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Vzpomínka na hody
Z činnosti hasičů
Sportovní akce
Ohlédnutí za létem
O dotacích
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
bohužel se současná situace s pandemií velmi zkomplikovala, ale věřím, že
se vše opět co nejdříve zklidní a také věřím, že bude brzy k dispozici
vakcína, která nás ochrání před tímto záludným virem. Zpráv o vývoji
pandemie máte každý den díky mediím plno a tak se nebudu na toto téma
více rozepisovovat. Opravdu jen prosím, ať všichni dodržujeme ta tzv. 3R roušky, ruce a rozestupy.
Díky této silné druhé vlně pandemie jsme se zatím rozhodli zrušit všechny
plánované akce uvnitř včetně tradičního setkání se seniory. Snad se
povede akce uskutečnit na jaře venku a hlavně bez obav.
Jistě jste si všimli, že v naší obci byl a je v posledních týdnech čilý stavební
ruch. Mnohdy bylo těžké mezi všemi těmi stavebními stroji prokličkovat.
Do toho ještě přibyly těžké nákladní automobily, které odvážely cukrovku
a to už jsem byl skutečně přesvědčen, že přijde dopravní kolaps.
Těžké kamiony už naštěstí zmizely a odjely i stavební stroje, které stavěly
chodník ke hřbitovu(o této stavbě je v tomto čísle samostatný článek), ale
stále nám tu zůstalo dost bagrů a nákladních aut, které budou pokračovat
ve výstavbě kanalizace. V tuto chvíli už máme vybudovanou zhruba
polovinu hlavních stok a v místní části CVRČOV se kopou přípojky na
veřejném prostranství, které budou osazeny revizními šachtami.
Tady bych chtěl opravdu zdůraznit, že pokud osadí tuto revizní
šachtičku před vaší nemovitosti, není ještě možné se na kanalizaci
připojit. Podle mého názoru bychom se mohli začít přípojovat zhruba za
rok, ale k tomuto kroku budete písemně vyzváni.
Teď mám důležitý vzkaz pro ty, kteří nechtějí bourat a řezat své průjezdy a
mají zájem o protlak přípojky na svém pozemku, že na základě průzkumu
trhu doporučuji oslovit pana Malíka z níže uvedené firmy, která sídlí v
Troubkách a cena za metr protlaku je cca 1500 Kč/m. Pan Malík k Vám
přijede a přímo na místě Vám sdělí, zda-li je protlak technicky možný a
kolik to bude stát. Vzhledem ke zkušenostem z vedlejších obcí je nutné
protlak provést ještě před osazením revizní šachty na veřejném
prostranství před vaším domem.
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Slovo starosty
Opět Vás prosím o shovívavost a toleranci při výstavbě kanalizace, jelikož
začalo sychravé počasí, tak nás bude určitě obtěžovat všudypřítomné
bláto.
Chci také ještě na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
našich hodových slavností. Hody se opravdu vydařily a pomohly všem
prožít příjemné a veselé chvíle.
Všem Vám přeji v této těžké době mnoho sil a hlavně pevné zdraví
Petr Hlavinka

Autorky vítězného receptu
O lobockó bochetko se zjevně
už v útlém mládí zajímaly o
pečení a mají pro cukrařinu
vrozené vlohy.
Michalka a Vendulka zvítězily
se svými borůvkovými muffiny.

Vítězné výzdoby - internetové hlasování
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Soutěž v Brně
V sobotu 12.9.2020 proběhla v Brně soutěž mladých hasičů v požárním
sportu. Soutěže se účastnilo přes třicet kolektivů mladých hasičů. Za
Lobodice se zúčastnil jeden kolektiv mladších a jeden kolektiv starších
žáků. Z důvodu nemocí jsme do Brna přivezli pouze čtyři mladé hasiče,
místo sedmi, kteří měli tvořit druhý tým mladších žáků a tito po domluvě s
vedoucími družstev si mohli odběhnout mimo soutěž, alespoň štafetu 4 x
60 metrů. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, štafetě 4 x 60 metrů a
požárním útoku. Mladší žáci skončili v celkovém pořadí na 5. místě. Starší
žáci byli po štafetě 4 x 60 metrů na 9. pozici, ale výborným požárním
útokem, který měli druhý nejlepší, se vyšvihli až na druhou příčku a z Brna
si v celkovém pořadí odvezli stříbrné medaile. Z úspěšné soutěže, kde
vládlo krásné počasí vládla i celou cestu domů krásná atmosféra v autě a
zpěvy až do Lobodic.

