Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou již za námi a začíná pomalu podzim. Zastupitelstvo obce během prázdnin a dovolených
neustále pracovalo a schválilo mnoho projektů. V minulé čísle zpravodaje jsem se zmiňoval, že se budeme
věnovat více bezpečnosti dětí a občanů. Slíbené vodorovné značení na vozovce před přechodem pro chodce
je již hotové. Nový přechod pro chodce je ještě v jednání. V Nesměni jsme dokončili kontejnerové stání a
parkoviště před obecní bytovkou. Ještě se vrátím k tomu kontejnerovému stání a to platí jak v Nesměni, tak
v Ločenicích. Není to skladiště všeho bordelu, co doma najdete, není to skladiště komunálního odpadu,
matrací, koberců a dalších nepotřebných věcí. Bylo to vybudováno za účelem pořádku ve vesnici. Tímto Vás
žádám o udržování pořádku v prostorách těchto stání. Pokud máte něco, co chcete vyhodit, tak je přece
k tomu určený sběrný dvůr ve Velešíně, kde to můžete bezplatně uložit. Co ještě máme pro Vás více udělat??
Vrátím se ke schváleným projektům. Víceúčelové hřiště v Ločenicích bylo dokončeno ve stanoveném
termínu a slavnostně otevřeno 22.09.2017. Výběrové řízení vyhrála firma Český Trávník s.r.o. se sídlem
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice. Celková pořizovací částka byla 1 094 975Kč. Příspěvek 400 000 Kč
jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj. Doufám, že bude hřiště sloužit nám všem. Prodloužení
vodovodu též pokračuje dle dohody. Termín dokončení je stanoven do konce září. Výběrové řízení vyhrála
firma ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. se sídlem Sádecká 248/II, 379 01 Třeboň. Cena díla byla schválena na
částku 719 606 Kč. Tato částka bude hrazena celá z rozpočtu obce, protože na pořízení nového vodovodu
nebyla vypsána žádná dotace. Zároveň jsme nechali ještě položit veřejné osvětlení. Nebudeme přece znovu
kopat, když to jde položit do jednoho výkopu. Snad budou občané, kteří zde bydlí spokojeni. Dalším
projektem je slibované ZTV Ločenice - 1.etapa. I tam jsme po malé komplikaci také pokročili. Výběrové řízení
vyhrála firma Milan Ertl, Samota 962, 382 41 Kaplice. Smlouva je podepsána s termínem dokončení 06.2018.
Začne se určitě ještě letos a budeme se snažit udělat co nejvíce práce. Cena za dílo je 3 570 436 Kč.
Podařilo se nám ještě vyměnit 300 m výtlakového potrubí. Jsou tu již hodně staré roury a neustálé havárie.
Tato akce proběhla svépomocí za odborného dohledu ČEVAK a.s..
Určitě jste si všimli, že je vypuštěný horní rybník v Ločenicích. Je to z důvodu neodkladné opravy. Rybník
neustále protékal a vody bylo stále méně a méně. Musí se opravit boční panely a hlavně přepad, který je
úplně rozpadlý. Zastupitelstvo obce schválilo tuto opravu jednohlasně. Cena za dílo je 232 387 Kč. Opravu
provede též firma ZVŠ Třeboň, která po dokončení prodloužení vodovodu přejde na rybník a ušetříme další
náklady za přejíždění strojů. Termín dokončení je do konce listopadu. Oprava bude hrazena z rozpočtu obce.
A to není ještě všechno. Obrovskou radost mám z toho, že se bude dělat i nový vrt na pitnou vodu. Výběrové
řízení vyhrála firma V.H.S.H. s.r.o, Strakonice – Přední Ptákovice, 386 01. Cena za dílo je 471 549 Kč. Termín
dokončení je do konce listopadu. Na tuto akci jsme dostali podporu formou 80% dotace od Státního fondu
životného prostředí. Obec zaplatí cca 54 000Kč a máme nový vrt. I obec Svatý Jan nad Malší se bude finančně
podílet a to 41,8% z částky, která zbývá po vyplacení dotace. Máme se Svatým Janem podepsanou smlouvu
o užívání společného majetku. Vody je stále méně a musíme myslet i do budoucna a hlavně musíme zajistit
pitnou vodu pro naše občany.
Nový traktor, který máme již také rozjednaný s 50% dotací je již také na cestě. Zbývá dořešit ještě několik
úkonů.
Aby toho nebylo ještě málo, tak jsme zažádali o nový dopravní automobil pro naší hasičskou zásahovou
jednotku na rok 2018. Již je znám pořadník žádostí. V roce 2018 by se mělo rozdat 35 automobilů. Ločenice
jsou na 21 místě. Vše je tedy na dobré cestě. Tam je jednorázová dotace z MV 450 000 Kč. Cena nového DA
se pohybuje od 1 000 000 Kč až 1 400 000Kč. Je to dle typu DA. V měsíci září a říjnu budou ještě probíhat
konzultace na toto téma. Tak se uvidí, jestli nám to vyjde.
Ještě snad poslední dobrá zpráva. Pokud se již nestane nic mimořádného tak od 01.12.2017 by jsme měli,
u nás v Ločenicích, konečně otevřít a provozovat Poštu Partner.
Krásné babí léto, milí Ločeňáci a Nesměňáci.
Váš starosta Jaroslav Bína

