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foto Zdena Hegerová

Slovo starosty
Vážení a milí,
letošní jaro jsme očekávali s velkou nadějí, ale bohužel válečný konflikt na
Ukrajině ovlivňuje životy nás všech. Věřím, že společné úsilí všech
rozumných lidí ukončí bezpráví a násilí co nejdříve a budeme se moci
věnovat běžným povinnostem i radostem v klidu, zdraví a bezpečí.
Co se týká kanalizace, ta je již vybudována a nyní čekáme na rozhodnutí o
zahájení zkušebního provozu, díky kterému bude možné zahájit proces
připojování nemovitostí. Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci,
dostanete leták s přesnými podmínkami a informacemi k připojení.
V letošním roce ještě bude společnost VaK Přerov pokračovat ve výměně
vodovodního řádu. Tato akce byla rozdělena do dvou let, proto nás ještě
čekají v některých částech obce jistá omezení. Nyní již zpracováváme
projekty oprav chodníků a komunikací, po výměně vodovodu a dokončení
přípojek se budou rekultivovat i zelené plochy. Jedním z projektů, který se
již rozběhl, je oprava komunikace v místní části Vrbí, která by měla být
hotova do dvou měsíců.
I když jsme se nezbavili kovidu, nejsme už tak svázáni různými opatřeními.
Proto už se nám úspěšně plní kalendář akcí. Sportovci a hasiči se po dvou
letech omezení vrací ke svým soutěžím, my uvítáme léto závody Od mostu
k mostu a Struhafestem, rozběhnou se příměstské tábory i pro maličké a
v neposlední řadě plánujeme obecní výlety. Snad se podaří navštívit
přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně nebo Muzeum Krásno. Možná se nám
podaří dojednat návštěvu divadla u nás.
Máme za sebou akci Ukliďme Česko, vyhlašujeme tradiční soutěž Lobodice
kvetou. Konečně se můžeme těšit na veselou a kvetoucí vesničku.
Věřím, že všechny tyto kroku směřují k budoucí úspěšné účasti v soutěži
Vesnice roku.
Přeji Vám krásné, zdravé a pohodové jaro.
Petr Hlavinka
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Ukliďme Česko
V sobotu se nás na akci Ukliďme Česko sešlo asi dvacet pět dobrovolníků
každého věku. Někteří poprvé, jiní už poněkolikáté, ale všichni odhodlaní
pomoci přírodě trochu vydechnout. Byla sice zima, foukalo, přesto skupinky
odvážně vyrazily po svých trasách. Pytle na odpadky se rychle plnily.
Některé odpadky, které byly pohozeny podél cest i cestiček se do pytlů
nevešly – kbelíky, dětská autosedačka, záchodová prkénka, autobaterie a
mnoho dalších. Bylo zřejmé, že někdo si dal práci a jel několik kilometrů,
aby si u nás odhodil svůj odpad, některé odpadky byly ale určitě i obyvatel
Lobodic. Pytlů naplněných po okraj nakonec bylo na čtyřicet. A odpadků,
které se odvážely samostatně, bylo také až dost, pokud uvážíme, že
naplněný pytel váží deset až patnáct kilogramů.
Snad ti nejmladší, kteří usilovně sbírali po lidech jejich odpad, nevyhodí jen
tak do přírody ani kelímek.
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli s úklidem našeho krásného kousku
Česka.

