Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme rok u konce, s tím i poslední letošní číslo zpravodaje a těšíme se na nejkrásnější svátky v roce
a to jsou Vánoce. Opět navážu na předchozí číslo, kdy jsme měli rozdělané a naplánované akce.
Výkup pozemků na novou zástavbu směrem k hřišti je již v plném proudu, do konce tohoto roku se
však nepodaří vše technicky zvládnout. Prodloužení veřejného osvětlení se povedlo a světlo již u
zadní bytovky č.p. 172,173,174, a 175 svítí. Nátěry střech na našich vodojemech jsou hotové a cesta
na Větrnou Hůrku je opravená. Jsou tam zabudované slíbené odtokové kanály a vyhloubené
záchytné stoky na vodu. Znovu jsem jednal s firmou ČEVAK a.s. ohledně opravy výtlakové roury
v přečerpávací stanici v Podhoře. Po několika jednáních se možná na to seženou peníze z dotace.
Tak budeme čekat, jak vše dopadne. A co připravujeme z Programu obnovy venkova? Tam jsme se
rozhodli, že podáme žádost o dotaci na položení asfaltu na místní komunikaci u zástavby pod ČOV.
To jsem Vám chtěl krátce popsat, co se povedlo udělat a jak budeme pokračovat v příštím roce.
Jinak bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za příkladnou práci, kterou provedli pro naší obec a
i díky nim se nám podařilo za první rok našeho působení mnoho dobrých věcí, které obec zvelebily.
Zároveň děkuji i Vám občanům za společnou spolupráci, bez které by to také nešlo. Přeji Vám
pohodu, krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v roce následujícím.
Jaroslav Bína
starosta obce

Výlet hasičů na jižní Moravu
Již několik let nás, ločenické hasiče, lákala myšlenka uspořádat
výlet do vinného sklepa na jižní Moravu. 26. a 27. září 2015 se
naše přání stalo skutečností.
Z Ločenic jsme vyjeli v sobotu v brzkých ranních hodinách. Naší
první zastávkou byla chráněná krajinná oblast Moravský kras.
Po příjezdu do Skalního mlýna jsme vyrazili k lanovce, která nás
dovezla na horní můstek propasti Macocha. Zde jsme měli
možnost obdivovat z výšky tento nádherný přírodní skvost.
Většina z nás pak sestoupila i k dolnímu můstku, kde bylo
možné prohlédnout si propast z jiné strany. Poté jsme sjeli
lanovkou dolů a už jsme netrpělivě čekali na začátek prohlídky
určené pro naši skupinu. Dalším z bodů našeho výletu byla totiž
návštěva Punkevních jeskyní. Tyto jeskyně bývají řazeny mezi
nejkrásnější přírodní lokality v České republice, a i my můžeme
potvrdit, že oprávněně. Pěší prohlídka suchými patry
jeskynního komplexu a následná plavba loďkami po řece
Punkvě byla pro každého z nás naprosto výjimečným zážitkem.
Po prohlídce nastal čas na oběd a po obědě jsme se
vydali na jih od Moravského krasu do pálavské
vinařské oblasti. Naším cílem byla známá vinařská
obec Pavlov ležící na úpatí nejvyššího vrcholu Pálavy
Děvína a v sousedství vodního díla Nové Mlýny. Po
příjezdu do Pavlova jsme se ubytovali v místní
turistické ubytovně, individuálně si prohlédli Pavlov a
v podvečerních hodinách se všichni sešli ve vinném
sklepě rodiny Topolanských. Po přednášce o
pěstování vinné révy a dalších zajímavostech
spojených s vínem následovala prezentace a zároveň
i degustace nabízených vzorků vína. A pak už se ke slovu hlásila cimbálová muzika a my zpívali, jedli
a pili do pozdních nočních hodin. V neděli dopoledne jsme se vydali zpět na jih Čech. Cestou jsme
zastavili jen krátce opět u Topolanských a nakoupili si domů burčák, víno a i výborné domácí
moravské koláče. Tento výlet můžeme zařadit mezi nejpovedenější hasičské výlety.
Jaroslav Fojtl