Rybí hody – Ločenice 29.7.2017
Již tradičně se konaly 29.07.2017 na hřišti v Ločenicích Rybí hody. Pokud dobře počítám, tak již po
osmnácté. I tento ročník byl vydařený a přišlo nás podpořit mnoho lidí jak z Ločenic, tak i ze širokého
okolí. Je opravdu vidět, že tato akce má obrovský ohlas a každým rokem se nás sejde víc a víc. Jako
vždy jste mohli ochutnat uzenou makrelu a kapra. Dále se podával pstruh na másle a pečený kapr
po novohradsku. K poslechu a k tanci hrála country kapela HEC. Možná, že se tato kapela někomu
z Vás nezamlouvá. Nás k ní váže určitý vztah. Kapela HEC byla u zrodu ybích hodů a proto jí stále
oslovujeme. Nebráníme se tomu pozvat kapelu jinou, ale to musíme projednat s rybáři. Závěrem
snad chci vyslovit poděkování všem, kdo se podílel na přípravě a všem kdo pomáhal.
Jaroslav Bína
starosta obce

Fotbalový turnaj – Ločenice 5.8.2017
V Ločenicích na hřišti se v sobotu 05.08.2017 odehrál již
třetí ročník fotbalového turnaje o pohár starosty obce.
Prezentace mančaftů byla ve 12:00 hod a vše se
odstartovalo ve 13:00 hod. Šest družstev se utkalo o hlavní
cenu a to byl sud piva. Přálo nám opět krásné počasí a
úžasná atmosféra, která doprovázela celý turnaj. V 19:00
hodin byl znám vítěz celého turnaje. Mužstvo Kanonýrů si
odvezlo pohár a sud piva. I na všechny ostatní mužstva se
pamatovalo a neodešli s prázdnou a dostalo se na ně s cenami dle umístění. Večer nám zahrála a
ukončila celý náročný den skupina Parkán.
Jaroslav Bína
starosta obce

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Minulý školní rok utekl jako voda a máme tu začátek nového. Děti i zaměstnanci školky si odpočali,
ale to neznamená, že jsme přes léto zaháleli. Náš zřizovatel, obec Ločenice, v čele s panem
starostou, nám vyměnil stará železná vrata za nová dřevěná s kulatou klikou. Vstup do areálu MŠ
se tak stal mnohem přívětivější a bezpečnější.
Během prázdnin byly provedeny různé úpravy pro větší bezpečnost dětí. Před školkou si můžete
všimnout dvou bezpečnostních trojúhelníků v místě u přechodu pro chodce a práce na zahrádce
MŠ, které provedl pan Žemlička (vstupní vrátka, zakotvení základny od slunečníku do země,
postavení plotu kolem tújí). Všem, za zrealizování těchto věcí patří náš velký dík.
Sponzorským darem od pana Kohouta jsme dostali do naší třídy mateřské školy dopravní
kobereček, na němž si děti rády hrají s auty a kde staví různé domky a garáže z kostek.
Na zahrádku jsme ještě dokoupili dřevěné lavičky a stoleček na sezení a odpočinek dětí.
Po prázdninách u nás nastoupila nová paní učitelka Zlata Vychytilová a také nová školní asistentka
Iveta Stropková ( financována z dotací EU), jelikož je třeba pomoci při práci s malými dětmi, kterých
máme letos opravdu hodně. Třídu dětí se podařilo naplnit, zapsaných dětí je 23. V letošním roce
máme 4 předškoláky, samé kluky. V převaze jsou menší děti, jak jsem již zmiňovala, a čeká nás
nelehká, ale zároveň zodpovědná práce, abychom tyto děti dovedli až ke zdárnému zápisu do 1.
třídy základní školy.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Na závěr minulého školního roku, na konci června, jsme obdrželi sponzorský dar od zástupců
Hasičského sboru v Ločenicích pana Blažka a pana Pelecha, kteří všem našim dětem osobně předali
tašku plnou výtvarných a psacích potřeb. Za to jim moc děkujeme.
Navštivte naše nové webové stránky na adrese: www.mslocenice.cz
Přejeme vám i vašim dětem úspěšný školní rok 2017/18 a mnoho společných zážitků strávených
s dětmi a pedagogy naší mateřské školy. Těšíme se na naše první setkání v říjnu - Podzimní tvoření
a Halloweenská party. Bližší informace na nástěnce MŠ a na nových webových stránkách.
Olga Becherová, Bc. Zlata Vychytilová

