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SLOVO STAROSTY
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Z ČINNOSTI SK SOKOL
POZVÁNKY A INFORMACE

Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi Vás pozdravit na začátku prázdnin a léta. S potěšením Vám mohu
oznámit, že po vyhodnocení zkušebního provozu, který probíhal bez vážnějších
závad, byla naše splašková kanalizace zkolaudována a můžeme tedy pokračovat
v připojování nemovitostí a to nejpozději do konce listopadu.
Dokončujeme dlouho očekávanou opravu místní komunikace ve Vrbí za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nyní jsme schválili zpracování dalších dvou
projektů oprav komunikací a chodníků, kde již proběhla výměna vodovodu. Jakmile
bude ukončena výměna vodovodu v celé obci, budeme postupně žádat o další
dotace a pokračovat tak ve zvelebování obce a zpříjemnění života všech obyvatel.
Ministerstvo zemědělství ČR podpořilo náš projekt na opravu vnitřní hřbitovní zdi,
která bude realizována na jaře 2023.
Kanalizace byla vybudována s úsporou cca 1 000 000,- Kč, po zvážení všech
možností jsme schválili zakoupení minibagru, který doplnil naši techniku
používanou především k údržbě obce, stavebním pracím a úpravám zeleně. Protože
letošním rokem skončila udržitelnost projektů, můžeme Vám nabídnout také
pronájem těchto strojů, ceník je přílohou tohoto čísla. Ceny byly stanoveny na
základě průzkumu trhu s tím, že obce jako taková nemůže konkurovat firmám
v regionu. Stroje budou zapůjčovány včetně obsluhy, cena tedy zahrnuje náklady na
pracovníka, pohonné hmoty, amortizaci a další. Cena bude účtována každých
započatých 15 minut, např. 30 minut práce minibaru bude stát 375,- Kč.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat především za trpělivost se stále probíhajícími
stavebními pracemi. Podle harmonogramu by všechny tyto práce měly být v tomto
roce ukončeny a měla by začít etapa obnovy a zkrášlování naší obce podle
zásobníku projektů. Tento zásobník je průběžně doplňován. Zcela jistě máte také
nápady, které přispějí k lepšímu životu v obci. Váš nápad také může být zahrnut do
projektů, které jsou plánovány i v delším časovém horizontu. Své nápady posílejte
na můj mail nebo přineste na obecní úřad.
Věřím, že Lobodice skutečně rozkvetou.
Těším se setkání s Vámi na plánovaných akcích, které se mohou už konečně
realizovat, ať už jde o výlety nebo akce pro děti, seniory, sportovce, pro všechny.
Přeji Vám hodně zdraví a příjemné léto
Petr Hlavinka
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Z usnesení z jednání zastupitelstva
20. zasedání 28. 2. 2022
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo finanční dar na pomoc Ukrajině ve
výši 100 000,-, který bude zaslán organizaci Clověk v tísni, dále vyčlenilo pro
případ potřeby ubytování horní patro MŠ.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo nákup minirypadla KUBOTA KX019
GL včetně příslušenství dle specifikace pro výběrové řízení za částku 976
615,20,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s firmou
STAVES s.r.o., Stará Přerovská 765/4, 77900 Olomouc.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo kupní smlouvu mezi Obcí Lobodice,
Lobodice 39, IČO:00301523 a Městem Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov I
- Město, IČO: 00302082 na vřetenovou travní sekačku Jacobsen Triking
1900D za cenu 139 150,- Kč
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo dodatky k nájemním smlouvám
nebytových prostor v Domě služeb dle výměry 1 100,- Kč, resp. 1 300,- Kč/
měsíc.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo změnu stanov DSO Povaloví.
Stanovy budou doplněny dodatkem č. 3 v článku IV. Majetek svazku, o
odstavec IV.6., v tomto znění:
IV. 6. Řádné členské příspěvky se dělí
a) do doby uvedení stokové sítě do trvalého provozu případně do
předčasného užívání (tedy před zahájením výběru stočného) budou členské
obce platit roční příspěvek ve výši 100.000 Kč.
b) po uvedení stok. sítě do trvalého provozu případně předčasného užívání
(po uzavření smluv o odběru odpadních vod s majiteli nemovitostí) bude
členský příspěvek ve výši 50 000,- Kč na krytí nákladů, které nelze zahrnout
do kalkulace stočného.
c) v případě veřejného zájmu zachování sociálně únosné ceny stočného,
mohou členské obce poskytnout příspěvek ve formě záporného kalkulačního
zisku, kterým bude pokryt rozdíl mezi prostředky skutečně vybranými ze
stočného se skutečnými provozními náklady. Tato možnost musí být
schválena nadpoloviční většinou členů VH.
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21. zasedání 30. 3. 2022
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo Rozpočet obce Lobodice na
rok 2022. Předpokládané příjmy ve výši 20 371 468,46,-Kč, výdaje ve
výši 20 371 468,46,-Kč.
Zastupitelstvo obce Lobodice
a) schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s SK Sokol, 120 000,- Kč.
b) schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s Mysliveckým sdružením,
30 000,- Kč.
c) schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s Českým svazem včelařů,
5 000,- Kč.
d) schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s Charitou Kojetín na
provoz, 5 000,- Kč.
e) schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s Charitou Kojetín na
terénní odlehčovací služby, 15 000,- Kč.
f)schválilo darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Lobodice,
15 000,- Kč.
g) schválilo darovací smlouvu s Kroměřížskou drahou, 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Lobodice vzalo na vědomí informaci
místostarosty o dalších příspěvcích, které byly projednány a zařazeny
do rozpočtu obce Lobodice na rok 2021.
Aktivní Seniorský klub Lobodice

