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Slovo starosty
Vážení a milí,
při přípravě nového zpravodaje jsme měli v hlavě spoustu plánů.
Bohužel od 11. března se vše změnilo, mimořádná opatření a vyhlášení
nouzového stavu se dotkly každého z nás. Najednou je mnoho věcí
nedůležitých, podstatná je ochrana zdraví vlastního i zdraví ostatních.
Napřed jsme měli pocit, že nařízení jsou přehnaná a zbytečná, ale
postupem času jsme všichni pochopili, že opravdu musíme táhnout za
jeden provaz.
Jednoznačně podporuji přísná opatření vlády, protože zatím jedinými
účinnými opatřeními je právě omezení shromažďování většího počtu
osob, důsledné chránění obličeje rouškami či respirátory, dezinfekce a
používání jednorázových ochranných prostředků např. v obchodech.
Jsem rád, že i vy toto vnímáte stejně, a důsledně a odpovědně
dodržujete všechna nařízení.
Abychom tato nařízení mohli nadále dodržovat, máme pro vás před
obecním úřadem obálky s textilními rouškami, které šily dobrovolnice,
dezinfikujeme také veřejné prostory. Chtěl bych zdůraznit, že textilní
roušky je třeba skutečně denně vyvářet a žehlit, aby plnily svou
ochrannou funkci. Stále platí, že jsme připraveni vám nadále pomoci
například s nákupem či zajištěním léků. V případě, že potřebujete tuto
pomoc, volejte mě na telefon 602 514 389.
I přes tuto složitou situaci pokračuje výstavba kanalizace dle
harmonogramu. V obci Polkovice jsou již vybudovány více jak dvě
třetiny hlavního řádu a v průběhu měsíce dubna budou započaty práce
na domovních přípojkách, které budou prozatím zakončeny revizními
šachtami. Naplno se již rozjely práce v obci Oplocany, takže se blíží čas,
kdy práce budou zahájeny i u nás. Pravděpodobně se tak stane v měsíci
květnu a to betonáží čerpacích stanic. Jakmile obdržím přesnější
harmonogram prací, budu vás informovat. Většina z vás už projížděla
obcí Polkovice a dokáže si tedy představit, jaká nás čekají omezení.
Chci vás opět poprosit o vaši shovívavost a trpělivost při výstavbě.
Tento rok nezačal vůbec dobře, mám na mysli požár rodinného domu.
Tímto bych chtěl poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří na
místo dorazili mezi prvními, ale také všem ostatním, kteří se podíleli na
úklidu nebo přispěli na obnovu domu.
Věřím a pevně doufám, že druhá polovina roku bude pro všechny
šťastnější, klidnější a budeme se moci všichni v plné síle opět setkat na
hodových slavnostech.
Přeji nám všem hodně pevné zdraví, dobré nervy a velkou dávku štěstí
Petr Hlavinka
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Poděkování
Děkujeme všem hodným lidem, kteří přišli pomoc na brigádu
v Lobodicích 175.
Dvoršťáková Eliška
Nakládal Michal

