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Otvírací doby
a služby
v obcích

Výměna výtlakového potrubí
a oprava vodojemu jsou hotové

V měsíci září a říjnu se nám povedlo vyměnit poslední část výtlakového potrubí
na pitnou vodu v délce cca 300 m. Celková cena za zemní práce a materiál byla
181 258 Kč. Z toho příspěvek z obce Svatý Jan nad Malší činil 68 515 Kč za užívání společného majetku. Máme tedy
celkem vyměněno cca 1,6 km výtlakové
roury, která byla již v nevyhovujícím stavu. Je to úsek z úpravny vody Pod Horou až do vodojemu na Strážích. Bude tedy vše konečně bez nákladných poruch.

Je také kompletně opraven vodojem
na Strážích. Opravovala se fasáda, oplechování a celý interiér. I tato budova si
zasloužila rekonstrukci. Cena rekonstrukce se vyšplhala na 275 331 Kč. I zde
je příspěvek 104 075 Kč z obce Svatý Jan
nad Malší za užívání společného majetku. Máme tedy zase na dlouhá léta pokoj
s opravami. Voda je pro nás nepostradatelná a tak se musíme řádně o naše objekty starat.
Jaroslav Bína, starosta obce
(Viz také obr. na straně 3)

PF 2021
Hezké a veselé prožití svátků vánočních, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce vám přejí
zastupitelé obcí Ločenice a Nesměň
a redakční rada zpravodaje

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
Tento rok byl pro nás všechny odlišný.
Covid-19 nás omezoval v různých činnostech. Kulturní život se
v našich obcích zastavil.
Zastaví se i v roce následujícím. V této nejisté
době se nedá nic plánovat a proto jsme rozhodli, že oslavy našich obcí v roce 2021 prostě
nebudou.
I ostatní kulturní akce jako například plesy, zábavy, turnaje také nejsou zatím naplánované. Vše ukáže čas.
Co se týká projektů, tak ty se celkem dobře podařilo splnit. Jako příklad uvádím
dokončenou revitalizaci obecního rybníka, chodník kolem obecního úřadu, opravy našich vodojemů a mnoho dalších.
Jsem moc rád, že jsme zase v našich obcích něco vylepšili a slibuji, pokud to finance dovolí, budeme vylepšovat a budovat i v roce následujícím.
Jsou před námi Vánoce. Krásné svátky,
které vždy celý rok ukončí. Přeji Vám
všem krásné prožití svátků vánočních,
bohatého ježíška a hlavně hodně zdraví
a štěstí.
Jaroslav Bína, starosta obce

Provozní doba Obecního úřadu
na konci roku 2020
Pondělí
Středa
Pondělí
Středa

21. 12. 2020
23. 12. 2020
28. 12. 2020
30. 12. 2020

Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
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Obec Ločenice zažádala o dotace
na rok 2021
1. Z programu POV (Program obnovy venkova Jihočeského kraje) na nový plánovaný chodník v dolní části obce směrem od hřiště.
2. Z SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na nové chodníky v plánované

rekonstrukci celé komunikace směr Sv. Jan nad Malší.
3. Z SFŽP (Státní fond životního prostředí České republiky) na nový vrt na pitnou vodu – Ločenice vrt L-2.
4. Z VISK3 (Odboru umění, literatury a knihoven MK)

na podprogram informačního
centra veřejných knihoven.
Uvidíme jak to bude v příštím
roce s naším rozpočtem a zda
bude dost peněz na pokrytí
všech naplánovaných investic.

Ani v Nesměni práce nezahálejí
Byla vybudována nová světla
veřejného osvětlení (VO), která rozzářila celou ulici směrem
k autobusové zastávce. Dále se
vyměnilo a doplnilo několik
sloupů VO i přímo ve vesnici.
I u kapličky byl osazen nový
sloup se dvěma svítidly. Celý

prostor je hned lépe nasvětlen.
U autobusové zastávky se osadilo také plnohodnotné světlo VO. Všechna svítidla jsou
LED technologie.
Občané, kteří chodí brzo ráno
na autobus, se již nemusí ničeho bát.

