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ZPRAVODAJ OBCÍ
LODHÉŘOV
STUDNICE
NAJDEK

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 7. 12. 2019 14.00–17.00 h
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE
Sál KD Lodhéřov
pro děti pořádá KUNA z. s.,
vstupné dobrovolné
Středa 11. 12. 2019 od 18.00 hodin
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY‑celostátní
zpívání koled (případně sál KD)
Náves v Lodhéřově
pořádá ZŠ a MŠ Lodhéřov
Neděle 15. 12. 2019 14.30 h
VÁNOČNÍ KONCERT MK BAND
Sál KD Lodhéřov
pořádá Obec Lodhéřov
Pondělí 16. 12. 2019 16.00 h
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Zasedací místnost KD
pořádá Obec Lodhéřov

Nový kabát kulturního domu
Konečně nadešel čas, kdy jsme se mohli
pokochat novým kabátem našeho kul‑
turního domu v Lodhéřově. Přestavba
začala sice již letos na jaře, ale závěrečné
práce byly naplánovány na konec října.
Nejenže došlo k výměně oken a dveří, ale
byly kompletně zatepleny i půdní prosto‑
ry nad celým objektem a zadní trakt byl
obložen zateplením s následnou novou
fasádou. Okolo celé budovy došlo k vý‑
razným, oku lahodícím, změnám. Jelikož
je náš kulturní dům centrem veškerého
společenského dění v obci, jsme moc
rádi, že se jej podařilo opravit. Nebyla to
žádná levná záležitost, celková cena za

tyto úpravy se vyšplhala na částku kolem
4 400 000 Kč. Z toho nám byla poskyt‑
nuta dotace od Ministerstva pro míst‑
ní rozvoj ve výši 1 400 000 Kč. Tuto do‑
taci jsme obdrželi zejména díky získání
Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku v roce
2017. Ti, kteří přišli letos na setkání heli‑
gonkářů v sobotu 16. listopadu, se mohli
přesvědčit na vlastní oči a ostatní se na
nový kulturák mohou přijít podívat třeba
v době adventního času, kdy je připrave‑
no mnoho zajímavých akcí. Všem nám
přeji hodně kulturních zážitků prožitých
právě zde.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Úterý 17. 12. 2019 17.00 h
VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ ZŠ A MŠ
Sál KD Lodhéřov
pořádá ZŠ a MŠ Lodhéřov,
vstupné dobrovolné
Sobota 21. 12. 2019 8.30 h
VÁNOČNÍ TURNAJ MUŽŮ
VE STOLNÍM TENISE
KD Lodhéřov pořádá TJ Sokol
Lodhéřov, nutná registrace předem
Neděle 22. 12. 2019 16.00 h
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
vánoční příběh v podání
ochotnického souboru Lodhéřov,
počet míst omezen, rezervace nutná
Sál KD Lodhéřov, vstupné
dobrovolné
Pondělí 23. 12. 2019 18.00 h
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
Kostel Lodhéřov v kostele
sv. Petra a Pavla v Lodhéřově
Čtvrtek 26. a sobota 28. 12. 2019 17.00 h
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
vánoční příběh v podání
ochotnického souboru Lodhéřov,
počet míst omezen, rezervace nutná
Sál KD Lodhéřov, vstupné
dobrovolné
Úterý 31. 12. 2019 20.00 h
ČERNO‑BÍLÝ SILVESTR
Sál KD Lodhéřov
pořádá KUNA, z. s.,
vstupné 100 Kč

Vážení spoluobčané a obchodní
partneři, přejeme Vám v novém roce
2020 samá příjemná překvapení
a dostatek sil a dobrých nápadů
k uskutečnění všech Vašich přání!
Obec Lodhéřov
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Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov

Základní škola v Lodhéřově je školou
malotřídní, v níž plní žáci povinnou de‑
vítiletou školní docházku od prvního do
pátého ročníku. Hlavním úkolem každé‑
ho školského zařízení je výchova a vzdě‑
lávání dětí. Nejinak je tomu i v naší zá‑
kladní a mateřské škole. Tento proces se
snažíme pro děti a žáky zpestřit různými
mimoškolními akcemi a doplňkovými
aktivitami. Žáci ze základní školy jsou
zapojeni do akcí, podporujících zdravý
životní styl, jako je „Sazka Olympijský
víceboj“, „Veselé zoubky“, „Coolinaře‑
ní se Zdravou 5“, plavecký výcvik, kurz
bruslení a jiné. Mezi další programy, do
kterých se naše škola pravidelně zapoju‑
je, jsou programy se zaměřením na en‑
vironmentální výchovu a ochranu příro‑
dy, škola spolupracuje s, o. s. „Hamerský
potok“. Žáci školy jsou též motivováni
k pracovním aktivitám na školním po‑
zemku, zahradě či v keramické dílně.
V projektu „Sněhuláci pro Afriku“ stav‑
bou sněhuláků a zaplacením startovné‑

ho za každého postaveného sněhuláka
pomáháme k dostupnějšímu vzdělává‑
ní afrických dětí nákupem jízdních kol
za vybrané startovné. Škola je zapoje‑
na již několik let do projektů „Planeta
Země 3 000“, „T – Mobile olympijský běh“
a „Setkávání malotřídních škol“. Žáci
školy navštěvují rovněž místní knihovnu
a účastní se akcí, které knihovna pořádá.
Jsou to mimo jiné „Noc s Andersenem“,
„Knížka pro prvňáčka“, besedy k růz‑
ným knihám i autorům. Škola již něko‑
lik let zapojuje pravidelně všechny žáky
do plaveckého výcviku žáků základních
škol, v posledních letech se daří zapojo‑
vat i děti z mateřské školy. Pro dodržo‑
vání pitného režimu je ve škole zajiště‑
na dodávka mléka a mléčných výrobků
v programu „Mléko do škol“. Ve škole je
též realizován program „Ovoce a zelenina
do škol“. Škola se prezentuje na veřejnosti
v podobě společného vystoupení s dětmi
z mateřské školy na tradiční „Vánoční be‑
sídce“ pro rodiče a veřejnost.

Žáci základní školy připravují kultur‑
ní pásmo na akce pořádané obcí, jako
je podzimní „Setkání s důchodci“, děti
z mateřské školy na jarní „Vítání občán‑
ků“. Již několikátým rokem se ujímáme
pořadatelství akce „Česko zpívá koledy“.
Pro obec a spolek KUNA připravuje‑
me již tradičně plakáty na „Lampiono‑
vý průvod a pálení čarodějnic“. O našich
aktivitách se veřejnost může dozvědět
z našich webových stránek či z příspěv‑
ků v regionálním tisku. Ve škole vedeme
žáky k ochraně životního prostředí, pro‑
bíhá zde sběr víček od PET lahví, třídí‑
me odpad. V loňském školním roce jsme
poprvé realizovaly akci „Noc ve škole“,
která se velmi líbila, a proto v ní budeme
pokračovat i v letech následujících. Žáci
základní školy připravují pravidelně na
první rodičovskou schůzku občerstve‑
ní pro rodiče a v průběhu roku se v naší
kuchyňce učí základům zdravého vaře‑
ní. Škola zajišťuje již několikátým rokem
pro žáky, rodiče i vyučující bezplatný pří‑
stup na portál www.proskoly.cz, na kte‑
rém nacházejí žáci testy, dotazníky a pro‑
cvičování vhodné i na domácí přípravu
do školy. Za tuto aktivitu jsme několikrát
získali certifikát „Aktivní škola“. V přede‑
šlých letech byla naše škola zapojena do
projektu obecně prospěšné společnosti
WOMEN FOR WOMEN „Obědy pro
děti“. Cílem projektu je pomoci dětem,
které se ocitly v takové životní situaci, kdy
si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit
jim obědy ve školních jídelnách. V le‑
tošním školním roce nebylo vytipováno
žádné dítě, které by tuto pomoc potře‑
bovalo. Se společností zůstáváme nadále
v kontaktu. Škola velmi úzce spolupracu‑
je se svým zřizovatelem, obcí Lodhéřov
a vztahy mezi školou a obcí jsou na velmi
dobré úrovni.
Mgr. Karel Král,
ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V knihovně to stále žije
Od letošního září došlo v knihovně k drobné úpravě otevírací doby,
otevřeno je každou středu v době od 17.30 do 18.30 hodin.

