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Začátek nového školního roku
Není to tak dávno, kdy poslední zvoně‑
ní ukončilo starý školní rok 2018/2019.
Prázdniny uběhly jako voda a my sto‑
jíme na prahu nového školního roku
2019/2020. O prázdninách se ovšem ži‑
vot školy ani školky nezastavil a vedení
obce, zaměstnanci školy i školky a řeme‑
slníci se snažili opět o něco vylepšit pro‑
story obou zařízení.
V základní škole proběhla rekonstrukce
podlahy v šatně a kuchyňce základní ško‑
ly. Po výměně radiátoru v šatně základní
školy v průběhu jarních prázdnin došlo
také na tolik očekávanou výměnu dlaž‑
by. Společně s novou výmalbou, novými
botníky i zrekonstruovanou kuchyňkou
se jistě stanou důstojným zázemím pro
práci žáků i zaměstnanců školy. V zá‑
kladní škole přivítáme 1 nového žáčka,
našeho prvňáčka. Celkem bude v novém
školním roce navštěvovat naši školu 14
žáků od prvního do pátého ročníku.
Opravy se o letošních prázdninách do‑
čkala také budova mateřské školky, a to
školní jídelny. Také zde došlo o jarních

prázdninách v první fázi k výměně radi‑
átorů a odstranění starých nevzhledných
krytů na ně. O letních prázdninách došlo
k odstranění starého dřevěného oblože‑
ní a nahrazení pestrobarevným obkla‑
dem keramickým. Celá mateřská škola
se také dočkala nové barevné výmalby.
Mateřskou školu bude od září navštěvo‑
vat 15 dětí.
Veškeré opravy byly financovány zřizova‑
telem školy, Obcí Lodhéřov, za což samo‑
zřejmě velmi děkujeme.

Pevně doufám, že se dětem i žákům bude
v nadcházejícím školním roce ve vylepše‑
ném prostředí školy i školky líbit a budou
je rádi navštěvovat. Přeji jim hodně úspě‑
chů a radosti při získávání nových vědo‑
mostí, dovedností i kamarádů. Všem
zaměstnancům přeji úspěšný start do no‑
vého školního roku a rodičům dostatek
trpělivosti se svými ratolestmi.
Mgr. Karel Král,
ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov
Foto Josef BÖhm

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 12. září 2019
Výlet do Milotic v rámci Hrátek
s pamětí – určeno pro seniory
a veřejnost, cena 600 Kč, příjem
přihlášek do 4. září 2019 na OÚ.
Sobota 14. září 2019
Členové JSDHO zvou všechny
na 3. ročník Hasičských závodů
v Lodhéřově u koupaliště od
13.00 h
Sobota 28. září 2019
Hubertská jízda – pořádají manželé
Gnädingerovi
Sobota 23. listopadu 2019
Poslední leč – pořádá
MS Čerťák Lodhéřov
Drakiáda | Setkání důchodců jubilan‑
tů | Setkání heligonkářů – termíny bu‑
dou upřesněny.
Navštivte keramickou dílnu, pro
veřejnost bude otevřena v sobotu
28. září 2019 v době od 15 h do 17 h.
Podrobnosti naleznete na plakátech
zveřejněných na www.lodherov.cz
nebo v informačních vývěskách obce.

Před zahájením školního roku se děti mohly rozloučit s prázdninami na Naučné stezce
ve Studnicích v sobotu 31. 8. 2019. Pořádali přátelé osadního domku Studnice.
Nedostatek srážek a suché počasí způsobilo
rapidní úbytek vody ve studních. Bohužel
spotřeba neklesá, spíše narůstá, denní spo‑
třeba pitné vody se v Lodhéřově pohybuje
v průměru kolem 40 m3. Nezmění‑li se si‑
tuace, budeme muset vodu dovážet, což je
velmi finančně náročné. Další otázkou je,
odkud, neboť její nedostatek je všude. Uza‑
vírání dodávky vody do řadu a přistavení
cisteren by bylo zcela krajním řešením kri‑
zové situace.
Zamyslete se proto vždy, když otočíte ko‑
houtkem s pitnou vodou! Zodpovědným
občanům děkujeme za šetrné hospodaření!