Fotbalový turnaj
17.10.2015 se od 13:00 hodin
uskutečnil
první
ročník
fotbalového turnaje o pohár
starosty obce Ločenice. Přihlásily
se čtyři týmy a to ze Svatého Jana
nad Malší, Trhových Svinů a dva
týmy
z Ločenic.
Vše
bylo
perfektně zorganizované panem
V. Kleinem, kterému patří velký
dík. Myslím, že si všichni dobře
zahráli a hlavně vše proběhlo bez
zranění. I divácká kulisa na to, že
to byl první ročník, byla docela velká. Počasí nám také přálo a vše vyšlo podle našich představ.
Poháry a ceny jsem rozdal podle pořadí a také se udělala společná fotografie. Po skončení
turnaje se většina účastníků přesunula do Restaurace pod Ločenickým vrchem, kde pokračovala
zábava až do večerních hodin. Všichni se už těšíme na příští rok, kdy se pokusíme pozvat více
fotbalových týmů.
Jaroslav Bína

... a zase naši malí koledníci ...
Další hezký a zajímavý výlet našich malých koledníků se
uskutečnil 30. 10. 2015, kdy navštívili vodárenskou
nádrž Římov. Byla vybudována v letech 1971 - 1978 na
řece Malši a slouží jako zdroj pitné vody pro České
Budějovice a široké okolí. Sypaná hráz je 290 m dlouhá
a v koruně 47 m vysoká. Je to jezero o ploše 210 ha,
které pojme až 34,5 mil. krychlových metrů vody. Po
koruně hráze vede silnice. Děti měly možnost podívat se
do útrob přehradní hráze a dozvědět se, jak se odebírá
voda, jak největší extrémní situaci zažila přehrada při
povodni v r. 2002 a viděly třeba i věž na čerpání pitné
vody.
Za milé a podrobné povídání děkujeme p. Novákovi,
který nás na přehradě přivítal a věnoval se nám.
Ještě ten den koledníci navštívili areál ZD Mokrý Lom,
kde se chová skot. Přijal nás zde ředitel ZD p. Paderta a
také zootechnici p. Farka a p. Hanus, kterým moc
děkujeme, že se nám věnovali. Děti se těšily na novou
kruhovou dojičku, viděly čerstvě narozená telátka, jak se zvířata značí, jak se musí pečovat o
paznehty krav, viděly potřeby pro chov telat, kdy a proč dochází veterinář, čím se krávy krmí a
mnoho a mnoho dalšího zajímavého.

Unavení, ale šťastní koledníci ukončili výlet na dobrém obídku v místní restauraci v Ločenicích.
Paní Šimkové děkujeme za zorganizování pěkného výletu a určitě se těšíme na další .....
Martina Holá, Lucie Šimková

Vítání občánků
I tento den 7.11.2015 to byla pro mne premiéra, kdy jsem společně s paní Rakušanovou,
předsedkyní sociální komise, přivítal do života v naší obci tři občánky. Dva z Ločenic a jednoho
z Nesměně. Děti z Mateřské školy z Ločenic nám k tomuto významnému dni přišly zazpívat písničku
a společně s rodiči se podíleli na uvítání dětí. Ještě jednou Vám Vážení rodiče přeji hodně štěstí,
zdraví a aby Vaše dítě rostlo ke spokojenosti Vaší i celé společnosti.
Jaroslav Bína

