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Revitalizace obecního rybníka
v Ločenicích se vydařila

Po revitalizaci se rybník opět zaskvěl v plné kráse. Je znovu napuštěný a vrátili se
jeho původní „obyvatelé“ – ryby, raci a škeble.
V době COVID-19 bylo vše zpomalené
a přesto se nám povedlo realizovat zajímavý projekt. Revitalizovali jsme obecní rybník v Ločenicích (odkalovačka
v Ostřicích). V roce 1987 bylo vydáno
rozhodnutí o přípustnosti stavby a v roce
2000 byl rybník zkolaudován jako Stabilizační nádrž Ločenice a byl již jednou
odbahněn. V roce 2006 byla v Ločenicích vybudována ČOV (čistírna odpadních vod). Od tohoto roku teče do této stabilizační nádrže pouze čistá voda.
Co nás vůbec vedlo tento rybník opravit a odbahnit? Jeho žalostný stav a obrovská sucha, která nás asi budou trápit

každý rok. Máme také zažádáno o dotaci, kterou stát poskytuje na tyto projekty.
Rybník bude tedy plnit funkci zachytávání vody v krajině. Po 20 letech byl rybník z 95 % zanesen sedimentem, zarostlý náletem, bezpečnostní přeliv a hráz
v téměř v havarijním stavu. Opravdu se
již nemohlo na nic čekat. To byl hlavní důvod, proč jsme se pustili do celkové opravy. Provedlo se výběrové řízení
a cena se dostala na pěkných 888 000 Kč
(očekávala se daleko vyšší cena). Koronavirus vše zpomalil a tak čekáme pořád
na vyjádření.
(Pokračování na straně 3)

SLOVO
STAROST Y
Vážení spoluobčané,
jsem strašně moc rád, že se nám všem podařilo proplout těžkou dobou COVID-19
a že nebyl u nás nikdo pozitivní a doufám, že se to již nebude opakovat, i když prognózy říkají něco jiného.
Náklady na ochranu proti COVID-19 pro občany
obcí Ločenice a Nesměň
se vyšplhaly na celkovou
částku 114 476 Kč. Roušky jednorázové a látkové stály 106 459 Kč, dezinfekce a ochranné
pomůcky 8 017 Kč. I za stálého rozvolňování naše kulturní akce zůstávají zrušeny.
Až od měsíce srpna se pokusíme vše nastartovat (viz strana 10). Povedla se nám revitalizace obecního rybníka, otevřeli jsme
novou knihovnu a začal se opravovat chodník. O tom všem se dočtete ve zpravodaji. Na podzim tohoto roku chceme konečně
rozprodat stavební parcely ZTV2. V roce
2021 nás zřejmě čeká velká investice a to
plánovaná Rekonstrukce silnice III/1567směr Sv. J. Projektová cena se vyhoupla
na číslo 31 658 375 Kč. Obec by se měla
podílet částkou cca 17 799 000 Kč a to zafinancovat nové chodníky, kanalizaci, kan.
přípojky, vodovod, vod. přípojky a veřejné
osvětlení a zbytek Správa a údržba silnic,
tedy opěrnou zeď, silnici a práce kolem. Naše obec nemá dostatek finančních prostředků na tento projekt a tak plánujeme o úvěru.
Ještě se o tom budeme domlouvat na našich
dalších zasedání ZO. Nebudu Vás dále zatěžovat a další informace necháme na příští číslo zpravodaje. Přeji Vám všem hodně
a hodně zdraví v této nelehké době. Užijte
si všichni krásné léto a společnou dovolenou, ať už s rodinou a nebo s přáteli.
Jaroslav Bína, starosta obce
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S rouškami pro Český červený kříž pomohly naše hasičky
V dubnu byly Sbory dobrovolných hasičů osloveny Okresním sdružením, zda by nepomohly s výrobou bavlněných
roušek pro Český červený kříž.
I ločenická děvčata se rozhodla, že v této nelehké době podpoří dobrou věc. Během několika dní ušily naše hasičky
380 kusů roušek. Roušky byly předány na oblastní centrálu Českého červeného kříže

do Českých Budějovic, která se postarala o jejich dezinfekci a následnou distribuci
potřebným.
Rád bych touto cestou poděkoval hasičkám Marii Blažkové, Anně Brabcové, Elišce
Fojtlové, Evě Fojtlové, Světlaně Novotné a Pavle Guichenové, které se na výrobě roušek
podílely.
Jaroslav Fojtl

