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Školní zahrada
zkrásněla novou
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výlety i zajímavý
výukový program

Z ločenické Stráže Hasiči se loučili
vidíme i (brdskou) s létem
Prahu

Rekonstrukce silnice
Ločenice–Svatý Jan nad Malší
pokračuje již třetí etapou

Na stavbě se již započal třetí úsek. První
dva úseky jsou kompletně zabaleny podkladním asfaltem a na druhém úseku se
začaly tvořit chodníky. Na druhém úseku
stavby je několik komplikovaných míst,
která se musí někdy i složitě řešit. Jako
příklad uvádím část chodníku u č.p. 133.
Zde je velice složitá situace. Celá nemovitost je silně pod úrovní komunikace a
není jednoduché určit ten správný postup
jak chodník kolem vrat udělat. Nakonec
se tedy řešení našlo a chodník se tam
vměstná. Snažíme se dodržovat projektovou dokumentaci, ale někdy se opravdu změna udělat musí. My všichni budeme po nových chodnících chodit a tak se
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Z obce Ločenice

MŠ Ločenice

musí přizpůsobit dané situaci, aby co nejlépe vyhovovaly nám všem. Na třetím
úseku se již začala pokládat kanalizace
a v co nejbližší době bude zahájena i pokládka vodovodu.
Opěrná zeď v tomto úseku se také blíží do finále. Probíhá obkládání celé stěny lomovým kamenem a vypadá to velice pěkně. Co se týká termínů. To asi každého z nás zajímá nejvíce a klademe si
otázku ,,kdy už to bude konečně hotové?“
Tady nemám bohužel dobrou zprávu.
Celá stavba se prodlouží do 5. prosince
2021 tedy o 24 dnů. Určitě se ptáte proč?
(Pokračování na straně 2)
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SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
opět vás zdravím v našem podzimním
zpravodaji. Toto vydání bude opravdu nabité informacemi, které jsme pro vás připravili. Za tři měsíce se
v naší obci událo hodně
věcí. Rekonstrukce silnice III/1567 – Ločenice
–Sv. Jan nad Malší pokračuje s menším zpožděním. Na druhé etapě je
položen podkladní asfalt
a jsou téměř hotové obrubníky. Začala třetí etapa, kde probíhá pokládka kanalizace. Nový chodník ve spodní části obce je již také rozpracován. Vrt na
pitnou je vyvrtán a bude se připravovat jeho vystrojení. Prodej parcel ve druhé zástavbě ZTV2 se začne co nejdříve prodávat formou licitace. ZO bude na svém dalším zasedání schvalovat záměr o prodeji obecních pozemků. Podrobněji se vše
dozvíte uvnitř zpravodaje. Jak asi všichni víte, tak nemáme hospodského. Stávají nájemce nám podal výpověď. Intenzivně
sháníme někoho nového, ale bohužel se to
moc nedaří. Pokud se nikdo vhodný nenajde, tak hospodu bude zřejmě provozovat
obec. Pokud by měl někdo zájem o provozování, jako zaměstnanec obce, kontaktujte mne. Co se týká kulturních akcí, tak plánujeme na 13. 11. 2021 setkání seniorů při
dechové hudbě a ke konci roku rozsvícení
vánočního stromu. A na konci roku ohňostroj. Na příští rok sestavíme plán akcí tak,
jak to situace dovolí.
Přeji vám vše krásný a slunný podzimní
čas.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Aktuality

Rekonstrukce silnice pokračuje
již třetí etapou
(Dokončení ze strany1))
Jeden z hlavních důvodů je nevhodné podloží v místě vozovky. Jsou úseky, kde nelze
použít stávající zeminu na zpětný zásyp
kanalizace a vodovodu a musí se nevhodné
zeminy nahrazovat štěrkodrtí a vrstvou RS
0/63 CA. Dále bylo rozhodnuto o nutnosti výměny podložní zeminy na levé straně
komunikace v km 0,130-0,300 do hloubky 400 mm pod úroveň pláně a následně