Posezení s důchodci
Po roční pauze se opět v místním sále v Ločenicích 14.11.2015 uskutečnilo populární Posezení
s důchodci. Sešla se nám opravdu velká návštěvnost, jak občanů z Ločenic, tak z Nesměně, pro které
jsem zařídil mikrobus. Celou akci doprovázela Malá kapela Pavla Havlíka, která se všem náramně
líbila a tak s ní bude počítáno i na rok následující. Své krásné představení předvedly děti z Mateřské
školy z Ločenic a po nich následovala ohňová show taneční skupiny CETARE z Č.Budějovic. I těm
patří velký dík. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům a kolektivu restaurace pod Ločenickým
vrchem za pomoc při zabezpečení této náročné akce. Nesmím zapomenout na sponzory - Agrozet
Č.Budějovice a.s., Čevak a.s., Marius Pedersen a.s., Restaurace pod Ločenickým vrchem a Jan
Stodolovský, kteří přispěli nemalou částku na tuto akci. I jim moc děkuji. Jenom doufám, že se to
všem líbilo a budeme se společně těšit na další akce, které jsou plánovány na tento a následující
rok.
Jaroslav Bína

Rozsvícení vánočního stromečku
Zase po roce jsem si u nás v Ločenicích 29.11.2015 v 17:00 hod přiblížili blížící se Vánoce
rozsvícením vánočního stromečku na první adventní neděli. Předsedkyně kulturní komise Martina
Bínová si celou akci dobře zorganizovala. Děti si napsaly svá přáníčka Ježíškovi a místostarosta Josef
Kápl nám k tomu uvařil na zahřátí horký punč a pro děti ovocný čaj. Všichni jsme si společně
zazpívali krásné vánoční koledy. Na kytaru, na flétnu a svým zpěvem nás doprovázela rodina
Tlapova, které tímto ještě jednou moc děkuji a doufám, že je mohu příští rok znovu oslovit. V naší
obci jsme rozšířili vánoční osvětlení a to na balkoně obecního úřadu a na stromech kolem kapličky.
Příští rok plánujeme také nasvítit park, aby naše obec neustále vzkvétala. Moc si vážím účasti Vás
všech občanů a budu se těšit na setkání s Vámi na dalších plánovaných akcích.
Jaroslav Bína

Vypouštění balónků
Letos se obec znovu zapojila do akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a v pátek 4.12.2015
v 15:15 hod vypustily děti balónky s přáníčky. Smysl celého počínání je v tom, že v jednu chvíli si po
celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška na základě pokynu z rádia.
Do akce se přihlašují obce, školy, školky a různá zájmová či podobně zaměřená sdružení z celé České
republiky. V Ločenicích se akce uskutečnila na návsi u kapličky.
V letošním roce bylo po celé republice vypuštěno méně balónků, než minulý rok. Celkem bylo
napočítáno 87 923 balónků. Rekord z loňského roku tedy překonán nebyl, ale hlavní smysl akce –
udělat radost dětem se vydařil. Poděkování patří p.Stanislavě Nedorostové, která má velký podíl na
této akci.
Hana Berková

Mikuláš
I v Ločenicích proběhla v sobotu 5.12.2015 od 17:00 hod „Mikulášská nadílka“. Vše se odehrávalo
na návsi před kapličkou. Letos jsme měli poprvé udělané nové peklo, bránu a nebe. Tyto rekvizity
nám krásně namalovala Šárka Šmitmajerová a vše připravila rodina Říhova a za to jim moc děkuji.
Velký dík patří i předsedkyni kulturní komise Martině Bínové za celou organizaci. Čerti s dětmi hráli
karty a učili je čertovské hry. Mikuláš a andělé mezitím vydávali poslušným dětem nadílku, kterou
připravil Obecní úřad. Děti za to řekly básničku a nebo zazpívaly písničku. Mikuláš s čerty také
navštívil několik rodin, které se nemohly přijít podívat na náves a odměnil děti přímo u nich doma.
Sešlo se opět mnoho rodin s dětmi a i občanů, kteří se přišli pouze podívat a podpořit tuto akci.
Opět děkuji všem, kdo se podílel na přípravě. Příští rok se opět uvidíme.
Jaroslav Bína