OBEC LODHÉŘOV VYDÁVÁ

PŘÍSNÝ ZÁKAZ PLÝTVÁNÍ
S PITNOU VODOU
Z DŮVODU JEJÍHO
NEDOSTATKU V LODHÉŘOVĚ
A NAJDEKU!

PLATÍ ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ
BAZÉNŮ, ZALÉVÁNÍ
ZAHRAD NEBO MYTÍ AUT
VODOU Z VODOVODNÍHO
ŘADU POD POKUTOU!
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Kůrovcová kalamita
pokračuje.

A budiž světlo!
Tak to by si mohli říci obyvatelé Studnic
v lokalitě u novostaveb. V období před
prázdninami jsme započali i dokonči‑
li prostřednictvím specializované firmy
GEOINSTAL, s. r. o. výstavbu rozšíření
veřejného osvětlení. Nově tak svítí lam‑
py u novostaveb směrem na Jindřichův
Hradec a dále podél místní komunikace
k č. p. 1 (bývalý dům paní Komárkové).
Obec měla z loňského roku zpracovanou
a schválenou projektovou dokumentaci
včetně všech povolení ke stavbě. Na tuto
výstavbu jsme obdrželi dotaci z Progra‑
mu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Do dalších let plánujeme rekonstruk‑
ci stávajícího osvětlení ve všech našich
obcích. Překážkou by ovšem mohla být
vysoká finanční náročnost a také zpra‑
cování kompletní projektové dokumen‑
tace, která bude k realizaci nutná včetně
povolení.

Celkem 19 soutěžících se zúčastnilo so‑
botních rybářských závodů na návesním
rybníku, které pro místní pořádali členo‑
vé MS Čerťák Lodhéřov.
Vítězem se stal Martin Kubíček, 700
bodů, 500 cm a 13 ryb.
2. místo obsadil Vašík Matoušek, 582
bodů, 382cm a 11 ryb a třetí místo si vy‑
chytal Míra Kos, 322 bodů, 122 cm a 3
ryby.
Největšího kapra o míře 62 cm chytil
Vašík Matoušek.

Ani našemu území se nevyhnula kůrov‑
cová kalamita, která přetrvává již od
loňského roku. Obec Lodhéřov vlastní
cca 300 ha lesů a již od počátku letošní‑
ho roku jsme byli nuceni vytěžit 811 m3
kůrovcového a polomového dříví. Pro‑
blematické je suché klima, které nyní pa‑
nuje v lesích a srážky, které občas spad‑
nou, nepokryjí deficit vody v podzemí.
Stromy jsou proto oslabené a přirozenou
cestou se kůrovci již neubrání. I přes po‑
užívání nástrah a stromů určených pro
lapání brouka se náš boj zdá neúspěšný.
Důležité je také chování ostatních vlast‑
níků lesa. Pokud oni nezasahují a ne‑
chávají napadené stromy v lese, tak tím
uměle rozmnožují další generace kůrov‑
ce. Stát sice slibuje majitelům pokrýt ná‑
klady spojené s péčí o lesy, ale prozatím
nemáme k dispozici žádné informace
jak postupovat v získání finančních pro‑
středků a za jakých okolností nám budou
přiděleny. To že jednou bude nedostatek
dřeva již všichni víme, ale najít v sou‑
časné době kupce na vytěžené kmeny je
nadlidský výkon i vzhledem ke stále kle‑
sajícím výkupním cenám. Co nám přine‑
se měnící se klima do budoucna teprve
všichni uvidíme.

