JSDHO LODHÉŘOV – DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY
Varování a informování obyvatelstva:
V České Republice je zajišťováno pomocí jednotného systému varování.
V Lodhéřově jsou celkem dvě sirény jednotného systému varování (na budově obecního úřadu a na bytovém domu č. p. 193). Studnice a Najdek
zajištěny pouze pomocí obecního rozhlasu.

PF 2018

Pálení „klestí“ z porostu:
Při pálení klestí z porostu, např. při těžbě dřeva v lese je nutné vždy hlásit
na Hasičský záchranný sbor. Na internetových stránkách paleni.izscr.cz lze
během pár minut zaregistrovat plánované pálení a vyhnout se tak případným pokutám při neohlášeném pálení.

Ať Vaše kroky vedou vždy tím správným směrem!
Všem spoluobčanům i obchodním partnerům
přejeme pevné zdraví a úspěšné vykročení do
Nového roku

Povodně a lokální záplavy:
Kromě záchrany lidských životů, zvířat a majetku je důležité zajistit opatření proti znečištění vod, tj. neodkrývat kanály s plným víkem, patřící k čistírně odpadních vod. Při odkrytí kanálů dojde k zvýšenému průtoku odpadních vod a může tak dojít k poškození systémů čistírny odpadních vod
(náklady na znovuobnovení jsou v řádech statisíců korun).

Existují tři základní zvukové signály varování a informování obyvatelstva:
1) všeobecná výstraha
Při vyhlášení této výstrahy je každý informován o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události (nepřetržitý, kolísavý tón).
Následuje informace o opatření k ochraně obyvatelstva, v Lodhéřově obecním rozhlasem nebo pomocí složek integrovaného záchranného systému
(dobrovolných hasičů). Při vyhlášení zachovejte klid, zavřete okna a dveře,
využijte televizní či rádiový přijímač k získání podrobnějších informací.
2) požární poplach
Slouží ke svolání jednotek požární ochrany, v Lodhéřově určeno pro dobrovolné hasiče.
3) akustická zkouška sirén
První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška
provozuschopnosti celého systému varování (ve 12.00).

MILÍ SPOLUOBČANÉ,

Evakuace a evakuační zavazadlo:
Dojde-li k mimořádné události, může být nařízena evakuace a Vy budete
muset opustit svůj dům či byt. Uhaste otevřený oheň v topidlech a vypněte
elektrické spotřebiče kromě lednice, uzavřete přívod plynu a vody. Ověřte, zda další rodinní příslušníci a sousedé o evakuaci vědí. Malým dětem
ideálně vložte do kapsy papír se jménem a adresou. Připravte si s sebou
evakuační zavazadlo (doklady, smlouvy a jiné cenné dokumenty, peníze
a osobní cennosti, léky, které užíváte, základní trvanlivé potraviny, pitnou
vodu, nůž, hygienické potřeby, teplé oblečení, obuv, mobilní telefon, nabíječka, přenosné rádio, dioptrické brýle, pokud používáte).

přiblížil se konec roku 2017 a s ním období vánoc. Chtěli bychom všem popřát především pevné zdraví, spoustu štěstí,
klidu a pohody. Věříme, že letošní končící rok Vám přinesl
mnoho příjemného a přejeme Vám, aby ten příští rok 2018 byl
ve znamení radosti, lásky, štěstí a pozitivních událostí!
Zaměstnanci obecního úřadu

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY

Čištění komínů, kontrola a revize:
Neudržovaná topná tělesa, kamna a zanesené komíny špatně fungují a roste nebezpeční vznícení sazí a vzniku požáru či otravy jedovatými plyny.
Každý majitel domu je povinen zajistit kontrolu a čistění používaných
komínů kvaliﬁkovaným kominíkem alespoň 1x ročně (vždy před topnou
sezónou). U spotřebičů do 50 kW se provádí kontrola 1x za rok a nezáleží
na druhu paliva (pevné, kapalné či plynné). Čištění se provádí u pevných
paliv 3x za rok (při sezónním provozu jen 2x za rok), u kapalných paliv 3x
za rok, u plynných paliv 1x za rok. Seznam revizních techniků a kominíků
naleznete na www.skcr.cz
Členové jednotky SDH přejí všem občanům klidné a pohodové vánoční
svátky a aby se Vám vyhnuly výše zmíněné pohromy.

• Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to do domu smůlu
a neštěstí
• Zlaté prasátko se zjevovalo o Štědrém večeru všem těm,
kteří dodrželi celodenní půst. Zatím nikdo nepopsal, jak
vlastně vypadá.
• Na Štědrý den nepište své milé nebo milému zamilované
psaní – mohlo by to znamenat rozchod
• Krájení jablíčka napříč – hvězdička je zdraví, křížek nemoc
• Pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů. Když se lodička nepotopí, budete celý rok zdraví a šťastní
• Kapří šupiny pod talířem u štědrovečerní večeře zajistí stolovníkům další rok peníze

Petr Hronza, velitel družstva

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce se zapojili členové a příznivci spolku KUNA do většiny
společenských akcí, které pořádala buď obec, nebo ostatní místní spolky.
S TJ Sokol připravili společně dětský maškarní karneval, lampiónový průvod a pálení čarodějnic. Ve spolupráci s dalšími, mysliveckým spolkem
a jednotkou dobrovolných hasičů, se podíleli na pořádání dětského dne.
Významně vypomohli i při prezentaci obce v soutěži Vesnice roku. Z dalších akcí můžeme jmenovat Pyžamovou párty a podzimní Drakiádu. Začátkem prosince srdečně zveme všechny děti na Čertovské odpoledne, kde
pro ně bude připraveno mnoho soutěží a veselá zábava. Ve spolupráci s obcí
a Lodhéřovským andělským sborem opět připravujeme Vánoční zpívání
koled v kostele sv. Petra a Pavla v Lodhéřově, a to na sobotu 23. 12. 2017
od 17.30 h. Pokud se v tento termín nemůžete zúčastnit, přijeďte si koledy
poslechnout v sobotu 16. 12. 2017 do kostela sv. Prokopa v Jarošově nad
Nežárkou, začátek je od 18h. Pořádáním Silvestrovských oslav zakončíme
rok 2017, a to v sále KD Lodhéřov.

Ocenění ve speciální kategorii „Stavitelství draků“ si odnesl Karel Lacko, jehož draci
netradičních tvarů mají dokonalé aerodynamické vlastnosti a létají neskutečně vysoko

Jitka Matoušková

Foto z Drakiády: Autor Lucie Plachá.

ODPOLEDNE S HARMONIKAMI
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Odpoledne s harmonikami se konalo v sobotu 11. listopadu v sále kulturního domu. Účinkujícími byli Family Pospíšil ze Štáhlav u Plzně a trio Veseláci. Pospíšilovi zahráli posluchačům nejen světoznámé melodie, ale také
lidové české písničky, které si s nimi mohli všichni zazpívat.
Obec tuto akci pořádá každoročně jak pro místní občany, tak i pro milovníky dobré hudby ze širokého okolí. Náklady na celou akci nejsou malé, vyšplhaly se přes 21.000 Kč, přičemž příjem ze vstupného činil 7500 Kč. Hlavním
důvodem pořádání je nabídnout zejména našim občanům kvalitní kulturní
zážitek za příznivou cenu v místě. Množství návštěvníků nás těší, avšak počet „přespolních“ byl opět větší než zájem místních.
Jitka Matoušková, foto: Jiří Hlakovský
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KUNA – CO SE UDÁLO A CO PLÁNUJEME

Vážení spoluobčané,
v závěru tohoto roku si dovoluji poděkovat všem, kteří se
aktivně podíleli na sportovních, společenských i kulturních
akcích pořádaných pro širokou veřejnost Obcí Lodhéřov.
Především si zasloužíte veliké poděkování při účasti a přípravách v soutěži Vesnice roku 2017, kde naše obec získala
i vaším přičiněním „Bílou stuhu za práci s mládeží“. Díky této
prestižní záležitosti, s kterou je spojeno ﬁnančnímu ocenění,
můžeme zvelebit například mateřskou školu nebo kulturní
dům.
Přeji hodně úspěchů a pracovního elánu zastupitelům, členům
všech spolků i všem ostatním občanům v novém roce 2018
a těším se na shledání s vámi při akcích pořádaných obcí nebo
místními spolky. Děkuji také za to, že svou účastí na těchto
událostech podporujete rozvoj našich třech obcí.
Zdeňka Klesalová, starostka
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA
V naší škole je kromě jiného věnována velká pozornost environmentální
výchově. Spolupracujeme s o. s. Hamerský potok a do výuky jsou tak zařazovány programy o různých ekosystémech (Les, Pole, Louka, Potok), které

