Sněhuláci pro Afriku
Naše škola se v letošním roce již počtvrté zapojila
do projektu „Sněhuláci pro Afriku“, jehož cílem je
pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Do soutěže jsme přihlásili jednoho sněhuláka,
kterého jsme vyzdobili do ženské podoby. „Sně
hulačku“ jsme pojmenovali „Sněhulka“ a odeslali
za ni startovné.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V tradiční masopustní ráno, letos 18. února, se sešla spousta
různých rozmanitých masek před místní hospůdkou, kde se
posílily dobrou polévkou. Za bujarého veselí a za doprovodu
již osvědčených muzikantů odjelo asi třicet masek do přilehlé
obce Studnice, kde začal celodenní náročný průvod. Tradičně
jsme mohli vidět doktora Mázla. Mezi dalšími do průvodu
zavítali berušky, jeptišky, kravičky, čarodějnice, kozička,
Marfuša, Číňané, Teletubbies, kostka a spoustu dalších
maškar. Poté co masky v ranních hodinách obešly rozespalé
občany Studnic, přesunuly se do místní obce. Celý den
chodily dům od domu, po cestě se hrálo, zpívalo a tancovalo.
Na zastávkách u některých domů na ně čekalo nejrůznější
občerstvení pro děti i dospělé, které si pro maškary připravili
ochotní spoluobčané. Pochutin ve stavu pevném a tekutém
byl dostatek. Nechyběly tradiční koblihy a pálenka. Hostitelky
si za odměnu zatancovaly s některou z maškar. Na každé ta
kové občerstvovací stanici bylo veselo. Někteří domácí také
podarovali masky drobnými penězi. Tomu, kdo neměl masku
rozpustilé maškary malovaly na obličej. Průvod byl zakončen
menším posezením opět v místní hospůdce. Nakonec se ti,
kteří se průvodu zúčastnili, vraceli do svých domovů s poci
tem dobře prožitého dne. Velký dík patří organizátorům,
všem maskám, které věnovaly pečlivou přípravu svým kos
týmům i všem kteří průvod pohostili.
Tereza Prágrová
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HODY, HODY, DOPROVODY…
Jak probíhají velikonoce u nás? Uvádíme úryvek z kroniky
Obce Lodhéřov:
V Lodhéřově se chodilo koledovat až na velikonoční pon
dělí a chlapci, ale občas i malá děvčátka, chodili s košíčkem
a pomlázkou na koledu. Obcházeli jednotlivé domácnosti
a děvčata pomlázkou omlazovali. Za to od nich dostávali ma
lovaná vajíčka, perníčky nebo štamprličku. Koledy byly tra
diční – „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedá
te-li malovaný dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný“. Nebo
„Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička do horního rybníčka a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?“.
Ve Studnicích byla tradice velikonoc daleko bohatší. Mladí
chlapci ve věku 6 – 15 let chodili řehtat už na Zelený čtvrtek,
a to ve 12 hodin, v 15 hodin a v 18 hodin. Pokračovali na Velký
pátek, kdy již od brzkého rána obcházeli obec a opět řehtali
pokračování na straně 3
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ZÁMĚRY OBCE V ROCE 2017
Vážení čtenáři , dovolte mi, abych Vás seznámila s výčtem plánovaných
stavebních záměrů a oprav obce pro letošní rok 2017. Mezi jeden z nejdů
ležitějších záměrů patří zajištění projektové dokumentace na kanalizaci ve
Studnicích a jako druhý nejdůležitější je vypracování projektové dokumen
tace na opravy v kulturním domě v Lodhéřově. Kulturní dům je společen
ským centrem obce, kde se odehrávají všechny hlavní akce pořádané buď
obcí nebo jejími složkami a místními spolky. Po letech provozu je zde nut
né opravit elektroinstalaci i kompletně vyměnit staré plynové kotle, které
svoji životnost již překonaly, a rozvody topení s radiátory. Musíme dořešit
i výměnu zbylých oken, některá již byla vyměněna za nová plastová, ale
ostatní jsou stále původní. Týkat se to bude samozřejmě sálu a herny stol
ního tenisu. Plánováno je i zateplení zadního traktu objektu, kde se nachází
sál a celé 1. podlaží. Dle našich finančních možností chceme postupovat
s opravami tak, aby kulturní dům vyhovoval současným požadavkům.
Studnice budou letos v centru dění, v této naší místní části chceme pro
vést výměnu oken a dveří v obecním domku. Máme zde i zpracovanou
dokumentaci na úpravu zeleně u pomníku. Realizace samozřejmě závisí na
dotaci, o kterou již máme požádáno. Pokud prostředky na obnovu zeleně
neobdržíme, začneme s úpravami v takovém rozsahu, abychom je dokázali
zaplatit z vlastních zdrojů. Po úpravách by náves mohla opět tvořit pěkné
a upravené centrum obce.
V průběhu března budeme předkládat projekt na kanalizaci na všechny
úřady a instituce k vyjádření. Toto bude mít za cíl vydání územního sou
hlasu se stavbou včetně vodoprávního rozhodnutí. Chceme být tedy při
praveni na možnost požádat o dotaci a případně i zrealizovat samotnou vý
stavbu kanalizace. Čím dříve dosáhneme této mety, tím lepší prostředí zde
vytvoříme pro nás i budoucí generaci. Zájem o výstavbu nových rodinných
domů je ve Studnicích i nadále, přestože obec zde již nemá volnou kapacitu