Václav Šimeček, předseda

Zdeňka Klesalová, starostka obce

Zdeňka Klesalová, starostka obce

Místní si mohli zachytat na návesním rybníku

Střípky z obce
Práce na obci je velice rozmanitá a občas
i zde vznikají komické situace. Zasmějte
se s námi!
ӹ Pracovnice obecního úřadu volá míst‑
nímu klempířovi. Potřebujeme vyřešit
převzetí nějakých dokumentů. OÚ:
Ahoj! Mám tu pro tebe nějaké věci
k podpisu. A jednu nabídku. Zastavíš
se, až budeš mít cestu kolem? K: Ahoj!
Nemůžu si to teď poznamenat, protože
visím na střeše. OÚ: Tak až přestaneš
viset, zastav se.
ӹ Volá občan místní části. O: Chodí
k nám hezká koťátka, od sousedů, ale
jsou to chalupáři a na zimu odjeli pryč.
Co s nimi máme dělat? Je nějaká od‑
chytová služba nebo byste si pro ně při‑
jeli vy? Jsou opravdu přítulná!

Na obci opravdu nemůžeme vyřešit
Vaše dotazy tipu:
Občan: „Nejde nám elektřina. Vy s ní
něco děláte? A jak dlouho nepůjde?“
Odpověď: Vzhledem k tomu, že obec
není distributorem ani provozovatelem
elektrické sítě, nejsme schopni mimo
plánovaných a předem hlášených od‑
stávek elektřiny podat vám občanům
informaci, že nejde proud. Informaci,
jak dlouho odstávka nebo porucha bude
trvat, podají pracovníci poruchové linky
společnosti E.ON. Vyhlášení přerušení
dodávky elektrické energie prostřednic‑
tví obecního rozhlasu není možné, je‑
likož i provoz rozhlasu je vázán na do‑
dávku proudu.

PORUCHOVÉ LINKY

ELEKTŘINA 800 22 55 77
PLYN
1239
Dotazy občanů při různých haváriích
Občan: Chci si uvařit kafe a neteče nám
voda, co s tím děláte? Kdy jí pustíte?
Odpověď: Jedná‑li se o havárii, která má
dopad na více nemovitostí, vždy se sna‑
žíme občany bezprostředně informovat.
Někdy, je ale nutné nejprve zasahovat
u havárie a teprve po té můžeme činit
další kroky včetně informování obyva‑
tel. Voda poteče ihned po odstranění
poruchy.

Letní prázdniny ve škole a školce?
Ani letošní léto naši zaměstnanci neza‑
háleli a v místní mateřské škole i základní
škole během prázdnin vylepšili prostory
obou zařízení. Nejprve byla opravena jí‑
delna v MŠ, kde jsme odstranili staré dře‑
věné obložení stěn a nově byly obloženy
stěny keramickým obkladem. Dále jsme
v jídelně vyměnili stávající sanitární ke‑
ramiku za novou a provedli úpravy elek‑
tro vedení ve sklepě společně se zednic‑
kými pracemi. V příštích letech se také
počítá s opravou stávající podlahy v jídel‑
ně. Ve škole byla plánována oprava pro‑
stor vstupu do šatny, kde jsme opravo‑
vali staré omítky, vodoinstalaci a nově se
osadilo zařízení do kuchyňky včetně skří‑
něk a dřezu. Ve všech přístupových pro‑
storech k tělocvičně a šatně byla polože‑
na nová keramická dlažba. Úklid těchto
prostor bude jednodušší a také vzhledově
přijatelnější.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Kuna, čerti a vodníci na stezce
Stalo se již tradicí, že obec vydává nástěnný kalendář s různou
tématikou týkající se našich obcí nebo života u nás. Letos oslo‑
vila členy spolku KUNA o výpomoc při tvorbě kalendáře na
téma Naučná stezka. A tak se již o jednom podzimním víkendu
sešlo několik nadšenců na naučné stezce, aby vyfotili fotografie
pohádkových postaviček. Najednou na okraji lesa bylo možné
spatřit muchomůrku a hříbek nebo lesní vílu. Letošní zima byla
bohatá na sníh, a tak byly vyfoceny i zdařilé zimní fotografie.
U úvodní cedule vítal návštěvníky krtek, zajíc, myška a žabka,
ale na Čerťáku se to hemžilo pravými čerty. Na jaře navštívily
stezku i dvě zbloudilé čarodějnice. Letní počasí přilákalo včelky
nebo housenku a u radouňských rybníčků bylo možné spatřit
celou vodnickou rodinu. Lesem se procházela i Karkulka, kte‑
rá potkala myslivce a divočáka místo vlka. S malými čertíky se
mohli vyfotit i turisté, kteří zde projížděli jedno nedělní dopo‑
ledne. Práce na kalendáři byla náročná, zejména na kostýmy
a čas, ale také velice radostná! Zda Vás kalendář pohladí i na
duši zjistíte při jeho zakoupení. Jeho prodej plánuje obec na ří‑
jen. Spolek Kuna připravuje i mnoho dalších akcí nejen pro děti.
Na podzim proběhne tradiční Drakiáda a ochotníci v průběhu
září začnou nacvičovat vánoční vystoupení na téma svaté rodi‑
ny. O termínech vás budeme předem informovat.
Jitka Matoušková, místopředsedkyně spolku.
Foto: Lucie Poláková

