Kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Sběrné místo najdete
v chodbě budovy Obecního
úřadu v Lodhéřově.
Více na www.ekolamp.cz

GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY V LOKALITĚ ČIHADLO
Vážení spoluobčané,
zde bychom vám rádi poskytli informace ohledně postupu státu v přípravách hledání vhodné lokality pro budoucí
hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V naší lokalitě zvané Čihadlo se soustřeďují celkem 4 obce, tj.
Lodhéřov, Pluhův Žďár, Světce a město Deštná. V měsíci říjnu 2013 obec obdržela oznámení o zahájení správního
řízení ve věci stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, které podal státní podnik DIAMO,
odštěpný závod GEAM se sídlem v Dolní Rožínce. Oznámení včetně žádosti má obec k dispozici a na zasedání
zastupitelstva č. 41 v říjnu 2013 odsouhlasili zastupitelé uplatnit připomínku, tak jak umožňovalo Ministerstvo životního
prostředí. Obec ve své připomínce zmínila mimo jiné i výsledky místního referenda z roku 2004 a dále poukázala na
obavy ze zhoršení životních podmínek v lokalitě, možné ohrožení zdrojů pitné vody, dodržování bezpečnostních
opatření, pokles cen nemovitostí apod. Připomínka byla odeslána v řádném termínu a doposud nemáme žádné další
informace. V podobném duchu se s připomínkou připojilo i město Deštná.
První etapa geologických prací proběhne na všech lokalitách. Tato etapa představuje neinvazivní charakter a nebudou se
provádět hluboké vrty. Mělo by dojít ke geologickému mapování, hydrogeologickému a hydrologickému průzkumu,
geofyzikálnímu průzkumu a geochemickému průzkumu. Vhodnost lokalit z hlediska všech těchto průzkumů posoudí
odborníci. Na základě výsledků proběhne zúžení počtu vhodných lokalit na celkový počet 4 a případně dojde i k
jejímu vyřazení ze seznamu. Dále se posuzuje řada dalších parametrů, např. umístění povrchového areálu ve vztahu
k ochraně přírody a krajiny, dostupnosti technické infrastruktury, ale i dopady na současné složení obyvatel v lokalitě.
Již v první etapě geologických průzkumů mohou obce čerpat zákonné finanční příspěvky. Před zahájením druhé etapy
začne Správa úložišť vyjednávat s obcemi ve vhodné lokalitě o podmínkách zapojení do výběru kandidátní lokality.
V současné době očekáváme informace ze strany Ministerstva životního prostředí, které zahájilo správní řízení, věříme,
že naší připomínkou se úředníci budou zabývat a na veřejný zájem obyvatel budou brát zřetel. Obec je samozřejmě
připravena podat informace týkající se této záležitosti všem zájemcům z řad obyvatel.
Více informací k této problematice najdete na http://www.lodherov.cz/obecni-urad/uloziste-RAO.html.
Zdeňka Klesalová, starostka

Sbírková činnost Diakonie Broumov
Darováním materiálu do "pískového" kontejneru zaručíme, že to co
poskytnete, bude sloužit potřebným lidem.
Kontejnery ostatních barev a provedení Vám toto nezaručí a Vámi darovaný materiál skončí v zahraničí.








Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
Drobné elektrické spotřebiče
Děkujeme všem za podporu naší činnosti!

KONTEJNER NAJDETE ZA KULTURNÍM DOMEM V LODHÉŘOVĚ.

