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Vodovodní řad
je opět v pořádku
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Silnice z Ločenic do obce Sv. Jan
nad Malší je hotová. Úkol splněn

Tak jsme se všichni konečně dočkali. Silnice III/1567 z Ločenic do Sv. Jana nad Malší je konečně hotová a můžeme všichni pohodlně jezdit. I když hodně
z Vás nevěřilo, že se to stihne. Povedlo se! Je povoleno dočasné užívání provozu. Kolaudace je naplánována na jaro 2022. Jsou zde ještě malé nedodělky.
Musí se znovu přepískovat zámková
dlažba v chodnících a dodělat terénní
úpravy kolem nich. Určitě jste všichni
zaregistrovali zelené balisety na křižovatce a možná se divíte proč jsou tam.
Tuto otázku jsem i já vznesl na Policii
ČR a bylo nám řečeno, že jsou tam špatné

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,

rozhledové zóny a proto se tam balisety
musely osadit. Vše se řešilo znovu s projektantem a ten tvrdí, že je to v pořádku
i bez nich. Bude to zřejmě posuzovat nezávislý technik a tak uvidíme jaký bude
výsledek. Mně osobně se to nezamlouvá. Další změnou je cesta u opěrné zdi
naproti nemovitosti č.p. 167. Bohužel tu
nebylo technicky možné zachovat.
Za opěrnou zdí vzniklo nebezpečné místo, kde při přecházení komunikace hrozí,
že někoho srazí auto. Kdo tudy tedy chce
chodit, tak na vlastní nebezpečí.

Je tu opět konec roku a tedy i poslední
číslo zpravodaje v roce 2021. Tento rok
tedy podobně jako ten minulý byl zasažen Covidem a kulturní život se opět téměř
zastavil. Práce v našich obcích ale nestála.
Co se nám tedy podařilo v tomto roce vybudovat: pergola na hřišti v Ločenicích dostala
novou podlahu a zpevnil se povrch i kolem ní, dokončil se další vrt na pitnou vodu, dokončil se nový chodník ve spodní
části obce směrem ke hřišti, dokončila
se rekonstrukce hřiště v Nesměni, instalovalo se nové vytápění v prodejně potravin v Nesměni, instalovalo se tepelné
čerpadlo do obecní budovy č.p. 86 (Blažkovce), na školní zahradě MŠ je nová
dřevěná pergola, dokončil se prodej sedmi parcel ZTV 2.
A to nejdůležitější je ukončení rekonstrukce silnice směr Sv. Jan nad Malší.
To ty největší projekty a bylo i mnoho
menších projektů. A co plánujeme v příštím roce? Opravu hasičárny v Nesměni,
opravy místních komunikací, vybudování dalších chodníků,vystrojení nového
vrtu ,možná revitalizaci parku v Ločenicích a jako největší investici zasíťování
nových parcel ZTV 2. Uvidíme kolik bude na všechno financí. To je tedy shrnutí.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a štěstí v roce
2022.

(Pokračování na straně 2)

Jaroslav Bína, starosta obce
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Silnice z Ločenic do obce Sv. Jan nad Malší je hotová.
Vodovodní řad je opět v pořádku
(Dokončení ze strany 1)
Přibližně v polovině úseku bude ještě osazen měřič rychlosti vozidel, který by měl

upozornit neukázněné řidiče
na jejich rychlost. Tímto opatřením chceme dbát na bezpečnost
nás všech. Již by také nemělo docházet k prokalování vody

ve vodovodním řadu a ani v domácnostech by se neměla ukázat
kalná voda. Vše je již nové. Uvidíme jak se to bude chovat při
odkalování vodovodního řadu.

Jsem tedy moc rád, že se nám
tento velký projekt v naší obci
povedl realizovat a věřím, že
nám bude sloužit dlouhá léta.
Jaroslav Bína, starosta obce