pozemků. Nutností je ještě prodloužení vodovodního řadu u novostaveb
směrem na Jindřichův Hradec. Majitelům stavícím zde domy na svých po
zemcích chceme zabezpečit možnost připojení na obecní vodovod.
V Lodhéřově bychom rádi odbahnili obecní rybník zvaný „koupaliště“.
Věc je nyní u projektantů, kteří připravují podklady pro dotaci. Rybník
byl několikrát zasažen přívalovými dešti, které poničily hráz a přilehlé po
zemky. Obec vždy provedla nutné opravy, ale rybník byl postupně zanášen
bahnem a to je nyní potřeba vyřešit. Pozemky okolo rybníka i samotný
rybník je využíván obcí a dále i jednotkou dobrovolných hasičů k pořádání
sportovních i kulturních akcí.
Obec jako zřizovatel ZŠ a MŠ Lodhéřov se společně s vedením školy roz
hodla vylepšit vzhled zahrady u MŠ. Původní herní prvky již dosluhují
a děti využívající denně tento prostor ke hrám, nemohou dostatečně roz
víjet své schopnosti a dovednosti. Z tohoto důvodu zde chceme instalovat
taková zařízení, aby v nich našly zalíbení a rády zde trávily vyhrazený čas.
K dispozici budou mít mimo jiné kolotoč, lanovou pyramidu, stezku od
vahy atd. Věříme, že nové vybavení přinese oživení zájmu dětí o sportovní
zážitky.
I nadále budou pokračovat práce na opravě hřbitovní zdi a plánované úpra
vy zeleně na tomto pietním místě. Opravena bude vstupní brána a nově
zrekonstruován boční vstup naproti bytovkám.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice nebyla v loňském roce uskutečněna z dů
vodu neobdržené dotace, o kterou obec žádala. O tuto dotaci budeme v le
tošním roce žádat znovu.
Toto je pouze část z plánovaných záměrů obce, které bychom letos rádi
uskutečnili. Pokud se nám záměry podaří zrealizovat, vylepšíme nejen stav
svého majetku, ale přínos z toho budeme mít i jako občané obce.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

PRODLOUŽÍ STÁT PLATNOST PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ
V LOKALITĚ ČIHADLO?

Tuto otázku jsme si kladli nejen my, představitelé obce, zastupitelé, ale i ně
kteří naši spoluobčané. Vzhledem k tomu, že platnost rozhodnutí o stano
vení průzkumného území u nás skončila v prosinci loňského roku, čekali
jsme , s čím přijdou státní úředníci mající v kompetenci výstavbu hlubin
ného úložiště vyhořelého jaderného odpadu.
Během loňské roku se totiž událo mnoho důležitých věcí týkající se i naší
obce spojené s hlubinným úložištěm. V dubnu 2016 jsme obdrželi dopis od
SÚRAA ohledně výše příspěvku, který činil 4.000.000 Kč. Tento příspěvek
obec v červnu obdržela a zastupitelstvo rozhodlo o jeho využití v následu
jícím období. Některé obce se rozhodly příspěvky vracet, avšak narazily na
zákonnou normu, dle které nelze tyto peníze státem přijmout zpět. Navíc
se tyto peníze okamžikem připsání na účet obce stávají jejím majetkem.
V červnu nás poctil svou návštěvou pan ministr průmyslu a obchodu Ing.
Jan Mládek, který zde se starosty z lokality (Lodhéřov, Deštná, Světce,
Pluhův Žďár) probral skutečnosti okolo dění v pracovní skupině, plánů
SÚRAO a případné výstavby úložiště.
V červenci proběhlo tiskem a médii prohlášení pana ministra Jana Mlád
ka ohledně dalších kroků ve výběru vhodné lokality pro budoucí hlubinné
úložiště. Zde pan ministr nepřímo prohlásil, že nebude usilovat o jednání
v těch lokalitách kde není vůle k dialogu (toto se týkalo i naší lokality Či
hadlo). Z celkových 7 lokalit se jevily jako vhodné k další spolupráci jen
dvě lokality (Horka a Kraví Hora). Bohužel vyjádření ministra a naše ra
dost z něj netrvaly dlouho, vše bylo silně medializováno a následkem toho
proběhlo jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. Konečným
stanoviskem bylo, že všech 7 lokalit zůstane i nadále v hledáčku SÚRAA.