15 000,- Kč

SDH Lobodice

200 000,- Kč

MHJ Lobodice

48 000,- Kč

Měks Kojetín (nákup knih)

25 000,- Kč
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22. zasedání 20. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo závěrečný účet obce
Lobodice za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Lobodice za rok 2021. Dále schválilo roční účetní
závěrku sestavenou k 31. 12. 2021 a inventarizační zprávu Obce
Lobodice za rok 2021 a vzalo na vědomí informaci starosty, že 11. 4.
2022 proběhlo přezkoumání hospodaření obce orgány Olomouckého
kraje s výsledkem „bez závad“.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo ceník služeb.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo smlouvu o bezúplatném
převodu majetku mezi Českou republikou - Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ:
70885940 a Obcí Lobodice se sídlem Lobodice 39, 751 01 Lobodice,
IČ: 00301523.Předmětem bezúplatného převodu je rotační siréna
umístěná na budově hasičské zbrojnice v Lobodicích.
Zastupitelstvo obce Lobodice vzalo na vědomí informaci starosty o
tom, že jsme získali dotaci na opravu hřbitovní zdi ve výši 299 980,Kč.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo kupní smlouvu) na pozemek
par. č. 270/24 v k.ú. obce Lobodice o výměře 96 m² za cenu 17 168,Kč.
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo nákup mapového
informačního systému od firmy GEOMorava s.r.o. Milíčkova 2643/13,
Prostějov, 796 01, IČ:04415205 za cenu 51 510,- Kč.
Zastupitelstvo obce Lobodice
schválilo zpracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníku a autobusových
zastávek, Lobodice“ za cenu 150 040,- Kč, zpracování projektové
dokumentace na akci „Obnova místní komunikace, Lobodice“ za
cenu 174 845,- Kč a neschválilo zpracování projektové dokumentace
na akci „Prodloužení chodníku od hřbitova, Lobodice“ za cenu 114
950,- Kč.
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Vítání občánků 2022

V pátek 3. června jsme přivítali mezi občany obce nová miminka. Děvčátka
připravila s paní učitelkou krátké vystoupení, pan starosta s paní Hormaňskou
zase předali drobné dárky. Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví a

spokojený život.