SOUTĚŽ PRO VNÍMAVÉ OBČANY

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. února 2022 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 dům
čp. 35 v Nesměni, naproti
pomníku. Vítězkou soutěže
se stala paní Nikola Švecová
a bylo jí předáno tričko s logem obce.
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Nový chodník v obci Ločenice je také dokončen
I nový chodník v obci Ločenice se nám podařilo za pomoci dotace z POV v částce
290 000 Kč dokončit a bude
do konce roku i zkolaudován.
Tentokrát vše nešlo dle mých
představ. Vše bylo zdlouhavé a muselo se na hodně věcí čekat.
Hlavní příčinou těchto problémů byly dlouhé dodací lhůty
materiálů. Covid-19 nám vše
trochu komplikoval, ale nakonec všechno dobře dopadlo.
Pod celým chodníkem je nová kanalizace a je připravena k dalšímu napojení, v případě pokračování chodníku.
Jsou osazena nová světla veřejného osvětlení. Je nové dopravní značení a je vytvořeno i místo pro přecházení.
Na jednom sloupu veřejného
osvětlení bude ještě osazen

měřič rychlosti vozidel, který bude upozorňovat řidiče
jedoucí směrem od Besednic

na dodržování rychlosti v obci. Udělali jsme všechno proto, aby se zvýšila bezpečnost

Mikulášské balíčky pro děti a vánoční
dárek pro občany nad 60 let
Mikulášská nadílka se, vzhledem k mimořádné situaci s COVID-19, v letošním roce v Ločenicích opět nekonala. Děti však
o své mikulášské balíčky nepřišly. Mikuláš je zanechal na obecním úřadě, na Poště Partner

v Ločenicích a v obecní prodejně v Nesměni u paní Klenkové,
kde si je děti mohly vyzvednout.
Ze stejného důvodu se již druhým rokem neuskutečnilo tradiční podzimní Posezení s důchodci, kde každoročně, kromě

jiného programu, vystupují děti
z Mateřské školy v Ločenicích.
Starosta obce, spolu se zastupitelstvem rozhodli o dárku pro
spoluobčany starší šedesáti let
v podobě vánočních kaprů.
Hana Huličková

chodců a vozidel směrem
od hřiště.
Jaroslav Bína, starosta obce

Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat zastupitelstvu obce, celému kolektivu v prodejně potravin v Ločenicích,
paní Klenkové v prodejně
potravin v Nesměni a celému kolektivu Mateřské
školy Ločenice. Dále patří velké poděkování všem
zaměstnancům
obecního
úřadu, našim knihovníkům
v obecních knihovnách
a paní Huličkové na poště
Partner. Tento rok byl pro
nás všechny velice náročný a moc si vážím Vaší práce a jsem moc rád, že se vše
společně zvládlo. Všem občanům přeji krásné prožití svátků vánočních a hodně
elánu do roku 2022.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Nový povrch silnice na Besednice bude v roce 2022
Konečně se snad také dočkáme a budeme jezdit pohodlně
i směrem na Besednice. Po neustálém otravování ředitelství
SÚS České Budějovice se konečně rozhodlo a Odbor dopravy a silničního hospodářství v Trhových Svinech dal
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Jde
tedy o to, že se bude dělat nový povrch na silnici od křižovatky směr Sv. Jan nad
Malší v Ločenicích směrem
na Besednice, až po hranici

okresu České Budějovice tedy
k Úchozí a pokud se domluví
Budějovický okres s Krumlovským tak možná až do Besednic. Tato silnice je již v havarijním stavu. Modernizace
silnice proběhne v roce 2022
a termín bude ještě upřesněn.
Bude to pod plnou uzavírkou
na cca 50 dnů.
Pak budeme jezdit z Ločenic
na všechny strany po nových
silnicích.
Jaroslav Bína, starosta obce

Licitace pozemků v Ločenicích
Jak jsem Vás již průběžně informoval ohledně prodeje pozemků na ZTV 2 v Ločenicích,
tak 4. listopadu 2021 se konečně prodej uskutečnil, a to formou licitace. Tuto formu prodeje schválilo zastupitelstvo
a to z jednoho prostého důvodu.
Tento způsob je absolutně průhledný. Licitovalo se 7 pozemků a všechny se během jedné
hodiny prodaly.
Celková vyvolávací cena byla 8 665 113 Kč a celková
dosažená cena se vyšplhala
na 13 705 000 Kč.
Prodej se tedy povedl a máme
dostatek financí na zasíťování
těchto pozemků. Projekt je téměř hotov a začátkem příštího
roku proběhne výběrové řízení
a do konce roku 2022 musí být
vše hotové.
Jaroslav Bína, starosta obce

Restaurace
pod Ločenickým
vrchem je v provozu
Restaurace pod Ločenickým vrchem je od 1. listopadu 2021 opět otevřena, nově
ji provozují Kateřina Krásová a Kristýna Drábková. Novinkou je možnost sledování
sportovních přenosů. V zimním období (prosinec, leden,
únor) je v pondělí a úterý zavřeno. Od března by pak mělo být otevřeno každý den.
I nadále platí možnost pořádání soukromých oslav
a večírků, v současné době však dle aktuální situace
s COVID-19.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