Listopad loňského roku pak přinesl další důležitý bod, a to setrvání zá
stupců lokality Čihadlo v Pracovní skupině pro dialog. Zde jsme měli dva
zástupce (mne starostku obce a pana Radima Beneše, bývalého starostu
z Pluhova Žďáru), kteří se účastnili minimálně 4x ročně jednání v Praze.
Výsledkem jednání starostů z lokality Čihadlo bylo odvolání obou zástup
ců. Dopis byl následně předán na sekretariát MPO v Praze.
Mezitím vznikla Platforma proti hlubinnému úložišti, kam mohly vstoupit
obce a spolky nespokojené s postupem státu ve výběru lokality. Naše obec
není zatím členem této platformy a prozatím ani neusiluje o vstup do ní.
Od 1. ledna 2017 platí nový atomový zákon, který řeší mimo jiné i výši
příspěvků pro obce, na jejichž katastru je stanoveno průzkumné území. Pro
naši obec by to přineslo roční příspěvek ve výši 6,6 mil Kč. Vyplacení pří
spěvku závisí na prodloužení rozhodnutí o stanovení průzkumného území.
Zastupitelstvo obce se na svém jednání v lednu 2017 usneslo, že proti této
žádosti podá námitku. Tak také bylo do konce ledna učiněno.
Únor letošního roku přinesl nové poznatky a nové návrhy v jednání.
Ve středu 8. února proběhlo v Lodhéřově jednání starostů s pracovníky
SÚRAO a náměstkem ministra průmyslu a obchodu panem Mgr. Karlem
Novotným. Zde byla dána pravidla dalších jednání, která budou probíhat
v jednotlivých lokalitách. Byli jsme také informováni, že o průzkumy bude
stát i nadále usilovat ve všech vytipovaných lokalitách. Je proto možné, že
se v letošním či příštím roce potkáme s pracovníky zkoumajícími naši lo
kalitu z hlediska možnosti stavby úložiště. Uvidíme, co nám tedy letošní
rok přinese.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2017
Již 22. Ročník soutěže Vesnice roku pořádá Ministerstvo pro místní roz
voj, svaz měst a obcí ČR a ministerstvo zemědělství. Cílem této soutěže
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost realizace programů obnovy ves
nic a v neposlední řadě upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Inspirovali jsme se úspěchem obce Jarošov nad Nežárkou, která v této
soutěži obdržela titul Vesnice Jihočeského kraje roku 2015. V posledních
letech až po současnost se u nás rozvíjí díky místním spolkům bohatý
kulturní, sportovní i společenský život. Místním občanům tak můžeme

nabídnout širokou škálu aktivit z různých oborů – využívání keramické
dílny, tréninky paměti, počítačové kurzy pro seniory, akce pořádané ve
spolupráci s obecní knihovnou, volnočasové aktivity na Naučné stezce
Čertův kámen. Ale také tradiční akce – udržování masopustních oslav,
velikonoční oslavy a řadu dalších. Rádi bychom touto cestou oslovili
i naše občany s prosbou o případnou pomoc či aktivitu při účasti v této
soutěži. Pokud se nám podaří v ní uspět, bude se jednat především
o úspěch nás všech!
Jitka Matoušková

REVOLUCE V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY!
O odpadech, zejména o jejich třídění, čtete články téměř v každém vydání
naší LOSNy. Musím říct, že to není od věci. Celostátní plánovaná koncepce
nakládání s odpady totiž počítá s tím, že v roce 2024 skončí skládkování
odpadů. To znamená, že běžný komunální odpad se nebude vyvážet tak
jako dosud. Popelnice nebudou a většina odpadů se bude třídit pro další
využití. A jak by to mohlo ve skutečnosti fungovat? Pohodlně si sedněte,
zavřete oči a představujte si:

Paní Šetřivá vždy platila za své 4 členy poplatek 1000 Kč, tj. celkem 4000 Kč.
Již za každé čtvrtletí si budou moci ověřit, kolik vyprodukovali odpadů a jak
tím zatížili životní prostředí. A také, kolik peněz si tím ušetřili. Začátkem ná
sledujícího roku bude vyhodnoceno, kolik vytřídili celkem. Až půjdou platit
poplatek za další rok, paní účetní je za dobré třídění odmění slevou na po
platku, která byla spočítána na 800 Kč na člena domácnosti. Takže v dalším
roce rodina Šetřivá zaplatí poplatek jenom ve výši 200 Kč, tj. celkem 800 Kč.