doplněno konstrukční vrstvou štěrkodrtí.
Kdy to řeknu zjednodušeně. Toto opatření se dělá, aby se nám komunikace v budoucnu nepropadala. Podle mého názoru raději oželíme pár dnů prodloužení, ale
bude to uděláno pořádně. Chápu, že je to
pro Vás všechny, kdo v tomto úseku bydlíte nepříjemné. Musíte to ještě nějaký čas
vydržet. V příštím čísle zpravodaje budu
snad již hodnotit kvalitu celého projektu.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Rekonstruovanou
silnici zkrášlí
nová květinová místa
Naše zahradnice Radka využila několik
míst, která vznikla kolem rekonstruované silnice. Osázela je růžemi a další okrasnou zelení. Naším cílem je postupně zaplnit všechna volná místa kolem chodníků
květinami, které doplní solitery.
Rozkvetlá osazená místa mají nejenže estetický výnam, ale i praktický. Čistí vzduch od nebezpečných látek a také ho
zvlhčují.
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 19. listopadu 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
Na fotografii ze soutěže v minulém čísle je chalupa pana
Tobka z Nesměně.
Vítězem soutěže se stal pan
František Vrážek z Ločenic a
bylo mu předáno tričko z logem obce.
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Zprávy

Vrt na pitnou vodu je zdárně dokončen.
Pokryje stávající spotřebu obce
V minulém čísle zpravodaje
jsem sliboval, že se začne vrtat nový vrt na pitnou vodu.
Hlásím, že je úkol splněn. Vrt
L-2 je dokončen. S ohledem
na vydatnost vrtu je doporučené čerpací množství do 2,8 l/s.
Lze konstatovat, že tento budoucí vodní zdroj je schopen
pokrýt celou stávající potřebu obce Ločenice, která se pohybuje na hodnotě cca 0,7 l/s.
Vrt je schopen zajistit až 242
m3 vody za 24 hodin. Při využívání tohoto vrtu nedojde k
výraznějšímu poklesu vydatnosti na zbývajících využívaných vodních zdrojích. Vrt se
povedl a jsem moc rád, že se
nám podařilo zajistit do budoucna dostatek pitné vody
pro nás i pro Svatý Jan nad
Malší.
Jaroslav Bína, starosta obce

Konec kotlů
na tuhá paliva

Na konci září roku 2022 nebude možné dle zákona o
ochraně ovzduší provozovat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Tato
nutná výměna se bude podle odborníků týkat ještě asi
300 tisíc českých domácností, přitom už zbývá jen necelý
rok a topenáři jsou maximálně vytížení. Podle výkonného ředitele Asociace podniků topenářské techniky by
měli majitelé kotlů co nejdříve kontaktovat svého topenáře, protože není na co čekat,
už včera bylo pozdě a hrozí
poměrně vysoká pokuta.

Stavba nového chodníku je v plném proudu
V minulém čísle zpravodaje
jsem sliboval, že začne stavba
nového chodníku a také tedy
začala dle stanoveného harmonogramu. Proběhlo řádné výběrové řízení a byla vysoutěžena firma Pokrývka, spol.
s r.o., Benešov nad Černou
37, 382 82. Možná, že se trochu divíte proč chodník zasahuje při výjezdu tolik do původní komunikace? Možná si

říkáte, proč se neposunul trochu vpravo, když je tam místo
v travnaté ploše? I já jsem na to
poukazoval při tvorbě projektové dokumentace. Vyjádření Policie ČR stanovilo jasné rozhledové zóny při vyjíždění na komunikaci směr Besednice. Celá
křižovatka se musela takzvaně narovnat a proto se vše posunulo. Průjezdnost se nezmenší a naopak tam i něco přibu-

de. Šíře bude 2 x 2,75 m tedy
5,5 m. Projektová dokumentace plánovala ponechání části původního zatrubnění. Nedalo mi to a raději jsem si nechal
staré roury prověřit kamerou a
dobře jsem udělal. Skoro polovina délky byla prorostlá kořeny z okolních stromů. Jelikož
do této kanalizace bude svedena i voda z komunikace, tak
by to asi dlouho nefungovalo.

