Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
představuji se jako nový starosta naší obce v novém zpravodaji, který jsem se rozhodl po dlouhé
odmlce začít znovu vydávat a budu se snažit Vám ho doručit min. 4 krát do roka.
Nejdříve dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste přišli k volebním urnám a tím vyjádřili, že
život v obci Vám není lhostejný. O to více jsem si vědom zodpovědnosti, kterou jsem přijal, neboť
zastupuji jak Vás, kteří jste mne do zastupitelstva volili, tak Vás, kteří jste volili jinak. Moji povinností
je pracovat ve prospěch všech občanů naší obce bez rozdílu. Nové zastupitelstvo se skládá z jedné
třetiny z nových členů, proto budu směřovat své úsilí na spolupráci všech členů zastupitelstva. Jsem
přesvědčen, že jen ve vzájemné spolupráci všech zastupitelů lze najít cestu k úspěchu při řízení
obce. Zároveň je mým přáním a rovněž snahou spolupracovat s Vámi všemi občany, bez kterých
nelze rozvíjet naši obec tak, aby byla dobrým místem k bydlení.
Jen krátce představím naše největší projekty, které jsou započaté. Máme podány žádosti o dotace
na tyto akce: střecha na obecní prodejně s 50% dotací, úprava technologie vody v přečerpávací
stanici na Stráži se 70% dotací, stavba víceúčelového hřiště Nadace ČEZ s 90% dotací, výměna
stávajících vrat v Hasičské zbrojnici za vrata sekční se 70% dotací, dále připravujeme výkup pozemků
v Nesměni, na kterých by měla stát nová ČOV, připravujeme a jednáme o koupi nového traktoru,
kde by měla být dotace 90%, dále připravujeme nové parcely a bydlení v naší obci pro mladé a
mnoho dalších drobných projektů, které přispějí k blahu naší obce. Doufám, že se nám vše, co máme
naplánované, vydaří, i když o tom, jestli dostaneme dotaci, rozhodují dotační společnosti. Snad ještě
jedna věc, která se nám již podařila realizovat a to je vypořádání se s bioodpadem. Většina z Vás má
již hnědé popelnice doma a doufám, že ten, kdo je ještě nemá, se také zapojí do tohoto sběru, který
je nezbytně nutný dle novely zákona o odpadech.
Rovněž se prosím neostýchejte a nezdráhejte přijít se svými příspěvky, podněty, dotazy nebo
žádostmi přímo za mnou na obecní úřad. Velice rád se s Vámi osobně setkám a pokusíme se
společně najít řešení.
Závěrem Vám všem přeji jarní pohodu a myslím, že se nám vše bude dobře dařit.
Starosta
Jaroslav Bína

Komunální volby do zastupitelstev obcí
V Komunálních volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10.10. – 11.10.2014 byli zvoleni
tito zastupitelé:
Starosta: Jaroslav Bína
Místostarosta: Josef Kápl
Místostarosta: Jiří Prokeš
Zastupitelé: Václav Capl
Jan Stodolovský

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Sociální komise:

Kulturní komise:

Zdeněk Rejman

Miluše Kleinová

Jaroslav Kyrian

Miroslav Kopt

Předseda:

Miluše Kleinová

Členové:

Zdeněk Rejman, Václav Capl

Předseda:

Jaroslav Kyrian

Členové:

Miroslav Kopt, Jan Stodolovský

Předseda:

Věra Rakušanová

Členové:

Jaroslav Bína, Josef Kápl, Jiří Prokeš, Zdeňka Tomková

Předseda:

Martina Bínová

Členové:

Jaroslav Bína, Josef Kápl, Jiří Prokeš, Jan Stodolovský,
Miluše Kleinová, Miroslav Kopt

Vystoupení Šlágr TV
Toto vystoupení vzniklo vlastně na žádost Vás občanů. Stále jste se dotazovali, zda není možné, aby
u nás vystoupil Šlágr TV. Tak jsem zkusil požádat paní Jarku Šimkovou o pomoc. Vím, že na jejich
vystoupení často jezdí a zná i některé vlivné osoby. Po dalším jednání a domlouvání, které nebylo
samozřejmě jednoduché se nám to podařilo. Vystoupení se uskutečnilo 20.11.2014 a nebylo
ledajaké. Bylo to vystoupení s natáčením do televizního přenosu, který jste určitě všichni zhlédli
v televizi. Dokonce u nás vystoupilo na živo
Italské duo Insieme a Babouci, i to považuji
za obrovský úspěch, protože za jejich
vystoupení se normálně platí, ale u nás
to bylo v rámci natáčení vše zdarma. Toto
považuji za jednu s povedených akcí a tím se
vlastně i naše obec prezentovala v televizi. I
občané byli spokojeni a třeba se nám to
ještě někdy znovu podaří. Zároveň chci
poděkovat paní Jarce Šimkové za organizaci
a dále všem občanům a zastupitelům, kteří
se na této akci podíleli.
Jaroslav Bína