ZAVŘENO
ZAVŘENO
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
11:00 - 24:00
11:00 - 24:00
11:00 - 22:00

Informace o Balíkovně České pošty
Balíkovna je speciální výdejní a podací místo určené
k vyzvednutí nebo podání balíku. Tato služba patří k cenově nejdostupnějším balíkům České pošty. Nemusíte
vypisovat podací lístek, v případě dobírky ani dobírkovou

poukázku. Na webových
stránkách www.balikovna.cz
si sami elektronicky vytvoříte
podací štítek a pokud chcete,
aby pošta ze váš balík vybrala dobírku, zadáte číslo účtu,
na které vám peníze po doručení přijdou. Poštovné za balík

zaplatíte online, štítek s čárovým kódem vytisknete a nalepíte na balík. V případě, že
možnost tisku nemáte, napíšete na balík podací kód, jméno
a příjmení adresáta a PSČ adresní balíkovny. A balík odnesete do Balíkovny, kde je pak

podání velice rychlé. Je třeba dodržet parametry balení
a velikosti, příp. váhy zásilky. Balík do Balíkovny balte do kartonové krabice o rozměrech min. 15×10,5 cm, max.
50×50×50 cm a váze do 15 kg.
Hana Huličková
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Školka a zábava

Dětem se ve školce líbí naučný i zábavný program
V září jsme zahájili nový školní rok v poklidu, děti se úspěšně zadaptovaly na nový režim ve školce. Těšili jsme se
na pořádání akcí a výletů, které bude možné již bez omezení
naplánovat.
V září jsme měli v naší MŠ
projekt s motýli. Navštívila nás lektorka z Ekocentra Šípek, která dětem poutavou a hravou formou povídala
o motýlech a jejich životním
cyklu. Dostali jsme živé housenky a „motýlí dům“ spolu s popisem, jak postupovat.
Housenky se zanedlouho zavěsily a poté zakuklily, kukly jsme přenesli do „motýlího
domu“ a po pár dnech z kukly vyletěli krásní motýlci, to
vše za bedlivého pozorování dětmi. Krmili jsme je sladkou šťávou a potom brzy vypustili na svobodu do volné
přírody. Pro děti to bylo velmi zábavné i poučné. Na podzim jednoho zářijového odpoledne se děti s rodiči setkali
a společně vyráběli skřítky
Podzimníčky z brambor, kukuřice nebo třeba z jablíček.
Akce se povedla, počasí bylo
krásné a děti i rodiče si hezké odpoledne na dvorku užili. Na podzim jsme také hodně chodili ven, na procházky,
na louky a do lesů. Pozorovali

změny v přírodě, sbírali přírodniny a pozorovali zvířátka.
V říjnu, na Vítání občánků,
děti z naší MŠ přivítaly mezi
sebe naše nejmenší kamarády,
zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky, všichni akci chválili a děti měly radost
z prvního úspěchu před tolika lidmi. Malých občánků bylo opravdu mnoho a celý program děti předvedly dvakrát.
Na začátku listopadu jako tradičně se konala halloweenská
párty. Děti přišly v nejrůznějších maskách a užili jsme si
spoustu zábavy. Ovšem připomenout si svátek všech zesnulých je také potřeba, to už
jsme pojali klidnější formou
a je nejlepší dětem vše ukázat

prožitkem a tak jsme se vydali
do Sv. Jana nad Malší na místní hřbitov, kde jsme dětem vysvětlili, co tento svátek znamená a že je dobré zavzpomínat
na naše blízké.
Později v listopadu, i v době přísných opatření, jsme nechtěli děti připravit o zábavu,
kterou měly slíbenou. A to byl
výlet do Č. Budějovic do Hopsária. Bohužel, pak se opatření více zpřísnila a myslíme, že
to byla jedna z posledních akcí
tohoto roku.
Pilně jsme cvičili na vystoupení pro seniory, ale to se nekonalo, a proto nás to mrzelo, děti měly připravený pěkný
program, tak snad to vyjde
příště.