Opravdu zasloužené občerstvení
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NÁVRAT DĚTÍ NA HASIČSKOU ZBROJNICI
Příprava hasičského cvičiště na letošní sezónu
V sobotu 19. března jsme se vedoucí a mladí hasiči sešli na hasičském
cvičišti, abychom jej jako každý rok připravili na novou sezónu. Děti si
přinesly hrábě. Jejich hlavní úkol bylo vyhrabání listí a větviček, kterých
bývají po zimě vždy plné břehy. Navíc jsme pár dní předem ještě ořezávali
výhonky na stromech a některé nebezpečné větve. Obecní úřad nám
přistavil kontejner, který však nestačil kapacitně a proto jsme museli jezdit
ukládat i do dalších kontejnerů po obci. Další úkol byl promísit hlínu se
štěrkem a srovnávat terén. Této práce se ujali starší hasiči. Průběh brigády
jsme si zpestřili opékáním kabanosu. Sešlo se nás asi dvacet a letošní úklid
byl nejdůkladnější za dlouhou dobu, takže příprava hasičského soutěžení
může začít.
Antonín Krátký
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Fire dance
Pandemie poznamenala veškeré dění lidské činnosti a nejinak tomu
bylo i v hasičském životě mládeže. Děti se „ nudily “ u počítačů,
vzdáleni od svých kamarádů a vedly samotářský život. To pro ně nebyly
dobré časy. Ty měly trávit spolu, hrát si, škádlit se, soutěžit mezi sebou.
Nejlépe je vychovává různorodost kolektivu a to dětem chybělo. My
vedoucí jsme jen čekali na situaci rozvolňování, abychom mohli opět
roztočit kolotoč mládežnické hasičské činnosti. Doba nazrála asi v půli
února a hned nás čekal úkol, připravit se na tradiční akci, kterou
otvíráme soutěžní rok a tou je taneční soutěž : „ Fire dance.“ Tu již
dlouhá léta pořádá hasičský sbor Žabčice. Tato vesnice se nachází asi
pět kilometrů od Židlochovic. Místní hasičský sbor věnuje přípravě
mnoho času a je to vždy také vidět na výborné organizaci. V loňském
roce se musela, dva dny předem, z důvodu koronaviru soutěž zrušit.
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Letos se akce konala 26. března a z Lobodic soutěžilo15 tanečních
párů, čtyř věkových kategorií. Za přípravku, což je kategorie do 7 roků
soutěžily dva taneční páry. Předvedly mazurku a volný tanec. Za
mladší žáky, což je kategorie od 7 do 12 roků soutěžilo 7 tanečních
párů. Tančily polku, jive a volný tanec. Za starší žáky, což je kategorie
od 12 do 16 roků soutěžily čtyři taneční páry. Předvedly polku, mambo
a volný tanec. Poslední kategorií byl dorost, který nás reprezentoval
dvěma tanečními páry, které tančily také polku, mambo a volný tanec.
Pilně jsme trénovali každý pátek, starší žáci a dorost i ve středu.
Velkou pomocí v přípravách byl dětem učitel tance pan Lubomír
Nedvěd, který k nám dojížděl z Olomouce. Patří mu od nás veliké
poděkování a také obecnímu úřadu, který nám umožnil užívat ke
trénování kulturní sál. Naše snaha přinesla ovoce v podobě zlaté,
stříbrné i bronzové medaile. Bronzovou medaili si vybojoval pár
starších žáků, Dominik Nekoranec a Vendula Hegerová, stříbrnou
medaili si přivezli pár přípravky, Kubík Hlavačka a Dorotka Hlavačka a
nejcennější zlatou medaili vybojoval dorostenecký pár, Lukáš Zvonek
a Eva Koschatzká. Musíme ovšem pochválit i ostatní páry, protože k
přípravě přistupovali se snahou a nadšením.
V této aktivitě
spatřujeme pro mladé hasiče různorodost a pestrost jejich činnosti a
může to být také základ pro rozvoj jejich všestranného života
v dospělosti.
Antonín Krátký
text a foto
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Foto Zdena Hegerová
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Jaro v mateřské škole
Začal nám první jarní měsíc březen. Sněhu jsme si letos moc neužili, ale
v mateřské škole se už po dlouhé zimě každý těší na jaro s jeho teplými
slunečními paprsky. To dlouhé čekání jsme se snažili si nějak zpříjemnit.
Hned po Vánocích jsme uspořádali Tříkrálový průvod se zpíváním písní, dále
děti pokračovaly ve cvičení se zvířátky a sokolem. Pomalu se děti budou
loučit se sérií Malé technické univerzity Stavitel města, kde si osvojují
znalosti o komunikacích, odpadních vodách a elektrifikaci. V únoru se k nám
na celé dopoledne dostavila výživová poradkyně s pyramidou jídla a pěti
uličkami zdravé výživy, takže už víme, jak na zdravé svačinky. Paní lektorka
připravila povídání i pro rodiče, které k nám pozveme v květnu. Také jsme
společně ukončili období veselí a
uspořádali masopustní maškarní bál.
Děti se za pomoci svých učitelek
nastrojily do karnevalových masek a
zábavné dopoledne mohlo začít. Po
úvodním průvodu masek přes vesnici
jsme s dětmi šli do sálu, který připravili
školáci na karneval. Po úvodní písničce
si každý vyzkoušel své dovednosti na
jednotlivých stanovištích, kdye byly
připraveny úkoly. V závěru jsme si
společně zatancovali a pořádně si
zařádili. Odměnou dětem byl diplom a
hodně radosti. A teď už pracujeme na zahrádce – uklízíme, sázíme a hodně
si hrajeme. Připravujeme vystoupení pro maminky a pořád něco kutíme,
vymýšlíme a sportujeme.

