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1. OBEC A JEJÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY
V okrese Jindřichův Hradec, zhruba 7 kilometrů na severozápad, leží obec Lodhéřov a její místní části
obce Studnice a Najdek.
Lodhéřov se rozkládá v délce 2,8 km kolem Ženského potoka a půdorysem prozrazuje německé
založení. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294, kdy byl Lodhéřov (villa Rudegerschlog)
ve vlastnictví Oldřicha II. z Hradce. Ten jej o 3 roky později věnoval templářskému řádu. Lodhéřov byl
farní vsí a kostel sv. Petra a Pavla držela jindřichohradecká komenda Řádu německých rytířů.
Do roku 1945 zde žili němečtí obyvatelé. Po jejich vysídlení byl zkonfiskovaný majetek přidělován
uchazečům přicházejícím z různých okresů, a proto většina současného obyvatelstva jsou
novousedlíci a jejich potomci, kteří sem v poválečných letech přišli. V současnosti zde žije 462
obyvatel. Nejvyšší vrch nad Lodhéřovem se nazývá Čertův kámen a jeho vrchol leží v nadmořské
výšce 659 m. Pověst praví, že zde sídlil čert, který když se rozzlobil, házel kolem sebe obrovské
kameny. Ty jsou zde rozházeny dodnes. V roce 2016 byla vybudována Naučná stezka Čertův Kámen,
která spojuje obce Lodhéřov a Kostelní Radouň. Vznik stezky finančně podpořila Nadace ČEZ, obě
obce a některé spolky. Informační tabule a herně sportovní prvky nabízejí návštěvníkům nevšední
zážitek.
Obec Studnice leží ve vzdálenosti asi 2 km od Lodhéřova směrem k J. Hradci. Žije zde 175 obyvatel.
Původní název obce villa Prunne nebo Brunn (německy prameny) se datuje také rokem 1294, kdy
patřila Oldřichu II. Vznik vesnice nepochybně souvisel s kolonizační činností řádu německých rytířů.
V 19. století zde byla postavena škola a po zániku feudalismu se stala samostatnou obcí.
Před 2. světovou válkou byla obec hojně obydlená. Odsun německých obyvatel v roce 1945 znamenal
konfiskaci majetku a příchod nového, českého, obyvatelstva. K Lodhéřovu byly Studnice připojeny
v roce 1975. V posledních letech se zde rozvíjí bytová výstavba a s ní spojený příliv nových obyvatel.
Maličká osada Najdek leží uprostřed lesů ve vzdálenosti zhruba 2 kilometrů od Lodhéřova směrem
na Deštnou. Většina nemovitostí je v obci využívána rekreačně a trvale žijících obyvatel je zde pouze
17. Do Najdeka vede jen jedna silnice, která zde končí. To znamená, že obcí neprojíždí žádný autobus
a víceméně je tak odříznuta od okolí. Nesnadný život místním zpestřuje panenská příroda – rozlehlé
lesy a louky i několik malých rybníčků v okolí.
Stejně jako Lodhéřov byl i Najdek německou obcí ve vlastnictví Oldřicha II. První písemná zmínka
z roku 1297 jej připomíná jako Nový dvůr u Lodhéřova, nebo osadu Neudeck. Nacházela se zde kaple,
hostinec a škola a před válkou zde byla zřízena dětská ozdravovna. Najdek byl osadou Lodhéřova
od roku 1849, v roce 1912 se stal opět samostatnou obcí a k Lodhéřovu byl připojen v roce 1960.
Celkový počet obyvatel je 654. Průměrný věk obyvatelstva je 40 let. Obec Lodhéřov spravuje území
rozkládající se na ploše 2372 ha.
Lodhéřov je jednou z vytipovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště jaderných odpadů.
Územní plán obce
Obec zpracovala v roce 2011 územní plán. V současné době probíhá jeho revize a úprava, zejména
na základě podnětů občanů, kteří mají zájem o pozemky k výstavbě, ale i na základě požadavků obce
na změnu území.
Místní program obnovy venkova
Obec je do programu obnovy venkova dlouhodobě zapojena. Aktuální program byl schválen
zastupitelstvem obce v listopadu 2015, a to na období 2016-2021. Celkově se v tomto období
naplánovalo zrealizovat úctyhodných 32 akcí. S radostí můžeme konstatovat, že k dnešnímu dni bylo
v rámci tohoto plánu již 6 akcí dokončených a 10 jich je ve fázi rozpracovanosti. Z této skutečnosti lze
vyhodnotit, že obec se dynamicky rozvíjí a stanovené plány se snaží plnit zejména ke spokojenosti
místních obyvatel. Samozřejmě vždy se vyskytnou nové věci k vylepšení nebo vybudování, a proto
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vedení obce vítá všechny nové podněty na rozvoj všech tří vesniček.
Rozpočet obce
Rozpočet pro rok 2017 zpracovala obec s ohledem na hospodaření předchozích let. Ve schváleném
rozpočtu činí příjmy 12.792.700 Kč a výdaje 16.525.132Kč, financování 3.732.432,- Kč, kdy je
zapojen stav finančních prostředků na účtech obce.
Rozpočet obce za rok 2016
PŘÍJMY 2016 v Kč
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Transfery
CELKEM:

Schválený rozpočet
8 332 100 Kč
3 354 300 Kč
300 000 Kč
172 300 Kč
12 158 700 Kč

Upravený rozpočet
8 351 141 Kč
7 272 110 Kč
408 500 Kč
4 519 949 Kč
20 551 700 Kč

Skutečnost
9 229 808 Kč
7 437 465 Kč
434 802 Kč
13 808 982 Kč
30 911 057 Kč

VÝDAJE 2016 v Kč
Běžné
Kapitálové
CELKEM:

Schválený rozpočet
10 358 851 Kč
4 550 000 Kč
14 908 851 Kč

Upravený rozpočet
12 287 038 Kč
9 117 662 Kč
21 404 700 Kč

Skutečnost
20 492 240 Kč
9 018 554 Kč
29 510 794 Kč

Díky obdrženým dotacím, příspěvku z jaderného účtu či sponzorským darům byly příjmy
a následně i výdaje navýšeny a mohly být realizovány projekty, které v původním rozpočtu nebyly
zahrnuty.
Přehled dotací (SR, EU) v letech 2010–2016
Přehled dotací v letech 2010-2016
Rok