Čtenáři se mohou těšit na nové knižní tituly, byly doplněny
knihy pro dospělé o cca 50 knih a také dětské knihy o 40 knih.
Jedná se o knihy, které jsou dlouhodobě zapůjčeny z knihovny
v J. Hradci a do konce letošního roku je ještě naplánováno
doplnění vlastních knih pro obě skupiny čtenářů.
Dalším přírůstkem je interaktivní mluvící kniha z edice Kouzel‑
né čtení, kdy se pomocí elektronické tužky může kniha „přečíst“,
děti hravou formou mohou odpovídat na jednoduché kvízy
a hry. Knížku tak mohou kromě čtenářů využívat i děti v před‑
školním věku. Rodiče tedy mohou přijít i s dětmi do knihovny
a strávit příjemnou hodinu při zábavném čtení! Samozřejmě
zveme do knihovny i další čtenáře, přijďte navštívit naši knihov‑
nu a staňte se pravidelnými návštěvníky. Výběr knih je bohatý,
každý si tu jistě najde tu svou.
V letošním roce bude knihovna naposledy otevřena 18. prosince
a příští rok bude poprvé otevřeno 8. ledna.
Dana Prokešová, knihovnice

Mykologické okénko
je jedna z mála věcí, před kterou člověk
rád a ochotně ohne hřbet? Jen musíme
vědět kam na ně jít! Rostl hlavně hřib bo‑
rový s tmavě hnědou kaštanovou hlavou,
hřib dubový, který má klobouk světlej‑
ší. Nejhojněji rostl hřib smrkový s klo‑
boukem světlejším, v mládí i čistě bílým.
Všechny tyto hřiby patří mezi tak zva‑
né „bělohřiby“. Mají trvale čistou, bílou
dužinu, příjemnou chuť i vůni. Jen je tře‑
ba si dát pozor, aby se nám mezi ně ne‑
vloudil nějaký ten hřib žlučník rostoucí
v jejich společnosti. Je odporně hořký
a slabě jedovatý. Stačí docela malý kousek
a zkazí nám houbové jídlo i náladu. Hři‑
bovitých hub je mnoho i se žlutou mod‑
rající dužinou, například hřib žlutomasý,
plstnatý, dutonohý, hřib kovář, přívěska‑
tý, hřib strakoš a další. Nemusíme být jen
„hříbkaři“, můžeme se poohlédnout i po
jiných, z nichž mnohé jsou stejně dobré
jako populární hřib.
Kolem Lodhéřova, Najdeka i Studnic
máme krásné lesy, které přímo zvou
k houbaření. Letošní houbařská sezóna
je už za námi, ale mnoho příštích na nás
čeká.

Letošní teplý podzim nabídl houbařům
skutečně nevšední zážitky. O zkušenosti
s houbařením jsme se podělili se zkuše‑
nou mykoložkou z Lodhéřova paní Marií
Veselou. Téma je to velice rozsáhlé, a tak
se k němu určitě někdy v budoucnosti
rádi vrátíme.