text a foto:Světlana Fitzová, Marie Kadlecová
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AKTIVNÍ SENIORSKÝ KLUB
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám sdělila po dvouleté odmlce, něco málo o aktivitách
našeho seniorského klubu.
Pro nás všechny bylo toto předcházející dvouleté období zvláštní
a nečekané. Důvodem přerušení všech sportovních i kulturních aktivit bylo
virové onemocnění Covid – 19.
Koncem loňského roku se opět dalo v rámci rozvolnění opatření proti
Covidu – 19 a jeho jiným variantám zorganizovat naše měsíční posezení
v restauraci „U Orlů“. Vždy jsme tady zažily příjemné a přátelské posezení,
kterému říkáme “Babinec“. Velká škoda je, že tyto prostory už nelze
využívat.
Touto cestou bych chtěla za všechny seniorky poděkovat celému
obsluhujícímu personálu za obsluhu a vstřícnost,
Jedinou sportovní činností by se dalo říct jsou šipky, které chodíme hrát do
Sport baru Baďa“. I tam se dokážeme soustředit na hru a máme radost
z každého úspěchu svého i spoluhráčů. Je to super využití našeho volného
času.
Do těchto prostor jsme přesunuly i náš „Babinec“. I tady je nám dobře.
S přicházejícím jarním počasím zase oprášíme hůlky a podle počasí
vyrazíme do lesa na naše pochodové okruhy.
V únoru letošního roku přišla na Obecní úřad nabídka z Moravského divadla
Olomouc, využít navštívení některého divadelního představení v měsíci
únoru a březnu. Z široké nabídky repertoáru jsme vybrali operetu
„PODSKALÄK“.
Na toto představení jsme jeli v pondělí 21. února 2022. Pro třicet účastníků
zajistil pan starosta vstupenky a dopravu.
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Úspěch Podskaláka tkví jednoznačně v Hašlerových písních, které
známe všichni, zpíváme si je a jsme u nich dojatí. Příběh operety je
jednoduchý, ale rozhodně není plytký. Pojednává o něčem, čeho jsme
svědky i dnes. Mladá matka musí sama vychovávat svého chlapečka a
nemá přitom kolem sebe nikoho, kdo by jí pomohl. Důležitým motivem
je odhalení identity otce hlavního hrdiny a jeho možného smíření se, se
synem. A protože jsme v operetě, musí všechno dopadnout dobře,
Oblíbená opereta je především poctou písničkáři Karlu Hašlerovi a
rovněž připomínkou této všestranné umělecké osobnosti, jejíž životní
cesta tragicky skončila před 80 lety v koncentračním táboře v
Mauthausenu.
Písně Karla Hašlera mají v národním povědomí zcela mimořádné
postavení a některé z nich díky své prostotě a upřímnosti zlidověly,
Zazněly například tyto známé písně: My jsme ti Pražáci, vltavská krev,
Ta naše písnička česká, Až já půjdu do nebe, Na císařské louce, Po
starých zámeckých schodech, V tom Šáreckém údolí a mnohé další.
Domů jsme odjížděli s krásným kulturním zážitkem, který byl po dlouhé
době pohlazením na duši.
Doufejme, že se situace zklidní a bude zase možné navštěvovat podobné
kulturní i jiné akce.
Přeji nám všem, pokud to bude možné v dnešní neklidné době prožívat
pohodové dny ve zdraví.
Anna Navrátilová
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Ze školní družiny
Na školní zahradě pozorujeme a krmíme ptáky. V tělocvičně soutěžíme,
hrajeme různé hry, ale přes to všechno zůstává u dětí nejoblíbenější hra
vybíjená. Také se protahujeme a srovnáváme tělo metodou FitPainFree,
cvičíme jógu a relaxujeme při zvonkohře. Místnost družiny si zdobíme
krásnými výkresy, děti už malují první jarní květiny krokusy, sněženky ad.
Také nás navštívila výtvarnice paní Matlochová, se kterou si děti vyrobily
ptáčky ze skla.
Nejžhavějším tématem družiny je momentálně soutěž MasterChef ŠD, kdy
děti (každý týden jedno dítě) vaří pro ostatní spolužáky svůj vybraný pokrm
z potravin, které si přinesou z domu. Soutěž ještě není u konce, vítěze ještě
neznáme, výtvory dětí jsou vyrovnané, tak bude ještě napínané, jak vše
skončí. Děti vybírají pokrmy sladké i slané, jako např. hotdogy, toasty,
hamburgery, palačinky, wafle, poháry a jiné. Vše mají promyšlené,
připravené a předem naplánované, za což patří pochvala i rodičům.
text a foto:
Jana Ježková, Jana Řihošková
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SK SOKOL LOBODICE
Oddíl kopané- muži
Zimní příprava fotbalistů probíhala v průběhu celé zimy tréninky na
víceúčelovém hřišti (umělce) v závislosti na klimatických podmínkách.
Mužstvo mužů sehrálo zatím jeden přípravný zápas, a to v Lipníku na umělé
trávě se Sokolem Prosenice a prohrálo 6:1. Branku vstřelil Zdeněk Skřička.
Dále jsou naplánované dva přátelské zápasy. 20. 3. 2022 v Biskupicích
a 2. 4.2 022 v Polkovicích. Jarní část sezóny 2021/2022 začne 10.4.2022
zápasem v Křenovicích.

