Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další rok utekl jako voda a jsou tu opět Vánoce. Pro mne jsou to nejkrásnější svátky v roce. Myslím,
že se nám podařilo i v tomto roce zrealizovat mnoho dobrých věcí, které budou sloužit nám všem.
Je to např. víceúčelové hřiště, které bude v příštím roce doplněno prvky workout. Za velice důležité
považuji realizaci nového vrtu na pitnou vodu a prodloužení vodovodu. Jedná se o projekty, které
jsou nezbytně nutné pro celý chod obce. Bez vody to opravdu nejde a musíme myslet do budoucna.
Máme na příští rok již naplánováno mnoho nových projektů a též se připravuje i druhá zástavbová
oblast pro mladé. To vše Vám podrobněji popíši v příštím čísle zpravodaje. Ale je ještě jedna věc, se
kterou se chci pochlubit a která je pro mne jedna z nejdůležitějších. Podařilo se nám po dlouhých a
velice náročných jednáních zachránit a udržet poštu v Ločenicích. Budovu i s pozemkem jsme
odkoupili a Poštu Partner již od 1.12.2017 provozujeme pod Obcí Ločenice. Tato služba je tedy pro
občany zajištěna. Tímto dokazujeme, že neslibujeme, ale opravdu pilně pracujeme a plníme
naplánované projekty. Chtěl bych poděkovat kulturní a sociální komisi, zastupitelům, hasičům, MŠ
Ločenice a všem kdo se podíleli na přípravách akcí, které u nás proběhly. Přeji Vám všem krásné
prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a hodně štěstí a zdraví v roce následujícím. Pamatujte pokud budeme držet spolu a společně pracovat - dosáhneme mnohem více.

Váš starosta Jaroslav Bína

Posezení s důchodci
I letošní ročník Posezení s důchodci, který se konal 18.11.2017 v sále Restaurace pod Ločenickým
vrchem byl vydařený. Sál se naplnil opravdu k prasknutí. Obec Ločenice připravila pro důchodce
bohaté občerstvení. Se svým programem vystoupil FAKIR Petr Braun s tanečnicí a děti z Mateřské
školy Ločenice. Malá Kapela Pavla Havlíka
vyhrávala až do pozdních večerních hodin. Děkuji
sponzorům, zastupitelům a všem, kdo se podíleli
na organizaci.
Jaroslav Bína
starosta obce

Výroční valná hromada SDH Ločenice 2017
Sedmdesát členů Sboru dobrovolných hasičů Ločenice
se sešlo 1. 12. 2017 v sále Restaurace pod Ločenickým
vrchem v Ločenicích na každoročně pořádané valné
hromadě. Schůzi zahájil velitel sboru, pan František
Šmitmajer, který všechny přítomné přivítal a seznámil
s programem. Minutou ticha jsme uctili památku
bývalých členů, pana Františka Valdaufa, pana Karla
Říhy a pana Jana Šítala, se kterými jsme se v roce 2017
rozloučili.
Starosta SDH Ločenice, pan Jaroslav Fojtl,
zrekapituloval průběh uplynulého roku, který byl
hlavně v první polovině nejenom velice plodný na akce, ale co se týče jejich přípravy i velice náročný.
Z vítání nových členů máme vždy radost, o kterou jsme ani letos
nebyli ochuzeni a do svých řad jsme oficiálně přivítali slečny Hanu
Kukolíkovou a Marii Humeličovou, paní Janu Šimkovou a omladinu
Moniku Šimkovou, Radima Guichena a Davida Blažka.
Za třicet let u sboru byli oceněni paní Jana Káplová a pan Jan
Stodolovský. Zvláštní poděkování a dárky byly předány zástupci sboru
a starostou obce, panem Jaroslavem Bínou, panu Josefu Káplovi
mladšímu a panu Alešovi Vítů za jejich práci s dětmi. Za skvělé
reprezentování SDH Ločenice a za získání poháru za první místo
v Českobudějovickém dvojboji byli oceněni mladí hasiči starší.
Následovalo seznámení se s plánem na příští rok, zástupci okolních
sborů nás pozvali na jimi pořádané akce, popřáli do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, k čemuž se připojil i starosta obce
a zástupkyně okresního výboru paní Kolářová. Předtím, než velitel
ukončil letošní valnou hromadu, potěšil nás video sestřih z dětských
soutěží.
Jana Žemličková