Název programu
/poskytovatel/
Státní zemědělský intervenční
fond SZIF

2010

Název akce

Nákup vleku za traktor do lesa

Státní fond životního prostředíEU
Dotace na zateplení ZŠ
Krajský úřad Jihočeského kraje

Dotace na hospodaření v lesích

Krajský úřad Jihočeského kraje

Oprava rozvodů el.vedení,vody a
sociálního zařízení-bytový dům

Krajský úřad Jihočeského krajeORV
Restaurování kamenného kříže
2011

Celkové
Dotace
náklady
/v tis. Kč/
/v tis. Kč/
66 Kč

66 Kč

1 899 Kč

1 899 Kč

19 Kč

19 Kč

382 Kč

110 Kč

59 Kč

29 Kč

KÚ JčK/Operační program
vzdělávání

Dotace školám-interaktivní
tabule ZŠ

182 Kč

182 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje

Vybudování sportovního areálutenisového kurtu

623 Kč

400 Kč

3 Kč

3 Kč

Státní fond životního prostředíSR
Dotace na zateplení ZŠ
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Státní zemědělský intervenční
fond SZIF

Nákup lesnické technikytraktoru

MMR-Evropský fond pro
regionální rozvoj

Zhotovení územního plánu obce
Lodhéřov

969 Kč

405 Kč

1 020 Kč

1 020 Kč

KÚ JčK/Odbor ŽP, zemědělství a
lesnictví
Dotace na hospodaření v lesích

24 Kč

24 Kč

KÚ JčK/Operační program
vzdělávání

Dotace školám-vzdělávání

60 Kč

60 Kč

Státní zemědělský intervenční
fond SZIF

Nákup lesnické techniky II.

255 Kč

100 Kč

28 Kč

28 Kč

206 Kč

103 Kč

1 Kč

1 Kč

2012 KÚ JčK/Odbor ŽP, zemědělství a
lesnictví
Dotace na hospodaření v lesích
Krajský úřad Jihočeského kraje

Výměna plynového kotle v
budově ZŠ

Krajský úřad Jihočeského kraje

Výdaje za uskutečněný zásah
JSDHO

Ministerstvo zemědělství

Vybudování kanalizace a ČOV
pro obec Lodhéřov

KÚ JčK/Odbor ŽP, zemědělství a
lesnictví
Dotace na hospodaření v lesích

2013

2014

2015

2016

30 311 Kč 30 000 Kč
39 Kč

39 Kč

389 Kč

150 Kč

68 Kč

68 Kč

370 Kč

370 Kč

KÚ JčK/Odbor regionálního
rozvoje

Oprava fasády MŠ

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dotace na úhradu výdajůčinnost JSDHO

KÚ JčK/Odbor MŠMT

Peníze školám

Ministerstvo zemědělství

Vybudování kanalizace a ČOV
pro obec Lodhéřov

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Oprava fasády KD Lodhéřov

307 Kč

130 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Úroky z úvěru-Kanalizace a ČOV

193 Kč

130 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Dotace na hospodaření v lesích

41 Kč

41 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Rekonstrukce 1.NP v MŠ
/investiční/

389 Kč

150 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Úroky z úvěru-Kanalizace a ČOV

170 Kč

119 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Dotace na hospodaření v lesích

21 Kč

21 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Oprava soc. zařízení v ZŠ

360 Kč

150 Kč

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Úroky z úvěru-Kanalizace a ČOV

150 Kč

100 Kč
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2017

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Dotace na hospodaření v lesích

21 Kč

21 Kč

Ministerstvo zemědělství

Vybudování vodovodního
přivaděče v obci Studnice

6 862 Kč

3 838 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje

Rekonstrukce podlahy v herně
v KD

351 Kč

100 Kč

Ministerstvo zemědělství

Zhotovení lesního
hospodářského plánu

69 Kč

69 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dotace na činnost JSDHO

11 Kč

11 Kč

Nadace ČEZ Praha

Vybudování Naučné stezky
Čertův kámen

133 Kč

100 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje

Kofinancování akce "Vodovodní
přivaděč v obci Studnice"

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dotace na hospodaření v lesích