Rozlosování okresní soutěže mužů ročník 2021 – 2022 (JARO)
Den

Datum

Zápas

Ne.

10. 4.

So. Křenovice - So. Lobodice

15.00 hod. 14.00 hod.

Ne.

17. 4.

So. Lobodice – So. Tovačov „B“

16.00 hod

Ne.

24. 4.

So. Černotín - So. Lobodice

16.00 hod

Ne.

1. 5.

So. Lobodice – So. Vlkoš

16.30 hod.

Ne.

8. 5.

So. H.Moštěnice „B“ - Lobodice

16.30 hod. 15.30 hod.

Ne.

15. 5.

So. Lobodice – FK Brodek „B“

16.30 hod.

So.

21. 5.

Dukla Hranice - So..Lobodice

17.00 hod. 14.30 hod.

Ne.

29. 5.

So. Lobodice – SK Bochoř

17.00 hod.

Ne.

5. 6.

Ne.

12. 6.

So. Lobodice – So. Říkovice

17.00 hod.

Ne.

19. 6.

So. Lobodice – So. Polkovice

17.00 hod.

V O

L

N

Začátek

O
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Odjezd

14.30 hod.

SK Sokol Lobodice oddíl ledního hokeje
Kroměřížská amatérská hokejová liga pokračovala posledními dvěma koly
základní části, s těmito výsledky:
8. 1. 2022 Lobodice – HC Rymice Bulls 3:1. Branky: Baranyai Tibor 2x,
Tomeček Vratislav
15. 1. 2022 UDH Panthers-Lobodice 10:2. Branky: Tomeček Vratislav,
Kaplánek Oldřich
V základní části KAMHL se naši hokejisté umístili na 12 místě, se 17 body a
skórem 54:70. Poté pokračovali zápasy v nadstavbové části s těmito
výsledky: 20. 1. Lobodice – Red Devils 6:5. Branky: Sedláček Jan 2x,
Baranyai Tibor, Kuběna Roman, Tomeček Vratislav, Burda Vítězslav
29. 1. Rebels - Lobodice 5:6 po SN. Branky: Havrila Petr 4x + rozhodující
nájezd, Havrila Pavel
5. 2. Lobodice – AHK Kroměříž 8:2. Branky: Baranyai Tibor 3x, Zdráhal
Radek 3x, Havrila Petr 2x
10. 2. Lobodice – HC Rymice Bulls 3:5. Branky: Baranyai Tibor, Sejkora
Roman, Havrila Petr
12. 2. HC Spartak Hulín - Lobodice 4:8. Branky: Baranyai Tibor 2x, Zdráhal
Radek 2x, Burda Vítězslav 2x, Havrila Pavel, Havrila Petr
24. 2.HC Senators - Lobodice 3:4 po SN. Branky: Havrila Petr, Burda
Vítězslav, Dvořák Petr, rozhodující nájezd Studnička Josef
3. 3. Lobodice – HC Rychlov 6:4. Branky: Baranyai Tibor 2x, Havrila Petr,
Zdráhal Radek, Burda Vítězslav, Tomeček Vratislav
V nadstavbové části o 9 – 16 místo se hokejisté umístili na druhém místě se
16 body a skórem 41:28. Následující zápasy čtvrtfinále play-out skončiliy
takto: 9. 3. Lobodice – Red Devils 4:0. Branky: Zdráhal Radek 2x, Baranyai
Tibor, Havrila Petr
15. 3.Lobodice – Red Devils 5:3. Branky: Baranyai Tibor 2x, Burda Vítězslav,