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Po prázdninách jsme se opět sešli v naší školce v plném počtu, tj. 25 dětí. V září odešlo 5
předškoláků do školy a namísto nich přibylo 5 nových dětí. Čekala na nás nová a prostornější šatna
pro převlékání dětí a ve třídě nové stolečky a židličky. Celé září bylo tak trochu měsícem
„uplakánků“. Nakonec jsme si všichni zvykli a mohli jsme se v říjnu pustit do první akce, a tou byla
„Bramboriáda“. Děti si se svými rodiči vyrobily bramborové skřítky „Bramboráčky“ a tvořily
z přírodnin různé obrázky na zemi. Také si zasoutěžily v hodu bramborou na cíl a v jiných
pohybových disciplínách. Každý měsíc děti shlédnou jedno nebo dvě divadelní představení, na které
se vždy velmi těší.
V říjnu v rámci EVVO proběhlo v MŠ setkání se živým ježkem. Tuto besedu pro nás připravilo
Ekocentrum Šípek z Českého Krumlova. Na konci měsíce října se v naší školce uskutečnil den plný
strašidel – Halloween. Tento den si děti ve
strašidelných maskách náramně užily.
V měsíci listopadu si některé z našich dětí
nacvičily krátké pásmo písní a básní na vítání
občánků, které se konalo na Obecním úřadě
v Ločenicích a ještě v listopadu jsme
vystoupili v sále místní restaurace na akci
pro seniory. Sál i tréma byly veliké, ale
nakonec jsme to všichni s úspěchem zvládli.
Dne 24. listopadu jsme spolu s MŠ a ZŠ ve
Sv.Janě n/M. jeli do zábavného parku
FunPark Panda v Českých Budějovicích.
Dopoledne jsme si opravdu užili a těšíme se,
až
pojedeme
zase.
A Máme tu Advent …. Ve školce malujeme,
kreslíme, tvoříme a vánočně zdobíme a
nacvičujeme na vánoční besídku, která se
konala 17.prosince. Aby nám to tady pěkně
vánočně zavonělo, upekli jsme, nazdobili a
nakonec snědli medové perníčky. Pozvali
jsme k nám také Mikuláše, anděla a čerta,
kteří předali dětem mikulášskou nadílku. A
protože máme samé hodné děti, odešel čert
s prázdnou. Hned následující den jsme se
zúčastnili celonárodní akce „Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi“ a možná i přispěli k překonání
rekordu v počtu vypuštěných balonků. A protože děti byly celý rok hodné, přinesl nám Ježíšek pod
stromeček spoustu dárků. Čekají nás vánoční prázdniny a po Novém roce se zase budeme těšit, až
se sejdeme v naší školce a budeme si vyprávět o tom, co jsme všechno zažili a jaké dárky jsme od
Ježíška dostali.
Velké poděkování za spolupráci a za pomoc při organizaci některých akcí patří Obecnímu úřadu
v Ločenicích – panu starostovi a p.Fanglbauerové, dále rodičům našich dětí – manželům
Nedorostovým, p. Švagrovi, p. Kohoutové, p. Kyrianové, p. Petrlíkovi, p. Klenkové, p Vítů, p. Vlkové
a všem ostatním rodičům. Velké díky patří také personálu MŠ – p. Caplové a p.Soukupové.
Přejeme všem radostné Vánoce a požehnaný rok 2016.
Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

Hubertova jízda v Nesměni
Dne 24. října 2015 se konal v Nesměni 11.
ročník Hubertovy jízdy. Hubertova jízda
uzavírá každý rok na podzim jezdeckou
sportovní sezónu. Tento rok se účastnilo cca
30 jezdeckých koní a 15 účastníků v zápřeži.
Trasa Hubertovy jízdy vedla z Nesměně přes
Něchov, Březí, v Nežeticích jsme měli asi
hodinovou přestávku na občerstvení, a zpět
přes Todeňskou horu, Todně a Nesměň. Zde
se konala jízda zručnosti vozatajů a hon na
lišku.
Poslední hold byl svatému Hubertovi vzdán
večer, kdy se účastníci Hubertovy jízdy sešli
po západu slunce v sále místní školy. Zde proběhl soud, vyhlášení krále honu a následně
společenská zábava, která trvala do ranních hodin.
Tomáš Dobeš

