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Přivítání nově narozených dětí
V letošní roce jsme netradičně přivítali naše nově narozené děti
v letním měsíci srpnu. V minulých letech se vítání konalo vždy
v květnu, avšak v tomto roce nebylo možné tuto akci z důvo‑
du pandemie koronaviru uskutečnit ve stejném termínu. Nikdo
z nás nechtěl vystavovat rodiče, prarodiče i přítomná miminka
či batolata nebezpečí nákazy. Hned jak se situace okolo korona‑
viru trochu uklidnila, byl zvolen náhradní termín akce. Vyšel na
předposlední sobotu v srpnu. Vnitřní prostory sálu kulturního

domu jsme vyměnili za zahradu mateřské školky. Zde bylo při‑
praveno pro rodiče a děti zázemí v podobě zahradní slavnosti
včetně kolébky, fotografa i zápisu do pamětní knihy obce. Kaž‑
dý z rodičů obdržel finanční dárek, pamětní list a pamětní kni‑
hu pro své děťátko. Dětem byly předány hračky a maminkám
květiny. Dodatečně budou vyhotoveny pro všechny zúčastněné
fotografie, které obdrží zdarma.
Zdeňka Klesalová, starostka obce
Foto Jiří Holakovský

Zahájení nového školního roku 2020–2021
Dne 1. září 2020 byl stejně jako na vět‑
šině základních a středních škol v České
republice zahájen také u nás, v Lodhéřo‑
vě, nový školní rok. V naší škole jsme po
prázdninách přivítali 5 nových žáčků, na‑
šich prvňáčků. Jedná se o 2 chlapce a 3
děvčata. I s nimi má naše škola v letoš‑
ním školním roce 15 žáků. Nový školní
rok zahájil krátkým projevem ředitel ško‑
ly Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala
dárky prvňáčkům‑svačinovou krabičku
z projektu „Mléko do škol“, upomínkový
list, sadu psacích potřeb a drobnou slad‑
kost. Ostatní žáci dostali jako upomínku
na první den školy rovněž sadu psacích
potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli
krátký projev paní starostka Zdeňka Kle‑
salová a pan místostarosta Ing. Miroslav
Šlinc, kteří předali rodičům žáků finanč‑
ní dar od Obce Lodhéřov a prvňáčkům
upomínkové listy s drobnými dárečky.
Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky
od zástupců obce.

Během letních prázdnin došlo k opra‑
vě podlahy ve školní jídelně, kde místo
původní staré dlažby byla položena nová
PVC krytina. Náklady na opravu byly
hrazeny z rozpočtu zřizovatele, Obce
Lodhéřov. Doufáme, že se vylepšení bude
žákům líbit a budou si ho vážit. Mateř‑
skou školu by mělo v letošním školním
roce navštěvovat 13 dětí.
I v letošním školním roce jsme pro žáky
připravili spoustu doprovodných akcí,
exkurzí, výletů i projektů, které jsou ne‑
dílnou součástí našeho Školního vzdě‑
lávacího programu „Naše škola“. Vzhle‑
dem k současné epidemiologické situaci
však budeme muset některé akce ome‑

zit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech
proběhnuvších akcích vás budeme prů‑
běžně informovat na našich webových
stránkách a dále i na nástěnce v budově
Obecního úřadu Lodhéřov.
Přeji všem žákům v základní škole i dě‑
tem v mateřské škole hodně úspěchů
a radosti při získávání nových vědomos‑
tí, dovedností i kamarádů. Všem zaměst‑
nancům přeji úspěšný start do nového
školního roku a rodičům dostatek trpě‑
livosti se svými ratolestmi.
Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov
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Kdy a jak se připojí domácnosti
na kanalizaci ve Studnicích?

