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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na konci roku a hned v úvodu
bych Vám ráda popřála hodně a hodně zdraví.
Tento rok začal zcela nevinně, jako každý jiný,
ale hned na jaře se ukázalo, že se ocitáme ve
velmi citlivém období. To nás pronásleduje
celý rok, kdy bojujeme se současnou
pandemií.
I když se jedná o sváteční vydání novin, mé
informace nebudou moc optimistické. Budou
se týkat především dopadů daňových změn,
které nastaly v letošním roce a které budou
dramaticky ovlivňovat rozpočet nejen pro
příští rok, ale i na další období. Tak, jak se
dalo předpokládat, různá opatření, která byla
spojena s covidem -19, výrazně ovlivnily
pokles rozpočtových příjmů obcí a jsou i
nadále prohlubovány předloženými návrhy
zákonů. Tím vzniká samosprávám do
budoucna velká nejistota nejen v plánování
investic, ale vůbec v samotném hospodaření.
Co to znamená pro naší obec.
Již v letošním roce 2020 jsou nám díky jarní
pandemii kráceny daňové příjmy o více než 10
mil. Kč.
Bohužel náhrada ztrát, tzv.
kompenzačním
bonusem,
který
vláda
schválila, nám sice přinesla plus cca 3 mil. Kč,
přesto na konci roku budeme v příjmech v
minusu cca 7 300 000,- Kč. Tím přicházíme o
celou pětinu příjmů v rámci RUD, se kterými
jsme počítali. A to ještě neznáme všechny

dopady daňových změn vyvolané nouzovým
stavem podzimním. Tato nejistota se navíc
prohlubuje připravovanými novými vládními
opatřeními a předloženými návrhy zákonů.
Pro rok 2021 se vše dramaticky mění. Jak jsem
již výše uvedla, nejenže se prohlubuje nejistota
ohledně příjmů měst a obcí, ale přichází do
toho i další výdaje obcí stanovené zákonem.
Mám na mysli např. odsouhlasenou změnu
zákona o odpadech, nebo plánované zrušení
superhrubé mzdy. Tím by obce přišly o trvalý
pokles daňových příjmů ve výši – 10%.
Dostáváme se tak do krizové situace, které
jsme jako představitelé obcí ještě nikdy
nečelili. Je na samotné obci, jak si s tímto
výpadkem poradí.
Bohužel důsledky
nepopulárních opatření, na která budeme
muset postupně přistoupit a do kterých se
dostáváme ne vlastní vinou, dopadnou na
hlavy představitelů obce.
Pozitivní je to, že díky poměrně velké finanční
rezervě z let minulých, jsme při sestavování
rozpočtu na rok 2021 nemuseli omezovat
plánované investice. Byli jsme ale donuceni
učinit určitá opatření, která se dotknou
peněženek občanů. Od 1.1. 2021 dochází ke
změně výpočtu daně z nemovitosti, která se u
nás nikdy neupravovala a bohužel se to bude
týkat i poplatku za komunální odpad.

