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ZPRAVODAJ OBCÍ
LODHÉŘOV
STUDNICE
NAJDEK

SHRNUTÍ ROKU 2018 A POHLED DO ROKU 2019
Vítám všechny čtenáře u nového čísla zpravodaje
v roce 2019. Vy, kteří nás pravidelně sledujete, víte, že
je na místě zhodnotit naše záměry z minulého roku.
Na počátku roku 2018 jsme provedli rekonstrukci
obchodu a pohostinství v kulturním domě. Kultur‑
ní dům doznal několik dalších změn v podobě no‑
vého otopného systému a výměny kondenzačních
plynových kotlů. Vylepšili jsme také sál, zde bylo
opraveno a rozšířeno pódium a nově obloženy stěny
dřevěnými obklady a proměnou prošla i parketo‑
vá podlaha. Na mateřské škole proběhla kompletní
výměna krovu na střeše a dále byla rekonstruována
kuchyň a nově osazen kondenzační plynový kotel.
Celá akce se odehrála v průběhu letních prázdnin
v rámci uzavření MŠ. Podrobně jste o tom byli in‑
formováni v čísle 3/2018 naší LOSNY. Průběžně
v rámci roku byly opravovány místní komunikace
v obcích. Zpracovávala se Územní studie na lokalitu
„U hřiště“ a Změna č. 1 Územního plánu Lodhéřov.
Oba tyto dokumenty se podařilo na začátku letošní‑
ho roku projednat a schválit v zastupitelstvu a nyní
můžeme připravovat potřebné další kroky k jejich
uvedení do praxe. U územní studie to bude zřejmě
proces na několik let, kdy bude nutné připravit celé
území ke zpracování projektové dokumentace na
uložení inženýrských sítí a dosáhnout všech nut‑

ných povolení, v jejichž závěru můžeme začít dělit
mozřejmě se budeme snažit, aby se všechny pře‑
pozemky na jednotlivé parcely. V letních měsících
dem domluvené zábavy, rodinné oslavy a další akce
jsme ve Studnicích rozšířili vodovodní řad v lokalitě
uskutečnily. V době probíhajících oprav však bude
novostaveb „U křižovatky“. A ve stejné době jsme
okolo kulturního domu potřeba dbát zvýšené opa‑
začali s rekonstrukcí nájemního bytu v Kampeličce
trnosti. Čekáme na schválení dotace na doplnění
a vzhledem k rozsáhlosti stavebních a dalších na‑
dětského hřiště u mateřské školy. Pokud budeme
vazujících prací není stále ještě byt připraven k by‑
úspěšní, bude současné hřiště vylepšeno o nové
dlení. Z dalších věcí připomenu například vydání
herní a cvičební prvky, které dětem zpříjemní po‑
a následný křest knihy o obci „ Lodhéřov, Studnice
byt venku. I v letošním roce budeme připravovat
a Najdek slovem i obrazem“ a také novou podobu
projekty na výstavbu nebo opravy budov či zaří‑
webových stránek obce Lodhéřov. Z obou projek‑
zení. Namátkou zmíním například projekt na ha‑
tů se můžete dozvědět velmi zajímavé informace.
sičskou zbrojnici či víceúčelovou budovu u fotba‑
Pro letošní rok máme připraveno několik záměrů,
lového hřiště, projekt na kolumbárium na místním
které bychom chtěli realizovat. Připravena je výstav‑
hřbitově a další.
ba splaškové kanalizace ve Studnicích, stavět začne‑
me, jakmile obdržíme od Ministerstva zemědělství
V případě, že budete mít zajímavé podněty a připo‑
ČR informaci o přidělení dotace. Celková částka za
mínky týkající se vylepšení stávajícího majetku obce
toto dílo činní 34 miliónů Kč. Všichni občané, kte‑
můžete nám je předat přímo na OÚ v Lodhéřově
rých se bude tato výstavba týkat, budou včas infor‑
nebo při jednáních zastupitelstva obce. Podněty
mováni. Na jaře přibližně v průběhu dubna začnou
prověříme, a pokud budou vyhodnoceny jako po‑
stavební práce na kulturním domě v Lodhéřově.
třebné a nalezneme finanční krytí z rozpočtu obce,
Zde budeme měnit okna a dveře za nová plastová,
pakÚZEMNÍ
budou i zrealizovány.
URBANISTICKÝ
NÁVRH
STUDIE
dále proběhne zateplení
objektu a půdních prostor
a následně pak finální úprava fasády celého zadní‑
Zdeňka Klesalová, starostka obce
ho traktu KD. Bohužel LOKALITA
tyto úpravy mohou
„Unarušit
HŘIŠTĚ“ V LODHÉŘOVĚ
některé akce, které máme v KD naplánovány. Sa‑
Foto: Územní studie „U hřiště Lodhéřov“