Nyní jsou již položeny v celé
délce roury nové a tak máme
jistotu, že vše bude bez problému fungovat další dlouhá
léta. Částku 280 000 Kč, která nám byla slíbena jako dotace z POV, máme již připsánu na účtu.
Tak se snad nevyskytne další problém a vše dokončíme
dle projektové dokumentace.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Z Nesměně
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Rekonstrukce hřiště v Nesměni pokračuje

Opět jsme pokročili v úpravách dětského a fotbalového
hřiště v Nesměni. Jak jsem
již dříve avizoval, bylo kolem dětského koutku s hracími prvky vysázeno sto
kusů habrů, které budou tvořit živý plot. Samozřejmě až

povyrostou. Dojde tím k optickému ohraničení hracích
prvků pro děti na hřišti, přičemž na hřiště bude dobře vidět. Osazením vstupní branky se zamezí vstupu a pobíhání psů v tomto prostoru.
Bude zde přidán odpadkový

 Hasiči pokračují v tradici.
Občané zavzpomínali
u promítání fotograﬁí z akcí

V Nesměni se opět, po loňské výluce, peklo prase. Sbor dobrovolných hasičů v Nesměni pokračoval v tradici, která má
již několikaletou historii. Akce je určená místním občanům,
chalupářům, chatařům, sponzorům, brigádníkům a všem lidem podporujícím nesměňskou komunitu. Každý z hostů dostal porci prasete zdarma, nechybělo ani dobré pivo a ostatní nápoje. Za SDH přivítal všechny návštěvníky místostarosta obce a hasič Bohumír Tomek, který pak celým večerem
akci provázel. K posezení také pravidelně patří promítání fotografií z aktivit v obci, které proběhly od minulého pečení. Tato akce je příjemným setkáním občanů, kde se nejen
dobře najedí, ale i zavzpomínají na uplynulý rok a poklábosí se sousedy. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě této akce, především pak Danovi a Marušce za
upečení pašíka.
Bohumír Tomek, místostarosta obce

koš a lavice na sezení. Hřiště je hojně využíváno nejen
místními, ale i návštěvníky
Nesměně.
Na části, kde se nachází fotbalové hřiště, byly nainstalovány za brankami odbornou
firmou ochranné sítě, tak aby

se zamezilo nechtěnému létání míče mimo hřiště, čímž
se zároveň zvýší i bezpečnost
silničního provozu v části u
příjezdové komunikace do
obce.
Bohumír Tomek,
místostarosta obce

Uctění památky Jana Jezvíka
V sobotu 28. 8. 2021 se konala v Nesměni pod pergolou vzpomínková akce na uctění památky pana Jana Jezvíka, který by se letos
v srpnu dožil šedesáti let. Bohužel jeho předčasná smrt nás všechny zaskočila, a místo oslavy narozenin jsme již mohli pouze zavzpomínat. Pan Jan Jezvík byl člověk, který svou poctivou prací
a obětavostí proslavil Nesměň po širokém okolí. Akci uspořádala
paní Olga Jezvíková a pan Marek Štěpánek, jakožto poděkování za
účast na pohřbu, projevenou soustrast a květinové dary, poděkování
všem, kdo měli Honzu rádi, jeho zákazníkům, kamarádům… Akci
zahájil místostarosta pan Bohumír Tomek krátkým přivítáním hostů, po minutě ticha následoval projev pana starosty obce Jaroslava
Bíny. Poté zavzpomínali na pana Jana Jezvíka zástupci složek a organizací v Nesměni. Následovalo bohaté občerstvení za doprovodu Malé kapely Pavla Havlíka. V průběhu večera poděkovala paní
Olga Jezvíková všem hostům za účast. Vzpomínková akce měla velice důstojný a pěkný průběh, za to patří poděkování všem, kteří se
na přípravě podíleli.
Bohumír Tomek, místostarosta obce
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Mateřská škola

