OBEC LODHÉŘOV BYLA
OCENĚNA BÍLOU STUHOU!
Bílá stuha prokazuje zapojení dětí a mládeže do
života obce, koncepční podporu jejího zájmu
o venkovskou pospolitost a aktivity ve výchově
mladé generace místními spolky. Dále oceňuje
práci s dětmi v knihovně a podmínky pro trávení
jejich volného času.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Jak jsme vás již v minulém čísle našeho zpravodaje informovali, zúčastnila se naše obec soutěže Vesnice roku 2017 a následně byla ohodnocena „Bílou stuhou“.
Slavnostní předání této stuhy proběhlo v pátek 11. srpna 2017
v Pištíně, kde jsme mimo věcného daru, květin a diplomů obdrželi i příslib finanční částky a to 300.000,- Kč z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje a 600.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Obě tyto částky budeme muset čerpat prostřednictvím dotací.
Ráda bych podotkla, že naše obec se účastnila této prestižní
soutěže poprvé a ihned získala cenu. Veliké poděkování patří
samozřejmě všem, kteří pomohli připravit program a taktéž
se jej aktivně účastnili, všem, kteří přispěli svými pečenými
delikatesami pro komisi i všem ostatním, kteří měli odvahu
a nebáli se jít do tohoto projektu s obcí. Velmi chválím přístup
dětí i pracovníků základní školy, jejichž zásluhou a přičiněním
proběhlo uvítání hodnotící komise hladce. Poděkování patří i členům jednotlivých složek za přípravu prezentace jejich
spolkového života, paní knihovnici za vzornou prezentaci
adaptované obecní knihovny, panu Špátovi, místnímu fotografovi, za uspořádání vernisáže.
S radostí a nadšením jsme přebírali toto ocenění, přestože pršelo, bouřilo a byla zima. Nás hřálo vědomí, že jsme udělali
dobrou věc. Myslím, že jsme do písmene naplnili cíl soutěže
a naši občané jsou dle komise aktivní, rádi rozvíjejí tradice
i společenský život , zvelebují si svůj domov a nezapomínají
ani na výchovu a činnost dětí a mládeže.
Zdeňka Klesalová, starostka obce
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NAŠE OBEC ZAVÁDÍ MOBILNÍ ROZHLAS! SLUŽBA PRO OBČANY ZDARMA.
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme novou
službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění
pomocí různých komunikačních kanálů.

Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace – automaticky zasílané informace
• Povodňové nebezpečí
• Varování před výkyvy počasí
• Krizové řízení
Informace z úřadu – volitelné informace
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie či plynu
• Umístění kontejnerů na bioodpad
• Změny úředních hodin institucí
• Uzavírky silnic
• Informace o provozu hřbitova
• Upozornění na termíny a povinnosti

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše telefonní číslo a e-mail. Následně budete
ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, zprávy do aplikace.
O důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. Informace se k vám dostanou ihned, bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Registrujte se na lodherov.mobilnirozhlas.cz
nebo odevzdáním registračního ústřižku na obecním úřadu v Lodhéřově.
Ústřižek naleznete na:
• vašem úřadě
• ve zpravodaji
• v obecní knihovně, v obchodě v Lodhéřově a ve Studnicích