Obec Lobodice děkuje všem, kteří přispívají na transparentní účet
123-1135760247/0100. Tento účet slouží jako sbírka na odstranění
škod po požáru.
Lidé posílají peníze i v této těžké době. Jsme rádi, že osud
druhých není nikomu lhostejný.
Přejeme všem pevné zdraví.
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Požáry v dějinách obce
Začátkem letošního roku se nad Lobodicemi rozezněla požární
siréna. V rodinném domě čp. 175 vypukl požár. Velké škody vznikly
jak na movitém tak nemovitém majetku. Došlo i k větší újmě na
zdraví člena poškozené rodiny. V následujících dnech se projevila
velká loajalita vůči poškozeným jak materiální tak i finanční. Díky
úžasné práci hasičů požár vážně nepoškodil sousední domy a tím
nedošlo k daleko větší škodě.
Ovšem i v minulosti docházelo v Lobodicích k požárům a
živelným pohromám.
V obecní kronice je uvedeno, že v roce 1844 dne 3. března k
večeru, u Fabiána Havlíka čp. 49, v šatníku někdo založil oheň.
Požár zjistil chalupník Jan Souček, když se vracel ráno, 4. března,
z hospody domů. Uviděl, jak vyšlehují plameny okénky dolní
komory Havlíkovy. Rychle probudil Havlíka a jeho domácí a nastal
všeobecný poplach, lidé se seběhli a zavčas oheň uhasili. Téhož
roku dne 23.září, v 6 hodin večer, vznikl opět v Lobodicích požár a
to v krmníku u Kašpara Borka čp. 36. Od krmníku se vzňaly chlévy
a střechy; rychlá pomoc naštěstí dalšímu šíření požáru zabránila.
Tomu se tak nestalo v roce 1853. Dne 13. srpna kolem třetí hodiny
odpoledne, od nesprávného zapalování dýmky v domě u Františka
Souša čp. 16 vypukl veliký. Oheň byl podporován velikým větrem a
do hodiny zapálil 12 usedlostí, 12 stodol a 12 kůlen, dále 12
podsedků, pak 31 domků a 1 hospodu, tj. od čísla 1 až po číslo 37
vč. a od čísla 67 až po číslo 70 vč. V Lobodicích, pak chytly na
Chrbově 4 chalupy, a 3 stodoly, hospoda se stájí a stodolou
V takových chvílích tu vždy byli a jsou připraveni hasiči, kteří nám
pomáhají v první řadě. Úžasná je také solidarita a pomoc
spoluobčanů.
Eva Déduchová
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Aktuality
Z jednání 18. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2020, obecně závaznou vyhlášku c. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Lobodice, obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z jednání 3. 2. 2020
Zastupitelstvo obce Lobodice schválilo podání žádosti o dotaci na
zpracování návrhu Územního plánu Lobodice, 4. etapa a 5. etapa,
neschválilo vystoupení obce ze spolku Povaloví, schválilo podání
žádosti o dotaci na opravu přístupových chodníků, schodišť
a venkovního okolí budovy MŠ , podání žádosti o dotaci na opravu
hasičské cisterny TATRA CAS
Plánované březnové zasedání zastupitelstva bylo s ohledem na
mimořádná opatření přesunuto. V současnosti obec funguje v režimu
rozpočtového provizoria, kterým je zajištěn bezproblémový provoz a
lze tak zajišťovat potřeby obyvatelstva v době nouzového stavu.

Ať je brzy zase pořádně veselo!
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Myslivecký ples

Poslední ples, který se
mohl konat, byl velmi
úspěšný. Myslivcům se
poctivá příprava vyplatila.
Ať se v tak dobré náladě
zase brzy všichni setkáme.
6

Myslivecký ples

Foto
Kamil
Boháček
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SK Sokol Lobodice oddíl kopané
Turnaj ve stolním tenise
28.prosince jsme pořádali tradiční turnaj ve stolním tenisu.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 hráčů. Hrálo se systémem každý s
každým. Vítězem turnaje se stal po třetí za sebou Ladislav
Kundrát, který ve svých 7 zápasech neokusil hořkost porážky.
Muži
Zimní příprava fotbalistů probíhala v průběhu celé zimy tréninky
na víceúčelovém hřišti (umělce) v závislosti na klimatických
podmínkách.
Mužstvo mužů mělo naplánované dva přípravné zápasy s Bivojem
Bařice a dorostem Tovačova. Tyto zápasy se neodehrály z důvodu
nařízení vlády o šíření nákazy konoravirem. Na základě tohoto
nařízení byla na neurčito odložena nejen jarní část okresní
soutěže mužů, ale i krajské soutěže mladších a starších žáků.
Z těchto důvodů se také neuskutečnil maškarní ples i dětský
maškarní ples.

