Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda, začal nový školní rok a je tu i třetí číslo zpravodaje, které Vás doufám
opět zaujme. Začnu snad akcemi, které byly rozdělány. Střecha na obecní prodejně je hotová a je
poslaná i závěrečná zpráva na JčK. Též se podařilo dokončit na termín montáž technologie na úpravu
pitné vody v přečerpávací stanici v Podhoře. Pozemky v Nesměni pod plánovanou ČOV jsou již
vykoupeny, zaplaceny vlastníkům a zbývá ještě provést směnu dvou pozemků. Také začal plánovaný
výkup pozemků na novou výstavbu směrem k hřišti.
Ještě se krátce vrátím k Restauraci pod Ločenickým vrchem, která již jede podle našeho plánu a
začalo se už i vařit. Do konce tohoto roku ještě chceme realizovat natažení veřejného osvětlení
k zadní bytovce č.p. 172,173,174 a 175. Bydlí tam naši občané a tak je nemůžeme nechat chodit po
tmě. Možná, že se mne budou ptát občané, kteří bydlí v této bytovce, proč mi to trvá tak dlouho?
Opravdu to není chyba z naší strany a rád jim vysvětlím, kde byl zádrhel. Dále musíme nechat natřít
střechu na vodárně v Nesměni a na přečerpávací stanici v Úchozí. Osobně jsem se nechal
vyzvednout plošinou na střechy a obě jsou silně zkorodované. Nechal jsem si zpracovat cenové
nabídky. Další, co je nutné je nechat vyměnit cca 100m roury od přečerpávací stanice v Podhoře,
kde je, podle pracovníků z Čevaku, ješte jedna z prvních rour a platíme tam obrovské peníze za
neustálé poruchy. A snad ještě poslední akce je oprava cesty na Větrnou Hůrku, kde je zanesená
stávající odvodní stoka. Tu necháme pouze obnovit a uděláme přes cestu dva odtokové kanály. Při
velkých deštích nám voda cestu silně narušuje, a pokud to necháme ještě nějaký čas, budeme muset
vynaložit mnohem více peněz na opravu. Tak jen zkráceně, abyste věděli, co je hotové a co se ještě
plánujeme. Jinak pokud máte něco na srdci, tak se nebojte mi to oznámit, rád si Vaše názory
vyslechnu. Přeji Vám všem krásné podzimní dny a hodně celkové pohody.
Jaroslav Bína
starosta

Rybí hody
Již po šestnácté se konaly 01.08.2015 v naší obci rybí hody. Jako každý i tento šestnáctý ročník se
velice vydařil. Počasí nám přálo a návštěvnost byla opravdu velká. Tradičně se servírovali pstruzi
pečení na másle, kapr po novohradsku,
uzený kapr a uzená makrela. Vše se zapíjelo
dobrým pivem. Až do večerních hodin
celou akci doprovázela country kapela HEC.
Myslím, že se všichni dobře bavili a zároveň
si pochutnali na rybích specialitách. Také
nás navštívila kamera a natočila z celé akce
krátké video, které můžete shlédnout na
stránkách Pomalší: www.pomalsi.cz –
záložka Videogalerie 2015 - Rybí Hody
Ločenice. Ještě snad závěrem bych chtěl
poděkovat všem, kdo se podíleli na
přípravě a realizaci celé akce a doufám, že
příští rok se zase všichni shledáme.
Jaroslav Bína

Malí koledníci na prohlídce pivovaru
V pátek 28. 8. 2015 se pro naše malé koledníky, kteří si při letošní staročeské koledě poctivě
vykoledovali penízky, uskutečnila prohlídka Budějovického Budvaru, n. p.. Za penízky se rozhodli jet
do Českých Budějovic, a tento výlet spojit s prohlídkou zmíněného pivovaru.
Prohlídka začala velkoplošnou projekcí výroby piva, děti se zde seznámily s pivovarnickými přístroji
na výrobu piva, viděly stáčírnu lahví nebo ležácký sklep, dozvěděly se také, že centrem výroby v
pivovaru je varna piva a slyšely mnoho dalších zajímavých informací. Prohlídka trvala asi 50 minut
a byla zakončena ochutnávkou výborného piva, samozřejmě jen pro dospělý doprovod dětí, a
humorným 3D filmem na téma původ Budějovického Budvaru.
Výlet zpestřil společný oběd v KFC a kolem 14 hod. jsme v pořádku dojeli autobusem domů.
Výlet se všem líbil, jediný malý koledník, který chyběl, byl Adámek Paderta, ale ostatní mu určitě
všechno povypráví.
Velké díky patří Aničce Brabcové, která nám úžasnou prohlídku pivovaru zajistila. Všichni se už těší
na nějaký další hezký a zajímavý výlet.
Lucie Šimková, Martina Holá