Odpadové hospodářství
V roce 2019 zaplatila obec za odpadové hospodářství -3 619 092,- Kč
od občanů bylo vybráno
+ 995 188 ,- Kč
za zpětný odběr od EKO KOM jsme obdrželi
+ 462 657,- Kč
to zn., že obec doplatila v r. 2019 ze svého rozpočtu - 2 161 247,- Kč
- náklady na občana vychází cca 860,- Kč, tedy více než 2násobek toho, co od něj vybíráme.
Vzhledem k tomu, že není ukončen rok 2020, ještě nevíme přesná čísla pro tento rok.
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Ukazuje se ale, že doplatek bude vyšší než v loňském roce, neboť díky nouzovému stavu se nám
podstatně navýšila tonáž odpadů. Navíc během letošního roku došlo ke zdražení separovaného
odpadu (plast a papír). To, a jak jsem již výše uvedla i nový zákon o odpadech, nás nutí slevit z
určité velkorysosti a zahájit razantní, bohužel pro nás všechny nepopulární, opatření. Přesto je obec
připravena i nadále kompenzovat odpady z obecního rozpočtu.
K jakým změnám od roku 2021 dojde:
Zrušení velkoobjemových kontejnerů na separovaný odpad plastu a papíru (ponechány budou
nádoby na sklo, oděvy, kov, oleje). Dnes může téměř každá domácnost mít bezplatně zapůjčenou
popelnici na plast a papír. Navíc zamezíme využívání těchto stanovišť podnikateli nebo občany z
jiných katastrů.
Navýšení poplatku za KO o 100 Kč/ na osobu. Vracíme se tak o 3 roky zpět na poplatek 500,- Kč na
osobu, který platil do konce r. 2017. V této souvislosti vydává obec OZV o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve které se objeví výpočet nákladů na občana pouze za složku netříděného KO.
Samozřejmě, že hledáme cesty, které by nám pomohly nejen v této situaci, ale především do
budoucna. Ta se totiž ukazuje jako velmi krizová. Velkou úsporu vidíme v soběstačnosti při
likvidaci biologického odpadu. Ten dělá téměř 50% z celkového objemu odpadu. Hledáme proto
místo, kde bychom na našem katastru mohli vybudovat kompostárnu, jejichž zřizování je stále
státem podporováno výhodnými dotacemi.
Daň z nemovitosti pro rok 2021
Obec Litvínovice byla jednou z mála obcí, která měla výši poplatku za nemovitost stanovenou
pouze zákonem. Pro výpočet poplatku vychází výše ceny nemovitostí z hodnoty nemovitostí z
r.1992. Ta platí dodnes. Je velmi složité popsat, co se všechno v dani z nemovitosti zohledňuje a
nebudu ani popisovat rozdíly ceny u rozdílných typů staveb. Jen uvedu, že výpočet daně z
nemovitosti u rodinných domů byl stanoven pouze koeficientem ze zákona dle počtu obyvatel (u
obcí od 1 000 do 6 000 obyvatel je 1,4) u podnikatelských subjektů, chat a rekreačních objektů
žádný nebyl.
Zákon navíc umožňuje obcím stanovit tzv. místní koeficient od 2 až do 5. Tím se výpočet daně
násobí. Lze navýšit i koeficient dle počtu obyvatel (pouze u RD) o jeden stupeň , tj. 1,6. Tuto
možnost již v minulosti využilo mnoho obcí. Opět zdůrazňuji, že naše obec byla opravdu jedou
z mála, která by toho využila a do této doby tuto daň neměnila. Vzhledem k tomu, že toto je jediná
daň, kterou si obec může ovlivnit daňové příjmy, byl odsouhlasen pro obec Litvínovice od r. 2021
místní koeficient 2., pro podnikatele, chaty a rekreační objekty navíc koeficient 1,5.
Tímto bychom si v této dani mohli polepšit o 1 300 000,- Kč.
Stavební akce
Bohužel i na největší plánované letošní investici se projevil dopad covidu - 19. Jedná se o
tělocvičnu a víceúčelové hřiště v Šindlových Dvorech. V prvopočátku nás zbrzdila nutná změna
územního plánu. Ta je platná již od února letošního roku, ale ani od této doby se nám nepodařilo
získat územní rozhodnutí. Doufáme, že ho získáme do konce roku 2020 a vydání stavebního
povolení už by nemělo být tak časově náročné. Potom bychom mohli na jaře příštího roku vypsat
výběrové řízení na dodavatele stavby a v témže roce rozjet vlastní výstavbu. Předpokládáme, že to
bude investice za cca 40 – 50 mil. Kč, která proběhne v r. 2021 – 2022. Prozatím se jeví, že díky
úsporám na ni finančně dosáhneme z vlastních zdrojů. Tak si držme palce, ať nás nepopulární
dopady daňových změn neohrozí tak, že bychom na to neměli. Nicméně pořád máme v záloze