Bude kam pouštět splašky ve Studnicích?
V současném období jsme jako obec
připraveni začít stavět kanalizaci v míst‑
ní části Studnice. Jedinou překážkou ve
výstavbě je přípis finančních prostředků
od Ministerstva zemědělství. Obec uči‑
nila všechny potřebné kroky a nyní je
nutné mít podepsaný dokument jednak
starostkou obce a dále pak zástupcem mi‑
nisterstva, že obdržíme dotaci. Minister‑
stvo sice vyhodnotilo naši žádost kladně,
ale prozatím nám žádný dokument ofi‑
ciální cestou nedodali. Jakmile budeme
mít podepsané rozhodnutí o přijetí do‑

tace, můžeme začít stavět. Firma, která
bude realizovat tuto stavbu je již připra‑
vena. Rádi bychom po vzoru výstavby
kanalizace v Lodhéřově ještě před začát‑
kem sezvali všechny majitele objektů ve
Studnicích, abychom je informovali jak
bude vše probíhat i co je potřeba pro řád‑
né napojení domů připravit. Tento ter‑
mín bude navazovat na termín zahájení
prací a také se bude odvíjet od data, kdy
přijde dotační dopis. V době, kdy vychá‑
zí toto číslo našeho zpravodaje, může již
termín výstavby i jednání s občany být

stanoven. Pro všechny, kteří si myslí že
stavba již měla běžet, bych ráda sdělila,
že proces povolování i získání peněz je
zdlouhavý a nedá se z naší strany ovliv‑
nit. Přesto jsme rádi, že nás od samotné
výstavby dělí jen krok. Věřím, že všech‑
ny problémy, které se v průběhu výstavby
vyskytnou, vyřešíme k oboustranné spo‑
kojenosti, ale vždy musí být vůle na obou
stranách.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Zprávy z oddílu stolního tenisu – nová sezóna 2019/20

Oddíl stolního tenisu přihlásil po prven‑
ství v obou skupinách (OP I a OP II) 3
družstva do soutěží:
A družstvo postoupilo do krajské soutě‑
že (vítěz OPI), B družstvo do OP I (vítěz
OP II a postup do OP I) a nově družstvo
C do OP II. Okresní soutěže bude hrát
37 družstev rozdělených do OP I (12),
OP II (13) a OP III (12). Stolní tenis pa‑

tří momentálně mezi nejmasovější spor‑
ty v okrese. V místech jako J. Hradec,
Studená, Třeboň, Lomnice nad Lužni‑
cí, Chlum u Třeboně, Č. Velenice, orga‑
nizují žákovské soutěže, ze kterých pak
část hráčů pokračuje i v dorosteneckém
věku a z toho je pak vidět i nárůst oddílů
v soutěžích dospělých. Snad se to jednou
podaří i v Lodhéřově.