Baďura Michal, Zdráhal Radek
Hokejisty čekají ještě minimálně dva zápasy v semifinále play-out proti HC
Spartak Hulín
Petr Navrátil
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Řemeslo pomáhá
Ve škole jsme přivítali čtyři lektory z nadace Řemeslo pomáhá s projektem
Malí architekti a stavitelé. Během jednoho dopoledne se děti seznámily
s historií stavebnictví, s prací všech, kdo se podílí na stavbě městečka od
architektů přes projektanty, investory, fasádníky, zedníky až po kominíky.
Každý dostal svůj vlastní stavební deník, vybral si povolání, které
zastupoval, a stavba mohla začít. Společně se dohodli, které stavby jsou pro
život v městečku důležité, které postaví. Někdo stavěl budovy, někdo
projektoval park, někdo připravil sportovní hřiště nebo bazén, nechyběly
ani veřejné toalety, cukrárna, psí salón a další.
Práce děti nadchla a postavené budovy ještě doplnili drobnostmi, které
považovaly za nezbytné. Bylo úžasné pozorovat, jak spolu všichni
komunikují, jak sdílí nápady, pomáhají si a společně tvoří dvě městečka,
která by rádi obývali.
Celý projekt navíc propojil historii se současností, tradici s novým a
přesnost s kreativitou. Moc se těšíme na další setkání, protože už se plánuje
setkání s dalšími řemesly.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PROBOUZÍME JARO
V letošním roce jsme dětem nabídli jarní příměstský tábor s tématem
„Probouzíme jaro“. Tábor byl převážně turistický, kdy děti navštívily zákoutí
našeho i okolního lesa. Opekly si špekáčky na Sifonu, navštívily sochu
sv. Jakuba a zkoušely obejmout Krále lesa. Podívali jsme se do Tovačovského
zámku, z trochu jiné strany. Vyráběli jsme velikonoční vlasatce, jarní
zápichy, větvánky a děti se naučily odlít si stopu ze sádry. Za odměnu jsme
poslední den šli nejdelší túru a to do Kojetína. Na Majáku si děti užívaly
prolézačky, ukázali jsme si synagogu a zakončili jsme naše táboření
v cukrárně, kde si každý dal dobrý dortíček. Zvládli jsme i cestu zpět do
Lobodic pěšky. Náš správný turistický oddíl našlapal za celý týden krásných
63 km.
Jana Řihošková
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KALENDÁRIUM
23. 4. První kolo Popůvky – mladí hasiči
25. 4. Setkání učitelů anglického jazyka prvního stupně
30. 4. Stavění máje v 15.00 hod.
1. 5.