Víceúčelové hřiště v Ločenicích
V druhé polovině září byly ukončeny práce na stavbě nového
víceúčelového hřiště v Ločenicích. Dokončením projektem
vzniklo nové víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, které
bude sloužit nám všem a široké veřejnosti. Toto hřiště bude
možné využít pro malou kopanou, tenis, volejbal a nohejbal. Pro
příznivce košíkové zde bude vybudovaná konstrukce pro
streetball. Realizace tohoto hřiště podpořilo částkou 400 tis. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
V pátek 22.září 2017 došlo ke slavnostnímu otevření tohoto
hřiště za účasti starosty, zastupitelů obce a zástupců hokejového
klubu ČEZ MOTOR České Budějovice. Z hokejového klubu ČEZ
Motor přijeli p.Roman Turek – prezident klubu a trenér brankářů,
p. Ondřej Bláha – současný brankář a p.Jaroslav Jágr – videokouč.
Za plynulý provoz hřiště bude odpovídat správce p.František
Prígl. Denní provoz, provozní řád a telefonní kontakt bude
v nejbližších dnech upřesněn a zveřejněn.
Jaroslav Bína
starosta obce

Jaroslav Jágr, Roman Turek, Jaroslav Bína, Michal Stecher a Václav Houška z firmy Český trávník s.r.o.
a Ondřej Bláha.

Pouť v Nesměni
První typicky letní akcí pořádanou
v Nesměni byl fotbalový turnaj, který se
v obci každoročně koná u příležitosti místní
poutě. V letošním roce se fotbalové tkání
konalo již v sobotu 24. června. Protože
počasí přálo, přijela do Nesměně spousta
lidí. Někteří si přijeli zasportovat, jiní se
schovali před horkým sluncem do školní
zahrady, kde se mohli osvěžit dobrým pivem
a poslechnout si oblíbené šlágry v podání DJ
Jimiho. Přesto, že se turnaje zúčastnila
téměř desítka týmů, podařilo se Nesměňským vybojovat krásné 2. místo, za což na ně čekala
odměna od letošního sponzora týmu p. Ing. Jiřího Bláhy. Po vyhlášení vítězů pak zábava pokračovala
pod pergolou, kde hrály kapely Kredencz a Jiří Schelinger Memory Band.
Příští víkend v neděli se konala
v Nesměni pouť. Program nedělního
odpoledne byl zahájen ve 13:00 hodin
pod pergolou. Následoval průvod
zástupců
jednotlivých
složek
působících v Nesměni směrem ke
kapličce v čele s páterem Mgr. Janem
Mikešem. Průvod i celá mše byla
doprovázena dechovou hudbou
kapely
Šumavanka.
Pouťové
odpoledne
pak
pokračovalo
posezením, které připravili místní
myslivci za pomoci SDH, Nadačního
fondu obce Nesměň a OÚ v Ločenicích. Stejně tak jako v předchozích letech, byl výtěžek z této akce
věnován dětem Mateřské školy v Ločenicích. Nezbývá než věřit, že se v příštím roce sejdeme opět
v hojném počtu, ne-li větším a bude tak možné v této tradici pokračovat.
Václav Capl

Rockový večer - Nesměň
Důkazem toho, že to v létě v Nesměni žije, byl také „Nesměňský rockový večer“, který pořádal SDH
v sobotu 15. července. Večerní zábavu zahájila blues-rocková kapela Fontanela, kterou v půlce
večera vystřídala skupina Kabát Revival z Plzně. I když bylo chladno a každou chvíli pršelo,
pořadatelé nenechali nic náhodě, což sklidilo pozitivní ohlas nejen ze strany fanoušků, ale také od
účinkujících.
Václav Capl

