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Rekonstrukce silnice Ločenice –
Svatý Jan nad Malší pokračuje
podle stanoveného harmonogramu

Máme již cca dva měsíce po zahájení
stavby a první úsek je téměř připravený
pod základní vrstvu asfaltu. V tomto úseku proběhlo 5 kontrolních dnů za účasti
SÚS České Budějovice, EUROVIA CS,
Obce Ločenice, PRIS - projektové kanceláře, BOZP, Čevak a. s., MěÚ Trhové
Sviny a společnosti Inbest. Při každém
kontrolním dnu se prochází celá stavba
a provádí se zápis. Případné změny se řeší a konzultují přímo na místě. Jedna zásadní změna je, že se již v dalších úsecích stavby nebude zřizovat suchovod

a dojde rovnou k pokládce nového vodovodu. Zásah do projektu byl konzultován a schválen hlavním stavbyvedoucím a projektantem. Tato změna ušetří
nějaké finance. Na pravé straně křižovatky zmizel živý plot a vlastník nemovitosti čp. 58 se rozhodl na vlastní náklady postavit kamenný taras, na který bude
navazovat nový chodník, který svojí šířkou umožní bezpečné procházení touto
křižovatkou.
(Pokračování na straně 2)

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
léto máme v plném proudu a provází nás
krásné letní počasí, které nám dodává pohodu a dobrou náladu. Co jsem sliboval
v minulém zpravodaji se začíná pomalu plnit. Rekonstrukce silnice
III/1567- Ločenice – Sv.
Jan nad Malší začala dle
harmonogramu a první
etapa je nahrubo téměř
hotová. Začalo se s etapou druhou. Na plánovaný nový chodník směr hřiště je již vydané stavební povolení a v nejbližší době
se do něho pustí vysoutěžená firma. Slibovaný vrt na pitnou vodu se začne vrtat na přelomu června a července a parcely ZTV 2 také finišují do zdárného konce
a zanedlouho proběhne očekávaný prodej zájemcům. Co se týká kulturních akcí,
tak bohužel opravdu žádné nebudou. Vše
jsme znovu společně projednávali na našem zasedání ZO a i po domluvě se zastupiteli z Nesměně pro letošek vynecháme
větší kulturní akce. Můžeme udělat třeba
jen nějaké odpolední posezení pro občany
a nebo fotbalový turnaj, ale vše bez muziky. Vydržme a v příštím roce se to zase snad vše rozjede. Rád bych Vám všem
ještě sdělil jednu informaci ohledně dotací, které se nám pro letošek podařilo sehnat. Díky těmto penězům můžeme v naší vesnici zase něco hezkého a užitečného
postavit a vybudovat. Jedná se o celkovou
částku 5 264 278 Kč.
Přeji vám všem krásné slunné léto a hezky prožitou dovolenou.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Rekonstrukce silnice pokračuje...

... a v získávání dotací se nám letos také daří
(Dokončení ze strany 1)
Rád bych Vás seznámil s dotacemi, které se nám podařilo získat na tuto stavbu. Již schválené máme 1 400 000 Kč na vodovod a 2 150 000Kč na kanalizaci. Tyto dvě dotace nám poskytl
Jihočeský kraj. Ve schvalovacím procesu je dotace na chodníky
v částce 1 242 336 Kč z MAS Sdružení Růže – IROP. Celkem

se tedy sehnalo 4 792 336 Kč. Mám s této částky nemalou radost, protože nám pomůže při financování tohoto mimořádného
projektu. O dalším průběhu Vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje. Pokud někdo z Vás má nějaký dotaz k této stavbě, tak se klidně za mnou zastavte nebo zavolejte a společně to
můžeme prodiskutovat.
Jaroslav Bína, starosta obce

Tradiční vítání nově narozených občánků
našich obcí proběhne na začátku září tohoto roku. Rodiče dětí budou včas informováni.