I autobusová zastávka se dočkala nové střechy a okapových svodů. Stávající střecha
byla již v žalostném stavu a říkala si o opravu. Na jaře příštího roku se ještě kolem zastávky zasadí několik stromů.
Jaroslav Bína, starosta obce
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou
poděkovat obecním pracovníkům a brigádníkům
za jejich vzornou práci při
úklidu našich obcí. Vedení
mateřské školy Ločenice
a celému jejímu kolektivu
za zvládnutí celého těžkého
roku. Dále celému zastupitelstvu, paní účetní a paní
administrátorce za pomoc
při řešení někdy dost složitých situací. Vedoucí a prodavačkám v naší prodejně
potravin a prodejně potravin v Nesměni za skvělé
organizování prodeje při
neustálých změnách vládních nařízeních. Nesmím
zapomenout ani na Restauraci pod Ločenickým vrchem, která se i v nejtěžších
dnech snažila prodávat přes
výdejní okénko a vše ustála. I cukrárna Eviko se přizpůsobila nelehké době, vše
zvládla a také funguje dál.
A samozřejmě Vám všem
občanům za podporu. Nebyl to vůbec lehký rok, přinesl do našich životů něco
nového. Musíme se s tím
naučit, jak se říká, fungovat
i do budoucna.
Jaroslav Bína,
starosta 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 26. února 2021 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
Vítěz z minulého čísla je pan
Průka, který správně uhodl,
že se jedná o pohled na Todeňskou horu.

Číslo
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Zprávy

Silnice z Ločenic směrem
na Besednici se bude opravovat

Dotace na způsobené škody
kůrovcem byla přiznána

Foto: Rafal Konieczny, 2005, Wikipedie
Dobrá zpráva pro všechny. Po několikaletém urgování se Správa a údržba silnic Jihočeského kraje rozhodla tuto silnici zařadit do plánu oprav, které jsou naplánované na rok 2021-2022.
Od křižovatky Velešín – Besednice v Ločenicích až po hranice
okresu tedy k odbočce na Úchozí. Tak budeme brzo jezdit po nové silnici, která je v celém úseku v žalostném stavu. Chtěl bych
tedy poděkovat SÚS za vstřícnost. Jaroslav Bína, starosta obce

Naše obec žádala o dotaci s projektu – Zmírnění dopadů
kůrovcové
kalamity v nestátních lesích
za rok 2019. Žádost
byla úspěšná a byl nám přiznán finanční příspěvek ve výši 150 423 Kč. Jen pro Vaši představu se v roce 2019

vytěžilo v našich lesích
524,66 m3 dřeva a z toho bylo 481,85 m3 kůrovcové hmoty.
Tyto obdržené peníze
budou využity na obnovu lesních porostů a holin
vzniklých nahodilou těžbou.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Kůrovci jsou drobní brouci (1 až 9 mm), válcovitého nebo
oválného tvaru těla, hnědě až černě zbarvení, vnějškem podobní
červotočovitým. Hlava je kulovitá. Shora je viditelná jen z části
anebo je zcela ukryta pod předním okrajem velkého štítu. Tykadla mají paličkovitý tvar. Oči jsou složené, ledvinovitého tvaru,
výjimečně rozdělené na dvě části. Štít je oválný nebo válcovitý. Nohy jsou poměrně krátké, opatřené pětičlennými chodidly.

Výměna výtlakového potrubí a oprava vodojemu jsou hotové

Výtlakové roury byly vyměněny v délce skoro 2 kilometry. Vede z úpravny vody Pod Horou až do vodojemu na Strážích. Ten byl také
kompletně opraven. Jak fasáda, tak střecha i interiér.