Rodina, nazvěme ji Šetřivá, obdrží na obecním úřadu vlastní čárový kód, kte
rý zajistí její identifikaci při likvidaci odpadů a podrobný návod na třídění.
Od obce dále obdrží barevné pytle, do kterých bude třídit dle druhu – zpočát
ku zejména plasty, papír a nápojové kartony. Později také plechovky, drobné
elektrozařízení, rostlinný olej, bioodpad, textil nebo sklo. Po naplnění pytle jej
opatří čárovým kódem a připraví před dům k odvozu. Jedenkrát týdně bude
ve stanovený den tyto odpady odvážet pověřený pracovník. Čtečkou načte
čárový kód, který zaznamená množství vytříděného odpadu. Tato informace
se uloží do databáze, z níž bude patrné, kolik rodina Šetřivých vytřídila. Běž
nou popelnici, také označenou čárovým kódem, budou vyvážet jenom 1x za
3 týdny, protože se množství komunálního odpadu dobrým tříděním sníží.

A tím ve své peněžence ušetří 3200 Kč! Zdá se vám to jako hezká pohádka?
Ne, podobným způsobem již likvidace odpadů v některých obcích probíhá
a tím šetří náklady jak jednotlivých občanů, tak celé obce.
Pro nás je zatím tento systém na počátku, ale už dnes se začínají projedná
vat možnosti jeho zavedení a řeší se podrobnosti jeho fungování. Hlavní
podmínkou je správné třídění odpadů, a tak budeme naše občany i nadá
le seznamovat s tím, jak správně třídit. Proto třiďte odpady, vyplatí se to,
hlavně VÁM!
www.mojeodpadky.cz
https://www.youtube.com/mojeodpadky/

Jitka Matoušková

VODA, VODĚNKA – KOLIK NÁS BUDE STÁT?
Doma otočíme kohoutkem a teče…, jaká samozřejmost! Na pití, na mytí,
na praní, na topení… Všude tam je nezbytná! A když chvíli neteče, je z toho
pohroma! Jak většina z nás ví, pitnou vodou by se nemělo plýtvat, ale opak je
většinou pravdou. Tento článek nebude popisovat, jak vodou šetřit, ale jeho
cílem je objasnit cenu vody. Od ledna 2012 stojí m3 vody 20 Kč + 3 Kč zapla
tíme státu DPH. Jednoduchým porovnáním cen okolních obcí či společnos
tí dodávajících vodu zjistíme, že lodhéřovská voda je zřejmě nejlevnější na
celém okrese! Ale náklady na obsluhu a udržování vodovodů, úpravu vody,
laboratorní rozbory, ale také na opravy prasklých vedení rozhodně nejlevněj
ší v Lodhéřově nejsou. Platit je musíme stejně, jako každý jiný provozovatel
vodovodu. Proč je tedy cena pro obyvatele tak nízká? Protože ji již několik let
dotuje obec ze svých finančních prostředků. Bohužel, to není dlouhodobě
udržitelné. Navíc máme povinnost ze zákona tvořit fond obnovy vodovodů
a kanalizací, ze kterých by měla obec financovat rekonstrukce těchto zařízení.
Fond by se měl tvořit ze zisku na vodném a stočném. U nás však o žádném
zisku není ani řeč! To znamená, že financování fondu jde opět v plné výši
k tíži obce. Z výše uvedeného je patrné, že zvýšení vodného a stočného je

HODY, HODY, DOPROVODY…

nevyhnutelné. Na druhou stranu nechceme jednorázovým zvýšením „do
hnat“ několikaleté stagnování ceny a zvýšit ji třeba až o 10 Kč na m3. Po
důkladném zvážení a propočítání se zastupitelstvo obce usneslo na nových
cenách vodného, které budou platit od 1. května 2017. Za vodné tak občané
Lodhéřova, Studnic i Najdeka zaplatí 27 Kč vč. DPH a za stočné (pouze
v Lodhéřově) 23 Kč vč. DPH. Tyto ceny se projeví poprvé při podzimních
odečtech. Současně je ale potřeba také poznamenat, že s úpravou ceny vod
ného a stočného se zřejmě naši obyvatelé setkají v budoucích letech častěji,
než tomu bylo v minulosti. I tak ale zůstane naše voda nejlevnější!
Porovnání současných cen vodného za 1 m3 v některých okolních obcích
(včetně DPH):
Velký Ratmírov 35,00 Kč, ČEVAK J. Hradec 34,50 Kč, Plavsko 34,50 Kč, Plu
hův Žďár 32,20 Kč, Deštná 29,90 Kč, Lodhéřov, Studnice a Najdek 23,00 Kč.
Porovnání současných cen stočného za 1 m3 u provozovatelů stejného
druhu kanalizace a ČOV (včetně DPH):
ČEVAK J. Hradec 27,44 Kč, Deštná 26,45 Kč, Lodhéřov 22,00 Kč
Jitka Matoušková