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. srpna 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
Vítězem z minulého kola je Petr Jílek ml. z Ločenic, který správně uhodl, že
se jedná o Odkalovací nádrž
v Ločenicích.
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Stavba nového chodníku ve spodní části obce
začne v nejbližší době
I o tomto projektu jsem Vás
informoval již v předchozích číslech zpravodaje. Máme zpracovaný projekt a vyřízené stavební povolení. V nejbližší době budeme připravovat výběrové řízení na zhotovitele celého projektu. Tento chodník umožní občanům
ze spodní části obce bezpečné přecházení přes komunikaci směr Besednice. Na vjezdu
na místní komunikaci III tř. 3c
směrem ke hřišti bude umístěn zvýšený přejízdný práh,

který by měl zpomalit řidiče jedoucí tímto směrem. Tuto úpravu jsem sliboval občanům, kteří bydlí v této ulici.
Nebojte se, nezapomněl jsem.
I na tento projekt se nám podařilo sehnat dotaci z Programu
obnovy venkova a to v částce
280 000 Kč. Část tohoto nového chodníku nám pomůže zvýšit bezpečnost chodců v tomto
nebezpečném úseku a o to nám
všem jde.
Jaroslav Bína, starosta obce

V červenci bude dokončen
další vrt na pitnou vodu
Jako každý rok, i letos máme v plánu udělat něco pro dostatek pitné vody pro občany u nás a ve Svatém Janě nad Malší.
V Ločenicích se neustále staví nové rodinné domy a musíme tedy zajistit i dostatek pitné vody. Budeme tedy vrtat další nový
vrt. Máme stavební povolení, máme vybranou firmu na realizaci a máme dotaci ze Státního fondu životního prostředí České
republiky 176 298 Kč tedy 60 % z celkové částky 293 830 Kč
bez DPH. Jak se říká každá koruna dobrá. Termín realizace vrtu
je stanoven na přelom června a července. Vody není nikdy dost
a proto musíme vždy přemýšlet dopředu, jak předejít možnému
problému.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Zvelebování obce Nesměň úspěšně pokračuje
Místní komunikace

Dětský koutek na hřišti

Pergola - vchod do budovy

V průběhu tohoto roku bude třeba opravit stav některých místních komunikací.
Především je to potřeba ve směru na Něchov, směr pod vsí k bývalému prasečáku a cestu k výstavbě nových rodinných
domů u bývalé slepičárny. Toto postupně
provádí firma Luděk Pelech.

Po konzultaci se zahradnickou firmou bude vysazen nízký živý plot, který opticky ohraničí hrací prvky na dětském hřišti. A dalším z důvodů je i omezení vstupu
psů do tohoto prostoru. Tato aktivita by
měla proběhnout v co nejkratší době. Vysazeny budou habry, vše již je objednáno.

Vzhledem k nevyhovujícím starým dveřím do budovy KD Nesměň ze strany pergoly byly tyto dveře vyměněny za nové, plastové, s patřičnou tepelnou izolací.
V zimním období budovu temperujeme,
tak aby nám nezamrzla voda a topení
a nedocházelo k únikům tepla.

Oplocení hřiště u budovy bývalé školy bylo nanejvýš důležité

Byl již nejvyšší čas dobudovat oplocení hřiště v Nesměni u budovy bývalé školy. Vzhledem k blízkosti silnice nebylo doporučeno odbornou firmou použít podhrabové desky, které jsou
již u postaveného plotu. Proto se vyzdívá základ pod plotem,

aby vše bylo dostatečně pevné a vydrželo to pro další generace.
Na tuto podezdívku bude namontován plot, za brankami na fotbalovém hřišti budou nainstalovány ochranné sítě. Kolem plotu
je naplánován chodník.
Bohumír Tomek, místostarosta obce

Plánované společenské akce se konat nebudou. Jedna gurmánská ano
Vzhledem ke stále trvajícím
omezením z důvodu koronavirové epidemie byly zrušeny tradiční kulturní akce
v Nesměni. Nekonal se tedy 19. června 2021 fotbalový turnaj a po něm rocková
pouť, nebude ani pouťové posezení se Šumavankou, které
mělo být v neděli 27. června
2021, a též byl zrušen rockový večer s kapelou Kabát Revival Plzeň. Bohužel asi nebude ani divadlo.

