REVOLUCE V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY!
O odpadech, zejména o jejich třídění, čtete články téměř v každém vydání
naší LOSNy. Musím říct, že to není od věci. Celostátní plánovaná koncepce
nakládání s odpady totiž počítá s tím, že v roce 2024 skončí skládkování
odpadů. To znamená, že běžný komunální odpad se nebude vyvážet tak
jako dosud. Popelnice nebudou a většina odpadů se bude třídit pro další
využití. A jak by to mohlo ve skutečnosti fungovat? Pohodlně si sedněte,
zavřete oči a představujte si:

Paní Šetřivá vždy platila za své 4 členy poplatek 1000 Kč, tj. celkem 4000 Kč.
Již za každé čtvrtletí si budou moci ověřit, kolik vyprodukovali odpadů a jak
tím zatížili životní prostředí. A také, kolik peněz si tím ušetřili. Začátkem následujícího roku bude vyhodnoceno, kolik vytřídili celkem. Až půjdou platit
poplatek za další rok, paní účetní je za dobré třídění odmění slevou na poplatku, která byla spočítána na 800 Kč na člena domácnosti. Takže v dalším
roce rodina Šetřivá zaplatí poplatek jenom ve výši 200 Kč, tj. celkem 800 Kč.

Rodina, nazvěme ji Šetřivá, obdrží na obecním úřadu vlastní čárový kód, který zajistí její identifikaci při likvidaci odpadů a podrobný návod na třídění.
Od obce dále obdrží barevné pytle, do kterých bude třídit dle druhu – zpočátku zejména plasty, papír a nápojové kartony. Později také plechovky, drobné
elektrozařízení, rostlinný olej, bioodpad, textil nebo sklo. Po naplnění pytle jej
opatří čárovým kódem a připraví před dům k odvozu. Jedenkrát týdně bude
ve stanovený den tyto odpady odvážet pověřený pracovník. Čtečkou načte
čárový kód, který zaznamená množství vytříděného odpadu. Tato informace
se uloží do databáze, z níž bude patrné, kolik rodina Šetřivých vytřídila. Běžnou popelnici, také označenou čárovým kódem, budou vyvážet jenom 1x za
3 týdny, protože se množství komunálního odpadu dobrým tříděním sníží.

A tím ve své peněžence ušetří 3200 Kč! Zdá se vám to jako hezká pohádka?
Ne, podobným způsobem již likvidace odpadů v některých obcích probíhá
a tím šetří náklady jak jednotlivých občanů, tak celé obce.
Pro nás je zatím tento systém na počátku, ale už dnes se začínají projednávat možnosti jeho zavedení a řeší se podrobnosti jeho fungování. Hlavní
podmínkou je správné třídění odpadů, a tak budeme naše občany i nadále seznamovat s tím, jak správně třídit. Proto třiďte odpady, vyplatí se to,
hlavně VÁM!
www.mojeodpadky.cz
https://www.youtube.com/mojeodpadky/

Jitka Matoušková

VODA, VODĚNKA – KOLIK NÁS BUDE STÁT?
Doma otočíme kohoutkem a teče…, jaká samozřejmost! Na pití, na mytí,
na praní, na topení… Všude tam je nezbytná! A když chvíli neteče, je z toho
pohroma! Jak většina z nás ví, pitnou vodou by se nemělo plýtvat, ale opak je
většinou pravdou. Tento článek nebude popisovat, jak vodou šetřit, ale jeho
cílem je objasnit cenu vody. Od ledna 2012 stojí m3 vody 20 Kč + 3 Kč zaplatíme státu DPH. Jednoduchým porovnáním cen okolních obcí či společností dodávajících vodu zjistíme, že lodhéřovská voda je zřejmě nejlevnější na
celém okrese! Ale náklady na obsluhu a udržování vodovodů, úpravu vody,
laboratorní rozbory, ale také na opravy prasklých vedení rozhodně nejlevnější v Lodhéřově nejsou. Platit je musíme stejně, jako každý jiný provozovatel
vodovodu. Proč je tedy cena pro obyvatele tak nízká? Protože ji již několik let
dotuje obec ze svých finančních prostředků. Bohužel, to není dlouhodobě
udržitelné. Navíc máme povinnost ze zákona tvořit fond obnovy vodovodů
a kanalizací, ze kterých by měla obec financovat rekonstrukce těchto zařízení.
Fond by se měl tvořit ze zisku na vodném a stočném. U nás však o žádném
zisku není ani řeč! To znamená, že financování fondu jde opět v plné výši
k tíži obce. Z výše uvedeného je patrné, že zvýšení vodného a stočného je