Nesměň sobě !
Právě tak by šlo charakterizovat událost, která se konala v sobotu 19. srpna. Jednoho letního
podvečera se na členské schůzi SDH zrodil nápad, připravit v Nesměni takovou událost, která by
neměla za cíl nic jiného, než pozvat všechny spoluobčany, sejít se společně u dobrého jídla a pití, a
tak trochu se odměnit za celoroční práci ve sboru. Příjemnou shodou okolností bylo toho dne pod
záštitou Nadačního fondu připraveno v pergole vystoupení divadelního spolku J. K. Tyla, který svým
osobitým podáním francouzské komedie „Papa, že se nestydíš!“ pobavil všechny přítomné. Během
představení se v zahradě rožnilo prase, které svou vůní po představení přitáhlo nejen diváky, ale i
herce. Ne nadarmo se říká: „Být hladový, jak herec…“. Pak už nezbývalo nic jiného, než že se p. D.
Mičan, který prase připravoval, pustil do porcování. Samozřejmě nechybělo točené pivo ani
hudební kulturní vložka .
Václav Capl

Léto v Nesměni
Léto se nám pomalu chýlí ke svému konci a proto je na místě volné shrnutí toho, co se během léta
v naší obci událo. Kromě zmíněných akcí, které mají za cíl především obohatit našeho kulturního a
společenského ducha, bylo provedeno i několik menších stavebních úprav a investic, které by měly
zase alespoň trochu zvýšit náš životní standard a zlepšit prostředí, ve kterém spolužijeme. Podařila
se vybudovat nová parkovací plocha na návsi, ze které zmizely nevábně působící kontejnery na
tříděný odpad. Ty zabraly své nové místo v kontejnerovém stání nedaleko obecní prodejny, kde byl
také osazen kamenný chodník podél informačních tabulí a úřední desky. Investovalo se také do
kulturního zařízení v budově školy, kde se krom ostatního částečně renovovaly prostory výčepu. Ani
hasiči nezůstali pozadu a před několika týdny provedla brigáda SDH vyčištění tzv. prostřední vodní
nádrže. Je možné, že jsem něco v tomto nemalém výčtu opomněl, ale to mi jistě prominete.
Nutno je zmínit, že léto nám nepřineslo pouze tyto pozitivní zprávy, ale také spoustu těch, které
vedou k zamyšlení. Během prázdnin jsem se několikrát setkal s upozorněními občanů na volně
pobíhající psi, kteří jsou agresivní a řeknu-li to slušně „postrádají svého pána“. Tento problém je dle
mého názoru vážný, byť to tak nemusí na první pohled vypadat a dle mých zkušenostní z posledních
měsíců dokonce někomu připadá k smíchu. Věřím, že většina z vás má stále zdravý rozum a je
ochotna jej použít v případě ochrany bezpečnosti své nebo svého dítěte. Věřím, že se nám podaří
společně se správními orgány v Trhových Svinech tento problémem vyřešit. Zároveň žádám Vás,
kteří se s tímto setkáte, abyste se neprodleně obrátili na zástupce Policie v Trhových Svinech a
kontaktovali zástupce OÚ v Ločenicích, popřípadě se snažili tuto přestupkovou činnost
zdokumentovat pro další šetření.
Václav Capl

Obecní prodejna v Nesměni
Otevírací doba platná od 1.10.2017 do odvolání:
Pondělí

7:00 - 9:30

Úterý

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

Středa

7:00 - 9:30

Čtvrtek

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

Pátek

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

Sobota

7:00 - 10:00

Neděle

ZAVŘENO

Provozovatel:
Marap s.r.o.
Nesměň 56
374 01 Trhové Sviny
IČ: 450 22 097

Odpovědná osoba: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.

