Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se nám pomalu přehouplo do léta a nás čeká opět hodně práce. Navážu na minulé číslo
zpravodaje a opět Vám oživím další plány. Hodně jsme se věnovali našim vrtům, které zásobují jak
nás, tak i Svatý Jan nad Malší pitnou vodou. Abychom předešli situaci, která byla koncem minulého
a začátkem letošního roku, kdy byl nedostatek vody a museli jsme tak nechat cca po 30 letech naše
tři vrty vyčistit. Toto opatření už mělo být dávno provedeno. Zanesení vrtů bylo opravdu řádné a
vydatnost se po vyčistění částečně zlepšila. Dále děláme ještě další různá opatření pro zlepšení
vydatnosti našich vrtů. Stálo nás to nemalé peníze, ale máme nově uzavřenou dohodu vlastníků
provozně souvisejících vodovodů se Svatým Janem nad Malší a i oni se podílejí na financování oprav
41,8 procenty. Proč ne, vždyť vodu z těchto vrtů také berou. To ale neznamená, že se může vodou
plýtvat. Buďme všichni k vodě šetrní a zbytečně neplýtvejme, protože nevíme, jaké bude léto.
Předpovědi nejsou nijak příznivé, má být opět horko a sucho. Dále máme schválenou dotaci 200 000
Kč na výměnu špatné výtlakové roury v délce 300 m v Podhoře a 220 000 Kč na asfalt v nové
zástavbě pod ČOV. Vybrané jsou i firmy. Realizace akcí je naplánována do konce tohoto roku.
V Nesměni v budově bývalé školy jsou hotová nová sociální zařízení a je vymalována bytovka. Naše
nová zástavba v Ločenicích také pokračuje zdárně kupředu. Parcely jsou již skoro všechny prodané
a připravujeme projekt na ZTV. Dále máme s Českou poštou projednány a ujasněny všechny
podmínky projektu Pošta Partner a čekáme již na skutečnou cenu objektu, která nám bude zaslána
do dvou měsíců. Pokud bude cena pro nás přijatelná, nebude nám nic bránit ke vstupu do projektu
Pošta Partner a tím zachovat v Ločenicích tuto službu pro občany. Snad vše dobře dopadne a poštu
u nás udržíme. V obou obcích jsou nainstalovány nové odpadkové koše a na hřišti v Ločenicích
se postavilo nové sociální zařízení, za které bych chtěl poděkovat našim hasičům. To jsou naše
úkoly, které musíme splnit, aby naše obec dále vzkvétala. Jinak Vám všem přeji hodně letní pohody
a klidu.
Jaroslav Bína
starosta obce

Májka a lampionový průvod
Již tradičně se v Ločenicích 30.04.2016 konalo stavění májky a lampionový průvod. V odpoledních
hodinách se naši hasiči rozjeli do lesa pro strom a kolem půl šesté již stála májka na našem hřišti
v Ločenicích. Jako každý rok krásně rovná a dlouhá. Mezitím již kulturní komise pod vedením
Martiny Bínové připravovala oheň s čarodějnicí a špekáčky na opékání. Čarodějnice vzplanula kolem
sedmé hodiny. Všichni přítomní dostali špekáček zdarma
od obce Ločenice a dětem se navíc rozdaly lampiony.
Společně jsme si opekli špekáčky a čekalo se na setmění.
Hlavně děti se nemohly dočkat. Ta pravá chvíle přišla v půl
deváté, kdy se celý průvod vydal na okruh kolem Ločenic.
Vše se povedlo a všem se náramně líbilo.
Jaroslav Bína

Rybářské závody
Rybáři z Ločenic pořádali 14.05.2016 druhý ročník rybářských závodů na rybníce Pod Horou. Opět
se nám vyvedlo počasí a celý den byla kolem rybníka báječná atmosféra. Sešlo se nám 25 soutěžících
a rybník byl obležen rybáři. Občerstvení bylo také zajištěno. Začalo se chytat kolem 7:00 hodiny a
po 4 hodinách si soutěžící vyměnili svá místa a pokračovalo se v soutěži až do 15:00 hodin. Pak přišlo
na řadu vyhodnocení celého dne. Vše se řádně sečetlo a rozdávaly se ceny dle umístění. Všichni si
báječně užili celý den a budeme se těšit na další ročník.
Jaroslav Bína