Počet obyvatel Ločenice a Nesměň se v roce 2019 opět navýšil
V průběhu roku 2019 se v našich obcích narodilo 5 dětí – 1 děvče a 4 chlapci.
Do obce se přihlásilo 33 občanů k trvalému pobytu – 17 žen a 16 mužů.
Odstěhovalo se 15 osob – 9 žen a 6 mužů.
Přímo v obci, z domu do domu, se přehlásily 3 osoby.
V roce 2019 zemřelo 6 spoluobčanů – 2 ženy a 4 mužů.
Narození: 5 - Přistěhovaní: 33 - Odstěhovaní: 15
Stěhování v rámci obce: 3 - Úmrtí: 6
Stav obyvatelstva k 31. 12. 2019 je 721 trvale bydlících obyvatel.
Z toho: 569 v Ločenicích a 152 v Nesměni

Počet obyvatel za poslední 4 roky:
Část obce

Počet obyvatel
k 31. 12. 2016

Počet obyvatel
k 31. 12. 2017

Počet obyvatel
k 31. 12. 2018

Počet obyvatel
k 31. 12. 2019

Ločenice

551

547

558

569

Nesměň

151

154

146

152

celkem

702

701

704

721
Hana Huličková, podatelna obce

SOUTĚŽ PRO VNÍMAVÉ OBČANY

Najdete místo, kde a co jsme fotili?
Hrajte s námi zábavnou hru, jejíž pravidla jsou jednoduchá: poznat a napsat, kde
a co jsme fotili. Vaše odpovědi očekáváme do 15. srpna 2020 na e-mailové adrese:
starosta@locenice.cz a nebo také můžete
zavolat na telefonní číslo 724 181 329.
Budeme rádi, když popíšete, podle čeho
jste místo poznali. V příštím zpravodaji se
dozvíte, zda jste tipovali správně. Prvního,
kdo správně odpoví a uvede celé své jméno, uveřejníme ve zpravodaji a zároveň obdrží tričko s logem obce, které si může vyzvednout na OÚ v Ločenicích.
Jaroslav Bína, starosta obce

Správná odpově
Omlouvám se, ale na vítěze
z minulého čísla jsem si nevzpomněl. Jako druhá, která
uhádla hádanku je paní Marie Coufová z Nesměně.
Kdo se mi nahlašoval jako
první, ať se znovu připomene a já ho také ocením tričkem s logem obce.
Jednalo se o cestu z Ločenic do obce Mokrý Lom
– do Podhoří.
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Zprávy

Fakta o koronaviru: jak to je se smrtností a nakažlivostí
Když není očkování, může
pomoci mytí rukou
Důležitým číslem je tzv. reprodukční číslo udávající, kolik lidí průměrně pacient nakazí. Jestliže je číslo vyšší než
jedna, bude počet nakažených
růst, jestliže je nižší, nákaza
sama odezní. Čím vyšší číslo
je, tím vyšší je riziko epidemií
či pandemií. Údaj přitom ilustruje situaci, kdy nejsou přijata žádná opatření a nedělá
se nic pro to, aby se infekce
nešířila.
Reprodukční číslo je výsledkem vynásobení čtyř faktorů: délky období, po které je
pacient infekční (u koronaviru zhruba jeden až dva týdny),
příležitosti k šíření, což znamená množství lidí, s nimiž

přijdeme do kontaktu a můžeme je nakazit (u chřipky bývá
infekční období poměrně krátké, ale množství lidí, které můžeme nakazit třeba během rozhovoru, je poměrně vysoké).
Pokud nemáme očkování,
musíme přemýšlet o zacílení
na další aspekty přenosu, jako je snížení příležitostí k nákaze prostřednictvím izolace,
nebo pravděpodobnost přenosu například podporou mytí rukou nebo omezením podávání rukou.
Počet nakažených ovlivňuje
prostředí
Roli ovšem hraje také prostředí. Představte si, že máte reprodukční číslo dva, tedy že
každá osoba průměrně nakazí