SDH Ločenice – mladí hasiči
Konec roku se pomalu blíží a nám skončila naše druhá sezóna v hasičských soutěžích. Letos jsme se
zapojili do celého závodního klání okresu České Budějovice a myslím si, že jsme obci Ločenice
neudělali ostudu. Od května do září jsme se zúčastnili 17 soutěží a většinou se dvěma závodními
družstvy (starší a mladší děti).
Po urputném boji na obvodové soutěži celorepublikové hry Plamen jsme se probojovali na okresní
kolo, kde jsme skončili na krásném třetím místě.
Další celosezonní soutěž okresu České Budějovice se jmenuje Českobudějovický dvojboj. Skládá se
z 12 soutěží, kde se závodí v požárním útoku a v požární štafetě. V průměru se zúčastňuje těchto
soutěží 40 družstev.
Tento rok jsme se zúčastnili skoro všech klání a s vypětím všech sil naše starší děti tuto soutěž
vyhrály. V letošním roce se nám také podařilo pokořit pět let starý nejlepší čas v požárním útoku v
obou kategoriích. Starší děti vytvořily nový rekord Českobudějovického dvojboje v čase 15:85 a
mladší 17:34 vteřin. Ještě bych chtěl zmínit štafetu na 60 m s hasičskými překážkami, kde se
zúčastnilo 66 závodníků. Nejrychlejším časem 16:50 vteřin získal první místo náš mladý hasič Josef
Kápl ml..
Chtěl bych popřát našim mladým hasičům mnoho dalších úspěchů a doufejme, že další rok bude
také tak úspěšný.
Josef Kápl

SDH Ločenice – mladí hasiči
Malý výčet úspěchů v roce 2017 :




















obvodová soutěž starší 3. místo
okresní soutěž starší 3. místo
o pohár starosty Tr. Sviny starší 1. místo
o pohár starosty Tr. Sviny mladší 1. místo
o pohár starosty Tr. Sviny prostřední 3. místo
Ločenice noční mladší 1. místo
Nové homole starší 1. místo
Lišov starší 1. místo
Lišov mladší 2. místo
Srubec starší 1. místo
Dolní Bukovsko starší 2. místo
Dolní Bukovsko mladší 2. místo
Olešník starší 1. místo
Ohrazeníčko mladší 3. místo
Roudné starší 3. místo
Sedlce starší 1. místo
Sedlce mladší 1. místo
Celkové pořadí Českobudějovický dvojboj starší 1. místo
Celkové pořadí Českobudějovický dvojboj mladší 5. místo

SDH Ločenice - soutěže
Soutěže v požárním sportu v Trhových Svinech a v Sedlci
Sbor dobrovolných hasičů Ločenice reprezentovalo v sobotu 24. června letošního roku na soutěži
v Trhových Svinech pět družstev. Byl to den s oblohou bez mráčku, teplota se pohybovala okolo
35°C a mnozí z nás by se raději viděli u vody. Avšak i za těchto podmínek jsme se do toho obuli a
dosáhli výborných výsledků. Dětská družstva bojovala O pohár starosty města a obsadila medailová
místa. Děti mladší si odvezly zlato, první družstvo starších rovněž a druhé družstvo starších bronz.
Dospělí soutěžili v Memoriálu Jindřicha Lukeše a muži starší skončili na 4. místě a ženy mladší na 2.
místě.
Uběhly dva měsíce a my se vydali 2. září zopakovat dobré výkony do Sedlce, kde se soutěžilo O
pohár starosty SDH Sedlce. Tentokrát nám počasí sice nepřálo, ale přesto jsme dobré výkony podali.
Děti mladší i starší si přivezly zlato a ženy stříbro. Za muže soutěžila dvě družstva a obsadila páté a
sedmé místo.
Letošní sezona se nám vydařila a doufáme, že i příští rok při nás bude stát štěstí.
Jana Žemličková

Soutěž v Trhových Svinech

Soutěž v Sedlci

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 2017 :
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

SVOZ BIO ODPADU
Termín prvního svozu byl 29.3.2017 bude probíhat každý lichý týden VE STŘEDU.
MĚSÍC
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
11.10., 25.10.
8.11., 22.11.

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.

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
Barevné tašky na tříděný odpad
Obecní úřad Ločenice nakoupil od společnosti EKO-KOM několik barevných tašek určených pro sběr
tříděného odpadu v domácnostech.
Sada tří tašek je praktickým pomocníkem při třídění odpadu v domácnostech. Sada obsahuje
celkem tři snadno omyvatelné tašky, které je možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé tašky
jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky jsou určeny na
plasty, modré na papír a zelené na sklo. Výhodou je, že pokud se žlutá taška naplní například PET
lahvemi, je možné ji od ostatních odejmout a vynést do kontejneru na plasty samostatně. Stejně
snadno lze ze sady odebrat také tašky určené na papír a použité sklenice. Velikost jednotlivé tašky
je 25 cm šířka x 40 cm výška x 25 cm hloubka, objem 20 litrů.
Pokud si lidé nejsou jistí, jak správně odpady třídit, stačí se podívat přímo na jednotlivé tašky.
Podobně jako na samolepkách na barevných kontejnerech jsou také na taškách zobrazeny
jednotlivé druhy plastů, papíru a skla, které je do nich možné vhazovat. V případě dalších dotazů se
mohou občané obrátit přímo na obec.
Více informací o třídění odpadů mohou lidé najít na internetových stránkách www.jaktridit.cz..
Tašky na třídění odpadu je možné zdarma vyzvednout v týdnu od 9.října na obecním úřadě
v Ločenicích a to v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě.
Podmínkou je mít zakoupenu roční známku nebo 5 ks jednorázových známek na svoz komunálního
odpadu v daném roce.
M.Fanglbauerová
účetní OÚ Ločenice

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.