Rozsvícení vánočního stromu - Ločenice
Na první adventní neděli 3.12.2017 se v Ločenicích již tradičně rozzářil vánoční strom. Kulturní
komise společně s Obcí Ločenice připravila bohatý program. Vše začalo v 17:00 hod, kdy se
slavnostně rozsvítil vánoční strom. Vánoční atmosféru nám svým hudebním programem zajistila
rodina Tlapova, která zazpívala a zahrála mnoho vánočních písní a koled. MŠ Ločenice se také
připojila a děti vystoupily se svým vánočním programem. Martina Bínová opět připravila program
pro děti. Posílaly se dopisy Ježíškovi, a každý si mohl vyrobit a odnést domů adventní kalendář. Již
tradičně vařil místostarosta pan Josef Kápl vánoční punč a čaj pro děti. U vánočního stromu se nás
opět sešlo mnoho a jsem rád, že jsme mohli společně přivítat adventní čas v naší obci. Děkuji rodině
Tlapově za jejich vystoupení, paní ředitelce a paní učitelce z MŠ i všem ostatním, kdo pomáhali.
Těším se na setkání s Vámi zase příští rok.
Jaroslav Bína
starosta obce

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Blíží se nám konec roku a s ním spojené akce, besídky a příjemná setkání. Od měsíce září jsme
všichni urazili dalekou cestu, na jejímž počátku byly slzičky z odloučení, ale která dala vznik pravým
dětským přátelstvím. Společně jsme si užili pouštění draků v podzimním větru, lampionový průvod
s rodiči a nedávno také první sáňkování na louce.

K adventnímu času patří tradiční setkání
seniorů v místním kulturním domě, kde děti
z mateřské školy přispěly svým programem.
Hudba byla přímo lákavá a nenechala děti
sedět v klidu. Na písničku Tři čuníci se vesele
roztančily ještě před samotným vystoupením.

Kouzlo Vánoc na nás dýchlo u teplého punče při
slavnostním rozsvícení vánočního stromku
v Ločenicích, kde jsme si společně zazpívali
koledy.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
S prvním sněhem zavítal do školky
Mikuláš. Některé děti v tom údivu
zapomněly i na básničku, ale i přes to,
měl
anděl
plné
ruce
práce
s nadělováním sladkostí, zatímco čert
odešel s prázdnou.

Těšit se mohli i rodiče, pozvali jsme je na besídku s posezením u punče a cukroví. Děti a paní učitelky
připravily pro rodiče zábavný program, aby alespoň na chvilku zapomněli na starosti a shon před
Vánoci, společně se na chvilku zastavili a užili si dětské bezstarostnosti a upřímnosti.
Velký dík patří samozřejmě Hance Caplové a Ivetě Soukupové za celoroční práci pro školku nad
rámec jejich pracovních povinností. Děkujeme rodičům za vstřícnost, trpělivost a spolupráci.
Touto cestou chceme též poděkovat našemu panu starostovi a všem zaměstnancům Obecního
úřadu Ločenice za vše, co pro naši školku letos udělali a zařídili.
Bc. Zlata Vychytilová, Olga Becherová

DĚKUJEME!
SNĚHULÁČEK Z LEDU, SNĚHU,
PŘIJDE SI K VÁM NA KOLEDU.
POPŘEJE VÁM, JAK SE PRAVÍ,
HODNĚ ŠTĚSTÍ, STÁLÉ ZDRAVÍ.
A ŽE JE DOBRÁK OD KOSTI,
TAKÉ HODNĚ RADOSTÍ.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018
PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI MŠ LOČENICE

Mikulášská besídka v Ločenicích
V úterý 5.12.2017 se konala v sále kulturního domu Restaurace pod Ločenickým vrchem Mikulášská
besídka. V 17:00 hod k nám do Ločenic zavítal Mikuláš, anděl a čerti. Celou mikulášskou besídku
doprovázel program, připravený kulturní komisí pod vedením Martiny Bínové. Mikuláš s andělem
rozdávali balíčky, které opět pro děti připravila Obec Ločenice. Vše se povedlo a myslím, že všichni
odešli domů spokojeni. Budeme se těšit na další čertovské setkání.
Jaroslav Bína
starosta obce

Podzim v Nesměni
V průběhu měsíce října byly na různých místech v Nesměni instalovány okrasné květináče.
Pečovat o ně bude sehraná dvojka Lenka a Barča Kohoutovy.