KALENDÁŘ AKCÍ:
Neděle 31. 3. /28. 4. /26. 5. 2019
vždy od 15 h

Keramická dílna pro veřejnost v sute‑
rénu ZŠ, dobrovolné vstupné
(příspěvek na materiál)
29. 3. 2019

Noc s Andersenem
30. 4. 2019

Lampiónový průvod
a pálení čarodějnic
13. 4. 2019

Lukostřelecké závody
19. 4. 2019

Pletení velikonočních pomlázek
26. 4. 2019

Beseda – bezpečnost chodců
27. 4. 2019

Poutní mše svatá v kostele
sv. Petra a Pavla
1. 6. 2019
Dětský den
Duben – termín bude upřesněn

Velikonoční turnaj v káče
Podrobnosti k připravovaným akcím nalezne‑
te ve vývěskách obce, na webových stránkách
nebo obdržíte prostřednictvím služby mobilní
rozhlas.
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UDÁLOSTI OKOLO ÚLOŽIŠTĚ POKRAČUJÍ
Vážení spoluobčané, dovolím si zde na několika
řádcích poskytnout informace okolo událostí, které
se týkají naší obce ve vztahu k plánovanému úložišti
radioaktivních odpadů. V roce 2018 zde probíhaly
geofyzikální výzkumné práce a geologická mapo‑
vání, tyto práce se plynule přesunuly i do letošního
roku. Všechna dosavadní zkoumání probíhají bez
zásahů do pozemků a pokud na pozemek pracovní‑
ci najaté firmy vstupují, pak je to vždy podmíněno
souhlasem majitele. Ke konci roku 2018 respektive
v prosinci, měla Rada SÚRAO projednat a schvá‑
lit zúžení počtu lokalit z původních 9 na 4. Bohu‑
žel v prosinci Rada SÚRAO počet lokalit nezúžila
a požádala o doplnění podkladů s tím, že rozhod‑
ne na konci ledna 2019. Ani v tomto termínu rada
nerozhodla a podmínila své rozhodnutí tím, že je
nutné dokončit geofyzikální průzkumy na všech lo‑

kalitách. Předpoklad dokončení těchto průzkumů je
ke konci roku 2019 a vyhodnocení v prvním čtvrt‑
letí roku 2020. V polovině ledna tohoto roku jsme
se společně se starosty z naší lokality a zástupci
SÚRAO sešli na pracovním jednání u nás v Lod‑
héřově. Na jednání byla projednána i otázka pří‑
pravy budoucího zákona o zapojení obcí do řízení
směřujících k výběru lokality pro ukládání radioak‑
tivního odpadu a k povolení provozování úložiště
radioaktivních odpadů. Dále jsme byli požádáni
o stanovisko, zda bychom poskytli svého zástupce
do Občanské kontrolní komise, která by působila na
území naší lokality Čihadlo v případě, že bychom
byli vybráni jako vhodná lokalita pro umístění úlo‑
žiště. Zastupitelé naší obce zaslali vyjádření ve smy‑
slu, že chceme v případě, že budeme vybráni jako
jedna ze čtyř lokalit, kde budou probíhat další prů‑

