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Parcely na druhou zástavbu v obci
Ločenice se prodají

Obec Ločenice se bude snažit
na přelomu roku 2020-2021
prodat parcely určené na druhou zástavbu ZTV 2.
Již v minulém čísle zpravodaje jsem se
zmiňoval o prodeji těchto plánovaných
pozemků, které budou určené na stavbu nových rodinných domů. Tato lokalita ZTV 2 se nachází v klidném prostředí ve spodní části obce směrem ke hřišti.
Máme zde připraveno celkem 10 stavebních parcel. Z tohotu počtu zůstávají tři
parcely majitelům pozemků, od kterých
jsme pozemky před zaměřením odkoupili. Taková byla dohoda. Velikost je cca
800 m2/pozemek. Vše trvá strašně dlouho a situace kolem Covid-19 nás brzdí

v dalších naplánovaných procesech. Zastupitelstvo obce již rozhodlo o způsobu
prodeje stavebních parcel. Bude to formou licitace. Již máme mnoho žadatelů,
kteří si u nás chtějí postavit rodinný dům.
Proč tedy zrovna formou licitace? Protože to bude nejspravedlivější a nejprůhlednější forma prodeje. Přihlásí se kdo
chce a rozhodne nejvyšší nabídková cena a vše bude přístupné veřejnosti. Nikdo
nemůže zpětně namítat, že se na něj nedostalo a nebo to nebylo prodáno spravedlivě. Pořád ještě čekáme na zapsání
geometrického plánu. Doufám, že se vše
již konečně pohne, ať můžeme tento již
dlouho naplánovaný projekt dokončit.
(Plánek zástavby II. etapy na straně 8)
Jaroslav Bína, starosta obce

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem začínal
informací ohledně Covid-19 a musím s ní
bohužel začít znovu. Covid-19 nás zřejmě již nikdy neopustí
a musíme se s ním naučit žít.
Žádné kulturní akce se
nedají plánovat a zřejmě se ani v příštím roce neuskuteční odložené
obecní oslavy našich obcí. Respektujme všichni nařízení ohledně
nošení roušek a další opatření s tím spojená. Jde o nás o všechny a zdraví je to
nejdůležitější.
Čekají nás volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a to 2. a 3. října. I tam budou platit přísná hygienická opatření.
Vše se dozvíte z informačního letáku, který najdete ve svých poštovních
schránkách.
Tak něco veselejšího... co se nám povedlo. Nový chodník kolem obecního úřadu je již kompletně hotový i s veřejným
osvětlením.
Vydala a pokřtila se nová kniha Ločenice
a Nesměň - Minulost v klínu modrých hor.
Je také kompletně opraven vodojem
na Strážích.
Připravujeme nový chodník směrem
od hřiště, který by měl zajistit bezpečné
přecházení občanů ze spodní části obce.
Od roku 2021 se spustí i nový systém třídění a svozu komunálního odpadu.
Přeji Vám všem krásné prožití podzimních dnů a společně vše zvládneme lépe...
Jaroslav Bína, starosta obce
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Historie a současnost je obsahem nové knihy.
Doplnily ji rozhovory s našimi občany
Obec Ločenice vydala zbrusu
novou knihu Ločenice a Nesměň - Minulost v klínu modrých hor. Příprava knihy trvala
cca 2 roky a její křest proběhl
22. srpna 2020 v sále Restaurace pod Ločenickým vrchem
od 17:00 hod za přítomnosti autorů knihy. Dostavil se Jan
Štifter a Daniel Kovář. Nečekali jsme takový zájem o naší novou knihu. Sál se kolem
páté hodiny celý zaplnil. Jeden
z autorů popsal knihu všem přítomným a odpověděl na otázky občanů. Pak proběhl ten
očekávaný okamžik a to křest.
Po křtu byla kniha slavnostně
předána všem, kdo se podíleli
na tvorbě knihy svým rozhovorem a probíhal též prodej. Naše
nová kniha popisuje minulost,
současnost a celé to doplňují rozhovory našich občanů.
Obec všechny přítomné pohostila malým občerstvením. Doufám, že tato kniha všechny potěšila a že tam najde každý to
své. Kdo si knihu ještě nestačil
koupit, tak prodej stále probíhá
na obecním úřadě v Ločenicích
a na Poště Partner.
Jaroslav Bína, starosta obce

Jaroslav Bína a Jan Štifter pokřtili knihu Ločenice a Nesměň - Minulost v klínu modrých hor.