se odehrávají mimo školu, v přírodě. Za školou máme také vytvořenou přírodní zahradu, kde se staráme o vysazené ovocné stromy, živý habrový plot
i záhony s květinami a zeleninou.
Ve čtvrtek 5. října 2017 přijel do naší školy pan Radim Pánek a pomohl
nám s instalací jím vyrobených prvků přírodní zahrady. Do naší školní
zahrady tak přibyly hmyzí hotel, motýlovník, čmelín, hnízdní budky a pítko pro ptáky. Všechny výrobky jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů, převážně ze dřeva. Hmyzí hotel vytvoří skrýš pro prospěšný hmyz
na naší zahradě během léta i při přezimování. Čmelín je skrýš, využívaná
díky své speciální konstrukci pouze čmeláky, vnitřek je vystlán kokosovým
vláknem. Je určen pro hnízdění i rozmnožování. Motýlovník je domeček,
který slouží během léta jako skrýš a odpočívárna a v zimním období jako
prostor pro přezimování pro motýly a můry. Dále jsme nainstalovali jednu
hnízdní polobudku pro dutinové ptáky rejsky a lehky a jednu ptačí budku
pro sýkorky parukářky a modřinky. Celý prostor této přírodní zahrady je
doplněn pítkem pro ptáky.
Instalací těchto prvků jsme se snažili přispět k ochraně přírody a zasadit
se o rovnováhu a pestrost živočichů ve svém okolí. Děti tak budou moci
pozorovat fascinující svět přírody přímo na zahradě.
Mgr. Karel Král, ředitel školy

ZPRÁVY Z OBCE
Mobilní rozhlas
Informujeme všechny občany, že mohou v našich obcích využívat bezplatné zasílání e-mailů, SMS-zpráv, hlasových zpráv nebo mobilních aplikací,
aby tak měli včasný přehled o dění v obci. Počtem 240 registrovaných uživatelů, což činí 42% obyvatel, jsme se zařadili mezi obce s nadprůměrným
pokrytím, což nás velice těší. Samozřejmě budeme rádi, pokud tuto službu bude užívat stále více občanů. Pro novou registraci kontaktuje buď náš
obecní úřad, nebo se můžete sami zaregistrovat na internetových stránkách
https://lodherov.mobilnirozhlas.cz/

PREZIDENTSKÉ VOLBY
Již v letošním roce mnozí z nás přišli k volebním schránkám, aby zvolili
nové poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V lednu bude následovat přímá volba prezidenta České republiky. Voliči
tak mohou opět zavítat do volebních místností a předat svůj hlas preferovanému kandidátovi. Opět budou dva volební okrsky – č. 1 pro Lodhéřov
a Najdek, č. 2 pro Studnice.
1. Kolo se uskuteční v pátek 12. 1. 2018 a v sobotu 13. 1. 2018.
2. Případné druhé kolo proběhne v pátek 26. 1. 2018 a v sobotu 27. 1. 2018.

Kniha o obci
V současné době připravujeme knihu o obci, která bude v prodeji v polovině roku 2018. V knize budou popsány historické události, současnost,
spolková činnost, přehled dění v obci i investiční akce, které se v posledních
letech zrealizovali.
Pokud byste měli doma zajímavé materiály z historie nebo i současnosti,
uvítáme jejich zapůjčení či případné věnování.

Úřední hodiny Obecního úřadu o Vánocích
PÁTEK 22.12.2017
ZAVŘENO
PONDĚLÍ 25.12.2017
1. SVÁTEK VÁNOČNÍ
ÚTERÝ 26.12.2017
2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
STŘEDA 27.12.2017
ZAVŘENO
ČTVRTEK 28.12.2017
ZAVŘENO
PÁTEK 29.12.2017
10.00 h – 12.00h
otevřeno pro vydání voličských průkazů
Od ledna 2018 platí stanovená úřední doba.

Kalendář obce
Jak se u nás žije můžete shlédnout v kalendáři pro rok 2018, který připravila obec
Lodhéřov. Kalendář je možné si zakoupit v kanceláři OÚ za částku 80,- Kč.

OBCHOD A POHOSTINSTVÍ AKTUÁLNĚ
Vzhledem k tomu, že paní Petra Šandová vypověděla nájemní smlouvu
na obchod a pohostinství v Lodhéřově, byla zahájena jednání s jediným
zájemcem o pronájem těchto prostor. Ten měl zájem převzít obě provozovny již od 1.12.2017. Než však došlo k schválení uzavření nájemní smlouvy
zastupitelstvem, podal v pondělí 27.11.2017 písemně sdělení, že již o pronájem nemá zájem.