Poslední říjnový víkend bývá v Nesměni spojený s posvícením. Proto se i letos, v sobotu 28. 10.,
konala v sále posvícenská zábava, na které vystupovala hudební skupina Kredencz. Jako tradičně
byla účast hojná. V neděli 29. října pořádal myslivecký spolek v Nesměni výlet k pomníku sv.
Huberta spojený s táborákem. Akce však byla kvůli nepřízni počasí zrušena. Přátelé myslivosti, kteří
se na výlet těšili, si jistě přišli na své 18. 11., kdy měli možnost zúčastnit se naháňky aneb, jak se
někdy říká, tzv. 1. nesměňského honu. Počasí bylo vcelku dobré a tak nakonec došlo i na zmiňovaný
táborák. Večer se všichni přesunuli do místního hostince, kde probíhal tradiční soud a večeře. Pak
následovalo vystoupení přátelské kapely z okolí Velkého Meziříčí s přiléhavým názvem „Vyprahlo“
pod vedením našeho kamaráda myslivce Leoše Havláta.
Václav Capl

Informace pro občany z Nesměně
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy

PONDĚLÍ 18:00 – 19:00 hodin
Budova bývalé školy, č.p. 72 – knihovna.

Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
Je adventní čas, blíží se vánoční svátky,
čas pohody, klidu, nadělování dárků.
Proto jsme již podruhé zahájili advent
slavnostním rozsvícením vánočního
stromu v Nesměni. To se uskutečnilo 3.
12. 2017 v 18:00 před bývalou školou.
Rozsvícení stromku se ujal pan
místostarosta Petr Doucha. Při této
příležitosti vystoupili trubači z Kaplice,
pod vedením pana Klaboucha, jejichž
členem je Jaroslav Viktora ml. Vánoční
atmosféru podtrhl podávaný punč a
ovocný čaj pro naše nejmenší
spoluobčany, který připravily místní
ženy. Zaplněné prostranství před
bývalou školou přímo vybízelo k setkání
a popovídání s přáteli. K této příležitosti
neodmyslitelně patří koledy, které
zazpívaly
místní
děvčata
Květa
Vaněčková, Vlasta Vaněčková a Kateřina
Klenková. Příjemně tak navodily vánoční
atmosféru a přivítaly blížící se Vánoce.
Celé setkání mělo velmi příznivý ohlas.
Lenka Kohoutová

Prosincové akce v Nesměni
V pátek 8. prosince zavítal do Nesměně sv. Mikuláš, doprovázen řadou čertů a několika anděly.
Nejmenší tak měli možnost předvést svou znalost básniček a zároveň dostat něco na zub, pokud
tedy v uplynulém roce nezlobili.
V sobotu 9. prosince se konala výroční členská schůze SDH v Nesměni. S místními hasiči se po roce
sešli zástupci krajské organizace a okolních sborů v Besednicích, Chlumu n. Malší, Sv. Janu n. Malší,
Sedlci a Ločenicích, aby zhodnotili roční práci. Zlatým hřebem programu schůze bylo vyznamenání
členů.
Vyznamenaní:
Pavel Pardamec

za 30 let u SDH

Zdenka Tomková

za 40 let u SDH

Ing. Jiří Bláha

za 40 let u SDH

Josef Mraček

za 40 let u SDH

Jan Kápl

za 50 let u SDH

Nezbývá než všem vyznamenaným blahopřát a popřát jim mnoho zdraví a úspěchů do dalších let
jejich činnosti v SDH Nesměň.
Václav Capl

Obecní prodejna v Nesměni
Otevírací doba platná od 1.1.2018 do odvolání:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 - 9:30 / 16 - 17
ZAVŘENO
7:00 - 9:30
7:00 - 9:30 / 16:00 - 17:00
7:00 - 9:30 / 16:00 - 17:00
7:00 - 10:00
ZAVŘENO

Provozovatel:
Marap s.r.o.
Nesměň 56
374 01 Trhové Sviny
IČ: 450 22 097
Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.