Školní zahrada zkrásněla novou zelení i pergolou.
Připravujeme výlety i zajímavý výukový program
Po zakončení školního roku a
po rozloučení se s předškoláky koncem června, o kterém
jsme vás již informovali v minulém zpravodaji, nás čekaly o
letních prázdninách volné dny.
Ale to se týkalo pouze dětí.
Začátkem července a dále po
celé prázdniny totiž probíhala práce na naší školní zahradě. Byl vybudován nový plot
a krásná pergola, která poskytuje dětem zázemí pro posezení, kreslení a relaxaci. A hlavně pergola poskytuje tolik potřebný stín v horkých letních
dnech i přístřeší při náhlém
lijáku. Provoz naší mateřské
školy byl zahájen již 23. srpna, chodilo méně dětí a tak
jsme společný čas trávili právě na zahradě, pod pergolou.
Ještě bude potřeba doplnit jeden nový hrací prvek, prolézačku se skluzavkou a dopadovou plochou. Dále přijde na
řadu zasázení stromu a keřů,
což mají děti moc rády, keře
jim slouží jako různé schovávačky a prolézačky. To vše finančně zajišťuje náš zřizovatel, obec Ločenice, v čele s panem starostou. Patří mu za to
naše velké poděkování.
Nový školní rok začal 1. září a
přivítali jsme pět nových dětí,
a tak je naše kapacita opět na-

plněna na maximum. Adaptace na nový režim proběhla celkem bez problémů, nové děti se
brzy začlenily do kolektivu dětí
a našly si své kamarády. V prvních dnech v no-vém prostředí se děti seznamují s prostředím školky, s pedagogy, s dětmi
a zaměstnanci školy. Tvoříme si
svá pravidla společného soužití,
hrajeme seznamovací hry a poznáváme prostředí školní zahrady.

V letošním roce bude snad již
možné realizovat různé akce,
divadla a výlety. Na podzim
plánujeme jako první akci tvoření rodičů s dětmi na dvorku
MŠ. Budeme společně vyrábět
skřítky podzimníčky z jablíček, brambor a kukuřice. Při
této činnosti se děti i rodiče
společně poznávají a neformálně komunikují. Vytvořené výrobky si pak odnesou domů, aby jim zkrášlily

domov a připomínaly hezky
strávený čas.
Další akce plánujeme, například výukový program z Ekocentra Šípek o motýlech, výlet do Hopsária na podzim
letošního roku a další, o kterých vás budeme postupně
informovat.
Přejeme Vám i dětem úspěšné zahájení školního roku.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

6

Z obce

Číslo

27

Červenec - srpen - září

2021

Z ločenické Stráže vidíme i (brdskou) Prahu
Stoupáme-li od silnice do vrchu Stráže ke stanovišti U
břízy, můžeme vpravo k severozápadu vidět až na Brdy,
jejichž
jednotlivé vrcholky se ukazují mezi špičkami
smrků. Nejlépe je to k večeru, když je severozápadní obloha světlá a vyniknou detaily.
Můžeme též vidět jinak nepříliš výrazný vrch Prahu
(862 m, 105 km), který poznáme podle stožáru vysílače (nejlépe dalekohledem).
Na zvětšeném (podvečerním)
výřezu je Praha označena
šipkou. Pod ní vlevo je písecký vysílač na vrchu Kosejřín
u Čížové a dole ve výřezu je
blízký vysílač v ulici U Včelné, obec Včelná. Ten můžeme použít jako vodítko, - je-li
osvětlen sluncem, září červenobíle. Na celkovém snímku,
pořízeném ze strniště 9. srpna 2021, je vidět vlevo vodňanský vrch Hrad a vpravo
Písecké hory a českobudějovická sídliště. Brdy jsou během dne nevýrazné, těsně
nad obzorem.
Foto, text: Jan Cempírek st.

Ločeníce, vrch Stráž (631 m), stanoviště U břízy (605 m): pohled k severovýchodu k blízkým
obcím a na obzor s Českomoravskou vrchovinou.