1. ledna 2020 pořádal hokejový oddíl již šestý Novoroční pochod.
Trasa byla dlouhá cca 7km a vedla Lobodickým lesem, kde bylo
zajištěno malé občerstvení, svařák, čaj.
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SK Sokol Lobodice oddíl ledního hokeje
Hokejisté pokračovali posledníma dvěma zápasy v základní části sezóny
s těmito výsledky:
12. 12. 2019 HC Žopy - Lobodice 11 : 1. Branka: Dvořák Petr
19. 12. 2019 UDH Panthers-Lobodice 6 : 0
V základní části KAMHL se hokejisté umístili na 14 místě s 11 body a
skórem 39 : 75. V nadstavbové části pokračovali dalšími zápasy s těmito
výsledky:
11. 1. 2020 HC Rymice Bulls - Lobodice 4 : 6 Branky: Zdráhal Radek 2x,
Strážický Jiří, Baranyai Tibor, Cetkovský Petr, Dvořák Petr
15. 1. 2020 HC Kvasice - Lobodice 3 : 4 po SN. Branky: Dvořák Petr 2x,
Zdráhal Radek + rozhodující nájezd
23. 1. 2020 Lobodice – HC Senators 7 : 1. Branky: Baranyai Tibor 3x,
Zdráhal Radek, Cetkovský Petr, Baďura Michal, Tomeček Vratislav
1. 2. 2020 Red Devils – Lobodice 1 : 3 Branky: Strážický Jiří 2x, Havrila
Petr
10. 2. 2020 Lobodice- HC Rychlov 1 : 9 Branka: Tomeček Vratislav
15. 2. 2020 AHK Kroměříž - Lobodice 4 : 5 po SN Branky: Zdráhal Radek
2x + rozhodující nájezd, Havrila Pavel, Strážický Jiří
20. 2. 2020 Lobodice – UHD Panthers 3 : 4 Branky: Zdráhal Radek,
Baranyai Tibor, Dvořák Petr,
Po těchto výsledcích se hokejisté umístili na 1 místě nadstavbové části a
ve čtvrtfinále nadstavbové části se utkali na dva vítězné zápasy s Red
Devils.
1. zápas
29. 2. 2020 Lobodice – Red Devils 3 : 0
Branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Pavel.
2. zápas potom 3. 3. 2020 Lobodice – Red Devils 4 : 2
Branky: Dvořák Petr 3x, Baďura Michal.
Dvěma vítězstvími si hokejisté zajistili postup do semifinále nadstavbové
části. Semifinálové zápasy se bohužel neodehrály, protože KAMHL byla
předčasně ukončena, kvůli nařízení vlády o šíření nákazy konoravirem.
V kanadském bodování na tom byli nejlépe Baranyai Tibor, který získal
25 bodů za 11 branek a 14 asistencí, Havrila Petr získal 20 bodů za 9
branek a 115 asistencí, 20 bodů získal také Zdráhal Radek za 17 branek a 3
asistence a stal se tak nejlepším střelcem mužstva.
Petr Navrátil
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Vzpomínka na začátek roku

Foto
Alois Studnička
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Názory čtenářů
Vážená redakční rado,
dovolím si napsat několik poznámek, které stojí za uvážení. Je to
pro celou obec!
Škola – hasiči: Každý týden jsou v Přerovsku zveřejněny fotky
jednotlivých tříd škol a činnost místních hasičů. Je problém tyto
fotky zveřejnit? Nebo platí slova starosty. Vždyť jenom ti naši
hasiči něco dokázali, nejen v Lobodicích, ale dokázali něco v rámci
České republiky. Myslím, že si foto zaslouží.
Poruchy elektřiny: Minulý týden byla v noci vypnuta elektřina.
Jelikož používám dýchací přístroj ke spaní, tak jsem volal číslo
840 850 860, které je uvedeno ve zpravodaji. Ozval se mi
záznamník, který řekl, že jejich pracovní doba je od 8.00 do 18.00
ho. Proto se ptám, jestli existuje služba s telefonním číslem
sloužící i v noci? Bylo by dobře, kdyby to bylo ve zpravodaji
uvedeno.
Mějte se hezky a přeji vám, prostě řečeno : VYDRŽAŤ!!!!!
Váš věrný Lobočák Josef Došlík

