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Bude pitné vody dost?
Nad touto otázkou se, milí spoluobčané, bude
me muset zamyslet. V tuto chvíli je zatím pitné
vody ve všech našich obcích dostatek, ale bude
tomu tak i v létě a na podzim? Loňský rok uká
zal, že hospodaření s vodou bude zásadní věc,
kterou musíme zvládnout. Prozatím nikdo z na
šich obyvatel nezaznamenal, že by mu nebyla do
dávána pitná voda prostřednictvím vodovodní
ho řadu až do jeho nemovitosti. Samozřejmě se
tato situace může kdykoliv změnit. Pokud nebu
deme moci nakoupit vodu jinde, např. u Čevaku,
a nedovezeme ji do studní či vodojemů, čeká nás
všechny situace, kdy budeme odkázáni na vlastní
zdroje (studny) anebo budeme muset s kbelíkem
na náves k cisterně. Jak ze zapeklité situace ven?
Prvním krokem je zákaz zalévání zahrádek pitnou
vodou, druhým krokem zákaz napouštění bazénů
z vodovodního řadu. Bazény je potřeba napouštět
jinou cestou a to například objednáním cisterny.
Další věcí bude naučit se v domácnostech s vo
dou šetřit. Mnohokrát slyšíme, že si přece vodu
zaplatíte, tak proč šetřit? Ano, vodné a v někte
rých částech naší obce i stočné, si občané zaplatí,
ale tato cena zdaleka nenahradí náklady spojené
s výrobou a úpravou vody ať pitné nebo splaško
vé. Vzhledem k celorepublikovému problému se

KALENDÁŘ AKCÍ
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Kácení máje
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Sběr elektrozařízení
a nebezpečného odpadu
23. 6. 2019
Keramická dílna – pouze pro
vyzvednutí výrobků. V červenci
a srpnu bude dílna uzavřena.
Navštívit ji budete moci opět od září.

zdroji vody se začíná i stát zajímat jak hospoda
říme, kolik nás toto hospodaření stojí a kolik zís
káme zpět za prodej vody. Proto bylo naše zastu
pitelstvo nuceno zamyslet se nad cenou vodného
a stočného i s ohledem na budoucí plánovanou
výstavbu splaškové kanalizace ve Studnicích. Po
kud po státu chceme na vybudování dotační pro
středky, musíme ministerstvu doložit, že umíme
hospodařit a na budoucí vodovod či kanalizaci si
vyděláme. Od 1. května 2019 je stanovena výše
vodného 30 Kč včetně DPH a stočného 27 Kč
včetně DPH. I přesto, že jsme zvýšili cenu, není
naše vodné a stočné drahé oproti okolním obcím
a například i Čevaku.
Chtěla bych vás, milí spoluobčané, touto cestou
poprosit o hospodárné nakládání s vodou. A po
kud zamezíme plýtvání, bude snad pitné vody
pro všechny dostatek. Obec se samozřejmě sna
ží vyřešit otázku nedostatku vody i jinými cesta
mi, ale věřte, že změna se nepodaří ze dne na den
a všechny podobné projekty nás stojí mnoho pe
něz a času. Děkuji touto cestou všem, kteří jsou
zodpovědní a vodou neplýtvají.
Zdeňka Klesalová,
starostka obce

Co s neoprávněnými
odběry?
Myslíte, že jste o nich ještě neslyšeli? Ale někteří
naši občané určitě ano, dokonce se s touto situací
mohou setkat na vlastní kůži. Jde o situaci, kdy obec
instalovala na vodovodní přípojku v domě vodoměr
a majitel si ještě napojil na přípojku vlastní studnu.
V tu chvíli je obecní voda zavřená a vlastník čerpá
vodu ze studny. Jakmile mu voda ve studni dojde,
automaticky přepíná na vodu obecní. V tu chvíli
dochází k neoprávněné manipulaci s vodoměrem
a zařízením obce a je tu neoprávněný odběr. Samo
zřejmě to majitele nenapadne a říká si, že vlastně
nic neoprávněného nedělá. Pravdou je opak! Pokud
dochází k manipulaci bez vědomí majitele zařízení
(v tomto případě obce) jde o neoprávněný zásah,
který je pokutovatelný. Největším problémem může
být, že pokud je závada na přípojce vlastníka stav
by, může dojít ke kontaminaci pitné vody ve vo
dovodním řadu a tím i k obecnému ohrožení oby
vatel. V tu chvíli se jedná o trestný čin a vlastník
vodovodní přípojky je zodpovědný za to, co učinil.
Vlastníkem domovní přípojky vody je vlastník ne
movitosti, to je třeba si připomenout. Proto je dů
ležité, aby obec, která dodává vodu prostřednictvím
řadu, byla informována předem a včas, že je zájem
o obnovení a zpřístupnění obecní vody. Pokuty za
neoprávněný zásah do zařízení obce se pohybují
v řádech tisíců korun. Proto neváhejte a informuj
te o svém záměru obec předem.