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. listopadu 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
Vítězkou z minulého čísla je
paní Zdeňka Tomková z Nesměně . Uhádla hádanku jednalo se o stavení pana Dobeše z Nesměně.
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Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
V pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 se konají jediné volby
v letošním roce - volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
ČR. Obcí Ločenice a Nesměň
se týkají pouze volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Zákonem č. 350/2020 Sb.,
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce
2020, byly upraveny podmínky pro hlasování těch voličů,
kteří by se hlasování nemohli
zúčastnit vzhledem k nařízené
izolaci nebo karanténě z důvodu nemoci Covid-19.
Zákon zavedl tři způsoby hlasování:
- hlasování prostřednictvím volebního stanoviště „drive-in“,
České Budějovice – viz. mapa a je určeno pouze pro voliče, kteří jsou v období voleb tj. 2. a 3
října 2020 v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19. Na těchto místech bude možné hlasovat ve středu 30.

3

Zprávy

9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin.
Hlasování na volebním stanovišti je zákonodárcem preferovaný
způsob hlasování. Z toho důvodu Vás žádáme, abyste v případě, kdy jste dostatečně mobilní, využili přednostně hlasování
na těchto volebních stanovištích
„drive in“ přímo z osobního automobilu nebo motocyklu. Při
hlasování vás rovněž žádáme
o dodržování hygienických opatření a pokynů hlasovací komise.
- hlasování v pobytových zaří-

zeních se týká pouze zařízení,
u kterých bude vyhlášena jejich
karanténa, a vztahuje se pouze
na osoby umístěné v tomto zařízení. Na ostatní voliče (ty, kteří
jsou doma) se nevztahuje.
- hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (vždy v pátek a v sobotu v termínu voleb),
a to na základě předchozí telefonické žádosti o její přistavení,
a pouze tehdy, pokud se volič
z vážných důvodu nemohl dostavit na volební stanoviště.

OZNÁMENÍ
Rodičům nově narozených
dětí, že slavnostní

Vítání občánků
prozatím z důvodu aktuálních opatření Covid-19 nebude. Děkujeme za pochopení.
Jakmile to bude možné, budete včas informováni o novém
termínu. M. Fanglbauerová

Tradiční
Posezení s důchodci
s dechovkou,
které bylo plánováno na 14.
listopadu 2020 se nekoná
z důvodu stále zhoršující situace ohledně Covid-19. Je
mi to velmi líto, ale jde nám
hlavně o zdraví nás všech.
Jaroslav Bína, starosta

Konec pevné linky

Areál správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
České Budějovice, Nemanická 2133/10

Dne 31. 12. 2020 bude ukončen provoz pevné telefonní
linky Obecního úřadu Ločenice: 387 962 164.
Nadále bude v provozu mobilní číslo 702 124 413.

Nový systém třídění a svozu komunálního odpadu
bude zaveden od roku 2021. Bude s novinkami
Již několik let se diskutuje
o tom, že bychom měli změnit
systém třídění a svozu komunálního odpadu. Jsme již jedna z mála obcí, která má známkový systém. Od roku 2021 se
tento systém změní. Víme, že
to bude pro nás všechny změna a něco nového. Bude několik novinek a pokusím se je
jednoduše popsat:
Svoz komunálního odpadu
1x / 14 dnů - svozový den ještě není určen. Poplatek bude zřejmě 600 Kč / občan / rok
(bude ještě upřesněn). Úleva
by byla pro důchodce nad 75
let, ten by platil poloviční poplatek (300 Kč). Rekreační objekt, chata, dům - majitel, který
zde nemá trvalý pobyt by platil poplatek 600 Kč / objekt / rok.