Ale alespoň něco,
Sbor dobrovolných hasičů v Nesměni uspořádá
14. srpna 2021 za dodržení

protipandemických opatření
pečení selete u pergoly. O podrobnostech této akce budete
informováni. Zúčastnit se budou moci občané, i chalupáři,
ale za podmínek, které budou
platit v době konání akce.
V případě, že máte zájem být
informováni o dění v obci, zasílám informační SMS na vaše mobilní telefony. Pokud je
nedostáváte, tak nemám vaše
telefonní číslo. Máte-li o tuto
službu zájem, zašlete mi vaše
telefonní číslo s vaším jménem
a budete informováni.
Moje tel. číslo je 602 932 222.
Bohumír Tomek,
místostarosta obce

Pečení selete je rituál s nezaměnitelnou atmosférou, má svou
královskou disciplínu. Tak se dá označit rožnění selete. Bývá
událostí svého druhu společenskou, i když bez fraku a večerních rób. Smysl velkého rožně je zřejmý: kulinářský zážitek!
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Mateřská škola

Kapacita školky je dětmi zcela naplněna.
Těšíme se na nové společné zážitky
Po celý březen a část dubna
byla naše mateřská škola uzavřena z důvodu epidemiologických opatření. Našim předškolním dětem jsme zasílali
domů nabídky vzdělávacích,
výtvarných i pohybových činností. Když jsme se zase všichni společně ve školce sešli,
úkoly jsme si prohlédli, zhodnotili společně s dětmi a případně doplnili.
Mateřská škola byla po zlepšení epidemiologické situace
opět otevřena v polovině dubna. Provoz byl zpočátku pouze pro předškolní děti. Využili
jsme tuto příležitost a věnovali
se společným činnostem a rozvíjení dětí po stránce pohybové,
estetické a rozumové tak, aby
byly dobře připravené na vstup
do základní školy. Poté přišly
i mladší děti. Zase jsme se tu
sešli všichni téměř v plném počtu a hned bylo vše veselejší.
I když nám počasí moc nepřálo, bylo chladné a deštivé jaro.
Ale koncem května se počasí
umoudřilo, a umožnilo nám být
s dětmi více venku.
Na jaře proběhl také zápis nových dětí do naší mateřské
školy. Opět máme zcela naplněnou kapacitu školky a již
se těšíme na nové společné
zážitky.

V pondělí 31. května jsme
ke Dni dětí uspořádali sportovní dopoledne za účasti sportovního klubu DYNAMO České Budějovice. Přijel
pan trenér a dětem připravil
dráhu z kuželů, lana a kruhů
a děti musely plnit různé úkoly a tak si protáhly pořádně svá
těla. Po celé dopoledne na zahradě MŠ si děti užily krásný,
slunečný den a za odměnu dostaly sladkosti, meloun a hlavně velkou „zlatou“ medaili.
Kromě soutěže jsme si i zatancovali na disco hudbu. Všichni jsme si dětský den užili a těšíme se na další akce, které
nás ještě v tomto školním roce čekají.

Začátkem června proběhlo fotografování dětí celé třídy a také jednotlivých předškoláků
na tablo, které bude opět možné vidět v místním obchodě
s potravinami v Ločenicích.
V polovině června jsme vyrazili na výlet, který uspořádala MAS Sdružení růže. Pro
děti je vstupné i doprava zcela zdarma. Výlet s názvem
„Cesty za poznáním“ byl naplánován do ZOO Na Hrádečku a do Obludiště u Jindřichova Hradce. Nadšení dětí bylo
veliké, budou mít určitě dlouho na co vzpomínat.
Poslední akcí před koncem
školního roku je jako každý
rok rozloučení s budoucími