zkumy, mít svého zástupce v občanské komisi. Dále
jsme spolupráci podmínili tím, že nám stát bude
poskytovat pravdivé informace a data v nezkreslené
formě, jinak odstupujeme od spolupráce.
V polovině února byl ze své funkce odvolán dosa‑
vadní ředitel SÚRAO RNDr. Jiří Slovák a byl na‑
hrazen JUDr. Janem Prachařem, který již v minu‑
lých letech 2011–2014 jako ředitel SÚRAO působil.
Nový ředitel by rád zlepšil komunikaci mezi státem
a obcemi a zlepšil i osvětu činností SÚRAO. Pro in‑
formaci uvádíme, že stát jedná ve věci ukládání ra‑
dioaktivních odpadů a hledání úložiště již od roku
2001. Uvidíme jaké další nové kroky připravuje
nový ředitel, SÚRAO a stát v této ožehavé a kom‑
plikované věci.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA OBECNÍM ÚŘADU
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
1. 10. 2018 schválilo vytvoření nového pracovního
místa. Od ledna 2019 rozšířil řady zaměstnanců
obce pan Martin Veselý, který zastává pozici pra‑
covníka údržby a traktoristy.
V prosinci ukončil pracovní poměr sjednaný po
dobu zástupu dlouhodobě nepřítomného zaměst‑
nance pan Jan Salaba st. I přes svůj důchodový věk
vykonával práci pro obec v plném nasazení a podí‑
lel se na veškerých pracích na zvelebení a údržbě
obce. Zato mu patří upřímné poděkování.

Po dlouhodobé nepřítomnosti se také na několika‑
měsíční období vrátil dlouholetý zaměstnanec úřa‑
du pan Karel Picek, který zastával funkci referenta
obce. Od poloviny března využije výhod předčasné‑
ho důchodu, a po 25letém působení na obci si bude
užívat příjemnějšího období života. Za jeho mnoha‑
letou práci pro obec mu upřímně děkujeme a přeje‑
me zejména pevné zdraví a spoustu klidu a pohody.
Od března se mezi zaměstnance obce opět vrátil
pan Miroslav Klesal.

Zaměstnanců obce tak bude celkem 7.
Pracovnice v lese – paní Jana Vopravilová a paní
Olga Musílková
Pracovníci údržby – pan Miroslav Klesal, pan Jan
Salaba ml. a pan Martin Veselý
Účetní obce a referentka paní Jitka Matoušková
Referentka a zástupce účetní paní Dana Prokešová
Zdeňka Klesalová, starostka obce

REGULACE POTOKA ZASE O KROK DÁL?
Nedávno jsme vás informovali o regulaci horního
toku Ženského potoka, který je ve správě Povodí
Vltavy, s. p. a jehož dolní část regulací již prošla
v minulých letech. V současné době je vypracován
projekt, vydáno stavební povolení a Povodí Vlta‑
vy, s. p. bude žádat o dotaci na opravu koryta po‑
toka. Podařilo se vyřešit i složité vlastnické uspořá‑

dání, kdy Povodí Vltavy, s. p. musí být vlastníkem
pozemků, na kterých bude úprava potoka probíhat.
Jednání s majiteli pozemků byla složitá, většiny jed‑
nání jsme se účastnili a nakonec k dohodám došlo.
Díky tomu se potok bude moci zregulovat a snad do
budoucna zamezíme vzniku škod na majetku obča‑
nů i obce. Všichni majitelé nemovitostí, kterých se

oprava potoka bude týkat, budou včas informováni.
Příjezdy k jednotlivým domům přes lávky a mostky
budou řešeny v rámci stavby a bude potřeba sou‑
činnosti obou stran. Věříme, že naši občané mají
pochopení a dokáží se vyrovnat i s tímto chvilko‑
vým omezením.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

CO A KDY BUDEME PLATIT V ROCE 2019?
Přinášíme vám přehled o platbách v roce 2019:
»» Splatnost poplatku za komunální odpady byla
do 28. února 2019. Pokud jste ještě tuto platbu
neprovedli, navštivte neprodleně obecní úřad
nebo můžete zaplatit na účet obce. Podrobnosti
naleznete také na https://www.lodherov.cz/urad/
informace‑pro‑obcany/
»» Úhrady vodného a stočného za odečtové období
od 11/2018 do 4/2019, vodné ve výši 27 Kč vč.

DPH a stočné ve výši 23 Kč vč. DPH splatné do
30. června 2019. Odečty budou probíhat na pře‑
lomu dubna a května.
»» Úhrady poplatků za psy – poplatek za jednoho psa
70 Kč, další pes stejného majitele 140 Kč. Splatnost
poplatku je do 30. června 2019.
»» Úhrady vodného a stočného za odečtové obdo‑
bí od 5/2019 do 10/2019, vodné ve výši 30 Kč
vč. DPH a stočné ve výši 27 Kč vč. DPH splat-

ZÁPIS DO ZŠ LODHÉŘOV
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis se uskuteční v pondělí
8. dubna 2019 od 14.00 do 17.00
hod. v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti naroze‑
né od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
K zápisu budete potřebovat rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.

