŠMT přispělo na zabezpečení budovy mateřské školy, tím
chceme dosáhnout bezpečného a chráněného prostředí pro naše nejmenší.
Velká část občanů si již vyzvedla domácí kompostéry. Ti, kteří si je objednali a nevyzvedli,
mohou přijít každou středu od 15:00 do 17:00 do dvora malé vodní elektrárny, kde jim
kompostéry budou vydány.
V areálu malé vodní elektrárny již funguje sběrné místo, kdy ve stejné provozní době (středa 15:00 – 17:00) probíhá sběr velkoobjemového odpadu, textilu, který se již nedá nijak
použít, kovového odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů. Za dva měsíce fungování sběrného místa již musel být vytříděný odpad vyvezen, což dokazuje, že si naši občané vzali
třídění a pořádek v obci k srdci, za to jim děkuji.
Počátkem měsíce října bude vybudováno nové dětské hřiště. Prvky budou opět vyrobeny
z akátu, bude jich více a budou vyrobeny pokročilejší technologií, takže předpokládám, že
životnost hřiště bude ještě delší. Opět však musím požádat rodiče dětí o trpělivost, protože
po dobu rekonstrukce bude hřiště nepřístupné a nelze využít ani hřiště na zahradě školky,
kde je momentálně z bezpečnostních důvodů zakázaný provoz. Věřím však, že se trpělivost vyplatí a budeme se chlubit kvalitním a bezpečným hřištěm.
V současnosti čekáme na stavební povolení na výstavbu chodníku před prodejnou COOP,
na kterou máme také dotaci, která musí být vyčerpaná do konce roku, takže věřím, že se
vše podaří úspěšně zrealizovat včas.
Na závěr můžu s radostí oznámit, že nám byla schválena dotace ve výši více jako půl miliónu korun na opravu fasády místního kostela, která by měla proběhnout na jaře roku 2018.
Máme samozřejmě připravené další žádosti, které chceme podávat podle jednotlivých
výzev tak, jak budou vyhlášeny. Rád bych ještě závěrem vysvětlil, že víme o mnoha potřebách obce, které vyžadují finanční podporu, ale jsme závislí na tom, jakou výzvu které
ministerstvo vyhlásí, takže se může stát, že některé naše záměry nebudou podpořeny například letos, ale mohou být součástí výzev v následujících letech.
Pokud má někdo z vás nějaký podnět k doplnění zásobníku projektů, budu rád, když mi
tento návrh sdělíte. Zásobník projektů je dokument, který neustále aktualizujeme dle potřeb, zájmů a podnětů.
Petr Hlavinka
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Sběrné místo
Vážení spoluobčané,
snad už všichni vědí, že bylo v Lobodicích zřízeno sběrné místo, kam můžete vozit velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, železný šrot a použité oblečení. Svoz nebezpečného odpadu probíhá v pravidelných intervalech a vzhledem k množství kontejnerů na
sklo, papír, plasty, čisté oblečení a bioodpad máme všichni možnost vše třídit a zbavit se
všeho, co nepotřebujeme. Snad kromě stavební suti a pneumatik, o kterých nikdo neví
kam patří a co je to vlastně za odpad.
Pořád jsou ale mezi námi idioti, kteří mají radost z toho, že hází odpad tam, kam je
napadne. Promiňte ten silný výraz, ale čím silnější výraz, tím jim to možná dřív dojde.
Kdo se účastnil závěru prázdnin na kole (bohužel nás moc nebylo), ten si mohl všimnout pohozeného gauče a igelitových pytlů s neznámým obsahem na cestě z Lobodic do
Kojetína. Vzhledem k tomu, že se jedná o katastr obce, musí se tato o tento svinčík postarat na vlastní náklady. Opravdu nepochopím toho, kdo se tahá 3 km s gaučem jenom
proto, aby ho mohl vyhodit v lese, když má u nosu sběrné místo. Pokud jsem to špatně
pochopil a gauč měl sloužit pro odpočinek poutníkům na dlouhé cestě do Kojetína, tak
se autorovi tohoto nápadu omlouvám. Ale v tom případě mohl kolem vytrhat kopřivy
a dát tam nějaký popisek.
František Škrabal
Úspěšný rok pro hasičské ženy z Lobodic
V sobotu 20. 5. 2017 byl v Císařově zahájen Okresním kolem další ročník postupových soutěží Moravské hasičské jednoty dospělých hasičů v požárním sportu. Tyto
soutěže vrcholí Mistrovstvím republiky mezi Moravskou a Českou hasičskou jednotou. Soutěží se ve třech disciplínách - běhu jednotlivce na 100 m s překážkami, štafetě
4 x 100 m a požárním útoku s vodou. V Císařově si vybojovaly naše ženy druhé místo, čímž si zajistily postup na Přebor Moravské hasičské jednoty, který se uskutečnil
11. 6. 2017 na stadionu VUT v Brně. Zde se ženám obzvláště dařilo a staly se přebornicemi Moravské hasičské jednoty v požárním sportu pro rok 2017. Tímto krásným
výsledkem si vybojovaly účast na společném Mistrovství České republiky dobrovolných a profesionálních hasičů, které se uskutečnilo 25. – 27. 8. 2017 v Praze. Toto
Mistrovství je nejprestižnějším zápolením hasičů v naší republice, které si svým vítězstvím v Přeboru Moravské hasičské jednoty zajistí vždy vítězný tým. Naše ženské
družstvo v Praze obsadilo v celkovém pořadí 17. místo. Není to umístění na předních
pozicích, ale již postup na tuto soutěž je úspěchem, jímž přispěla děvčata ke zviditelnění naší obce a hasičského sboru. 9. 9. 2017 proběhlo v Pardubicích ještě jedno Mistrovství republiky, tentokrát mezi Moravskou a Českou hasičskou jednotou, které za-5-
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vršilo postupové
soutěže v požárním sportu dospělých hasičů.
Hasičské družstvo žen z Lobodic se zde poprvé v novodobé
historii umístilo
na stupních vítězů. V celkovém
pořadí si ženy
vybojovaly bronzové medaile.

