KONEC NEPOŘÁDKU U HŘBITOVA!
Již léta nás trápí nepořádek okolo zadního vstupu k lodhéřovskému hřbitovu. Problém vznikl v době, kdy se v blízkosti vstupu zřídilo sběrné místo tříděného odpadu. Místní a někdy i přespolní občané začali houfně
využívat prostor před plotem k odkládání čehokoliv, co jim dosloužilo.
Neberou zřetel ani na otevírací dobu, natož aby se namáhali zavolat na
telefon obsluze dvora, případně se domluvili v kanceláři OÚ, abychom

jim umožnili přístup na sběrné místo. Odpad se proto hromadí a je nám
vytýkáno, že se o místo nestaráme. Bohužel v našich silách není každý
den kontrolovat tento úsek a ihned odklízet vše, co se do druhého rána
zase objeví. Navíc obec nedisponuje technikou umožňující vývoz plných
kontejnerů. To jsme museli dojednat s místním Zemědělským družstvem
Radelo, které ale kontejner vyveze jen v době, kdy má nákladní automobil
k dispozici. To je pouze v době žní a pak již zase vůz odstaví do depozitu
a nemůže jej provozovat. Tím vzniká pro naši obec velmi krátce omezený čas pro odstranění přeplněných kontejnerů. Starý typ kontejneru
navíc neumožňuje zajistit jinou techniku k vývozu. Z tohoto důvodu jsme
v loňském roce začali řešit nákup stroje, který by nám umožnil vyřešit
tento problém. Nově máme dodaný nosič kontejnerů a nyní čekáme na
nové kontejnery, které by měly být dodány do září či října letošního roku.
Navíc jsme zakoupili i štěpkovač na odstraňování větví, které na podzim
či z jara občané odkládají na předem vyhrazená místa. Přemýšlíme také
o jiném místě k ukládání tříděného odpadu, zatím však není rozhodnuto.
Uvítali bychom, kdyby občané respektovali otevírací hodiny na sběrném
místě a neodkládali odpad mimo vymezený prostor. Vše vždy záleží na
domluvě a disciplinovanosti jednotlivců. Naše okolí i životní prostředí
vypadá tak, jak si jej sami uděláme!
Zdeňka Klesalová, starostka

NOVINKY Z KULTURNÍHO DOMU
Návštěvníci kulturního domu si budou moci všimnout některých změn,
kterými prošly jednotlivé místnosti v budově. Kompletně byl obměněn
otopný systém včetně nových radiátorů a nových kondenzačních plynových kotlů. V sále došlo k výměně obložení stěn a plánuje se oprava pódia
a parketové podlahy. Toto by se mělo uskutečnit ještě do poloviny září. Sál
tak bude připraven na novou sezonu, která jak doufáme bude velmi bohatá.
V příštím roce dojde k dalším úpravám a to obzvláště z venku budovy. Tam

kde jsou stále ještě stará dřevěná okna, budou vyměněna za nová plastová
a budova bude následně zateplena a opatřena novou fasádou. I v tomto případě jsme zažádali o dotaci z Operačního programu životního prostředí
a byla nám přidělena. Nepokryje sice ani polovinu nákladů, ale rozhodně
není zanedbatelná, činní 1.405 tisíc korun. Firma pro realizaci zateplení je
již vybrána a nastoupí na jaře roku 2019.
Zdeňka Klesalová, starostka

REGULACE HORNÍ ČÁSTI LODHÉŘOVSKÉHO POTOKA
Jak jsem vás informovala v minulém vydání Losny v současnosti probíhá
spolupráce mezi naší obcí a zaměstnanci Povodí Vltavy s.p. na projektech
pro regulaci horního toku ženského potoka v Lodhéřově. Projekty jsou připraveny, ale Povodí se stále potýká s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
kteří nechtějí spolupracovat a prodat část svých pozemků pro výstavbu
opevněného koryta potoka. Tím dochází ke zpožďování celé akce a může se
stát, že nakonec i přes snahu obce, Povodí Vltavy s.p. i některých jednotlivých místních občanů nedojde k požadovanému výsledku. Potom by potok