Členové oddílu stolního tenisu pravidel‑
ně trénují každou středu (neregistrovaní)
a pátek, od měsíce září i v úterý. Pravi‑
delné zápasy soutěží začínají od polovi‑
ny září a jsou pro ně vyhrazeny pátky od
18:30 hod.
Mimo shora uvedených soutěží je v plá‑
nu na měsíc prosinec 49. ročník Vánoč‑
ního turnaje mužů O pohár obce Lodhé‑
řov. Systém turnaje bude určen počátkem
měsíce prosince.
TJ Sokol a oddíl stolního tenisu děkuje
touto cestou obci Lodhéřov za vytvoře‑
ní téměř ideálních podmínek pro provo‑
zování tohoto sportu (dokončena pod‑
laha, výměna radiátorů a oken). Herna
v Lodhéřově patří k nejlepším v okrese
a od září bude dále propagovat Lodhéřov
i v rámci krajské soutěže, kdy u nás bu‑
dou hrát družstva z okresů Tábor a Písek.
Text a foto: Jiří Holakovský,
člen oddílu stolního tenisu

Tradiční fotbalový turnaj a rozjezd sezóny 2019/2020
Druhou srpnovou sobotu se na místním fotbalovém hřišti ko‑
nal fotbalový turnaj O pohár obce za účasti celků domácí TJ
Sokol Lodhéřov, Sokol Horní Pěna a Sokol Jindřichův Hradec
1910 – dorost. První duel svedl dohromady celky domácí a H.
Pěny, ve kterém vyhráli domácí 2:1. Ve druhém souboji na sebe
narazily týmy Horní Pěny a Jindřichova Hradce. Diváci sledo‑
vali velmi vyrovnanou bitvu, kterou nakonec vyhrál tým Pěny.
Ve třetím duelu zvládl domácí tým úlohu favorita, dominoval
a vyhrál vysokou výhrou 6:1 nad Hradcem. Turnaj se vydařil
a na své si přišli i diváci, které neodradilo ani panující chlad‑
nější počasí. Ve třech sehraných duelech viděli spoustu branek
a hráči předvedli, jak na tom jsou před startem do nové sezóny.
Na konci turnaje došlo i na ocenění jednotlivců a předání cen.
Cena pro nejlepšího střelce zůstala u domácích. Krásné diplomy
a poháry si odnesly všechny týmy. Drobnou cenu dostal od po‑
řadatelů i rozhodčí jako poděkování za odpískané zápasy. Snad
se i v příštím roce sejdou na našem hřišti atraktivní týmy, aby
se fotbaloví fanoušci měli opět nač těšit. Dík patří pořadatelům

a těm, kteří se starali o občerstvení. Závěrem přeji klukům hod‑
ně úspěchů v nové sezóně, která je plná očekávání. Sportu zdar!
Lubomír Prágr, předseda TJ Sokol Lodhéřov
Foto Jiří Holakovský

Česká pošta, Pošta Partner a co dál?
Proč je pošta v Lodhéřově zavřená? Kdy
bude opět fungovat? A platí ještě směro‑
vací číslo Lodhéřova?
S těmito a podobnými otázkami se na
obec obracejí místní občané a to také
bylo podnětem pro sepsání toho článku.
Tak jak to s tou poštou vlastně je?
Řekněme si něco z historie. Poštovní
úřad převzal v roce 1945 pan Jan Kubí‑
ček a provozoval jej v budově č. p. 175,
kde s rodinou také bydlel. S ním zde pů‑
sobili dva listonoši. Počet zaměstnanců se
v průběhu let měnil, ale vždy zde působil
alespoň jeden poštovní úředník. Tradi‑
ce poskytování poštovních služeb se tak
letos vyšplhala na téměř 75 let. Až do
ledna 2017 provozoval tyto služby státní
podnik Česká pošta ze zákona a poboč‑
ka nemohla být zrušena. Obec měla jis‑
totu, že Česká pošta musí svoji pobočku