Úspěšný rok pro hasičské ženy z Lobodic
Struhafest

Přesně v polovině prázdnin nastal pro mnohé dlouho očekávaný den a to 1. července. Od ranních hodin byly zahájeny přípravy na závody „od mostu k mostu“. Okolo 16-té hodiny začal na
letním areálu festival s názvem Struhafest. Po mírném dešti se
počasí umoudřilo a tak nic nebránilo dalšímu průběhu. První
vystupující kapelou byla „domácí“ Sarkonia, za bicími s Tiborem Janáčem. Jelikož se jednalo po velmi dlouhé době o akci
takového rázu, nikdo z pořadatelů netušil, co od akce očekávat
a tak při vystoupení Sarkonie to nebylo z hlediska pořadatelů
ani kapely „to pravé ořechové“. Dalším vystupujícím byla kapela Perseus s frontmanem Mirkem Spilkou, který si zazpíval na
„Letním“ po 22 letech. Tady se už před pódiem scházeli skalní
fandové a házeli svými „háry“ (pokud nějaké měli :-))
Třetí a poslední kapelou byla skupina Requiem ze Slovenska. Jelikož se jednalo o kapelu,
která hraje převzaté hity zejména zahraničních legend, veškeré lavičky byly prázdné a lidé
zaplnili prostor před pódiem i na parketu. Pivo teklo proudem a lidé se bavili.
Proběhla také soutěž v pití piva „metrovým brčkem“. V pánské disciplíně zvítězil a nejrychleji vypil litr piva známý matador Mira Věrný a v dámském podání nedala šanci soupeřkám Petra Formánková.
Celkově bych hodnotil akci jako vydařenou (snad jen vyšší návštěvnost). Myslím si však,
že kdo se zúčastnil, tak se bavil a byl spokojen…
Již v této době probíhají zvolna přípravy na další ročník.
Pavel Řihošek
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Z historie - Vzpomínka na naše občany
V 1. světové válce, po vyhlášení mobilizace 3. srpna 1914 narukovalo z Lobodic 50
mužů, z nichž velká většina padla v prvním střetnutí s carskou armádou na polském
území. Prvním padlým v této válce byl Josef Dršťák z čísla 69.
28. října 1921 odhalila obec lobodická obětem první světové války pomník se jmény 41
padlých:
Matěj Navrátil

narozen 		

1884

Vincenc Brázda			1873

Antonín Navrátil			1895

Alois Dočkal			1894

Josef Navrátil			1895

Josef Dršťák			1886

Jan Roubal			1881

Antonín Dršťák			1889

František Spálovský		

1896

Jan Dršťák			1894

Silvestr Spálovský			1876

Alfons Dršťák			1898

Šebestián Spálovský		

Antonín Dršťák			1893

1887

Strnad Josef

Josef Geist			1891

František Havlík			1892

Josef Hanus			1897

Vladimír Hlavinka		

1882

Adolf Tichý			1894

František Indrák			1878

J.Vybíral				1895

Vladimír Indrák			1881

Jan Vrtěl				1873

Jan Jegla				1881

Josef Vrtěl			1893

Antonín Konečný			1883

Jan Vybíralík			1889

František Křenovský		

1894

Ignác Vybíralík			1873

Vojtěch Křenovský		

1898

Antonín Vymazal			1890

Cyril Matysík			1871

Alois Vymazal			1896

František Matysík			1895

František Vymazal		

Jan Belhárek			1873

Metoděj Vymazal			1891

1890

Antonín Blažek			1884
Pomník byl poškozen povodní v roce 1997, do současného stavu byl obnoven v roce
2001. Původní kameny, které tvořily vlastní pomník, jsou zakopány v základech. Poslední oprava byla provedena v letošním roce.
Zpracoval: Ing.Stanislav Hlavinka
Čerpáno: Lobodice 1131-1971 autor František Gajdica
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Příspěvek p.Belhárek Josef
Vážení spoluobčané, čtenáři Zpravodaje.
Nebudu se omlouvat, že vás budu zase unavovat mými připomínkami, ale nemohu jinak. V minulém čísle Zpravodaje jsem si dovolil napsat několik připomínek k rozpočtu.
Úvodem jsem pochválil OÚ za to, že nám tentokrát dal rozpočet v písemné formě a to
všem občanům a tak si ho každý může doma pročíst a prostudovat. Ono je to jistě lepší,
než stát u úřední desky, nebo na něj nahlížet na OÚ. Žádnou spekulaci ani polopravdu
jsem v tom neviděl a ani nechtěl napsat. Jen jsem se vyjádřil, že se mě zdá nespravedlivé,
že mládež a děti mají přiděleno 161.000 Kč a senioři 0 Kč. A také se mě zdá nelogické
plánovat výdaje na akci, která se zatím nebude provádět (kanalizace).
Nyní (sice nerad) vyjádření k článku p. Kouřila.
Že se občanům a čtenářům dostal rozpočet do rukou až letos je důsledek liknavosti nebo
úmyslu? Ale koho? Redakční rady, předsedy Finančního výboru nebo p. starosty. Odpovídáte na můj článek, ale já se v něm také ptám, jak jsme vloni jako obec hospodařili, na
čem jsme ušetřili? Odezva žádná. Od předsedy Finančního výboru bych očekával čísla.
Alespoň za rok 2016. A kolik skutečně stálo vozidlo Dacia Logan. A jak se nám daří
letos? Napište těch pár čísel a komentáře omezte.
A teď ke Zpravodaji, který začal vycházet v r. 2015 a ne až 2016 jak píšete. A v č.3/2015
píšete, že pro příští rok chystáte zveřejňování usnesení z veřejných jednání zastupitelstva. Blíží se konec roku přespříštího a pořád nic. Nebo se to stále chystá? A když už se
ve Vašem článku zmiňujete o vyhlášce č. 1/2017 o nočním klidu a vyčlenění akcí, proč
ji neotisknete. Určitě by to bylo užitečnější čtení než o Áronovi a Fredovi, dvou podkovách, pletení provázku a princi Bajajovi.
				