Ohlédnutí za houbařskou sezónou
Začátek léta byl pro houbaře nepříznivý.
Sucho a horko houbám nesvědčí. Ale če‑
kání se vyplatilo. Prudké ochlazení a déšť
nahrálo nám houbařům do karet a mohli
jsme na ně doslova s kosou. Víte, že hřib

Povodí reguluje
místní potok

Kanalizace ve Studnicích
již v plném proudu

V Lodhéřově začalo Povodí Vltavy pra‑
covat na regulaci potoka ve stejnou dobu
jako začala stavba kanalizace ve Studni‑
cích. Stejně tak dlouho bude stavba tr‑
vat, tedy do konce příštího roku. Regu‑
lace se týká horní části potoka, jedná se
o začátek obce směrem na Deštnou až
k ústí potoka do návesního rybníka. Ten
zůstane po dobu stavby sice z části na‑
puštěn, ale bez ryb. Majitelé sousedních
pozemků v blízkosti potoka, kterých se
stavba týká, byli informováni o úkonech
které bude firma dělat a také o omeze‑
ních, která se vyskytnou. Je nutné do‑
mluvit si se stavbyvedoucím všechna
vyústění do potoka, která chtějí majitelé
přilehlých nemovitostí zachovat. Zásahy
do nově vystavěných kamenných zdí ne‑
budou umožněny. Všechny lávky a most‑
ky vedoucí k jednotlivým nemovitostem
budou řešeny individuálně s majiteli, jim
budou také tyto opravené mostky a láv‑
ky po ukončení stavby předány do vlast‑
nictví a jednotliví majitelé se o ně budou
muset starat. Kontakt na stavbyvedoucího
je možné získat na OÚ v Lodhéřově.
I tato stavba přinese určitá omezení po
dobu výstavby. Prosíme o pochopení
a trpělivost všechny, koho se stavba do‑
tkne i ty, co budou muset strpět pohyb
strojů a dělníků na místě stavby.

Po více než třech letech příprav a shá‑
nění financí jsme konečně v říjnu 2019
kopli do země a ve Studnicích začali sta‑
vět splaškovou kanalizaci. Na tuto stavbu
se čekalo již dlouho, mnozí z místních si
mysleli, že pro to zástupci obce nic nedě‑
lají a stavět se nebude, ale opak je prav‑
dou. Ten, kdo stavěl ať již dům nebo jinou
stavbu, mi dá určitě za pravdu, že než se‑
ženete všechna vyjádření, povolení a sou‑
hlasy všech účastníků řízení, tak to někdy
vypadá, že je to nepřekonatelný úkol. Nás
ještě limitují finance, na tuto stavbu bu‑
deme bezmála potřebovat třicet milionů
korun. Ty však obec někde musí sehnat.
Zažádali jsme ministerstvo zemědělství
o poskytnutí dotace, ale i zde trvá velmi
dlouho než projdeme všemi koly schva‑
lovacího procesu a než se rozhodne, zda
nám budou nějaké peníze přiděleny. Roz‑
hodně to však nejsou tak velké peníze,
které by pokryly celou stavbu kanaliza‑
ce. Takže se pak zase vracíme na začá‑
tek a sháníme zbývající prostředky všude,
kde je to možné. Nyní žádáme Jihočes‑
ký kraj o finanční pomoc. Nicméně toto
nesmí mít vliv na samotnou výstavbu, ta
musí běžet bez problémů a obec i firma
se o to snaží. Všichni občané Studnic byli

Zdeňka Klesalová, starostka obce

Marie Veselá, Lodhéřov

pozváni na informační schůzku ohledně
povinností a informací budoucích ma‑
jitelů kanalizačních přípojek. Zde byli
všichni informováni o tom, co je v prů‑
běhu stavby kanalizace čeká a jaké mají
povinnosti. Kdo se nemohl tohoto jed‑
nání zúčastnit a bude mít nějaké podně‑
ty či otázky, může se spojit s vedoucím
stavby panem Fárou (telefonní spojení je
v informační tabuli u pomníku ve Stud‑
nicích) anebo zavolat k nám na obec a my
mu zprostředkujeme jednání s odpověd‑
ným pracovníkem či technickým dozo‑
rem stavby. Výstavba kanalizace bude tr‑
vat do konce příštího roku a souběžně se
stavbou kanalizace se bude budovat ha‑
varijní vodovodní propoj mezi Studnice‑
mi a Lodhéřovem. V průběhu stavby se
budeme všichni potýkat i s uzavírkami
a objížďkami. V tuto chvíli bych chtěla
všechny požádat o shovívavost a trpěli‑
vost. Bohužel stavba takového rozsahu
se bez těchto věcí neobejde. Po výstav‑
bě kanalizace pak budou upraveny míst‑
ní i hlavní komunikace v celé obci. Věří‑
me, že stavba bude prospěšná nám všem
a zkvalitní život nejen nám, ale i budoucí
generaci.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Poslední leč