v Lodhéřově zachovat a poskytovat tyto
služby stále, přestože se vedení úřadu
snažilo přesunout provozování poštov‑
ních služeb na jiné subjekty, zejména na
obec. Ta však neměla a stále nemá vhod‑
né prostory pro takovou provozovnu, ani
personální zajištění, které by spočívalo ve
dvou zaměstnancích. Změna však nastala
v únoru 2017, kdy došlo k přechodu na
„Poštu Partner“, kterou zde začala provo‑
zovat soukromá osoba, také v původním
sídle v č. p. 175, které bylo v jejím vlast‑
nictví. A tak se zpočátku zdálo, že není
třeba se bát, že o tyto služby přijdeme.
Ale nic netrvá věčně, a tak se i provo‑
zovatelka Pošty Partner rozhodla ukon‑
čit svoji činnost. Dle oznámení pošty byl
provoz ukončen 29. 1. 2019 a provozovna
dočasně uzavřena do 29. 6. 2019. Přesto‑
že obec žádala zachování těchto služeb,
nebyla žádost vyslyšena. Zřejmě se na

Poštu Partner ne‑
vztahuje zákaz
zrušení poboč‑
ky, a tak se tímto
způsobem Česká pošta v tichosti zbavila
jedné pobočky. Vedení obce není s tím‑
to stavem spokojeno, avšak nemá žádné
prostředky, jak státní podnik donutit, aby
zde poštu provozoval dál a zajišťoval tak
služby občanům. Východiskem by bylo,
pokud by se opět našel nějaký subjekt,
který by na živnostenský list poštu pro‑
vozoval, a to z řad občanů nebo místních
podnikatelů.
Z informací na webových stránkách Čes‑
ké pošty se dozvídáme, že pobočka je
dočasně uzavřena do 31. 12. 2019 a PSČ
378 26 je stále platné. Ale co bude dál,
zatím svým občanům nemůžeme sdělit.
Jitka Matoušková, účetní obce

Bude kam chodit na pivo?
Hospůdku Platan provozovala v Lodhé‑
řově paní Miroslava Hořejší jako nájemce
od února 2018. V červenci 2019 přines‑
la na obec výpověď z nájmu s tím, že ná‑
jemní vztah skončí k 30. říjnu 2019. Po
obdržení výpovědi musela obec rychle
rozhodovat, co bude dál. Podzim zna‑
mená konání mnoha tradičních akcí
a zůstat bez hospody by bylo nepředsta‑

vitelné! Proto bylo ihned svoláno jedná‑
ní zastupitelstva obce a zastupitelé roz‑
hodli, že se zveřejní záměr pronájmu
provozovny v nejširším okolí. Termín
přijímání žádostí zájemců byl stanoven
do 15. 9. 2019. Ke dni sepsání tohoto
příspěvku, jsme obdrželi jednu žádost
o pronájem a uvidíme, zda projeví zájem
ještě někdo další. Fungující hospoda je

nedílnou součástí života v obci, na pivo
se chodí s kamarády, sehnat práci, zajis‑
tit potřebné věci nebo se jen tak potěšit
z dobrého moku a pobavit se. Proto bude‑
me velice rádi, pokud nový nájemce bude
hospůdku provozovat dle potřeb svých
hostů a vytvoří jim zde příjemné prostře‑
dí, do kterého se budou rádi vracet.
Jitka Matoušková, účetní obce

OBEC LODHÉŘOV NABÍZÍ K PRONÁJMU

POHOSTINSTVÍ

v kulturním domě v Lodhéřově č.p. 2 (na st. p. č. 3/1 k.ú. Lodhéřov)
POKUD HLEDÁTE VOLNOU HOSPŮDKU PRO SVÉ PODNIKÁNÍ,
NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!
Nabízíme vybavené prostory, hospůdku v centru turistické oblasti, (cyklostezky, v blízkosti
historické památky), bohatý kulturní život v obci.
Očekáváme příjemný personál nabízející hostům kvalitní pohostinské služby!
V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad v Lodhéřově – telefon: 384 385 126 nebo 607 706 579
Žádosti společně s doložením praxe, vlastního životopisu a potvrzením o bezdlužnosti zasílejte na adresu
Obec Lodhéřov, Lodhéřov čp. 168, 378 26
nejpozději do 15. září 2019.