Kulturní a sportovní akce – volitelné informace
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Informace o Naučné stezce Čertův kámen
• Pořádání zábavních akcí pro děti
• Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
• Potvrzení účasti na akcích
• Odsouhlasení záchranných aktivit
O tom, jaké zprávy budete dostávat, rozhodnete sami tím, že zvolíte příslušnou skupinu. Služba Vám bude fungovat na jakémkoliv mobilním telefonu.
V případě nejasností se informujte na našem Obecním úřadu v Lodhéřově.
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Věřím, že námi poskytovaná služba přinese mnoho užitečného pro vás občany.
Vaše starostka Zdeňka Klesalová.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Není to tak dávno, kdy poslední zvonění ukončilo starý školní rok
2016/2017. Prázdniny uběhly jako voda a my stojíme na prahu nového
školního roku 2017/2018. O prázdninách se ovšem život školy ani školky
nezastavil a vedení obce, zaměstnanci školy i školky a řemeslníci se snažili
opět o něco vylepšit prostory obou zařízení.
V základní škole proběhla poměrně rozsáhlá rekonstrukce podlah ve třídách v podobě broušení parket a následného nového nalakování. Souběžně
s tím se žáci mohou těšit také na novou výmalbu tříd, nové nátěry vestavných skříněk, nové koberce, nové linoleum u umyvadel i nové vodovodní
baterie ve třídách. Zásadní změny doznala i třída školní družiny, kde došlo
k nátěrům starého dřevěného obložení, nové výmalbě i osazení nových
okenních parapetů.
Změn se dočkala také budova mateřské školky, kde přes prázdniny proběhla výměna starého nábytku v ložnici za nový a moderní a instalace nových
okenních sítí proti hmyzu.
Všemi těmito úpravami, které stály nemalé finanční prostředky, jsme se
snažili pokračovat ve vylepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání vašich dětí a doufáme, že si vylepšeného prostředí budou vážit a bude se jim
ve škole i školce ještě více líbit.
Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

PŘIPRAVOVANÉ AKCE DO KONCE TOHOTO ROKU

Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídku na stavební práce a do konce tohoto
roku bude vybudována přístupová komunikace pro pěší v areálu lodhéřovského hřbitova. Tímto by se měla završit úprava celého komplexu a zároveň po dostavbě chodníku proběhne na podzim výsadba zbývající zeleně.
V další etapě bychom pak rádi zbudovali v areálu hřbitova kolumbárium.
Po dobu výstavby se po hřbitově budou pohybovat pracovníci firmy s technikou, a proto žádáme občany, aby strpěli probíhající práce. Informace se
dozvíte na informační tabuli umístěné na hřbitově.
Ve Studnicích nejpozději do poloviny října dokončíme prostor před pomníkem na návsi a také zde bude vysazena plánovaná chybějící zeleň.

Vše je navázáno na výstavbu chodníku dle stanoveného projektu. Na tuto
opravu jsme obdrželi dotaci od Jihočeského kraje.
V průběhu září začneme opravovat chodník vedoucí okolo obecního úřadu až k návsi pod kostelem. Původní asfaltový a místy betonový chodník
bude nahrazen zámkovou dlažbou. Stejně i na tuto akci jsme obdrželi
dotaci od Jihočeského kraje. Prosíme občany, kteří se budou pohybovat
v blízkosti opravovaného chodníku, aby dbali zvýšené opatrnosti a využívali protější již opravený chodník.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