dvě další. Jenže v některých
situacích se infekce šíří pravděpodobněji než v jiných.
U věcí, jako je COVID-19, se
nejdůležitější zdají být těsné
interakce. To, co je třeba mít
na mysli, a na co naše modely rozhodně myslí, není jen to,
jak k přenosu dochází, ale také, kde k němu dochází. Když
chcete změnit svoje chování,
zamyslete se nad tím, jak tyto rizikové situace zredukovat
na minimum.
Důležité je, jak ochránit
seniory
Jak tedy dnes vyhodnocovat
skutečná rizika? Jedním ze
signálů, které je třeba sledovat, je, pokud je první případ
v oblasti spojen s úmrtím nebo

závažným průběhem. To naznačuje, že už došlo k mnoha
komunitním přenosům.
Dalším bodem, kterému by lidé měli věnovat pozornost,
je riziko závažného průběhu a smrtnosti, a to zejména
v starších osob nad 70 či 80 let.
Celkově vidíme, že možná jedno procento symptomatických
případů napříč věkovými skupinami je smrtelných. Jenže
ono jedno procento není rovnoměrně rozděleno. U mladších věkových skupin hovoříme možná o 0,1 procentu, což
znamená, že když se dostanete do starších věkových skupin, budete potenciálně mluvit
o pěti či deseti procentech smrtelných případů.
Zdravotnický deník - kráceno

Revitalizace obecního rybníka v Ločenicích se vydařila
(Dokončení ze strany 1)
Naše žádost je kompletní a tak
budeme snad úspěšní. Bylo provedeno kompletní odbahnění
celé nádrže, vyřezání náletových
dřevin, oprava bezpečnostního
přelivu a požeráku. Dále se upravila příjezdová cesta a všechny

Rybník zanesený sedimentem
a zarostlý náletem.

břehy. Před vyvezením byl proveden řádný rozbor sedimentu
v akreditované laboratoři s výsledkem: „Vhodný použít na zemědělskou půdu nebo na lesní
pozemky.“ Tento výsledek nás
všechny moc potěšil. Máme jistotu, že v sedimentu nejsou obsaženy žádné škodlivé látky a že

ČOV plní svou funkci. Na základě těchto výsledků jsme,
po domluvě se Zemědělským
družstvem Ločenice, společně určili plochu, kam byl sediment vyvezen. Po vyschnutí bude rozvezen po zemědělských
pozemcích jako významné hnojivo. Jsem osobně moc rád, že se

Rekonstruovaný bezpečnostní přeliv.

všechno povedlo a vznikla u nás
krásná retenční nádrž, ve které
se probudí opět život. Tato nádrž se bude celoročně udržovat.
Pokusím se ještě někam umístit
malý altán k posezení. Udělejte
si procházku do Ostřic a nebudete litovat.
Jaroslav Bína, starosta obce

Opravený požerák (výpustní objekt).
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Místo praktického lékaře vyplnila prostory
nově zařízená a vybavená knihovna
Jak jste již asi všichni zaregistrovali, v Ločenicích byla dne
8. června 2020 otevřena nově
vybavená knihovna v kompletně nových prostorách (bývalá pošta). Proč jsme se vlastně
rozhodli pro tento krok? Tyto prostory jsme připravovali pro praktického lékaře. Ten
bohužel u nás již ordinovat nehodlá. Tak přišla varianta číslo
dvě, a to knihovna.
V nelehké době COVID-19
se podařilo ji vybavit novým nábytkem, jenž byl pořízen z rozpočtu obce za částku 168 476 Kč. Naše stávající
knihovna v Blažkovci potřebovala stejně „abgreit“. Víme,
že knihovnu navštěvuje i dost
seniorů a schody jim nedělaly
zrovna dobře. A tak druhá varianta zvítězila. Nové prostory jsou bezbariérové. Stávající knihy byly zrevidovány.

Pamatujete si ještě, jak byla bývala místní knihovna oblíbená a navštěvovaná? Rádi bychom
na tu tradici navázali. A chtěli bychom vytvořit z knihovny místo pro objevování, poznávání
a také setkávání.
Revizi knižního fondu provedly pracovnice Jihočeské vědecké knihovny z Českých Budějovic. Bylo vyřazeno cca 500

Do fondu knihovny budou postupně doplňovány další tituly.

starých titulů. Postupně budou
doplňovány další nové knihy. Prostory bývalé knihovny
obec předala našim hasičům.