Jan patří k nejoblíbenějším českým
jménům. Vyvinulo se z hebrejského
„Jochanan“, které se překládá jako
„Bůh je milostivý“.
Adéla je původu starogermánského.
Jedná se o počeštěnou formu jména
Adelheid. Význam je vznešená bytost,
člověk s vybranými způsoby a
ušlechtilou postavou, „vznešená“,
„ušlechtilá“ či „spanilá“.
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Jméno Tadeáš se překládá ze
slova „taddai” s významem
„rozumný”, „chytrý”, „šikovný”,
„smělý” nebo „odvážný”.

Jméno Ronald se vyvinulo ze skotského
jména Ragnvaldr, které vzniklo
spojením slov *regin (rada, rozhodnutí)
a valdr (moc, vládce).
Martin znamená , „zasvěcený
Martovi”. Přeneseně se dá jméno
vykládat jako „válečník”, „bojovník”.

Zoja je podobou jména Zoe.
Jméno vzniklo z původního
řeckého slova „zóé” s významem
„život”.

Foto: Kamil Boháček
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Vícemistři ČR
V podvečer pátku 10. června jsme odjeli společně s týmy z Popůvek směr
Studnice vedle Hlinska v Čechách, kde nás ubytoval pan starosta na hasičské
zbrojnici. Tímto bychom mu rádi ještě jednou poděkovali za ochotu a milé
přivítání.
Sobotní ráno jsme mohli využít ke spánku, protože od sportoviště nás dělilo
asi deset minut cesty. Pobalili jsme spacáky, proběhla ranní hygiena a po
osmé jsme vyrazili směr Hlinsko. Po prezenci proběhl slavnostní nástup i
s prapory sborů a mohlo se začít soutěžit.
První disciplínou byla štafeta jednotlivce na 60 m s překážkami. První
pokusy byly mírně nervózní, až na Marka Pavelku, který si zaběhl krásný
pokus s časem 13:51 a držel druhé místo po prvních pokusech. Druhé
pokusy se všichni až na Marka zlepšili a na naší výsledkové listině svítily
dva třináctkové časy a jedna čtrnáctka se kterými jsme obsadili
v jednotlivcích jasné první místo. Osmé místo bral Dominik Nekoranec
s časem 14:42, který si vybral trošku smůly při prvním pokusu, páté místo
obsadil Lukáš Zvonek s časem 13:88 a krásnou bronzovou medaili a druhým
vícemistrem ČR se stal s časem 13:51 Marek Pavelka.
Druhou disciplínou byla štafeta 4x60m s překážkami. Tady budu stručnější,
jelikož jsme brali po dvou pokusech dvakrát nesplněno za předávky a vybrali
si tak velký kus smůly. Po dvou disciplínách jsme tedy měli součet bodů 9 a i
přes nepovedenou štafetu jsme se drželi v popředí. Avšak věděli jsme, že
útok musí být na jedničku, máme-li se udržet v bojích o nejvyšší stupně.
Celý den tedy měla rozhodnout královská disciplína, kterou je požární útok
s vodou. Běželo se na nástřikové terče. Bylo bezvětří a tak jsme věděli, že to
bude čistě na nás a ne na počasí, jako při přeboru v Brně. Na start jsme šli až
předposlední a před námi dokončili prozatím nejlepší útok s vodou Popůvky
s časem 23,10s, z čehož jsme měli obrovskou radost, ale taky nám to
připravilo pár vrásek, jelikož jsme věděli, že v boji o medaile potřebujeme
tuto disciplínu vyhrát. Dalších pár vrásek přibylo při prvním ulitém startu
našich starších.
Ti však nic nevzdali a do poslední chvíle bojovali pro Lobodice a povedlo se.
Po zastavení časomíry na čase 22,71s propukl obrovský řev a pocit radosti.
Tuto disciplínu jsme vyhráli.
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V celkovém pořadí nám na první místo chyběl pouze jediný bodík, avšak
od druhého až do čtvrtého místa jsme měli všichni po 10 bodech
a rozhodovalo tak pořadí v požárním útoku. Naším starším žákům
děkujeme za vzornou reprezentaci sboru a obce Lobodice gratulujeme
za druhé místo a titul vícemistrů ČR pro rok 2022 a přejeme jim, aby
v příštím roce bojovali se stejným srdíčkem jako v letošní sezóně.
Družstvo starších žáků:
Vendula Hegerová
Amálie Kuňáková
Marek Pavelka
Lukáš Zvonek
Domik Nekoranec
Tobias Rusňák
Radim Roman
Vedoucí:
Zdena Hegerová
Antonín Krátký