Fotka z deštivo-slunného nedělního večera 29. 8. 2021. Duhy nad Slepičími horami.
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Hasiči se loučili s létem
V pátek 3. září 2021 jsme
se na místním hřišti loučili s létem akcí „Retrohraní aneb hry z doby kdy nebyly mobily“. Děti si zde mohly vyzkoušet za asistence našich hasiček a hasičů různé
hry z dob mládí jejich rodičů jako např. přebírání provázku, skákání přes švihadlo
nebo gumu, školka s míčem,
cvrnkání kuliček, piškvorky,
skákání panáka a další. Nakonec byli všichni odměněni limonádou a párkem v rohlíku.
Po ukončení dětského programu následovalo večerní posezení pro dospělé.
Jaroslav Fojtl

Hasiči z Ločenic uctili památku dvou zesnulých dobrovolných hasičů z Koryčan.
Hasičský sbor z Ločenic v neděli 19. září 2021, spolu s ostatními hasiči z celé republiky, uctil památku dvou kolegů, kteří
zahynuli při výbuchu domu v obci Koryčany. V pravé poledne
vyjela naše technika před hasičskou stanici se zapnutým světelným zařízením, před kterou hasiči nastoupili v zásahových
oděvech a minutou ticha vzdali hold dvěma tragicky zahynulým hasičům z Koryčan.
Jaroslav Bína, starosta obce

Žáci a pedagogové ze Základní školy a Mateřské školy Svatý Jan nad Malší
děkují naší obci za ﬁnanční dar

Škola v přírodě Fontána 2021. Rádi bychom poděkovali obci Ločenice za finanční podporu žákům naší školy. Na konci školního roku 2020/21 jsme uskutečnili Školu v přírodě v Hrdoňově. Po skoro dvouletém necvičení, jsme potřebovali děti
řádně provětrat a fyzicky zocelit. Děti si týdenní pobyt náležitě užily. Byl plný pohybu, plavání, cykloturistiky a her. A hlavně dětem umožnil být co nejvíce spolu, posílit kamarádské vztahy a více se osamostatnit.
Děkují žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší.
Mgr. Marcela Krychová, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší
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Prodej pozemků můžeme zahájit
Prodej pozemků v plánované zástavbě ZTV 2
v Ločenicích bude zahájen. Tak… a konečně přišla ta pravá chvíle, kdy vám mohu sdělit, že nám již nic nebrání v prodeji pozemků v zástavbě ZTV 2 Ločenice. Vše se podařilo konečně dotáhnout a je zapsaný i geometrický plán na Katastrálním úřadě. Obec
Ločenice bude na svém příštím zasedání ZO
schvalovat záměr o prodeji obecních pozemků. Pozemky budou prodány formou veřejné
licitace. Termín veřejné licitace a další podmínky budou zveřejněny na webu obce.
Jaroslav Bína, starosta obce

Slavnostní vítání občánků
bude v říjnu

Upozornění pro čtenáře Obecní
knihovny v Ločenicích

Slavností vítání občánků bude v sobotu 16. října 2021 v sále kulturního domu v Ločenicích. Za posledních dva a půl roku se v
našich obcích narodilo celkem 24 dětí (12 chlapců a 12 dívek).
Rodiče našich nejmladších občánků obdrželi pozvánku. Těšíme
se na jejich účast.

Pravidelní čtenáři obecní knihovny v Ločenicích jistě ví, že 2x
do roka je do naší knihovny zavážen soubor knih z Jihočeské vědecké knihovny České Budějovice.
V naší knihovně máme ještě soubor knih, který byl zapůjčen
před začátkem pandemie Covid-19, která v březnu roku 2020
uzavřela nejen knihovny, ale i další instituce. Prosíme čtenáře,
kteří mají již delší dobu vypůjčené knihy, aby je do knihovny
vrátili. Soubor knih se bude v brzké době vracet zpět do JVK
ČB. Děkuji.
Jaroslav Sedlák, knihovník

Odpolední posezení s občany
Naše obec pořádala 7. 8. 2021 v místním sportovním areálu od
14 hodin ,,Odpolední posezení s občany“. Sešlo se zase po dlouhé době hodně občanů a maminek s dětmi, pro které byl připraven
skákací hrad a mnoho dalších atrakcí. Bylo krásné počasí a všichni se náramně bavili až do pozdních večerních hodin. K poslechu a k tanci hrálo duo H+H.
Jaroslav Bína, starosta obce

Odpolední posezení se seniory
Odpolední posezení se seniory při dechové hudbě – Ločenice Restaurace pod Ločenickým vrchem 13. 11. 2021 od 14 hodin.