Výroční valná hromada SDH Ločenice
Dne 28. listopadu 2014 proběhla v sále
kulturního domu výroční valná hromada SDH
Ločenice, kterou provázela tradičně velká
účast členů a hostů z okolních sborů. Tato
valná hromada byla pro ločenické hasiče jiná
než v minulých letech. Rok 2014 byl rokem
volebním a v tomto roce se rozhodl náš
dlouholetý starosta Jan Blažek již dále
nepokračovat ve své funkci. Novým starostou
byl navržen a poté též i zvolen Jaroslav Fojtl.
V hasičském výboru sboru došlo ještě k jedné
změně, odstoupil Jaroslav Bína a nahradila ho
Jana Žemličková. Velitelem sboru zůstává i
nadále František Šmitmajer.
Na valné hromadě byla zhodnocena činnost
našeho hasičského sboru za rok 2014, byl
představen plán činnosti na rok 2015 a též se i
odměňovalo. Ocenění za příkladnou práci
obdrželi Jan Blažek, Anna Brabcová, Marcela
Padertová, Marie Blažková a Jana Káplová

(obr. č. 3). Hlavním hrdinou večera se ale stal
Radek Blažek, kterém byl předán dárkový koš
za záchranu lidského života.
Náš hasičský sbor čítá 68 mužů a 25 žen.
Aktivně se podílíme na většině kulturních akcí
pořádaných v Ločenicích a nechybíme ani
na brigádách. Pravidelně se účastníme
obvodových hasičských soutěží. V posledních
letech nám dělají radost družstva starších
mužů a žen. Za poslední čtyři roky stál vždy
alespoň jeden z těchto týmů na stupních
vítězů. V letošním roce se koná obvodová
hasičská soutěž v nedaleké Nesměni.
Dovolujeme si tedy všechny příznivce
požárního sportu do Nesměně pozvat, aby nás
svým fanděním podpořili. Naše děvčata nás
tam budou reprezentovat v nových bundách,
které jim byly též na valné hromadě předány
(obr. č. 2).
Jaroslav Fojtl

Mikuláš
Dne 5.12.2014 se odehrál netradiční PŘÍCHOD MIKULÁŠE. Rozhodli jsme se pojmout tento den
originálně a hlavně jinak, než v předchozích letech.
Nejprve jsme Mikuláše přivítali v obecní kapličce, kde měl proslov. Mohli jste se dozvědět, z jakého
důvodu přišel a další zajímavosti. Po celou dobu probíhaly za kapličkou čertovské hry. Velký obdiv
si u dětí získal Lucifer u ohně, se kterým si děti mohly zahrát čertovské karty. Andělé dohlíželi a
ochraňovali děti, které měly strach.
Po přivítání a skotačení u čertů se Mikuláš rozloučil. Vyzval děti, aby se odebraly ke svým domovům
a očekávaly jeho příchod. Společně s čertem a andělem obdarovali celou vesnici.
Každý, kdo se nebál, je pustil do domu a následně řekl báseň nebo zazpíval písničku, za což si
vysloužil nadílku plnou dobrot. Jen díky té skvělé a bohaté nadílce se některé děti odhodlaly a
překonaly svůj strach.
Doufáme, že se tento významný den, který byl pojat netradičně, líbil nejen dětem, ale i všem
občanům.
Tak zase za rok nashledanou.
Martina Bínová

Vypouštění balónků Ježíškovi
Dne 12.12.2014 se naše Obec zapojila do akce
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Letos se tato akce konala již posedmé a bylo
vypuštěno 103 738 balónků s přáníčky a byl
tak překonán rekord z roku 2008. Patronem

vypouštění balónků je každoročně populární
osobnost. Letos jím byl herec Václav Vydra a
základnou bylo město Hodonín.
Balónky vypouštěly děti z naší Mateřské
školky. Akce se dětem velice líbila a tak
doufáme, že se příště naše obec znovu zapojí.
Hana Berková