Tomáš Pavelka
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Přebor MHJ
Dva dny, pět týmů, třikrát na bedně. Krásný slunečný víkend na stadionu
VUT v Brně začal sobotou 21. 5.22, kdy nás reprezentovalo družstvo
mladších žáků a dvě družstva starších. Mladší žáci brali za štafety
jednotlivce dvanácté místo. Za štafetu 4x60 m s překážkami místo sedmé a
z požárního útoku s vodou patnácté místo a v celkovém pořadí skončili na
jedenáctém místě.
Starší žáci A vybojovali na štafetách jednotlivců první místo. V jednotlicích
si Marek Pavelka odvezl medaili za krásné třetí místo. Ve štafetě 4x60 m
s překážkami byli starší s velkým náskokem na prvním místě. Při požárním
útoku s vodou, který byl krásně rozběhnutý bylo ovšem počasí proti nám a
ve velikém větru jsme dokončili až na jedenáctém místě. Požární útok
s vodou starší posunul na třetí místo v celkovém pořadí. Třetím místem si
vybojovali postup na MČR, za což jim gratulujeme. Starší žáci B byli na
štafetách jednotlivců na dvanáctém místě. Ve štafetě 4x60 m s překážkami
na místě třináctém a
požární útok s vodou
dokončili
na
patnáctém místě.
V celkovém pořadí to
stačilo taktéž na
patnácté místo.
V neděli 22. 5. 22
jsme jeli na Přebor
s družstvem mužů a
dorostu. Letos se
stejně jako loni
běžela pouze štafeta
4x100
m
s
překážkami a požární útok s vodou. Družstvo dorostů si že štafety 4x100 m
s překážkami odvezlo 3 místo. Z požárního útoku s vodou druhé místo.
V celkovém hodnocení to stačilo na bronzové medaile. Družstvo mužů si ze
štafety 4x100 m s překážkami odvezlo stříbrné medaile. V požárním útoku
s vodou jsme obsadili čtvrté místo. V celkovém pořadí to stačilo na krásné
druhé místo. Družstvo mužů i dorostu tak postupuje na MČR do Přelouče za
což jim gratulujeme.
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Střední Hanou na kole
V sobotu 21. května se konal čtvrtý ročník populární akce obcí Mikroregionu Střední
Haná. Tentokrát bylo slavnostní zakončení v Troubkách.
Naší obcí projelo na sedm set cyklistů. Kromě razítka do cyklopasu pro ně bylo
připraveno občerstvení, ze kterého na konci dne mnoho nezbylo. Vyřizujeme velkou
chválu kuchařkám ze školní jídelny nejen za koláčky, ale i za výborné pomazánky.
Nechyběly samozřejmě ani nealko nápoje. Pokud chcete statistiku, zde je:
spotřebovalo se 5 kg škvarkové pomazánky, 3 kg sádla, 10 bochníků chleba, 300
korbáčků, 400 koláčků a 2 soudky nealko.
A na závěr jsme se mohli také radovat z vítězství naší paní Obrové, která trasu
zdolala jako nejstarší účastnice a získala zaslouženou cenu.