Svoz bioodpadu zůstane stejný. Svoz ,,door to door“ to je
novinka - svoz plastu a papíru od prahu domu. Občan
si na první zkušební rok nádobu 240 l pronajme od obce za 198 Kč / ks / rok – cena je
bez DPH. Svoz bude 1x za měsíc a bude pro občany zdarma.
Kontejnerová hnízda zůstanou,
ale trochu se rozdělí i do nové
zástavby.
Slibujeme si od svozu od prahu domu větší pohodlí pro občany, vyšší motivaci k třídění,
úlevu pro kontejnerová stání
a hlavně menší množství komunálního odpadu. Podle mého názoru se vše zjednoduší
a bude vše přehlednější.
Jaroslav Bína, starosta obce

Doufáme, že takto přeplněné kontejnery po zavedení svozu
od prahu domu, již neuvidíme.
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Covid-19 nás stále trápí. Co s tím?
Od 10. září platí povinnost nošení roušek:
uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu
účastníků,
s výjimkou:
dětí do dvou let věku,
dětí a pedagogických pracovníků v mateřských školách a dětí
a osob o ně pečujících v dětské skupině,
osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
osob s poruchou intelektu,
pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel
zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro
pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
osob přednášejících,
osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
zákazníků provozoven stravovacích služeb v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, které jsou u tohoto obřadu,
osob pohybujících se u vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů
a saun,
sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

PREVENCE
Prevence před nákazou koronavirem SARSCoV-2 je stejná jako u jiných virových onemocnění, například chřipky:
zpřísnění hygienických pravidel, např. mytí rukou, vyhýbání se osobám s respiračními potížemi, vyhýbání se koncentrovanému shromáždění
osob či posilování imunitního systému.

Od 1. září platí tato pravidla pro hromadné akce, jako jsou
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční
a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé:
na venkovních akcí je povolená účast maximálně 1 000 osob v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob,
na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob
v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou
do 1 000 osob a nad 1 000 osob.
Od 1. září platí pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové
péče a vybraných zařízení sociálních služeb následující pravidla:
návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho
pacienta ve stejný čas,
každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy
onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění Covid-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou
vám k dispozici nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu
724 810 106 a 725 191 367. Nově vznikla také hygienická linka
1221. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských
hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře,
který je pro tyto případy instruován.
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Mateřská škola

Mateřská škola je připravena na nový školní rok.
Předškoláci se už těší do základní školy
Před prázdninami jsme se setkali po mimořádných opatřeních, kdy byla školka uzavřena, 25. května a doufali,
že budeme pokračovat v naší
práci s dětmi. Vybaveni rouškami, dezinfekcí a potřebnými dokumenty, jako je čestné
prohlášení o bezinfekčnosti,
dobrou náladou a vírou v lepší časy, jsme se na děti těšili. Některé děti však do školky nastoupit nemohly, a proto
byla účast dětí nízká. I tak ale
v naší školce proběhlo rozloučení s předškoláky, které v doprovodu rodičů od nás dostaly upomínkové předměty
a od obce Ločenice první výbavu na cestu do školy. Poté
jsme se všichni vyfotografovali a tablo s našimi předškoláky jste mohli vidět vystavené
v prodejně v Ločenicích.
O prázdninách proběhla v kuchyni a ve skladové místnosti asanace vlhkých zdí, malovalo se. Také jsme uskutečnili
generální úklid všech prostor,

poliček, skříněk a podlah před
otevřením mateřské školy
v září 2020. Těšíme se na nový začátek školního roku v plném počtu dětí i zaměstnanců.
I letos je kapacita školky naplněna. Letošní školní rok bude

trochu jiný, nebudeme moci
plánovat akce a divadla dlouho dopředu, ale i tak se budeme snažit dětem pobyt ve školce zpestřit různými akcemi,
výlety a návštěvy divadla. Budeme chodit s dětmi hodně

ven, do přírody a tam objevovat pestrý svět zvířat a rostlin
a prožijeme krásné babí léto
i další společně strávené dny
ve školce.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

Rozloučení s létem se vydařilo. Děti byly „srandamačem“ nadšené
V pátek 4. září 2020 uspořádaly
naše hasičky na místním hřišti
akci s názvem „Ločenické loučení s létem aneb dětský hasičský srandamač“.
Děti zde byly nejdříve rozděleny do družstev a každému družstvu byl přidělen jeden starší
pomocník.
Družstva pak plnila různé požární, sportovní i veselé úkoly,
ty byly obzvláště zajímavé. Děti je také nadšeně plnily.
Nakonec byli všichni soutěžící odměněni limonádou, párkem v rohlíku a zlatou čokoládovou medailí.
Po ukončení dětského programu následovalo večerní posezení pro dospělé.
Jaroslav Fojtl
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Nový chodník bude. I s veřejným osvětlením
Nový chodník směrem
od hřiště by měl zvýšit
bezpečnost občanů v naší
obci.
Ještě nás docela trápí pohyb
osob směrem od hřiště tedy
z nové zástavby. Přibývá tam
mnoho nových rodinných domů a tedy se zvyšuje i pohyb
osob. Naší povinností je zajistit bezpečnost našich občanů.
Máme již zadanou projektovou dokumentaci na tento nový chodník, který bude osazen
i veřejným osvětlením a opatřen místem pro přecházení.
Občané a hlavně děti budou
moci bezpečně přejít na druhý chodník, který je již hotový.
Jaroslav Bína, starosta obce