Přivítali jsme novou generaci!
Třetí květnovou sobotu rozzářili místní kulturní
dům v Lodhéřově svými úsměvy naši noví občán
ci. Celkem jsme přivítali do života 6 dětí, z toho 3
děvčata a 3 chlapce. Převahu tvořily 4 děti z místní
části Studnice a zbývající 2 děti byly z Lodhéřova.
Přírůstek do obce je to krásný a je vidět, že mladé
rodiny se u nás rozrůstají. Rodiče dětí si převzali od
zástupců obce pamětní knihu a pamětní list, dále
pak dřevěnou hračku a finanční i květinový dar.

Zdeňka Klesalová,
starostka obce

Děti z mateřské školky si připravily pro všechny
kulturní vystoupení. Rodiče se následně podepsali
do pamětní knihy obce. Dopoledne pak bylo zakon
čeno fotografováním dětí s rodiči i jejich blízkými.
Nálada byla výborná a již se všichni těšíme na další
nová miminka.
Foto: Jiří Holakovský
Zdeňka Klesalová, starostka obce

29. 6. 2019
Poutní mše svatá ke cti apoštolů
sv. Petra a Pavla v kostele
v Lodhéřově
29. 6. 2019
Pouťová taneční zábava
5. 7. 2019
Nohejbalový turnaj AMATÉRŮ
6. 7. 2019
Dětský den ve Studnicích
V létě se uskuteční fotbalový turnaj
O pohár starostky obce. Termín
bude upřesněn.
Podrobnosti naleznete na plakátech zveřejněných
na www.lodherov.cz nebo v informačních
vývěskách obce.
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Vodou je potřeba šetřit
Hladina podzemních vod dlouhodobě klesá. I když květnové srážky mírně vyrovnaly deficity z dubna,
stále jsou hladiny podzemních vod pod normálem. Loňský rok byl pro spodní vodu přímo katastrofický.
Všichni si živě vzpomeneme na dlouhé suché léto, kdy jsme nervózně vyhlíželi zatahující se oblohu a dou
fali v bouřku, která nepřišla. Meteorologové nám i letos předpovídají velmi suchý rok, a proto by měli lidé
pitnou vodou šetřit. Je tedy více než jasné, že sucho, ale i zvyšování cen všech energií, se muselo podepsat na
zvýšení cen vodného a s tím souvisejícího stočného. I přes zvýšení cen patří poplatky za vodu v Lodhéřově
mezi nejlevnější v okolí. Jen pro zajímavost, celorepublikový průměr ceny vodného a stočného činí 89,66 Kč.