Jitka Matoušková

TJ SOKOL – ZHODNOCENÍ ROKU 2017
FOTBAL
Po vydařené loňské sezóně a letní pauze rozehráli fotbalisté podzimní část sezóny 2017/18 v jiné sestavě než na jaře. Do týmu museli být začleněni mladší hráči, kteří nahradili zraněné kluky. Podzimní část provázelo mužstvo hodně zranění, což se podepsalo na výkonu a výsledcích. Trenéři
museli „lepit“ sestavu jak se dalo a v prvním zápase musel v bráně zaskočit zraněného Hrubce Mgr.
Cákal. Mužstvo podávalo nevyrovnané výkony, které stačily na 7. místo v tabulce. Během zimní přestávky se zranění hráči snad dají do kupy a budou připraveni na jarní část sezóny. Sportu zdar!
TJ SOKOL
Tělovýchovná jednota bude pořádat během února 2018 dětský karneval, masopust a šibřinky. Vše
vypukne 10. února dětským karnevalem, který pořádáme ve spolupráci se spolkem Kuna. Následovat
bude 17. února tradiční masopustní průvod obcemi Studnice a Lodhéřov. Karnevalové období završí
24. února Sokolské šibřinky, kde bude vyhrávat kapela SCARLET.
Lubomír Prágr, předseda TJ Sokol

Z ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU –
ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY 2017/18
Poslední týden v září opět začaly okresní soutěže stolních tenistů – i pro sezónu 2017/18 přihlásila
TJ Sokol do okresních soutěží 2 družstva – A tým je po prvních 9 kolech bez porážky na 2. místě
v nejvyšší okresní soutěži OP I, B tým po odehraných 8 kolech na 5. místě v OP II. Hráči se scházejí 2x
v týdnu – úterý trénink, pátky jsou vyhrazeny pro zápasy jednotlivých soutěží.
Ještě v měsíci prosinci – 9. 12. 2017 – uspořádá oddíl stolního tenisu v pořadí již 47. ročník turnaje
o Pohár obce Lodhéřov. Turnaj je určen pro hráče okresu Jindřichův Hradec a pro pozvané z ostatních
oddílů.
V měsíci listopadu opět začaly tréninky neregistrovaných hráčů – každou středu od 17:00 hod. V druhé
polovině prosince bude také pořádán turnaj i pro neregistrované hráče – z organizačních důvodů nebude součástí turnaje 9. 12. 2017.
Jiří Holakovský

TRADICE MYSLIVOSTI V LODHÉŘOVĚ
Myslivecký spolek Čerťák působí v Lodhéřově od poválečných let. Z počátků činnosti spolku se mnoho záznamů nedochovalo, ale tradice myslivosti jsou u nás dodržovány a zachovávány. Nejcennějším
prvkem myslivecké kultury jsou myslivecké zvyky a tradice, mezi které patří např.: myslivecká mluva,
myslivecké odívání, zvyky při individuálním a společném lovu, úlomky, přijímání mezi myslivce, troubení, myslivecká latina, ale i myslivecké pohřby. Tyto tradice jsou nedílnou součástí mysliveckého života
a právě ony dělají myslivost myslivostí. Naučili je nás naši předchůdci a je i naší povinností, aby nebyly
zapomenuty a tyto zvyky a tradice žily dál. Jednou z mysliveckých tradic je rovněž každoroční pořádání
mysliveckých zábav a to Poslední leče a počátkem každého roku i Mysliveckého plesu. Tyto akce jsou určeny rovněž pro naší nemysliveckou veřejnost, kde se mohou i oni setkat s dodržováním výše zmíněných
zvyků a tradic. Všichni naši spoluobčané jsou na tyto akce srdečně zváni a vítáni.
Bohužel, dnes je jiná doba, než bývala. Uchvátaná, někdy i ve stresu a obavě a taky hodně o penězích.
Kolikrát nezbývá moc času na provozování zálib a koníčků vzhledem k zajištění svých nutných životních
potřeb. S tím se samozřejmě mění i dávné zvyky a způsoby života i hodnoty společnosti. Určitě se to
týká i takových malých spolků, jako je ten náš. Tyto změny mohou nejvíce posoudit ti starší, co pamatují
myslivost myslivostí.
Važme si toho, co máme – ochraňujme to s maximálním úsilím a s péčí dobrých hospodářů!
Užívejme to, co nám současná myslivost skýtá a nabízí. Máme opravdu revír slušné kvality, kde je pořád
kam chodit, co pozorovat a případně i lovit.
Myslivosti zdar!
Václav Šimeček, předseda