Výlet ke sv. Hubertovi
Určitou tradicí se v Nesměni stal výlet k pomníku sv. Huberta, který se koná každým rokem na
přelomu měsíců října a listopadu, neboť právě v tomto čase – 3. listopadu, slavíme svátek
sv. Huberta. V letošním roce tomu nebylo jinak, a proto se myslivci z Nesměně spolu s místními
občany vydali v sobotu 31. října směrem k pomníku zmíněného světce a patrona české myslivosti,
aby tam uctili jeho památku. Toho dne bylo krásné podzimní počasí a pohled na krajinu kolem, která
postupně měnila barvu do oranžovočervených tónů, byl k této příležitosti jako stvořený.
Zahájení proběhlo ve dvě hodiny odpoledne před budovou hasičské zbrojnice v Nesměni a následně
se všichni přítomní, buď formou procházky polními cestami anebo jízdou na koňském spřežení,
přesunuli k onomu místu, kde měla celá tato slavnostní akce proběhnout.
Myslivci památku patrona uctili nejen slavnostním položením kytice, ale také obřadem pasování
členů tamější Myslivecké společnosti. Pasován na lovce daňků byl p. Jan Fouček, který v září ulovil
svou první trofej daňka evropského a na lovce srnců byl pasován p. Michal Capl, který v srpnu
letošního roku ulovil svého prvního srnce. Významným hostem této události a zároveň pasujícím
byl nestor české myslivosti, jejích tradic a historie p. Oldřich Tripes, který po ukončení slavnostního
obřadu poutavým způsobem přednesl legendu o sv. Hubertovi. Po návratu do vsi se všichni
zúčastnění opět sešli, ale tentokrát již v prostředí hostince, kde se podával zvěřinový guláš.
Václav Capl

Posvícení v Nesměni
V neděli 1. listopadu slavili občané Nesměně posvícení. K této příležitosti pořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Nesměni v sobotu 31. října posvícenskou zábavu. Zahájení proběhlo v 19
hodin, kdy také začali přicházet první hosté a zábava tak mohla začít. Během večera se na pódiu
vystřídaly hned 2 rockové kapely. Večerní program odstartovala kapela Parní Wanna, jejíž dvě
dámské posily upoutaly zejména pánskou část publika. Druhým interpretem, který stanul na pódiu,
byla hudební skupina Kredencz. Celý večer se tak nesl v „rockovém duchu“, všichni hosté se bavili
a k dobré zábavě přispělo i občerstvení, které připravili místní hasiči. Více informací o pořádaných
akcích najdete vždy na www.nesmen.cz .
Václav Capl

Přehled kulturních akcí pořádaných v Nesměni – leden, březen 2016

Myslivecký ples
Myslivecká společnost Nesměň, z.s. Vás srdečně zve na myslivecký ples, který
se bude konat dne 16. ledna 2016 v sále místní školy. Začátek – 20:00 hod.
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Pěčňovanka. Připravena je i
bohatá tombola.

Staročeská koleda
Sbor dobrovolných hasičů v Nesměni si Vás dovoluje
pozvat na staročeskou koledu, která se bude konat
v sobotu 23. ledna 2016 v Nesměni. Začátek – 9:00
hod. v sále místní školy. V podvečer se všichni
účastníci masopustu přesunou zpět do sálu, kde bude
zábava pokračovat tradičním věnečkem za doprovodu
dechové hudby. Všichni jste srdečně zváni.
Foto: Jaroslav Sýbek / Deník

Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů v Nesměni si Vás dovoluje pozvat na hasičský bál, který se
bude konat v sobotu 12.3.2016 v sále místní školy.