Cena vodného a stočného za m3 včetně DPH
OBEC

VODNÉ STOČNÉ CELKEM SOUVISEJÍCÍ POPLATKY

Lodhéřov

30,00 Kč

27,00 Kč

57,00 Kč

Deštná

36,80 Kč

36,80 Kč

73,60 Kč

Okrouhlá Radouň

40,65 Kč

není kanalizačn síť

Jindřichův Hradec

35,34 Kč

28,72 Kč

64,06 Kč

+ pevná složka 1 661,75 Kč za rok

Jarošov nad Nežárkou 35,50 Kč

42,38 Kč

77,88 Kč

+ pevná složka 641,70 Kč za rok

Pluhův Žďár

9,20 Kč

41,40 Kč

+ pevná složka 287,50 Kč za rok

32,20 Kč

+p
 ronájem vodoměru
121 Kč za rok

Trendy v údržbě
zeleně
Několik roků zpátky jsme pravidelně prováděli se
čení travnatých ploch v obci. Samozřejmě nemoh
lo nikdy dojít k absolutnímu posekání všech ploch
vzhledem k velké rozloze našich tří obcí. V součas
nosti vzhledem k suchu je nám starostům předklá
dáno, abychom sami na svých územích našli místa,
kde nebudeme trávu sekat pravidelně. V závislosti
na tom, pak bude zadržena voda v krajině. Nezna
mená to samozřejmě, že všechny trávníky budou
zarostlé a nikde se nebude síct. Jen možná budou
místa, kde se bude sekat méně a tráva se poseče jed
nou či dvakrát do roka. Předpokládáme, že první
seč by mohla být v době před lodhéřovskou poutí
a druhá pak na podzim okolo konce září. Samozřej
mě jsme otevřeni podnětům a radám z řad vás, na
šich občanů. Všechny určitě vyhodnotíme a budou
‑li přínosné pak zajistíme i jejich realizaci.
Foto: archiv OÚ
Zdeňka Klesalová,
starostka obce

Donutí nás vyšší cena šetřit vodou? Zřejmě ne, ale snad se někdo po přečtení tohoto článku zamyslí nad
tím, jak alespoň trochu vody ušetřit. Zde je pár tipů, jak vodou šetřit.
V koupelně:
• Při čištění zubů nenechávejte volně téct vodu.
•	
Při koupání ve vaně spotřebujete 150 až 200
litrů vody, budete‑li se sprchovat, bude Vaše
spotřeba vody jen 50–60 litrů.
• Používejte úsporné sprchovací hlavice.
•	Při delším opuštění bytu či rodinného domu
(dovolená, služební cesta apod.) uzavřete hlav
ní uzávěr vody pro byt.
V kuchyni:
•	Nádobí nemyjte pod tekoucí vodou, ale v dřezu
naplněném vodou a pak krátce opláchněte.
•	
Vodu z kohoutku určenou ke konzumaci
uskladněte v ledničce, nemusíte pak odpouštět
vodu, aby byla studená.
• Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.
•	Jestliže umýváte nádobí ručně dvakrát denně,
spotřebujete asi 70 litrů. Naplníte‑li myčku na
její plnou kapacitu jedenkrát denně, spotřebu
jete přibližně 20 litrů vody
Praní:
• Také u pračky využívejte její plnou kapacitu.
•	Při koupi pračky sledujte kromě spotřeby energie

i spotřebu vody, ta se pohybuje kolem 40 litrů.
• Není‑li to nutné, nepoužívejte předpírání.
Rodinný dům:
•	Máte‑li zahradu, používejte na zavlažování dešťovou vodu zachycenou do sudů.
•	
Zalévejte zahradu ráno nebo večer, zabráníte
tak vypařování vody.
• Jedna větší dávka vody týdně je prospěšnější než
několik krátkých postřiků.
A ještě jedno upozornění! Pokud vlastníte bazén
a je sucho, respektujte zákaz napouštění bazénů
z vodovodního řadu. Nikdo z nás by nebyl rád, kdy
by nám pitná voda přestala téci z kohoutků a museli
bychom pro ni k cisterně.
„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna
a to platí o všem v životě.“
Benjamin Franklin
Vendula Hronzová, členka redakční rady
„1) Zdroj: Jak šetřit vodou v bytě?. Veolia.cz [online].
Czech republic, 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://
www.veolia.cz/cs/pro‑zakazniky/sluzby‑pro‑zakazniky
‑spotrebitele/jak‑setrit‑vodou“