Kotlíkové dotace 2.výzva – základní informace
Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.
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.
Harmonogram seminářů k 2. výzvě kotlíkových dotací v Jihočeském kraji:

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace“ 2. výzva v Jihočeském kraji
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na
výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech v rámci 2. výzvy
„kotlíkových dotací“ v Jihočeském kraji.
18.09.2017, 16:00 Strakonice, Smetanova ul. 533, zasedací míst. býv. okres. úř.
19.09.2017, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny (nový sál)
20.09.2017, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna
21.09.2017, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II, velký sál zastupitelstva
25.09.2017, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková učebna, 1. p.
25.09.2017, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107, KD Střelnice
27.09.2017, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací místnost, 3. p.
02.10.2017, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 3, radniční sál MěÚ Prachatice
04.10.2017, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav, malý sál, 1. p.
05.10.2017, 16:00 Třeboň, Na Sadech 349/II, Kongres. a kultur. centrum Roháč
09.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.
10.10.2017, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4/1, 3D Kino Dačice
16.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p
18.10.2017, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko
26.10.2017, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost, přízemí
Bližší informace a kontakty na adrese:
www.kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
(citace ust. §17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší)
a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

1.

2.

3.

„(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:
uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,
v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho
prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem,
dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře,
spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené
prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje, nebo paliva uvedená
v povolení provozu,
předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního
zdroje a jeho emisích,
umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecným úřadem obce s rozšířenou působností a
inspekcí přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a
technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem
kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,
provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle §11 odst. 5,
provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu
s minimálními požadavky uvedenými v příloze č.11 k tomuto zákonu,
provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě
(dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a tímto zákonem. V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo
neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou
jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího
stacionárního zdroje.“
Upozornění:
Nepředložení dokladu o kontrole (pro výše uvedený spalovací zdroj) na vyžádání obecního úřadu
obce s rozšířenou působností je Přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč v souladu
s ust. § 23 odst. 1 písm. h) zákona o ovzduší.
V případě, že opakovaně vznikne důvodné podezření, že provozovatel spalovacího zdroje nadále
nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce § 17 odst. 1 zákona o ovzduší a
nezjedná náležitou nápravu, je věcně a místně příslušný správní orgán (jako kontrolující) oprávněn
vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ovzduší. Vlastník
nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu
stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.
Pokud vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v rozporu s
§ 17 odst. 2 zákona o o vzduší neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu
zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle
tohoto zákona, spáchá přestupek, za který správní orgán uloží pokutu až do výše 50 000 Kč
v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písmeno j) zákona o ovzduší.
Ing. Karel Klein

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2017/2018
6.10.2017
7.10.2017
18.11.2017
1.12.2017
3.12.2017
5.12.2017
31.12.2017
20.1.2018
10.2.2018
17.3.2018

E!E – sál KD (pořádá p.Suchý)
Drakiáda na kopci Stráž (pořádá obec)
Posezení důchodců s dechovkou – sál KD (pořádá obec)
Valná hromada SDH – sál KD (pořádá SDH)
Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
Čerti – sál KD (pořádá obec)
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
28.10.2017 Výlet k pomníku sv.Huberta (pořádá MS Nesměň, z.s.)
14:00 hod – sraz před hasičskou zbrojnicí
3.12.2017 Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
31.12.2017 Půlnoční ohňostroj a přivítání nového roku v Nesměni
6.1.2018 Hasičský ples – hraje Malá kapela P.Havlíka (pořádá SDH Nesměň)
20.1.2018 Myslivecký ples – hraje Pěčnovanka (pořádá MS Nesměň, z.s.)
27.1.2018 Staročeská koleda v Nesměni – po celý den hraje dechová hudba

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

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

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 Ločenice
Tel: 387 962 162
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 16.12.2017.

Podzimní pranostiky
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Studený říjen - zelený leden.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě.
Na Bohumíra příroda ke spánku se ubírá.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.

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.