Antonín Krátký
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Soutěž v Záříčí
V neděli 13.9.2020 jsme tradičně navštívili naše družební přátele ze Záříčí,
kde jsme se účastnili pohárové soutěže v požárním útoku mladých hasičů „
O putovní pohár starostky obce Záříčí“. Z této soutěže kolektiv našich
starších žáků přivezl putovní pohár, který celý rok zdobil hasičskou
zbrojnici, takže bylo co obhajovat. Starší žáci jeli do Záříčí na kolách
lesem, mladší žáky jsme letos přivezli auty. Po příjezdu putovní pohár
loňští vítězové předali Petru Polišenskému a soutěž mohla začít. Soutěžilo
zde 11 kolektivů mladších žáků a 8 starších. Za Lobodice se účastnily dva
kolektivy mladších a jeden kolektiv starších žáků. Po slavnostním nástupu,
kde všechny soutěžící přivítala starostka obce byla soutěž zahájena. Na
řadu se dostali naši mladší žáci – A , s časem 19.80 to byl pěkný požární
útok. Mladší žáci – B však měli smůlu, protože nás potkala technická
závada na stroji a bohužel měli neplatný pokus. Na konci zápolení si však
mohli s náhradním strojem, který nám půjčilo Záříčí, útok mimo soutěž
provést. Starší žáci soutěžili také s náhradním strojem a požární útok s
časem 20.80 se nezdařil podle jejich představ. Byli sklamaní a utrousila se
nejedna slza, ale to ke sportu také patří a na druhé straně je to motor k
dalšímu snažení. Obsadili 5. příčku. Pro zajímavost, vítězný tým starších
žáků z Dřevohostic dosáhl na čas 12.74. Mladší žáci obsadili 4. a 10. místo.
První tým mladších žáků ze Žeranovic měl čas 15.45. Každý kolektiv si
však ze Záříčí jako vždy odvezl, byť nevyhrál, diplom a balík plný sladkostí.