Prosinec patřil přípravě na Vánoce, zdobení třídy, okolí školky, pozorování výzdoby na vsi
a povídání si o tradicích a čekání
na Ježíška. Do naší MŠ ani tentokrát nezapomněl zavítat Mikuláš
se svou družinou. Děti si připravily básničky a písničky a všechny dostaly velkou nadílku.
Adventní čas jsme trávili vyráběním přáníček, zpíváním koled a radovánkami na sněhu,
protože toho napadlo opravdu
hodně. A pak nás Ježíšek překvapil pořádnou nadílkou dárků pod stromečkem.
Přejeme všem hezké a klidné
Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

Ločenická drakiáda se i letos vydařila
Jedna z mála akcí, která se
v nařízených omezení podařila realizovat, byla Ločenická
drakiáda. Podařilo se ji uskutečnit 26. září 2021 již tradičně
na kopci Stráž.
Opět bylo krásné počasí a foukal i příhodný vítr. Sešlo se
mnoho dětí a vítězové jednotlivých kategorií byly odměněni
věcnými cenami, které poskytla
Obec Ločenice. Nakonec jsme
společně opékali špekáčky.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Výlov rybníka Lipno se myslivcům opět povedl
Dne 28. října 2021 uspořádali myslivci z Nesměně tradiční
výlov rybníka Lipno. Pro naše spoluobčany byl připraven
prodej ryb, v nabídce byl kapr,
amur a tolstolobik. Po celou
dobu si návštěvníci mohli pochutnat na pečené rybě, jak jinak než po Novohradsku. Počasí nám přálo, v poledne se
rozpustila mlha a celé odpoledne bylo slunečno. Touto
cestou bych ráda poděkovala
všem, kteří se podíleli na výlovu a těšíme se zase příště.
Lenka Kohoutová

Kurz první pomoci od Českého červeného kříže
V pátek 3. 12. 2021 proběhl
v prostorách Nesměňské školy kurz první pomoci pro děti
z místního jezdeckého kroužku. ČČK ČB nám na míru připravil cca 3 hodinový kurz přednáška a praktická část.
První dvě hodiny probíhala teoretická přednáška v kamarádském duchu o popáleninách, úrazech, haváriích
a různých situacích. Děti se
dozvěděly jak volat záchrannou službu, jak se orientovat v terénu a byla jim představena i aplikace Záchranka.
V druhé části kurzu si vyzkoušely první pomoc na umělé andule a instruktoři ČČK

Blanka Černá a Radek Rotschedl dětem namaskovali různé úrazy, což slavilo veliký

úspěch. Tímto moc děkujeme
Obci Ločenice za zafinancování a nebráním se možnosti

podobný kurz uskutečnit pro
širokou veřejnost.
Jitka Fousková
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Z obce Ločenice

Knižní fond obecní knihovny je již plně katalogizovaný
V současné době je náš knižní fond v obecní knihovně Ločenice již plně katalogizovaný
a ke zhlédnutí v Online katalogu na stránkách: https://locenice.knihovnybudejovicka.
cz/, kde najdete všechny knihy. Můžete je vyhledávat dle
autora, názvu, žánru, ale třeba i roku vydání. Těm z Vás,
kteří budou mít zájem katalog využívat více, (rezervace knih, prodloužení výpůjční
doby atd.) sdělím přihlašovací údaje a další informace při
návštěvě knihovny a to každou středu od 15:30 - 17:30.
V knihovně Ločenice je nyní zhruba 2300 knih, z toho
kolem 500 knih ve výměnném souboru z JVKČB, který byl obměněn 2. 12. 2021.

Další výměna je plánovaná
na červen příštího roku. Nadále se rozrůstá i ločenický
fond o knižní novinky, ale
nově i o povinnou četbu pro
základní a střední školy. Návrh, aby byly tyto knihy dokoupeny podpořilo vedení

Vánoční strom se rozzářil
bez doprovodného programu

Dne 29. 11. 2021 v 17:00 hodin se v Ločenicích rozsvítil na první adventní neděli vánoční strom. Bylo to bohužel bez doprovodného programu a tradičního vánočního punče. Situace to prostě
nedovolila. Přeji vám tedy všem krásný adventní čas.
Jaroslav Bína, starosta obce

obce, za což velmi děkuji. No
a poslední novinka. Knihovna má novou e-mailovou adresu: knihovna.locenice@seznam.cz, kam můžete psát
své dotazy a přání na koupi
nových knih.
Závěrem bych chtěl všem

čtenářům poděkovat za přízeň
a popřát všem šťastné a veselé
Vánoce a hodně zdraví i spokojenosti v novém roce.
Jaroslav Sedlák, knihovník
P.S. ,,Nezapomeňte, že nejlepší
dárek je kniha“.