Belhárek Josef,
			
neangažovaný senior
Příměstský (přílobodický) tábor aneb Na divokém západě
Příměstský (přílobodický) tábor aneb Na divokém západě
Hned druhý týden po vysvědčení se děti opět vrátily do školy. Ne, že by se jim stýskalo
po učení, ale probíhal zde příměstský tábor Na divokém západě.
Každý den si děti vyzkoušely jinou roli na toto téma. První den se děti staly bandity a pokoušely se dobýt trezor, který se ukrýval ve školní družině a hned poté ti samí bandité
soutěžili v souboji „pupkáčů“.
V úterý se děti změnily na šerify, vyrobily si šerifskou hvězdu, střílely do plechovek
a stihly jít do Tovačova na zmrzlinu. A ani nemukly, že se trmácely v horku pěšky, tak
dobrá ta zmrzlina byla.
Třetí den se z dětí stali Indiáni a s vlastnoručně vyrobenou čelenkou se vydali po stopách
svého pokrevního bratra. I toho naši Indiáni našli a vysvobodili.
-8-
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Poslední den, kdy jsme
si hráli na Divoký západ,
byl zaměřen na kovboje.
Malí kovbojové rýžovali
zlato, točili lasem a házeli
s ním na cíl.
V pátek jsme vyrazili na
obcí pořádaný výlet do
Čejkovic a Šmajstrlova
mlýna. Bylo veselo, počasí nám přálo, a tak se zase
těšíme v příštím roce na
příměstský tábor v úplně
jiném kabátě.
Máme nyní zpracovanou
Příměstský tábor aneb Na divokém západě
projektovou žádost, pokud
bude schválena, nabídneme dětem i rodičům školní klub, tedy prodlouženou dobu školky a družiny od 6:15 do 16:30, ale také několik běhů příměstských táborů, které by byly
díky dotaci výrazně levnější a tedy dostupnější pro více rodin.
Tak nám držte palce, aby nám žádost schválili.
Obecní cyklovýlet
V naší obci již tradičně pořádáme k ukončení prázdnin cyklovýlet spojený se soutěžemi
a občerstvením. Bylo tomu tak i letos, kdy jsme šlápli na pedály u svých kol a vyrazili
po označené trase podél řeky Moravy do Kojetína azpět. Po cestě nás čekala připravená
soutěž od hasičů, dále jsme sbírali barevné lístky, na kterých byly otázky, které se řešily
a hodnotily až v cíli.
V Kojetíně byla zastávka s občerstvením ,,Na Hrázi“. Zpět domů nás táhla zábavná střelba, soutěž o přírodě a opékání špekáčků. Věřím, že ti kdo se zúčastnili, pojedou příští rok
znovu a přizvou k sobě i své kamarády. Touto cestou také chci poděkovat myslivcům,
hasičům a Sokolu za spolupráci.
J.Hormanská
Podzim
Na školní zahradě povlávají ve větru voňavé bílé košilky a zástěrky. To znamená, že letošní hody jsou opravdu za námi, i když děti ještě utrácí poslední peníze za zvonkohru
nebo autodráhu. Ale teď už čeká všechny pořádná práce. Skončilo období nekonečných
otázek: „Už točí? Kdy začnou točit? Budou točit zítra?“ Víme, že zítra se kolotoč neroztočí, že odjede na další štaci. Ale užili jsme si, i když počasí nestálo za nic.
-9-
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Podle odborníků už se léto nevrátí a to ani to babí. Snad se nám povede na koci září
uspořádat další ročník otevřeného turnaje v ringu, hře, která je pro všechny. Na pátek
13. 10. máme naplánovanou dobrovolnickou akci v úklidu 72 hodin.
Nu a potom už začne koloběh dalších otázek: „Kdy už budou Vánoce? Kdy už přijde Ježíšek?“ Určitě se nejen malí těší na společné zpívání koled Česko zpívá koledy, pouštění
balónků přání a v pátek 15. 12. na vánoční vystoupení a výstavku.
Ještě poslední mávnutí bílého prádla na sluníčku a začíná opravdový podzim i u nás
v Lobodicích.