v 6 hodin, ve 12 hodin a v 18 hodin. Vše vrcholilo koledou na Bílou sobotu,
kdy řehtání probíhalo opět od 6 hodin a v 9 hodin chodili koledníci. Zají
mavá byla i koleda, kterou si hoši vzájemně předávali: „Ti nevěrní židi jsou
jak psi černí. Kopali jámu Ježíši pánu, aby ho jali ukřižovali na Velký pátek
do hrobu dali, na Bílou sobotu z hrobu vyndali. Ty nevěrný Jidáši, cos to
učinil, že jsi svého mistra židům prozradil, za to budeš v pekle hoře hořeti,
s Luciferem Ďáblem tam přežívati.“ Byla to velice pěkná tradice
Jitka Matoušková

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017 S JSDHO LODHÉŘOV
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lodhéřov srdečně zve všechny
příznivce požárního sportu a dobrovolných hasičů na nadcházející pláno
vané i pořádané akce v roce 2017.
Nejbližší konanou akcí je již pátý ročník Velikonoční soutěže v požárním
útoku ve Zdešově 15. 4. 2017. Zde by jednotka chtěla navázat minimálně na
poslední výsledek z prosincového klání v Českém Rudolci a to na hranici
25,54 s. Všichni jste srdečně zváni.
O dalších soutěžích budete předem podrobně informováni na www.
lodherov.cz a na připravovaných webových stránkách JSDHO Lodhéřov.
Letos se můžete těšit na tradiční pouťovou zábavu v Lodhéřově a na dětský
den pořádaný ve spolupráci s ostatními složkami obce Lodhéřov.
Jednotka by se ráda rozrostla o nové členy, proto v případě zájmu neváhejte
oslovit stávající členy jednotky osobně nebo na emailu: jsdho.lodherov@
gmail.com, i vy tak můžete pomoci druhým a aktivně či pasivně se účastnit
požárních tréningů, cvičení a jiných aktivit.
Petr Hronza, člen JSDHO

FOTBALISTÉ ANI V ZIMĚ NESPÍ
Fotbalisté před jarní sezónou,která začíná 8.dubna 2017 v 17 hodin zápasem s Novou Vsí, jezdí trénovat do nedalekého Jarošova,kde si v lednu a únoru
pronajímají sportovní halu. Od března budou tréninky pokračovat na místním hřišti. Ve zbytku sezóny přeji hráčům i trenérům hodně úspěchů a co nejlepší
umístění. Sportu zdar!

Lubomír Prágr, předseda TJ Sokol Lodhéřov

VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS

17. prosince se uskutečnil v Lodhéřově již 46. ročník Vánočního turnaje
o pohár obce Lodhéřov. Turnaj zahájila starostka obce, popřála hráčům
sportovní úspěchy, zdraví a spokojenost v roce 2017.
Turnaje se zúčastnilo 48 hráčů z 10 oddílů jindřichohradeckého okresu
a pozvaní hráči. Zápasy již tradičně proběhly v přátelském prostředí kul
turního domu v Lodhéřově a klidné předvánoční atmosféře. Kvalitní spor
tovní výkony pak byly oceněny výborným občerstvením v místním pohos
tinství. Dík patří pořadatelům, sponzorům a všem, kteří se na uspořádání
turnaje podíleli.
Soutěžilo se v 7 kategoriích na 9 stolech s následujícími výsledky:
Krajské soutěže
Dvouhra
1. Filip Korbel, SK Tenis Polesí
2. Martin Hunal, SK Jindřichův Hradec
3. Jan Maňhal ml., Staving Studená
4. Tomáš Smolík, OST Kardašova Řečice
Čtyřhra
1. Filip Korbel – Zdeněk Blažek, SK Tenis Polesí - neregistrovaný
2. Tomáš Smolík – Jaroslav Kozel, OST Kardašova Řečice
3. Martin Hunal – Jakub Valášek, SK Jindřichův Hradec
4. Zdeněk Werner – Václav Lang, Jiskra Třeboň
Okresní soutěže – OP I.
Dvouhra
1. Jaroslav Vejbora, Sokol Lodhéřov
2. Jan Maňhal st., Staving Studená
3. Miroslav Ruso, Jiskra Třeboň
4. Radim Strojek, SK Jindřichův Hradec