Obecní knihovna – ohlédnutí za akcemi
Jak jsme již zmínili v minulém čísle, obecní knihov
na se zapojila do celosvětové akce na podporu dět
ského čtení a dne 31. března proběhla v KD v Lod
héřově Noc s Andersenem. Této akce se zúčastnilo
17 dětí školního věku, pozvání přijal také ředitel
místní ZŠ a MŠ. Hned v úvodu bylo pro děti pře
kvapením, když mezi ně přišel spisovatel a pohád
kář Hans Christian Andersen. Vyprávěl jim o svém
životě, děti se do vyprávění zapojily a ptaly se na
různé zajímavosti, takže seznámení se spisovate
lem proběhlo veselým a pro ně zajímavým způso
bem. Dále se v průběhu akce soutěžilo, četlo, tvoři
lo, promítaly se pohádky. Pro děti bylo připravené
občerstvení, které jsme také zpestřili. Na talíře jsme
nakrájeli několik druhů ovoce a děti si tvořily špízy
dle své chuti. Akce byla zakončena trochu straši
delně, kdy děti jednotlivě procházely ve ztemnělé
místnosti bludištěm, na jehož konci je čekal balíček
s překvapením. Děti byly nadšené a celý podvečer

si krásně užily.
Další akce, která proběhla začátkem dubna
v knihovně, byla spojena s projektem Knížka pro
prvňáčka. Tuto akci pořádáme pro všechny děti ze
ZŠ. Děti byly seznámeny s knihou Lapuťák a kapi
tán Adorabl, přečetli jsme si úvod, dále jsme trochu
trénovali hlavolamy a akci zakončili čtením a pro
hlížením kresleného časopisu Čtyřlístek. Koncem
června prvňáčci obdrží knihu, kterou jsme v rámci
projektu pořídili za symbolickou cenu.
Vzhledem k tomu, že se blíží doba prázdnin,
bude po tuto dobu knihovna v Lodhéřově otevře
na pouze po telefonické domluvě na telefonním čís
le: 601 095 933.
Foto: archiv OÚ
Dana Prokešová,
knihovnice

S nudou už je
navždy ámen,
je tu stezka
Čertův kámen!
Navštivte naučnou stezku vedoucí z Lodhéřova
do Kostelní Radouně. V současné době zajišťujeme úpravu stezky a pracujeme na odklízení
následků polomů a kůrovcové kalamity. Dbejte,
prosím, zvýšené opatrnosti, zejména v lesních
úsecích. Dále upozorňujeme na přísný zákaz
rozdělávání ohňů v lese. Děkujeme všem ukázněným návštěvníkům a na stezce jim přejeme
nevšední zážitky!

Úspěchy hráčů stolního tenisu v sezóně 2018/2019

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol měl v okresních
soutěžích opět 2 družstva a tato sezóna se zařadila
k těm nejúspěšnějším.
A družstvo v Okresním přeboru I obsadilo
suverénně 1. místo ze 13 družstev s právem postu
pu do krajské soutěže. V současné době se zvažují
všechny možnosti účasti v této soutěži – jak hráč
ské, tak i finanční. Závaznou přihlášku je nutno

podat nejpozději do konce června. O konečném
rozhodnutí budeme informovat v příštím vydání.
Hráči B družstva navázali na vítězné tažení
z první poloviny soutěže OP II a tuto skupinu o 13
družstvech vyhráli stejně přesvědčivě jako A druž
stvo svou skupinu. Tímto vítězstvím si hráči vybo
jovali právo účasti v OP I pro příští sezónu. Účast
v této soutěži ještě není konečná – záleží na tom,

Jarní rybářské závody na návesním rybníku
Dne 18. května 2019 náš MS
Čerťák Lodhéřov pořádal dal
ší soutěž v rybolovu pro širo
kou veřejnost. Tyto závody
bývají pořádány každoročně
v jarním a podzimním obdo
bí. Pro někoho je to příležitost
vyzkoušení svého umu, jak přelstít svou návnadou
rybí osádku a pro jiné zase příležitost příjemně strá
vit čas s kamarády u vody. Počasí se v celku vydaři
lo. Pro závodníky byly připraveny pamětní poháry
a další ceny. Této soutěže se zúčastnilo celkem 20
soutěžících. Nejúspěšnějším byl pan Martin Kejst,
který nachytal nejvíce kusů ryb. Těsně mu unik
la i cena o nejdelší ulovenou rybu, neboť se tento