Prodejna Jednoty dobře
funguje už deset let

Dne 3. listopadu 2021 byla prodejna v Ločenicích vyzdobena balónky při oslavě
jejího 10. výročí. Lidé co ten
den přišli nakoupit, vzpomínali a nevěřili, že je to již deset let co poprvé otevřeli dveře tohoto obchodu. Paní Ivana Vretosová jako každý den
stála za pultem, poslouchala
prosby zákazníků a rozdávala
úsměvy i s dárečky na oslavu

tohoto skvělého úspěchu. Obchod s potravinami je něco,
bez čeho by se člověk neobešel. Každý rád snídá čerstvé pečivo a pár plátků salámu, ale v této prodejně najdeme mnohem více a za to vděčíme právě jí. Proto přejeme
i do dalších dnů hodně úspěchů, dobrý kolektiv a Děkujeme, přijdeme zas!
Kateřina Káplová
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Odstartovala nová etapa dotačního programu
Nová zelená úsporám pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám
přichází s novým konceptem,
kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu
okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je,
že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro
pro rodinné domy, ale nově
též pro bytové domy po celé
ČR a třeba i rekreační objekty,
které jsou využívány k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká
nabídka dotací. Vedle hlavní
nabídky na zateplení a výměnu
oken ve stávajících objektech,
výstavby nových domů s velmi

Činnost Energy Centre
České Budějovice je spolufinancována
z rozpočtu Jihočeského kraje.

nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu
NZU žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření
s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic
pro elektromobil nebo výsadbu
stromů v okolí bytových domů.

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné
žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako
hlavní zdroj vytápění kotel 1. či
2. emisní třídy na pevná paliva
či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro
přechod na ekologičtější zdroj.
Od září 2022 bude totiž provoz
těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo
k navýšení dotačních částek
a byly zavedeny tzv. bonusy,
které mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření.
Např. za každé další opatření

Luňák červený zakroužil
nad naším krajem

Snímek a popis obrázku pořídil Jan Cempírek st.
Vzdušný prostor nad Ločenicemi a lesy a poli v širším okolí ovládají někteří dravci. Nejčastěji můžeme vidět malou
poštolku obecnou, káni lesní,

vzácněji káni rousnou. Dalším
dravcem je luňák červený, dobře určitelný podle vykrojeného
ocasu. Vládne rozsáhlému areálu od Todně až po Malši pod

Velešínem. Podařilo se zachytit luňáka červeného s pozadím
Kleti, když kroužil mezi Svatým Janem n. Malší a římovskou vodní nádrží na Malši.

lze získat bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval
v polovině října a měl by trvat
minimálně do poloviny roku
2025. Jednou z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela
online a to jednoduchým nahráním dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz), které
nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil:
773 124 580, e-mail: eccb@
eccb.cz.

Platba poplatků
kartou od 10. ledna
na obecním úřadě

Obecní úřad Ločenice nově rozšiřuje možnost placení
poplatků a služeb platebními
kartami.
Terminál přijímá karty Visa
a Mastercard. Bezhotovostně
je možno hradit poplatky vybírané obcí (za odpad, za psa),
palivové dříví, apod. Poplatky
lze uhradit kartou v úředních
hodinách v kanceláři obecního úřadu.
M. Fanglbauerová

Číslo
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Svoz odpadu
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Svozové plány pro rok 2022
Svozový plán pro rok 2022 - Platí od 1. ledna 2022 - Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hodin
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
PÁTEK
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
PÁTEK
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 1. ledna 2022
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SVOZ 1x za 14 dní
sudý týden /
ČTVRTEK
13. 1., 27. 1.
10. 2., 24. 2.
10. 3., 24. 3.
7. 4., 21. 4.
5. 5., 19. 5.
2. 6., 16. 6., 30. 6.
14. 7., 28. 7.
11. 8., 25. 8.
8. 9., 22. 9.
6. 10., 20. 10.
3. 11., 17. 11.
1. 12., 15. 12., 29. 12.