Náš myslivecký spolek Čerťák Lodhéřov,
pořádal 23. listopadu lovecko‑kulturní
akci Poslední leč.
Tato akce je příležitostí k setkání při spo‑
lečném lovu nejen místních členů spolku,
ale i řady hostů z okolních i vzdálených
mysliveckých spolků. Bohužel společ‑
né lovy na drobnou zvěř nejsou co bý‑
valy a divoká drobná zvěř ubývá. Proto,
abychom mohli vůbec tyto lovy pořá‑
dat, odchováváme a vypouštíme bažan‑
tí zvěř z našeho voliérového chovu. Je to
vcelku časově náročná práce, ale s vý‑
sledkem práce těch, kdo se o to starají,
můžeme být letos nadmíru spokojeni,
jakož i s výsledkem tohoto našeho spo‑
lečného lovu. Výřad ulovené zvěře mohl
být však o trošku početnější. Počasí nám
moc nepřálo a silný vítr s mlhou spíše
vyhovovaly a napomáhaly zvěři. Tento
společný hon byl plánován nejen na zvěř
drobnou, ale i na lov zvěře černé, která
nám dělá poslední dobou velké starosti
s rozsáhlými škodami na zemědělských
plochách. Při lovu této zvěře, jsme nemě‑
li tolik loveckého štěstí, i když byla v le‑
čích spatřena. I přesto byla Poslední leč
hodnocena z úst některých našich hos‑

tů jako zdařilá, což je velkou odměnou
za celkem náročnou přípravu této udá‑
losti. Nejedná se jen o mysliveckou akci.
V druhé části tohoto plánovaného dne
se snažíme navazovat kontakt se širokou
veřejností a rovněž udržováním mysli‑

veckých tradic pořádáním hudební zá‑
bavy s mysliveckým podtextem. I tento‑
kráte se k našemu potěšení této hudební
akce zúčastnila početná sešlost i nemy‑
slivců. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kdo se našich akcí účastní, čímž
nás podporují a motivují tyto akce po‑
řádat dál. Na oplátku se snažíme připra‑
vovat při těchto akcí zvěřinové tomboly.
Další naší mysliveckou tradicí a zvykem
pro veřejnost, je pořádání mysliveckého
plesu, který je naplánován hned na za‑
čátek příštího roku a to 17. ledna 2020.
Opět se těšíme na setkání s vámi a dou‑
fáme, že se nám podaří zase nezklamat
a připravit tombolu jak se patří. Závěrem
bych chtěl poděkovat těm našim členům,
kteří pomáhají i ze své vlastní iniciativy
a záleží jim na tom, aby se našemu spol‑
ku dařilo pořádat podobné akce na pat‑
řičné úrovni.
Lovu zdar!
Václav Šimeček, předseda MS Čerťák Lodhéřov
Foto: Václav Matoušek ml.

První polovina sezóny 2019/20
Po odehrání podzimní části sezóny se
kluci umístili na pěkném průběžném 3.
místě v tabulce. Do týmu nastoupili noví
hráči, kteří rozšířili a posílili mužstvo.
Odehraná polovina sezóny byla celkem

