Květnové oslavy

KVĚTNOVÉ OSLAVY

Československý národ odhodil svá pouta a promluvil po létech opět svou vlastní řečí, jak mu ji diktovalo jeho srdce. Nastalo vítání našich osvoboditelů –
rudoarmějců a amerických vojínů. Odevšad ozýval
se jásot, nadšení, radostný pláč, mávání praporky,
hymna… Nad hroby tyranů zpívala naše svoboda
vykoupená krví mučedníků. Doba strašných zkoušek minula, nastala doba nové práce, výstavba naší
těžce postižené vlasti.

Květnové oslavy konce druhé světové války, jak je zaznamenal v kronice
Obce Lodhéřov a v Pamětní knize státní školy v Lodhéřově v květnu 1945
pan Josef Prener, první předseda MNV a ředitel školy:
„Den radosti a jásotu v celém národě. Den skončení boje na barikádách. Den
příchodu Rudé armády do Prahy, vítězství nad Němci a ukončení druhé světové války. Byl to den vykoupení, svobody a samostatnosti. Československý
národ odhodil svá pouta a promluvil po létech opět svou vlastní řečí, jak mu
ji diktovalo jeho srdce. Nastalo vítání našich osvoboditelů – rudoarmějců
a amerických vojínů. Odevšad ozýval se jásot, nadšení, radostný pláč, mávání praporky, hymna… Nad hroby tyranů zpívala naše svoboda vykoupená
krví mučedníků. Doba strašných zkoušek minula, nastala doba nové práce,
výstavba naší těžce postižené vlasti.“

PRVOMÁJOVÉ POLIBKY POD
ROZKVETLÝM STROMEM

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ

Květen je měsíc lásky a tradici prvomájového polibku pod
rozkvetlým stromem zná snad každý. Je jedno o jaký kvetoucí
strom se jedná, v nouzovém případě postačí i rozkvetlá větvička. Pro políbené slečny a ženy to znamená, že v daném roce
neuschnou, budou krásné a přitažlivé. Vznik této tradice je
zahalen tajemstvím a není jednoznačný. Pravděpodobně se
jedná o novodobý svátek a lidé si jej spojují zejména s jarem,
láskou, plodností. Radost a lásku podněcuje i opojná vůně
květů. A stromy jsou symbolem života.
Letošní jaro je u nás ve znamení výsadby nových stromů.
A tak byly vysazeny okrasné jabloně – například naproti obecnímu úřadu, u mateřské školy nebo ve Studnicích. U hřbitovní
zdi vysadily děti ze školy hlohy. V průběhu roku se budou dosazovat lípy a sakury. Takže míst, kde se budete moci políbit
pod rozkvetlým stromem, bude stále více. Sázejte stromy!

V těchto chvílích před 72 roky jsem se za stejně krásného slunečního dne
s rodiči tiskl v chlívku k otepím slámy. Když se za sousedovým barákem objevila šestice ruských letadel, nebyl čas vyhledat „vhodnější místo“ k úkrytu.
Těžko jsme rozeznávali zvuk střelby z letadel od ran hořící munice v německých obrněncích před barákem a praskání sousedovy hořící eternitové
střechy. Já jsem se nahlas modlil. Maminka, která viděla na naši šindelovou
hořící střechu, zavelela: „Honem pryč, nebo uhoříme.“ Sama ještě stačila
odvázat v sousedním chlívku obě kozy. Naši sousedé z obou stran káceli
dřevěné ploty, aby mohli s námi uniknout.
Nevím komu poděkovat…
Antonín Špát, Lodhéřov 8. května 2017 před polednem

PRODEJNA COOP JEDNOTA VE STUDNICÍCH

Jitka Matoušková

V březnu letošního roku došlo v prodejně potravin ve Studnicích ke změně
vedoucí provozovny. Novou vedoucí je paní Radka Mertlová, která původně ve Studnicích žila a nyní bydlí v Lodhéřově. Je tedy nasnadě,
že místní občany dobře zná a s oborem má několikaleté zkušenosti. Nabízí
různý sortiment zboží od potravin přes drogistické zboží až po zboží pro
domácnost a zahradu. Zájem o návštěvu obchodu ze strany studnických
občanů vzrostl a věříme, že i nadále bude trvat a paní Radce přejeme samé
spokojené zákazníky.