Netradiční hasičská soutěž Chlum n./Malší
Soutěž „Hasič zvládne Fše“ Chlum
V sobotu 4. července 2015 panovalo nádherné
letní počasí a my jsme vyrazili do Chlumu nad
Malší na netradiční hasičskou soutěž „Hasič
zvládne Fše“.
Do Chlumu jsme kromě jednoho družstva mužů
přivezli i jedno dětské družstvo našich budoucích
nadějí. Děti byly velmi šikovné a obsadily ve své
kategorii první místo, i když musíme sportovně
přiznat, že za nepatrné pomoci nás dospěláků. A
pak jsme přišli na řadu my. Pravidla soutěže byla
následující: každý soutěžící musel co nejrychleji
vypít jedno pivo, poté všichni oběhnout rybník na návsi, naskákat do loďky, rybník přeplout a na
závěr provést požární útok. V pití piva bylo naše družstvo poměrně úspěšné, horší už to bylo
s přeplutím rybníka. Loďku se nám nepodařilo udržet nad hladinou, převrhli jsme se a k pobavení
všech přítomných se v rybníčku vykoupali. Závod jsme ale zdárně dokončili a nakonec jsme se
umístili na slušném pátém místě. O umístění ale tentokrát vůbec nešlo, hlavní bylo příjemně
strávené odpoledne pro všechny zúčastněné.
Chlumským hasičům patří poděkování za zorganizování této podařené akce.
Jaroslav Fojtl

Hasičská soutěž Sedlce
Soutěž Sedlce
V létě jsme byli pozváni Sborem dobrovolných hasičů Sršni Sedlce na první ročník hasičské soutěže
o „Pohár starosty SDH Sedlce“. Tato soutěž se konala v sobotu 5. září 2015 na tamní louce, jednalo
se o klasický požární útok v kategoriích muži a ženy. Soutěže se zúčastnila dvě mužská a jedno
ženské družstvo z Ločenic. Každé družstvo mělo dva soutěžní pokusy, započítával se lepší dosažený
čas. Naše děvčata obsadila čtvrté místo, muži skončili na devátém a na výborném druhém místě.
Soutěž navštívil i spřátelený sbor hasičů ze Sedlce, a to kolegové z Mitterbachu z Rakouska, kteří
předvedli ukázku požárního útoku podle rakouských pravidel požárního sportu. O dobrou náladu se
během celého odpoledne staralo Disco JIMI.
Jaroslav Fojtl

Mateřská škola Ločenice
Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Poslední akcí, která nás před prázdninami ve školce čekala, bylo rozloučení s předškoláky. Tento
slavnostní akt připadl na úterý 23.června 2015. Starosta p.Jaroslav Bína předal pěti budoucím
školáčkům dárkovou tašku. Ředitelka školky p.Olga Becherová, paní učitelka Alena Candrová,
p.Iveta Soukupová a p.Hana Caplová předaly dětem věcné dary na památku na MŠ. Provoz MŠ
skončil 10.7.2015.
O prázdninách v mateřské škole proběhlo stržení staré omítky
v šatně a vše bylo nahozeno asanační omítkou a vymalováno.
Šatna se vybavila novým nábytkem pro uložení svršků a obuvi. Byly
také zakoupeny nové židle a stolky do třídy. Vše v kvalitním
materiálu a barvách. Do kuchyně byly zakoupeny nové hrnce a
pánev pro přípravu pokrmů.
Začátkem nového školního roku 2015/2016 jsme ve školce přivítali
nové děti a tudíž pro nás začalo další adaptační období. To je doba,
kdy si děti zvykají na tzv. režim dne a hlavně překonávají odloučení
od maminky. Některé děti toto období zvládnou snáz, jiné
potřebují delší dobu. MŠ i letos naplnila kapacitu na maximum a
navštěvuje ji 25 dětí. S novým školním rokem jsme přivítali i novou
paní učitelku p.Zdeňku Hudecovou.
V měsíci září jsme navštívili Zemědělské družstvo Ločenice, kde proběhla pro děti exkurze. Pro děti
to bylo velmi zajímavé a poučné. V měsíci říjnu nás čeká přednáška o ježcích – EKO výchova hravě
o volně žijících zvířatech. Během měsíce října si děti do školky postupně přinášejí různé přírodniny
– větvičky, šišky, kaštany, …. pro tvoření bramborových skřítků, které budou společně s maminkami
tvořit na akci „Bramboriáda“. Do konce roku stihneme ještě divadlo a vánoční besídku.
Od 23.12.2015 – 3.1.2016 budou vánoční prázdniny a školka bude uzavřena.
O.Becherová, M.Fanglbauerová