Hasičská Mše v 10.30 hod.

2. 5. – 23. 5. Miniškolička pro předškoláčky a rodiče v MŠ
5. 5.

Pro maminky v MŠ

6.- 8. 5.

3. ročník soustředění mladých hasičů v Lobodicích

14. 5. Okresní kolo Lobodice - mladí hasiči
17. 5. Posezení s rodiči a Zdravíkem v MŠ
21. 5. Přebor MHJ - mladí hasiči
22. 5. Přebor MHJ – dospělí
26. 5. Školní výlet Macocha, Punkva
28. 5. Kácení máje ve 14.00 hod.
17. 6. Radovánky a pasování prvňáčků
25. 6. Od mostu k mostu
25. 6. Struhafest
27. -29. 6.

Pobyt v přírodě - Rajnochovice

4. 7. -25. 8.

MŠ uzavřena, pro děti připraveny tábory

11. 7. – 22. 7.

Příměstské tábory pro malé MŠ, pro školáky

22. 8. -25. 8.

Příměstské tábory

Upozorňujeme, že může v plánech dojít ke změnám. O všech budete včas
informováni.
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Příměstské tábory v roce 2022
V letošním roce opět pořádáme několik běhů příměstských táborů.
Novinkou jsou tábory pro děti z mateřské školy, protože v mateřské škole
budou probíhat nezbytné opravy a školka tedy nebude v provozu. Tábory
plánujeme v termínech:
od 11. 7. do 15. 7., od 18. 7. do 22. 7. a od 22. 8. do 26. 8.
Tábory pro děti ve věku od 3 do 5 let budou denně od 8 do 14:30.
Tábory pro děti od 6 do 10 let budou denně od 8 do 15:30.
Rodiče dětí z naší školy nebo školky hradí stravu a případný poplatek za
výlet ve výši 300,- Kč. Děti z jiných škol hradí 600,- Kč.
Tábory probíhají díky projektu Nenuda II, ze strany rodičů potřebujeme
pouze potvrzení o zaměstnání, kterým musíme doložit sledovaná kritéria
ze strany poskytovatele. Veškeré dokumenty včetně přihlášek zájemci
dostanou ve školce a škole, případně zašleme mailem.

Lobodice kvetou!
Všechny zahradnice a zahradníky opět zveme k účasti v dalším ročníku
již tradiční soutěže. Ostatní prosíme, aby pozorně sledovali kvetoucí
okna a předzahrádky a potom předali své hlasy.
Hlasovat budete moci prostřednictvím hlasovacího lístku do 16. 9. 2022.
Vyhlášení vítězů proběhne jako obvykle na hodových slavnostech.
￼19