4

Letní tábor

Číslo
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Letní příměstské tábory v Nesměni byly opět plné
radosti a nových zážitků
Vzhledem k nepříjemné situaci, která nás od března provázela, jsem měla velké obavy,
zda se letošní příměstské tábory vůbec budou moci uskutečnit. Jak se říká, kdo se bojí, zůstane sedět v koutě. Tak
jsem neváhala a i přes všechno dění kolem, jsem opět dala dohromady tým pro vedení
táborů a vylepila plakáty všude v okolí. Tak velký a rychlý
zájem nás mile překvapil. Červencový tábor byl plný tak, že
jsme museli jít dokonce i přes
limity. Srpnový termín se dětmi také obsadil a všechny přípravy mohly začít. Tábory byly vedeny instruktory - Eliška
Sýkorová, Josef Mikeš a Jana
Foučková. Tímto chci poděkovat za skvěle odvedenou práci
Pepovi i Janče.
Na prvním běhu bylo 24 dětí, což bylo náročnější na přepravu na delší trasy, tak jsme
zvolili pěší výlet na zříceninu hradu Velešín. Děti si krásně rozuměly a tím pádem nebyl problém, dělat program
ve společných skupinkách.
První tábor byl hodně kreativní a děti byly schopné strávit celé odpoledne u stavění domečků v lese. Každý den
jsme se stravovali pod místní
pergolou. Obědy byly dováženy ze Zemědělského družstva Ločenice, za což jim patří

také náš dík. Počasí nám přálo a my jsme mohli trávit celé dny na fotbalovém hřišti, či
v přírodě.
Srpnový tábor byl obsazen 12
dětmi. Opět skvělá parta a vše
bylo dostupnější. Vyrazili jsme
autobusem do soukromého bazénu v Českých Budějovicích.
Děti si výlet náramně užily.
Úžasné, hodné děti a proto nešlo jinak, než tento den zhodnotit na jedničku.
Obě party zažily i táborák s pečením buřtů, což bylo ve 33 stupních jak pro děti,
tak i pro nás dospěláky hodně
náročné, ale i přes to jsme si
den užili. Účelem táborů bylo

zpříjemnit dětem prázdniny
a každému z nich dopřát den
plný úsměvů, nových zážitků a kamarádů. Za nás to bylo
splněno na 100%. Chtěla bych
tímto poděkovat všem, kdo se
na přípravě tábora byť jen minimálně podíleli. Díky všem
sponzorům za dárečky pro děti. Hasičům Nesměň a obci děkujeme za poskytnutí vhodných prostor pro konání.
Hlavní dík patří obci Ločenice, panu starostovi Jaroslavu
Bínovi a paní Fanglbauerové,
že nás opět podpořili. Zastupitelstvo obce schválilo dotační
program v hodnotě 10 000 Kč.
Z této částky byly nakoupeny

veškeré materiály pro celý průběh obou táborů, krásné závěrečné odměny dětem a část byla
použita na úhradu stravování.
Zpětné vazby rodičů i dětí nás
utvrdily v tom, že se všem moc
líbilo. Ještě jednou moc děkuji svým kamarádům instruktorům, že jsme vše v pořádku
bez úrazů zvládli. Je pro mě
čest dělat v obci něco, co má
opravdu význam a smysl. Rodičům děkujeme, že se nebáli svěřit to nejcennější právě
do našich rukou.
Těšíme se na další letní tábory.
Eliška Sýkorová,
Josef Mikeš
a Jana Foučková