640 Kč
20 Kč

20 Kč

2. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCÍCH
Občané a členové místních spolků každoročně pořádají a udržují tradiční akce – na jaře se jedná
o masopustní zvyky, zejména masopustní průvod, dětský maškarní karneval a Sokolské šibřinky.
Účast na všech akcích je hojná, lidé si rádi užívají v maskách jarní veselí, a tak je vždy k vidění široká
škála masek. Poslední dubnový den je tradičně pořádán lampiónový průvod a pálení čarodějnic.
V květnu „vyroste“ na louce mezi potokem a bytovkami u návsi pod kostelem májka,
kterou na přelomu května a června statné lodhéřovské ženy skácí.
Lodhéřovská pouť má dlouholetou tradici a koná se každoročně na svátek svatého Petra a Pavla.
Nejen pouťové atrakce mohou občané navštívit, ale také se mohou zúčastnit slavnostní Mše svaté
nebo večerní pouťové zábavy.
Oslava dne dětí na začátku června je pořádána jak v Lodhéřově, tak i ve Studnicích, a pro děti je
připraveno mnoho soutěží či sportovních disciplín. Na pořádání se podílí všechny místní dobrovolné
složky.
Několikaletou tradici má i pořádání hudební akce Setkání heligonkářů. Již čtyři roky je na přelomu
září a října pořádána Drakiáda a ti, kteří své draky vyrobí vlastnoručně, jsou obdarováni pěknými
cenami.
Podzimní výlov pořádají tradičně myslivci na návesním rybníku v Lodhéřově.
Začátkem prosince obchází vsí svatý Mikuláš a čerti, spousta zábavy je pro děti připravena také
při Čertovském odpoledni v sále kulturního domu. V době adventu nacvičuje místní andělský sbor
vánoční koledy, které se zpívají v kostele sv. Petra a Pavla za hojné účasti místních i přespolních
návštěvníků.
Poslední den v roce zakončují silvestrovské oslavy, které jsou pořádány v sále KD.
Na všech těchto akcích se podílejí zejména místní spolky nebo sdružení občanů, často v rámci mezi
spolkové spolupráce:
1. Tělovýchovná jednota Sokol Lodhéřov – oddíl stolního tenisu a oddíl fotbalistů
- Vznik spolku se datuje rokem 1949. Od roku 1972 se družstvo fotbalu a stolního tenisu
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zúčastňuje pravidelných okresních soutěží, družstvo stolního tenisu i krajského přeboru.
Mimo to pořádají i meziobecní exhibiční zápasy: fotbalový O pohár starostky obce nebo
Vánoční turnaje ve stolním tenise. Aktuálně má spolek 43 aktivních členů a 32 ostatních.
2. Myslivecké sdružení Čerťák Lodhéřov
- První zmínka o mysliveckém sdružení se datuje rokem 1955. V současnosti má 24 členů
(řádných i čestných) a věkový průměr je 60 let. Myslivci mimo výkonu práva myslivosti
pořádají také rybářské závody, kulturní a společenské akce, podílejí se na akcích pro děti.
3. Hasiči – členové JSDHO a SDH
- Hasiči mají v Lodhéřově i Studnicích dlouholetou tradici. Založení spolku se datuje
po 2. světové válce v Najdeku. Od roku 1997 až do roku 2008 byli hasiči velice aktivní,
zúčastňovali se soutěží, a dokonce zde bylo i družstvo žen. V tomto roce došlo k rozepři
většiny členů s tehdejším vedením obce a následovalo jejich vystoupení ze sboru. Až v roce
2015 došlo ke změně a do řad hasičů vstoupili mladí aktivní občané, kteří se pravidelně
zapojují do soutěží v požárním sportu a zajišťují zlepšování podmínek v obci zejména
z pohledu bezpečnosti, požární ochrany, údržby obecního majetku i rozvoje kulturního
života. V současnosti má spolek 16 členů.
4. Spolek Kulturně umělecká nezávislá asociace (KUNA)
- Nejmladší spolek v obci vznikl v roce 2012 a zaměřuje se zejména na kulturní
a společenskou oblast. Má 18 aktivních členů. Pořádá mnoho akcí pro děti (Drakiádu,
Čertovské odpoledne, Pohádkový les) a stojí také za vznikem ochotnického spolku. Podílí
se na většině akcí pořádaných obcí. Pod záštitou KUNY vznikl také Andělský pěvecký sbor,
který je zaměřený zejména na zpívání vánočních koled.
5. Ochotnický spolek Lodhéřov
- Ochotníci působí v Lodhéřově od roku 2012, kdy uvedli premiéru pohádky O kouzelném
zvonečku. Následně nastudovali další 3 divadelní představení jak pro děti, tak i pro dospělé.
Základna ochotnického spolku čítá 13 lidí a několik dalších podporovatelů.
6. Přátelé osadního domku ve Studnicích
- Jedná se o klub 7 přátel pořádajících kulturní a sportovní akce v místní části Studnice.
Za tímto účelem je jim pronajímána budova obecního domku. Pořádají velikonoční turnaj
ve stolním tenise a dětský den.
7.

8.

Hudební skupina TRAGEDIS
- Kuna punková hudební skupina vznikla v roce 2008, a to spojením místních hudebních
nadšenců. V současné době má 7 členů, 3 jsou z Lodhéřova, ostatní jsou z Jindřichova
Hradce a okolí. Produkuje vlastní tvorbu a příznivci mohou navštívit její koncerty po celé
České republice, několik hudebních akcí uspořádala i v Lodhéřově. Od obce má pronajatou
zkušební místnost v suterénu KD. Hudebníci vypomáhají obci při pořádání obecních akcí, a
to zejména zvučením (například při oslavách obce, vánočních besídkách dětí).
-

Klub přátel káči
Tato stolní hra má v Lodhéřově tradici zhruba od roku 1995. Lodhéřovský občan začal
vyrábět hrací panely s figurkami a v místním pohostinství započala historie této hry.
Ta se ujala a pravidelné turnaje v káče se v Lodhéřově pořádají dodnes.