Již celý rok probíhají práce na pokládce kanalizačních řadů
splaškových vod v obci Studnice. Nyní se pomalu blížíme ke
konci stavby a proto je potřeba informovat všechny majitele ne‑
movitostí o postupu při připojování jednotlivých nemovitos‑
tí. Nejprve musí obec mít schválenou kanalizaci prostřednic‑
tvím kolaudačního řízení. Následně budou občané vyzváni obcí
k připojení ke kanalizačnímu řadu, respektive do již osazené
šachty. Každý majitel bude povinen odstavit stávající jímku či
septik tak, aby prokázal, že napojení domu je přímé a vede do
revizní šachty. Proto bude povinné provádět při napojení foto‑
dokumentaci a poskytnout ji obci, kde bude tato dokumentace
vedena. Všichni občané obdrží od obce schválenou projektovou
dokumentaci stavebním úřadem včetně povolení pro jednotli‑
vé domovní přípojky. Toto zajistí obec pro své občany zdarma
a hromadně. Vlastník napojovaného objektu musí zajistit sou‑
hlas všech vlastníků ostatních pozemků, přes které povede svoji
přípojku. Ihned po napojení na kanalizaci předá majitel obci
podklady o napojení (fotodokumentaci) a sepíše s obcí smlou‑
vu o odběru splaškové vody. Bez řádně uzavřené smlouvy ne‑
smí být voda do kanalizace vypouštěna, hrozí vysoké pokuty ze
strany provozovatele kanalizace. Všichni majitelé nemovitostí
jsou ze zákona povinni se v předem dané lhůtě na kanalizaci
napojit. Za nedodržení hrozí sankce až do výše 50 000 Kč opa‑
kovaně ze strany orgánu životního prostředí, když k napojení
objektu nedojde. Všechny potřebné informace budou k dispo‑
zici na OÚ v Lodhéřově. V případě potřeby nás můžete s dotazy
ohledně napojení kontaktovat a vše vám vysvětlíme nebo po‑
radíme. Průběžně také budou probíhat v obci opravy místních
komunikací dotčených stavbou. Žádáme o dodržování bezpeč‑
nostních pokynů stavby, jelikož se zde stále pohybují pracovní
stroje a všichni se nacházíme v prostoru staveniště.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Umíme třídit odpady?

Odpověď většiny z nás je, že ano, to zná přece každé malé dítě.
Sklo patří do zeleného, plasty do žlutého, papír do modrého
a bioodpad do hnědého kontejneru. Problém může nastat u ná‑
pojových kartonů, ale u nás se tyto obaly vhazují do žlutých
kontejnerů na plasty a následně se dotřiďují. Zdá se to jedno‑
duché, ale skutečnost je zcela odlišná… Již několikrát jsme se
setkali s tím, že v kontejneru na papír jsou vyhozené plastové la‑
hve, nebo sklo. Nevím, zda to někteří lidé dělají z pouhé nevědo‑
mosti, nebo spíše schválnosti. V tu chvíli totiž zmaří úsilí všech
poctivých a kontejnery nejsou vyvezeny jako tříděný odpad, ale
jako směsný. Jeho likvidace je finančně nákladnější a obec neob‑
drží žádné finanční prostředky za třídění odpadů z obalů. Letos
jsme za správné třídění obdrželi částku 43.730 Kč. A mohli by‑
chom obdržet víc, pokud bychom správně třídili všichni. Někdy
zaměstnanci obce nasadí rukavice a roztřídí odpady, které do
barevného kontejneru nepatří. Ale řekněte mi upřímně, chtělo
by se vám hrabat ve špinavých a páchnoucích odpadcích?
Jitka Matoušková, účetní obce

Lokalita Čihadlo pro úložiště
nevybrána?
Na počátku června tohoto roku došlo prostřednictvím Poradní‑
ho panelu expertů k doporučení, vybrat z 9 původních lokalit 4,
které zůstanou v dalším prověřování a hodnocení pro budoucí
úložiště jaderného odpadu. Mezi 4 lokalitami se naše Čihadlo
již nenachází. Rada SÚRAO následně 18. 6. 2020 toto doporuče‑
ní schválila. Definitivní rozhodnutí ještě posvětila Vláda České
republiky. Pro naši obec to samozřejmě znamená úlevu, může‑
me se zaměřit na jiné věci týkající se rozvoje území a směřovat
naše úsilí k budování nových infrastruktur apod. Zástupci obcí
lokality Čihadlo činili kroky, které měly napomoci tomu, aby lo‑
kalita nepostoupila do dalšího výběru. Prozatím tedy můžeme
žít v klidu. Měli bychom mít však stále na paměti, že se situace
může změnit a naše obec včetně širšího území se do výběru
může vrátit zpět, nevyjdou‑li pozitivně výsledky měření a tes‑
tování u vybraných 4 lokalit.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 2. a 3. října 2020, případně ve dnech 9. a 10. října 2020
Většina z nás již zaregistrovala, že v prvním a případně dru‑
hém říjnovém víkendu se uskuteční volby do krajských zastu‑
pitelstev a v našem okrsku i volby do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR (jedná se o volební obvod č. 15 Pelhřimov). Za zpřísně‑
ných hygienických opatření budou volební místnosti při‑
praveny pro občany v tradičních časech, a to v pátek od 14 h
do 22 h a v sobotu od 8 h do 14 h. Vstup pro všechny voliče
bude pouze s ochrannými prostředky, tj. s rouškou a případně
dalšími ochrannými pomůckami. V místnostech bude k dis‑
pozici dezinfekce, voliči budou muset dodržovat dvoumetrové