5. říjen – den knihoven
Ráda vzpomínám na obecní knihovnu, když jsme byly ještě děti. Televize nebyla, tak jsme chodily
pořád do knihovny. Knihovník byl malý usměvavý hodný pán, jménem pan Janďourek. Pan
Janďourek nám vyprávěl pohádky, různé příběhy nebo o sobě, když byl malý a hlavně měl s námi
velkou trpělivost. Učil nás balit knížky do hnědého tvrdého papíru, rovnat je do regálů a hlavně nám
vštěpoval, abychom měly knížky rády.
Po něm do knihovny přišla paní Milada Hambergerová. Byla to velmi sečtělá paní, která v knihovně
ráda viděla děti. Pak byla na nějakou dobu v knihovně paní učitelka Simona Kropáčková. Dětem
uměla poradit. V knihovně měla plno časopisů pro ženy. Staré vyřazené knihy nevyhazovala, ale
nabídla čtenářům za malý poplatek. Toho si na ní cením.
Teď je v knihovně paní Hana Lecová. Knihovna je nová a pěkně udržovaná. Paní Lecová ráda poradí
a vyhledá knížku na přání. V knihovně jsou i časopisy Receptář, Dům a zahrada a jiné.
A nakonec chci poděkovat Obecnímu úřadu, že nadále podporuje knihovnu v Ločenicích.
Marie Fojtlová

Přání
V listopadu oslavil pan P.Th Mgr. Martin Bětuňák svátek i narozeniny. Opožděně mu přejeme hodně
zdraví, radosti, Božího požehnání a spokojenosti ne farnosti Svatý Jan nad Malší a okolí. Také panu
faráři děkujeme, že dojíždí jednou měsíčně do kapličky v Ločenicích, kde slouží mši svatou. Též
děkujeme paní Ludmila Ehrlichové, že ho při mši svaté hudebně doprovází.
Děkují věřící a přátelé

POZOR ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE NA KOMUNÁL
V roce 2016 dochází ke změně svozového dne na komunální odpad.
Svozovým dnem v obci Ločenice a Nesměň bude

ČTVRTEK

.

Svozový plán pro rok 2016 na komunální odpad:
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

ZELENÁ ZNÁMKA
SVOZ 52x

K

T

A

Ý

Ž

D

D

E

Ý

N

ČERVENÁ ZNÁMKA
SVOZ 42x
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12,13
14,15,16,17
18,19,21
23,25
27,29
31,33
35,37,39
40,41,42,43
44,45,46,47
48,49,50,51,52

ŽLUTÁ ZNÁMKA
SVOZ 26x
1,3
5,7
9,11,13
15,17
19,21
23,25
27,29
31,33
35,37,39
41,43
45,47
49,51

MODRÁ ZNÁMKA
SVOZ 13x
3
7
11
15
19
23
27
31
35,39
43
47
51

Informace:
Poslední svoz nádob se žlutými známkami v r.2015 proběhne v lichém týdnu ve středu
30.12.2015 – 53.týden. První svoz nádob se žlutými známkami v r.2016 proběhne v lichém
týdnu ve čtvrtek 7.1.2016 – 1.týden, v období po vánočních svátcích budou tedy 2 svozy za
sebou.
Cena ročních známek na komunální odpad zůstává pro rok 2016 stejná:
ZELENÁ ZNÁMKA

2.150,- Kč

ŽLUTÁ ZNÁMKA

ČERVENÁ ZNÁMKA

1.950,- Kč

MODRÁ ZNÁMKA

JEDNORÁZOVÁ ZNÁMKA

1.450,- Kč
950,- Kč

70,- Kč

Zastupitelstvo obce Ločenice schválilo povinnost pro poplatníky trvale hlášených
v bytové jednotce, zakoupit roční známku nebo 5 ks jednorázových známek na rok 2016.
A pro poplatníky v rekreačních objektech zakoupit 3 ks jednorázových známek na rok
2016.

Roční známky z roku 2015 jsou platné do konce února r.2016.
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Kompletní svozový plán pro rok 2016

Ločenice
Nesměň

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

ÚTERÝ
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

PAPÍR

SKLO

ČTVRTEK
1x za měsíc
1x za 14 dní 1.-2.týden
sudý týden
v měsíci

KOVOVÉ
OBALY
NA VÝZVU
3.týden
v měsíci

Pozn. Termín začátku svozu na BIO odpadu v roce 2016 bude upřesněn.