Rozloučení s létem
Rozloučení s létem
V pátek 4. září 2015 připravili místní hasiči pro občany z Ločenic a okolí posezení na hřišti. Hlavním
důvodem této akce bylo rozloučit se s létem a s prázdninami. Naše hasičky připravily různé soutěže
pro děti a napekly sladké a slané dobroty. Všichni příchozí si mohli pochutnat i na pečeném
vepřovém masu a zahnat žízeň alkoholickými či nealkoholickými nápoji. Do pozdních nočních hodin
vyhrávala k poslechu a k tanci reprodukovaná hudba.
Jaroslav Fojtl

Informace pro občany
Volně pobíhající psi
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi,
kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují občany naší obce,
znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby
si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje citovaný zákon dle §13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.,
v plném znění na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle §27 odst. 2 písm. f) téhož zákona
správního deliktu. Za tento přestupek lze dle téhož zákona a paragrafu, ovšem odst. 12, písm. c)
uložit pokutu do výše 50.000 Kč.
Dále se dle §47 odst. 1, písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích dopouští přestupku ten, kdo
znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbává povinnost úklidu veřejného prostranství.
Za tento přestupek lze dle §47, odst. 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20.000 Kč.
Tyto přestupky řeší Městský úřad Trhové Sviny, který má na starosti přestupkovou agendu obce a
to po předchozím skutkovém zjištění Policie ČR.
Nerad bych použil těchto nápravných prostředků a doufám, že majitelé volně pobíhajících psů zajistí
nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných
prostranstvích. Berte prosím tento článek jako prevenci, zejména v této době, kdy opět dochází děti
do školky a kdy by právě jejich bezpečnost měla být naším primárním společným cílem.
Jaroslav Bína

Restaurace pod Ločenickým vrchem
Jak jste asi již všichni zaregistrovali, tak
se nám podařilo za krátkou dobu
rekonstruovat a znovu uvést do chodu
náš hostinec v Ločenicích. Nový
nájemce převzal původní název a trochu
ho upravil. Oficiální název je Restaurace
pod Ločenickým vrchem. Myslím, že vše
funguje tak, jak má. Začalo se vařit a
upravila se i otevírací doba, takže je
otevřeno každý den. Restaurace
nabízí hotovkovou a minutkovou
kuchyni, obědy, večeře a točené pivo
Budvar. Dále je možné u nového nájemce po domluvě objednat různé společenské akce např.
svatby, srazy, oslavy narozenin, firemní večírky a další. Bylo to těžké, ale vše se podařilo a doufám,
že se to již bude jen a jen zlepšovat. Celý kolektiv restaurace Vás všechny zve … opravdu nebude
zklamáni.
Jaroslav Bína

Informace pro občany
Sběrný dvůr Velešín
Občané obce Ločenice a Nesměň mohou nově odkládat svůj odpad do sběrného dvora ve Velešíně.
Jedná se např. o pneumatiky, objemný odpad, barvy, laky, akumulátory, eternit, polystyren, ipa,
monitory, pračky, ledničky atd. Pro prokázání totožnosti si s sebou nezapomeňte vzít občanský
průkaz.
Sběrný dvůr se nachází v ulici Na Humnech u zemědělského družstva.

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
10:00 – 17:00
8:00 – 13:00

____________________________________________________
Svoz bioodpadu
Do kontejneru patří: tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová
sedlina, piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpka z větví.
Do kontejneru nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, celé větve nebo pařezy, uhynulá
zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a samozřejmě veškerý komunální odpad a další
biologicky nerozložitelné odpady.
Svoz bioodpadu probíhá jednou za čtrnáct dní v lichých týdnech v úterý.
Svozový plán pro svoz BIO odpadu:

Říjen
6.10., 20.10.

Listopad
3.11., 17.11.

V případě zájmu o biopopelnici se přihlaste osobně na Obecním úřadě Ločenice nebo telefonicky
na čísle 387 967 162, 724 181 329 nebo na e-mail: starosta@locenice.cz.

Informace pro občany
KOTLÍKOVÁ DOTACE
Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů
pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého
projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem
prvních žádostí pro konečné uživatele - fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou
jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním
kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory
bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, automatický
kotel na pevná paliva – uhlí nebo pelety či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných
doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté
podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85
%. V Jihočeském kraji je nutno do konce roku 2018 vyměnit, v rámci 1.výzvy, minimálně 2020 kotlů.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům
vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.
Jaroslav Bína
Kontakty:
http://www.kraj-jihocesky.cz/2108/kotlikove_dotace.htm
Ing. Martin Pluha, odborný referent pro kohezní politiku
tel: 386 720 189, pluha@kraj-jihocesky.cz
Ing.Jana Kostíková, odborný referent pro kohezní politiku
tel: 386 720 159, kostikova@kraj-jihocesky.cz