Číslo

24

Říjen - listopad - prosinec

2020

5

Mateřská škola

Děti zvládly první dny ve školce velmi dobře.
Zkušení školáčci je přijali s nadšením
I vzhledem k aktuální situaci
začal letošní školní rok poklidně. Nové děti, které nastoupily poprvé do školky, zvládly
vstup do předškolního zařízení
a první delší odloučení od rodičů na jedničku a dělají nám
radost, jak rychle se všechno naučily. Děti, které chodí
do školky už déle, přijaly nové dětičky s nadšením a učí je
s radostí nové věci, pomáhají jim s oblékáním i s úklidem
hraček.
V tomto školním roce, jak jsme
již psali, bylo méně akcí a společných aktivit. To se týkalo
i tradičního podzimního tvoření, které bylo vždy realizováno na dvorku nebo uvnitř školky za přítomnosti rodičů a jejich
dětí. Další akce jsme museli také podstatně omezit. První akcí,
která byla pro děti připravena,
bylo hudební divadlo DO-REMI. Je to zábavný pořad plný
písniček a pohybových činností.
O několik dní později k nám
přijela paní lektorka z ekocentra Šípek s výukovým programem „Jak se peče chléb“. Společně s dětmi jsme zjistili, co
vše je potřeba, než se dostane chléb na náš stůl. Vyzkoušeli jsme si všechny činnosti,
které jsou nutné pro přípravu
chleba, a to od samotné přípravy pole na setí, sklizeň obilí,
zpracování obilí, výrobu mouky až po vlastní výrobu těsta, jeho zadělání, vykynutí a upečení.
Chléb jsme si ve školce ten samý den ještě upekli a děti ho dostaly na svačinku.
Pravidelně k nám také dochází manželé Balkovi ze ZUŠ Trhové Sviny, kteří nás navštěvují s hudebním programem
vždy jednou v měsíci – pro děti je hodina hudebních činností vždy velkým zážitkem a moc
se na ni těší.
V listopadu na naše pozvání přijela paní logopedka, která nám pomohla s diagnostikou

dětí, doporučila nám logopedická cvičení a také nám pedagogům poradila, jak se zaměřit
na logopedické vady.
Dalším divadlem, které naší
školku navštívilo, bylo loutkové divadlo Divoloď s příběhem
„Jak čertík psal vánoční přání“.
Loutkoherce Jiřího Reindla děti
mají rády, je vtipný, přitom poučný a děti si s ním mohou zadovádět. Z příběhu plynulo poučení, že čertík i děti si nemusí přát spoustu dárků, ale mají
si přát jeden velký, který opravdu chtějí. Je jim také dovoleno
vzít si do ruky jeho vlastnoručně vyrobené loutky a vyzkoušet, jak se loutka vodí. Také
si mohou prohlédnout zákulisí
zblízka.

Protože děti v průběhu podzimu donesly do školky hodně kaštanů a dalších přírodnin,
odnesli jsme ty, které jsme nezpracovali na výtvarné činnosti, zvířátkům do lesa. Přírodovědnou vycházku jsme
uskutečnili jednoho pěkného listopadového dne. Všechny děti, i ty nejmenší, dlouhou
túru zvládly a s radostí zvířátkům vysypaly nasbírané zásoby do krmelce a na pole u lesa. Hledali jsme také společně
pobytové stopy zvířat, třeba
peří, parohy, rozbitá hnízda
a podobně.
V prosinci nás navštívil Mikuláš se svojí družinou, děti dostaly mikulášskou nadílku a již
jako tradičně si čert nikoho

z dětí neodnesl. Máme totiž samé hodné andílky.
Ke konci roku jsme také zvyklí si připravit vánoční besídku. Ta letos také byla, ale bohužel bez přítomnosti rodičů.
Natočili jsme vystoupení dětí na video a předali nahrávku rodičům, aby měli památku
alespoň v této formě. Ve školce jsme si celé adventní období v klidu užili, školku jsme
si nazdobili, ustrojili vánoční
stromeček, pekli perníčky, vyrobili adventní věnec a vyrobili s dětmi malý dárek.
Přejeme všem krásné Vánoce, štěstí a zdraví v novém roce 2021.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