____________________________________________________
Prodej ročních svozových známek na odpad pro rok 2016 a výběr poplatků
ze psů bude zahájen v pondělí 18.1.2016.

____________________________________________________
Sběrný dvůr Velešín
Občané obce Ločenice a Nesměň mohou 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

____________________________________________________
Vánoční přání
Obecní úřad Ločenice přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce všechno
nejlepší, hodně zdraví a pohody.
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Připravované akce
Ločenice:
23.01.2016
06.02.2016
27.02.2016
05.03.2016

Hasičský bál
Masopust
Obecní bál
Maškarní bál pro děti a dospělé

Nesměň:
16.01.2016
23.01.2016
12.03.2016

Myslivecký bál
Masopust
Hasičský bál

Držitelé průkazu TP
Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce.
Výměna se týká držitelů průkazu „mimořádných výhod“ vydaného před 1. lednem 2012 nebo
držitelů průkazu „osoby se zdravotním postižením“ vydaného před 1. lednem 2014.
KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu
(TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz
OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient
nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP
trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitele platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz
OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim UP ČR přiznal nárok
na předchozí průkaz.

Odstávka systému pro nabírání žádostí občanských průkazů a
pasů
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve
dnech 24.12.2015 – 31.12.2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských
průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické
úpravy, které vyžadují odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady
bude možné na obecních úřadech s rozšířenou působností do 23.12.2015 včetně.

Blahopřání ke zlaté svatbě
Občané, kteří slaví v daném roce zlatou svatbu a mají zájem o přání od obce, musí obec předem
požádat, buď osobně na obecním úřadě, nebo telefonicky.
Obec evidenci sňatků nevede.

Informace pro občany
KOTLÍKOVÁ DOTACE
Velká kotlíková revoluce může začít. Ministerstvo životního prostředí dne 1.12.2015 oficiálně
schválilo žádosti krajů o přidělení evropských peněz, ze kterých se lidem budou od ledna 2016 platit
nové kotle.
Které kotle se mohou používat dnes a které budou zakázány?
Od r.2016 začne platit povinnost každé 2 roky nechat svůj starý kotel zkontrolovat odbornou
způsobilou firmou.
Od r.2017 dostanou úředníci možnost „vlézt do kamen“, respektive zkontrolovat, zda netopíte
zakázaným palivem.
Od r.2018 se budou smět prodávat jen kotle s emisní třídou 4 a výše.
Od r.2022 bude striktní zákaz topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy. To bude kontrolováno pod
sankcemi.
Finanční podpora na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována
prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020. V jeho gesci je finanční prostředky dále přidělovat konečným
uživatelům - fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na
území Jihočeského kraje.
Podpora fyzickým osobám bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném
textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, tj. na zdroje,
které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich
prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v
příslušných nařízeních stanoveny s účinností až do určitého budoucího data.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s
ručním přikládáním za:
kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel,
tepelné čerpadlo,
v kombinaci s
instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
"mikro" energetickými opatřeními.
Kontakty:
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
Mgr. Robert Adensam, administrátor projektů, tel.: 386 720 311, adensam@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Čejková, administrátor projektů, tel.: 386 720 380, cejkovak@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Matějková, administrátor projektů, tel.: 386 720 191, matejkovae@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radka Mužíková, administrátor projektů, tel.: 386 720 416, muzikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Vrobelová, administrátor projektů, tel.: 386 720 130, vrobelova@kraj-jihocesky.cz

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
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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

Otevírací doba pošty o vánočních svátcích:

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

ORDINACE V LOČENICÍCH BUDE
29.12.2015 UZAVŘENA – DOVOLENÁ.

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 15.3.2015.

Zimní pranostiky
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí.
Velké zimy a málo sněhu působí rolím a stromům snadno škodu.
Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

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

Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny,
IČO: 00245208, MK ČR E 19248, Tel.: 387 962 164, Mobil: 724 181 329, E-mail: starosta@locenice.cz