____________________________________________________
Připravované akce
Ločenice:
17.10.2015
14.11.2015
29.11.2015
04.12.2015
05.12.2015
23.01.2015
06.02.2015
27.02.2015
05.03.2015
Nesměň:
16.01.2015
23.01.2015
12.03.2015

Fotbal.turnaj o pohár starosty
Setkání důchodců
Rozsvícení vánočního stromu
Valná hromada SDH Ločenice
Čerti
Hasičský bál
Masopust
Obecní bál
Maškarní bál pro děti a dospělé
Myslivecký bál
Masopust
Hasičský bál

Hasiči radí, co v zimě dělat s komíny
Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících se spotřebiči a komíny.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha spotřebiče, umístnění
hořlavých látek v blízkosti spotřebiče, nebo špatné umístnění či instalace spotřebiče, dále zazděný
trám v komíně nebo spáry v komíně, častou příčinou vzniku požáru bývají také jiskry z komína nebo
vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů
a spotřebičů, které způsobují požáry nebo úniky zplodin. Odpovědnost za stav komínu a kouřovodu
má jejich provozovatel. Dle nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která nabyla účinnost 1.ledna roku 2011, je
povinností majitele nemovitosti zajistit vyčištění a kontrolu spalinové cesty.
Kdo kontrolu a čištění komínu může provádět? Pokud máte spotřebič na tuhá paliva, můžete si
komín během roku čistit sami (do 50kW jmenovitého výkonu spotřebiče), podnikatel vede o těchto
čištěních záznamy např. v požární knize. Ale KONTROLU komínu musí provést pouze osoba odborně
způsobilá, tedy kominík a to minimálně 1 x ročně. Tuto KONTROLU lze provést výhradně po vyčištění
komínu. Zda má vámi objednaný kominík oprávnění ke kontrole, případně revizi komínu, si můžete
ověřit na internetových stránkách www.skcr.cz.
A co když dojde k požáru v komíně? Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal,
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny
pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nebo zamezit
přístupu vzduchu do komína, např. přikrýt komín nehořlavým materiálem, nikdy však nejednejte
riskantně. Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!

Informace pro občany
Důležité kontakty
Obecní úřad: tel. 724 181 329, starosta@locenice.cz - starosta Jaroslav Bína
tel. 387 962 164, podatelna@locenice.cz - kancelář obce
tel. 702 124 413 - kancelář obce
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice: tel. 387 962 150
mslocenice@seznam.cz
Služby pro občany
Pošta Ločenice
Tel: 387 962 162
pondělí
8:00 – 10:00
úterý
13:00 – 16:00
středa
14:00 – 17:00
čtvrtek
8:00 – 10:00
pátek
11:00 – 14:00

MUDr. Tereza Seidenglanzová
Tel: 797 993 817
Ordinační hodiny v Ločenicích:
úterý
7:30 – 9:30

Hlášení poruch
E.ON: 800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

Z Nesměně jsme neobdrželi žádné informace, náměty, články, které bychom mohli uveřejnit
v aktuálním zpravodaji.
Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na e-mail:
starosta@locenice.cz. Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu Obecního úřadu)
nebo v elektronické podobě na výše uvedený e-mail. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově
upravit. Uzávěrka je 14.12.2015.

Podzimní pranostiky
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
Jsou-li ještě na podzim bouřky, neuhodí brzo mrazy.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

www.hranostaj.cz

HELICB.CZ
Č.Budějovice
(cca 15 min.)
- zámek Hluboká
- centrum

Č. Krumlov
(cca 40 min)
- zámek
- hrad Dívčí Kámen
- Zlatá Koruna
Rezervace, dárkové poukazy, vlastní trasy, focení, doprava
na tel.: +420 777 140 525

Lipno
(cca 70 min)
- Č. Budějovice
- Zlatá koruna
- Č. Krumlov

Eva Koptová
Ločenice 16
373 22
Mob.: 723 190 823
Tel.: 387 962 120
Email: info@eviko.cz

* Hotovková a minutková česká kuchyně

OTEVÍRACÍ DOBA:

* Obědy (polední menu)

Po – Čt 11:00 – 22:00

* Večeře

Pá

11:00 – 23:00

* Svatby, srazy, oslavy, firemní večírky,
rauty, smuteční hostiny atd.

So
Ne

14:00 – 23:00
14:00 – 22:00

Zákusky
Minizákusky
Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání
Svatební dorty

VODA PLYN TOPENÍ
Ločenice č.p. 79
373 22
Tel.: 723 304 024

* Sledování sportovních přenosů
* Wi-Fi internet
Čepujeme
Budvar světlé 10°
černé 12°
kvasnicový světlý ležák 12°
Točená kofola

Kontakt:
602 763 367
728 304 184

Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny,
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