odstupy. Volební lístky budou voličům dodány nejpozději do
úterý 29. září. Veškeré informace obdrží s těmito lístky, nebo
jim je sdělí členové okrskové volební komise. Pro občany v ka‑
ranténě budou platit zpřísněná pravidla a budou‑li chtít volit,
hlasování bude probíhat u volebního stanoviště tzv. drive‑in,
případně si u krajského úřadu požádají o hlasování do zvlášt‑
ní přenosné volební schránky. Pro ostatní občany proběhnou
volby ve standardním režimu.
Věříme, že tyto volby zvládneme všichni především ve zdraví.
Jitka Matoušková, zapisovatel OVK

Sběrný dvůr stále dokola

Zdálo by se, že záříjové vydání Losny jsme zaměřili na odpa‑
dy, když i další článek je zaměřen na jejich likvidaci, tentokrát
u sběrného dvora. Pokud by nebyly důvody, tyto články by ne‑
vznikly a místo nich by zde bylo poděkování občanům, že udr‑
žují naši obec v čistotě a pořádku.
Bohužel problém sběrného dvora řešíme téměř neustále a zatím
bez větších úspěchů. Zaměstnanci obce, naposledy i ve spolu‑
práci se členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, v posledním
srpnovém víkendu uklidili sběrné místo, vytřídili navezený ne‑
pořádek a zlikvidovali veškeré odpady před plotem dvora. Byli
bychom rádi, kdyby pořádek vydržel a lidé dodržovali otevíra‑
cí dobu, případně v případě potřeby kontaktovali zaměstnance
obecního úřadu. Jenže pro některé lidi je jednodušší sem dojet,
vysypat bordel z auta, klidně před plot, a vesele odjet. Vždyť on
to zase někdo uklidí…
Důrazně bychom chtěli upozornit všechny, že těm kdo znečišťují
okolí sběrného dvora, hrozí pokuta! Objekt je monitorován ka‑
merovým systémem a obec postupně přistoupí k nepřetržitému
monitorování tohoto areálu. S hříšníky, kteří nebudou dodržo‑
vat stanovená pravidla, bude zahájeno správní řízení a bude jim
uložena pokuta za přestupek.
Věříme, že se situace zlepší a že se mezi námi najdou lidi, kterým
nepořádek v obci vadí a budou se snažit, aby zde bylo příjemné
a čisté prostředí.
Všem občanům, kteří řádně hospodaří s odpady, třídí a likvi‑
dují je v souladu se zákonem a zdravým rozumem, děkujeme!
Jitka Matoušková, účetní obce

Loučení s létem ve Studnicích
Přátelé obecního domku ve Studnicích připravili na poslední
srpnovou sobotu loučení s létem pro děti nejen ze Studnic. Sešlo
se zde kolem 30 dětí a všichni přítomní si užili odpoledne plné
her a soutěží. Vyřádit se mohly také na skákacím hradu, který
zapůjčila obec Lodhéřov. Občerstvení bylo zajištěno ze strany
pořadatelů a odměny pro děti dodala také obec Lodhéřov, po‑
řadatelé a přátelé obecního domku.