úspěšná, z pohledu výsledků i návštěv‑
nosti domácích zápasů, které probíhaly
za asistence našeho kiosku se studeným
pivem a teplým občerstvením. Zápasy
byly plné úspěchů, napínavých soubojů

i pochybení. Pro některé týmy jsme byly
těžkým soupeřem, několikrát jsme však
po rezervách ve výkonu zbytečně přišli
o body s průměrnými mužstvy. Jindy
jsme o ně přišli po individuálních chy‑
bách. V některých zápasech nám uško‑
dila neférová hra soupeře. Klukům pře‑
ji, aby po zimní přestávce pokračovali ve
svých kvalitních výkonech i na jaře a po‑
tvrdili své místo či vylepšili své postavení
v tabulce. Sportu zdar!
TJ Sokol bude pořádat Masopustní
průvod 29. 2. 2020 a Sokolské šibřinky
14. 3. 2020.
Lubomír Prágr,
předseda TJ Sokol Lodhéřov
Foto: Lucie Poláková

Hasiči radí: Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí,
může vám to zachránit život
Vánoční svátky patří z pohledu hasičů
k těm klidnějším obdobím roku, přesto
i v tomto svátečním období musí jednot‑
ky požární ochrany vyjíždět k požárům,

dopravním nehodám nebo jiným mimo‑
řádným událostem, na kterých se mnoh‑
dy podílí lidská neopatrnost či neznalost.
Nejčastější příčinou vzniku požárů

o Vánocích je bohužel lidská nedbalost –
kouření, používání otevřeného ohně,
nesprávná obsluha apod.
Naše domovy jsou dnes doslova přepl‑
něny vysoce hořlavými materiály, jako
jsou koberce, čalounění, záclony. Požá‑
ry v bytech se pak rychle šíří a mohou
způsobit značné materiální škody, ne‑
hledě na ohrožení životů a zdraví.
Proto i o Vánocích musíme maximálně
opatrně zacházet se všemi zdroji otevře‑
ného ohně.
Zdroj: https://www.pozary.cz/
clanek/14872-vanoce‑jsou‑tady‑a‑davat‑pozor‑na
‑svicky‑se‑vyplati‑muze‑vam‑to‑zachranit‑zivot/

Členové Jednotky dobrovolných
hasičů Obce Lodhéřov Vám přejí
příjemné a pohodové vánoce,
a abyste v novém roce pomoc hasičů
potřebovali co nejméně! Pokud se ale
dostanete do situace, kdy naši pomoc
budete potřebovat, jsme připraveni
vám pomoci.
Lodhéřovští hasiči

Zákony ve zkratce: Čipování psů
Novelou veterinárního zákona vstoupila v platnost povinnost čipování psů. Kontro‑
ly přísluší Státní veterinární správě jako dozorovému orgánu. Na psa bez označení
se od roku 2020 bude pohlížet, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Současně majiteli hrozí několikatisícová pokuta. Obec Lodhéřov nabídla majitelům
psů možnost hromadného čipování. Někteří ji využili, někteří zvolili jinou možnost.
Pokud jste si nechali vašeho mazlíčka očipovat jiným způsobem, než prostřednic‑
tvím obce, nahlašte tuto skutečnost a číslo čipu co nejdříve zaměstnancům obce.
Odpovědnost za čipování nese majitel psa.
Jitka Matoušková,
účetní obce

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

V Pohostinství Vám
nabídnou nejen
dobré pivo, ale třeba
i vynikající pečené
vepřové kolínko
Většina z Vás již poznala nové nájemce
v Pohostinství v Lodhéřově. Paní Mar‑
ta Skořepová a pan Miroslav Baláž se od
konce října starají o hosty Pohostinství
i návštěvníky akcí, které se konají v sále
kulturního domu v Lodhéřově. V jejich
nabídce jsou nejen tři druhy piva Svijany,
ale také různé pochutiny i ostřejší nápoje.
Pohostinství se postaralo o občerstvení
pro naše jubilanty, na pitný režim hos‑
tů dohlíželi při Setkání heligonkářů i při
Poslední leči. Hosté mají možnost si zde
objednat kromě nápojů i drobné občers‑
tvení ve stálé nabídce – nakládané sýry,
utopence nebo ve speciální nabídce la‑
hodné koláčky a vynikající pečené vepřo‑
vé kolínko. Páteční bonusové bramboráč‑
ky přišly k chuti nejednomu štamgastovi.
Přestože je obsluhování hostů v časných
ranních hodinách náročné, noví majitelé
jsou pozitivně naladěni a svým hostům
vycházejí maximálně vstříc. Máte‑li spe‑
ciální přání, určitě se domluvte přímo
s nimi, je‑li to možné, rádi splní přání
svých hostů.
Jitka Matoušková