Na srazu Škoda a Liaz zářil i hasičský vůz z Ločenic
O víkendu 18. – 20. září 2020 se uskutečnil na Trajerově mlýně nedaleko Trhových Svinů 4. ročník Srazu
užitkových automobilů Škoda a Liaz. Rozhodli jsme se
letošní ročník navštívit s naším hasičským vozem Škodou
706 RTHP CAS 25 (vyrobeného v roce 1980). V pátek
probíhala registrace vozů,
v sobotu pak hlavní program.
Ozdobou dne byla spanilá jízda automobilů. Začala zhruba
v půl desáté dopoledne, vozy
se vydaly přes Trhové Sviny

a Ledenice do Třeboně. Bylo pro ně rezervováno parkoviště poblíž hotelu Regent

a až do třinácté hodiny je zde
mohli fandové automobilů
obdivovat. Pak následovala

zpáteční jízda na Trajerův
mlýn.
Organizátoři srazu si připravili pro odpolední návštěvníky překvapení. Tím byla modelka s pomalovaným tělem
(tzv. bodypainting), která zapózovala u každého vystaveného vozu. Navečer výborně zorganizovaného dne pak
proběhla taneční zábava s hudební skupinou Hesperos.
Srazu se zúčastnilo 47 užitkových automobilů z celé České
republiky.
Jaroslav Fojtl
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Z Nesměně

7

Rekonstrukci hřiště v Nesměni koronavirus nezastavil,
jen prodloužil. Dobrou práci odvedli místní občané
V uplynulých měsících probíhala v Nesměni úprava hřište, bohužel vzhledem k situaci okolo koronaviru a následně
nepřízně počasí se realizace
protáhla.
Došlo k dorovnání nerovností terénu a k částečnému
odvodnění.
Následně byly přemístěny hrací prvky na nové místo a byl
instalován nový hrací prvek.
Většinu prováděných prací provedli dobrovolníci z řad
občanů a příznivců Nesměně
ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu. Pro
informaci postavení jednoho
nového hracího prvku by stálo obecní kasu cca 30 000 Kč,
a na postavení by se čekalo
přes dva měsíce. Děkuji proto všem, kdož se na tomto díle podíleli.
Bohumír Tomek,
místostarosta obce

Do naší obce zavítal divadelní soubor z Českých Budějovic.
Přijel na správnou adresu
Nadační fond obce Nesměň
uspořádal v sobotu 8. srpna
2020 pod Nesměňskou pergolou již tradiční představení
Divadelní společnosti J. K.
Tyla z Českých Budějovic,

tentokráte
s
Francouzskou komedií „Na správné
adrese“.
Co se stane, když se čtyři spolubydlící nezávisle
na sobě rozhodnou radikálně

změnit život a všechny si,
bez vědomí ostatních, podají inzerát, jsme se dozvěděli
v komedii plné vtipných situací a nečekaných záměn z pera jednoho z nejznámějších

autorů divadelních komedií
M. Camolettiho.
Představení se publiku velmi
líbilo a herci byli odměněni
dlouhým potleskem.
Bohumír Tomek
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
!!! POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
bude v sobotu 24. října 2020.
Seznam zastávek:
8:00 – 9:15 hod. – LOČENICE
u obecního úřadu
9:20 – 10:00 hod. – NESMEŇ
u obecní prodejny
Mezi nebezpečné 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

Proč sbíráme tyto odpady?
Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky barev či použitý olej a přitom si říkáte: „Vždyť
toto malé množství nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu, který
obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství – těžké kovy (např. olovo, rtuť, kadmium),
oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud
se tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:
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.