Valná hromada SDH Ločenice
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ločnice se bude
konat 3. 12. 2021 od 19 hodin.

Prevence vzniku požáru.
Jak zabránit vzniku požáru
Vždy je dobře se připravit na možnost, že ve vašem blízkém okolí vypukne požár. Osvojte si znalosti, které vám mohou pomoci zachránit sebe i ostatní.
Nezapomeňte vždy zavolat tísňovou linku 112 nebo 150 - hasiče.
Je třeba vědět:
• jak se bezpečně dostat k chráněnému schodišti či východu z
budovy
• kde jsou únikové cesty; ty
musí zůstat vždy volné a dveře
na únikových cestách nesmí být
zamčené
• jak budou evakuovány hendikepované osoby
• jakým způsobem ohlásit požár
(na tísňové lince 112 nebo 150)
a jakým konkrétním způsobem
se vyhlašuje požární poplach v
budově
• kde se nalézají nejbližší přenosné hasicí přístroje a požární
hydranty, včetně jejich správného užití

Několik rad, jak zabránit
vzniku požáru:
• nenechávejte bez dozoru otevřený oheň (svíčky, krb, sporák)
• kontrolujte, zda máte v perfektním stavu zásuvky a elektrické spotřebiče
• nezapomínejte vypínat elektrické a plynové spotřebiče
• neskladujte ve sklepě a v garážích hořlavý materiál, v těchto prostorách provádějte pravidelný úklid
• neskladujte zbytečné věci na
půdách
• provádějte pravidelnou kontrolu a čištění komínů
• instalujte si na určená místa
detektory kouře
Jan Stodolovský, preventista 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

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.

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nepřetěžujte popelnice na Bio odpad
Svozová firma Marius Pedersen a.s. prosí uživatele nádob na biologicky rozložitelný odpad (hnědé BIO popelnice), aby tyto nádoby dále
nepřetěžovali. V současné
době opakovaně dochází k situacím, kdy jsou nádoby přetěžovány zejména spadanými plody ovoce. Maximální
možná nosnost hnědé plastové nádoby, kterou domácnostem poskytuje obec, je dle výrobce 80 kg, nádoby mnohdy
mají nad 100 kg. Musíme vás
upozornit na plné právo svozové firmy odmítnout nádoby vysypat, a to zejména z dů-

vodu možného poškození samotné nádoby i možné újmy
na zdraví pracovníka. V takovémto případě nebude uznána
reklamace poškozené nádoby
a bude na uživateli, jak s nevysypaným odpadem naloží. Při
větším množství biologického odpadu doporučujeme rozložit množství odpadu na více
svozů. Biologicky rozložitelný
odpad lze kompostovat na zahradě uživatele a humus z odpadu využívat jako hnojivo.
Zároveň můžete větší množství bio odpadu vyvézt do velkých modrých kontejnerů, které jsou v obci k dispozici.

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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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

27

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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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
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Oznamování plánovaných odstávek elektřiny
bude pro občany rychlejší a efektivnější
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalším pracím na distribuční
síti, zmizí. Od 1. září mění
společnost EG.D na části
svého distribučního území
způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie. Rozhodli jsme
se sjednotit způsob, jakým
budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím
je elektronické oznámení.“
vysvětluje Lukáš Svoboda
z oblastního managementu společnosti EG.D. Tato
změna se od září bude týkat celých jižních Čech
a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektronických informací v datových schránkách vylepovali i infor-

mační letáky.,“ dodává Miloš
Morávek z oblastního managementu.
Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce
elektřiny.
Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci
najdou svá odběrná místa. Ve
svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme
ještě zvlášť posílat informace
o odstávkách, poruchách nebo
servisních pracích. Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24,
stačí si vybrat možnosti, které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze
několik základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR kódem, který
Vás na danou stránku přímo navede. Případné dotazy
na info@egd.cz nebo na 800 225 577.
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Jan
Stodolovský

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

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

Motorové nářadí Jezvík

Marek Štěpánek
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, 374 01 Trhové Sviny,
tel: 387 962 183, mobil: 725 046 343

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 10. 12. 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.