Foto: Jaroslav Bělka,
Kojetínské novoty

Foto: Ing. Markéta Baďurová
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Konec školního roku
V pátek 17. června jsme přivítali nové prvňáčky a pasovali je mezi školáky. Bohužel
tři z nich byli nemocní, takže v novém školním roce budeme mít šest nových žáčků.
Radovánky si užili všichni - děti i dospělí. Děkujeme paní Janě Novákové za veselý
program a všem, že si nenechali zkazit dobrou náladu ani horkem.

Závěr školního roku patřil výletu do
Rajnochovic, kde už to dobře známe.
Vycházky do lesa, hry v potoce, výlet na
rozhlednu , to už byly předzvěsti léta a
prázdnin. Ve škole si děti ještě otrhaly
ostružiny, moruše a rybíz, podívaly se na svá
vysvědčení, přečetly si dopisy a hurá k moři,
vodě, příbuzným. Přejeme krásné léto plné
veselých zážitků.

Foto: Zdena Hegerová
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Celé jaro uteklo jako voda. Děti provedly jarní úklid zahrady, nasázely si
jahody, kedlubny a různou zeleninu. V dubnu nám do školky přijel
představit své cirkusové umění žonglér, který učil děti žonglovat s talíři a
různými míčky a kruhy. Program se dětem moc líbil. Zakončili jsme
celoroční projekt „Malý stavitel.“ V rámci předškolního vzdělávání se rodiče
i děti sešli s naším speciálním pedagogem. Připravil pro ně miniškoličku pro
předškoláky. V měsíci květnu jsme se vydali na návštěvu knihovny
v Kojetíně. Paní knihovnice pro nás připravila moc zajímavý program. Pak
nás čekala návštěva farmy v Troubkách. Konečně jsme mohli koncem května
zahrát pohádku „O perníkové chaloupce,“ kterou jsme původně měli hrát na
vánočním vystoupení. To se ale nekonalo a tak jsme si ji připravili pro
maminky (nejen) k jejich svátku. Na celodenní výlet jsme jely se školou na
Macochu. Děti byly okouzleny krásou jeskyně a lodičky zvládly bez
problémů. Ukončili jsme také celoroční projekt „Cvičení se zvířátky.“ Děti
dostaly za splněná cvičení odměny.“ 17. června jsme měli nabitý den. Ráno
jsme vyrazili na kozí farmu do Drysic u Vyškova. Jde o malou rodinnou
farmu. Děti vyhnaly kozy na pastvu, viděly ukázku, jak se pastevecký pes
postará o celé stádo koz. Zkusily nadojit mléko a potom měly ochutnávku
sýrů. Odpoledne jsme se potom na tradičních radovánkách rozloučili s
předškoláky.
Přejeme všem pěkné a slunečné prázdniny.
Světlana Fitzová a Marie Kadlecová
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SK Sokol Lobodice, z. s.
Před zahájením jarní části mistrovských utkání okresní soutěže sehrálo
mužstvo mužů tři přípravné utkání s těmito výsledky:
Prosenice – Lobodice 6:1,
Biskupice – Lobodice 3:2
Polkovice – Lobodice 0:3
Výsledky jarní části okresního soutěže mužů v kopané – ročník
2021/2022
10. 4. 2022 Křenovice - Lobodice 3:4 – branky: Janáč David, Bocan Jiří, Hýzl
Jakub, Vybíral Petr
17. 4. 2022 Lobodice – Tovačov „B“ 1:4 – branka: Kořínek Jan
24. 4.2022 Černotín - Lobodice 0:2 – branky: Hrňa Pavel 2x
1. 5. 2022 Lobodice - Vlkoš 0:1
8. 5. 2022 Horní Moštěnice „B“ – Lobodice 5:1 – branka: Skřička Zdeněk
15. 5. 2022 Lobodice – Brodek „B“ 2:2 PK 3:4 – branky: Dvořák Petr, Vybíral
Petr
21. 5. 2022 Dukla Hranice - Lobodice 0:1 – branka: Špalek Radim
29. 5. 2022 Lobodice – Bochoř 4:0 – branky: vlastní, Hýzl Jakub, Vybíral Petr,
Špalek Radim
12. 6. 2022 Lobodice - Říkovice 1:3 – branka: Vybíral Petr
18. 6. 2022 Lobodice - Polkovice 5:3 – branky: Dvořák Petr 2x, Baďura
Michal, Ryšavý Vojtěch, Hýzl Jakub

