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Vážení spoluobčané, milí hosté,
dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce Lodín a také jménem svým přivítal na tomto dnešním
slavnostním zahájení oslav naší obce. Dovolte mi, abych přivítal i naše oficiální hosty, a to:


zástupce Královéhradeckého kraje a zejména pana Otakara Rumla, 1. náměstka hejtmana
Královéhradeckého kraje,



starosty sousedních obcí,



majitele a šéfy firem, se kterými spolupracujeme,



zástupce tisku, rozhlasu a televize.

Milí rodáci a přátelé Lodína a Janatova,
děkujeme Vám, že se vracíte na místa, která pro Vás znamenají domov. My lidé jsme zvláštní – při takových
návratech často hledáme sami sebe, svoje sny a své mládí. Hledáme svoje kořeny. Ano, jsme tak trochu
jako stromy, které jsou stále na místě, kde je lidé zasadili. A čím jsme starší, tím máme kořeny ve svém
rodišti hlubší. Vůbec není na škodu, když člověk zůstane věrný svým kořenům. Stává se, že pošetilé mládí se
chce takového pouta zbavit a často odletí do světa, ale přesto v sobě nese svůj domov, své rodné kořeny.
Lodín je velmi stará obec. Vůbec první písemná zmínka o obci Lodín je z roku 1073. A jak hovoří kronika
z roku 1922? „Ves Lodín jest původu prastarého. Jejím prvním a známým majetníkem byl jakýsi pán Všebor,
který ji daroval klášteru v Opatovicích“ - konec citace z kroniky. Obec Lodín je tedy jednou z nejstarších obcí
u nás a v letošním roce uplynulo 942 let od této první zmínky o naší obci. Bez zajímavosti není ani
informace, že osada Janatov je naopak jedna z nejmladších obcí u nás. Letos jí je teprve 225 let. Vznik
názvu osady Janatov je podle příjmení Janata a datuje se k roku 1790, kdy zde vznikl hospodářský dvůr.
Janata byl první porybný na panských rybnících Härynk a Homoláč. Posledními majiteli obou obcí byli
Harrachové.
Život v Lodíně byl těžký a jak praví kronika: „...po lopotě hledají občané rozptýlení v zábavě“. Proto byl
v obci Janatov v roce 1932 založen spolek divadelních ochotníků s názvem "OSVĚTA". Fungoval ale jen
několik let. Naproti tomu v Lodíně byl již v roce 1908 založen divadelní "Hospodářsko-čtenářský spolek".
Hrály se zde hry jako třeba „Kráska ze Šumavy“, která byla v té době velmi populární i u jiných ochotníků.
Fotografie z této hry jsou založeny v obecní kronice. Divadelní spolek ukončil činnost během války, po roce
1940. Fungoval 22 let a jistě má ještě dnes pamětníky - třeba bývalé ochotnické herce.
A jak se v Lodíně žilo? Kronika praví: „Však zdejší život jest vždy upřímnější, zdravější, pospolitější, na své
skromné prostředí tak uvyklý, že by měnil málokdo“. Konec citace.
Obživou lidí z okolí naší obce bylo vždy zemědělství a hospodářství. I proto má nyní Lodín ve znaku snop
obilí a peří. Život zde byl vždy těžký, a tak počet obyvatel obce v historii značně kolísal. Nejvyššího počtu
obyvatel dosáhl Lodín okolo roku 1890 a to 410 obyvatel a Janatov v této době měl 188 obyvatel, což je
dohromady téměř 600 obyvatel. V současnosti žije v Lodíně a Janatově 389 obyvatel. Velkým úbytkem
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občanů byly války a hladomory. Jen v samotném Lodíně bylo zbořeno či zaniklo 20 domů z 95, a v Janatově
dokonce zaniklo 14 domů z 33, což je téměř polovina. To jsou neuvěřitelná fakta! V Lodíně byly vždy spíš
větší statky, zemědělské usedlosti a řemesla, protože zemědělství a na to navazující řemeslná obživa zde
měly dlouhou tradici. Naproti tomu Janatov, mladá a začínající obec, byla skromná a jen velmi pomalu
rostoucí. Války ji téměř zdecimovaly.
V katastru obce Lodín se nacházejí dva větší rybníky, Močidlo a Homoláč a jeden menší - Vejmol.