SBÍRKY
Tříkrálová sbírka 2022
I letos organizovala Charita Kojetín Tříkrálovou sbírku. V Lobodicích chodily
místo tří králů tři maličké královničky, které každému poctivě zazpívaly
téměř celou známou koledu. Holčičky vydržely celý dlouhý den náročného
koledování a určitě i díky jim se v Lobodicích podařilo vybrat 18 829,- Kč.
Celkem Charita Kojetín vybrala 75 859,- Kč. Tyto prostředky budou využity
na pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, lidem nemocným,
postiženým Alzheimerovou chorobou, podporu domácí hospicové péče,
dětem a studentům.
Krabice od srdce
I když jsme si všichni mysleli, že po odeznění problémů s pandemií, bude
svět v pořádku, 24. únor 2022 nás velmi brutálně vyvedl z omylu.
V jedenadvacátém století jsme svědky násilí a krutosti, které vyvolalo
napadení suverénního státu. Počáteční šok velmi rychle odhalil schopnost
lidí pomáhat všem, kteří před válečným konfliktem chrání v první řadě své
děti a rodiny. Neziskové a státní organizace pořádají sbírky na humanitární
pomoc, soustředí se na konkrétní pomoc konkrétním oblastem, lidem.
Pro ulehčení situace dětí v asistenčních centrech byla zorganizována sbírka
Krabice od srdce, kdy se do krabic ukládaly hračky, výtvarné potřeby a
trvanlivé sladkosti pro děti, které se s rodinou ocitly v některém z center,
odkud potom putují dál. Obyvatelé naší obce připravili 20 krabic, které jsme
předali na sběrném místě Diakonie v Prostějově. Celkem bylo vybráno na
třicet tisíc krabic, které odváželo dvanáct kamionů těm nejzranitelnějším.
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Je možné, že jste už přesyceni zprávami o válce, ale pravdou je, že my
jsme nebyli postaveni do situace, abychom museli opustit domovy,
abychom byli nuceni udělat něco, co jsme si sami nevybrali a co nás
poznamená na celé další generace. V jedenadvacátém století jsme
svědky násilí a krutosti, které vyvolalo napadení suverénního státu.
Počáteční šok velmi rychle odhalil schopnost lidí pomáhat všem,
kteří před válečným konfliktem chrání v první řadě své děti a rodiny.
Neziskové a státní organizace pořádají sbírky na humanitární pomoc,
soustředí se na konkrétní pomoc konkrétním oblastem, lidem. Nyní k
nám proudí lidé, kteří jsou vyčerpaní, vyhnaní, vykořenění a
potřebují pomoc. Většina z nich pomoc ani neočekává ani
nevyžaduje. Obvykle pomoc tito lidé berou jako závazek, který musí
časem splatit. A hlavně většina z nich věří, že se vrátí domů. Možná
naše pomoc k tomu přispěje. Pokud chcete přispět, dovolte nám opět
zveřejnit čísla transparentních účtů organizací, které pomáhají.
Účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro nákup obranného materiálu
číslo účtu: 304452700/0300
SOS Ukrajina (organizuje Člověk v tísni)
číslo účtu: 0093209320/0300
Pomoc Ukrajině! (nadační fond pomoci a organizace ADRA)
číslo účtu: 4004040040/5500, variabilní symbol: 222
Charita pro Ukrajinu (organizuje Charita Česká republika)
číslo účtu: 55660022/0800, variabilní symbol:104
Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol:1502
Pomozte Ukrajině s Pamětí národa
číslo účtu: 123-6318620207/0100
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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
PRODEJ PROPAN-BUTAN LAHVÍ
2,5 kg a 10 kg u domu 234, tel: 737 741 835
SBĚRNÝ DVŮR - AREÁL MVE
Provozní doba každou středu 15:00 – 17:00 (od 1. března do 31. října)
POTRAVINY COOP
Tel: 581 731 172
Provozní doba PO – PA 6:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 16:00 hod.
SO 6:00 – 10:00 hod.
VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přihlašování a odhlašování : 581 731 176, 777 873 344 do 6:30 daný den
OBECNÍ ÚŘAD
tel.: +420 581 731 175, ou.lobodice@volny.cz
+420 602 514 389, starosta.lobodice@seznam.cz
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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: 1. 7. 2022.
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Realizace: www.funprint.eu