6. ROČNÍK - DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ V LODHÉŘOVĚ
Dne 24.6.2017 se uskutečnil již šestý ročník
dětských rybářských závodů na návesním rybníku v Lodhéřově, pořádaný našim místním
mysliveckým spolkem MS Čerťák Lodhéřov.
Tohoto rybolovného klání se účastní každoročně kolem 10 až 15 závodníků ve
věku do 15-ti let, což není zase až tolik,
kolik by mohlo být. Nevím, co je příčinou ne až tak velké účasti, zejména z řad
místních dětí, protože nebýt tzv. přespolních, sešla by se jich sotva polovina. Naše
mládež zřejmě upřednostňuje spíše virtuální soutěžení, což je opravdu škoda. Ti co
přišli si zasoutěžit s udicí k vodě, určitě mají na co vzpomínat. Obzvlášť ti, kterým se podařilo získat památku ve formě pohárů, které byly určeny pro vítěze. Nemůže vyhrát každý, a proto byly připraveny i balíčky sladkostí pro ty ostatní, méně úspěšné. Takže nikdo neodešel
s prázdnou. Během přestávky bylo zajištěno občerstvení jak pro děti, tak i pro jejich doprovod.
V programu soutěže bylo hodnotit, kdo uloví největší (nejdelší) rybu a dále součty délek všech ulovených ryb.
Počasí se nám rovněž vydařilo a výsledek snažení dětí v rybolovu byl opravdu konkurenceschopný se
soutěží dospělých, která rovněž probíhá každoročně na tomto rybníku. Letošního závodu se zúčastnilo 11 dětí. Ulovilo se celkem 129 ks ryb o celkové délce 20,85m. Největší ulovenou rybou byl kapr
o délce 57 cm, kterého zdolal Vítek Janeka a stal se mimo jiné vítězem v soutěži o ulovení největší ryby.
Čtvrté - to nepopulární „bramborové“ místo, sice s největším počtem ulovených ryb a to 19ks, získal Lukáš Masopust. Součet délek 277 bodů však nedosáhl na příčku vítězů. Třetí místo v hodnocení
součtu všech délek ulovených ryb získal Lukáš Vaníček s počtem bodů 329 (10 ks ryb). Na pomyslné
druhé místo na „bednu“ vyskočil již zmiňovaný Vítek Janeka s počtem bodů 366 (12ks ryb). To nejvyšší místo a zlatý pohár pro vítěze celé soutěže získal a zároveň obhájil loňské vítězství mladý a nadějný
rybář Venda Pavlík s celkovým počtem dosažených bodů 479 (16ks ryb).
Tato soutěž v rybolovu je opravdu zábavnou záležitostí, kde si mohou všichni vyzkoušet svou zručnost
a zasoutěžit si s opravdovou přírodou, což si myslím, že je úplně o něčem jiném, než zdolávat tlačítka
elektroniky a sledováním na displeji jakékoli napodobeniny her či soutěží. Vy, kdo jste se ještě něčeho
podobného nezúčastnili, jste vítáni a nemusíte se ničeho bát. Jde opravdu o to něco nového si vyzkoušet a třeba se to stane nečekanou zálibou či koníčkem.
Ještě jednou děkuji všem účastníkům letošní soutěže a těšíme se opět příští rok v přibližně stejném
předprázdninovém čase. Petrův zdar. :-)
Václav Šimeček, předseda MS Čerťák Lodhéřov

FOTBAL
Fotbalisté dohráli sezónu 2016/17 s pěkným výsledkem a umístili se na 3. místě tabulky. Po nevydařených výkonech rozhodčích v Lomnici a Buku mohlo být umístění i lepší. V letní přestávce hráči
odehráli dva turnaje a to v Buku, kde mužstvo skončilo na 3. místě a v Lodhéřově. Domácí turnaj
se vydařil a v rozhodujícím zápase s Bukem naši borci remizovali. Na řadu přišly penalty, které kluci
zvládli skvěle po pěkných kopech a dobrém výkonu brankáře. Tím si zajistili první místo v turnaji.
Před nadcházející sezónou došlo v mužstvu k malým změnám. Mužstvo opustili dva hráči a to Tomáš
Láf, který byl u nás zapůjčen na hostování pro jarní část a nyní se vrátil ke svému klubu a Martin
Razima, který přešel na podzimní část nové sezóny do Buku. Mužstvo bylo posíleno novými hráči – Josefem Tomanem, Mikulášem Míchalem a Jardou Plachým, kteří byli zaregistrováni do našeho klubu. Dočasnou posilou jsou pro nás další dva hráči, a to Radek Houska a Honza Moravec. Do
nadcházející sezóny bych chtěl hráčům i trenérům popřát hodně úspěchů a co nejlepší umístění.
Sportu zdar!
Lubomír Prágr, předseda TJ Sokol Lodhéřov