V minulosti byl v katastru obce ještě panský rybník Härynk. Nacházel se v loukách za Janatovem a pro tuto
obec měl spolu s rybníkem Homoláč zásadní význam. Porybného Janatu zde měli Harrachové jako správce.
Po vysušení rybníka Härynk byly meliorací odvodněny i louky okolo a zintenzivnilo se i hospodaření.
Současná situace v Lodíně je však jiná. Obec je moderní, domy opravené, silnice již nejsou prašné. Obec se
stará o úklid svých pozemků, k dispozici občanům je sběrný dvůr. Horké letní dny trávíme v pohodě a klidu
u našeho koupaliště. Upraveny jsou obecní budovy. Stejně jako v minulosti i nyní pořádáme plesy anebo
zábavy pro různé věkové skupiny. Tradicí se stává Obecní ples, který bývá velmi atraktivní. Dětem slouží
pěkné hřiště, mládeži a ostatním zase víceúčelové hřiště s umělým povrchem, u kterého jsme vystavěli
nové šatny. Pro dospělé jsme vystavěli venkovní fitness s cvičebními prvky. Podařilo se nám zpříjemnit okolí
rybníka Močidlo, kde byla nově vystavěna rybářská bašta. Vidět můžete dva kompletně zrestaurované
pomníky v Lodíně a jeden v Janatově. Koupaliště a kemp má v sezóně obrovskou návštěvnost a díky naší
péči je i po 16 letech provozu stále jako nové. O našich obcích se s obdivem hovoří v regionálním tisku
i televizi a stávají se atraktivním místem pro život mladých lidí. V současné době zažívá nebývalý rozkvět
osada Janatov.
Vážení rodáci a přátelé Lodína. Chci Vám s potěšením sdělit, že současné zastupitelstvo obce navázalo na
dobrou práci svých předchůdců, ze kterých bych chtěl jmenovat zejména pana Ladislava Rybáře a Jaromíra
Pelánka. Dali jsme si smělé plány a chtěli bychom zachovat rozvoj obce a zároveň hospodařit tak, abychom
i v budoucnu bez větších obtíží udrželi provoz našeho klenotu, což je koupaliště a kemp. Chtěli bychom více
využít možnosti dotací, a to zejména na veliké stavby. Zejména čistírnu odpadních vod v Lodíně a Janatově,
stezku pro pěší a cyklisty mezi Lodínem a Janatovem. Ale také i přípravu projektu bydlení pro seniory.
Zažádali jsme o dotaci z nadace ČEZ na liniovou výsadbu zeleně, což jsou aleje. Vyměnit bychom chtěli staré
plechové haly za školou, pokračovat s opravami chodníků a s dalšími opravami komunikací. Ale nyní hlavní
úkol je příprava rozšíření kempu o dalších šest srubových chat, které umožní prodloužený, nebo i celoroční
provoz, vybudování inženýrských sítí a nové komunikace. Plánů máme mnoho.
Obec Lodín je aktivně zapojená v Mikroregionu Nechanicko, spolupracuje s Místní akční skupinou Hradecký
venkov a působí i ve Svazu měst a obcí. Velmi nám pomáhá Krajský úřad v HK. Všude se snažíme prosazovat
zájmy Lodína a hlavně - spolupracovat s okolními obcemi. Tento sjezd rodáků je toho příkladem. Okolní
obce nám pomohly materiálně - zapůjčením vybavení a mohou se spolehnout, že i my pomůžeme jim.
Chtěl bych nyní poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na zajištění těchto oslav. Sleduji, že
přípravy naše občany neuvěřitelně semkly. Mnoho občanů se aktivně zapojilo a málokdo hleděl na své
pohodlí a čas. Nebylo to vždy jednoduché, ale výsledek dnes stojí za to.
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Vážení rodáci a přátelé Lodína. Přejeme Vám, abyste se u nás cítili doma nebo alespoň jako doma, abyste
tu našli své přátele a známé, vzpomínky z dětství, klid a radost z každého prožitého okamžiku.
Další program, který bude nyní následovat je průvod obcí spojený se společným fotografováním. Výstavu
historických fotografií obce spolu se starou pamětní knihou a dalšími zajímavostmi naleznete na obecním
úřadu a k prohlídce obce Lodín a Janatov můžete využít turistický vláček nebo koňské spřežení. Vše
naleznete v programu těchto oslav.

Děkuji Vám za pozornost.