6

Z Ločenic a Nesměně

Náš hasičský žebřík
prošel opravou
Bez hasičského výsuvného žebříku se bohužel neobejdeme. Používá se hlavně při
opravách veřejného osvětlení a při výměně žárovek. Jeho
kladky a lana byly již ve velice špatném stavu a proto jsem
se rozhodl ho nechat opravit.
Vše potřebné bylo vyměněno

odbornou firmou a byla provedena i řádná revize. Namontovaly se nové pneumatiky
a provedl nátěr celé konstrukce. Na žebřík se nechal udělat
přístřešek aby na dešti a sněhu
netrpěl.
Jaroslav Bína, starosta obce

Číslo
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Rybník Dolňák v Nesměni
bude opraven
Částečné opravy se dočkal i rybník zvaný Dolňák v Nesměni.
Odřezal se starý plot a vybourala se rozpraskaná betonová podezdívka. Vyčistilo se dno, které bylo za ta léta již docela zanesené. Panely, které ohraničovaly boky rybníka, se nahradily lomovým kamenem a do rybníka

budou přivádět vodu nové roury. Stávající stavidlo se pouze
opraví speciální hmotou a osadí
se nová hradítka. Kolem celého
rybníka bude upraven terén. Bude to vypadat hned jinak, než ta
škaredá zelená nádrž, která tam
byla doposud.
Jaroslav Bína, starosta obce

UPOZORNĚNÍ

Vytápíte peletami? Norma nestačí, požadujte certiﬁkaci!
S nadcházející zimní sezónou
je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou roste
i nabídka a pelety nabízí celá
řada výrobců. Spotřebitel by
měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma
ČSN EN ISO 17 225-2 je pro
výrobce pouze technickým
doporučením a není právně
závazná. Osvědčení o kvalitě
je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá
do laboratoře.
Rozhodujícím
ukazatelem
kvality pelet je mezinárodní

certifikace ENplus®, kte- licence. Pokud jsou pelety
rou v současné době vyžadu- volně ložené, je tato certifije značná část výrobců pele- kace uvedena v dodacím listových spalovacích zdrojů. tu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může
V tomto případě
pochlubit certicertifikační orgán
fikací s nejvyškontroluje
celý
ší jakostí A1, ze
proces – od kvazahraničních výlity vstupní suroviny přes výrobu,
robců má certifiskladování, makaci ENplus® jen
Činnost Energy Centre
nipulaci, obchod77 %. NekvalitČeské Budějovice
ní procesy a periní pelety mohou
je spolufinancována
odicky 1x ročně
poškodit
kotel,
z rozpočtu
kontrolu
kvalisnížit
jeho
životJihočeského kraje
ty pelet. Certifinost a mít negakované pelety jsou na obalu tivní dopad na životní prořádně označeny logem certi- středí. Nákup levných pelet
fikace, třídou kvality a číslem proto nemusí být ve finále

tím nejlepším a nejlevnějším
řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při
volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou a komerčně
nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro
energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel.
čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník):
800 38 38 38.
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Z Ločenic

Knihovnické střídání v Ločenicích
Hanka Lecová končí,
na vlastní žádost, k 31.
prosinci 2020 jako knihovnice v Místní lidové
knihovně v Ločenicích.

románů, beletrii, detektivky, ale časem jsem si vybrala témata, která jsou mi bližší.
Nyní čtu nejraději historické romány, současnou beletrii
a také něco na odlehčení.