KUNA – akce v prosinci
Spolek KUNA, Lodhéřovský andělský sbor a ochotnický soubor
Lodhéřov chystá ke konci roku několik zajímavých akcí, které
byste určitě měli navštívit. Začátkem prosince přijďte se svými
ratolestmi na Čertovské odpoledne. Pro děti je připraven bohatý
program a možná přijde i Mikuláš! Můžete zde najít i inspiraci
pro zajímavý vánoční dárek. Lodhéřovští ochotníci si na advent‑
ní čas připravili divadelní představení nejen pro děti s názvem
Půjdem spolu do Betléma. Tři termíny ve vánočním čase jsou
vyhrazeny pro všechny, kdo se chtějí seznámit s vánočním pří‑
během a užít si pohodovou slavnostní atmosféru. Lodhéřovský
andělský sbor vystoupí s vánočními koledami opět v předvečer
Štědrého dne v kostele sv. Petra a Pavla v Lodhéřově.

Začátek je od 18 hodin. Komu se tento termín nehodí, může si
zazpívat vánoční koledy již v sobotu 15. prosince od 18 hodin
v kostele sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou.
Pokud přemýšlíte, jak se rozloučit s končícím rokem 2019 a osla‑
vit příchod nového roku 2020, pak určitě neváhejte a přijďte na
ČERNOBÍLÝ SILVESTR, který pořádají členové spolku KUNA
opět 31. prosince. Je připraven zajímavý program, soutěže i půl‑
noční ohňostroj.
Jitka Matoušková,
místopředsedkyně spolku KUNA z. s.
Foto: Lucie Poláková

Kalendář Lodhéřov 2020

RECEPT – DOMÁCÍ BAILEYS

Přemýšlíte, čím potěšit Vaše příbuzné a známé? Podarujte je
originálním vánočním dárkem! V kanceláři obecního úřadu
můžete zakoupit knihu o obci s názvem „Lodhéřov, Studnice
a Najdek slovem i obrazem“ za cenu 440 Kč a nástěnný ka‑
lendář pro rok 2020 na téma Naučná stezka – Čertův kámen
za 150 Kč.
Foto kalendáře: Lucie Poláková

Ingredience:
2 plechovky Salka,
1 mandlový pudink,
1/2 l mléka, 1/2 l rumu
Postup:
Plechovky salka dáme
na 2 hodiny vařit, z toho

1,5 hodiny necháme jen
mírně bublat. Mandlový
pudink uvaříme v mléku
bez cukru. Až vychladne
salko i pudink, vše umixuje‑
me s rumem a pak případně
přecedíme.

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí
„Při ukládání většího množství úspor-

Sběrná nádoba pro odložení úspo-

ných světelných zdrojů na skládkách

rek je ve vstupní chodbě budovy

komunálního odpadu dochází k úni-

Obecního úřadu v Lodhéřově.

kům rtuti do ovzduší nebo do půdy
a vody,“ vysvětluje Matěj Man z or-

Sběrné místo se nachází za fa-

ganizace Arnika. Vyšší koncentrace

rou a je dostupné jak občanům,

rtuti mohou znečistit půdu i vodu,

tak živnostníkům podnikajícím

v níž se rtuť může transformovat do

v katastru obce. Otevírací doba

organické formy, která je obzvláště

je uvedena na oplocení, na úřední

nebezpečná pro nervovou soustavu

desce nebo webových stránkách

lidí i zvířat.

Postaráme se i o starou
elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například
o vysloužilé domácí spotřebiče, spo-

„Úsporky“ do koše
nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech jsou však v posledních letech „wolframky“ postupně
nahrazovány úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny
a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci,
kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP.

třební elektroniku, elektrické hračky,
nástroje nebo vybavení pro volný čas
a sport.