SÁZENÍ STROMŮ
Ve čtvrtek 27. 4. 2017 pomáhali žáci naší školy obci s výsadbou nových stromů pod kostelem na návsi v Lodhéřově. Zasadili jsme 3 hlohy jako náhradu za již poražené stromy. Tyto
stromy ponesou označení, že při jejich výsadbě jsme pomáhali
a proto jim popřejme, aby zde dlouho rostly do krásy.

Zdeňka Klesalová, starostka

Mgr. Karel Král, ředitel školy

Začínající léto láká k osvěžení v domácích zahradních bazénech. Nesprávný
postup však může způsobit potíže nejen jim, ale také sousedům. Při rychlé
změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mohou z vodovodního potrubí uvolnit sedimenty. To se projeví zákalem vody nejen v místě odběru, ale
i v jeho okolí. Navíc také hrozí pokles tlaku ve vodovodní síti.
Problémy v souvislosti s napouštěním zahradních bazénů řeší vodohospodáři každoročně na mnoha místech. Stává se, že lidé volají kvůli tomu, že
mají v bazénu po napuštění „zelenou“ vodu. Tento optický jev způsobují mikročástice železa, které se do bazénu dostalo právě při jednorázovém napouštění. Přesto však si mohou být lidé jisti tím, že voda ve vodovodním řadu je
ze zdravotního hlediska v pořádku. Není ani třeba jí z bazénu vypouštět, po
přidání činidel (vločkovač, korekce pH) a ﬁltraci se její vzhled upraví.

V poslední době se vodohospodáři setkávají i s tím, že lidé napouštějí vodu
do bazénů přímo z vodovodních hydrantů. Toto se dá kvaliﬁkovat už jako
trestný čin, protože vodu z hydrantu mohou bezplatně odebírat pouze hasiči a to jen při záchranných a likvidačních pracích. V ostatních případech
může hrozit pokuta až do výše 50 tis. korun.
Jaké je tedy základní pravidlo pro bezpečné napouštění bazénů? Předem
se domluvte na napouštění bazénu s provozovatelem vodovodu, tj. Obcí
Lodhéřov na telefonu: 384 385 126 nebo 607 706 579 nebo 702 018 201.
Při napouštění z vodovodní přípojky, napouštějte bazén pomalu a mimo
odběrovou špičku! Dodržením správného způsobu napouštění bazénů
předejdete problémům s kvalitou vody ve vodovodním řadu, která může
postihnout všechny odběratele!
Zdroj: Čevak a.s. Jindřichův Hradec, www.cevak.cz

VÝSTAVA BETLÉMŮ V KAMENICI NAD LIPOU - PROSBA

POD BRČÍKEM

PŘÁNÍ

Svaz tělesně postižených (STP) v Kamenici nad Lipou chce uspořádat na
zámku předvánoční výstavu betlémů, i papírových skládacích. Prosíme
tímto, kdo nějaký doma máte, o jeho zapůjčení. Sami odvezeme a zpět přivezeme. Ozvěte se, prosím, na telefonu 720 254 389. Předem mnohokrát
děkujeme!

Tam kdes pod Brčíkem
z houfu skromných rybníčků
vydala se po údolí s ptačím křikem
mlha k hnízdům človíčků.

Až promění se
květy v plod,
až ulomí se
svárů hrot

Milosrdná, v barvě sbíraného mléka,
přikrýt chce co lidskou mysl dusí.
Zlobu však, jež všechny leká,
odpouštět si lidé sami musí.

a polibek
vráska bude chtít,
ještě pak
chci s láskou žít.