možnost čerpání velmi dobře vysoutěženého úvěru až do výše 50 mil. Kč, který máme rezervovaný
u KB do konce roku 2021.
Rekonstrukce hřiště v Litvínovicích směrem k Normě
S touto akcí nebylo původně v rozpočtu počítáno, nicméně jsme využili vypsání dotačního
programu z MMR na rekonstrukci hřišť v únoru 2020. V červnu jsme se dozvěděli, že jsme byli
úspěšní a byly nám přiznány 2 mil. Kč. Realizace za cca 3, 5 mil. Kč proběhne v prvním pololetí
roku 2021 firmou Český trávník. Hřiště bude vybudováno jako víceúčelové pro míčové hry.
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Plánované a realizované stavební akce v r. 2020
- Ostrůvky s přechodem v Litvínovicích.
Jejich realizace proběhla dle plánu v červnu letošního roku. Stavbu prováděla firma JEZZ, s.r.o.
Roudné.
- Retardér včetně odvodnění a kanalizačních vpustí v Š. Dvorech ke střelnici prováděla
firma JEZZ, s.r.o., Roudné.
- Plynofikace I. stupně ZŠ Š. Dvory byla v tomto roce finančně nejnáročnější a proběhla v
období letních prázdnin. Stavbu prováděla firma Plynoinstalace spol. s.r.o. Dobrá Voda u Č.
Budějovic.
- Asfaltové úpravy proběhly u Společenského domu v Mokrém, v Š. Dvorech u autobusové
zastávky na návsi a v Litvínovicích pod Dolním rybníkem. Vše realizovala firma Asfalt OS,
s.r.o. Č. Budějovice.
Nemalou akcí bylo i odlehčení stropní konstrukce sálu a výčepu v pohostinství v Litvínovicích
na Zlaté stoce.
V této souvislosti bych ráda pochválila zaměstnance technického zázemí obce. Kromě toho, že se
kvalitně starají o čistotu a zeleň v obci, osvědčili se i při opravách a údržbě obecního majetku. V
letošním roce např. kompletně opravili náves v Š. Dvorech – okolí kapličky a knihovny, všechny
lavičky v autobusových čekárnách, okolí šplhací sestavy u ZŠ, zábradlí na hrázi Š. rybníka, lavičky
a stoly v Litvínovicích na návsi aj. Díky nim jsme takto schopni ušetřit nemalé finance za práce, pro
které bychom byli nuceni využívat odborné firmy.
Bytový dům Litvínovice č.p. 4
I když se do budoucna nevyvíjí finanční situace pro obce nijak optimisticky , přesto si ZO dovolili
díky velké úspoře z let minulých, odsouhlasit nákup bytového domu č.p. 4 v Litvínovicích. Prodej
objektu proběhl v říjnu elektronickou dražbou a obec ho získala za velmi výhodnou cenu 15 520
000,- Kč. Jedná se o budovu bytového domu s uzavřeným nádvořím, velkou dílnou na pozemku
cca 1 500 m2. Co bylo důvodem koupě.
V první řadě jsme chtěli zamezit využití domu v centru obce k nežádoucím účelům, ale i rozšířit
tolik potřené zázemí pro techniku obce, popř. služby apod.
O vlastním využití rozhodnou zastupitelé v nejbližší době. Nyní tam probíhají revize
elektroinstalace, plynofikace a zároveň jejich přepisy včetně vodoměru.
Kulturní akce
Je mě líto, že jsme se v letošním roce nemohli potkávat na tradičních kulturních a společenských
akcích. Přestože jsme je plánovali, díky pandemii byly zrušeny : Malé litvínovické hobby, Král
gulášů, Setkání důchodců. Stejně tak dopadla i většina akcí plánovaná místními organizacemi, např.
Vánoční trhy, které každoročně organizují Litvínovické ženy apod. Pravděpodobně bude i velmi
omezen Živý betlém v Š. Dvorech.
Přesto děkuji všem, kteří se na těchto akcích aktivně podílejí za jejich snahu a vytrvalost. Pevně
doufám, že příští rok si to vynahradíme a vše uskutečníme. Bohužel to nezáleží pouze na nás, ale na
celé společnosti, jak zodpovědně bude přistupovat a dodržovat jednotlivá vládní nařízení.
Jedinou akcí obecního úřadu, která se uskutečnila, bylo vítání
občánků. To proběhlo 19. září na zahradě MŠ u OÚ v Litvínovicích.
Bylo sice omezeno určitými hygienickými opatřeními, ale přesto si
myslím, že bylo velmi zdařilé a potěšující bylo, že se ho zúčastnili
téměř všichni pozvaní.
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Pivní košt
Jako jediná velká akce v letošním roce se uskutečnil
desátý ročník akce Lajtnovický pivní košt. Ten je
každoročně pořádán SDH Litvínovice. Vzhledem k
tomu, že to byl jubilejní ročník, byl i program
zajímavější a lákavější.
Takové množství
návštěvníků, kolik se zde 5. září sešlo, tu opravdu
nikdy před tím nebylo.