Ve středu 9. prosince jsem
si Hanku Lecovou pozval
na obecní úřad, abych jí poděkoval za dlouholetou činnost a při této příležitosti vznikl krátký rozhovor.
Jaké okolnosti Tě přivedly
do knihovny?
Do knihovny mě přivedla
hlavně velká láska ke knihám,
kterou mám již od dětství.
Do knihovny jsem nastoupila
v době, kdy v Ločenicích starostoval pan Pícha a během
mého působení v knihovně se
vystřídalo na obecním úřadě
pět starostů. Knihovna se celkem dvakrát stěhovala. Jako
knihovnice jsem zde působila
asi 33 let.
Jak hodnotíš svou práci
v knihovně?
Snažila jsem se, aby lidé měli co číst. Měla jsem radost

Jakou dobrou radu máš
pro svého nástupce?
Hlavně umět vybrat ten správný žánr svým čtenářům.

z toho, když jsem lidem doporučila nějakou knihu a oni mi
poté za to zpětně poděkovali.
Starším občanům jsem knihy
nosila k zapůjčení i domů.

Prozraď, co Ty osobně
ráda čteš?
V mladším věku jsem četla
vše - od sci-fi, dobrodružných,
historických či romantických

Místní lidová knihovna v Ločenicích bude
v novém roce 2021 nadále v provozu
Novým knihovníkem se stal pan Jan Cempírek.
Provozní doba bude v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin.

Jak se Ti během tak
dlouhého působení
v knihovně pracovalo?
Byla jsem spokojená, dělala jsem knihovnici moc ráda.
Po celou dobu mého působení jsem se vždy těšila na nové knižní tituly a také na čtenáře, se kterými jsem si ráda
popovídala.

Děkuji Ti jménem obce za tvou
dlouholetou knihovnickou činnost a přeji šťastné prožití vánočních svátků a hlavně hodně
zdraví do dalších let.
Jaroslav Bína,
starosta obce

INFORMACE

Pošta Partner Ločenice je od listopadu také Balíkovnou
Pošta Partner Ločenice se
od listopadu 2020 stala Balíkovnou, ve výdeji zásilek
se pro zákazníky nic nemění, i nadále je využíván kód
pro vyzvednutí, zaslaný SMS
zprávou nebo na e-mail, příp.
lze balík vyzvednout s občanským průkazem. Výhodou při
nákupech v e-shopech je zpravidla nižší dopravné u balíku zaslaného do Balíkovny.
Zásilky na dobírku, případně
platbu za poštovní služby lze
zaplatit platební kartou všech
peněžních ústavů.
Další změna se týká poplatku za využití dálnice. Dálniční známka pro vozidla do 3,5 t

ve formě nálepky rokem 2020
končí. Od roku 2021 bude
platná elektronická dálniční

známka. Tuto známku lze pořídit i na poště v Ločenicích.
Při nákupu je potřeba znát stát

registrace vozidla, SPZ, počátek platnosti dálniční známky
a druh - na rok, 30 dní, 10 dní.
Roční dálniční známka bude
mít platnost 365 dní, když ji
zakoupíte např. 1. 4. 2021, bude mít platnost do 31. 3. 2022.
Více podrobností naleznete
na www.edalnice.cz.
Jelikož je provozovatelem
Pošty Partner v Ločenicích
Obec Ločenice, mohou zde
občané i v roce 2021 zaplatit
poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek z držení psa (příp. psa přihlásit nebo odhlásit).
Hana Huličková
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Změna poplatku za svoz komunálního odpadu
Jak jsme Vás již v minulém zpravodaji informovali, dochází od 1.
ledna 2021 ke změně poplatku za svoz komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce Ločenice schválilo na svém 22. zasedání dne
5. 11. 2020 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, jejíž
účinnost nabývá dnem 1. 1. 2021.
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba, avšak jsou během roku částečně obydleny.

Sazba poplatku:
600 Kč / fyz. osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
300 Kč / fyz. osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu starší 75 let
600 Kč / fyz. osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, avšak jsou během roku částečně
obydleny.