Doufám, že se vám naše nová
knihovna bude líbit a budete ji
hojně navštěvovat.
Jaroslav Bína, starosta obce

Můžete zde nahlédnout i do aktuálních časopisů.
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Mateřská škola

Ve školce jsme zvelebili a zpříjemnili prostředí.
Těšíme se na děti a běžný provoz
Situace kolem koronavirové
nákazy se bohužel dotkla i dění
v naší mateřské škole. V polovině března byla MŠ uzavřena
a byly zrušeny všechny plánované akce naší školky. Poté
jsme v klidu a bezpečí přečkali hlavní vlnu nákazy a vrátili se zpět do mateřské školy až
po rozvolnění 25. května 2020.
Počet dětí ale musel být omezen, a tak školku navštěvovalo jen pár dětí. Většina rodičů
měla možnost čerpat ošetřovné
a zůstala s dětmi raději doma.
Během nucené přestávky jsme
nezaháleli, stále se něco dělo.
Ve třídě jsme sestavili, za pomoci pana Matúše a Janovce,
skříňky a paravány, pověsili různé dekorace na zeď, přestěhovali nábytek na pomůcky
a celkově zvelebili prostředí
naší školky a provedli řádný
úklid všech místností.
V době karantény také proběhl zápis na dálku, to znamená
zápis bez přímé účasti dětí i jejich rodičů v naší mateřské škole. Rodiče své žádosti o přijetí vhazovali do schránky a poté
byli vyrozuměni o případném
přijetí či nepřijetí do předškolního zařízení. Zápis dopadl

Nábytek je nový. Na výtvarné části se podílely děti.
dobře a školka má opět naplněnou svou kapacitu.
Ve středu 24. června 2020
jsme se rozloučili s našimi budoucími školáky a společně se
vyfotografovali na tablo. Dětem byly předány upomínkové

Skříňky pomohou k přehlednému uskladnění hraček a pomůcek.

předměty a dárky, jak od MŠ
Ločenice, tak také od našeho
zřizovatele - Obce Ločenice.
Snad se již vše vrátí k normálu a po prázdninách začneme nový školní rok úspěšně
a ve zdraví.

Již se těšíme na nově přijaté
děti i na všechny ostatní naše děti, abychom jim nahradili
zameškané týdny strávené bez
jejich kamarádů a učitelek.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

Paravány a dekorace zase zkrášlily a zpříjemnily prostředí školky.
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Z Ločenic
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Opravený chodník zajistí vyšší bezpečnost chodců
Od obecního úřadu směrem
na Besednice se opravuje
chodník. Tento úsek byl silně
poškozen. Zažádalo se o dotaci z Programu obnovy venkova a bylo nám přiděleno krásných 290 000 Kč. Celková

cena činí 476 613 Kč. Dlouho
se zastupitelstvo rozhodovalo
jakou barvu zámkové dlažby
použít. Nakonec bylo rozhodnuto o žluté. Nechceme dělat již vše šedé. Ať je vesnice
zase veselejší. Na této straně

Původní chodník před opravou.

bude též umístěno nové veřejné osvětlení. Když bylo vše
rozkopané, tak se toho využilo. Veřejné osvětlení z druhé
strany bude zrušeno. Jsou tam
stejně již nevyhovující sloupy. Nový chodník bude plnit

všechny požadavky na bezpečnost. Snad se nám všem
bude po novém chodníku dobře chodit a bude sloužit dlouhá léta.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Rekonstruovaný chodník. Barvu dlažby navrhlo zastupitelstvo.

Jak je to s těmi chodníky?

Při opravě byl instalován
nový rozvod el. připojení.

Sloup veřejného osvětlení
dožívá, již brzo bude odstraněn.

Podle aktuální legislativy je chodník součástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je součástí pozemku,
na kterém stojí. V obcích tedy bude převážná část chodníků
ve vlastnictví obce. Existují ovšem např. přístupové chodníky k bytovým domům, které mohou být umístěny na pozemcích patřících vlastníkům domu. V takovém případě je jejich
údržba povinností těchto vlastníků – společenství vlastníků
jednotek, bytová družstva a podobně.
Zcela v povinnosti vlastníka domu je péče o schody před domem a bezprostřední prostor před vstupem do budovy. Tady
obyvatel domu přichází s kluzkým povrchem poprvé do kontaktu a zejména na schodech je riziko uklouznutí vysoké.
Zranění se však musí prokazatelně stát z důvodu špatného
stavu pozemní komunikace a chodci či řidiči se musí sami
přizpůsobit aktuálním meteorologickým podmínkám.
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Z Nesměně