V Přerovsku zveřejňují podklady, které jim zpravodajové zašlou.
Někdy na zaslané příspěvky není místo. O zveřejnění rozhoduje
pouze redakce Přerovska.
INFORMACE ČEZ
Citováno z https://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/potrebuji-nahlasit/porucha.html, 15. 3. 2020
Chci nahlásit poruchu
Kontaktujte nás jednoduše na naší bezplatné lince 800 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poruchy
ohrožující život nebo zdraví hlašte neprodleně!
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Názory čtenářů
Vážení senioři, vážení občané, čtenáři Zpravodaje
Předem se omlouvám, že budu reagovat na odpovědi k mému
příspěvku, který byl otištěn ve Zpravodaji č.04/2019 na str.10.
Překvapilo mě, že na příspěvek, ve kterém se na nic nedotazuji
jsem dostal odpověď (nebo vysvětlení), na rozdíl od článku z č.
02/2019, kde žádám o odpovědi na konkrétní otázky ohledně
půjčky od KB a jejího splácení, zde jsem se odpovědi nedočkal. A
s odpovědí na článek v č. 04/2019 nemohu souhlasit. Jednak
proto, že zmiňovaná měnová reforma z r. 1953 žádný vliv na život
obce nemá, na rozdíl od jednání zastupitelstva, které svým
rozhodnutím vliv na život v obci určitě má. A kdo si přečte článek
p. starosty ze str. 2 (Zpravodaj 04/2019), kde píše, že Zpravodaj by
měl sloužit ke zveřejnění informací, reportáží a článků ze života
obce, tak mě asi dá za pravdu.
Článek Hanácké léto na kolejích je vlastně inventura fy.
Kroměřížské dráhy z.s., jejich podnikání za rok 2019 a plán práce
na rok 2020. Je to článek, který ukazuje cestu, jak by měl se
Zpravodajem pracovat OÚ. Na začátku roku seznámit občany
s prioritními zakázkami a na konci roku provést zhodnocení své
práce. Ale protože Kroměřížská dráha z.s. má malý vliv na život
obce, navrhoval jsem takový článek zařadit, až bude ve Zpravodaji
prostor pro jeho otištění.
Ve třetím odstavci mého příspěvku jsem se obracel k soc. komisi
jejíž práce pro seniory je velmi slabá. Proto jsem navrhoval přečíst
si tento článek (Poznej svého souseda). Myslím si, že není na
škodu podívat se k sousedům a poučit se, nebo si říct, že u nás to
děláme lépe. Každá zkušenost se hodí, zvláště v době, kdy
ministryně Maláčová (MPSV) říká, že „obce musí radikálně zlepšit
práci v sociální oblasti“ (v pořadu Otázky V.M. 9.2.2020) a hejtman
ol. kraje píše: „Věnujme se seniorům lépe“ (Mor. Senior č.
02/2020) Oba uváděné články jsou vystaveny v senior. skříňce.
Belhárek Josef
Neaktivní senior
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Víceúčelové hřiště
Poslední dobou se mě ptali spoluobčané, jak je využito nové víceúčelové
hřiště, i mě samotnou to zajímá. Proto jsem požádala pana starostu o
celkové shrnutí. Jak je využito nové hřiště, a to od jeho otevření až
doposud? Kdo je správcem hřiště? Jaké jsou náklady na provoz a jaké
jsou zisky?
Pan starosta mé žádosti vyhověl a v odpovědi na mé otázky uvedl:
Využití hřiště: V roce 2019 to byl turnaj v nohejbale na hody a florbalový
turnaj v malé kopané.
Dále hřiště používá SK Sokol: Používání umělky:
Říjen – březen úterý a pátek od 18.00
Duben až září – každý čtvrtek nohejbal, některé dny si půjčují tenisté,
ale to je podle obsazenosti antukového kurtu.
Dále dle potřeby žáci, ale ty termíny nejsou pevně stanoveny.
Vypracoval: Petr Navrátil
A hřiště využívá Základní a mateřská škola:
základní škola: po, stř, pá od 9:30 do 11:30 od září do listopadu (letos i v
prosinci), dle počasí od února (března) do června, nepravidelně častěji
dle počasí a podmínek.
školní družina: po - pá od září do listopadu (prosince) od února (března)
do června min. hodinu denně od 13:00 do 14:00 nebo 14:30, sportovní
klub při družině středa nebo čtvrtek od 13:00 do 15:00
mateřská škola: minimálně 3x týdně hodinu v uvedené měsíce, 1x za 14
dnů sportovní hry st 14:00- 15:00.
Vypracoval: Jana Blažková
Hřiště je možné i zaledovat, což se povedlo loni asi na 3 dny, ale letos
nám počasí nepřálo.
Správce hřiště:
správce hřiště nemá, úklid provádí pracovníci obce, ale letos bych rád
ustanovil správce celého areálu Letní včetně víceúčelového hřiště.
Náklady a zisky:
Náklady jsou v podstatě zatím jen elektrická energie, což bylo za rok
2019 - 7 252,- Kč, ale v tom je započítán i odběr elektřiny na akci
Struhafest, dalším nákladem je mzda obecního pracovníka odhadem
max. 5 hodin měsíčně.
Zisky nejsou žádné a ani být nemůžou po dobu udržitelnosti projektu.
Eva Déduchová
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Ze školy