Děkuji všem organizátorům za perfektní přípravu akce a i za to, že jsou schopni sehnat sponzory,
kteří mají nemalou zásluhu nejen na kvalitě akce, ale především na tom, že ji lze každoročně
pořádat. Přeji jim do dalších ročníků hodně sil, vytrvalosti, elánu a hlavně zdraví.
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám všem, abyste si vánoční svátky užili v klidu a v pohodě.
Do nového roku přeji Vám a Vašim rodinám ještě jednou hodně a hodně zdraví, mnoho pozitivní
energie a síly. Myslím si, že letošní rok nás přesvědčil, jak je zdraví důležité a jak je potřeba si ho
chránit.
Ať se Vám v naší obci hezky bydlí.
Děkuji za Vaší spolupráci a podněty, které od Vás během roku dostáváme.
Děkuji všem zastupitelům, členkám sociální komise a zaměstnancům obce za celoroční spolupráci.
Nováková Alena, 2.12. 2020
PIVNICE U FLORIŠE V MOKRÉM
Pivnice se nachází ve Společenském domě, jehož vnitřní prostory byly před 2 lety kompletně obcí
zrekonstruovány novou dlažbou, dveřmi, sociálním zázemím. Největší změny zaznamenala pivnice, která se
nachází v I. patře této budovy, ve které navíc došlo i k výměně nábytku. Bohužel po rekonstrukci byla
pivnice téměř rok uzavřena z důvodu nezájmu o její provozování. Až v dubnu letošního roku získala nového
nájemce, paní Kláru Kohoutovou, která se provozu ujala s velkým elánem. Bohužel jarní pandemie covidu 19 zastavila hned tuto její aktivitu, takže k vlastnímu otevření došlo až koncem května. Ale ani z tohoto
otevření se nemohli návštěvníci těšit dlouho, protože s druhou vlnou pandemie se musela v říjnu pivnice
opět uzavřít. Další provoz byl tedy zahájen v pátek 4.12. 2020.
Otevírací doba: pátek 17.00 hod. – 22.00 hod.
sobota 17.00 hod. - 22.00 hod.
neděle 10.00 hod. - 19.00 hod.
Protože p. Kohoutová se těší na všechny slušné hosty, je ochotna dle domluvy přizpůsobit provozní dobu i v
jiné dny.
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Otiskujeme poděkování :
Dobrý den paní starostko,
ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám rodičům pomáhali překonat nelehkou situaci při
domácí distanční výuce.
Nasazení paní učitelek, které jsem měla možnost mít přes online výuku "přímo doma" bylo
neskutečné. Zpracování jednotlivých úkolů, hledání vhodné webové platformy pro procvičování,
nápomoc dětem při jejich plnění i týmová spolupráce se odrážela na motivaci dětí něco opět dělat
do školy.
Každý rodič, který si mohl vyzkoušet práci z domova při dvou až třech dětech mi dá za pravdu, že
další můj VELKÝ dík musí patřit paní kuchařkám. Vařily bez přestání pro všechny a jistě je také
muselo napadnout, zda nejsou ohrožené.
Myslím, že docenit jejich práci musel každý, kdo poslal dítě s jídlonosičem pro porci k obědu.
děkuji Vám paní učitelky, že jste nám pomáhali
děkuji Vám paní kuchařky, že jste nám vařili
S pozdravem a přáním zdraví Ilona Paulátová
Vážení spoluobčané,
letošní rok prožíváme velmi složitou situaci, díky nemoci COVID-19, která se stala celosvětovým
problémem. Poděkování patří Vám všem, za dodržování pravidel a opatření a za Vaši zodpovědnost.
Dovolte mi, abych předložil ve svém krátkém příspěvku přehled těch nejdůležitějších (snad i veselejších
událostí), které jsme letos prožili nebo udělali.
Bohužel kulturních akcí opravdu nebylo moc, ale o to byly povedenější. Začátkem srpna hasiči z Mokrého
uspořádali pouť, a ke konci téhož měsíce i tradiční hasičskou soutěž o pohár obce.
Již tradičně začátkem září proběhl už desátý ročník „Lajtnovického pivního koštu“ a Litvínovičtí hasiči, kteří
byli hlavními pořadateli, mohli být spokojeni.
Chtěl bych zde také zmínit TJ Mokré. Bohužel státní opatření se dotkla i jejich 8 družstev. Proto pevně věřím
a doufám, že po opravě hrací plochy, na kterou si sami získali dotaci a obec jim také finančně přispěla, bude
vstup do nového roku o něco příjemnější a lehčí.
Všechny tyto aktivity by se nedaly realizovat bez široké spolupráce všech složek a organizací v obci a za to
jim patří velké díky. Je to mnohdy náročná práce, která vyžaduje i osobní obětování.
„Na jaře jsme COVID společně zvládli, a já pevně věřím, že společnými silami to zvládneme i nyní“.
Adaptační kurz:
Již po několikáté škola, ve spolupráci s obcí, uspořádala
adaptační kurz. Již druhým rokem jezdíme s novopečenými
šesťáky na kolech do autokempinku Křivonoska. Trasa vede
po cyklotrase a má přibližně 16 km. Jako každým rokem si
vaříme sami ve vojenské polní kuchyni. Během dne
probíhají různé aktivity a večer nesmí chybět táborák.
Ubytovaní jsme v chatkách ze 70 let (je to taková nostalgie).
Musím říct, že letošní šesťáci mě velmi překvapili, jedním
slovem „super“ a za to jim velmi děkuji, ale hlavní
poděkování patří Vám rodičům, protože z mého pohledu
děláte při výchově dětí skvělou práci.
Pevně věřím, že od jara příštího roku budeme moci udělat kulturní akce tak, jak jsme zvyklí z předešlých let.
Stavební činnosti :
1.
Nový asfaltový povrch
dostala autobusová
točna v Mokrém
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2. Ostrůvek v Litvínovicích