Milena Pikalová, Dobšova 198, 394 70 Kamenice nad Lipou.
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RIZIKA PŘI NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

Máje se staví už celá staletí a naši předkové jimi vítali jaro. Jinde je účelem stavěním máje přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání. Především to ale má být oslava
mládí, lásky a plodnosti.
Krátce a jednoduše stojící májka znamená, že vesnice žije
a přežije a my můžeme být právem hrdí, že Lodhéřov takovou
živou obcí je. Tady se nabízí příležitost, jak poděkovat všem,
kteří se stavění májky účastní: Díky, děláte záslužnou věc.
Ondřej Stránský

OBSAH ČÍSLA
NOVÝ OKRSKOVÝ VIKÁŘ

VESNICE ROKU 2017

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ LODHÉŘOV

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

ZPRAVODAJ OBCÍ LODHÉŘOV, STUDNICE A NAJDEK
ČTVRTLETNÍK II/2017
EV. Č.: MK ČR 20299

FARNOST LODHÉŘOV PŘEDSTAVUJE PANA IVO PROKOPA,
NOVÉHO OKRSKOVÉHO VIKÁŘE
Pocházím z Českých Budějovic, kde jsem se v roce 1970 narodil, později
maturoval na biskupském gymnáziu a pracoval pět let ve vědecké knihovně. Po dvou létech studia na Jihočeské univerzitě jsem se v roce 1997 vydal
do Prahy, abych se zde v semináři připravil na kněžství a teologická studia
dokončil na Karlově univerzitě.

Byl jsem sice jako dítě pokřtěn, ale v Boha původně nevěřil a do kostela
nechodil. Církev mi byla spíše nesympatická. Postupně jsem však začal některé věci přehodnocovat. Velice mi při tom pomohly pořady a knihy Jiřího
Grygara o kosmu a také romány Karla Maye odehrávající se na Balkáně
a v Orientu. Hlavní hrdina Kara ben Nemsí se tam netajil se svou křesťanskou vírou, vedl diskuse s muslimy, modlil se, podle křesťanství skutečně jednal. Tam jsem poprvé poznal, že víra nemusí být něco podivného
a nepříjemného. Zajímala mne také architektura klášterů řádu cisterciáků.
Žasnul jsem, jak mniši dokázali civilizovat nehostinná území, aniž by je
zdevastovali, jaké nádherné stavby tam dokázali vlastníma rukama postavit, a tázal se, co je k tomu vedlo, proč to dělali a obdivoval jejich vytrvalost,
skromnost a vynalézavost.