Indie, Indonésie, Kolumbie
Indie, Indonésie, Kolumbie

Bredi, Ken, Steve a
naše děti aneb svět
v Lobodicích
V únoru jsme se naučili
spoustu věcí o exotických
zemích a naopak jsme kluky
naučili o naší republice.
Prostřednictvím her, povídání, prezentací se děti seznámily
s obyčejným životem obyčejných lidí daleko ve světě, naučily se domluvit
se s cizinci, ochutnaly typická jídla a samy se staly hostiteli. A to za jeden
týden vůbec není málo. Duhová řeka, růžoví delfíni, papoušci místo
vrabčáků, sloni, lvi, tance, písničky, hry. To všechno bylo nové,
překvapivé. Hosté si odnášeli zážitky, dárky, ale i frgály - schválně,
zkuste anglicky popsat, co vlastně frgál je. Naše děti to zvládly.
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Z návštěvy
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Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
v současné situace je těžké odhadnout, kdy se život vrátí do normálních
kolejí. A tedy děti do školky a do školy.
Pro školáky připravujeme průběžně nějaké zajímavé činnosti, o kterých
vás informujeme prostřednictvím mailů nebo sms. Chápeme, že zejména
pro vás je toto období velice náročné a snažíme se vám to ulehčit. Už jen
tím, že jsme se dohodli, že čas, který nyní trávíme každý doma,
nebudeme zahlcovat přemírou úkolů.
Tento čas chceme využít k opakování a procvičování učiva, protože
právě takové upevnění potřebujeme, potom se bude lépe a rychleji
navazovat s novou látkou. Od vás nikdo nečeká, že budete suplovat
školu. Pouze bychom vás chtěli poprosit, abyste děti podpořili
v samostatnosti, povzbudili je při práci. Nám potom dejte vědět, co se
daří, co byste potřebovali od nás.
Někteří z vás už využili možnosti přijít do školy konzultovat to, co
s dětmi děláte. Nebojte se nás kontaktovat. Nemáme dovolenou,
pracujeme, i když jinak, než jsme všichni zvyklí.
Můžeme vám zapůjčit materiály, vysvětlit práci s pomůckami, cokoliv.
Jsme tady proto, abychom dětem pomohli dokázat zvládnout toto
pololetí. Jsme tady proto, abychom vám pomohli najít nejschůdnější
cestu, jak trávit čas v období různých mimořádných opatření.
Zkoušíme najít možnost, jak by se děti mohly spojit ve skupině na kousek
řeči, zatím máme připravenu třídu v aplikaci Škola v pyžamu pro
jednodušší komunikaci. A protože ne všichni mají internetové připojení,
zkusíme online výuku přes aplikaci Teams, která funguje na všech
systémech i telefonech. Jak vidíte, učíme se také my.
Uvidíme, co ještě čas přinese, jakou nám dá novou příležitost. Ale věřte,
že prázdná škola bez dětí je divná a strašidelná. Těšíme se, až budeme
zase všichni spolu.
Uvědomujeme si, že svět zasáhlo něco naprosto nového, že se v tom
těžko orientuje i odborníkům, natož nám, obyčejným lidem. Nicméně to,
co se děje, děje se všem bez rozdílu a věříme, že návrat do běžného
života a škol bude znamenat, že je svět v pořádku a lepší.
Přejeme všem klid, pohodu a zdraví.
Všichni dospělí ze školy a školky
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Až se zase všichni sejdeme
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Sarkonia - kapela s kořeny v Lobodicích
Milí čtenáři, tímto bych Vám chtěla blíže
představit olomouckou kapelu
SARKONIA, která již měla tu čest zavítat
do Lobodic na festival Struhafest a
potěšit nás svou hudbou. Je to kapela,
která přináší nejen vlastní hudební
tvorbu, ale také svou ideologii, která
nabízí zcela jiný pohled do nitra lidské
duše, emocí, vnímání člověka a světa
kolem něj. Je to česky zpívající kapela,
která se pohybuje na pomezí
symfonického metalu a inklinuje trošku
ke gotice.
Sestavu tvoří tři dívky a tři kluci. Členové
kapely vystupují pod pseudonymy. Sat –
kytara, zpěv, Kairis(radost) – zpěv, Miana
– zpěv, Tris(smutek) – kytara, Irae(zloba)
– basa, Danae (strach) – bicí.
Letos vyhráli titul kapela měsíce na
hudebním kanále Rebel a vydali nové CD
Druhá cesta.