Činnost všech spolků je ze strany obce materiálně i finančně podporována a vzájemná spolupráce je
na velice dobré úrovni. Spolky pro obec vykonávají pravidelnou brigádnickou výpomoc.
V listopadu 2011 bylo vydáno první číslo místního zpravodaje LOSNA (zkratka Lodhéřov, Studnice,
Najdek). V něm jsou občané každé čtvrtletí seznamováni s důležitými informacemi o dění v obci.
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V tomto periodiku mohou také uveřejňovat vlastní příspěvky.
Od roku 2014 píše obecní kroniku nová kronikářka. Zápisy z předchozích let byly nedostačující
a o dění v obci vypovídaly bohužel pramálo.
Obdobná změna nastala i ve vedení místní knihovny. Původní knihovnice ukončila svoji dlouholetou
činnost v prosinci 2016. Ani fungování knihovny nebylo ideální a počet čtenářů stagnoval. Změna
v osobě knihovnice tak znamenala výzvu pro obec, aby došlo k rozšíření a zlepšení poskytovaných
služeb. Nejprve byla knihovna zrekonstruována a zmodernizována. Následně se zapojila do SKIPu
a začala aktivně využívat registrační knihovnický systém Clavius REKS. V průběhu těchto pár měsíců
již zrealizovala Noc s Andersenem, naučnou besedu Den bezpečnějšího internetu a je přihlášena
do programu Knížka pro prvňáčka. Knihovna pravidelně spolupracuje se základní a mateřskou
školou.
3. AKTIVITY OBČANŮ
Se společenským životem našich obcí souvisí kromě spolkové činnosti i aktivita občanů. Většina
těch aktivních je právě členy zmíněných spolků, ale pracuje zde i spousta neorganizovaných
dobrovolníků. Ti vypomáhají při různých akcích pořádaných obcí (například Oslavy 720. let
od první písemné zmínky v roce 2014, návštěvy potomků původního německého obyvatelstva aj.),
výpomoc při pořádání akcí pro děti (dětského dne, setkání malotřídních škol aj.). Známý fotograf
Antonín Špát, občan Lodhéřova, uspořádal výstavu svých děl a zrealizoval soutěž pro základní
školu. Výtvarně nadaný občan Martin Veselý věnoval obci kresby, z nichž byl vytvořen nástěnný
kalendář pro rok 2017. Kresbu kostela věnoval obci také u příležitosti obecních oslav v roce 2014.
Spolupráce obce a školy je velmi dobrá a rozmanitá. Kulturní vystoupení pořádají děti u příležitosti
vítání občánků nebo při setkání důchodců jubilantů. Díky aktivitám místních žen zde v letech 20142015 probíhalo cvičení žen. V roce 2014 byl za podpory Místní akční skupiny Česká Kanada, o.p.s.
zahájen kurz výuky německého jazyka, který trval do roku 2016. Místní jsou také iniciátory
pořádání naučně zábavných besed – například ve spolupráci s obecní knihovnou Den bezpečnějšího
internetu. V roce 2013 byla za podpory MAS Česká Kanada vybudována v rámci programu „Zvyky
a tradice na obou stranách hranice“ keramická dílna v suterénu ZŠ. Ta pořádá pravidelné kurzy
pro veřejnost, hojně ji využívají i žáci základní školy.
Vesnická pospolitost je udržována v rámci možností – ve většině případů fungují sousedské vztahy
bezproblémově a občané společně tráví i mnoho volného času. Samozřejmě se najdou i výjimky,
kdy jsou tyto vztahy narušené hašteřivostí, závistí a zlobou. Je-li to možné, snaží se obec řešit tyto
nesrovnalosti domluvou, není-li zlepšení možné, řeší tyto případy přestupková komise MěÚ
J. Hradec. Obec se v rámci svých možností snaží o zajištění pomoci sociálně slabým či dříve
narozeným občanům. Jedná se spíše o individuální řešení – například formou návratné finanční
výpomoci nebo zajištěním palivového dřeva. Obec pořádá v rámci programu sociálních služeb
besedy Hrátky s pamětí nebo v roce 2016 zrealizovala kurz Základy na PC pro seniory. Mladým
rodičům přispívá při narození potomka finančním darem ve výši 3000Kč a školním dětem
navštěvujícím místní ZŠ příspěvkem pro žáky 1000Kč na každý rok školní docházky.
Místní občané v Najdeku pořádali v prosinci 2016 již druhý ročník vánočního zpívání v kapličce.
Mladí a nadaní hudebníci zde zahráli pro veřejnost a na tomto koncertě si všichni mohli zazpívat
známé i méně známe koledy.
Majitel farmy zajišťující agroturistiku pravidelně pořádá pro děti z mateřské školy Mikulášskou
jízdu koňským povozem.
Základní a mateřská škola Lodhéřov
Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ Lodhéřov. Základní škola je malotřídní a nachází se v dolní části obce.
Budovu zde místní vystavěli v roce 1935 a od této doby slouží svému účelu. Mateřská škola
se nachází v centru obce. V roce 1995 byla zrušena a děti tak musely dojíždět do 7 km vzdáleného
Velkého Ratmírova. V roce 1998 se podařilo školku obnovit a v současnosti ji navštěvuje 24 dětí.
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V letech 2015-2016 se žáci základní školy zapojili do projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Díky
účasti všech dětí vyhrála naše škola ve své kategorii první místo. Odměnou byly návštěvy
olympioniků – v roce 2015 Vavřince Hradílka a Veroniky Vítkové, v roce 2016 plážových
volejbalistek Markéty Slukové a Barbory Hermanové. Záznam z loňské návštěvy olympioniček
vysílala Česká televize a fotografie byly publikovány nejen v místním, ale také celostátním tisku.
Zejména pro děti to byla jedinečná událost a silný zážitek! Škola se zapojuje do velkého počtu
dalších různorodých projektů, např. Zdravé zoubky, Zdravé vaření, Sněhuláci pro Afriku, Česko
zpívá koledy.
Spolupráce s občany
Obec vítá každého občana, který podá návrh na zlepšení života v obci. Samozřejmě se najdou i lidé,
kteří takto spíše popichují, ale i takový podnět muže být přínosný. Pokud jsou tito občané navíc