Jak probíhá sběr?

Upozornění!

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.

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.

Plán parcel určených k prodeji.
Obec Ločenice se bude snažit na přelomu roku 2020-2021 prodat parcely na druhou zástavbu ZTV 2. (Více na straně 1)
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Svozový plán pro rok 2020
Komunální
odpad

BRKO

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

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

Změna ceny ročních - jednorázových známek a pytlů na odpad
ZELENÁ
ZNÁMKA
2 370 Kč

ČERVENÁ
ZNÁMKA
2 150 Kč

ŽLUTÁ
ZNÁMKA
1 600 Kč

MODRÁ
ZNÁMKA
1 050 Kč

JEDNORÁZOVÁ JEDNORÁZOVÝ
ZNÁMKA
PYTEL
100 Kč
120 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.

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN

(ulice Na Humnech, u zemědělského družstva)

Naši občané mají možnost ukládat odpad do sběrného dvora ve Velešíně.
Každý bude vyzván, při vjezdu do sběrného dvora, k předložení občanského průkazu k ověření totožnosti a trvalého pobytu.
Ve sběrném dvoře lze bezplatně přijímat tyto druhy odpadu:
Pneumatiky, dřevo, dřevěný nábytek, objemný odpad – postele,
gauče, koberce, sedačky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, železo a kovy, textil, polystyren, eternit, nebezpečné odpady – plechovky od barev, ředidel, znečištěné hadry, olejové filtry, IPA, zpětný
odběr elektrozařízení, televize a monitory, drobné elektrozařízení
– rádia, počítače, vysavače, lednice, pračky, myčky, monočlánky.
Provozní doba:
Od 1. 3. do 31. 10.

pondělí až pátek 7:00 – 16:00
sobota
8:00 – 13:00
Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 608 839 101

Níže uvedené odpady lze dovézt v omezeném množství,
a to max. 1x ročně / 1 osoba. Platí od 11. 8. 2020:
pneumatiky
4 ks
stavební odpad
beton, cihly, tašky,směsné stavební odpady
350 kg
asfaltové směsi obsahující dehet – IPA, eternit
200 kg
objemný odpad
300 kg
Ostatní odpad bez omezení.
V případě většího množství než je uvedený limit, je možné odpad
uložit za poplatek (ceník za uložení odpadu je u obsluhy sběrného dvora) nebo je možné si objednat velkoobjemový kontejner.
Od 1. 11. do 28. 2. pondělí až pátek 7:00 – 16:00
sobota
8:00 – 13:00

Upozorňujeme, že není možné vozit odpad do sběrného dvora v Trhových Svinech. Obsluha sběrného dvora odpad nepřevezme.
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Plánované akce obcí 2020
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Plán akcí Ločenice 2020
26. 09. 2020– Drakiáda – kopec Stráž (pořádá obec)
10. 10. 2020 – Soukromá akce (hřiště)
29. 11. 2020 – Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
04. 12. 2020 – Valná hromada SDH Ločenice – sál (pořádá SDH)
12. 12. 2020 – Pochod čertů Krampas-X
spojené s nadílkou pro naše děti (pořádá obec)
31. 12. 2020 – Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň 2020
29. 11. 2020 – Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni (pořádá obec)
31. 12. 2020 – Půlnoční ohňostroj,
přivítání nového roku v Nesměni (pořádá obec)

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE
Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,
Jaroslav Bína, starosta tel. 724 181 329
e-mail: starosta@locenice.cz
kancelář obce
tel. 702 124 413
e-mail: podatelna@locenice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00 / 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

Obec 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 zákonaO ovzduší č. 201/2012 Sb.

Svatby, rozlučky,
společenské
a VIP akce,
narozeninové
oslavy a jiné

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

Jan Jezvík – motorové nářadí
Servis a prodej motorového
nářadí a zahradní techniky
* prodej kompletního sortimentu ﬁrmy STIHL
* prodej ND a doplňků
* záruční a pozáruční servis
Otevírací doba: PO – PÁ, 9:00 – 17:30
Nesměň 74, Ločenice, tel: 387 962 183
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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

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 16. 12. 2020.
Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO: 00245208, MK ČR E 19248,
tel.: 702 124 413., mobil: 724 181 329, e-mail: starosta@locenice.cz. Polygrafický servis nakladatelství Typ, České Budějovice.