Podzim
SK Sokol Lobodice
22. července pořádal SK Sokol taneční zábavu v areálu Letní. K tanci i poslechu hrála
rocková skupina Jannis Band, která vznikla rozpadem populární a legendární kapely
Vesničani. Podle ohlasů, byli účastníci zábavy nadmíru spokojeni s vystoupením skupiny Jannis Band a náramně se bavili.
Mužstvo mužů oddílu kopané hrálo v rámci letní přípravy na nový ročník 2017/2018
okresního přeboru dva turnaje. Prvním turnajem byl memoriál Zdeňka Dobiáše v Polkovicích. V prvním utkání naši muži prorazili Klenovice 2:1. Ve finále potom nestačili na
Ajax Bezměrov a prohráli vysoko 4:0. Naše mužstvo tak obsadilo celkové druhé místo.
Druhým turnajem byl turnaj v Lobodicích pořádaný k 85 výročí založení klubu. První
zápas hráli muži proti Sokolu Polkovice. Utkání skončilo remízou 1:1, proto o postupujícím do finále rozhodovaly pokutové kopy. Ty naše mužstvo nezvládlo a prohrálo 1:3.
Ve druhém zápase se utkali naši hosté z Troubska s Tovačovem. Troubsko vyhrálo 3:2.
O třetí místo se tak utkali naši muži s Tovačovem a vyhráli celkem jednoznačně 4:1.
Finále tedy hráli Polkovice s Troubskem. Zápas skončil remízou 1:1, na pokutové kopy
- 10 -
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vyhrálo Troubsko 5:4. Celkové pořadí turnaje: 1. Troubsko, 2. Polkovice, 3. Lobodice,
4. Tovačov
Hned v následujícím týdnu byla zahájena podzimní část okresního přeboru mužů s těmito výsledky:
13.8.2017 Opatovice „B“ - Lobodice 5:1 (1:1) – branka: Vrba Ondřej
20.8.2017 Lobodice - Bochoř 4:0 (2:0) – branky: Hilbert Zdeněk 2x, Vrba Jan, Vrba
Ondřej
26.8.2017 Stará Ves – Lobodice 4:2 (3:0) – branky: Vrba Jan, Vrba Ondřej
3.9.2017 Lobodice – Čekyně 4:1 (3:0) – branky: Vrba Jan, Vrba Ondřej, Dvořák Jiří,
Skřička Zdeněk
9.9.2017 Pavlovice-Lobodice 0:1 (0:1) – branka: Dvořák Petr
17.9.2017 Lobodice –KMK Zubr Přerov 2:1 (1:1) – branky: Vrba Ondřej, Hilbert Zdeněk
Po těchto výsledcích jsou muži v tabulce okresního přeboru na 4. místě s 12 body a skórem 14:11.
Družstvo mladších žáků sehrálo před zahájením podzimní části okresního přeboru
jedno přátelské utkání s FK Troubky. Žáci po dobrém výkonu prohráli 3:1. Branku vstřelila Ossosová Lucie.
O víkendu mužstvo mladších žáků zahájilo svoji druhou sezónu okresního přeboru s těmito výsledky:
3.9.2017 Horní Moštěnice - Lobodice 4:0 (1:0)
6.9.2017 Lobodice - Troubky 2:2 (1:2) – branky: Rypka Michal, Zezulka Tomáš
9.9.2017 KMK Zubr Přerov – Lobodice 1:10 (1:5) – branky: Rypka Michal 4x,
Ossosová Lucie 4x, Zezulka Tomáš 2x
17.9.2017 Lobodice – Beňov 0:7 (0:5)
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje také zahájilo svoji další sezonu v kroměřížské
amatérské hokejové lize (KAMHL) těmito výsledky:
3.9.2017 Lobodice – RHL Přerov 2:7 – branky: Brázda Patrik. Havrila Petr
5.9.2017 Buldok Otrokovice - Lobodice 7:3 – branky: Baranyai Tibor, Brázda Patrik,
Zbránek Tomáš
9.9.2017 Jiskra Chropyně – Lobodice 7:4 – branky: Havrila Petr 2x, Baranyai Tibor,
Dodek Julius
14.9.2017 AHK Kroměříž -Lobodice 5:3 – branky: Dvořák Petr, Havrila Pavel, Havrila
Petr
Hodový program
V rámci Hodových dnů v pátek 15.9.2017 od 17.00 hod. hráli staří páni, již tradiční utkání proti ženám z Lobodic. Omlazené mužstvo žen, ale i mužstvo starých pánů odehráli
parádní zápas, ve kterém bylo k vidění nejen mnoho krásných akcí, ale i pěkných bra- 11 -
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nek. Kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Utkání s přehledem a nadhledem rozhodoval
starosta obce. Utkání nakonec skončilo zaslouženou výhrou žen 6:5.
V sobotu 17.9.2016 pořádal oddíl ledního hokeje SK Sokol Lobodice od 8.30 hod. nohejbalový turnaj o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnilo 7 tříčlenných týmů, které
byly nalosovány do jedné čtyřčlenné skupiny a jedné tříčlenné skupiny. Ve skupinách se
hrálo systémem „každý s každým“. Podle umístění ve skupinách se potom hrály zápasy
o umístění - tedy o 5 místo, o 3 místo a finále. Družstva v nepříznivém počasí předváděla pohledný nohejbal se spoustou nelítostných soubojů na síti. Pořadí na prvních
čtyřech místech:
1.
Hrňa Pavel, Gregovský Tomáš, Řihošek Pavel
2.
Studnička Josef, Studnička Alois, Kejval René
3.
Fridrich Tomáš, Hlavačka Radek, Baďura Ondřej
4.
Hlavačka Roman, Havrila Štefan, Havrila Petr
Všechna družstva byla odměněna věcnými cenami, k tomu první tři dostaly poháry
a vítězné družstvo získalo tradiční putovní pohár starosty obce.