Čtyřhra
1. Jiří Holakovský – Jan Maňhal st., Sokol Lodhéřov – Staving Studená
2. Miroslav Ruso – Karel Dvořák, Jiskra Třeboň
3. Radim Strojek – Otakar Kinšt, SK Jindřichův Hradec
4. Jiří Studený – Petr Kropáček, Sokol Černovice
Okresní soutěže – OP II.
Dvouhra
1. Dalimil Hrubý, Sokol Lodhéřov
2. Otakar Kinšt, SK Jindřichův Hradec
3. Richard Petrů, Jitka J. Hradec
4. Vladimír Hulík, Jitka J. Hradec
Veteráni nad 60 let
1. Zdeněk Werner, Jiskra Třeboň
2. Jan Maňhal, Staving Studená
3. František Laštovka, Sokol Lodhéřov
4. Jaroslav Martinů, Staving Studená
Veteráni nad 70 let
1. Jaroslav Novák, Staving Studená
Neregistrovaní
1. Vlastimil Votápek, Děbolín
2. Jaroslav Maryška, Jindřichův Hradec
3. Hana Křivánková, Lodhéřov
Pravidelné tréninky jsou v úterý, zápasy pak v pátek. Kromě aktivních hráčů
ještě hraje každou středu parta neregistrovaných (cca 10 lidí, starší „dorost“)
Jiří Holakovský

JUBILEA OBČANŮ 1–3/2017

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU
Naše škola se v letošním roce již počtvrté zapojila do projektu „Sněhuláci pro Afriku“, jehož cílem je
pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Akci organizuje pod záštitou mini
stra školství nezisková organizace
Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této
jednorázové akce v celorepubli
kovém rozsahu bylo postavit co
nejvíce sněhuláků, přičemž forma
pomoci společnosti Kola pro Afri
ku spočívala v tom, že se vybíralo
za každého sněhuláka startovné ve
výši 50 Kč. Za vybrané peníze spo
lečnost získává po celé republice
starší a nepotřebná kola, opravuje
je a následně posílá do Afriky tak,
aby je mohly jako dopravní prostře
dek využívat pro cestu do školy děti
v Africe.
Akce se na naší škole uskutečni
la v pátek 27. ledna 2017. Letošní
zima je zatím co do množství sněhu velmi příznivá, proto jsme letos opět po roce pro výrobu sněhulá
ka mohli použít tradiční materiál – sníh. Do soutěže jsme přihlásili jednoho sněhuláka, kterého jsme
vyzdobili do ženské podoby. „Sněhulačku“ jsme pojmenovali „Sněhulka“ a odeslali za ni startovné. Při
stavbě jsme si užili spoustu zábavy a doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu
vzdělání některého z afrických dětí.

V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Leden
František Plachý , Lodhéřov čp. 200
Jaroslav Brabec, Studnice čp. 62
Miroslava Šebánková, Studnice čp. 33
Marie Právcová, Lodhéřov čp. 186
Marie Pravdová, Lodhéřov čp. 156
Únor
Markéta Zemanová, Studnice čp. 60
Marie Buštová, Lodhéřov čp. 6
Jindřich Cuce, Lodhéřov čp. 81
Ludmila Špátová, Lodhéřov čp. 135
Jarmila Balabánová, Lodhéřov čp. 103
Březen
Zdeňka Fialová, Lodhéřov čp. 189
Antonín Špát, Lodhéřov čp. 135
Karel Kovář, Lodhéřov čp. 207
Milada Salabová, Lodhéřov čp. 29
Marie Holakovská, Lodhéřov čp. 102
Irena Běhounková, Lodhéřov čp. 106
Věra Mertlová, Lodhéřov čp. 130
Marie Čejnová, Lodhéřov čp. 51

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

PLÁNOVANÉ AKCE

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ LODHÉŘOV
Zápis dětí do první třídy školního roku 2017/2018 se uskuteční v pondělí 3. dubna 2017 od 14 h do
17 h v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. S sebou je
třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Budoucím prvňáčkům naše škola nabízí:
Klidné prostřední malé vesnické školy a malý počet žáků ve třídě
Zábavnou formu výuky a možnost individuálního přístupu kvalifikovaných učitelů
Výuku na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
Učební pomůcky zdarma a příspěvek rodičům žáků na každý školní rok od obce
Plavecký výcvik pro všechny žáky
Možnost návštěvy školní družiny a stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov!