3. Zpomalovací prah Šindlovy Dvory

Škola I. stupeň:
Zde proběhla změna topného media z elektrického na plynový.
Již spoustu let zastupitele, ale i školu, trápily velké náklady na vytápění budovy, proto se zastupitelé rozhodli
v roce 2019 o zadání projektu a následném stavebním povolení na změnu topení z elektrického na plynové.
V letošním roce jsme udělali výběrové řízení a do rozpočtu schválili peníze. Práce započaly začátkem
července a skončily koncem srpna. Pak začaly velké úklidové práce, za které bych chtěl velmi poděkovat
kolektivu školy.
Letošní výročí a trochu vzpomínek:
 12. června 1960 se spojily dosud samostatné obce Litvínovice, Šindlovy Dvory a Mokré.
 Zlatá stoka
V roce 1529-1530 nechala městská rada Č. Budějovic vybudovat stoku přivádějící vodu z Vltavy od
dnešního Stecherova mlýna přes Litvínovice až do Vrbenských rybníků Černiš a později Domin. Tehdy byla
stoka přibližně v délce šesti kilometrů. Stoku dříve nazývanou jako Hlavní, Litvínovická nebo Černická,
dnes známe pod názvem Zlatá.
Dnes Zlatá stoka protéká Litvínovickou návsí a napájí malý rybníček, dále do Stromovky, kde napouští
uměle vytvořenou nádrž Bagr. Jsem rád, že po dlouhých letech vyjednávání s majitelem Zlaté stoky, tedy
městem České Budějovice, jsme dosáhli alespoň prodloužení termínu provozu Zlaté stoky. Bohužel
největším oříškem byl provozovatel, spol. Čevak, kdy jejich striktní, až vojenský přístup termínu pro
vypínání, konec října, a spouštění přítoku byl naplánován na začátek května. Od příštího roku bude Zlatá
stoka v provozu od 15. března do 15. listopadu. Tímto bych chtěl poděkovat náměstkovi panu Holickému,
panu Šedovi a paní Mladé z Magistrátu města Č. Budějovice.
A na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu za jejich péči o naši obec a
občany, členům kulturní komise za jejich práci, všem organizacím a spolkům. Moje velké poděkování patří
zastupitelům za rozvážné a vstřícné rozhodování, které umožňuje zkvalitňovat život a postupně další rozvoj
obce.
V novém roce nám přeji víc těch hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti,
než smutku a trápení. Hlavně pevné zdraví a veselou mysl, štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním
životě.
S úctou Martin Král

Tři králové přijdou!
Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové musí počítat s tím, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s
dárci tváří v tvář. Čekejme tedy změny v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce. Při velmi
příznivé situaci, kdy nastane uvolnění všech opatření, lze očekávat klasickou tříkrálovou koledu s požehnáním Vašich
domovů, a to v termínu od 1. do 24. ledna. Pokud se situace nezlepší, proběhne Tříkrálová sbírka s určitými omezeními
tak, aby zajistila bezpečí koledníků i dárců. Nechceme Vás připravit o požehnání, které koledníci do Vašich domovů
přinášejí. Tříkrálová sbírka se nově pokusí své věrné příznivce oslovit také on-line. Chceme tímto vyzvat zejména vás,
mladší – pomozte svým rodičům a prarodičům přispět do online kasičky, která bude přístupná na webu
www.trikralovasbirka.cz od poloviny prosince a umožňuje Vám darovat podle konkrétní obce, kterou si vy zvolíte.
Otevíráme tak společně nový prostor Třem králům, kteří vám přinášejí požehnání (K+M+B - Christus mansionem
benedicat - Kristus požehnej tomuto domu) a skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším.
Chcete se zapojit a být užiteční? Přidejte se k desetitisícům dobrovolníků a pojďte s námi, pokud to situace dovolí,
koledovat, nebo na malé koledníky myslete s darem, byť by jejich návštěva a požehnání byli v lednu 2021 jen virtuální.
Více informací na www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Městská charita Č. Budějovice
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Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Sčítání je zdrojem jinak nedostupných informací o životě v naší zemi. Výsledky jsou široce
využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Sčítání v příštím roce proběhne v březnu příštího roku a bude v něčem jiné než
to z roku 2011 nebo dokonce před 20 lety. Oproti poslednímu sčítání se budou zjišťovat pro dnešní
dobu aktuálnější údaje a bude jich i méně, jelikož se dnes mnoho údajů o osobě získává ze
Základních registrů. Novinkou bude i forma sběru dat. Občané si budou moci vybrat ze dvou
možností : k dispozici bude on-line formulář na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ), který
se jednoduše vyplní a odešle a máte hotovo. To bude probíhat konkrétně od 27.3.do 9.4.2021.
Respondent, který nemá tuto možnost či je zastáncem klasiky (papírové podoby dotazníku) pak
bude vyplňovat formulář, který získá od terénních pracovníků, kteří budou provádět po první fázi
(on-line) došetření v terénu. Listinné sčítání bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021 a je určené
osobám, které se nesečtou online. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích
komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Ti s vyplňováním případně pomohou.
Vše potřebné se občané dozví včas z medií, či ze stránek ČSÚ, konkrétní informace pro danou
obec pak získají přímo na OÚ, z informačních kanálů obce (internet, úřední desky, tel. pomoc,
příp. místní rozhlas či aktuální periodikum). Obec bude hrát ve sčítání pouze podpůrnou roli,
spočívající v šíření informací ČSÚ.
Připomínáme, že sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik pobyt na
území ČR. Český statistický úřad je výhradním správcem všech poskytnutých osobních údajů a
významným partnerem Sčítání 2021 je pak Česká pošta, která poskytuje zejména sčítací komisaře
a síť více než 80 kontaktních míst Sčítání 2021.
Jana Majerová – OÚ Litvínovice