U cizinců je nutné doložit povolení
k pobytu. Úplný seznam přijatých
žáků bude zveřejněn do 2. 5. 2019
na dveřích budovy ZŠ a na webo‑
vých stránkách školy
www.zslodherov.cz

ZÁPIS DO MŠ LODHÉŘOV
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis dětí do mateřské školy se bude
konat ve čtvrtek 2. května 2019 od
13.00 do 15.00 hod. v budově ma‑
teřské školy. K zápisu je nutno před‑
ložit vyplněnou žádost o přijetí dí‑
těte, lékařskou zprávu o zdravotním
stavu dítěte potvrzenou pediatrem,
rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce. Formulář žá‑
dosti o přijetí dítěte společně s tis‑
kopisem pro pediatra je k dispozici

v mateřské škole. Ředitel ZŠ a MŠ
Lodhéřov rozhodne o přijetí či ne‑
přijetí dítěte do 31. 5. 2019 na zá‑
kladě stanovených kritérií (budou
zveřejněna na webových stránkách
školy a v mateřské škole). Kolek‑
tiv zaměstnanců školy i školky se
na všechny prvňáčky a nové děti
již těší!
Mgr. Karel Král,
ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

né do 31. prosince 2019. Odečty budou probíhat na přelomu října a listopadu. Cenu schválilo zastupitelstvo obce na zasedání č. 5 dne
28. 2. 2019.
Veškeré informace jsou zveřejněny na elektronické úřední desce, na úřední desce obce nebo
jsou dostupné na obecním úřadu.
Jitka Matoušková, účetní a referentka

ZÍSKÁME „ZLATÝ ERB“?
Naše obec se letos poprvé zapojila do soutěže Zlatý erb, jejíž
krajské kolo probíhá na území Jihočeského kraje. Jedná se
o porovnávání webových stránek jednotlivých obcí a měst,
kdy se hodnotí ve třech kategoriích nejlepší webové stránky
města, nejlepší webové stránky obce a dále nejlepší elek‑
tronická služba a projekty Smart City. Webové stránky tak
budou hodnoceny právě v kategorii nejlepší webové strán‑
ky obce. Nápad přihlásit se do soutěže vznikl na základě
spuštění nových stránek. Výsledek bychom se měli dozvědět
právě v době, kdy čtete tento zpravodaj.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

LOSNA V NOVÉM
Letošní první vydání lodhéřovského zpravodaje přináší podstatnou změnu, a to
v osobě grafika. Pan Ondřej Stránský, který se podílel na vydávání čtvrtletníku
od jeho vzniku v roce 2011, s námi k loňskému roku ukončil spolupráci. Stáli
jsme tak před otázkou, kdo bude vydání zpravodaje po grafické stránce zajiš‑
ťovat nadále. Naštěstí se nám podařilo domluvit nového grafika pana Marka
Petráně, se kterým jsme měli již zkušenosti ze spolupráce při tvorbě kalendáře
obce. Věříme, že LOSNA se všem čtenářům představí v trošku novém kabátku
a že bude pravidelným periodikem ve vaší domácnosti. Panu Stránskému za
dlouholetou spolupráci děkujeme.
Jitka Matoušková

JSDHO LODHÉŘOV – JAK SE CHOVAT U DOPRAVNÍ NEHODY
V minulém vy‑
dání jsme se
věnovali bez‑
pečnosti chod‑
ců na vozovce.
Další důležitou
oblastí je bez‑
pečnost v provozu na pozemních komunikacích.
Tento článek je věnován dopravním nehodám
a především tomu, jak se zachovat, pokud jste
účastníkem či svědkem dopravní nehody.
Každý rok dojde v Jihočeském kraji k více než čty‑
řem tisícům dopravních nehod, z toho je jich téměř
polovina se zraněním osob. Je tedy dobré mít ale‑
spoň základní znalosti, jak se zachovat u dopravní
nehody, jelikož i Vy můžete zachránit život.
Při příjezdu k dopravní nehodě je v první řadě nejdůležitější Vaše bezpečnost a bezpečnost Vašich
blízkých. Jedete‑li dopravním automobilem, za‑