ochotni přiložit ruku k dílu a aktivně se zapojit do realizace, vždy nás to na obci velice potěší. Tímto
způsobem vznikla například v letošním roce spolupráce s lukostřeleckým oddílem. Své podněty
mohou občané zastupitelům předávat i na pravidelných zasedáních zastupitelstva, prostřednictvím
obecních stránek, e-mailem, na Facebooku nebo při osobním jednání na obecním úřadu.
4. PODNIKÁNÍ
Lodhéřov se nenachází v průmyslové oblasti a podnikání je zaměřeno zejména na zemědělství,
drobné živnostníky či řemeslnou výrobu. Většina pozemků v okolí Lodhéřova, Studnic a Najdeka
slouží k zemědělské činnosti. Největším hospodařícím subjektem je Zemědělské družstvo RADELO
Velký Ratmírov (zkratka názvů obcí Velký Ratmírov, Děbolín a Lodhéřov), které čítá kolem 110 členů.
Stěžejní činností družstva je výroba mléka, hovězího a vepřového masa (v rozsahu vlastního chovu
a nákupu), výroba obilnin a řepky a výroba brambor pro vlastní zpracování na výrobu
bramborových lupínků chips. Družstvo je i významným zaměstnavatelem v místním regionu.
Zaměstnává kolem 80 pracovníků, z toho cca 20-28 zaměstnanců z Lodhéřova a Studnic. V Lodhéřově
zůstal zachován chov hovězího skotu a chov vepřů. Fungují zde i dílny pro parkování zemědělské
techniky.
Obec pronajímá zemědělské pozemky jak ZD RADELO, tak i místním soukromým zemědělcům.
Na některých z nich probíhají eko-chovy. Družstvo i obec spolu vzájemně spolupracují. Družstvo
podporuje sponzorsky aktivity – zejména sportovní turnaje nebo masopustní akce, a to věcnými
cenami. ZD zajišťuje pro seniory dopravu do družstevní jídelny a nákup obědů za zvýhodněné ceny.
Mnoho seniorů (a také bývalých zaměstnanců) tuto možnost rádo využívá. Jsou tak v každodenním
styku se svými vrstevníky, ale i s ostatními obyvateli v lokalitě. S předsedou ZD obec řeší
problematiku záplav a úpravu polností, aby nedocházelo ke škodám na majetku obyvatel. V případě
potřeby družstvo vypomáhá při zapůjčení mechanizace a s drobnou výpomocí – například složení
stavebního materiálu, odvoz tříděného odpadu, zapůjčení fekálního vozu.
Vzhledem k tomu, že obec vlastní cca 288 ha lesních pozemků, péči o tuto oblast pro ni zajišťuje
odborný lesní hospodář. Ve spolupráci s ním byl zpracován lesní hospodářský plán v r. 2016 a za jeho
účasti se zpracovávají projekty a realizace v rámci lesního hospodaření-těžba, nová výsadba,
budování lesních školek, péče o mladé porosty.
Mezi další významné subjekty patří myslivecké sdružení a včelaři. Myslivci pečují o zvěř, budují
a obhospodařují myslivecká zařízení (posedy), zajišťují veřejnou propagaci myslivosti a ochranu
přírody, pečují o zachování mysliveckých zvyků a tradic.
Včelaři mají u nás také dlouholetou tradici a velkým přínosem je, že se jejich řady v našich obcích
rozrůstají a zájem o včelařství mají i mladí lidé. Obec tento spolek také každoročně podporuje
finančním příspěvkem.
V obci nabízí služby několik drobných živnostníků či řemeslníků, například pokrývači, tesaři,
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klempíři, autodopravci, truhláři, malíři a natěrači, automechanici, elektrikáři, vodoinstalatéři,
sádrokartonáři, kadeřnice, cukrářky a dokonce také taxislužba.
Turisticky zajímavá je agroturistika zajišťovaná koňskými povozy v letních měsících, kterou využívají
čeští i zahraniční turisté. Návštěvníci mohou také využít víceúčelový sportovní areál nebo fotbalové
hřiště, naučnou stezku Čertův kámen vybudovanou ve spolupráci s Obcí Kostelní Radouň. A spoustu
turistických tras za kulturními památkami – například zámek Červená Lhota, Jindřichův Hradec nebo
Dírná. Studnicemi prochází cyklostezka – Greenways koridor Praha – Vídeň. Možnost ubytování
nabízí několik místních soukromých penzionů. V Lodhéřově funguje místní pohostinství. Další
zajímavostí je Hračkolna soukromého majitele, který vyrábí multifunkční dřevěné hračky. Děti si tak
chvíli hrají s mašinkou, kterou následně přestaví na loď. Luďkova Hračkolna byla představena
i v televizní reportáži „Toulky s kamerou“.
Osada Najdek patří mezi turisticky vyhledávanou lokalitu zejména díky své panenské přírodě,
krásným lesům a klidné atmosféře. Hluboké hvozdy vybízejí k dlouhým procházkám. V létě nabízí
sběr borůvek, na podzim houbařské úlovky. Mezi místními je i pár mykologů, kteří vždy poradí, zda
houba v košíku je jedlá či ne.
5. PÉČE O STAVEBNÍ FOND A OBRAZ VESNICE
Historická zástavba, chráněné objekty a kulturní památky
Historickým centrem Lodhéřova je náves pod kostelem svatého Petra a Pavla. Jeho vznik se váže
k roku 1297. Původně byl kostel propojen s místní farou. Obě tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví
Římskokatolické církve. Bohužel, zejména stav fary je kritický a zasluhoval by ze stran majitele
větší úctu a investici do oprav a údržby. Tyto stavby jsou památkově chráněné. Od roku 1945 zde
byl vystavován nejstarší papírový betlém, který je dnes zahrnut do sbírky Jindřichohradeckého
muzea a je jeho významnou součástí. Jedná se o soubor téměř třicítky papírových figur,
architektury a rostlin. Ke kostelu přiléhá hřbitov, který je ve vlastnictví obce. V roce 2016 došlo
k opravě části hřbitovní zdi a byla zpracována studie odborného zahradního a krajinářského
architekta na úpravu zeleně, která na jaře letošního roku začala být realizována. Před vstupní
bránou u schodiště se nachází barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Judy Tadeáše,
pocházející z roku 1779. Obě sochy prošly kompletní rekonstrukcí v roce 2008 a také jsou
památkově chráněné. Mimo to se na území obce nachází další drobné sakrální stavby, a to buď