Všem zákazníkům a podporovatelům Obecní prodejny
v Nesměni patří dík
V tomto článku bych ráda poděkovala Vám, kteří jste v době pandemie využívali náš
malý obchůdek v Nesměni.
Od prvního dne, kdy byla vyhlášena vládní opatření, bylo
jasné, že u nás to zvládneme.
A to přesto, že většina zákazníků obchůdku byla najednou
označena jako skupina nejvíce
ohrožená. I právě proto, jsem
byla ohromena, jak jste si Vy
sami od prvního dne nastavili chod prodejny. Ukázněným
způsobem a v odstupech jste
čekali, až si ti před vámi nakoupí. Z vlastní vůle jste se
rozhodli, že do prodejny nebudete vstupovat ve více jak
dvou lidech a samozřejmě se
zakrytým obličejem.
Během prvních dní pandemie
byli lidé zahaleni do šál a šátků. Velice rychle jsem obdržela
první várku po domácku šitých
roušek, následovaly roušky
od Obecního úřadu. Sousedská soudružnost byla obrovská a myslím, že každý z nás
si z této doby odnese i mnoho
dobrého. V rámci podpory šití

roušek jsme uspořádali sbírku a vybrali celkem 1 115 Kč.
Tato doba však byla opravdu plná překvapení a ani jedna
z dobrovolnic peníze na roušky nepřijala.
Celý obnos, který jsme vybrali z dobrovolných příspěvků za po domácku šité roušky, jsem navýšila na 1 500 Kč
a poslala Zdravotním klaunům.
Zdravotní klaun je dobročinná
organizace, která pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby

s úsměvem. Po tom, co jsem
zhlédla, jak Zdravotní klaun
navštěvuje seniory v uzavřených domovech, jsem se rozhodla poslat tuto částku právě
na jejich účet. I v době, kdy se
uzavřely brány nemocnic a domovů pro seniory, si Zdravotní klaun našel cestu, jak je rozveselit. Nejenže mezi klauny
a seniory probíhala čilá korespondence, ale do některých
domovů vstupovali klauni jako
do nebe. Pomocí vysokozdvižných plošin bavili seniory

přímo za jejich okny. Věřím, že
podpora seniorů a nemocných
dětí je blízká i Vaším srdcím.
(www.zdravotniklaun.cz)
Já osobně chci především mým
zákazníkům poděkovat, že
jsme to společně zvládli a že
jsme díky našemu malému obchůdku mohli zůstat za pecí
a nemuseli se vystavovat nebezpečí nákazy. Některá opatření ještě trvají a já Vám děkuji
za trpělivost, se kterou i nadále dodržujete povinnost zakrytí úst v uzavřených prostorech.
Před námi jsou prázdniny.
Na základě zkušeností z předchozích tří let, jsem se tento
rok rozhodla stanovit následující prázdninovou provozní dobu. Otevřeno bude každé pondělí, středu, pátek a v sobotu.
Provozní doba je podrobně rozepsána na straně 10. Pevně
věřím, že je to optimální rovnováha mezi zajištěním služeb
veřejnosti a potřeb péče o mou
rodinu a děti v době školních
prázdnin.
Přeji Vám všem krásné léto.
Kamila Klenková

Dříve venkov zásobovaly potravinami pojízdné prodejny
V roce 1950 se propaganda
kolektivizace venkova rozšířila o „pojízdné vesnické trhy”.
Vedle pojízdných prodejen národních podniků vznikaly i pojízdné prodejny spotřebních
družstev Jednoty.
V roce 1952 byl ustaven
Ústřední svaz spotřebních
družstev v Praze (ÚSSD)
a v krajích krajské svazy.
Družstevní trhy Jednoty, doprovázené kulturními (výstavy
výrobků, zboží, nábytku) i politickými akcemi, měly snížit
tržní atraktivnost pouťových
trhů (bývalých výročních trhů)
a patřily ke komunistické taktice protipouťového boje. Často týden před konáním poutě se