Antonín Krátký
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Soustředění mladých hasičů
O víkendu 5. a 6. září proběhlo v Lobodicích soustředění s následnou
soutěží mladých hasičů, Lobodic a Popůvek. Tato akce měla svůj význam.
Její úkol je připravit kolektivy mladých hasičů na správný vstup do
reálných soutěží. Probíhala zde výuka tělesného rozcvičování, které je
důležité pro dobrý výkon v soutěži a série nácviků samotných disciplín, za
účelem zkvalitňování jejich průběhu. Pracovalo se na dvou stanovištích.
V kempu na letním, kde bylo také zázemí pro trénování uzlové štafety,
stravování a odpočinek. Druhé pak fungovalo na hasičském cvičišti, kde
byla připravena základna požárního útoku a dráhy pro běhy jednotlivců a
štafety. Za organizaci z Lobodic byly přítomny dva kolektivy mladších a
jeden starších žáků, Popůvky přijely s jedním kolektivem starších žáků.
Na základně v kempu fungovala skupina, která se starala o dobré zázemí a
stravování účastníků. Během tréninků nám připravili svačinu a pak chutný
oběd, buchtičky s krémem, čímž se zavděčili všem. Pak následovala
odpolední soutěž, na níž si mladí hasiči změřili své síly. Z vidiny špatného
nedělního počasí, jsme si pro jistotu zapsali nejlepší časy z tréninkových
útoků. Tam mělo lepší čas družstvo starších žáků z Popůvek. Mladší žáci
z Lobodic bohužel neměli žádného konkurenta, takže byli ve všem první.
V běhu jednotlivce na šedesát metrů s překážkami byl z Lobočáků
nejrychlejší Filip Holomčík. U starších žáků v běhu jednotlivce s
překážkami zvítězil Marek Pavelka z Lobodic, ve štafetě 4 x 60 metrů
zvítězilo družstvo z Popůvek.
Po soutěži následoval večerní program s diskotékou a opékáním špekáčků.
Na nocování jsme měli postaven vojenský stan, ale v noci jsme museli z
důvodu silného deště některé menší děti přestěhovat do klubovny.
V neděli bylo bohužel pochmurné počasí, takže plánované požární útoky
se nekonaly. Naštěstí jsme měli v záloze vzpomínané nejlepší tréninkové
časy ze včerejška, takže všechny vítěze jsme znali. Mohli jsme tedy po
snídani provést celkové vyhodnocení soutěže s předáním cen. I když nám
druhý den počasí nepřálo, ohlasy na smysl akce a celkový dojem byly
pozitivní.
Tu správnou tečku tomu dal smažený řízek s bramborem a každý dostal
ještě balíček na cestu domů. Těšíme se na další ročník, kde se určitě setká
více kolektivů.
Antonín Krátký
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SK Sokol Lobodice
Mužstvo mužů oddílu kopané zahájilo po delší přestávce způsobenou
protikoronavirovými opatřeními svou činnost, a to podzimní částí okresní
soutěže 2020/2021 s těmito výsledky:
22.8.2020 Dukla Hranice - Lobodice 7:0 (6:0)
30.8.2020 Lobodice – Brodek „B“ 1:2 (0:0) – branka: Dvořák Petr
6.9.2020 Černotín – Lobodice 2:1 (1:1) – branka: Dvořák Petr
13.9.2020 Lobodice – Vlkoš 1:6 (1:1) – branka: Hrňa Pavel
20.9.2020 Říkovice - Lobodice 1:0 (1:0)
26.9.2020 Polkovice - Lobodice 1:2 (0:0) – branky: Dvořák Jiří, Bureš Jakub
Po těchto výsledcích jsou muži v tabulce okresní soutěže průběžně na
9. místě se 3 body a skórem 5:19.
Mužstvo mužů oddílu ledního hokeje také zahájilo svoji další sezonu v
kroměřížské amatérské hokejové lize (KAMHL) těmito výsledky:
9.9.2020 Lobodice – Kvasice 1:0 – branka: Havrila Petr,
16.9.2020 Rebels – Lobodice 8:6 – branky: Havrila Petr 2x, Tomeček
Vratislav, Baďura Michal, Stražický Jiří, Baranyai Tibor
22.9.2020 Lobodice – HC Morkovice 3:6 – branky: Baranyai Tibor, Havrila
Petr, Krátký Antonín
28.9.2020 HC Spartak Hulín – Lobodice 5:6 po SN – branky: Zdráhal Radek
2x, Tomeček Vratislav + roz. nájezd, Havrila Petr, Stražický Jiří
Petr Navrátil
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude nepřerušen do 22. 12. 2020. Vánoční
prázdniny budou od 23. 12. do 3. 1. 2021. Prázdninový provoz je plánován
do pátku 16. 7. 2021, od 19. 7. do 27. 8. 2021 bude MŠ uzavřena. V době
uzavření mateřské školy proběhnou sanitační úklid, dezinfekce a nutné
opravy, zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Běžný provoz bude
zahájen 30. 8. 2021.
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Tatřička
Je tomu už 44 let, co do naší obce dorazilo dobrovolným hasičům nové