v péči památkářů, nebo jako místně významné stavby. Jedná se o kamenný kříž na návsi pod
kostelem, kříž u cesty do Studnic a dále o kříž v Najdeku. V Lodhéřově se nachází památkově
chráněný dům č. p. 81 v soukromém vlastnictví. Architektonicky zajímavou stavbou je i nemovitost
č. p. 91. Kulturním majetkem obce je kaplička v Najdeku. Dosud se nepodařilo zjistit mnoho z její
historie, ani komu byla zasvěcena. V poválečných letech byla zachráněna před zbořením a obec
ji v průběhu loňského roku dala novou střechu a vitrážová okna.
I na našem území se nacházejí chátrající objekty, jejichž majitelé je dlouhodobě nevyužívají
a neinvestují do jejich oprav žádné prostředky. Tyto nemovitosti nepřispívají k dobrému vzhledu
našich obcí, ale zástupci obce mají pramalou možnost dosáhnout změny.
Nová výstavba
V letech 2013-2016 byly ve Studnicích nabízeny k prodeji parcely pro výstavbu rodinných domů.
Jednalo se o lokalitu směrem na Jindřichův Hradec. Všech 10 parcel bylo prodáno a na většině
již stojí základy nebo vybudované rodinné domky. Zájemci o koupi parcel se ozývají i nadále.
V loňském roce započaly přípravné práce při zpracování zástavbové studie v lokalitě U hřiště, kde
se plánuje výstavba nových rodinných domů. V rámci této výstavby chceme dodržet typický ráz
vesnické zástavby. Zde se nachází i zázemí místního fotbalového klubu – hřiště a kabiny. Ty jsou
však na pokraji své životnosti a mají-li být zachovány, je nutná jejich kompletní rekonstrukce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnou akci, kterou místní klub není schopen
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zafinancovat, projednává se nyní převedení tohoto objektu na obec. Ve všech našich vesnicích
průběžně probíhá výstavba nových rodinných domů na soukromých pozemcích.
Hlubinné úložiště jaderných odpadů
Jak již bylo zmíněno, obec je jednou z vytipovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště
jaderných odpadů. V současné době probíhá I. etapa průzkumných prací, které proběhnou na všech
stanovených lokalitách. V roce 2004 rozhodli občané obce v místním referendu, že nesouhlasí
s touto výstavbou a v duchu tohoto rozhodnutí k ní přistupují. Vzhledem k citlivosti a ožehavosti
problému nelze v současnosti předpokládat, jak se bude postup státu dále vyvíjet. Od roku 2014
probíhají v naší lokalitě pochody proti úložišti pořádané pravidelně v dubnu.
6. OBČANSKÁ VYBAVENOST, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, DOPRAVA, ÚSPORY ENERGIÍ
Občanská vybavenost
Obec vlastní několik nemovitostí občanské vybavenosti – v Lodhéřově kulturní dům a budovu
mateřské školy, budovu základní školy a dva bytové domy. V průběhu posledních sedmi let došlo
k jejich postupné rekonstrukci. V současnosti se řeší přestavba hasičské zbrojnice, která je
nevyhovující. Původně se zamýšlela rekonstrukce stávající, ale nyní se zvažuje i výstavba nové
na obecním pozemku v blízkosti obecního úřadu.
Ve Studnicích se nachází obecní domek, který slouží ke klubové činnosti přátel osadního domku.
V případě potřeby setkání s obyvateli Studnic, slouží tato budova i k tomuto účelu. Dále je zde
prodejna se smíšeným zbožím. Tu zajišťuje družstvo JEDNOTA COOP. Všechny budovy se obec
snaží postupně modernizovat a renovovat.
Inženýrské sítě
Ve vlastnictví obce je vodovod pro Lodhéřov, Studnice a Najdek a od konce roku 2013 i čistírna
odpadních vod a kanalizace v Lodhéřově. Lodhéřov je plynofikován. V loňském roce proběhla
ve Studnicích výstavba vodovodního přivaděče, neboť obec dlouhodobě bojovala s nedostatkem
pitné vody, kterou musela dovážet. V současnosti se aktualizují projekty na kanalizaci v této místní
části. Obcemi prochází jak silnice ve vlastnictví správy a údržby silnic, tak i místní komunikace.
Postupně dochází k jejich opravám. V Lodhéřově byla v roce 2014 novým povrchem opatřena
hlavní silnice, a to po vybudování kanalizace, stejně tak byly opraveny i místní komunikace. Koncem
loňského roku dostala nový povrch i hlavní komunikace do Najdeka.
Odpadové hospodářství
V rámci odpadového hospodářství je obec zapojena do systému společností EKO-KOM,
ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP. Svoz odpadů zajišťuje společnost AVE CZ, pobočka J. Hradec.
V obci je vybudované sběrné místo, kde mohou občané odevzdávat i směsný odpad a je zde
zajišťován zpětný odběr elektrospotřebičů. Svoz odpadů dvakrát ročně zajišťují hasiči při takzvané
„železné neděli“. Svážejí připravené odpady, které následně se zaměstnancem obce vytřídí
a předávají výše zmíněným firmám. Obec podporuje zlepšování třídění odpadů. Za tímto účelem
posílila stanoviště kontejnerů tříděných odpadů. Informace o třídění odpadů poskytují občanům
internetové stránky obce i články v místním zpravodaji. Třídit se učí již děti ve škole a školce. Jsou
zapojeni do různých environmentálních výchovných programů. V letech 2015 a 2016 měli občané
možnost zakoupit si za zvýhodněnou cenu domácí kompostéry. Tuto možnost využilo cca 110
domácností. Vzhledem k vývoji odpadového hospodářství se do budoucna chystá změna sběru
odpadů, a to svozem vytříděného odpadu přímo z domácností a evidence pomocí čárových kódů.
Ve Studnicích a v Lodhéřově mají občané možnost odevzdávat textilní odpad do kontejnerů.
Od loňského roku nově třídíme i biologicky rozložitelné odpady
Úspory energií
Občané ve svých nemovitostech nebo provozovnách využívají zejména elektrickou energii z veřejné
sítě. Nejčastějšími topidly jsou kotle na dřevo, pelety nebo brikety, v některých domácnostech