Slavnost předání betlémského světla
V roce 2013 obdržel náš hasičský sbor pozvání
od spřáteleného hasičského sboru z Besednice
na slavnost předání Betlémského světla.
Jedná se o každoroční setkávání hasičů
z příhraničních oblastí Rakouska a České
republiky.
Rakouští
hasiči
předávají
v předvánočním čase plamínek světélka přímo
z Betléma svým českým kolegům jako symbol
pokoje, radosti a míru. Na znamení vzájemné
soudržnosti a kamarádství mezi hasiči se tato
slavnost koná střídavě vždy jednou na české a
podruhé na rakouské straně státní hranice.
Tato událost nás velmi oslovila, a když jsme
v prosinci 2014 obdrželi pozvánku přímo
od pana Plk. Ing. Pavla Rožbouda, ředitele ÚO
Český Krumlov HZS Jihočeského kraje, vyjet
s dalšími českými kolegy pro Betlémské světlo
do Rakouska, rozhodli jsme se, že u této

významné události nemůžeme chybět. V roce
2014 se předávalo Betlémské světlo
v hornorakouském Grünbachu, který je mimo
jiné i partnerskou obcí nedalekého Svatého
Jana nad Malší. Akce se konala v sobotu 20.
prosince 2014 v tamním kostele svatého
Mikuláše. Z České republiky vyrazilo
do Rakouska 25 hasičských sborů a celkem se
akce zúčastnilo na 500 hasičů z obou stran
hranice. I hasiči z Ločenic mohou potvrdit, že
tato slavnost byla pro zúčastněné výjimečným
zážitkem.
Betlémské světlo jsme dovezli zdárně do naší
obce a hned v neděli měli občané z Ločenic
možnost odnést plamínek tohoto světla
z místní kaple svaté Anežky České dále do
svých domovů.
Jaroslav Fojtl

Fotografie:
č.1. V Grünbachu, č.2. V kostele svatého Mikuláše, č.3. Velitel hasičů okresu Freistadt pan Franz Seitz předává
Betlémské světlo panu Plk. Ing. Pavlu Rožboudovi, č.4. Společná fotografie ločenických hasičů a hasiček se starostou
Grünbachu panem Stefanem Weißenböckem

Silvestr
Na Silvestra jsme se tradičně sešli ve 23:30 před hasičskou zbrojnicí, kde se podával punč a teplý čaj
pro děti. O půlnoci se všichni podívali na ohňostroj a vzájemně si popřáli do nového roku. Všichni
zúčastnění byli s touto akcí spokojeni a na závěr roku se dobře pobavili.
Jaroslav Bína

Setkání důchodců
V lednu letošního roku uplynulo pět let od prvního setkání důchodců. Cílem bylo nečekat, co
připraví jiní (např. obec), ale udělat si zábavu podle svého, lépe se poznávat, dobře se pobavit a i
možnost vyměňovat si zkušenosti.
Zajistili jsme si živou hudbu, občerstvení přinesl každý z vlastní výroby a zároveň tak začala výměna
kuchařských receptů. Velký dík patří i zastupitelstvu obce za zapůjčení sálu. Poslední středy v měsíci
tak patřily zábavě seniorů.
V roce 2013 jsme se domluvili, že bychom mohli uspořádat jedenkrát za rok zájezd po krásách jižních
Čech. V tomto roce (tj. 2013) jsme tedy navštívili Nové Hrady, Hojnou a Dobrou Vodu. Průvodcem
nám byl starosta Nových Hradů p. Hokr. Bylo vidět, že je patriot. Jeho výklad byl obšírný, ale
především poutavý a zajímavý. Dokonce nám byla umožněna prohlídka hrobky hrabat Buquoyů
mimo otevírací dobu. Dále jsme si prohlédli muzeum, hrad a na konec zájezdu jsme navštívili tvrz
Žumberk.
Druhým zájezdem v loňském roce byla návštěva Jindřichova Hradce. Prohlédli jsme si zdejší
muzeum a hrad, včetně pověstné hradní černé kuchyně. S průvodkyní jsme si prošli historický střed
města, šlápli jsme si na 15 poledník a nadchli se zpívající fontánou. Odpoledne jsme strávili v
salonku hotelu při hudbě a zpěvu.
Za těch pět let se vytvořil základ lidí, kteří pravidelně navštěvují naše večerní středy. Ale přesto
bychom mezi sebou uvítali další důchodce a nejenom z Ločenic, třeba z Nesměně, protože věříme,
že se budeme scházet i nadále.
Karel Klein, Štěpán Šubjak

Tříkrálová sbírka
Jako již každoročně se v obci uskutečnila 10.1.2015 Tříkrálová sbírka. Tato dobročinná akce, kterou
pořádá Charita Česká republika se letos pořádala již po patnácté a je největší dobrovolnickou akcí
u nás. Skupiny koledníků a distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé Charity.