Kam s nefunkčním
elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či do označených sběrných nádob,
které se nacházejí na řadě míst po
celé České republice. EKOLAMP
v současnosti provozuje přes 4400
sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných
nádob a správné likvidaci starého
elektra se dozvíte na
www.ekolamp.cz.

obce, záložka Úřad, Informace pro
občany. V případě potřeby můžete kontaktovat pracovníka Jana
Salabu na telefonu 702 018 201.
Foto: Světlana

Heligonkáři v Lodhéřově

Vánoční a novoroční přání
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám
všem klidné a pohodové prožití Vánočních
svátků. Všem, kdo pomáhali při různých
obecních akcích, chci velmi poděkovat za
spolupráci. Do nového roku 2020 přeji pře‑
devším pevné zdraví, hodně štěstí, radosti
a splnění všech přání. Velmi si přeji, abychom
se všichni společně setkávali při pořádání společenských
a sportovních akcí i v nadcházejícím roce. Ještě jednou děkuji
všem za spolupráci, děkuji i všem zastupitelům za jejich přínos
obci a krásné Vánoce.

Tradicí se stala akce „Setkání heligonkářů“, kterou pořádá‑
me každoročně spolu s panem Františkem Hadačem pro naše
i přespolní občany. Toto setkání je vždy příjemné a každý rok
je připraveno jiné obsazení účinkujících. Vždy se snažíme tuto
akci něčím ozvláštnit a přitáhnout publikum ze širokého okolí.
Líbí se nám, když se lidé chtějí a umí bavit. Sálem se rozezní
různé lidové i modernější rytmy a odpoledne uteče vždy jako
voda. O občerstvení všech účastníků se stará naše pohostinství
a o dobré nápoje i jídlo není nouze. Letošní ročník se opravdu
vyvedl a někteří z účastníků se po ukončení akce přesunuli do
místního pohostinství, kde bavili hosty ještě do pozdních večer‑
ních hodin. Nakonec se všichni v pořádku dopravili do svých
domovů. A my již plánujeme, jak to bude vypadat příští rok.
Na všechny se těšíme a věříme, že i náš dlouholetý kolega pan
František Hadač bude s námi tuto akci opět připravovat.
Zdeňka Klesalová, starostka obce
Foto Josef Böhm

Zdeňka Klesalová,
starostka obce

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU O VÁNOCÍCH
PONDĚLÍ
PÁTEK
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK
PÁTEK

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Od 6. ledna 2020 platí běžná otevírací doba.

Gratulace našim jubilantům
Opět se přiblížil podzim a s ním setká‑
ní důchodců, které pořádáme právě
v tuto dobu každý rok v rámci Sboru
pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu v Lodhéřově. Všichni pozvaní
jubilanti i ostatní důchodci a rodinní
příslušníci se sešli druhou říjnovou
sobotu, aby společně oslavili svá život‑
ní výročí. Děti z místní základní školy
si připravily pásmo básniček a odpo‑

23. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
2. 1. 2020
3. 1. 2020

ledne pak probíhalo při dobré muzice
a veselém povídání. Všichni pozvaní
si odnesli pamětní listy a dárkové ba‑
líčky, dvě naše nejstarší občanky obdr‑
žely ještě květinové dary z rukou pana
místostarosty. Na setkání fotil pan Jiří
Holakovský a fotografie na památku
obdrží od Obce Lodhéřov všichni
přítomní.
Foto Jiří Holakovský

Jubilea občanů
10–12/2019
V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.

ŘÍJEN
Mládek Josef, Studnice
Červenková Marie, Lodhéřov

LISTOPAD
Kašparec František, Lodhéřov
Petrů Marie, Studnice
Tichá Marie, Studnice
Hron Jan, Lodhéřov
Demeterová Danuše, Najdek

PROSINEC
Novák Luboš, Studnice
Novák Jaroslav, Najdek
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