v místě nebo v blízkém okolí
konaly družstevní trhy Jednoty a o pouti už nebylo co prodávat a lidé o takové poutě pak
neměli zájem. V roce 1953 se
jich konalo přes 3 000 v českých krajích a 878 na Slovensku. Doplňkem družstevních
trhů se staly také zájezdy pojízdných prodejen.
Na základě usnesení vlády
proběhl poslední destruktivní zásah do činnosti spotřebního družstevnictví. V roce 1958
byla celá síť velkoobchodu
předána do státního sektoru.
Zpravidla v každém okrese působila „Jednota” s dodatkem
jména města, v němž měla
sídlo. Ve větších obcích stála

její prodejna, nákupní středisko nebo obchodní dům Jednoty, dále restaurace, motoresty,
hotely i kulturní domy. V obci nebo osadě, kde se z ekonomických důvodů stálou prodejnu zřizovat nevyplatilo,
dojížděla k obyvatelům podle
stanoveného rozvrhu pojízdná
prodejna Jednoty.
Pojízdné prodejny byly součástí vnitřního obchodu ČSSR.
Pojízdné prodejny zabezpečovaly především pravidelné zásobování nejmenších
venkovských sídel, sezónní
zásobování rekreačních oblastí, přechodné zásobování míst
se stálou prodejnou v případě dovolené, nemoci nebo při

nepředvídaných okolnostech
a jednorázové zásobování tržních akcí, kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí. V maloobchodní
síti se jednalo hlavně o pojízdné prodejny smíšeného zboží,
potravinářského zboží, masa
a uzenin, výjimečně prodejny
textilního zboží, nepotravinářského zboží, partiového zboží,
ovoce-zeleniny, nápojů. V roce 1976 bylo pojízdných prodejen v Československu kolem 700.
Většina družstev Jednota
ukončila provoz pojízdných
prodejen krátce po roce 1989,
protože prodejny přestal dotovat stát.
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Jak nakládat s odpady a jaké druhy odpadů se sbírají
Mezi nebezpečné odpady patří např.:

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:

Ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory,
počítačové monitory
zářivky, úsporné žárovky, teploměry
olověné akumulátory z osobních vozidel
suché články (monočlánky)
barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky,
ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů,
detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Jak probíhá sběr?
Nákladní automobily Zhotovitele v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy
Marius Pedersen a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte
odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků
WC mísy, umyvadla
kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
staré oděvy, boty apod.

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující
azbest (eternit).
Tento odpad nebude odvezen, bude ponechán
na místě.

Upozornění!
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce Ločenice, nikoliv pro podnikatele.
Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné
dotazy zodpoví Obecní úřad v Ločenicích.

Víte, že...

Náhradní termín svozu velkoobjemového odpadu bude včas
oznámen. Předpokládáme, že na podzim.

Úplně na začátku celého procesu získání druhotných
surovin stojí kvalitní třídění odpadů. I malé množství
nežádoucích příměsí může znehodnotit tuny surovin.
Víte, že čtyřčlenná rodina vyprodukuje 1360 kg odpadu
ročně? Zní to neuvěřitelně, ale čtyřčlenná rodina vyprodukuje cca 1 360 kg komunálního odpadu za rok.
Na celkovém objemu domovního odpadu se plasty podílí poměrně vysokou částí – 20-30 %.
Jedna tuna vytříděných plastů v nestlačeném stavu ušetří 20 m3 prostoru na skládce.
V roce 2010 odevzdal každý obyvatel České republiky
včetně dětí v průměru 50 kg tříděného odpadu.

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN
(ulice Na Humnech, u zemědělského družstva)
Pro občany Ločenic a Nesměně, kteří mají možnost ukládat
odpad zdarma je upravena provozní doba.
Občané budou vyzváni, při vjezdu do sběrného dvora, k předložení občanského průkazu k ověření totožnosti a trvalého pobytu.

Nebudeme tolerovat žádné výjimky! Uvědomte si, že tato služba je pro nás pro všechny zdarma!
Znovu jsem o tom hovořil s vedením sběrného dvora. Pokud
tak někdo poveze větší množství, tak, co je nad rámec 150 kg,
si bude muset zaplatit.

Provozní doba:
Od 1. 11. do 28. 2.
pondělí až pátek
sobota 8:00 – 13:00
Od 1. 3. do 31. 10.
pondělí až pátek
sobota

Upozorňuji na to, že stále platí max. množství uloženého odpadu za jeden kalendářní měsíc a osobu, tj. 150 kg.