Odpovědná osoba: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Pošta Partner Ločenice
V pondělí 4.12.2017 jsem společně s ředitelem pobočkové sítě České pošty s.p. pro Jižní Čechy Ing.
M. Štěpánem otevřel Poštu Partner u nás v Ločenicích. Jsem opravdu rád, že se nám vše povedlo
dotáhnout do zdárného konce. Někdy v březnu 2016 Česká pošta s.p. oznámila, že bude pobočka
v Ločenicích zřejmě uzavřena, a to z důvodu vysokých nákladů na provoz. Okamžitě jsme se začali
zajímat, proč zrovna u nás. Naše obec přece není tak malá, aby se zde pošta uzavřela. Nenechával
jsem opravdu nic náhodě a neustále jsem jednal o jejím udržení v Ločenicích. Naše situace byla
ztížena tou skutečností, že budova nebyla naše, ale pošty. Samozřejmě, že jsme nechtěli ztratit ani
budovu. Tak jsem začal znovu tvrdě jednat o odkoupení budovy. Mezitím probíhala další jednání
ohledně umístění pošty někam jinam, např. do budovy obecního úřadu, Blažkovce anebo dokonce
do Jednoty COOP. Za každou cenu jsme chtěli poštu v Ločenicích zachovat. Vypravil jsem se do
Prahy, kde jsem se zúčastnil v červnu letošního roku Žofínského fóra s panem prezidentem Milošem
Zemanem. Vznesl jsem otázku na téma zavírání poboček České pošty s.p. na vesnicích. Nemohu
tvrdit, že se pan prezident nad tímto pozastavil, ale asi měsíc po tomto setkání se najednou začalo
všechno dávat do pohybu. Zástupci České pošty s.p. společně s panem ředitelem začali jednat. Po
několika dalších jednáních se vše vyjasnilo a jsme u cíle. Budovu i s pozemkem jsme odkoupili za
555 000,- Kč a Poštu Partner provozuje Obec Ločenice. Je vyřešené i drahé elektrické topení, kterým
se doposud budova vytápěla. Nainstalovali jsme nový automatický kotel na biomasu do budovy
Jednoty COOP, který nyní vytápí jak Jednotu, tak poštu. Na vytápění bude samozřejmě Jednota
COOP přispívat. Zároveň jsme udělali i něco pro ekologii v naší obci, protože jsme se zbavili starého
kouřícího kotle. Otevírací doba na Poště Partner bude stejná jako doposud a všechny služby budou
také zachovány. Naopak se budeme snažit služby ještě postupně vylepšovat. Mám obrovskou
radost, že můžeme všichni dále chodit na Poštu Partner u nás v Ločenicích .
Jaroslav Bína
starosta obce
Otevírací doba Pošty partner

Tel.: 725 519 529
Odpovědná pracovnice: Hana Huličková

Pondělí:

08:00 – 10:00

Úterý:

13:00 – 16:00

Středa

14:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 10:00

Pátek

11:00 – 14:00

COOP JEDNOTA LOČENICE
Otevírací doba:
Pondělí

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Vedoucí: Ivana Vretosová

Úterý

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Tel: 720 948 890 - obchod

Středa

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Tel: 724 958 005 - vedoucí

Čtvrtek

7:00 - 12:00

Pátek

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Sobota

7:00 - 11:00

Informace pro občany
ORDINACE MUDr. Terezy Seidenglanzové
je stále v Ločenicích dočasně UZAVŘENA
Z důvodu péče o narozené dítě MUDr.Seidenglanzové je ordinace v Ločenicích dočasně UZAVŘENA.
Od ledna 2017 se ordinuje pouze v Trhových Svinech, kde je za paní doktorku zástup.

Ordinační hodiny v Trhových Svinech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa
(běžná lékařská
7:00péče)
– 11:30
7:30 – 12:00
7:00 –(b11:30
12:30 – 17:00
8:00 – 11:00

Pouze na objednání
11:30 – 12:30
12:00 – 13:00
11:30 – 12:30
17:00 – 18:00
10:00 – 11:00

Zastupující lékař
MUDr.Jarošová
MUDr.Seidenglanzová
MUDr.Čermáková
MUDr.Sejková
MUDr.Sejková

Telefonní číslo do ordinace v Trhových Svinech je 797 993 817.
Termín otevření ordinace v Ločenicích bude včas oznámen.