Členem kapely, bubeníkem, je náš rodák Tibor Janáč a my na něj můžeme být
právem hrdí. Nově můžete vidět jejich videoklip „Strážné majáky“. Z recenzí
posluchačů vybírám: „Tahle deska patří k tomu nejlepšímu, co jsem letos
slyšel. Je dostatečně tvrdá a přitom plná melodických prvků.“
Tímto přeji kapele mnoho dalších úspěchů, nových alb a hodně posluchačů.
Jana Řihošková
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DĚKUJEME
Děkujeme všem, co šijí roušky! Byť pro své nositele nejsou 100%
zárukou bezpečí před nákazou, mohou významně zabránit přenosu
kapének a snižují tak velmi zásadně přenositelnost nemoci. Noste
roušky, abyste chránili ostatní. Roušky chrání druhé. Poděkování patří
také všem, že se řídí zdravým rozumem a respektují nařízení.

Za šití roušek pro všechny
děkujeme paní

Marii Žlebkové
Aleně Dohnalové
Růženě Řihoškové
Anně Navrátilové,
Evě Sekaninové
Jiřině Romanové
Evě Papešové
Janě Řihoškové
Vlastě Ovčačíkové

Všichni také musíme ocenit nasazení a odpovědnou práci
zaměstnankyň prodejny COOP a školní jídelny.
I jim moc děkujeme!
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Kalendárium nadcházejících akcí
Dnes můžeme jen těžko předvídat, co bude v létě. Ale člověk se musí na
něco těšit a léto bývá nejen pro děti nejhezčím obdobím roku. Proto
plánujeme akce, které se uskuteční v případě, že se situace zlepší a
stabilizuje. Jsou dohodnuty kulturní akce, výlety a doufáme, že vás na
většině bude možné uvítat. zatím tedy předběžně nejbližší plánované
akce O jejich konání budete informováni.
27. 06. 2020