Z ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY 2017/18
Po úspěšné minulé sezóně stolních tenistů, kdy A družstvo Lodhéřova skončilo na 2. místě OP I a B
družstvo obsadilo 4. místo v OP II., zahájili členové oddílu přípravu na novou sezónu 2017/18. Do
okresních soutěží je přihlášen rekordní počet družstev – 14 do OP I, po 12 pak do OP II a OP III.
Lodhéřov A bude opět hrát OP I, družstvo Lodhéřova B pak OP II. Hráčský kádr zůstal prakticky beze
změn (13 aktivních hráčů), posilou je pak návrat Tomáše Čejny z Jindřichova Hradce zpět do Lodhéřova. Hrací dny jsou opět pátky (začátek soutěží je s ohledem na vyšší počet družstev již 22.9.2017),
úterky jsou pak tréninkové dny.
Sezónu jsme již tradičně zahájili v sobotu 19.08.2017 setkáním v areálu víceúčelového hřiště. Celodenní program byl vyplněn tenisovým turnajem ve čtyřhrách, pro ženy pak turnajem v šipkách.
Ještě v letošním roce plánujeme kromě výše uvedených soutěží a uspořádání již 47. ročníku vánočního
turnaje o Pohár obce Lodhéřov (16.12.2017) také opětovné vysečení stráně pod kostelem (pravidelně
v červnu a říjnu).
Jiří Holakovský

VYDÁVÁ OBEC LODHÉŘOV, www.lodherov.cz

JUBILEA OBČANŮ 7–9/2017
V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
červenec
Marta Seilerová, Lodhéřov čp. 55
srpen
Emilie Kašparcová, Lodhéřov čp. 193
Zdeněk Vopravil, Lodhéřov čp. 210
září
Hana Pitrová, Lodhéřov čp. 165
František Kazda, Lodhéřov čp. 194
Hana Mojžišová, Lodhéřov čp. 84

PLÁNOVANÉ AKCE
OKOLO JIŽNÍCH ČECH
Cyklistický závod Okolo jižních Čech
se pojede přes obec Lodhéřov v neděli
3. 9. 2017. Sprinterská prémie proběhne
v čase od 13.45 h do 14.05 h.
MYSLIVECKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Myslivecké rybářské závody pořádá
MS Čerťák Lodhéřov v sobotu 16. 9.
2017 od 7.00 h na návesním rybníku
v Lodhéřově.
HUBERTOVA JÍZDA
Pořádají manželé Gnädingerovi v sobotu 30. 9. 2017
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech od 20. 10.
2017 do 21. 10. 2017. Volební místnost
pro volební okrsek č. 1 (Lodhéřov, Najdek) je v sále KD v Lodhéřově, volební
místnost pro volební okrsek č. 2 (Studnice) je v obecním domku ve Studnicích.
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ JUBILANTŮ
Setkání důchodců jubilantů se uskuteční v sobotu 28. 10. 2017 od 14.00
hodin v sále KD v Lodhéřově.
ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
Odpoledne s heligonkami se uskuteční
v sobotu 11. 11. 2017 od 14.00 hodin
v sále KD v Lodhéřově.
KINO NA KOLEČKÁCH
Kino na kolečkách – Pro zimní měsíce
opět připravujeme promítání filmů
prostřednictvím společnosti Kino na
kolečkách. O termínech a titulech budete včas informováni.

KERAMICKÁ DÍLNA – PŘIJĎTE SI
VYMODELOVAT VLASTNÍ VÝROBKY!
Dílna bude pro veřejnost otevřena
o těchto nedělích 24. září 2017, 29. října
2017 a 26. listopadu 2017.

AKTIVITY JSDHO LODHÉŘOV V ROCE 2017
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lodhéřov podnikli
v tomto roce řadu prospěšných i zábavných aktivit. V průběhu března vyčistili les u místního koupaliště, v květnu zorganizovali svoz nebezpečného
odpadu a elektroodpadu, v červnu pak posekali koryto místního potoka.