kráte podařilo ulovit dva stejně velké kapry. Proto
se rozhodovalo o další nejdelší rybě mezi těmito
dvěma závodníky a v tomto případě byl úspěšněj
ší pan Žák. Pro přítomné bylo připraveno tradičně
i občerstvení. Chtěl bych poděkovat všem, kdo si
přišel nejen zasoutěžit, ale třeba se i jen podívat. Je
to pro nás motivace a odměna za vynaložené úsilí.
Vítáni jsou všichni, i ti, kdo si chtějí zarybařit bez
rybářského lístku. Těšíme se třeba i s vámi na dal
ších podzimních závodech, které jsou plánovány
přibližně v měsíci září. Rybolovu zdar!
Foto: Jiří Holakovský
Václav Šimeček,
předseda MS Čerťák

jestli A družstvo bude postupovat do krajské soutě
že. Uvidíme koncem měsíce srpna, kdy se uzavírají
přihlášky do okresních soutěží.
Stolní tenis je v našem okrese stále populárnější
a neustále se navyšují počty družstev. Uplynulou se
zónu hrálo 39 družstev ve 3 skupinách, a proto se již
zvažuje reorganizace okresních soutěží – rozšíření
skupin na 4 a současně snížení počtu družstev v ka
ždé skupině. Opět se rozhodne koncem měsíce srp
na. Proto je důležité udržet stolní tenis v Lodhéřově
a plně využívat optimálních podmínek v tělocvičně
KD jak pro závodní, tak i pro rekreační stolní tenis
(během posledního roku zajistila obec v tělocvičně
výměnu topení, oken a opravu podlahy). Je jenom
škoda, že se stále nedaří navázat na práci s dětmi
tak, jako tomu bylo v minulosti. U neregistrovaných
hráčů se to již podařilo a i tuto sezónu se všichni
pravidelně scházeli každou středu a jejich počet na
trénincích stoupá.
V měsíci červnu členové oddílu zajistí posečení
svahu pod kostelem, opět se uskuteční již tradič
ní sportovní den na víceúčelovém hřišti a doufá
me, že se podaří navázat na tuto úspěšnou sezónu
i v budoucnu.
Jiří Holakovský,
za oddíl stolního tenisu

Skvělý začátek jarní
fotbalové sezóny
Fotbalisté zahájili jarní část sezóny skvělým vý
konem nad mužstvem z Dešné, které porazi
li vysokou výhrou a tím navázali na úspěšnou
podzimní část. Po nepodařeném zápase s hrá
či Popelína přišli kluci o druhé místo v tabul
ce. Zklamání z prohry hodili za hlavu a v dal
ších zápasech, kdy je věrní fanoušci vyburcovali
k obdivuhodným výkonům, vyhrávají a krůček
po krůčku se přibližují k vysněnému postupu do
okresního přeboru. Do zbývajících zápasů přeji
klukům hodně štěstí v boji o nejvyšší umístění
v tabulce a tím splněné přání o postupu.
Lubomír Prágr, předseda TJ Sokol

Tělovýchovná jednota Sokol Lodhéřov – co se událo a co chystáme
Tělovýchovná jednota se podílela s ostatními slož
kami a obcí na tradičním pálení čarodějnic v před
večer prvního máje. Z důvodu velkého množství
nahromaděného klestí nemohla být postavena
hranice tak jako v minulých letech. I bez postave
né hranice a za vydařeného počasí pořádaná akce
přilákala hodně rodičů s dětmi, pro které byla
akce hlavně připravena. Po setmění byl za radosti

všech dětí a dozoru místních hasičů zapálen oheň,
v němž shořela figura čarodějnice. V průběhu ve
čera si všichni přítomní mohli jako vždy pochutnat
na špekáčcích.
V sobotu 1. června 2019 proběhl Dětský den po
řádaný složkami a obcí na fotbalovém hřišti. Děti
soutěžily v různých disciplínách, za což obdržely
velmi pěkné odměny.