V naší obci se koledníkům podařilo vybrat částku 12.687 Kč. Výtěžek je určen těm, kteří si sami
pomoci nedokážou např. z důvodu nemoci či špatné sociální situace. Suma byla vybrána díky
koledníkům Radimu Guichenovi, Jakubu Fojtlovi, Monice Šimkové, Ivoně Kyriánové, Barboře
Suchanové, Petře Schneiderové, Markétě Kropáčkové a Evě Fojtlové. Koledníkům a občanům, kteří
přispěli na sbírku děkujeme.
Hana Berková

Hasičský bál v Ločenicích
V sobotu 17. ledna 2015 se konal v Ločenicích tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu nám
vyhrávala kapela SAM a opět nechyběla bohatá tombola. Letos jsme se rozhodli, že náš ples
uspořádáme jako nekuřácký a vesměs kladné odezvy nás utvrdily v tom, že v této formě plesu
budeme pokračovat i v dalších letech. Naše hasičky si pro návštěvníky připravily překvapení. Jednalo
se o předtančení na píseň Anety Langerové Hříšná těla, křídla motýlí. Děvčata nám tančila
předtančení na plesech již několikrát, ale lze bez nadsázky tvrdit, že jejich letošní vystoupení bylo
zatím to nejlepší. Tomu také odpovídal aplaus obecenstva. Už se těšíme, co pro si nás připraví příště.
Na pozvání starosty obce pana Jaroslava Bíny náš ples navštívil i zástupce MAS Pomalší pan Ondřej
Helebrant, který zde prováděl obrazový záznam. Střípky nejen z našeho plesu můžete shlédnout
na internetových stránkách www.pomalsi.cz v sekci Videogalerie 2015.
Jaroslav Fojtl

Sportovní ples v Trhových Svinech
V sobotu 24. ledna 2015 byly naše hasičky pozvány do Trhových Svinů, aby tam místním
sportovcům předvedly své předtančení, se kterým zabodovaly na našem hasičském plese. Děvčata
nezklamala a jejich předtančení se líbilo i v Trhových Svinech.
Jaroslav Fojtl

Maškarní bál pro děti a dospělé
Dne 28.2.2015 se uskutečnil Dětský karneval a následně Maškarní bál pro dospělé.
Dětský karneval navštívilo opravdu hodně dětí a přišlo i mnoho občanů, kteří se chtěli jen podívat.
Celé odpoledne se soutěžilo o různé ceny a na konec dětského karnevalu se vyhlašovali nejlepší
masky. Mohu potvrdit, že rozhodnout, která maska vyhraje, bylo opravdu těžké.
Večer následoval Maškarní bál pro dospělé, kde se představilo také několik masek a i zde byla
vyhlášena ta nejlepší. Odpolední i večerní akci doprovázel DJ JIMI.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na obou maškarních bálech podílel.
Jaroslav Bína

Masopustní koleda a dětská růžičková koleda
Vznik dětské růžičkové koledy
V roce 2011, týden před koledou, jsme se
s maminkami dětí ze školky, Lucií Šimkovou a
Evou Fojtlovou, rozhodly, že uděláme sedm
kolednických klobouků pro předškoláky.
S růžičkami mi pomáhali Marta Říhová, Anna
Vrážková, Vlasta Podhradská, Marcela
Pelechová a Jana Káplová. Klobouky jsou
poloviční a na každém z nich je 183 růžiček.
Šaty pro malé střapaté ušily – p. Říhová, p.
Blažková a p. Brabcová. Protože už jsme měly
nové šerpy pro dospělou koledu, použily jsme
ty staré pro malou koledu. Děti chodily koledu
na masopustní úterý, kdy obešly náves, byly u
paní starostky, šenkýře, v cukrárně, u Kyriánů,
u Beranů a v obchodě skončily. Neměly
muziku, a tak všechna kolečka zpívaly. Děti