zásahové vozidlo Tatra 148 CAS 32. V dobách minulých, kdy ještě síť stanic
profesionálních hasičů nebyla tak hustá a jejich vybavení nebylo na takové
úrovni jako dnes a spousta členů zásahové jednotky pracovala přímo v
obci, totiž nebyl problém, aby sbor dobrovolných hasičů v tak malé obci
jako Lobodice, dostal darem speciální zásahový automobil v ceně
(přepočteno na dnešní dobu) 5 milionů. Kór, když v katastru obce existoval
podnik s tak vysokým rizikem požáru, jako byla plynárna. V dnešní době
jsou bohužel hasičské jednotky obcí trochu upozaděny a stát nechává
jejich financování téměř plně na jejich zřizovatelích, což jsou obce. A z
toho také vychází, že pořídit novou techniku pro ochranu obyvatel, je pro
mnohé malé obce asi stejně pravděpodobné, jako že vám na návsi
přistanou marťané.
Naštěstí se stát ani k dobrovolným hasičům nechová tak macešsky, jak by
se zprvu zdálo, a formou různých dotací se snaží alespoň částečně
podpořit obce ve financování dobrovolných hasičů. A to byl i případ naší
obce.
Určitě se mnou budete souhlasit, že ať už se o techniku staráte sebelépe,
zub času hlodá pomalu, ale svědomitě. A stav naší Tatry začínal být již
opravdu žalostný (prorezivělé plechy karoserie, zkorodované a nefunkční
výtlačné ventily atd.). Proto jsme i v tomto roce požádali o dotaci na její
rekonstrukci. Světe div se, dotace nám byla přiklepnuta a díky vstřícnosti
obecního zastupitelstva jsme získali potřebné finance na rozsáhlou
rekonstrukci. Po takovéto rozsáhlé rekonstrukci nám bude Tatra opět
sloužit mnoho dalších let. V těchto dnech už máme opravenou Tatru
zpátky v obci a je připravena, tak jako členové zásahové jednotky obce
Lobodice, pomáhat občanům při krizových (ale i méně závažných)
situacích.
Rád bych za dobrovolné hasiče obce Lobodice poděkoval panu starostovi a
obecnímu zastupitelstvu za vstřícný přístup k požadavkům dobrovolných
hasičů, Olomouckému kraji za poskytnutí dotace, bez níž k opravě Tatry
nikdy nedošlo, a také firmě ZEKA plus ze Slavičína, která rekonstrukci
provedla.
Ing. František Řihošek, velitel JSDH Lobodice
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Tatřička
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O hanácké pohárek
Dne 8.8.2020 se v Lobodicích na víceúčelovém hřišti odehrál již druhý
ročník amatárského florbalového turnaje "O hanácký pohárek". Turnaje se
zůčastnilo 6 týmů, z toho dokonce 2 smíšené.
Turnaj je specifický v tom, že se hraje na kobercovém povrchu, což pro
flórbal není úplně ideální. S těmito lehce ztíženými podmínkami se
nejlepé poprali borci z Klenovic, kteří si tak vybojovali 1. místo, a tak
převzali mimo jiné i putovní pohár. Krásné 2. místo obsadili hráči týmu HC
Lobo a poslední medailové umístění, tedy 3. místo si vybojovali borci z
týmu Bylo nás 5. Pomyslnou bramborovou medaili a tím 4. místo brali
kluci z Klopotovic, na 5. místě se umístili Havrani Přerov a poslední 6.
místo překvapivě obsadil loňský výherce Vibroš TEAM.
I přes opravdu horké počasí jsme byli svědky opravdu kvalitních zápasů
plných napínavých chvil, překvapivých momentů a nečekaných zvratů. Jak
se ale říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Velké díky patří všem hráčům, pořadatelům, skvělým rozhodčím - Petru
navrátilovi a Romanu Hlavačkovi, a v neposlední řadě také všem
fanouškům, které bylo nejen vidět, ale hlavně slyšet.
A jedno speciální poděkovaní patří také panu Davidu Špinkovi za skvělý
nápad a následně i realizaci umístění venkovní sprchy přímo za hřištěm.
Jsme rádi, že jsme se už druhý rok sešli v takto hojném počtu a doufáme,
že na to navážeme i v roce příštím. Tak laďte formy, trénujte hasivky a
těšte se na příští rok, bude to velký!
Sportu ZDAR a flórbalu zvlášť!
Pavel Vybíralík
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O hanácké pohárek
foto: Kamil Boháček
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Staří pánové proti ženám
V pátek 18.9.2020 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 přehledem i nadhledem
rozhodoval pan starosta obce. Utkání nakonec skončilo remízou 9:9. Na
pokutové kopy vyhráli dámy 1:0.
text Petr Navrátil, foto Kamil Boháček
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Hodový turnaj