Zastupitelé začali okamžitě řešit vzniklou situaci. Přitom bohužel došlo ke
zjištění, že otopný systém v obou provozovnách je v havarijním stavu.
V průběhu měsíce prosince bude realizována oprava a s ní související nezbytné stavební úpravy, které musí vyhovovat hygienickým, bezpečnostním
a protipožárním normám. Po tuto dobu bude obchod uzavřen a pohostinství bude otevřeno pouze po dobu naplánovaných prosincových akcí.
Současně se řeší výběr provozovatele obchodu i pohostinství po novém
roce.
Dočasně mohou občané využívat obchod ve Studnicích, Velkém Ratmírově nebo v Deštné.

TRÉNUJTE MOZEK A MĚJTE PAMĚŤ JAKO SLON
Nejgeniálnější počítač má každý z nás – sám v sobě. Je jím lidský mozek. Důležité však je nenechat jej
zakrnět. Mozek musíme neustále trénovat, což například znamená učit se a být zvědavý. Pro udržení
aktivní paměti jsou pořádána různá cvičení a kurzy. Obec nabízí občanům již druhým rokem Hrátky
s pamětí. Tato zábavná sezení jsou pořádána pod vedením zkušeného lektora Zdeňka Choury a účastníci si mohou nenásilnou formou potrénovat svoji paměť. Letošní poslední kurz se konal v pondělí 20.
listopadu a od ledna 2018 budou kurzy pokračovat. Proto neváhejte a přijďte, pozitivní je i skutečnost, že
vstupné je dobrovolné. Důležité je si vzít tužku, případně brýle a hlavně dobrou náladu!
Jitka Matoušková

VYDÁVÁ OBEC LODHÉŘOV, www.lodherov.cz

V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
říjen
Vladislav Zaňák, Lodhéřov čp. 168
Jiří Švec, Lodhéřov čp. 182
Marie Červenková, Lodhéřov čp. 95
listopad
Marie Petrů, Studnice čp. 56
Stanislav Haruda, Lodhéřov čp. 13
Marie Laštovková, Lodhéřov čp. 198
Zdeňka Lašťovková, Lodhéřov čp. 201
Marie Tichá, Studnice čp. 64
Zdeněk Novotný, Studnice čp. 81
Zdeněk Čejna , Lodhéřov čp. 147
prosinec
Miroslav Tomas, Lodhéřov čp. 5
Zdeňka Medková, Studnice čp. 20
Vlasta Hanusová, Lodhéřov čp. 5
Josef Frýbl, Studnice čp. 36
František Semela , Studnice čp. 38

PLÁNOVANÉ AKCE
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
pořádá KUNA z. s., vstupné dobrovolné
Sobota 2. 12. 2017 od 15.00 h
Sál KD Lodhéřov
VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
pořádá TJ Sokol Lodhéřov, oddíl stolního tenisu.
Sobota 9. 12. 2017 od 8.30 h
KD Lodhéřov
KINO NA KOLEČKÁCH
ﬁlm „JÁ PADOUCH 3“. Vstupné 70,- Kč.
Děti do 12 let v doprovodu rodičů.
Neděle 10. 12. 2017 od 15.00 h
Sál KD Lodhéřov
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
celostátní zpívání koled pořádá ZŠ a MŠ
Lodhéřov.
Středa 13. 12. 2017 od 18.00 hodin
Náves v Lodhéřově (případně sál KD)
VÁNOČNÍ KONCERT - MK BAND
Přijďte si posedět a zazpívat koledy.
Vstupné dobrovolné
Neděle 17. 12. 2017 od 16.00 hodin
Sál KD Lodhéřov
VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ ZŠ A MŠ
pořádá ZŠ a MŠ Lodhéřov, vstupné dobrovolné
Úterý 19. 12. 2017 od 16.00 hodin
Sál KD Lodhéřov
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
pořádá ZŠ a MŠ Lodhéřov, vstupné dobrovolné
Sobota 23. 12. 2017 od 17.30 h
Kostel Lodhéřov
SILVESTR
pořádá KUNA, z.s., vstupné 70 Kč
Neděle 31. 12. 2017 od 19.00 h
Sál KD Lodhéřov
MYSLIVECKÝ PLES
pořádá MS Čerťák Lodhéřov, z.s., hraje
SCARLET
Pátek 12.01.2018 od 20.00 h
Sál KD Lodhéřov