Informace k odpadům na rok 2021
Povinnosti fyzických osob pro nakládání s odpady na území obce stanovuje OZV č. 2/2016
(zveřejněna na www.litvinovice.cz, vyhlášky obce).

DEN svozu pro komunální odpad : každý sudý PÁTEK v průběhu celého dne
Stanovištěm pro umístění popelnice je viditelné a bezpečné místo před domem blízko
komunikace. Popelnice musí být přistavena na stanoviště včas, nesmí obsahovat žhavý, ani teplý popel, ani
složky KO, které se třídí odděleně (viz OZV č. 2/2016). Pokud obsluha svozové firmy zjistí takovou závadu,
popelnici nevyveze a písemně o tom vlastníka nádoby vyrozumí. Popelnice musí být v dobrém technickém
stavu, aby s ní byla bezpečná manipulace, např. nesmí být prorezlé dno apod. (na takovou závadu se
reklamace nevztahuje).
Doporučené nádoby na komunální odpad :
·
nádobu o objemu 110 l plechovou
·
nádobu o objemu 120 l plastovou
·
nádobu o objemu 240 l plastovou

Informace a upozornění pro podnikatele.
Ti podléhají jinému režimu likvidace odpadů ze své podnikatelské činnosti !
Obecní úřad Litvínovice upozorňuje všechny podnikatele, tj. právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na
základě živnostenského listu nebo zápisu v obchodním rejstříku, na povinnost plynoucí jim ze zákona č. 85/2001 Sb. o
odpadech. Tyto podnikatelské subjekty mají povinnost shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
a předávat je pouze subjektům oprávněným k jejich převzetí, tj. např. mít uzavřenu smlouvu se společností, která má
oprávnění k činnosti v odpadovém hospodářství. Likvidaci odpadů dle výše uvedeného zákona je podnikající subjekt
povinen doložit.
Je nepřípustné odpad z podnikatelské činnosti ukládat na veřejná sběrná místa určená pouze občanům, které
likviduje na své náklady obec ! Obec v tomto směru může provádět kontroly.

Komunální odpad se třídí na složky:
Směsný KO (klasické popelnice s označovací známkou) - zbylý KO po stanoveném vytřídění na :
 Biologické odpady (rostlinného původu) – Nádoba barva hnědá
 Papír – Nádoba barva modrá
 Plasty včetně PET lahví – Nádoba barva žlutá
 Sklo – Nádoba barva zelená
 Použité tuky – Nádoba barva zelená
 Nebezpečné odpady – odvážejí se na skládku
 Objemný odpad – odváží se na skládku
 malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery
Takto vytříděný odpad občané odkládají na stanovištích k tomu určených v obci i na skládce Š. Hrádek
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SVOZOVÝ PLÁN
poslední svoz v roce 2020: sudý týden pátek 25.12.2020

Svoz
komunálního
odpadu

mimořádný svoz
první svoz v roce 2021:

2020/2021:

pátek 1.1.2021
sudý týden pátek 15.1.2021

Rozpis svozů 2021
KOMUNÁLNÍ ODPAD
každý SUDÝ týden
PÁTEK

BIO ODPAD

PLASTY / PAPÍR

8. ledna;
12. února;
březen-listopad :
každý PÁTEK
10. prosince;

1x měsíčně
STŘEDA
viz rozpis níže

PLASTY / PAPÍR :
Leden :
20.1.
13.1.
Únor :
17.2.
10.2.
Březen :
17.3.
10.3.
Duben :
14.4.
7.4.
Květen :
12.5.
5.5.
Červen :
9.6.
2.6.; 30.6.
Červenec :
7.7.
28.7.
Srpen :
4.8.
25.8.
Září :
1.9.; 29.9.
22.9.
Říjen :
27.10.
20.10.
Listopad :
24.11.
17.11.
Prosinec :
22.12.
15.12.
Separace se sváží v průběhu celého dne : 5.00 – 22.30 hod.