V sobotu 19.9.2020 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 třech místech:
1.Hrňa Pavel, Gregovský Tomáš, Řihošek Pavel
2.Indrák Rostislav, Navrátil Petr, Smrčka Tomáš
3.Havrila Petr, Věrný Miroslav, Hormaňský Tomáš
Petr Navrátil
foto: Kamil Boháček
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Hody 2020
Už tradiční vystoupení našich dětí

Lucka a její Science Show

Zdounečanka potěšila opravdu
všechny bez rozdílu věku
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Hody 2020
Železný Zekon a jeho asistentky

Zase ta Lucie

A klidné nedělní ráno

| 15
!
|

Příměstské tábory
V letošním roce jsme nabídli pět příměstských táborů. Na třetí turnus se
však přihlásily jen dvě děti, takže nakonec jsme realizovali čtyři tábory,
kterých se zúčastnilo přes sedmdesát dětí. Skřítky a víly, čarodějnice,
agenty či Krakonošovy pomocníky, ty všechny jste mohli potkat přímo
v Lobodicích nebo na společných výletech na Hostýně, v ZOO, na Baťově
kanále nebo v Kovozoo. Jak asi tábory probíhaly vám napoví vedoucí dvou
z nich Jana Ježková.
AGENT ACADEMY
(A –agentská, G – globální, E – elitní, N – náročná, T – tréninková)
Na druhý tábor děti nastoupily v černém oblečení a s černými brýlemi,
protože je čekal agentský výcvik, po kterém se mohly zařadit mezi elitní
tajné agenty řešící speciální úkoly. Děti soutěžily ve dvou družstvech,
někdy proti sobě, někdy to byl trošku boj sám se sebou a někdy i malinko
proti dospělákům. Každý měl svoji herní kartu , kdy do ní dostával
potvrzení za splněnou etapu nebo fyzický úkol. Šlo hlavně o to, aby se děti
pobavily, procvičily si svaly i mozkové závity, a také se něco užitečného
dozvěděly. Průvodní písní se stala píseň „Men in black“, na kterou si agenti
zacvičili a zaposilovali. Po splnění všech etap a úkolů na herní kartičce si
děti vysloužily přijetí mezi elitní agenty a obdržely agentský průkaz a
certifikát.
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Příměstské tábory
KRAKONOŠOVA ŠIFRA
Poslední tábor byl inspirován Krkonošskými pohádkami. Využili jsme
techniky moderní doby a dětem nejprve pohádku pustili na internetu,
abychom si ji připomněli a více se s ní seznámili. Po rozluštění zprávy od
Krakonoše se děti pustily do různých úkolů. Ančeti pomohly s tříděním a
poznáváním koření od Ponikelské báby. Hajnému spočítaly zvířátka a
pomohly mu zpřesnit mušku. Kubovi našly světlušky. Trautenberk jim
připravil závod, se kterým si děti lehce poradily, také mu děti ještě
spočítaly jeho nastřádané mince. Na náročné dlouhé cestě řešily
Krakonošův kvíz. Po splnění všech zkoušek, dostaly děti glejt, kde mají
právo na vstup všude, kde je Krakonošovo. V půli týdne na děti čekal výlet
do KOVOZOO ve Starém Městě, který si náramně užily.
Bc. Jana Ježková

foto: Zdena Hegerová
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Cyklozávod
Každoročně patří konec prázdnin cyklozávodu. Tentokrát se k nám
připojila obec Záříčí a její hasiči. Závod byl organizovaný jako pro
profesionály - startovní čísla, měření času, kontroly a zakončení na hřišti
v Záříčí. Příští rok připravíme zakončení zase u nás a budeme se těšit na
hojnou účast a spokojené závodníky.