HODY, HODY, DOPROVODY…

nevyhnutelné. Na druhou stranu nechceme jednorázovým zvýšením „dohnat“ několikaleté stagnování ceny a zvýšit ji třeba až o 10 Kč na m3. Po
důkladném zvážení a propočítání se zastupitelstvo obce usneslo na nových
cenách vodného, které budou platit od 1. května 2017. Za vodné tak občané
Lodhéřova, Studnic i Najdeka zaplatí 27 Kč vč. DPH a za stočné (pouze
v Lodhéřově) 23 Kč vč. DPH. Tyto ceny se projeví poprvé při podzimních
odečtech. Současně je ale potřeba také poznamenat, že s úpravou ceny vodného a stočného se zřejmě naši obyvatelé setkají v budoucích letech častěji,
než tomu bylo v minulosti. I tak ale zůstane naše voda nejlevnější!
Porovnání současných cen vodného za 1 m3 v některých okolních obcích
(včetně DPH):
Velký Ratmírov 35,00 Kč, ČEVAK J. Hradec 34,50 Kč, Plavsko 34,50 Kč, Pluhův Žďár 32,20 Kč, Deštná 29,90 Kč, Lodhéřov, Studnice a Najdek 23,00 Kč.
Porovnání současných cen stočného za 1 m3 u provozovatelů stejného
druhu kanalizace a ČOV (včetně DPH):
ČEVAK J. Hradec 27,44 Kč, Deštná 26,45 Kč, Lodhéřov 22,00 Kč
Jitka Matoušková

v 6 hodin, ve 12 hodin a v 18 hodin. Vše vrcholilo koledou na Bílou sobotu,
kdy řehtání probíhalo opět od 6 hodin a v 9 hodin chodili koledníci. Zajímavá byla i koleda, kterou si hoši vzájemně předávali: „Ti nevěrní židi jsou
jak psi černí. Kopali jámu Ježíši pánu, aby ho jali ukřižovali na Velký pátek
do hrobu dali, na Bílou sobotu z hrobu vyndali. Ty nevěrný Jidáši, cos to
učinil, že jsi svého mistra židům prozradil, za to budeš v pekle hoře hořeti,
s Luciferem Ďáblem tam přežívati.“ Byla to velice pěkná tradice
Jitka Matoušková

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017 S JSDHO LODHÉŘOV
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lodhéřov srdečně zve všechny
příznivce požárního sportu a dobrovolných hasičů na nadcházející plánované i pořádané akce v roce 2017.
Nejbližší konanou akcí je již pátý ročník Velikonoční soutěže v požárním
útoku ve Zdešově 15. 4. 2017. Zde by jednotka chtěla navázat minimálně na
poslední výsledek z prosincového klání v Českém Rudolci a to na hranici
25,54 s. Všichni jste srdečně zváni.
O dalších soutěžích budete předem podrobně informováni na www.
lodherov.cz a na připravovaných webových stránkách JSDHO Lodhéřov.
Letos se můžete těšit na tradiční pouťovou zábavu v Lodhéřově a na dětský
den pořádaný ve spolupráci s ostatními složkami obce Lodhéřov.
Jednotka by se ráda rozrostla o nové členy, proto v případě zájmu neváhejte
oslovit stávající členy jednotky osobně nebo na emailu: jsdho.lodherov@
gmail.com, i vy tak můžete pomoci druhým a aktivně či pasivně se účastnit
požárních tréningů, cvičení a jiných aktivit.
Petr Hronza, člen JSDHO