Informace pro občany - ODPADY
Kompletní svozový plán pro rok 2018 :
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Ločenice
Nesměň

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

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

STŘEDA
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

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

PAPÍR

SKLO

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

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

KOVOVÉ
OBALY
NA VÝZVU
3.týden
v měsíci

Cena ročních i jednorázových známek pro rok 2018 zůstává stejná,
nezdražily se.
ZELENÁ
2.150,-Kč
ŽLUTÁ
1.450,-Kč
MODRÁ
950,-Kč
ČERVENÁ
1.950,-Kč
JEDNORÁZOVÁ VISAČKA 70,-Kč

1x za týden
1x za 2 týdny
1x za 4 týdny
ZIMA 1x za týden, LÉTO 1x za 2 týdny

UPOZORNĚNÍ - nádoby na tříděný odpad
V našich obcích neustále narůstá počet případů, kdy lidé odkládají ke kontejnerovým stáním, či
k samostatně stojícím kontejnerům na třídění odpad věci jako pneumatiky, koberce, kyblíky
s lepidlem, apod. Upozorňujeme občany, že tyto sběrná místa jsou určena pouze pro sběr
tříděného odpadu do jednotlivých barevných kontejnerů. Je zakázáno zde odkládat jakýkoliv jiný
odpad. Objemný, či nebezpečný odpad je možno zdarma odvézt do sběrného dvora ve Velešíně.

Informace pro občany - ODPADY
PRODEJ ROČNÍCH ZNÁMEK NA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK
2018 A VÝBĚR POPLATKŮ ZE PSŮ BUDE ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 22.LEDNA 2018 (pouze v úředních hodinách).
PRODEJ ZNÁMEK A VÝBĚR PO POPLATKŮ ZE PSŮ V NESMĚNI
BUDE VE ČTVRTEK 25.LEDNA 2018 V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY
(15:00-17:00)
PŘIPRAVTE SI, PROSÍM, DROBNÉ. DĚKUJEME

____________________________________________________
ROČNÍ ZNÁMKY Z ROKU 2017 JSOU PLATNÉ DO KONCE ÚNORA 2018.
A PLATÍ PRO NĚ STEJNÉ SVOZY JAKO DOPOSUD.
MĚSÍC
Leden
Únor

ZELENÁ ZNÁMKA

ČERVENÁ ZNÁMKA

ŽLUTÁ ZNÁMKA

MODRÁ ZNÁMKA

1,2,3,4
5,6,7,8

1,2,3,4
5,6,7,8

1,3
5,7

3
7

____________________________________________________
SVOZ BIO ODPADU
Termín prvního svozu bude zahájen 28.3.2018 a bude probíhat opět každý lichý týden
VE STŘEDU.
MĚSÍC
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
28.3.
11.4., 25.4.
9.5., 23.5.
6.6., 20.6.
4.7., 18.7.
1.8., 15.8., 29.8.
12.9., 26.9.
10.10., 24.10.
7.11., 21.11.

DROBNÉ VĚTVE, TRÁVU, LISTÍ je možné také odložit do velkých modrých kontejnerů. V Ločenicích
je umístěn ve spodní části obce, směr Nesměň, u barevných kontejnerů na separovaný odpad.
V Nesměni vedle budovy bývalé školy. Po naplnění jsou kontejnery vyváženy a znovu přistaveny.

Kotlíkové dotace 2.výzva – základní informace
ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
29. 9. 2017 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
30. 10. 2017.
Na výměnu kotlů v rámci 2. výzvy je k dispozici 294 mil. Kč.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní
třídy)
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že
slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po
celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický
kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však
95 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu,
nejvýše však 75 tis. Kč.
V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu
s ručním přikládáním.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry,
Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice,
Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na
navýšení dotace o 7 500 Kč.
Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.

Kotlíkové dotace 2.výzva – základní informace
Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení
emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li
relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost
prokazatelně doložit.

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2017/2018
31.12.2017
20.1.2018
10.2.2018
17.3.2018

Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)
Hasičský ples Ločenice – sál KD (pořádá SDH)
Masopust – celý den (pořádá obec + SDH)
3.obecní ples – sál KD (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň: 2017/2018
31.12.2017
6.1.2018
20.1.2018
27.1.2018

Půlnoční ohňostroj a přivítání nového roku v Nesměni
Hasičský ples – hraje Malá kapela P.Havlíka (pořádá SDH Nesměň)
Myslivecký ples – hraje Pěčnovanka (pořádá MS Nesměň, z.s.)
Staročeská koleda v Nesměni – po celý den hraje dechová hudba

Informace pro občany - 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 , 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice:

tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz

Pošta Partner Ločenice
Tel: 725 519 529
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
8:00 – 10:00
11:00 – 14:00

Hlášení poruch
E.ON: 800 225 577
ČEVAK: 800 120 112
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 16.3.2018.

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

Zákusky
Minizákusky
Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání

Svatební dorty

* 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

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.