JUBILEA OBČANŮ 4–6/2017

Navíc k nám tehdy přišel nový farář, který mne zaujal velice zajímavými
promluvami. Ještě mi nebylo 16 let, když jsem poprvé klekl u zpovědnice a pak přistoupil k 1. svatému přijímání. Vlastní rozhodnutí ke kněžství
mohu přesně datovat. Bylo to o Vánocích 26. prosince 1986. Pan farář tehdy
hovořil o životě bohoslovců v Litoměřicích, kde v té době byla teologická
fakulta. Nadchlo mne, že se někde lze naučit latinsky, řecky a hebrejsky,
současně poznat ﬁlosoﬁi, psychologii, dějiny, zabývat se otázkami vzniku
vesmíru i budoucnosti a smyslu světa i smyslu mého vlastního života. Než
jsem došel z kostela domů (bylo to čtyři kilometry) rozhodl jsem se, že chci
být knězem. Trvalo to však ještě dlouhých 16 let, než jsem k tomuto cíli
skutečně dospěl.
Po studiích teologie jsem v létě 2001 nastoupil v Jindřichově Hradci. Celkem jsem tam prožil tři roky, z nichž jeden byl mojí jáhenskou praxí a dva
roky jsem kaplanoval už jako kněz. Pak mi v roce 2004 pan biskup svěřil
první samostatnou duchovní správu a to na opačném konci diecéze ve Starém Rožmitále u Příbrami. Odtud jsem byl po sedmi létech povolán do Borovan u Českých Budějovic. V létě roku 2016 jsem se pak vrátil na své první
působiště do Jindřichova Hradce, nyní už jako okrskový vikář, a dostal do
správy i mnoho okolních farností, včetně Lodhéřova.
Těším se, že v lodhéřovském kostele budu moci sloužit alespoň občas
(a podle vašeho zájmu i pravidelně) mše, že se najdou rodiče, kteří zde
nechají pokřtít své děti. Zkrátka, že tato památka bude opět řádně sloužit
účelu, k němuž ji naši předkové před staletími postavili. Doufám, že i nádherná, ale nyní smutně opuštěná fara, najde své důstojné využití, třeba jako
centrum pro setkávání mládeže z našeho okresu.
Ve svém kněžském působení se stále přesvědčuji o tom, co řekl Pán Ježíš
v evangeliu: „není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry nebo
rodiče nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.“ Díky kněžské službě jsem se
spřátelil se spoustou skvělých lidí, o nichž bych jinak ani netušil, že existují.
Na sympatické lidi jsem narazil i Lodhéřově a mám z toho radost. Služba
Bohu, pokud se člověk snaží, aby byla poctivá, dokáže opravdu naplnit lidské nitro a já jsem velice vděčný, že mne k této službě Bůh pozval.

ZÁPIS DO ZŠ LODHÉŘOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis se uskutečnil v pondělí 3. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod. K zápisu se dostavili 4 žáci, z nichž
3 byli přijati, jednomu byl na žádost zákonných zástupců povolen odklad povinné školní docházky
o 1 rok. Jedna žákyně s trvalým pobytem v Lodhéřově se zúčastnila zápisu v Jindřichově Hradci, kam
byla přijata. V příštím školním roce nám tedy nastoupí 3 prvňáčci, jedná se o 2 chlapce a 1 dívku,
z toho všichni tři s trvalým pobytem v Lodhéřově.

ZÁPIS DO MŠ LODHÉŘOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis proběhl ve středu 19. dubna 2017 od 13.00 do 15.00 hod., ale tento termín byl prodloužen až do
12. května 2017. Přihlášku si podali zákonní zástupci 6 dětí. Bylo tak tedy přijato všech 6 dětí, některé
vzhledem k nízkému věku až v průběhu školního roku. Jedná se o 5 chlapců a 1 dívku, z toho všech
6 s trvalým pobytem v Lodhéřově. Letošní školní rok opustí mateřskou školu 4 předškoláci.
Kolektiv zaměstnanců školy i školky se na všechny prvňáčky a nové děti již těší!
Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

OBECNÍ KNIHOVNA

Sobota 3. června 2017 od 13h
DĚTSKÝ DEN
fotbalové hřiště Lodhéřov. Pořádá obec
Lodhéřov a místní spolky. Pro děti jsou
připraveny soutěže a zajímavé ceny.
Občerstvení je zajištěno.
Čtvrtek 8. června 2017 od 14 do 16 h
KRAJSKÁ HODNOTÍCÍ KOMISE
„VESNICE ROKU 2017“
připravený program v obci a na
návsi pod kostelem, expozice v sále KD
Lodhéřov. Přijďte!