OBEC LODHÉŘOV, STUDNICE A NAJDEK

Strana 10

Příloha podmínek

využívají uhlí. Část nemovitostí (všechny obecní budovy i několik soukromých) vytápí prostory
plynem. Ojediněle a spíše u novostaveb se vyskytují tepelná čerpadla. V Najdeku jsou u jedné
nemovitosti osazeny solární panely.
Nové stavby jsou budovány jako nízkoenergetické nebo pasivní. Majitelé původních staveb
se v rámci úspor energií snaží zateplovat nebo vyměňovat tepelné zdroje. Tyto výměny podporoval
i dotační program „Zelená úsporám“.
Před několika lety proběhla nabídka možnosti vybudování větrných elektráren v Lodhéřově
i v Najdeku, což se nesetkalo s podporou tehdejších zastupitelů ani občanů. Jiné netradiční zdroje
energie zde nebyly nabízeny ani vyhledávány.
7. PÉČE O VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, PŘÍRODNÍ PRVKY A ZELEŇ V OBCI
Veřejná prostranství a zeleň v obci, přírodní prvky
V roce 2016 si obec nechala zpracovat odborným zahradními a krajinářským architektem studii
na úpravu zeleně v obci. Jednalo se zejména o úpravu veřejného prostranství na návsi ve Studnicích,
dále o úpravu hřbitova a přiléhajícího svahu na návsi, školní zahrady a prostoru před budovou
základní školy. V současné době dochází k postupné realizaci. Nová výsadba bude probíhat zčásti
svépomocí vlastními zaměstnanci obce, zčásti odbornou firmou. Na realizaci těchto úprav
se snažíme využít dotační programy.
U silnice ze Studnic do Lodhéřova je vysazena alej z lípy srdčité. Lípa, jako národní strom, je často
v naší lokalitě vysazována. Stejně tak se provádí pravidelná údržba vzrostlých stromů odborným
arboristou. Ve spolupráci se správou a údržbou silnic probíhá po nuceném kácení stromů podél
silnic následná výsadba nových dřevin. Do zajímavých projektů se zapojují i děti ze školy, například
projektem „Zasaď strom“, kdy děti sázely stromy na školní zahradě nebo na jiných místech v obci.
Zaměstnanci pravidelně zajišťují údržbu a sečení veřejných prostranství. Za tímto účelem využívá
obec brigádnickou výpomoc místních spolků. Hasiči se starají o sečení potoka.
Péče o vodní toky
Lodhéřovem prochází Ženský potok. Po většinu roku se jedná o nevelký potůček, který v horní části
obce lemuje obytná stavení a vytváří romantická zákoutí. Dojde-li však k jeho rozvodnění, nabírá
sílu zákeřné řeky, vyplavuje blízká obydlí a způsobuje nemalé škody. Pod návesním rybníkem byl
potok v minulých letech zregulován a od návsi pod kostelem byl v 80. letech uzavřen do betonových
kvádrů. V současnosti se projednává s vlastníkem – Povodním Vltavy vybudování regulace i v horní
části.
V obcích se nachází několik rybníků. I jejich údržbu si mezi sebe dělí spolky – myslivci a hasiči,
některé menší rybníčky mají propachtované i soukromí občané. Rybníky návesní a Skřivančák byly
v letech 2008-9 odbahněny a revitalizovány. V současnosti má obec zpracovaný projekt
na revitalizaci a odbahnění rybníku v dolní části Lodhéřova nazývaného koupaliště. Ten slouží
i jako zázemí pro hasiče.
8. PÉČE O KRAJINU
Obec hospodaří s 288 ha lesních pozemků, pro které má do roku 2025 zpracovaný lesní
hospodářský plán. Péči o lesy má na starost odborný lesní hospodář. Ten plánuje těžbu, likvidaci
stromů napadených kůrovcem a zároveň novou výsadbu. Za tímto účelem jsou zaměstnány u obce
dvě zaměstnankyně. Těžbu a přibližování dřeva zajišťuje mechanizací i koňmi dlouholetý
spolupracovník a drobný živnostník z Velkého Ratmírova. Tím je zajištěno šetrné obhospodařování
lesa.
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Obec dále vlastní i zemědělsky obhospodařovatelné pozemky. Ty jsou propachtovány ZD RADELO,
soukromým zemědělcům či soukromým osobám.
V Lodhéřově od zmíněného koupaliště pod čistírnu odpadních vod je vymezen biokoridor, který je
jedním z prvků systému ekologické stability.
Protipovodňová opatření
Potok v Lodhéřově spravuje Povodní Vltavy s. p. S ním je v současnosti projednávána možnost
regulace toku, a to v horní části obce. Při přívalových deštích v minulých letech došlo k rozlití vody
mimo koryto a zaplavení okolních pozemků či domů. Záplavy nejednou postihly občany Lodhéřova
a Studnic zejména při prudkých deštích. Na vině byly i nevhodně osazené plodiny na zemědělské
půdě, které velké množství vody nedokázaly zadržet. Regulace potoka je tak jednou z priorit
v následujících letech. Ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem a ZD RADELO řeší obec
protierozní opatření proti splachům zemědělské půdy.
9. PŘIPRAVOVANÉ ZÁMĚRY
V následujícím období bychom rádi zrealizovali tyto záměry:

Název akce
Rekonstrukce autobusové
čekárny

Připravované záměry
Předpokládané
Termín
náklady v Kč
realizace

Zdroje-vlastní
v Kč

Zdroje-cizí
v Kč

50 000 Kč

2016-2021

50 000 Kč

0 Kč

13 000 000 Kč

2016-2021

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

Rekonstrukce veřejného
osvětlení

500 000 Kč

2016-2021

250 000 Kč

250 000 Kč

Rozšíření a opravy místního
rozhlasu

100 000 Kč

2016-2021

50 000 Kč

50 000 Kč

Opravy fasády, výměna oken
a rekonstrukce v KD

2 000 000 Kč

2016-2021

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Rekonstrukce požární
zbrojnice

500 000 Kč

2016-2021

250 000 Kč

250 000 Kč

Opravy bytového fondu obce

300 000 Kč

2016-2021

150 000 Kč

150 000 Kč

Rozšíření a doplnění Naučné
stezky Čertův kámen

100 000 Kč

2016-2021

50 000 Kč

50 000 Kč

Vybudování odpočinkové
zóny

100 000 Kč

2016-2021

50 000 Kč

50 000 Kč

Doplnění a rozšíření
dětských hřišť

100 000 Kč

2016-2021

50 000 Kč

50 000 Kč

Opravy božích muk, křížů,
kaplí apod.

200 000 Kč

2016-2021

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

2016-2021

50 000 Kč

50 000 Kč

500 000 Kč

2016-2021

250 000 Kč

250 000 Kč

Vybudování kanalizace
Studnice (vč.čerpání do ČOV)

Výstavba kolumbária
Pořízení zařízení na
nakládku kontejnerů na
odpady
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Rekonstrukce a zastřešení
ploch tříděného odpadu
Opravy protipožárních
nádrží, revitalizace rybníků
Nákup techniky na údržbu
lesa