7:00 – 16:00

Vše je myšlené tak, že když potřebujete něco vyhodit, máte
kam a nemusíte za to platit.

7:00 – 17:00
8:00 – 13:00

Pokud tedy někdo přiveze nabouchanou káru o váze 350 kg,
tak se na mne nezlobte...

Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 608 839 101

Buďme tolerantní a buďme rádi, že obec tuto službu poskytuje.
Jaroslav Bína, starosta obce
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SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2020, PLATNÝ OD 6. 1. 2020
Komunální
odpad

BRKO

1x za 14 dní
STŘEDA
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
ČTVRTEK
STŘEDA
NESMĚŇ
LICHÝ TÝDEN
Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hod

LOČENICE

ČTVRTEK

PLASTY

PAPÍR

1x za 14 dní
ČTVRTEK
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
ČTVRTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

SKLO

Kovové obaly

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 30 dní

Svozový plán pro komunální odpad v roce 2020
MĚSÍC

Zelená známka
Svoz 52x

Červená známka
Svoz 42x

Žlutá známka
Svoz 26x

Modrá známka
Svoz 13x

leden

každý týden

1, 2, 3, 4, 5

1, 3, 5

3

únor

každý týden

6, 7, 8, 9

7, 9

7

březen

každý týden

10, 11, 12, 13

11, 13

11

duben

každý týden

14, 15, 16, 17, 18

15, 17

15

květen

každý týden

19, 21

19, 21

19

červen

každý týden

23, 25

23, 25

23

červenec

každý týden

27, 29, 31

27, 29, 31

27, 31

srpen

každý týden

33, 35

33, 35

35

září

každý týden

37, 39

37, 39

39

říjen

každý týden

40, 41, 42, 43, 44

41, 43

43

listopad

každý týden

45, 46, 47, 48

45, 47

47

prosinec

každý týden

49, 50, 51, 52, 53

49, 51, 53

51

Svoz podle
kalendářních
týdnů

Změna ceny ročních - jednorázových známek a pytlů na odpad
Zastupitelstvo obce Ločenice odsouhlasilo na svém 13. zasedání dne 28. 11. 2019 navýšení ceny
poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2020.

V roce 2020 bude svoz komunálního odpadu se žlutými
známkami i nadále probíhat 1x
za 14 dní lichý týden.

ZELENÁ
ZNÁMKA

ČERVENÁ
ZNÁMKA

ŽLUTÁ
ZNÁMKA

MODRÁ
ZNÁMKA

2 370 Kč

2 150 Kč

1 600 Kč

1 050 Kč

Svozový plán pro BIO odpad v roce 2020
Měsíc

Den

Měsíc

Den

Březen

25. 3.

Srpen

12. 8., 26. 8.

Duben

8. 4., 22. 4.

Září

9. 9., 23. 9.

Květen

6. 5., 20. 5.

Říjen

7. 10., 21. 10.

Červen

3. 6., 17. 6.

Listopad

4. 11., 18. 11.

Červenec

1. 7., 15. 7., 29. 7.

JEDNORÁZOVÁ JEDNORÁZOVÝ
ZNÁMKA
PYTEL
100 Kč

120 Kč
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Plán akcí Ločenice 2020

Plán akcí Nesměň 2020

08. 08. 2020 – 6. ročník fotbalové turnaje o pohár starosty obce, večer disco,
(pořádá obec)
04. 09. 2020 – Rozloučení s létem – hřiště (pořádá SDH)
26. 09. 2020– Drakiáda – kopec Stráž (pořádá obec)

02. 08. 2020 – Divadlo pod Nesměňskou pergolou
vystoupí divadelní soubor J. K. Tyla z Českých Budějovic
17:00 hod.

10. 10. 2020 – Soukromá akce (hřiště)
14. 11. 2020 – Posezení s důchodci s dechovkou – sál (pořádá obec)
29. 11. 2020 – Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
04. 12. 2020 – Valná hromada SDH Ločenice – sál (pořádá SDH)
05. 12. 2020 – Čerti (pořádá obec)
31. 12. 2020 – Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)

Divadelní soubor J. K. Tyla z Českých Budějovic.