Hasiči informují – Chraňte domov i sebe
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s hasičským záchranným sborem České republiky připravilo bezpečnostní desatero, jak před‑
cházet požárům v domácnostech a obytných budovách. Jejich dodržováním lze předejít tragickým následkům, zejména úmrtím
nebo zraněním lidí a škodám na majetku.

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

OBEC LODHÉŘOV

SBĚRNÉ MÍSTO LODHÉŘOV
Na sběrné místo můžete předávat:

NA SBĚRNÉ MÍSTO NELZE PŘEDÁVAT:

 kovové odpady, sklo, plast
× nábytek, matrace, sedací soupravy
 zářivky, elektroodpad (kompletní
× autovraky, dlažbu, sanitární techniku
elektrozařízení)
× materiály obsahující azbest
 drobný nebezpečný odpad v omezeném
množství a po dohodě s pracovníkem OÚ

U SBĚRNÉHO MÍSTA JE ZAKÁZÁNO
VYTVÁŘET SKLÁDKU!
OBJEKT SBĚRNÉHO MÍSTA JE MONITOROVÁN!
ZA NEDODRŽOVÁNÍ TOHOTO ZÁKAZU
MŮŽE BÝT ULOŽENA POKUTA!
Provozní doba sběrného místa je zveřejněna na úřední desce obce, na informačních deskách a na
www.lodherov.cz/Úřad/Informace pro občany.

www.dtpcom.cz

V případě dotazů ohledně předávání odpadů na sběrné místo kontaktujte pracovníky OÚ
telefon 384 385 126, 607 706 579 nebo 702 018 201.

Rychle zpracujeme vnitrofiremní
i marketingové materiály

LETÁKY, INZERCE,
KATALOGY, VIZITKY...
marek@dtpcom.cz

Pojištění přesně podle vašich potřeb.
NEMOVITOSTI | ZDRAVÍ | FIRMA | AUTA

Zavolejte 603 749 255
Přijedeme – vyřešíme

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žá‑
rovka, obvykle putuje do koše. V do‑
mácnostech jsou však v posledních le‑
tech „wolframky“ postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji: jde zejmé‑
na o lineární, kompaktní úsporné zářiv‑
ky či LED žárovky. Jejich předností je, že
vydrží svítit mnoho let a spotřebují až
o 90 % méně elektřiny než klasické žá‑
rovky. Obsahují však druhotné suroviny
a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vy‑
hodit do koše, ale je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje ko‑
lektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úspor‑
ných světelných zdrojů na skládkách ko‑
munálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace Arni‑

ka. Vyšší koncentrace rtuti mohou zne‑
čistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, kte‑
rá je obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu 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 služ‑
by i na další elektrozařízení. Nově se tak
postará například o vysloužilé domácí
spotřebiče, spotřební elektroniku, elek‑
trické hračky, nástroje nebo vybavení pro
volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektro‑
zařízení je třeba odnést na sběrné místo,
do nejbližší prodejny elektra či do ozna‑
čených sběrných nádob, které se nachá‑

zejí na řadě míst po
celé České republice.
EKOLAMP v součas‑
nosti provozuje přes
4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných ná‑
dob a správné likvidaci starého elektra se
dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrné místo, které se v Lodhéřově nachází, bude otevřeno v neděli
15. 9. 2019, 13. 10. 2019, 10. 11. 2019
a 8. 12. 2019 v době od 13.00 hod. do
16.00 hod. V mimořádných případech
lze sjednat otevření s pracovníky OÚ na
telefonu 384 385 126, 607 706 579 nebo
702 018 201.
Sběrný dvůr je dostupný jak občanům,
tak živnostníkům podnikajícím v kata‑
stru obce.