Rybářské závody na návesním
rybníku

V sobotu 5. září uspořádali členové MS Čerťák Lodhéřov ry‑
bářské závody. Celkem se zúčastnilo 25 soutěžících, dětí i do‑
spělých. Počasí přálo, ale ne každému se podařilo chytit ně‑
jaký úlovek. Těmi nejúspěšnějšími byli na prvním místě pan
Tošer s počtem bodů 4445, pan Kejst se 1703 body a paní Žá‑
ková s 1594 body. Největší rybu, kapra s mírou 58 cm, ulovil
pan Drápal. Všechny ulovené ryby byly po přeměření vráceny
do vody. Děkujeme všem zúčastněným, Obci Lodhéřov za ceny
i zapůjčení vybavení a všem ostatním sponzorům. Těšíme se
opět někdy příště při rybářském zápolení.
MS Čerťák Lodhéřov

Dobrovolní hasiči se opět sešli
u koupaliště v Lodhéřově

V sobotu 8. srpna uspořádali členové JSDHO Lodhéřov ve spo‑
lupráci se členy ostatních spolků a dalšími dobrovolníky již 4.
ročník soutěže v požárním útoku. Souboje se zúčastnilo celkem
7 družstev, a to z Číměře, Deštné, Jižné, Přehořova, Třebějic,
Zdešova a domácí tým. Na krásném 3. místě se umístilo muž‑
stvo SDH Deštná s časem 34.10, na 2. místě mužstvo z Třebějic
s časem 28.19 a vítězem se stal lodhéřovský tým s časem 27.80.
Počasí se vydařilo a tak si účastníci po sportovních výkonech
užili i vodní hrátky.

KOPEME ZA FOTBAL

Jitka Matoušková
Foto Lucie Poláková

Děkujeme, že jste svým hlasem podpořili svůj domácí fotbalový
klub TJ SOKOL LODHÉŘOV v akci VÝKOPNÁ 2020, a pomá‑
háte nám tak dokázat, že kde se hraje, tam to žije!
Všechny srdečně zveme, aby společ‑
ně s námi oslavili naše umístění v této
soutěži, dne 12. 9. 2020 od 17 hodin, na
fotbalovém hřišti v Lodhéřově, při prv‑
ním domácím zápase.
Těšíme se na Vás!
Michaela Reisnerová za TJ Sokol Lodhéřov

Mykologické okénko

Houbařská sezóna je u nás v plném prou‑
du. Z lesa nosíme hlavně hřiby smrko‑
vé a borové, ale i mnoho dalších druhů
chutných hub. Doporučuji třeba teď na
podzim rostoucí sluku svraskalou, hřib
strakoš, čirůvku a další. Jen nenoste a ne‑
jezte babku, hřib žlutomasý. Je sice jedlá,
patří mezi hřibovité, a do nedávna byla
doporučována jako nejoblíbenější jedlá
houba u nás. Nedá se totiž splést s žád‑
nou životu nebezpečnou houbou. Roste

Očkování psů
hojně i ve skupinách. Dužnina obsahuje
hodně vody, proto snadno podlého zkáze,
je hodně červivá a má sklon k plesnivění.
Co je na ní nebezpečné? Mívá velmi často
na rozpraskané pokožce klobouku, při‑
pomínajícím vrásky (proto ten lidový ná‑
zev babka) plíseň. Je to nedohub z rodu
plísní, který vytváří toxiny (Pozn.: latinsky Hypomyces chrysospermus, houba parazitující na jiné houbě). Zachvátí celou
plodnici, tak ji toxinuje a plodnice se stá‑
vá jedovatou. Je na všech, i na těch malič‑
kých. Když ji vezmete a nakrájíte s ostat‑
ními druhy, tak rozšíříte toxiny na celý
houbařský úlovek. To může způsobit ne�‑
pravou otravu, nepocházející z houby, ale
právě z jejího parazita.
Přeji Vám hodně houbařských zážitků
a ať nám krásný podzim v našich lesích
vydrží co nejdéle!
Marie Veselá, mykoložka

Obecní knihovna
Po prázdninové přestávce bude knihovna
otevřena opět každou středu od 17.30 do
18.30 hod. Čtenáři, jak děti tak i dospělí,
se mohou těšit na nové knihy, které jsou
dlouhodobě zapůjčeny z knihovny v J.
Hradci. Koncem srpna byl knižní fond
doplněn o cca 40 knih pro dospělé a 50
knih pro děti.
Co se týká akcí, bohužel se v jarním ter‑
mínu neuskutečnila celostátní akce Noc
s Andersenem a v letošním roce již akce
v Lodhéřově neproběhne. Pokud budou

naplánovány nějaké akce na další rok, bu‑
dou čtenáři včas informováni.
Vzhledem k hygienickým opatřením,
která v minulých měsících proběhla,
doporučuji čtenářům nosit s sebou do
knihovny roušku, kterou v případě po‑
třeby budou moci použít. Samozřejmě
jsou vítáni noví čtenáři, děti i dospělí.
Navštivte knihovnu, určitě neodejdete
domů s prázdnou, na každého čtenáře tu
jistě čeká „jeho“ kniha.
Dana Prokešová knihovnice