V pátek 5. července 2019 proběhne nohejbalový
turnaj amatérů a poslední zatím připravovanou
akcí je fotbalový turnaj o pohár obce, jejíž termín
bude včas upřesněn. Na všechny akce jste srdečně
zváni. Sportu zdar!
Foto: Lucie Plachá
Lubomír Prágr,
předseda TJ Sokol

RECYKLACE MÁ SMYSL

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru
nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektroza
řízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo
ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elekt
rospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale
jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky,
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších
problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazu
jeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází
na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především
finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recy
klovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty
či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé
škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního
prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Lodhéřově, Studnicích
i Najdeku a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V Lodhéřově můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat na sběrném místě
za farou ve stanovené otevírací době. Světelné zdroje pak můžete zanést také
do malé sběrné nádoby, která je umístěna v chodbě budovy obecního úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajiš
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostřed
ky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími
elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz

Sběrné místo
Domácnost:

zpět
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bě

Recyklační
ﬁrma:

r

Při recyklaci je možné
znovu použít až 96 %
všech materiálů,
ze kterých je zářivka
vyrobena.

Zpětný odběr:
Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu
rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu
určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí
ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné
zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně
dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.
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V domácnostech se
používají úsporné
zářivky, které šetří
energii a jsou proto
šetrnější
k životnímu
prostředí.
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Kovy:
(např. hliník, mosaz)
Kovy je možné opětovně
využít při kovovýrobě,
nakonec z nich mohou být
třeba součástky pro vaše
jízdní kolo.

Sklo:
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Sklo z recyklace zářivek
je většinou využíváno jako technický
materiál. Některé společnosti však z tohoto
skla znovu vyrobí dokonce zářivku.

Obnovitelné
materiály:
Díky recyklaci
získáváme tyto
materiály:
ko
kovy, plasty,
sklo a rtuť.
sk

Rtuť:
Přečištěná rtuť je
znovu využita
v chemickém
průmyslu.

KULTURNÍ DŮM V PROMĚNÁCH
Ještě tento rok se budeme vracet k opravám na na
šem kulturním domě. Někteří z vás si již mohli
všimnout nových oken v sále a herně KD. Sál sa
motný prochází změnami soustavně, někdy jsou
více či méně viditelné, ale oko zvídavého návštěv
níka třeba změnu postřehne. Někdy jsou práce na
rekonstrukci dosti náročné, protože je musíme
skloubit s běžným provozem budovy. Nechtěli jsme
kulturní dům odstavit z provozu, jelikož nejde jen
o obecní akce, ale i o sportovce, kteří využívají her
nu stolního tenisu v prvním patře, dále návštěvní
ky místní knihovny a další účastníky společenských
a zájmových aktivit, kteří se zde pravidelně schá
zejí. Prozatím se nám dařilo i díky našim pracovi
tým zaměstnancům vše skloubit tak, aby se mohli
prostory, ač upravované, využívat ke spokojenosti
všech. V průběhu září začnou práce na fasádě kul
turního domu a s tím bude spojena i stavba lešení.
Proto chceme občany informovat, že budou‑li se
pohybovat v blízkosti stavby, je nutné dbát zvýše
né opatrnosti. Ke konci podzimu letošního roku se
budeme již těšit z pěkného kulturního domu s no
vou fasádou.
Foto: archiv OÚ
Zdeňka Klesalová,
starostka obce

TÍSŇOVÉ LINKY
Kdy volat?

Zavolejte na tísňovou linku, pokud:
• vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo vidíte plameny či kouř
• jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,
• naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy,
• naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,
• nejste schopni zastavit krvácení, nebo se někdo dusí nebo nemůže dýchat,
• někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,
• jste svědkem pokusu o sebevraždu, jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,
• došlo ke krádeži, přepadení či loupeži, nebo se někdo snaží poškodit nebo zničit váš majetek,
• chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.

Jak volat?
Při volání na linku tísňového volání se řiďte násle
dujícími radami:

•
•

Zachovejte klid.

Najděte si bezpečné místo, odkud můžete tele
fonovat na linku tísňového volání.

•

Stručně a jasně popište situaci, ve které se na
cházíte. Zejména uveďte:

•
•
•
•
•
•

vaše jméno a příjmení,
číslo telefonu, ze kterého voláte,
co se stalo,
kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
kolik osob potřebuje pomoc,

Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud
možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, po
pište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se
událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte,
uveďte tuto skutečnost.

•

Upozorněte operátora na potenciální nebezpe
čí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí vý
buchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace
v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.