Osvobození a úlevy

Od poplatku se dále osvobozují:
a) poplatníci přihlášení v obci, avšak prokazatelně se nezdržují
v obci po celý rok a zároveň:
- celoročně pobývají v zahraničí, nebo
- jsou přihlášeni na ohlašovně (pokud se v obci nezdržuje), nebo
- jejich skutečný pobyt nelze zjistit, nebo
- celoročně pobývají v sociálním, zdravotnickém či vězeňském
zařízení mimo území obce,
- hradí náklady na komunální odpad na území jiné obce. Tuto
skutečnost jsou povinni prokázat v souladu s Daňovým řádem,
b) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba, a které jsou po celý příslušný kalendářní rok neobydleny.
Splatnost poplatku, je pro poplatníky přihlášené v obci k trvalému pobytu, 28. 2. příslušného kalendářního roku a pro
ostatní poplatníky k 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Celé znění nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu najdete na internetových stránkách www.locenice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva.

Změna svozového plánu komunál. odpadu

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1 písm. a),
která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Se změnou poplatku za komunální odpad dochází i ke změně svozového plánu. Svoz komunálního odpadu bude 1x za 14 dnů. Po zaplacení poplatku bude poplatníkovi vydána evidenční známka,
kterou bude označena nádoba na komunální odpad. Nádoby, které nebudou 1.3. příslušného kalendářního roku označeny evidenční známkou svozová firma nevyveze. V případě, že se poplatníci žijící ve společné domácnosti nevejdou během 14 dnů s komunálním
odpadem do jedné popelnice, lze po domluvě vydat další evidenční
známku pro druhou popelnici.

Výdaje na likvidaci odpadů jsou každým rokem vyšší.
Pro příklad uvádíme tabulku s výdaji a příjmy za poslední
3 roky.

Svoz tříděného (separovaného) odpadu z velkých barevných kontejnerů, svoz nádob na tříděný odpad v domácnostech a svoz bio odpadu je pro občany zdarma. Objemný odpad lze odvézt do sběrného
dvora ve Velešíně také zdarma, výjimky odpadu jsou uvedeny v samostatném článku.

Výdaje za likvidaci odpadů

Separovaný, bio a objemný odpad

Odpad

rok 2018

rok 2019

rok 2020 (k 30. listopadu)

komunální
separovaný
bio
objemný
CELKEM

383 684,246 283,166 221,134 980,931 168,-

440 381,323 982,179 687,162 184,1 106 234,-

431 602,360 731,201 922,105 538,1 099 793,-

Příjmy za odpady
Odpad

rok 2018

rok 2019

rok 2020 (k 30. listopadu)

komunální (od občanů)
separovaný (od EKO-KOM)
CELKEM

326 490,92 074,418 564,-

342 066,109 418,451 484,-

374 693,87 220,461 913,-

Rozdíl

rok 2018

rok 2019

rok 2020 (k 30. listopadu)

výdaje z rozpočtu obce

512 604,-

654 750,-

637 880,-

Číslo
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Svoz odpadu

Svozové plány pro rok 2021
Svozový plán pro rok 2021 - Platí od 7. ledna 2021
Komunální
odpad

BRKO

PLASTY
1100 l

PLASTY
a PAPÍR 240 l

PAPÍR
1100 l

SKLO

Kovové obaly

LOČENICE

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

1x za 4 týdny
PÁTEK
dle rozpisu

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 30 dní

1x za 30 dní

NESMĚŇ

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

1x za 4 týdny
PÁTEK
dle rozpisu

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 30 dní

1x za 30 dní

Svozový plán
pro komunální odpad
platný od 7. ledna 2021

Svozový plán pro separovaný odpad –
PLAST, PAPÍR (popelnice v domácnostech)
platný od 8. ledna 2021

MĚSÍC

SVOZ 1x za 14 dní
sudý týden / ČTVRTEK

MĚSÍC

PLAST / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK

PAPÍR / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK

leden

14. 1., 28. 1.

leden

8. 1.

22. 1.

únor

11. 2., 25. 2.

únor

5. 2.

19. 2.

březen

11. 3., 25. 3.

březen

5. 3.

19. 3.

duben

8. 4., 22. 4.

duben

2. 4., 30. 4.