Jaké si to u nás uděláme, takové to máme
Sběrné místo za místním hřbitovem je
nejspíš od svého vzniku jedním z nejkri‑
tizovanějších míst v obci. Vzniklo zde již
v době předchozího vedení obce a bohu‑
žel jsme dosud nenašli jinou, vhodnější
lokalitu pro zřízení sběrného místa. Obec
se zde snaží zachovávat pořádek a odpady
třídit do umístěných kontejnerů. Avšak
pokud zaměstnanci obce vytřídí odpad

a okolí uklidí, netrvá dlouho a opět sem
někdo naveze nepotřebné věci – sedačky,
elektrospotřebiče, matrace, pneumatiky,
ale i hadry, koberce a další. Někteří obča‑
né toto místo považují za skládku, kam se
dá dovézt vše vysloužilé. Ale tak to není.
Na sběrné místo je možné dovézt pouze
určené věci a pokud je sem občané ne‑
dovezou v provozních dnech, je nezbytné

Jak je to s Čihaldem?
Místní vědí, že název Čihadlo je nejen
název vrchu na našem území, ale i název
lokality pro hlubinné úložiště jaderné‑
ho odpadu. Lokalita čítá 3 vesnice (Lod‑
héřov, Světce a Pluhův Žďár) a 1 město
(Deštná). Naše lokalita je jednou z 9 lo‑
kalit vybraných jako potencionální pro
úložiště. Stát v jednání s obcemi zastupu‑
je SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních
odpadů) a jednání se vedou již déle než
15 let. Rozhodnutí o vybrání vhodného
místa prozatím nepadlo. Všechny lokality
do jedné se umístění hlubinného úložiště
brání. Naše obec ctí platné referendum
z roku 2004 a úložiště na svém území ne‑
chce. V červnu letošního roku probíhala
v Praze jednání s novým ministrem prů‑
myslu a obchodu panem Karlem Havlíč‑

kem. Zde byl k jednání předložen věcný
návrh záměru zákona o zapojení obcí do‑
tčených procesem výběru lokality. Taktéž
se zde diskutovalo o postupech SÚRAO
a informovanosti obcí o výsledcích zkou‑
mání na jednotlivých lokalitách. Všichni
účastníci dnes ví, že úložiště v naší re‑
publice bude, jelikož vláda se zavázala
k vybudování tohoto zařízení a Evrop‑
ská unie bude neúprosná a závazky naší
republiky bude vyžadovat plnit. Otázkou
je, zda máme ta správná pravidla podle
kterých se bude postupovat, zda se bu‑
dou dodržovat a jak to bude v budoucnu
s bezpečností. To prozatím nikdo neu‑
míme zhodnotit. Uvidíme tedy, jak se ke
všemu postaví nový pan ministr.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Nová otevírací doba obecní knihovny
je každou středu
od 17.30 hod. do 18.30 hod.
Přijďte si vypůjčit zajímavou knížku!
Vydavatel: Obec Lodhéřov, IČ: 00247014
Místo vydání: Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov
Datum vydání: 3. 9. 2019
Vydání: III/2019
© 2011–2019 Obec Lodhéřov, všechna práva vyhrazena.

se domluvit s pracovníky obce. Nikomu
z nás se nelíbí haldy, které se tu hroma‑
dí a hyzdí celé okolí. Ale vše je jenom na
nás – občanech.
Dodržujte pravidla ukládání odpadů na
sběrný dvůr a toto místo bude vzhledněj‑
ší a přijatelnější pro nás všechny!
Jitka Matoušková, účetní obce

Jubilea občanů
7–9/2019
V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.

ČERVENEC

Seilerová Marta, Lodhéřov
Mertl Pavel, Lodhéřov
Wrzecionková Jana, Lodhéřov

SRPEN

Bartůšek Jiří, Studnice
Kovaříková Helena, Lodhéřov
Mertlová Jaroslava, Lodhéřov
Fiala Luděk, Lodhéřov
Blatný Ladislav, Lodhéřov

ZÁŘÍ

Jurigová Marie, Studnice
Petrů Milada, Lodhéřov
Kocourková Miloslava, Lodhéřov

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!