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LODHÉŘOV
Zápis se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 v době od 13 h do 15 h v budově MŠ Lodhéřov.
S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí, lékařskou zprávu, rodný list a občanský průkaz rodiče.
Pokud se nemůžete dostavit v uvedeném termínu, lze telefonicky dohodnout s paní učitelkou Packo
vou náhradní termín.
Těšíme se na vás!
Podrobné informace k zápisům do ZŠ i MŠ naleznete na úřední desce, v informačních tabulích nebo na
internetových stránkách www.zslodherov.cz

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

KUNA – ZHODNOCENÍ ROKU 2016

16. 3. 2017 od 15.30 h
HRÁTKY S PAMĚTÍ
17. 3 .2017 od 18 h
NAUČNĚ-ZÁBAVNÁ BESEDA
„DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU“
31. 3. 2017 17-21 h
NOC S ANDERSENEM
pořádá ObK a Obec Lodhéřov
1. 4. 2017
KINO NA KOLEČKÁCH
15h animovaný film pro děti,
18h celovečerní film
22. 4. 2017
LUKOSTŘELECKÉ ZÁVODY
22. 4. 2017
POCHOD PROTI ÚLOŽIŠTI
(informace převzatá
z www.nechcemeuloziste.cz)
30. 4. 2017
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD A PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
20. 5. 2017
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Většině našich obyvatel nemusím lodhéřovskou KUNU představovat. Pokud by náhodou i tak
někdo nevěděl, oč se jedná, vysvětlím, že KUNA je zkratka pro spolek Kulturně umělecká nezávislá
asociace, z.s., která pořádá v Lodhéřově akce zejména kulturního a společenského charakteru.
V loňském roce uspořádala ve spolupráci s obcí a případně dalšími spolky tyto akce: Dětský maškarní
karneval, Lampiónový průvod a pálení čarodějnic, Divadelní představení „Oženíme Vratíka“ v podání
místních ochotníků, Dětský den na hřišti, Pyžamovou párty, Drakiádu, Čertovské odpoledne pro děti,
Zpívání vánočních koled ve spolupráci s Lodhéřovským andělským sborem a Retro Silvestr. Mimo
těchto „tradičních“ akcí se také snažíme pořádat nové – v lednu tak díky příznivému počasí proběhl
1. ročník Sněhulákiády. V letošním roce by se měl v létě opět uskutečnit Pohádkový les pro děti.
O všech akcích informujeme občany prostřednictvím obecních stránek a obecních vývěsek.
Jitka Matoušková

VYDÁVÁ OBEC LODHÉŘOV, www.lodherov.cz

4. 3. 2017 od 20 h
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
hraje UNIVEZRAL

3. 6. 2017
DĚTSKÝ DEN
pořádá Obec Lodhéřov ve spolupráci
s místními spolky a složkami
Keramická dílna - zadní vchod ZŠ
Neděle 26.3.2017 od 15h
Sobota 29.4.2017 od 15h
Neděle 28.5.2017 od 15h

NOC S ANDERSENEM – PÁTEK 31. BŘEZNA 2017

Tato celorepubliková akce na podporu čtenářství má již 17ti-letou tradici
a probíhá v knihovnách, školkách a školách, domech dětí, prostě všude kde
je zájem. Kde je to umožněno, nocuje se, se vším všudy – se spacáky mezi

regály v knihovně. Jsou místa, kde se spát nedá, a proto je program upraven
do jednoho odpoledne či večera.
V letošním roce je hlavním tématem nocování Čtyřlístek – tedy jeho hlavní
hrdinové – Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín.
Protože se v naší knihovně v Lodhéřově jedná o premiéru, rozhodli jsme se
tuto akci uskutečnit v čase od 17 hodin do 21 hodin. Budeme se těšit zejmé
na na školáky od 6 let, samozřejmě včetně rodičů a případně i jejich mlad
ších sourozenců. Přihlášky budou k dispozici v knihovně, v základní škole
a na stránkách obce. A co děti čeká? Soutěžení, vymýšlení nové pohádky,
luštění kvízů, a to nejdůležitější – hledání pokladu! Věříme, že si všichni
zúčastnění užijí zábavné, ale i poučné odpoledne a pohádkové postavičky
jim přinesou spoustu zábavy!
Pokud by se dětem noc líbila a byl by zájem, v dalších letech by se přistou
pilo i k možnému přespání.
Budeme se těšit na všechny zúčastněné!
Vaše knihovnice Lucka a Dana