Velký důraz v tomto roce jednotka klade zejména na odbornou a osobní
přípravu. První část školení absolvovali hasiči v oblasti ochrany obyvatelstva a to z materiálů HZS Jihočeského kraje. V květnu proběhlo školení

první pomoci a v červnu praktické školení jednotky v oblasti likvidace požáru a pracích při povodních.
Absolvované zkušenosti ze školení členové zužitkovali při požáru sena a zemědělské techniky v Deštné dne 8.8.2017. Dne 19.8.2017 byli hasiči povoláni starostkou obce na odklízení následků prudké bouře. Po zprůjezdnění
komunikací místních částí přišla výzva operačního střediska HZS k výjezdu do Dírné. Mezi zajímavosti jednotky patří záchrana domácího mazlíčka
(kocoura) z vysokého stromu u místního hřbitova.
JSDHO se podílela na dozoru při letošních čarodějnicích, dále spoluorganizovala dětský den obce a prezentaci obce pro soutěž Vesnice roku 2017.
Samostatně pak pořádala pouťovou zábavu s příjemnou atmosférou a bohatou tombolou.
Aktivity v požárním sportu začaly na velikonoční soutěži ve Zdešově neúspěšným útokem, následovaly závody v Klenově s příjemným umístěním na
šesté příčce. V Jižné lodhéřovští hasiči obsadili deváté místo z třinácti týmů.
Samotným vrcholem dosavadní sezóny bylo třetí místo na domácím prvním ročníku soutěže v požárním útoku družstev dne 19.8.2017. Tým kromě
pěkného umístění ukázal dobrou organizaci a zapojení dalších dvou domácích mužstev, družstva juniorů a staré gardy. I přes noční zásahy a nepřízeň
počasí se závody v Lodhéřově vydařily. JSDHO tímto děkují Obci Lodhéřov,
zúčastněným týmům, divákům a organizátorům.
Petr Hronza

OBECNÍ KNIHOVNA
Koncem června proběhlo vyhodnocení projektu Knížka pro prvňáčka,
kdy zároveň došlo v knihovně ke slavnostnímu předání knížek, které jsme
díky projektu pro děti získali. Knížky děti dostaly před začátkem prázdnin
a zároveň jsme pro ně vymysleli malou soutěž. Děti mohly navštívit přes
prázdniny naučnou stezku Čertův kámen, nakreslit obrázek toho, co se jim
na stezce nejvíc líbilo a odpovědět na 3 jednoduché otázky, které byly spojené s naučnou stezkou. Pro ty, kteří se soutěže zúčastní a donesou do konce
září 2017 soutěžní lístek do knihovny, je připravena odměna ve formě nové
dětské knížky.
Ani o prázdninách se v knihovně nezahálí, na podzim je naplánována obnova knížek, které si zapůjčujeme z knihovny v Jindřichově Hradci, tak aby
čtenáři měli stále bohatý výběr knih. V menším množství jsou knihy doplňovány pravidelně dle konkrétního zájmu čtenářů.
Dana Prokešová

AKTIVITY SPOLKU KUNA Z. S.
Spolek KUNA pořádal v sobotu 26.8.2017 pyžamovou párty. Pro přítomné byly připraveny zábavné soutěže, místní připravili i veselé vystoupení
kovbojů a pořadatelům se podařilo sehnat velice pěkné ceny do tomboly.
Kapela SCARLET vyhrávala zejména k tanci až do brzkých ranních hodin.
Všichni účastníci si zábavu velice užili, škoda jen, že návštěvníků nedorazilo víc. Pořadatelé tak budou muset zvážit, zda od pořádání této akce
neustoupí.
Spolek KUNA dále připravuje pro děti tradiční podzimní DRAKIÁDU,
Čertovské odpoledne pro děti a Silvestrovské ukončení roku. O termínech
budeme včas informovat.
Jitka Matoušová, místopředsedkyně spolku KUNA z. s.
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V sobotu 26.8.2017 uspořádali Přátelé osadního domku ve Studnicích Naučnou stezku pro děti a rodiče. Připraveny byly vědomostní soutěže, ale
i sportovní disciplíny – například střelba ze vzduchovky, soutěž v rybolovu
a podobně. Odvážlivci si uvařili k večeři kotlíkový buřtguláš a ve stanu přespali až do rána. Celá akce se velice vydařila, počasí přálo a všichni se těší
na další podobnou akci.
Josef Frýbl za Přátele osadního domku ve Studnicích