Na poplatkové období roku 2021 je výše poplatků :
POPLATEK ZA ODPADY :
roční poplatek dle OZV č. 2/2020 - 500,- Kč/rok - povinnost platit má :
- osoba přihlášená v obci (vztahuje se i na cizince),
- vlastník stavby – RD, bytu, rekreačního objektu, kde není přihlášená žádná osoba.
Bližší informace vč. svozového plánu naleznete na www.litvinovice.cz- SVOZOVÝ PLÁN
Při změně místa přihlášení nebo vlastnictví stavby poplatníka během kalendářního roku se hradí poplatek
v poměrné výši za kalendářní měsíce v přísl. roce. Jakoukoliv změnu v ohlášení, příp. nárok na osvobození musí
poplatník správci ve stanovené lhůtě dle příslušné OZV oznámit. Příp. zjištěný přeplatek na poplatku za počet kal.
měsíců v roce, kdy již poplatník nepobývá nebo nevlastní nemovitost v obci, se pouze na jeho žádost vrátí.
POPLATEK ZE PSŮ :
roční sazba dle OZV č. 1/2019 - 200,- Kč/první pes/rok ,
250,- Kč/ druhý pes a každý další/rok.
Platí držitel psa obci podle místa svého přihlášení (vztahuje se i na cizince a podnikatelské subjekty).
Přihlásit psa k poplatku je povinen držitel od 3 měsíců stáří nebo od okamžiku pořízení psa staršího.
Upozorňujeme držitele psů na povinnost hlásit každou změnu v držení psa – úmrtí či odhlášení
z jakéhokoliv důvodu, změnu plemene psa apod.!
VÝBĚR a SPLATNOST místních poplatků :

pro příští rok posunuto a prodlouženo od 1.2. do 30.4.2021
Do tohoto termínu budou popelnice vyváženy na známku za předcházející rok.
Stále platí možnost objednat si do výpůjčky nádoby na separaci.
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Upozorňujeme vlastníky rodinných domů, bytů a rekreačních objektů, kteří ve své nemovitosti
ubytovávají cizince ohlášené místem pobytu v obci podle zákona o pobytu cizinců (na Cizinecké
policii), aby tyto cizince upozornili na jejich ohlašovací a poplatkovou povinnost – týká se obou
poplatků, za KO i z držení PSA.
K úhradě poplatků správce poplatku nerozesílá složenky. Splatnost výše uvedených místních
poplatků je v příštím roce prodloužena s ohledem na epidemiologickou situaci a stále nařízené
omezení úředních hodin do 30.4.2021. Na označovací známku za předcházející rok budou
popelnice vyváženy až do konce tohoto termínu splatnosti poplatků.
Úhrada místních poplatků v roce 2021:
upřednostňuje se bezhotovostní platba na účet obce Litvínovice, č.ú. 6829231/0100,
- do poznámky uveďte č.p. a jména poplatníků, za které je poplatek hrazen, a o jaký
poplatek se jedná (např. Litvínovice č.p.xxx, Novotný 2xKO+1 pes, Bláha 1xKO + 2xpes,).
Známka na označení popelnice bude po připsání platby na účet obce poplatníkovi
doručena do schránky!
v nezbytných případech v pokladně OÚ - od 1.2.2021 v těchto dnech :
V době nouzového stavu (sledujte vývoj protiepidemických opatření) :
PO : 7.30 – 12.30 hod.
/
ST : 12.00 – 17.00 hod.
V ostatních případech (normální režim úřadu) :
PO, ST : 7:30 – 11.00 / 12.00 - 17.00 hod.
PÁ : 7.30 - 11.00 hod.
Se zněním vyhlášek je možno se podrobně seznámit na OÚ, kde jsou uloženy k nahlédnutí, nebo
na internetových stránkách obce www.litvinovice.cz – záložka obecní úřad – vyhlášky.
OÚ Litvínovice – Majerová Jana

***************************************************************************************

Obecní knihovna v Šindlových Dvorech
Ocenění knihovníků
Svaz knihovníků a informačních pracovníků regionu
Jižní Čechy (SKIP) každý rok oceňuje knihovníky za
jejich práci. V loňském roce byla oceněna jako
„Jihočeský knihovník roku 2019“ vedoucí
knihovnice Obecní knihovny v Šindlových Dvorech,
paní Monika Šťavíčková. Slavnostní vyhlášení se
mělo uskutečnit 25.3.2020 v Jihočeském muzeu, ale
bohužel právě nastupující pandemie coronaviru tuto
akci překazila. Nic se ovšem nemění na tom, že paní
Šťavíčková si svojí příkladnou prací v knihovně, a to
zejména pro děti a školní mládež, určitě zaslouží.
OÚ Litvínovice – Majerová Jana