Nohejbal 1. místo
Kulturní a sportovní akce
Vážení spoluobčané,
obec Lobodice pořádá v průběhu roku spoustu kulturních a sportovních akcí, určených
pro všechny občany, ale také pro všechny ze širokého okolí. Nejen obec, ale také různé
spolky nebo soukromníci se v průběhu roku činí a vše, co dělají je určeno pro širokou
veřejnost. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že ne všechny obce v okolí mají tak bohatý
kulturní a sportovní program, ve kterém si najdou to svoje mladší i starší. Samozřejmě,
že ne všichni, ale zavděčit se všem nejde. Věřte tomu, že to vůbec není samozřejmé!
Všechny tyto aktivity mají za úkol zlepšit kvalitu bydlení v obci, aby se tu všem líbilo, aby
mladí neodcházeli, aby obec nezevšedněla a nestala se pouze místem pro přenocování.
Pro nudu tu prostě není místo. Za všechny akce, které se tu v posledních třech měsících
- 12 -
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pořádaly můžeme vyjmenovat Pasování prváků, Závody od mostu k mostu, Celoprázdninové výlety, Vrchol a závěr kolosezóny, Hasičské závody, Cyklovýlet na ukončení
prázdnin a v neposlední řadě Hody. Hodové oslavy měly velkou smůlu na počasí, ale vše
bylo připraveno tak, že nevznikl žádný problém a odměnou byla celkem velká účast na
hodovém odpoledni. Znám spoustu lidí z okolí, kteří nám tento celoročně bohatý program závidí. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravách těchto akcí podílí
a svůj volný čas bezplatně věnují tomu, aby to u nás žilo. V dnešní době, kdy ani kuře
zadarmo nehrabe, klobouk dolů.
František Škrabal
Výlet do Čejkovic
Dalším výletem jsme chtěli potěšit co nejvíce prázdninových výletníků.
V Čejkovicích většina lidí chce navštívit sklepy a vinohrady, ale my jsme nejprve zamířili do Bylinkového ráje Sonnentor. Jde o českou firmu, která ve spolupráci s německou
vybudovala skutečný ráj pro všechny bylinkové nadšence. Prošli jsme si celou novou
budovu, prohlédli si výrobu čajů, měli v rukou materiál, ze kterého se vyrábí čajové
sáčky, hádali jsme, která bylinka je v které nádobě. V kavárničce jsme ochutnali kávu,
čaj i zákusky z vlastní produkce, v obchůdku jsme nakoupili nejen čaje, ale i spoustu
různého koření.
Po obědě se někteří vydali do Templářských sklepů, které patří k nejstarším na Moravě,
někteří do Břeclavi do lanového centra Hájenka, někdo se podíval do rodného domku
T. G. Masaryka.
Už jsme zpět doma, ale v některých domácnostech docela jistě vaří pohanku, kterou
dochutí kořením z Bylinkového ráje a zapijí čajem z pohanky nebo třeba směsí čajů Tady
roste radost. Snad i u nás v Lobodicích ta radost skutečně roste pro všechny bez výjimky.

Výlet do Čejkovic
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Výlet do Šmajstrlova mlýna a na Radhošť
Obec nabídla svým občanům
prázdninové výlety. První se konal spolu s přílobodickým táborem a naším cílem byl Šmajstrlův
mlýn nedaleko Frenštátu a potom
samotné Pustevny a Radhošť.
Vaneska po ránu ve škole vykulila
oči a na ostatní děti z tábora vykřikla, že jsme na něco zapomněli!!! Tak jsme pátrali: Na jablíčko?
Nene. Na řízek? Na Fanouška!!!
Ale kdepak, Fanoušek čekal spolu s ostatními výletníky přímo na
točně.
A mohli jsme vyrazit. U Šmajstrlů
jsme sice nemohli do mlýna, pro-

Radegast
tože se zrovna všechno opravovalo, ale pan Pavel
Šmajstrla z páté generace majitelů mlýna nám
o pohankovém mlýně krásně povyprávěl. Nedali
jsme se zahanbit a uhádli, že své jméno pohanka
získala podle Tatarů, kteří kdysi dávno pustošili
Moravu. Ti prý brali sílu z nějakých zrníček, co
nosili při sobě. A když byli z Moravy vyhnání, zůstali po nich nejen slavné štramberské uši, ale i semínka rostliny, která potom v chudých oblastech
Radhošť nahrazovala obilí. V naší době její sílu a léčivou
- 14 -
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moc znovu objevujeme a díky rodině Šmajstrlů zde máme jediný pohankový mlýn,
který pohanku zpracovává šetrně a ponechává jí všechny potřebné živiny.
Nu a potom jsme vyjeli až k Pustevnám. Někteří zůstali u Libušína a Maměnky, někteří vystoupali k soše Radegasta ( a na Radegasta), část výpravy dorazila až na Radhošť
do zvoničky. Nahoru vystoupali i všichni malí táborníci, které sice bolely nožičky, ale
protože si nakoupili spoustu dobrot, vůbec na to nemysleli. A rozhodně na zpáteční
cestě neusnuli. Zato mnozí dospělí ano. Byl to moc hezký výlet, počasí nám přálo,
nakoupili jsme si spoustu užitečných věcí, ale i dárky a suvenýry. A těšili jsme se na
další výlet.
Výlet na Pernštejn
Tento výlet byl pro všechny romantiky. A že jich u nás je plný autobus! Návštěva pohádkového hradu Pernštejna je vždycky zážitkem, protože kromě všech pohádek, které
se zde natáčely, vidíte před sebou dějiny. Chodby, chodbičky, komnaty, schodiště, to vše
propletené v neuvěřitelných obrazcích. Výhled do nádherné krajiny. To všechno na nás
čekalo.
Po návštěvě hradu jsme se přesunuli do nového areálu centra Eden. Areál byl téměř
opuštěný, takže vlastně jen pro nás. Panský dvůr, pivovar, horácká vesnička, ekopavilon

Výlet na Pernštejn
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ukázali zájemcům, jak se dříve žilo, mohli jsme si vyzkoušet psaní brkem, výrobu svíček
nebo figurek z včelího vosku, poskládat si pořádný sud a spoustu dalších věcí. Děti měly
radost z dětského hřiště a vodního světa, protože osvěžení v horkém dnu přišlo opravdu
vhod. Tak jsme si zase užili světa.