Ivo Prokop

misi, která je celkem 10 členná, jak rozmanitý a hezký domov zde máme.
Že zde žijí šikovní, pracovití a veselí lidé, kteří se umí nejen postarat o své
domovy, ale rádi se baví a neváhají pomoci či sami realizují různé akce.
Soutěž není záležitostí jednotlivců, ale je důležité, aby se zapojilo co nejvíce občanů z Lodhéřova, Studnic i Najdeka, protože právě o jejich práci
a zájem o společenský život jde. Komise do naší vesnice zavítá ve čtvrtek
8. června 2017 ve 14.00 hodin a v rámci 2 hodinového bloku musíme
představit naše tři vesnice a ukázat to nejlepší, co zde máme. Věřím, že se
všichni společně budeme snažit odvést co nejlepší vizitku našich vesniček
i našeho života v nich. Nebráníme se dobrým a podnětným nápadům
z řad veřejnosti. Neváhejte a ozvěte se nám, rádi vás vyslechneme a dobré
nápady zrealizujeme.

Od doby, kdy knihovna dostala „nový kabát“ již uteklo pár týdnů a můžeme proto tak trochu bilancovat. Do knihovny si našlo cestu pár nových čtenářů, kteří v předchozích letech knihovnu nenavštěvovali. Také máme pár nových a snad i pravidelných čtenářů z řad dětí, což je fajn. Snažíme se pro děti
organizovat nějaké akce spojené se čtením knih, seznámení s dětskými knihami atd. Velmi vydařenou
akcí byla Noc s Andersenem, již teď se děti těší na to, až se příští rok budou moci zase zúčastnit. V současnosti jsme zapojeni do projektu Knížka pro prvňáčka. Její vyhodnocení a slavnostní předání knížek
nejen dětem z prvních tříd, ale všem žákům lodhéřovské školy proběhne v červnu.
Jelikož bychom chtěli podpořit hlavně děti v tom, aby pravidelně četly, mají možnost si z knihovny
nejen půjčovat knížky, ale také se v knihovně zdržet a číst si zde, a to každé úterý od 17.00 hod. (pokud
je knihovna v čase 16.00 – 17.00 hod. otevřena).
Rodiče, pokud mají Vaše děti zájem knihovnu navštěvovat, neváhejte, přijďte poprvé s nimi, zaregistrujte je jako čtenáře a poté si mohou knížky bezplatně půjčovat.

Zdeňka Klesalová, starostka

Dana Prokešová, knihovnice

VODNÉ, STOČNÉ, POPLATEK ZE PSŮ

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

Vodné, stočné a poplatek ze psů je potřeba uhradit nejpozději do 30. června 2017, a to buď hotově
v úředních hodinách v kanceláři OÚ nebo převodem na účet č. 157724015/0300.
Variabilní symboly: vodné 2310xxyyy, stočné 2321xxyyy, psi 1341xxyyy.
XX-obec Lodhéřov 01, Studnice 02, Najdek 03; yyy-číslo popisné.

V sobotu 20. května 2017 jsme v lodhéřovském kulturním domě přivítali
tři nové občánky obce, z toho dva chlapečky a jednu holčičku. Program
pro novorozené děti, maminky a ostatní členy rodiny připravili žáci naší
základní školy společně s paní učitelkou. Rodiče s dětmi obdrželi od Sboru
pro občanské záležitosti v Lodhéřově pamětní listy, ﬁnanční dar, hračku
i knihu pro děťátko a maminky byly podarovány květinou. Samozřejmostí
bylo i fotografování dětí v kolébce. Dětem i rodičům přejeme mnoho spokojenosti a především zdraví.
Vítání občánků zajišťuje Sbor pro občanské záležitosti. Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Miladě a Františkovi Kazdovým, kteří dlouhodobě
působili v SPOZ a pomáhali zajišťovat vítání občánků, setkání důchodců
jubilantů nebo setkání heligonkářů. Oběma do dalších společných let přejeme zejména pevné zdraví a rodinné štěstí! Nově vítáme mezi členy SPOZ
paní Zdeňku Jurigovou ze Studnic.
Zdeňka Klesalová, starostka