 


stavte na viditelném a bezpečném místě a zapněte
výstražná světla. Zachovejte klid, začněte přemýš‑
let, co se stalo, kde se to stalo, zvažte, co budete
dělat a jaké Vám hrozí rizika. Oblečte si výstražné
vesty (vozte s sebou ideálně pět výstražných vest),
umístěte výstražný trojúhelník min. 50 m od místa
nehody (na dálnici 100 m) a vezměte s sebou au‑
tolékárničku.
Než začnete zachraňovat, je dobré zajistit bezpečné
místo pro vaše blízké, zejména ty, kteří se nemohou
podílet na záchraně. Nejlepší je místo mimo silni‑
ci, například za svodidly. V místě a blízkém oko‑
lí nehody by se měli pohybovat pouze zachránci.
Rozdělte si úkoly dle situace (např. kdo přivolá zá‑
chranné složky, kdo zjistí počet a stav zraněných,
kdo zajistí případnou resuscitaci apod.), a mějte si‑
tuaci pod kontrolou. Doprovázeným jevem při do‑
pravních nehodách bývá kouř, ale pamatujte, že sa‑
motný kouř ještě neznamená oheň. Nebojte se tedy
pomoci ostatním, než bude pozdě.

SILVESTROVSKÁ OSLAVA
SE USKUTEČNILA VE
FILMOVÉM DUCHU
Poslední akcí spolku KUNA v roce 2018 byl Silvestr. Letos byl uspořádán na
téma „Filmový Silvestr“. Účastníci si mohli vyzkoušet své znalosti z oblasti filmu
a zúčastnit se zábavných soutěží. V sále kulturního domu vládla veselá atmosfé‑
ra a přítomní se s končícím rokem rozloučili na návsi pod kostelem. Půlnoční
ohňostroje současně přivítaly příchod nového roku. KUNA má i v roce 2019 na‑
plánováno pořádání kulturních a společenských akcí jak pro děti, tak i dospělé.
Členové ochotnického spolku by rádi letos připravili alespoň krátké divadelní
vystoupení na nově vybudovaném pódiu v sále kulturního domu.

Před samotnou záchranou zjistěte počet zraněných,
hledejte ty, kteří masivně krvácejí a ty, kteří nereagují (kdo křičí, mívá ještě dost sil). Volejte linku
155 nebo 112, poslouchejte operátora a odpovídejte
na jeho dotazy. Nezavěšujte telefon, nebudete v tom
sami. Nebojte se s raněným pohnout zakloňte zra‑
něnému hlavu, aby se uvolnily dýchací cesty. Pokud
zraněný dýchá, zajistěte dobrý záklon hlavy, pokud
nedýchá, začněte s resuscitací. Se záchranou po‑
kračujte do příjezdu záchranných složek. Z místa
nehody neodjíždějte, dokud nepředáte potřebné
informace záchranářům, popř. Policii ČR. Na mís‑
tě může zasahovat i vrtulník, nikdy se k němu ne‑
přibližujte.
Podrobně se této problematice věnuje projekt www.
tytozvladnes.cz Nepropadejte stresu, i když jste vi‑
níkem nehody, a pomozte zraněným. Bezpečnost
nade vše!
Petr Hronza, člen JSDHO

DLOUHÁ ZIMA
V NAŠÍ HONITBĚ
Bílou plochu brázdí jen málo stop a šlépějí. Kvůli tuhému mrazu setrvává
zvěř pokud možno v krytu lesa a pohybuje se jen úsporně tak, aby šetřila
energii.
Letošní dlouhá zima byla náročná pro všechnu zvěř, ale také pro myslivce,
kteří se snažili v tomto období více přikrmovat jak jadrným, tak objemovým
krmivem v mysliveckých zařízeních.
Člen mysliveckého spolku
Foto: Jiří Holakovský