školáky, na které byli pozváni
rodiče a pan starosta obce Ločenice. Děti obdržely od MŠ
Ločenice knížku a malý dárek a od pana starosty dostaly
školní potřeby a jiné upomínkové předměty. Akce proběhla venku na dvorku, kde jsme
se společně vyfotili a důstojně
se s našimi nejstaršími dětmi
rozloučili a popřáli jim hodně
štěstí na další vzdělávací cestě.
O prázdninách nebudeme zahálet, stále zvelebujeme naše
prostředí, a to nejen ve třídě,
ale i na zahradě MŠ, abychom
se tu po prázdninách v novém
opět s dětmi setkali.
Olga Becherová,
Andrea Bulková
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Z Ločenic je možno pozorovat Alpy
Nejvzdálenějším bodem, který můžeme pozorovat od vodojemu z vrchu Stráž u Ločenic, je alpská hora Grosser
Priel ležící v rakouském pohoří Totes Gebirge. Je ze
Stráže pozorovatelná jihozápadním směrem nejspíše ráno nebo k večeru, nejlépe dalekohledem, někdy i pouhým
okem. Vyčnívá těsně nad lesnatými pohraničními vrchy
u Českého Heršláku resp. Horního Dvořiště (ty jsou vzdálené cca 25 km vzdušnou čarou).
Na snímku vpravo jsou první
domy Sv. Jana n. Malší.
Foto 14. 6. 2021,
Jan Cempírek st.

Informační cedule na Stráži v Ločenicích
budou sloužit místním občanům i turistům
Již nějaký čas spolupracuji
s panem Cempírkem na vytvoření info tabulí, které budou postupně umístěny na kopci Stráž
v Ločenicích. Z tohoto kopce je

neuvěřitelný pohled na všechny strany a je opravdu vidět
mnoho zajímavých objektů, jak
u nás tak i na Rakouské straně.
Máme již vyhotoveno mnoho

fotografií a již jsou vyrobeny
i první dva info panely. Zde
máte náhled jednoho z nich.
Snad najdeme vhodný kousek
pozemku na který info panely

umístíme a pak se budou moci
všichni podívat na krásné panorama v okolí.
Jaroslav Bína,
starosta obce
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Knihovna

Knihovna Ločenice získala
dotaci a je zapojena
v automatizovaném systému
Jak jsme vás již informovali v předchozím zpravodaji, požádali jsme na konci roku 2020 o dotaci z rozpočtu Odboru
umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na zapojení obecní knihovny Ločenice do regionálního automatizovaného systému.
Dne 6. května jsme obdrželi rozhodnutí o schválení poskytnutí této dotace ve výši 27 000 Kč.
Bylo zakoupeno nové vybavení - počítač, LCD dotykový monitor, multifunkční tiskárna, projektor, čtečka čárových kódů a bezdrátový set klávesnice a myši v celkové výši
42 713,10 Kč. Naše spoluúčast, která byla hrazena z rozpočtu
obce je 36,8 % (tj. 15 713,10 Kč).
M. Fanglbauerová

Knižní fond naší knihovny je již k dispozici
na internetových stránkách
Vážení čtenáři, jak už možná
víte, po umístění nové IT techniky, proběhla dne 26. května 2021, za pomoci pracovnic
Jihočeské vědecké knihovny České Budějovice, katalogizace knižního fondu v naší
knihovně. V podstatě se jedná o to, že všechny knihy, které mají ISBN /The International Standard Book Number/
zhruba rok vydání 1990 a dále, byly opatřeny naším novým
čárovým kódem MLK Ločenice a přírůstkovým číslem.
V praxi to hlavně znamená, že
seznam celého knižního fondu je k dispozici na internetu
na stránkách: https://locenice.
knihovnybudejovicka.cz/arl-reg/cs/index/. Další výhodu
mají registrovaní čtenáři, kteří si již nyní mohou vybrané
knihy přes internet rezervovat
a následně v knihovně vyzvednout. Z tohoto důvodu je potřeba, aby všichni čtenáři vyplnili novou přihlášku a souhlas
se zpracováním osobních údajů. Tímto bych vás rád poprosil o dodržování výpůjční

doby, která je podle knižního řádu 2 měsíce u knih a 14
dní u časopisů. Je škoda, když
nějaká nečtená kniha nebo časopis leží někomu doma a jiný by si ji rád přečetl. Bohužel některým to trvá i několik
let. Knihy můžete vrátit v otevírací době, která je každou
středu od 15:30 do 17:30 hod.