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ
Jak jsme již dříve informovali, proběhl 11. února v místní knihovně den otevřených dveří.
Na nově zrekonstruovanou knihovnu se přišlo podívat několik návštěvníků a zároveň se blíže seznámili s naší knižní nabídkou. Nový vzhled knihovny se
všem líbil a hlavně si každý z nabídky knih nějakou vybral, takže jsme rozšířili počty našich čtenářů.
V lednu 2017 jsme knihovnu doplnili o 350 nových knih pro dospělé, 45 knih pro děti a také přibylo několik naučných knih. Dalších cca 200 plánujeme
doplnit v březnu.
Stejně jako v loňské roce si můžete zapůjčit časopisy Ona ví, Rozmarýna nebo D-Test.
Věříme, že i v dnešní uspěchané době si čtenáři najdou cestu ke knihám a zúčastní se i jiných akcí, které knihovna pod záštitou Obce připravuje. Nejbližší
akce nesou názvy Den bezpečnějšího internetu a Noc s Andrsenem.
Dana Prokešová, knihovnice

VÁNOČNÍ TURNAJ AMATÉRŮ VE STOLNÍM TENISE - 30. 12. 2016
Tak jako každoročně se koncem loňského roku pořádal po svátcích
vánočních turnaj amatérů ve stolním tenise. Je určen všem těm, kteří
chtějí dopřát svému tělu trochu pohybu po vánočním přejídání. A že to
velké většině není ukradené, naznačuje účast jedenácti mužů a sedmi
žen. Rozpis zápasů „každý s každým“ dal rozhodčím zabrat po psychické
stránce stejně jako samotné zápasy zúčastněným po stránce fyzické. Hrálo
se na dva vítězné sety ve dvouhře mužů a na tři vítězné sety ve dvouhře
žen. Některé zápasy byly jednoznačné, jiné si naopak vyžádaly rozhodující
set, v některých případech o vítězi rozhodl pouze jeden bod. Nejzajímavější
bylo pro diváky zajisté nepředvídatelné umístění hráčů uprostřed tabulky,
kde o pořadí musely rozhodnout vzájemné zápasy. Hráči si toto dobře
uvědomovali a někdy to spíše byla „hra nervů“. Proto se i letos, jako každý
rok, vyhlašoval titul „nervák“ turnaje, po kterém se nemusela porota dlouho
ohlížet a s úsměvem na rtech předala putovní cenu - „letitou“ rychlokvašku
- právě Petru Hronzovi. Celý turnaj, do kterého se zapojuje čím dál více
občanů Lodhéřova, doprovázela dobrá nálada všech zúčastněných hráčů
a přátel sportu.
Chtěl bych moc poděkovat pořadatelům Tomášovi Čejnovi a Janu Kundrá
tovi, a to za zodpovědné plnění funkce odborné poroty a celkový dohled
na průběh zápasů.
Na konec uvádím umístění jednotlivců:
Kategorie muži: 1) Václav Matoušek ml. 2) Josef Pavouk ml. 3) Vladimír
Lovětínský 4) Karel Lacko 5) František Plachý ml. 6) Petr Hronza 7) Josef

Pavouk st. 8) Petr Plachý 9) Stanislav Zelinger 10) František Běhounek
11) Radek Hronza
Kategorie ženy: 1) Lucie Plachá 2) Lenka Plachá 3) Anna Šestáková 4) Šár
ka Dočekalová 5) Vendula Matoušková 6) Žaneta Maňourová 7) Tereza
Prágrová
František Plachý ml., foto Monika Křivánková

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 25. února 2017 proběhl dětský maškarní karneval, tentokrát na
téma zvířátka na statku. Sešlo se mnoho masek a pro děti byly připraveny
zábavné soutěže a spousta odměn. Účast byla hojná, sešlo se kolem 50ti
dětí i mnoho dospělých. Všem se velice líbilo! Uspořádala TJ Sokol a spolek
KUNA za podpory Obce Lodhéřov.
Jitka Matoušková, foto Lucie Plachá

VÍTE O ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, NENECHÁVEJTE SI JI PRO SEBE
A NAPIŠTE NÁM NA LOSNA@LODHEROV.CZ
VYDAVATEL: OBEC LODHÉŘOV, IČ: 002 47 014,
MÍSTO VYDÁNÍ: LODHÉŘOV 168, 378 26 LODHÉŘOV, DATUM VYDÁNÍ: 3. 3. 2017
VYDÁNÍ: I/2017, © 2011–2017 OBEC LODHÉŘOV, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

WWW.HRADECZIJE.CZ

Začátkem letošního roku jsme byli osloveni provozovateli portálu www.
hradeczije.cz zda bychom měli zájem o zveřejnění na těchto jejich strán
kách a facebooku. Tato nabídka nás velice potěšila, takže informace o naší
obci, zajímavostech i o akcích, které pořádáme, můžete najít i zde.