16. 4.

květen

6. 5., 20. 5.

květen

28. 5.

14. 5.

červen

3. 6., 17. 6.

červen

25. 6.

11. 6.

červenec

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

červenec

23. 7.

9. 7.

srpen

12. 8., 26. 8.

srpen

20. 8.

6. 8.

září

9. 9., 23. 9.

září

17. 9.

3. 9.

říjen

7. 10., 21. 10.

říjen

15. 10.

1. 10., 29. 10.

listopad

4. 11., 18. 11.

listopad

12. 11.

26. 11.

prosinec

2. 12., 16. 12., 30. 12.

prosinec

10. 12.

24. 12.

Svozový plán pro BIO odpad

Poplatky

Měsíc

Den

Měsíc

Den

Březen

31. 3.

Srpen

Duben

14. 4., 28. 4.

Září

Květen

12. 5., 26. 5.

Říjen

4. 8., 18. 8.
1. 9., 15. 9.,
29. 9.
13. 10., 27. 10.

Červen

9. 6., 23. 6.

Listopad

10. 11., 24. 11.

Červenec

7. 7., 21. 7.

Platba poplatku za komunální odpad pro rok 2021 a výběr poplatků ze psů bude zahájen v pondělí 11. ledna 2021
(pouze v úředních hodinách).
Platba poplatku a výběr poplatků ze psů v Nesměni bude v pondělí 18. ledna 2021 v budově bývalé školy
(16:00-18:00).
Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů lze uhradit i na Poště partner v Ločenicích.

10

Informace

Číslo

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

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
Pošta Partner Ločenice
Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529

tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz
Knihovna Ločenice
Budova čp. 165 (bývalá pošta)
Pondělí 15:00 – 17:00 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Říjen - listopad - prosinec

2020

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,

Mateřská škola Ločenice

24

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
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa

Pouze na objednání

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
12:00 – 17:00
8:00 – 10:00

12:00 – 13:30
12:00 – 13:30
12:00 – 13:30
17:00 – 18:00
10:00 – 12:00

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

Konec telefonní pevné linky. Dne 31. prosince 2020 bude ukončen provoz pevné telefonní linky Obecního úřadu Ločenice:
387 962 164. Telefonní číslo do kanceláře obce je 702 124 413.

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.

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.

PROVOZNÍ DOBA:
Od 1. 3. do 31. 10.

pondělí až čtvrtek 12:00 – 17:00
pátek
10:00 – 17:00
sobota
8:00 – 13:00

Od 1. 11. do 28. 2.

pondělí až čtvrtek 11:00 – 16:00
pátek
9:00 – 16:00
sobota
8:00 – 13:00

Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 608 839 101
Upozorňujeme, že není možné vozit odpad do sběrného dvora v Trhových Svinech. Obsluha sběrného dvora odpad nepřevezme.

Číslo
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Inzerce

SVATBY, ROZLUČKY, SPOLEČENSKÉ A VIP
AKCE, NAROZENINOVÉ OSLAVY A JINÉ

FIRMA ŠUSTR

VODA
TOPENÍ
IČ: 12886343
Nesměň 81, 374 01
Ločenice

FACEBOOK:

LIMUZÍNOU PO JIŽNÍCH ČECHÁCH

Tel.: +420 773 119 552

www.svatbyslimuzinou.cz

PROVÁDÍME DODÁVKU
A MONTÁŽ
INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ
PALIVA

Kominictví Jindřich Hlavatý
Provádíme čištění a provozní
revize spalinových cest,
vložkování komínů, opravy
komínů na pevná
i plynná paliva

podle novely zákona
O ovzduší
č. 201/2012 Sb.

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
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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
ZÁKUSKY MINIZÁKUSKY KLASICKÉ DORTY
ATYPICKÉ DORTY DORTY NA PŘÁNÍ SVATEBNÍ 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 15. 3. 2021.
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.