Jitka Matoušková, místopředsedkyně spolku
Foto: Lucie Plachá

OBECNÍ KNIHOVNA
ZVE DĚTI I DOSPĚLÉ
Obecní knihovna letos opět připravu‑
je akci na podporu dětského čtení Noc
s Andersenem, která se v Lodhéřově
bude konat již potřetí, v rámci repub‑
liky jde o 19. ročník. V letošním roce
vychází celorepubliková akce na pátek
29. března, akce se u nás bude konat
v odpoledních až večerních hodinách.
Připraveno bude čtení z knih, soutěže
a hry, zkrátka se budeme snažit, aby si
děti akci užily. Přihlášky na Noc s An‑
dersenem jsou k dispozici v knihovně,
ve škole a na stránkách obce. Téma le‑
tošní noci je Andersen známý‑neznámý
a dále si připomeneme autora dětských
knih Ondřeje Sekoru. Neváhejte a přihla‑
šte své děti – školáky na tuto akci. Přihlášky je možné odevzdávat do 20. 3. 2019
v knihovně a kanceláři OÚ.
Vzhledem k tomu, že březen je měsícem knihy a čtenářů, je ideální čas k tomu
vypravit se do knihovny a udělat si radost vypůjčením nějaké knihy. Vzhle‑
dem k nastávajícímu jaru vás mohou zaujmout tituly týkající se péče o zahradu,
pěstování rostlin i rady pro domácí kutily. Tak neváhejte a přijďte, knihovna
je otevřena každou středu v době od 17 do 18 hodin v 1. patře KD Lodhéřov.
Dana Prokešová, knihovnice

MASOPUSTNÍ VESELÍ V PLNÉM PROUDU
V sobotu 16. února uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s Obcí Lodhéřov a spolkem Kuna dět‑
ský maškarní karneval, letos na téma „Ať žijí duchové“! Účast byla jako každoročně hojná,
přišlo téměř šedesát dětí! O týden později se uskutečnil průvod masek. Počasí bylo sice slu‑
nečné, ale chladné. Jako každoročně to byla veselá, ale náročná akce, zejména pro zúčastněné
masky a muzikanty. Ztráty nebyly zaznamenány a všichni nakonec dorazili do svých domovů.
Dětský maškarní karneval – foto: Šárka Petrů
Masopustní průvod: Petr Plachý

Jubilea občanů
1–3/2019
V těchto měsících oslavili nebo oslaví svá
významná životní jubilea naši spoluobčané,
kterým tímto srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.

LEDEN
Dvořáková Irena, Lodhéřov
Fiala František, Lodhéřov
Pravdová Marie, Lodhéřov

ÚNOR
Zemanová Markéta, Studnice
Buštová Marie, Lodhéřov
Picek Karel, Lodhéřov
Špátová Ludmila, Lodhéřov

BŘEZEN
Špát Antonín, Lodhéřov
Laštovka Jaroslav, Lodhéřov
Salabová Milada, Lodhéřov
Holakovská Marie, Lodhéřov
Mládková Marie, Studnice
Čejnová Marie, Lodhéřov

SLUŽBY, KTERÉ
POSKYTUJE OBCHOD
JEDNOTA COOP
LODHÉŘOV
Platby složenkou bez omezení
Platby SIPO – nejpozději zadané do 20. dne
v měsíci
Dobíjení mobilních telefonů
Výběr kartou při jednom nákupu od 1 Kč,
a to až 3 000 Kč

OSLAVY VELIKONOC V ROCE 2019
14. dubna Květná neděle – připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, začíná svatý týden
15. dubna Modré pondělí (nenáboženský tradiční název)
16. dubna Žluté úterý (nenáboženský tradiční název)
17. dubna Škaredá (sazometná) středa – lidová připomínka (nenáboženská tradice)
18. dubna Zelený čtvrtek – památka poslední večeře Ježíše
19. dubna Velký pátek – den umučení Ježíše
20. dubna Bílá sobota – den pohřbení Ježíše, v noci na neděli vstal z mrtvých
21. dubna Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční – den vzkříšení, končí svatý týden
22. dubna Velikonoční (Červené) pondělí – tradiční pomlázka (nenáboženská tradice)
28. dubna Bílá neděle – nově pokřtění toho dne nosili bílé roucho
Zdroj: https://kalendar.beda.cz/velikonoce-2019

POŠTA PARTNER
oznámila uzavření pobočky do 29. 6. 2019.
Případní zájemci o provozování Pošty Partner
mohou kontaktovat Českou poštu v J. Hradci.
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Vážení čtenáři obecního zpravodaje, máte‑li náměty na články do
LOSNY, neváhejte nám je poslat buď na e‑mail starostka@lodherov.cz
nebo ucetni@lodherov.cz, případně osobně doručit do kanceláře obec‑
ního úřadu. Svými příspěvky se můžete zapojit i mezi autory článků.
Nápady na vylepšení čtvrtletníku rádi uvítáme!