Mužstvo mužů se umístilo v okresní soutěži ročník 2021/2022 na
6 místě se ziskem 30 bodů, se skórem 45:59.
Nejlepším střelcem byl Jakub Hýzl s 15 góly, 7 branek vstřelil
Zdeněk Skřička a 5 branek vstřelil Dvořák Petr.
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SK Sokol Lobodice, z. s.
Rozlosování okresní soutěže mužů ročník 2022 – 2023 (PODZIM)
Den

Datum

Kolo

Zápas

So. 13. 8. 2022 2.FC Dukla Hranice - So. Lobodice
Ne. 21. 8. 2022 3.V O

L

N

Odjezd

17.00 hod. 15.30 hod.

O

So. 27. 8. 2022 4. SC Stará Ves - So. Lobodice
Ne.

Začátek

4 .9. 2022 5. So. Lobodice – So. Černotín

Ne. 11. 9. 2022 6. So. Křenovice - So. Lobodice

16.30 hod 15.30 hod.
16.00 hod.
15.00 hod. 14.00 hod.

Ne. 18. 9. 2022 7. So. Lobodice – FC Ajax Bezměrov 15.30 hod.
H L Á Š E N K A 8. So. Tovačov „B“ - So..Lobodice
Ne. 2. 10. 2022 9.So. Lobodice – So.H.Moštěnice „B“ 15.00 hod.
So. 8. 10.2 022 10. FK Kozlovice „B“ – So.Lobodice 15.00 hod. 14.00 hod.
Ne. 16. 10. 2022 11. So. Lobodice – So. Polkovice

14.30 hod.

Ne. 23. 10. 2022 12. So. Lobodice – So. Jezernice

14.30 hod.

SK Sokol Lobodice si Vás dovoluje pozvat na 3 ročník florbalového
turnaje, který se bude hrát na víceúčelovém hřišti v sobotu 6. 8. 2022.
Po skončení turnaje bude taneční zábava. O hudbu se postará DJ
Buchar. Bohaté občerstvení zajištěno.
Petr Navrátil

Z minulého ročníku
foto: Kamil Boháček
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Od mostu k mostu a StruhaFEST
Závody Od mostu k mostu zcela ovládly rodinné týmy. Nadvládu
Hrňových prolomila Mamka s taťkou, kteří svým ratolestem přinesli
nečekané, ale zcela zasloužené vítězství. Čtrnáct soutěžících dvojic i
všichni diváci si slunečný den užili a naladili se do pohody na letní
dovolené a prázdniny.
Další z oceněných
rodinných týmů.
Krátcí jako potomci
Vinnetoua.

Zleva: Hrňovi, Romanovi, Hrňovi
Sekundové rozdíly naznačily, že příští rok
budou líté boje pokračovat.
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Po roční pauze proběhl v areálu „kemp Letní“ spolu s tradičními závody
Od mostu k mostu i Struhafest. Ještě den před akcí všechno
nasvědčovalo deštivému počasí. To se naštěstí nestalo a počasí nám
přálo. Na pódiu vystoupily 2 kapely, které jsou již pro fanoušky
Struhafestu velmi známé. Byli to olomoučtí Perseus a kapela ze
slovenských Malacek Requiem. Krátce po devatenácté hodině byly obě
kapely nazvučeny a jako první vystoupili Requiem. Přibližně po hodině
je vystřídala kapela Perseus, která měla připravena 2 překvapení.
Prvním byly písně z jejich nové desky s názvem Mor a druhým pozice
bubeníka, které se v kapele ujal místní obyvatel Tibor Janáč. A musím
říct, že mu to hrálo skvěle.
Návštěvníků se sešlo přibližně 200.
V průběhu celého festivalu nedošlo k žádnému problému a lidé se
bavili. Tímto bych chtěl poděkovat všem spolupořadatelům, spolkům a
pracovníkům obecního úřadu, ale hlavně Vám, co jste došli.
Pavel Řihošek