Přece jenom díky velkorysosti
naší obce je užívání knihovny
zdarma, tak proč nedodržovat
tato jednoduchá pravidla. Díky starostovi, paní účetní a paní administrátorce se nákupem
nových knih rozšiřuje i knižní fond. Letos už přibylo kolem 25 exemplářů a nově další
časopis: Epocha. Snažil jsem

se vybírat z co nejvíce žánrů,
a to od dětských a sportovních,
přes alternativní, duchovní,
thrillery až po hudební, nebo třeba poezii či detektivku.
Zkrátka, aby si mohl každý vybrat podle svého vkusu. Na závěr bych ještě rád poděkoval
všem lidem, kteří přinesli ,,nechtěné“ knihy. Některé byly
opravdu pěkné, a pokud měly
ISBN, zařadil jsem je do fondu knihovny. Starší knihy jsem
umístil do našeho regálu místo
knihobudky, kde jsou zdarma
k dispozici pro ostatní zájemce. Další informace o knihovně naleznete na facebooku
na stránkách Obecní knihovna
Ločenice.
Jaroslav Sedlák, knihovník
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Ločenice získaly z dotace elektronickou úřední desku
Sdružení místních samospráv ČR realizuje ve spolupráci s obcí Ločenice projekt
„Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR“ – dále jen „projekt“, jehož cílem
je zefektivnit a modernizovat komunikaci napříč zájmovým územím Sdružení místních samospráv ČR. Projekt
se primárně zaměřuje na cílovou skupinu veřejnosti, která
je zastoupena občany daných
samospráv, jakožto klienty veřejné správy. Projekt je podpořen z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Sdružení v rámci projektu pořídí elektronické moderní komunikační

prostředky pro zapojené obce, města a městyse v kontextu
nástrojů eGovernmentu. Bude
se jednat o elektronické úřední desky jako moderní komunikační prostředky nahrazující
zastaralou „papírovou“ verzi, dále u části obcí pořízení
aplikací a modernizace webových stránek. Hlavním důvodem pro realizaci daného projektu je zajištění maximálně
přátelského, transparentního
a otevřeného prostředí ve veřejných institucích v dotčených územních celcích. Naše
obec uhradí příspěvek ve výši
15 058 Kč, který odpovídá 5 %
spoluúčasti na celkových výdajích projektu.
Jaroslav Bína, starosta obce

U autobusové zastávky v Nesměni byl vysazen strom
Jak jistě víte, byli jsme nuceni v loňském roce porazit strom
u autobusové zastávky v Nesměni, který byl dlouholetou ikonou Nesměně. Smrk byl vyhnilý a hrozilo nebezpečí pádu. Již
tehdy jsme slíbili, že zasadíme strom nový. Vzhledem k pandemické situaci a letošní dlouhé zimě došlo k tomuto počinu až
letos, a to 17. dubna 2021. Bylo v plánu, že tuto akci pojmeme jako sváteční událost za účasti občanů, spojenou s menším posezením pod pergolou. Bohužel opět vzhledem k pandemii, se toto uskutečnit nemohlo. Takže strom byl vysazen
pouze za účasti zastupitelů obce za Nesměň. Zasazený strom je
dub letní, je zasazen tak aby splňoval všechny podmínky, dostatečnou vzdáleností od silnice a sousedního soukromého pozemku. O strom je též nutné se starat, takže jej jezdím pravidelně zalévat, kontrolovat jeho stav, aby se za pár let stal opět
ikonou Nesměně.