Výlet na Pernštejn
Výlet na Baťův kanál
Poslední výlet nás zavedl opět na jih Moravy k Moravě. Na Baťův kanál. Honza Šulc
s manželkou a pomocníky připravil krásný zážitek v pomalu plující lodí krásnou krajinou.
Zastávka u plavební komory ve Vnorovech byla příležitostí k občerstvení, oddechu, ale
i pozorování, protože práci komory někteří viděli poprvé. Výlet byl tedy nejen pro romantiky, technické nadšence, ale i milovníky lodí, lodiček, vody a přírody.
Tento poslední prázdninový výlet, který voněl vodou, lesem a lodními motory, byl dalším do sbírky hezkých výletních dnů.

Výlet na Baťův kanál
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První hodový podvečer
Lobodické hody začínají vždy
v pátek slavným utkáním žen
a starších pánů. Letos tomu nebylo jinak. Družstvo žen postavilo silnou skoro jedenáctku,
která oplývala nejen půvabem,
ale i fotbalový, uměním. Starší
pánové rozhodně nebyli v přesile, ale galantně přehlédli, že
některé ženy byli dva muži, zejména poté, co tyto pány sudí
v lakýrkách nekompromisně vyloučil. Nezabránil tomu ani fakt,
že neměl po ruce karty, mával
červeným dresem. I přes oslabení ženy nakonec zvítězily.
V průběhu nelítostného souboje
mohli diváci i fotbalisté vybírat
z dvanácti vzorků, které byly
přihlášeny do soutěže O lobockó bochétko. Hlasování určilo
pořadí:
1. Jana Řihošková s čokoládovou
2. Marie Zavadilová s tvarohovou
3. Škrabalovi s babiččinými převalovanými koláčky
Nu a protože vyhlášení vítězů
je již za námi, je jistě na místě
prozradit, že na té našé Hané, só
tam bochte slané, což znamená,
že příští ročník bochétky bude
ve znamení slaného pečení. Moc
se těšíme!
Večerní myslivecká zábava jen
dokreslila výbornou náladu
všech a potěšila tanečníky i fanoušky myslivecké tomboly.

Bochétka
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Květinová soutěž
Také letos jsme uspořádali květinovou soutěž. Od května do konce srpna jsme sbírali fotografie rozkvetlých oken a předzahrádek. Fotografie jsme zveřejnili na facebooku obce a nejlépe hodnocené potom i i na webu obce, kde probíhala anketa. Hlasy z ankety i facebooku
se potom sečetly a získali jsme vítězné květinové výzdoby za internetové hlasování. Komise
vybrala další, protože si jsme vědomi toho, že ne každý má možnost hlasovat na internetu,
ne každý má spoustu virtuálních příznivců, kteří mohou přinést hlasy. V každém případě
si myslíme, že v obou kategoriích mohou být vítězové
pyšní na to, co dokázali na malém prostoru okna nebo
předzahrádky. Je nutné podotknout, že pokud bychom
měli více cen, měli bychom i podstatně více vítězů,
protože pěstitelky a pěstitelé opravdu věnovali obrovskou péči svým zahrádkám i oknům.

1. místo
V internetovém hlasování se majitelé výzdoby
umístili takto:
1. Eva Dočkalová
2. Drahomíra Grešáková
3. Albína Harangová
Komise vybrala:
1. Marie Zavadilová
2. Hana Krátká
3. Vojtěška Vaculíková
Všichni jmenovaní obdrželi hodnotné ceny.

1. místo - web

Byla také zvolena jedna zcela zvláštní cena a to pro jediné chlapské okno pana Davida
Špinky, který měl květinovou výzdobu, o kterou se staral sám se svými dvěma syny. Teď se
budou starat o krmítko, které dostali jako cenu.
Soutěž sice skončila, ale procházka naší obcí je stále příjemná a pěkná hlavně díky všem,
kdo se o vzhled obce starají s radostí a láskou.
Děkujeme.
- 18 -
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Recept na letošní vítěznou Lobockó bochétko od Jany Řihoškové
Na nízkou čokoládovou buchtu potřebujeme:
100 g másla
200 g hořké čokolády
60 g hladké mouky
3 lžíce mléka
1 špetka soli
3 ks vejce
150 g cukru krystalu
moučkový cukr na posypání
Čokoládu nalámeme na kousky a i s máslem dáme rozpustit nad páru. Mezitím vyšleháme žloutky s polovinou cukru. Dovnitř zašleháme rozpuštěnou čokoládu, mléko a mouku.
Vyšleháme bílky se špetkou solwwwi a zbylým cukrem a a zlehka zamícháme k ostatním.
Těsto vlijeme na plech vyložený pečícím papírem o velikosti 26 x 35 cm nebo dortové formy
o velikosti 28 cm.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180°C. 25-30 minut. Ještě teplou sypeme cukrem moučkou.
Vevnitř buchta zůstane měkká a vlhká a kůrka bude křupavá.
Dobrou chuť!
Hodová neděle
Po sobotním odpoledni plném
zvratů v počasí se nedělní ráno
probudilo do deště. Bubliny v kalužích ukazovaly, že déšť bude vytrvalý, ale ti, kteří si ráno přivstali,
věřili, že bude líp.
Od půl sedmé se kolem rybníku
scházeli malí i velcí rybáři. Letos
byly rybářské závody otevřeny
všem, takže v sedm ráno, kdy se
závody oficiálně zahájily, bylo na
stanovištích téměř dvacet milovníků tichého sportu s vybavením
různé úrovně.
I přes chlad a přeháňky všichni
vydrželi téměř do konce. Lépe na
tom samozřejmě byli dospělí rybáři, protože měli k dispozici vyDva rybáři nikající slivovice a meruňkovice,
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zatímco ti malí jen své zapálení pro věc. Věřili, že alespoň jeden z padesáti nasazených
kaprů bude jejich. Nu na konci určené doby už bylo jasné, že úlovky pod padesát centimetrů nemají šanci. Malý vytrvalec Petřík Řihošek si odnesl dětskou cenu a mohl spokojeně
zamířit na slavnostní oběd.
Letos převzal první cenu od zakladatele soutěže pana Ferdinanda Svítka přespolní účastník pan Rudolf Frantis, jako druhý se umístil pan Ladislav Kožurko.
Po obědě zahájil svůj souboj tým mladých fotbalistů. Promočený souboj sledovali rodiče i pár fanoušků. A hlavní nedělní zápas dospělých už provázely proudy deště bez
přestání. Nicméně naši borci podali skvělý výkon i v tak těžkých zablácených podmínkách, který korunovali vítězstvím.
Děti se zklamaně brodily kalužemi kolem kolotočů, ale nakonec si užily báječné odpoledne na atrakcích v pondělí. Třebaže počasí opravdu nevyšlo, hody nabídly každému něco, každý si mohl vybrat a pouťové srdce z perníku bude připomínat příjemné
a hezké společně strávené chvíle.
Foto ze sobotního kulturního programu