250 000 Kč

2016-2021

150 000 Kč

100 000 Kč

1 500 000 Kč

2016-2021

750 000 Kč

750 000 Kč

300 000 Kč

2016-2021

150 000 Kč

150 000 Kč

10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V OBCI
Na území našich tří obcí se nachází telekomunikační zařízení k posílení signálu, a to všech tří
největších operátorů. Bohužel to v určitých místech znamená horší signál pro mobilní telefony
a internet. Zejména v Najdeku není pokrytí ideální. V Lodhéřově způsobuje problémy se signálem
jeho členitost, ale i tak se do většiny domácnosti podařilo internet dovést. V knihovně a zasedací
místnosti v KD posílila obec připojení internetu, a to zejména z důvodu pořádání počítačových
kurzů nebo besed s internetovou prezentací.
Obec provozuje internetové stránky, kde návštěvníci naleznou kromě zákonem stanovených
informací údaje o místních aktivitách, spolcích, důležitá telefonní čísla, zajímavé odkazy, fotogalerii
a mnoho dalších zajímavých informací. Obec informuje občany o dění v obci zasíláním e-mailových
zpráv, prostřednictvím Facebooku a nově také prostřednictvím stránek www.hradeczije.cz.
V místním rozhlase jsou vysílány zprávy o konání společenských, kulturních nebo sportovních
akcích, ale také třeba gratulace místním občanům.
Obec provozuje systém Czechpoint, legalizaci podpisů a vidimaci dokumentů.

PŘÍLOHA Č. 1 – FOTOGRAFIE POHLEDNICOVÉHO TYPU
Foto č. 1 Lodhéřov – letecký snímek obce
Foto č. 2 Studnice – letecký snímek obce
Foto č. 3 Najdek – letecký snímek obce
Foto č. 4 Budova základní školy v Lodhéřově
Foto č. 5 Budova kulturního domu včetně obchodu a pohostinství a budova MŠ v Lodhéřově
Foto č. 6 Náves pod kostelem v Lodhéřově
Foto č. 7 Luďkova hračkolna v Lodhéřově č.p. 15 – výstava dřevěných hraček
Foto č. 8 Nemovitost č. p. 91 v Lodhéřově
Foto č. 9 Lodhéřovský betlém – nejstarší papírový betlém
Foto č. 10 Interiér kostela svatého Petra a Pavla v Lodhéřově
Foto č. 11 Interiér zrekonstruované obecní knihovny v Lodhéřově
Foto č. 12 Budova bývalé školy ve Studnicích, nyní v soukromém vlastnictví
Foto č. 13 Nově vystavěná zvonička ve Studnicích, osazen původní zvon
Foto č. 14 Kaplička v Najdeku
Foto č. 15 Zimní krajina – kříž v Najdeku
Foto č. 16 Malebná podzimní krajinka – Lodhéřov pod Čertovým kamenem
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PŘÍLOHA Č. 2 – FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍCÍ SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT
Foto č. 1 Myslivecké sdružení Čerťák Lodhéřov – naháňka na divočáky
Foto č. 2 Tradiční masopustní průvod pořádaný TJ Sokol Lodhéřov
Foto č. 3 Sazka olympijský víceboj – odměna žákům ZŠ – návštěva olympioniček
Foto č. 4 Dětský den ve Studnicích pořádaný spolkem přátel osadního domku
Foto č. 5 Otevření Naučné stezky Čertův kámen – úvodní stanoviště v Lodhéřově
Foto č. 6 Vrch Čertova kamene – foto z otevření a doprovodného programu
Foto č. 7 Oddíl fotbalu – Turnaj o Pohár starostky obce
Foto č. 8 Divácká účast na fotbalovém turnaji
Foto č. 9 Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Lodhéřov
Foto č. 10 Divadelní pohádka „Oženíme Vratíka“ v podání místního ochotnického souboru
Foto č. 11 Hasičský souboj složek pořádaný u koupaliště v Lodhéřově
Foto č. 12 Pyžamová párty – pořádá spolek KUNA v sále KD Lodhéřov
Foto č. 13 Čertovské odpoledne pro děti – pořádá spolek KUNA v sále KD Lodhéřov
Foto č. 14 Vánoční turnaj v káče – pořádají přátelé spolku káči v pohostinství v Lodhéřově
Foto č. 15 Vánoční turnaj ve stolním tenise – pořádá TJ Sokol, oddíl stolního tenisu
Foto č. 16 Zpívání vánočních kolek v kostele sv. Petra a Pavla v Lodhéřově
Foto č. 17 Pohádkový les plný her a zábavy-zážitková trasa v délce cca 4 km, pořádá spolek KUNA
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Informace pro vyhodnocení Ceny naděje pro živý venkov
Název spolku či
neformálního sdružení*

Od
ha
d
po
čtu
čle
nů

Rok
vznik
u

Zapojení dětí a
mládeže do činnosti
spolku – ano/ne, lze
uvést odhad %
zapojení

Je činnost
zaměřena i
na seniory?

Počet
samostatně
organizova
ných akci

Uveďte max. 2-3
nejvýznamnější akce

Počet
akcí, na
kterýc
h
spolek
spolup
racuje

43
+
32

1949

Ano – 8%

Ano

7

Masopust, Fotbalový turnaj o
Pohár starostky, Vánoční turnaj
ve stolním tenisu

4

Myslivecké sdružení Čerťák
Lodhéřov, z.s.

24

1955

Ne

Ano

7

Poslední leč, Myslivecký ples,
rybářské závody

2

Hasiči-JSDHO, SDH

16

19471948

Ne

Ne

4

Pouťová zábava, souboj složek,
hasičské závody

3

Kulturně umělecká nezávislá
asociace, z.s.

18

2012

Ano – 20%

Ne

8

Pyžamová párty, Mikulášské
odpoledne, Zpívání koled-sbor

5

Ochotníci Lodhéřov

13

2012

Ano – 7%

Ne

1

Divadelní představení-pohádka
„Oženíme Vratíka“

Přátelé osadního domku ve
Studnicích

7

2007

Ne

Ano

2

Velikonoční turnaj ve stolním
tenise, Dětský den

Hudební skupina Tragedis

7

2008

Ne

Ne

2

Hudební vystoupení-koncerty

Klub přátel káči

6

1995

Ne

Ano

3

Turnaj v káče-velikonoční,
posvícenský a vánoční

TJ SOKOL LODHÉŘOV, z.s.
(odd. fotbalu, odd. stol.tenisu)

Odpověď
Ano/ne

2

Řádky je možno přidávat dle potřeby. * Vyplňujte spolky registrované i neregistrované. * Vyplňujte spolky působící i v místních částech obce.
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