Svozový plán pro separovaný odpad – PLAST, PAPÍR
(popelnice v domácnostech) platný od 1. ledna 2022.
Svoz separovaného odpadu zajišťuje odpolední směna
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

PLAST / 240 l
PAPÍR / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK
PÁTEK

Svozový plán
pro BIO odpad (BRKO)
v roce 2022
Měsíc

SVOZ
lichý týden
STŘEDA

Březen

2. 3., 16.3.,
30. 3.

21. 1.

21. 1.

18. 2.

18. 2.

18. 3.

18. 3.

Duben

13. 4., 27. 4.

15. 4.

15. 4.

Květen

11. 5., 25. 5.

13. 5.

13. 5.

Červen

8. 6. 22. 6.

10. 6.

10. 6.

8 7.

8 7.

Červenec

6. 7., 20. 7.

5. 8.

5. 8.

Srpen

3. 8., 17. 8.,
31. 8.

2. 9., 30. 9.

2. 9., 30. 9.

Září

14. 9., 28. 9.

28. 10.

28. 10.

25. 11.

25. 11.

Říjen

12. 10.,
26. 10.

23. 12.

23. 12.

Listopad

9. 11., 23. 11.

Pronájem nádob pokračuje Přehled plateb na rok 2022 v obcích Ločenice a Nesměň: Poplatky a termíny plateb
Od prosince loňského roku je
v Ločenicích a Nesměni využívána služba svozu tříděného plastu a papíru od dveří domu, tzv.
„door to door.“
Smyslem projektu je, že lidé už nemusí vytříděný papír a plast nosit
v taškách, či pytlích do kontejnerů, protože vše pohodlně vyřeší nádobami přímo u svého domu. Díky
těmto nádobám byl snížen podíl tříděného odpadu v kontejnerových
místech. Nedochází již k tomu, že
by byla tato sběrná místa přeplněna a tříděný odpad byl poházen kolem. Celkem bylo v Ločenicích
a v Nesměni vydáno 101 nádob
na plast a 62 nádob na papír. Tyto nádoby měli občané v roce 2021
v pronájmu (240,- Kč/nádoba/rok).
Jelikož se tato forma osvědčila, budou i v roce 2022 nádoby občanům
pronajímány za stejnou částku tj.
240,- Kč/nádoba/rok.

Vyhláška 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, splatnost poplatku je do 28. února 2022
osoba přihlášená k trvalému pobytu

600,- Kč

osoba přihlášení k trvalému pobytu starší 75 let

300,- Kč

vlastník nemovitosti určené a využívané k rekreaci,
příp. celoročně obývané

600,- Kč

Vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů, splatnost poplatku
je do 31. března 2022
za jednoho psa

300,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

450,- Kč

za psa jehož majitelem je osoba starší 65 let

100,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

150,- Kč

Pronájem nádob na separovaný plast a papír na rok 2022,
splatnost do 28. února 2022
nádoba na separovaný plast

240,- Kč

nádoba na separovaný papír

240,- Kč

Platba poplatku za komunální odpad pro rok 2022 a výběr
poplatků ze psů bude zahájen
v pondělí 10. ledna 2022 (pouze
v úředních hodinách).
Platbu poplatku za komunální
odpad a psy v Nesměni
bude možné uhradit v pondělí
17. ledna 2022 v budově bývalé
školy (16:00-18:00).
Poplatky za komunální
odpad a poplatky ze psů
je možné uhradit na poště partner v Ločenicích, platební kartou
na OÚ, bezhotovostním převodem na č. účtu 572391369/0800,
variabilní symbol: číslo popisné
(po připsání platby bude známka
vhozena do poštovní schránky).

Hana Huličková
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Kontakty

Číslo

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

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

Knihovna Ločenice
Budova čp. 165 (bývalá pošta)
Středa 15:30 – 17:30 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN

2021

Obec Nesměň
Úřední hodiny: Bohumír Tomek, místostarosta za Nesměň
budova bývalé školy, čp. 72 – knihovna tel: 602 932 222
Pondělí 18:00 – 19:00

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 12:00 – 17:00, Středa 8:00 – 13:00
případně dle individuální domluvy

tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz

Říjen - listopad - prosinec
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Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,

Mateřská škola Ločenice
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7:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
11:00 – 13:00
7:00 – 10:00

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, kteří zaplatili poplatek za komunální odpad,
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

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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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
MINIZÁKUSKY
KLASICKÉ DORTY
ZÁKUSKY
DORTY NA PŘÁNÍ
SVATEBNÍ DORTY
ATYPICKÉ 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 11. 3. 2022.
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.