Od mostu k mostu

27. 06. 2020

Struhafest

25. 07. 2020

Vrchol cyklosezóny

XX. XX. 2020

Divadelní představení České nebe

01. 07. 2020

Dinopark a zoo ve Vyškově

08. 07. 2020

Kovozoo ve Starém Městě

15. 07. 2020

Hradec nad Moravicí, zámek Raduń

22. 07. 2020

Hostýn, Tesák

VYHLAŠUJEME DALŠÍ ROČNÍK KVĚTINOVÉ
SOUTĚŽE LOBODICE KVETOU
Soutěž proběhne od května do září
a vítězové budou vyhlášeni v září 2020
na hodových slavnostech.
Těšíme se na rozkvetlé Lobodice.
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Služby v obci
KOSMETIKA, PEDIKŮRA, MANIKŮRA
Petra Dostálová, tel. 603 301 530, provozní doba dle objednávek
Vážení zákazníci,
ráda bych Vám touto cestou oznámila, že z důvodu nařízení vlády ČR musí být
provozovna kosmetiky a pedikúry uzavřena. Termín znovuotevření je doposud
nejasný, proto jsem nucena všechny klienty objednané v tomto období odložit.
Na konkrétním termínu se telefonicky domluvíme, až bude vládou stanoven
termín znovuotevření provozoven. Věřte mi, že tato situace je pro nás všechny
nelehká, ale myslím na Vás. Zdraví je přednější a proto odpočívejte. Já se potom
všem budu věnovat v plném nasazení.
Děkuji za pochopení a prosím o strpení.
Vaše kosmetička a pedikérka

Dostálová Petra

MASÁŽE
Rostislav Sedláček, tel. 608 628 995, po dobu nouzového opatření
uzavřeno
THAJSKÁ MASÁŽ, SKANDINÁVSKÁ MASÁŽ, REFLEXNÍ TERAPIE
Iveta Boháčková, tel. 608 605 960, po dobu nouzového opatření
uzavřeno
HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ
Andrea Ryšavá, tel. 608 712 405, po dobu mateřské dovolené uzavřeno.
AUTODOPRAVA (DOVOZ A ODVOZ MATERIÁLU)
Rudolf Hnízdil, tel: 739 463 490
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Po dobu mimořádných opatření uzavřeno, jinak každou středu 15:00 17:00 do 31. října.
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.
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Služby v obci, další důležité informace, kontakty
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.
Po dobu mimořádných opatření přijímáme nové strávníky - zájemce o obědy do
jídlonosičů a rozvoz obědů.
Provoz o prázdninách: 1. 7. - 31. 7. 2020, dovolená od 3. 8. do 23. 8. 2020
ROZVOZ JÍDLA A NÁKUPŮ PRO NEMOCNÉ V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Informace na obecním úřadě u starosty: +420 602 514 389
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis v letošním roce proběhne bez přítomnosti dětí v termínu
od 1 do 20. dubna 2020.
Žádosti o přijetí mohou rodiče odevzdat ve škole do schránky nebo osobně při
dodržení doporučených bezpečnostních opatření. Žádosti
o odklad povinné školní docházky včetně všech příloh odevzdejte tamtéž.
Formuláře k vyzvednutí po předchozí domluvě nebo lze zaslat mailem.
Pokud budete cokoliv potřebovat, zavolejte na číslo 774 060 774 nebo pište na
mail zslobodice@centrum.cz.
Žádosti lze podávat i prostřednictvím datové schránky. Datová schránka školy:
tjqtizx
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pokud to situace dovolí, proběhnou příměstské tábory od 29. 6. do 31.7.
Podrobněji budete informování po skončení mimořádných opatření.
Předpokládáme také provoz MŠ, který se také bude řídit délkou mimořádných
opatření. Nyní je stanoveno, že provoz MŠ bude od 1. 7. do 10. 7. v Lobodicích a
od 17. 8. do 28. 8. v Uhřičicích. Tato doba se může změnit, o všem budete
informováni.
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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
LINKA DŮVĚRY (NONSTOP)
pro dospělé – 585 417 777
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)
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

NOSTOP INFORMAČNÍ LINKY STÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO
ÚSTAVU
724810106 , 725191367, 725191370
LINKA KHS OLOMOUCKÉHO KRAJE
585 719 719 do dovolání 9?00 -19:00

POLICIE – 158
HASIČI – 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
TÍSŇOVÁ LINKA – 112
informační linka při epidiemii 1212
inform
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