braly koledu velice vážně a byly na sebe moc
pyšný. Prvním masopustem byl Jaroušek
Kyriánů a prvním hejtmanem Mareček Šimků.
Tak vznikla první dětská koleda v Ločenicích.
V roce 2012 už dělal hejtmana Michal Holý,
děti chodily po části obce a večer v sále
udělaly celou vysekávačku, s trestáním
koledníků i střapatých. Chtěla bych obzvláště
pochválit Kubíka Fojtlů, který jako rychtář
celou trestačku velice dobře zvládl. Po
odšerpování, když děti předávaly klobouky
maminkám, nebylo v sále jedno oko suché.
Letos jsme s koledou obešli skoro celou obec
a myslím, že se děti všem líbily. Na závěr děkuji
všem dětem a jejím rodičům za trpělivost a
pomoc.
Jaroslava Šimková
Každoroční masopustní koleda
začala letos 31.1.2015 v Nesměni a
v Ločenicích 14.2.2015. Masopustní
průvod začal u obecního úřadu, kde
starosta udělil koledníkům právo
koledovat.
V každém navštíveném stavení byli
koledníci obdarováni a pohoštěni.

Informace o odpadech
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a použitého
textilu
V sobotu 11.4.2015 proběhne v obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a použitého
textilu.
V Ločenicích od 10:00 do 11:15 u obecního úřadu a v Nesměni od 11:20 do 12:00 u obecní prodejny.
Mezi nebezpečný odpad patří např.: ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad, zářivky, žárovky,
teploměry, barvy, laky, lepidla, obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů
atd., vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky apod.
Mezi velkoobjemový odpad patří např.: matrace, koberce, linolea, pneumatiky, umyvadla, kočárky,
křesla, gauče apod.
Tato informace je vyvěšena také na úřední a elektronické desce Obce Ločenice.

Popelnice na bioodpad
Občanům jsou nově k dispozici popelnice na bioodpad, do kterých lze vyhazovat rostlinný odpad ze
zahrad, zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny.
V případě zájmu o biopopelnici se přihlaste osobně na Obecním úřadě Ločenice nebo telefonicky
na čísle 387 967 162, 724 181 329 nebo na e-mail: starosta@locenice.cz
Svoz bude zahájen v úterý 7.4.2015 a bude probíhat jednou za čtrnáct dní v lichých týdnech v úterý.

Kontejner na sběr drobných kovových a hliníkových odpadů
V únoru 2015 byl v Ločenicích i Nesměni umístěn nový kontejner "zvon" na sběr drobných kovových
a hliníkových odpadů. Jedná se převážně o plechovky a tuby od nápojů a potravin (hliníkové obaly
od paštik, plechová víčka od jogurtů apod.), obaly od sprejů a
kosmetiky. Obaly z kovů jsou obvykle označeny: FE, 40, AL, 41.
Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami.
Děkujeme.

Informace pro občany
Upozornění pro pejskaře
Upozorňujeme majitele psů, že pohyb psů je po veřejných prostranstvích obce možný pouze na
vodítku.
Dále jsou majitelé povinni uklízet na veřejných prostranstvích po svých psech exkrementy.

Místní poplatky
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích je splatnost místního poplatku za psa
do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Výše poplatku činí za prvního psa 300,-Kč a za druhého a každého dalšího 450,-Kč. Důchodci platí
za prvního psa 100,-Kč a za každého dalšího 150,-Kč.
Žádáme proto občany, kteří ještě poplatek za psa neuhradili, aby tak učinili, co nejdříve.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 o poplatku za komunální odpad je splatnost poplatku za svoz
komunálního odpadu do konce února.
Občany, kteří si ještě nezakoupili roční známky, nebo minimální počet pěti kusů jednorázových
známek žádáme, aby poplatek za odpady uhradili, co nejdříve.

Důležité kontakty
Obecní úřad: tel. 724 181 329, starosta@locenice.cz - starosta Jaroslav Bína
tel. 387 962 164, podatelna@locenice.cz - kancelář obce
tel. 702 124 413 kancelář obce
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice: tel. 387 962 150
mslocenice@seznam.cz
Služby pro občany
Pošta Ločenice: tel. 387 962 162

MUDr. Tereza Seidenglanzová: tel. 797 993 817
Ordinační hodiny: Úterý 7:30 – 9:30
Hlášení poruch
E.ON: 800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

Připravované akce
30.4.2015 - Májka
20.6.2015 – 8. ročník Memoriálu Václava Šmejkala
1.8.2015 – Rybí hody

Dubnové pranostiky
Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu přístup řádný.
Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.

Své 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
upravit. Uzávěrka je 15.6.2015

Zdroj: www.tretivek.cz
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