FOTBALISTÉ ANI V ZIMĚ NESPÍ
Fotbalisté před jarní sezónou,která začíná 8.dubna 2017 v 17 hodin zápasem s Novou Vsí, jezdí trénovat do nedalekého Jarošova,kde si v lednu a únoru
pronajímají sportovní halu. Od března budou tréninky pokračovat na místním hřišti. Ve zbytku sezóny přeji hráčům i trenérům hodně úspěchů a co nejlepší
umístění. Sportu zdar!

Lubomír Prágr, předseda TJ Sokol Lodhéřov

VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS

17. prosince se uskutečnil v Lodhéřově již 46. ročník Vánočního turnaje
o pohár obce Lodhéřov. Turnaj zahájila starostka obce, popřála hráčům
sportovní úspěchy, zdraví a spokojenost v roce 2017.
Turnaje se zúčastnilo 48 hráčů z 10 oddílů jindřichohradeckého okresu
a pozvaní hráči. Zápasy již tradičně proběhly v přátelském prostředí kulturního domu v Lodhéřově a klidné předvánoční atmosféře. Kvalitní sportovní výkony pak byly oceněny výborným občerstvením v místním pohostinství. Dík patří pořadatelům, sponzorům a všem, kteří se na uspořádání
turnaje podíleli.
Soutěžilo se v 7 kategoriích na 9 stolech s následujícími výsledky:
Krajské soutěže
Dvouhra
1. Filip Korbel, SK Tenis Polesí
2. Martin Hunal, SK Jindřichův Hradec
3. Jan Maňhal ml., Staving Studená
4. Tomáš Smolík, OST Kardašova Řečice
Čtyřhra
1. Filip Korbel – Zdeněk Blažek, SK Tenis Polesí - neregistrovaný
2. Tomáš Smolík – Jaroslav Kozel, OST Kardašova Řečice
3. Martin Hunal – Jakub Valášek, SK Jindřichův Hradec
4. Zdeněk Werner – Václav Lang, Jiskra Třeboň
Okresní soutěže – OP I.
Dvouhra
1. Jaroslav Vejbora, Sokol Lodhéřov
2. Jan Maňhal st., Staving Studená
3. Miroslav Ruso, Jiskra Třeboň
4. Radim Strojek, SK Jindřichův Hradec

Čtyřhra
1. Jiří Holakovský – Jan Maňhal st., Sokol Lodhéřov – Staving Studená
2. Miroslav Ruso – Karel Dvořák, Jiskra Třeboň
3. Radim Strojek – Otakar Kinšt, SK Jindřichův Hradec
4. Jiří Studený – Petr Kropáček, Sokol Černovice
Okresní soutěže – OP II.
Dvouhra
1. Dalimil Hrubý, Sokol Lodhéřov
2. Otakar Kinšt, SK Jindřichův Hradec
3. Richard Petrů, Jitka J. Hradec
4. Vladimír Hulík, Jitka J. Hradec
Veteráni nad 60 let
1. Zdeněk Werner, Jiskra Třeboň
2. Jan Maňhal, Staving Studená
3. František Laštovka, Sokol Lodhéřov
4. Jaroslav Martinů, Staving Studená
Veteráni nad 70 let
1. Jaroslav Novák, Staving Studená
Neregistrovaní
1. Vlastimil Votápek, Děbolín
2. Jaroslav Maryška, Jindřichův Hradec
3. Hana Křivánková, Lodhéřov
Pravidelné tréninky jsou v úterý, zápasy pak v pátek. Kromě aktivních hráčů
ještě hraje každou středu parta neregistrovaných (cca 10 lidí, starší „dorost“)
Jiří Holakovský