•

Postupujte podle pokynů a rad operátora, neza
věšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

NA NÁVSI POD KOSTELEM
SE USKUTEČNÍ V SOBOTU

Jubilea občanů
4–6/2019
V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.

DUBEN

Skůpová Anna, Lodhéřov
Zelingerová Zdeňka, Lodhéřov
Podobová Marie, Lodhéřov
Háková Anežka, Lodhéřov
Hronová Jaroslava, Lodhéřov
Medek Jaroslav, Studnice

Občerstvení zajištěno.
Pořádá Obec Lodhéřov a členové JSDHO.

KVĚTEN

Změna je život!
Toto rčení asi zná každý z nás. Ani našim zaměst
nancům na obecním úřadu se nevyhýbá. Tak se
stalo, že dlouholetý zaměstnanec pan Karel Picek
v letošním roce odešel do zaslouženého důchodu
a jeho místo zastala na čas paní Dana Prokešo
vá. Práce na úřadě se může jednomu zdát snad
ná a fádní, ale rozhodně mohu potvrdit, že tomu
tak není. Práce je různorodá, okruh potřebných
znalostí je široký a náročný, je potřeba často pra
covat se zákony, vyhláškami a dalšími předpisy.
Administrativa obsahuje nejen běžnou korespon
denci, různá správní řízení, ale také jsou potřeba
specifické účetní dovednosti. Myslím, že jsem ne
obsáhla všechny povinnosti a úkoly, které pro za
městnance tato práce přináší. Ne všichni jsme pro
tuto oblast vhodní a psychicky odolní. Po více jak

rok a půl trvajícím zástupu pozice referenta obec
ního úřadu a zástupce účetní se paní Prokešová
rozhodla k odchodu. Sice nás to mrzí, jako ko
lektiv jsme již byli sehraní, ale chápeme, že každý
má právo se rozhodnout, jakým směrem se bude
ubírat jeho profesní život. V současné době tedy
probíhá výběrové řízení na tuto pracovní pozici.
Věříme, že nového kolegu či kolegyni získáme co
nejdříve a nebude tak problém plnit složité pra
covní i společenské úkoly, které před námi sto
jí. Paní Prokešové touto cestou děkujeme za úsi
lí které této pozici věnovala a přejeme jí hodně
úspěchů a spokojenosti na novém místě.
Zdeňka Klesalová,
starostka obce

Medková Blažena, Studnice
Mayringer Miroslav, Lodhéřov
Smitková Věra, Lodhéřov
Hůlka Jiří, Lodhéřov
Landkamer Jiří, Lodhéřov
Kubíčková Marie, Lodhéřov
Salabová Marie, Lodhéřov

ČERVEN

Mertlová Drahomíra, Lodhéřov
Kovářová Vlasta, Lodhéřov

Navštivte prodejnu
JEDNOTY COOP
v Lodhéřově

Od 20. května 2019 je opět otevřena prodejna Jed
noty COOP v Lodhéřově. V provozovně došlo
k drobným stavebním úpravám i ke změně uspořá
dání některého zboží. Prodejna nabízí široký sorti
ment potravin, drogistického zboží i sezónních pro
duktů. Nová vedoucí prodejny paní Kačmárová se
na všechny zákazníky těší – otevřeno je od pondělí
do pátku vždy od 6.30 h do 12.30 h, v pondělí, ve
středu a v pátek i odpoledne od 14.30 h do 16.30
h. V sobotu můžete nakoupit od 7.00 h do 11.00 h.
V úterý a ve čtvrtek jsou v nabídce čerstvé lahůdky
(chlebíčky, aspiky aj.), v pátek zákusky. Tyto výrob
ky lze po dohodě s paní vedoucí objednat kdykoliv
v týdnu.
Oslavy mezinárodního dne dětí v Lodhéřově. Foto: Šárka Petrů

Jitka Matoušková,
účetní obce

!Nezapomeňte na úhrady vodného, stočného a poplatku za psy!
Splatnost je do 30. 6. 2019. Platby můžete provést hotově v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech
(pondělí, středa a pátek) nebo převodem na účet č. 157724015/0300.
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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!