foto: Radek Majer
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Dotace? Dotace!
Když jsem byl zvolen starostou naší obce, jedním z prvních kroků bylo
spolu s tehdejšími zastupiteli sepsat vše, co je potřeba v naší obci opravit
nebo vybudovat tak, aby byl život v obci příjemnější. Vznikl Zásobník
projektů. Během pěti let se nám již podařilo některé projekty z tohoto
dokumentu zrealizovat a slouží nám všem. Teď nastala doba, kdy si
můžeme odštrtnout další projekt, na který určitě mnozí z Vás dlouhé roky
čekali, a to je chodník ke hřbitovu a nové veřejné osvětlení. Součástí
projektu je také elektrifikace hřbitova, na hřbitov byl zaveden elektrický
proud, který umožní v budoucnosti např. osazení čerpadla na vodu, ale
také rozšíření veřejného osvětlení na samotný hřbitov. V budoucnu bude
možné také vybavení bezpečnostními kamerami. Je toho dost, co se ještě
musí zlepšit, abychom měli opravdu důstojné místo posledního odpočinku
našich nejbližších. Mám z projektu opravdu velkou radost, i když nám
zatím drážní úřad nevovolil přechod s tímto chodníkem přes koleje, a
proto tento chodník začíná až 30 m za kolejemi. Já se určitě nevzdávám a
budu se snažit dále hledat řešení tak aby mohl být chodník prodloužen až
do naší obce.
Projekt „Výstavba chodníku ke hřbitovu v obci Lobodice“ byl realizován
prostřednictvím MAS Střední Haná v rámci realizace SCLLD.
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Dotace? Dotace!
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Dotace? Dotace!

Za nově zateplenou školkou nenápadně vyrostla přírodní zahrada. Zahrada
tří světů, kterou společně vymyslely děti, paní učitelky a zahradní
architektka. Byla vybudována ve spolupráci se Státním fondem životního
prostředí, který přispěl 445 261 korunou a obec se podílela částkou 78 576
korun. Zahrada má kromě různých typů záhonů i políčko také terénní
překážky, tunel, hmatovou elipsu, vrbovou chýšku, vrbový tunel a spoustu
zatím maličkých keříků a stromů. Budování bylo ukončeno v únoru 2020 a
vzápětí byla školská zařízení uzavřena, takže v letošním roce nebyla
zahrada taková, jakou jsme si ji představovali, přesto už nyní děti ví,
k čemu slouží kompost, co jim vyrostlo na políčku i na záhonech, učí se
vybavit hmyzí domečky tak, aby v příští sezóně mohly pozorovat hmyz,
v zimě budou nosit do krmítek přilepšenou pro ptáčky a na jaře už se
mohou těšit, že v některé z budek se usídlí ptačí rodinka. Zahrada dostane
novou tvář, až se všechny sazenice rozrostou, až zhoustnou keříky a až se
budou o ni moci děti starat opravdu celý rok. A napřesrok bude ještě
doplněna o nové bezpečné prvky. Budovu školky ještě čekají nutné opravy
topení a podlah uvnitř, ale dětem bude i tak v jejich školce a na zahradě
dobře.
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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)
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 – 17:00 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 již využít také 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
elektřina – 840 850 860, 800 225 577
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
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování obědů 581 731 176, pondělí – pátek,
odhlašování nejpozději do 6:30.
Také po dobu distanční výuky mají žáci nárok na obědy, které

si mohou odebírat do jídlonosičů v době, kterou stanoví
vedoucí školní jídelny.
POLICIE - 158
HASIČI - 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
TÍSŇOVÁ LINKA - 112
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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: 16. 12. 2020.
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Realizace: www.funprint.eu