Kamélie
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Hasiči

LŠU

Děti ZŠ
- 21 -

Zpravodaj obce Lobodice 3/2017
Plán akcí
ŘÍJEN
Pátek

13.10.2017

10:00

72 hodin dobrovolnických aktivit

ZŠ a MŠ

Středa

25.10.2017

18:00

Lampionový průvod

hasiči

Sobota

25.11.2017

14.00

LISTOPAD
Den pro seniory – KD

Obec

PROSINEC
Sobota

1. 12. 2017

14:00

Adventní dílničky v sále

Obec

Středa

13.12.2017

18:00

Česko zpívá koledy

Obec

Pátek

8. 12. 2017

VČS hasičského sboru

hasiči

Balónky přání

Obec

Bude upřesněno

dtto

dtto

Úterý

14. 11. 2017

Zájezd do svíčkárny Rodas

Obec

Sobota

9. 12. 2017

Zájezd do vánoční Vídně

Obec

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODY OD MOSTU K MOSTU NA KLASICKÉ KANOI 1.7.2017
Celkové
pořadí

pořadí po
1 kole

posádka

1

1

LOBO 147

2

3

CHRBOV

3

2

CINŤA BLAŽEJ

4

5

BICANI

5

9

RYCHLÍ ŠPUNTI

6

6

POTÁPKY

7

4

AD

8

13

AUTOSERVIS
KRÁTKÝ

9

8

RAKEŤÁCI

10

10

LITRPŮL

11

7

SPOLUŽÁCI

12

12

DALMATINI

13

14

STARCI NA
VODĚ

14

11

PAT A MAT

jména
Hrňa Stanislav
Hrňa Pavel
Gregovský Ivoš
Nébl petr
Dočkal Petr
Blažek Ondřej
Gregovský Vojtěch
Pleban Jakub
Vopršalová Zdena
Němec Jiří
Řihošek Radek
Studnička Martin
Vrba Jan
Indrák Rostislav
Krátký Jan
Krátký František
Věrný Miroslav
Vybíralík Vojta
Gregovský Antonín
Gregovský Tomáš
Hlavinka Petr
Sýkora Zdenek
Řihošková Jana
Řihošek Pavel
Navrátil Svaťa
Studnička
- 22Vladimír
Krátký Antonín
Dodek Július