zůstal ve stavu v jakém se nachází nyní a povodně vzniklé přívalovými dešti
by nás provázely i nadále. Musím konstatovat, že valná většina obyvatel,
kterých se tato lokalita týká, má již pozemky s Povodím vyřešené a za to
je musím velmi pochválit. Těm ostatním, které osud druhých a potažmo
i osud obce nezajímá, bych ráda vzkázala, že chápu jejich snahu uchránit
svůj majetek před prodejem. Jen prosím zvažte celou věc, protože i ostatní
občané právě pomocí regulace potoka uchrání zase ten svůj.
Zdeňka Klesalová, starostka

SMRKY UMÍRAJÍ!
Blížící se podzim nabádá k procházkám okolními lesy a s tím spojeným
houbařením. Bohužel již od brzkého léta mohou návštěvníci sledovat, jak
mizí smrkové porosty a stále znovu a znovu se objevují nové suché stromy.
Díky nízkým srážkám a velmi suchému a teplému létu jsou stromy oslabené a tím pádem náchylné k napadení broukem. Kůrovec napadá smrkové
porosty a je mu zcela jedno zda jsou lesy státní, obecní či soukromé. Jen
zpracování napadených stromů je velmi fyzicky i ekonomicky náročné.
Obec vynakládá velké úsilí k odstraňování znehodnoceného dřeva, které
se díky velkému přebytku na trhu těžko prodává. Zatím nám sice dřevo
odvážejí, ale jak dlouho ještě pily budou tuto surovinu chtít? Velmi by po-

mohlo chladnější a deštivější počasí a samozřejmě i důsledná péče o les, ať
již soukromý nebo jinak vlastněný.
Někteří vlastníci dodnes nezpracovali napadené kusy stromů a dávají tak
možnost nové a nové generaci kůrovce, aby dále škodila. Proto apelujeme
na vlastníky lesů, aby se o svůj les starali a ctili tak tradici našich předků,
kteří jej před několika desítkami let zakládali. Pokud nebudeme o les řádně
pečovat zmizí nejen krásné procházky, ale i naše oblíbené houbaření, sbírání borůvek a další aktivity, které přispívají našemu zdraví.
Zdeňka Klesalová, starostka

MAPOVÝ PORTÁL
Již od jara je na stránkách obce nově k dispozici služba Mapová aplikace
obce. Ta nabízí unikátní funkce vyhledávání napříč velkým množstvím dat,
zobrazování výsledků na mapě a propojuje přehlednost map s funkcemi
informačního systému. Díky ní si mohou občané prohlížet katastrální území našich obcí v různých vrstvách mapových záznamů najednou. Součástí
je možnost zobrazení územního plánu obce. Informativně zde naleznou
občané i trasy jednotlivých inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, tele-

komunikačních kabelů nebo plynovodu. K dispozici je i plánek hřbitova.
Portál se stále ještě vylepšuje. Obec jeho prostřednictvím bude moci hlásit
poruchy na veřejném osvětlení nebo místním rozhlase. Pokud byste potřebovali poradit s využíváním této aplikace, kontaktujte pracovníky obecního
úřadu.
Jitka Matoušková, účetní obce

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a recyklace, který
se v České republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců zbavit
na nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat
dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba
mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že
starým spotřebičem můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší
spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout k dalšímu použití
spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou,
dále sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně
odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího
přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář, přes který lze nabídnout
svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a
pokud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů, za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 2014, kdy
začala jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové organizace.
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých zoologických
zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde například stará žehlička, rychlovarná konvice
nebo třeba toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž
obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým
zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte se včas na její webové stránky, jestli právě v té, kterou jste
si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu.
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN
připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají
všichni od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea,
stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství,
případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu
muzejni.kousek@elektrowin.cz.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče,
elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19
000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