Uspořádá spolek KUNA letos nějaké akce?
Jako všechny místní spolky, tak i lodhé‑
řovská KUNA se od začátku pandemie
koronaviru potýká s problémem, zda
pořádat kulturní akce nebo ne. V únoru
se ve spolupráci s obcí a ostatními slož‑
kami podařilo uspořádat pro děti dět‑
ský maškarní karneval. Bohužel to byla
a zřejmě bude na dlouhou dobu poslední
akce. Lampiónový průvod a pálení čaro‑
dějnic se již neuskutečnil. V létě členové
spolku vypomáhali při 4. ročníku hasič‑
ských závodů. Pořádání vnitřních akcí
je v současné době složité, protože buď
musí být zajištěny odstupy mezi účastní‑
ky, nebo se musí přítomní chránit rouš‑
Obec Lodhéřov stále nabízí prodej pa‑
livového dřeva v délkách, a to za cenu
345 Kč za m3 včetně DPH. Množství
dle dohody s pracovníky OÚ, žádosti
je možné podávat i opakovaně.

kami, případně rukavicemi. To je velmi
omezující a řadu lidí to od účasti odradí.
Zatím můžeme říct, že z podzimních akcí
se uskuteční pravděpodobně Drakiáda,
která se koná venku u místního fotbalo‑
vého hřiště. Její termín v současné době
projednáváme v návaznosti na fotbalo‑
vá utkání. Jakým způsobem bude letos
probíhat Mikuláš a čerti ještě není jasné.
Ale již teď víme, že Silvestrovská zábava
se konat nebude, stejně tak jako divadel‑
ní představení. Velmi rádi bychom zreali‑
zovali tradiční zpívání v kostele, ale i zde
visí veliký otazník, jaká budou v prosinci
hygienická pravidla.
Letošní podzim a zima je pro všechny
z nás velikou nejistotou a teprve skuteč‑
nost ukáže, jak nás epidemie kulturně po‑
znamená.
Jitka Matoušková, místopředsedkyně spolku
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Od začátku loňského roku mají po‑
vinnost všichni majitelé psích miláčků
nechat svého svěřence očipovat. V zá‑
koně je jasně stanovena tato povinnost
a dále možnosti, kdy pes čipován být
nemusí. Mezi tyto výjimky rozhodně
nepatří stáří psa či jeho pobyt pou‑
ze v domácím prostředí. Letos popr‑
vé museli někteří majitelé řešit i po‑
vinnost nechat očkovat psa vakcínou
proti vzteklině jinou cestou než tomu
bylo v předchozích letech. Veterinár‑
ní technik, který obci nabízel v mi‑
nulosti své služby, již ukončil činnost
a nový se nenašel. Ten z vás, kdo čekal
na nový termín očkování se nedočkal
a ostatní se dotazovali, zda vůbec ně‑
jaké očkování zajistíme. Obec bohu‑
žel nebyla schopna nasmlouvat jiného
lékaře či technika k tomuto výkonu.
Proto bylo majitelům oznámeno, že si
musí zajistit očkování vlastní cestou.
Do uzávěrky tohoto čísla Losny se
nám podařilo domluvit možnost oslo‑
vení MVDr. Tomáše Fridricha, který
je ochotný po telefonické domluvě při‑
jet psa či kočku oočkovat. Telefonický
kontakt zjistíte na OÚ v Lodhéřově.
Zdeňka Klesalová, starostka obce

Jubilea občanů
7–9/2020
V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.

ČERVENEC
Pospíšilová Irena, Lodhéřov
Seilerová Marta, Lodhéřov
Šamalová Anna, Lodhéřov

SRPEN
Našinec Jiří, Lodhéřov

ZÁŘÍ
Švecová Anna, Lodhéřov
Petrů Milada, Lodhéřov
Běhounek Zdeněk, Studnice
Salaba Jan, Lodhéřov
Nováková Maří Magdalena, Najdek
Medek Karel, Studnice

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!