Pečujete doma o své blízké? Můžete se obrátit na poradnu „Pečuj doma“
Pečuj doma Diakonie ČCE nabízí služby poradny pro
pečující v Českých Budějovicích, která bude probíhat na
adrese Žižkova 12, 2. patro, 370 01 České Budějovice
každé pondělí od 10.00 do 13.00 hodin.
Poradna je určena všem, kteří se doma starají o své blízké. Na
pečující zde čeká poradkyně týmu Pečuj doma Monika
Marušková, od které se můžete dozvědět například to, na jaké
příspěvky a dávky máte nárok, jak o ně požádat, jak si
uzpůsobit domácnost, jaké kompenzační pomůcky používat
nebo jaké podpůrné služby můžete využít ve své životní situaci.
Pečuj doma Diakonie ČCE pořádá zdarma také cykly
akreditovaných kurzů pro pečující, jako například

Ošetřovatelský kurz, Péče o člověka s demencí a další, kde
můžete prohloubit své dovednosti v domácí péči. Další aktivitou
jsou podpůrné skupiny pro pečující, které poskytují prostor pro
sdílení zkušeností a psychickou podporu pečujícím. Veškeré
služby poradny Pečuj doma jsou poskytovány bezplatně.
Více informací a podrobné programy najdete na
www.pecujdoma.cz, na těchto stránkách také naleznete
interaktivní mapu pomoci, která vám pomůže najít
pečovatelské, ošetřovatelské a další služby ve vašem okolí.
Mimo uvedené hodiny poradny můžete Moniku Maruškovou
kontaktovat také na e-mailu: jihocesky@pecujdoma.cz a mobilu
+420 704 607 839.

Výzva k vyzvednutí : Na OÚ je k vyzvednutí šedá mikina, která zde zůstala po akci Vítání občánků
ze září letošního roku.
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Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný
cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými
oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou
povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho
technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10
kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá
krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů
primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se
celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i
co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení
stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se
bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je
nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem
daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako
odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO na adrese
https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém
chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší
dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven
vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů
s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně
ovzduší a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení
u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní
technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí
závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění
zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či
rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a
komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice. Na osobní
konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38.
Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České Budějovice
jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

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®, kterou v současné době vyžaduje značná
část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality
vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet.
Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety
volně ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit
certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou
poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Nákup levných pelet 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.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

***************************************************************************************
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Provoz na OÚ před a mezi vánočními svátky
21.12.2020 :
7.30 – 12.30 hod.
22.12.2020:
7.30 – 12.00 hod.
23.12.2020 :
pro veřejnost zavřeno
28.12.2020 :
7.30 – 12.30 hod.
30.12.2020 :
7.30 – 12.00 hod.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
PONDĚLÍ
STŘEDA

Prosíme občany, aby se v těchto dnech pokud možno předem objednali.
Doporučujeme se předem tel. informovat, jaké záležitosti v těchto dnech můžete vyřídit.
Mezi svátky nebude možné vyřídit agendy: evidence obyvatel, CzechPoint – výpisy z ISVS.

Inzerce :
Prodám pozemky v k.ú. Litvínovice :
493/19
TTP
355 M2
493/19
VODA
13 M2
499/3
ORNÁ
389 M2
713/17
TTP
316 M2
719/3
ORNÁ 5337 M2
725/6
TTP
469 M2
765/1
TTP
10231 M2
Celkem
17 110 m2
Možno i jednotlivě
Kontakt : mgr.kovar@centrum.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
NORMA

22.12. – 23.12.2020

MASÁŽE

zdravotně-relaxační
Trápí vás bolest zad či problémy s pohybovým aparátem?
Dopadá stres na vaše fyzické tělo?
Nabízím individuální přístup dle potřeb klienta s využitím psychosomatických prvků.
SLUŽBY:








relaxační a regenerační masáže
měkké techniky
tradiční čínské baňkování
akupunktura
dornova metoda
spirální stabilizace páteře
(ucelený cvičební systém s lany dle dr. Smíška, zaměřený na správné držení těla,
bolest zad, výhřez meziobratlového disku, skoliózu…)
Adresa:
Šindlovy Dvory, Pod Lesem 200, 373 03.
V případě zájmu mě kontaktujte na
tel: 721 431 527, Klára Kocábová
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Litvínovice, Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice, tel./ fax. 387 203 480,
e – mail : podatelna@litvinovice.cz,, internetové stránky : www.litvinovice.cz,
Úřední dny na OÚ : PO, ST: 7.30 – 17.00 hod. / ÚT, ČT : 7.30 – 14.00 hod./ PÁ : 7.30 – 11.00 hod.
Polední přestávka 11.00 – 12.00 hod.
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