čas. 1 kolo

čas. 2 kolo

celkem

5:36:72

5:46:72

11:23:44

6:07:64

6:00:35

12:07:99

6:05:90

6:14:64

12:20:54

6:16:21

6:17:06

12:33:27

6:37:15

6:06:41

12:43:56

6:17:90

6:27:97

12:45:87

6:11:91

6:41:17

12:53:08

6:48:02

6:13:39

13:01:41

6:31:87

6:30:23

13:02:1

6:40:45

6:32:43

13:12:88

6:28:26

6:45:73

13:13:99

6:46:37

6:37:79

13:24:16

6:51:11

6:49:67

13:40:78

6:40:78

7:06:56

13:47:34

Věrný Miroslav
6:31:87
6:30:23
13:02:1
Vybíralík Vojta
Gregovský Antonín
10
LITRPŮL
6:40:45
6:32:43
13:12:88
10
Gregovský Tomáš
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Hlavinka Petr
7
SPOLUŽÁCI
6:28:26
6:45:73
13:13:99
11
Sýkora Zdenek
Řihošková Jana
12
DALMATINI
6:46:37
6:37:79
13:24:16
12
VÝSLEDKOVÁ
LISTINA
ZÁVODY
OD MOSTU Řihošek
K MOSTU
NA KLASICKÉ
KANOI 1.7.2017
Pavel
STARCI NA
Navrátil Svaťa
Celkové pořadí
po
14
6:51:11
6:49:67
13
posádka
jména
čas.
1 kolo čas.
2 kolo 13:40:78
celkem
VODĚ
Studnička Vladimír
pořadí
1 kole
Krátký
Antonín
Hrňa Stanislav
11
PAT
A MAT
6:40:78
7:06:56
13:47:34
14
1
LOBO
147
5:36:72
5:46:72
11:23:44
1
Dodek
Július
Hrňa Pavel
Žalák Michal
Gregovský
Ivoš
15
STRUŽNÍ
JEZDCI
6:56:69
7:07:75
14:04:44
15
3
CHRBOV
6:07:64
6:00:35
12:07:99
2
Lukšová
Yveta
Nébl petr
Navrátilová
Svatava
Dočkal Petr
17
PROUŽCI
7:03:81
7:13:09
14:16:90
16
2
CINŤA
BLAŽEJ
6:05:90
6:14:64
12:20:54
3
Majer
BlažekVítězslav
Ondřej
CAPTAIN
Krajčová Vojtěch
Pavla
Gregovský
16
7:01:67
7:17:45
14:19:12
17
5
BICANI
6:16:21
6:17:06
12:33:27
4
MORGAN
Baďura
Pleban Michal
Jakub
Majtanová
VopršalováBarbora
Zdena
19
KOTVIČKY
7:12:84
7:10:54
14:23:38
18
9
RYCHLÍ
ŠPUNTI
6:37:15
6:06:41
12:43:56
5
Sedláčková
NěmecKateřina
Jiří
Škrabalová
Hana
Řihošek Radek
18
PEPEK
A OLÍV
7:12:08
7:22:75
14:34:83
19
6
POTÁPKY
6:17:90
6:27:97
12:45:87
6
Škrabal František
Studnička
Martin
Brázdová
Jana
Vrba Jan
20
PIRANĚ
7:18:32
7:38:75
14:57:07
20
4
AD
6:11:91
6:41:17
12:53:08
7
Krištofová
Aneta
Indrák Rostislav
Plebalová
AUTOSERVIS
KrátkýMarcela
Jan
21
HUHÚ
8:42:26
0
0
21
13
6:48:02
6:13:39
13:01:41
8
ZavadilFrantišek
Tomáš
KRÁTKÝ
Krátký
Zvonková
Alena
Věrný Miroslav
22
PTÁČATA
10:00:00
0
0
22
8
RAKEŤÁCI
6:31:87
6:30:23
13:02:1
9
Dvořanová
Vybíralík Monika
Vojta
Gregovský Antonín
10
LITRPŮL
6:40:45
6:32:43
13:12:88
10
Gregovský Tomáš
Hlavinka Petr
7
SPOLUŽÁCI
6:28:26
6:45:73
13:13:99
11
Sýkora Zdenek
Služby
v obci
Řihošková Jana
12
DALMATINI
6:46:37
6:37:79
13:24:16
12
Řihošek Pavel
Pedikůra, manikůra –STARCI
MarieNAŠpalkováNavrátil Svaťa
14
6:51:11
6:49:67
13:40:78
13
VODĚ
Studnička Vladimír
Tel: 605 742 359
Krátký Antonín
Provozní
11 dle objednávek
PAT A MAT
6:40:78
7:06:56
13:47:34
14 doba:
Dodek Július
Masáže – Rostislav Sedláček
Žalák Michal
15
STRUŽNÍ JEZDCI
6:56:69
7:07:75
14:04:44
15 628 995
Tel: 608
Lukšová Yveta
Provozní doba: dle objednávek
Navrátilová Svatava
17
PROUŽCI
7:03:81
7:13:09
14:16:90
16
Vítězslav
Thajská
masáž, skandinávská masáž,Majer
reflexní
terapie – Iveta Boháčková
CAPTAIN
Krajčová Pavla
Tel: 608
16
7:01:67
7:17:45
14:19:12
17 605 960
MORGAN
Baďura Michal
Provozní doba: dle objednávek
Majtanová Barbora
19
KOTVIČKY
7:12:84
7:10:54
14:23:38
18
Holičství
a kadeřnictví
- Andrea Ryšavá
Sedláčková Kateřina
Tel: 608 712 405
Škrabalová Hana
18
PEPEK A OLÍV
7:12:08
7:22:75
14:34:83
19
Škrabal František
Provozní
doba: dle objednávek
Brázdová Jana
Autodoprava
(dovoz a odvoz
20
PIRANĚ materiálu) - Rudolf Hnízdil
7:18:32
7:38:75
14:57:07
20
Krištofová Aneta
Tel: 739 463 490
Plebalová Marcela
21
HUHÚ
8:42:26
0 Krátký0
21
Autoservis
KRÁTKÝ,
pneuservis,
geometrie,
diagnostika
– František
Zavadil Tomáš
Tel: 773 927 697
Zvonková Alena
22
PTÁČATA
10:00:00
0
0
22
Provozní
doba: po-pá 8-20h
Dvořanová Monika

9

8

RAKEŤÁCI
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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 – 18:30
SO – NE 7:00 – 18:00

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
Policie – 158
Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Tísňová linka – 112
Lékárna otevřená v sobotu i neděli – Dr.
Max, Denisova 11 (v objektu hypermarketu ALBERT) v době 08,00 – 20,00 hod

Poruchy : plyn - 1239
voda – 840 668 668, 585 243 263
elektřina – 840 850 860, 800 225 577
Linka důvěry(nonstop)
Pro dospělé – 5825 417 777
Pro děti – 585 416 600
Zlatá linka seniorů – po – pá v době
08,00 – 20,00 hod – 800 200 007
Domácí násilí – 251 511 313(nonstop)

Kontakty na členy Redakční rady
Lucie Mertová

Lucinka.Mertova@seznam.cz

721 844 526

Blažková Jana

jabala@centrum.cz

774 060 774

Řihošek Pavel

rihosek.911@pivovary.cz

724 776 911

Kouřil Milan

m.kouril@centrum.cz

602 247 670

Navrátil Petr

p.navratil.lobo@seznam.cz

608 768 099
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