Víte, že...
Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité, daří se mu i na vlhkých hlinitých
půdách. Je mimořádně odolný proti větru. Lépe snáší střídání
podnebí než dub zimní. Strom roste velmi pomalu, zralého věku
dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i 2 000 let. Za nejstarší žijící dub České republiky je považován Žižkův dub v Náměšti, jehož věk dendrochronologická metoda určila na více než 1 000 let. S obvodem kmene 1 010 cm je
zároveň i naším nejmohutnějším žijícím dubem letním. Z odumřelých stromů ho o 30 cm překonává Goethův dub, který stojí
v Krásném Dvoře. Maximální zaznamenané výšky v Čechách –
57 metrů – dosáhl dub u Mostu poražený roku 1905. Tato výška
je ale značně netypická, obvyklé je rozpětí 30-35 metrů.
Bohumír Tomek, místostarosta obce
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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 směsný komunální
odpad platný od 7. ledna 2021
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SVOZ 1x za 14 dní
sudý týden / ČTVRTEK
14. 1., 28. 1.
11. 2., 25. 2.
11. 3., 25. 3.
8. 4., 22. 4.
6. 5., 20. 5.
3. 6., 17. 6.
1. 7., 15. 7., 29. 7.
12. 8., 26. 8.
9. 9., 23. 9.
7. 10., 21. 10.
4. 11., 18. 11.
2. 12., 16. 12., 30. 12.

Svozový plán pro separovaný odpad –
PLAST, PAPÍR (popelnice v domácnostech) platný od 8. ledna 2021
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

PLAST / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK

PAPÍR / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK

8. 1.

22. 1.

5. 2.

19. 2.

5. 3.

19. 3.

2. 4., 30. 4.

16. 4.

28. 5.

14. 5.

25. 6.

11. 6.

23. 7.

9. 7.

20. 8.

6. 8.

17. 9.

3. 9.

15. 10.

1. 10., 29. 10.

12. 11.

26. 11.

10. 12.

24. 12.

Třídění odpadu ,,od prahu domu“
přijali občané s pochopením
Od konce listopadu roku 2020
začala obec Ločenice vydávat do rodinných domů nádoby na tříděný odpad – papír
a plast. Jedná se o systém svozu odpadu takzvaně „od prahu domu“. Smyslem projektu
je, že lidé už nemusí vytříděný papír a plasty nosit v taškách, či pytlích na sběrná
hnízda, protože vše pohodlně
vyřeší nádobami přímo u svého domu. Celkem bylo během
půl roku vydáno 98 nádob
na plast a 59 nádob na papír.
Tyto nádoby jsou pro občany
v pronájmu (240,- Kč/nádoba/

rok), svoz je 1× za měsíc. Díky těmto nádobám byl snížen podíl tříděného odpadu
v kontejnerových místech,
které jsou umístěny v Ločenicích a Nesměni. Nedochází
již k tomu, že by byla sběrná
místa přeplněna a tříděný odpad byl poházen kolem. Máme zpětnou vazbu od občanů našich obcí, že jsou s touto
službou spokojeni.
Pokud by měl ještě někdo z vás
o tyto nádoby zájem, zavolejte
si do kanceláře obecního úřadu a domluvte si podrobnosti.
M. Fanglbauerová

Svozový plán
pro BIO odpad
Měsíc

Den

Březen

31. 3.

Duben

14. 4.
28. 4.

Květen

12. 5.
26. 5.

Červen

9. 6.
23. 6.

Červenec

7. 7.
21. 7.

Srpen

Říjen

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

Listopad

10. 11.
24. 11.

Září
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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 – 10:30

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)
Středa 15:30 – 17:30 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN
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OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,

Mateřská škola Ločenice

26

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.

(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 lepenku, 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
10:00 – 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

Zahájení činnosti 3. 5. 2021

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

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
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. 9. 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.