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE
Obecní úřad Ločenice
Ločenice 158,
374 01 Trhové Sviny
Jaroslav Bína, starosta tel. 724 181 329 starosta@locenice.cz
kancelář obce
tel. 387 962 164 podatelna@locenice.cz
kancelář obce
tel. 702 124 413
Úřední hodiny:
Pondělí
Středa

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

/
/

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

COOP Jednota Ločenice:
Ivana Vretosová, vedoucí, tel: 724 958 005 – vedoucí
tel: 720 948 890 – obchod
Pondělí
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Úterý
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Středa
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Sobota
7:00 – 11:00
Mateřská škola Ločenice
tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz
Knihovna Ločenice
Budova čp. 165 (bývalá pošta)
Pondělí 15:00 – 17:00 hodin

Pošta Partner Ločenice
Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
11:00 – 13:00
7:00 – 10:00

Obecní úřad Nesměň
Úřední hodiny: Bohumír Tomek, místostarosta za Nesměň
budova bývalé školy, čp. 72 – knihovna tel: 602 932 222
Pondělí 18:00 – 19:00
Obecní prodejna Nesměň
Otevírací doba: Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.
Pondělí :
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Úterý :
ZAVŘENO
Středa:
7:00 – 10:00
Čtvrtek:
ZAVŘENO
Pátek:
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Sobota:
7:00 – 10:00
Neděle:
ZAVŘENO
Odpovědná osoba: Kamila Klenková, tel: 774 488 982
Marap s.r.o., Nesměň 56, 374 01 Trhové Sviny
Knihovna Nesměň
budova bývalé školy, čp. 72
Pondělí 17:00 – 19:00

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

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech
Kurativa (běžná lékařská péče)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 13:00
8:00 – 13:00
8:00 – 13:00
12:00 – 18:00
8:00 – 11:00

V rámci plynulého provozu
ordinace je možnost
se předem telefonicky
objednat na čas.

Telefonní číslo do ordinace v Trhových Svinech: 797 993 817.
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Inzerce

Firma Šustr
VODA - TOPENÍ
IČ: 12886343

Nesměň 81, 374 01 Ločenice

Provádíme dodávku a montáž
instalatérské - topenářské práce
Revize kotlů na tuhá paliva podle novely zákona
O ovzduší č. 201/2012 Sb.

Kominictví Jindřich Hlavatý
Provádíme čištění a provozní
revize spalinových cest,
vložkování komínů, opravy
komínů na pevná
i plynná paliva
Jsme členy společenstva kominíků ČR

Provozní revize
spalinových cest
Revize kotlů na tuhá paliva
Čištění komínů
Stavby komínů
Opravy komínů
Vložkování komínů
Opravy přístupových lávek
Tel: 604 921 335 / 380 311 393
E-mail: jindrichhlavaty@seznam.cz

Netřebice 53, 382 32 Velešín
IČO: 72148390

12

Inzerce

Číslo

EVA KOPTOVÁ
373 22 LOČENICE 16
MOB. 723 190 823
TEL. 387 962 120
E-MAIL: INFO@EVIKO.CZ

VÝROBCE TRADIČNÍCH CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A SPECIALIT
MINIZÁKUSKY
KLASICKÉ DORTY
ZÁKUSKY
DORTY NA PŘÁNÍ
SVATEBNÍ DORTY
ATYPICKÉ DORTY
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Restaurace
POD
LOČENICKÝM
VRCHEM
Hotovková
a minutková kuchyně
Obědy
(polední menu)
Večeře

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

ANTÉNY
SATELITY
prodej - instalace
servis
INSTALACE
ELEKTRONIKY
Bohumír Tomek
Nesměň 93
374 01 Ločenice
Tel: 602 932 222

2020

Gambrinus 10°
Kozel 11°
Nabízíme možnost konání:
Svatby
Narozeniny
Večírky
Smuteční hostiny
Rauty
a jiné akce
Veškeré informace
a rezervace na tel.:
774 729 064
603 860 904
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ločenice 158
(na návsi)
Otevírací doba
Pondělí 11:00 – 22:00
Úterý

11:00 – 22:00

Středa

11:00 – 22:00

Čtvrtek

11:00 – 22:00

Pátek

11:00 – 24:00

Sobota

16:00 – 24:00

Neděle

14:00 – 20:00

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 a redakčně upravit. Uzávěrka je 18. 9. 2020.
Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO: 00245208, MK ČR E 19248,
tel.: 387 962 164, mobil: 724 181 329, e-mail: starosta@locenice.cz. Polygrafický servis nakladatelství Typ, České Budějovice.