Foto: Kamil Boháček
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Plánované akce
Po velmi dlouhé odmlce můžeme nyní plánovat naše tradiční akce.
První setkání po kovidových lockdownech se uskutečnilo na Velikonočních
dílničkách, které navštívilo více než sto zájemců. Všech akcí se účastní
mnoho návštěvníků a pořadatele zájem velmi těší, protože je zřejmé, že lidé
po setkání touží a chybí jim společnost.
Doufáme, že se podaří realizovat všechno, co jsme si naplánovali.

Kalendárium následujících akcí
11. 7. 2022

Příměstské tábory

25. 7. 2022

Veřejné projednání územního plánu

2. 8. 2022

Obecní výlet Dlouhé Stráně, odjezd v 8:00

6. 8. 2022

Florbalový turnaj a zábava, SK Sokol Lobodice

12. 8. 2022

Obecní výlet Floria Kroměříž, odjezd v 8:00

18. 8. 2022

VII. Sportovní hry seniorů Olomouckého kraje. náš smíšený tým

24. 8. 2022

Obecní výlet Svojanov a modrotisková dílna, odjezd v 7:00

26. 8. 2022

Příměstský tábor výlet ZOO Lešná

27. 8. 2022

Pohárová soutěž MHJ Lobodice

28. 8. 2022

Rozloučení s prázdninami

3. 9. 2022

Setkání seniorů, vernisáž výstavy U nás doma v Lobodicích

5. 9. 2022

Zahájení školního roku s cirkusovou dílnou pro děti od 15:00

16. 9. 2022

Hody: turnaj v kopané, myslivecká zábava

17. 9. 2022

Hodové odpoledne

18. 9. 2022

Hody: rybářské závody, slavnostní mše svatá

Další informace
Více reportáží od našich hasičů najdete na facebooku. Stránka se zobrazí po
načtení QR kódu.

Vystoupení dětí a fotografie z akcí najdete zde:

LOBODICE KVETOU
Nezapomeňte se rozhlížet po Lobodicích, protože opět běží naše hodová
soutěž Lobodice kvetou. Ve Zpravodaji je vložen hlasovací lístek, ale můžete
svůj hlas předat jakkoliv na obecním úřadě, ve škole, ve školní jídelně nebo
v prodejně COOP do 16. 9. 2022.
OBECNÍ VÝLETY
V srpnu nabízí obec Lobodice tři výlety. Můžete navštívit přečerpávací
elektrárnu Dlouhé Stráně, květinovou výstavu Floria v Kroměříži,
modrotiskovou dílnu Danzinger v Olešnici a tajemný hrad Svojanov. Hlaste
se jako obvykle na obecním úřadě, kde dostanete i bližší informace.
PŘIPOJOVÁNÍ KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
Děkujeme všem již připojeným majitelům nemovitostí, kterých je
v současnosti více než padesát. Pro správný chod je nutné co nejrychlejší
připojení ostatních nemovitostí ve všech třech obcích.
Prosíme tedy, abyste neotáleli a svou nemovitost připojili co nejdříve.
V případě potřeby volejte starostovi na číslo 602 514 389.

Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, 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
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 č. 234, tel. 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
UPOZORNĚNÍ - VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY, ŠKOLNÍ JÍDELNA
Pozor změna:
Telefon pro přihlašování a odhlašování obědů je již pouze 777 873 344,
do 6:30 v daný den, mimo pracovní dobu ŠJ můžete již využít také SMS.

KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO VÁM VŠEM
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