duben
Marta Roskovská, Lodhéřov čp. 44
Zdeňka Zelingerová, Lodhéřov čp. 149
Milan Pavlů, Studnice čp. 25
Marie Podobová, Lodhéřov čp. 47
Jaroslava Hronová, Lodhéřov čp. 173
Jaroslav Medek, Studnice čp. 27
květen
Hana Blatná, Lodhéřov čp. 225
Blažena Medková, Studnice čp. 27
Anna Bartůšková, studnice čp. 44
Antonín Hák, Lodhéřov čp. 36
Marie Kubíčková, Lodhéřov čp. 134
Milan Čermák, Lodhéřov čp. 37
Jaroslav Mertl, Lodhéřov čp. 130
červen
Božena Vašková, Lodhéřov čp. 221
Zdeňka Komárková, Studnice čp. 1
Jaroslava Aujezdská, Najdek čp. 27

PLÁNOVANÉ AKCE

SOUTĚŽÍME O TITUL „VESNICE ROKU 2017“
Milí spoluobčané, někteří z vás si již určitě všimli, že jsme se společně se zastupiteli a představiteli místních složek v obci rozhodli vstoupit do prestižní
soutěže pořádané v rámci Programu obnovy venkova nazvané „Vesnice
roku 2017“, jejíž 23. ročník právě běží. Soutěž je rozdělena podle jednotlivých krajů a vítěz krajského kola dále postupuje do celostátního, kde obdrží
titul nejvyšší včetně náležité ﬁnanční odměny. Ani vítězové krajských kol
nepřijdou o svoji odměnu. Navíc soutěží i v udělování jednotlivých stuh,
kdy každá jednotlivá stuha má svoji barvu a vystihuje jednotlivé oblasti spolupráce (např. spolkový život, aktivity občanů, veřejnou zeleň, péči
o krajinu, občanskou vybavenost, připravované záměry, péče o stavební
fond).
Celkem soutěží 211 obcí z celé České republiky a z okresu Jindřichův
Hradec jsme zapojeni pouze my a obec Kačlehy. Rádi bychom ukázali ko-

V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

Od 1. května 2017 je v platnosti nový ceník. Najdete ho na stránkách obce nebo na úředních a informačních deskách.
Jitka Matoušková

ÚŘEDNÍ HODINY OD 1. 4.2017:
PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK

7.00h – 12.00h
7.00h – 12.00h
7.00h – 12.00h

12.30h – 16.30h
12.30h – 16.30h
12.30h – 13.30h

(ÚTERÝ A ČTVRTEK ZAVŘENO 7.00h-12h 12.30h-15.30h pouze sjednaná jednání)
noví občánci: Vendula Salabová, Pavel Reisner, David Otto
VYDÁVÁ OBEC LODHÉŘOV, www.lodherov.cz

Pátek 23. – sobota 24. června
MULTI-S RADOUŇSKÁ RALLYE
Sobota 1. července 2017 od 14h
POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV.
PETRA A PAVLA
zazpívá Lodhéřovský andělský sbor
(znáte jej z vánočního zpívání v kostele)
Sobota 1. července 2017 od 20h
POUŤOVÁ ZÁBAVA
pořádají členové JSDHO,
hraje KOCOUR & friends Soběslav
Sobota 26. srpna 2017 od 20h
PYŽAMOVÁ PÁRTY
pořádá KUNA z.s., hraje SCARLET
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Přijďte si zahrát tenis, volejbal nebo
nohejbal na lodhéřovské víceúčelové
hřiště!
Objednávky a podrobnější informace
Vám sdělí správce hřiště pan Zdeněk
Čejna na telefonu 606 804 059.
KERAMICKÁ DÍLNA – PŘIJĎTE SI
VYMODELOVAT VLASTNÍ VÝROBKY!
Dílna bude otevřena v neděli 25. června
2017 od 15h.
V měsících červenci a srpnu 2017 bude
keramická dílna pro veřejnost otevřena
individuálně po dohodě s pracovníky
OÚ.