Dětský den a
9. ročník memoriálu Václava Šmejkala
V sobotu 18. června 2016 připravili místní hasičky a hasiči
zábavný den pro občany z Ločenic a blízkého okolí.
Dopoledne bylo určeno primárně dětem. Naše hasičky
uspořádaly ve spolupráci s Obecním úřadem dětský den,
tentokrát se sportovní tématikou – „desetiboj“. Děti
putovaly od křížku u bývalého vepřína na hřiště a cestou
plnily různé sportovní úkoly. Za splnění všech úkolů na ně
na hřišti čekaly medaile, ovoce a plno dalších laskomin.
Poté se všem návštěvníkům dětského dne představila
skupina A.T.L. - Airsoft Team Ločenice. Jedná se o Matěje
Vaněčka a jeho kamarády, kteří se ve svém volném čase
věnují airsoftu. Příznivci této záliby si mohli prohlédnout, a nebo i vyzkoušet výzbroj a výstroj
skupiny A.T.L.
Odpoledne byl na pořadu dne Hasičský srandamač – 9. ročník memoriálu Václava Šmejkala. Zde se
mohli zapojit do požárního útoku či štafety hasiči i nehasiči. Smyslem srandamače není jen „honit
vteřiny“, ale dohromady se sejít a pobavit se. Letos soutěžilo šest dospělých družstev a dvě dětská.
Do plnění disciplín se zapojili i naši hosté z Nesměně a Chlumu nad Malší.
Až do večerních hodin nám vyhrávalo duo H + H a příchozí si mohli pochutnat na pečeném praseti
nebo pikadorech a žízeň uhasit například točenou jedenáctkou Kozel.
Jaroslav Fojtl

Mladí hasiči Ločenice
Družstvo mladých hasičů při Sboru
dobrovolných hasičů Ločenice vzniklo
na jaře roku 2016 na popud dětí ze vsi,
které měly zájem o hasičský sport.
Tento
jejich
sen
jim
vyplnil
místostarosta Josef Kápl, který se
ochotně ujal role vedoucího a trenéra
mladých hasičů. První schůzka dětí a
rodičů se konala dne 18.3.2016 a
zúčastnilo se jí 17 mladých hasičů ve
věku 9 – 15 let, kteří vytvořili dvě
soutěžní družstva. Za družstvo mladších
soutěží Josef Kápl, Tereza Vítů, Marek
Šimek, Daniel Šimek, Adam Paderta,
Jaroslav Kyrián, Ondřej Uhlíř a Martin
Žemlička. Družstvo starších je v tomto obsazení – Jakub Kápl, Jan Blažek, Lukáš Holý, Michal Holý,
Miroslav Pollák, Marie Polláková, Adéla Žemličková, Jan Uhlíř a Stanislav Tůma.
První cvičení mladých hasičů tzv. „na sucho“ se uskutečnilo dne 25.3.2016, kdy se mladí hasiči sešli
v hasičárně v Ločenicích, kde se seznámili se všemi technickými prostředky, které je potřeba umět
ovládat k provádění požárního útoku. Poznali hadice tzv. „béčka a céčka“, sací koš, savice,
rozdělovač, proudnice a v neposlední řadě si vyzkoušeli a odnesli soutěžní stejnokroje. Toto první
cvičení se konalo bezmála dvě hodiny a mladí hasiči z něj odcházeli domů s odhodláním, velmi
dobrou motivací a velkou chutí umisťovat se na hasičských soutěžích jen na těch nejvyšších
příčkách.
Vždy každý další pátek následovala perná cvičení, kdy mladí hasiči pod vedením svého trenéra stále
zlepšovali techniku požárního útoku a přípravy na branný závod. V sobotu 7.5.2016 nastal DEN D –
OBVOD HRY PLAMEN 2016. Za krásného slunného rána, kdy se v půl sedmé sešli mladí hasiči před
hasičárnou a vyrazili předvést své umění směr Olešník. A že se bylo vskutku možno dívat na
excelentní výkony! Družstvo mladších zvládlo požární útok za 25,77 vteřin a družstvo starších
předvedlo nádherný požární útok za 20,06 vteřin. DRUŽSTVO STARŠÍCH na své první soutěži všem
přítomným ukázalo, jak se má pořádně hasit a se svým časem požárního útoku obsadilo hned 1.
MÍSTO!
Následovaly další soutěže - v Ledenicích, ve Zlivi, v Trhových Svinech a v neposlední řadě oblíbený
a každoročně pořádaný Memoriál Václava Šmejkala v Ločenicích. Na domácí půdě opět mladí hasiči
trenéra nezklamali, protože starší děti měly nejrychlejší čas ze všech zúčastněných družstev.
Na závěr je nutno říci, že od 18.3.2016 udělala družstva mladých hasičů obrovský pokrok a již se
umisťují na předních místech dětských hasičských soutěží. Velké poděkování patří hlavně jejich
vedoucímu a trenérovi Josefu Káplovi, který obětuje svůj volný čas a pevné nervy.
Videa je možné shlédnout na Facebooku Obce Ločenice.
Jaroslav Bína, Josef Kápl

Seznámení s airsoftem
A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s.
Dostali jsme nabídku, abychom seznámili lidi a především děti z Ločenic s myšlenkou airsoftu. Rádi
jsme s týmem nabídku přijali. Plány jsme ale trochu změnili, protože někteří z Ločenic byli proti
tomu, abychom akci pořádali přímo na Dětský den v sobotu 18.6.2016.
Na hřiště jsme dorazili v 11:50, kde už byla zábava v plné parádě. Po domluvě si vybíráme místo a
začínáme vybalovat veškerou naší výbavu, včetně výstroje a výzbroje. Velká plachta je parádní pro
plac, kde bude všechno vidět a zároveň po nás nezbyde nepořádek. Chceme to mít, co
nejpohodovější a tak i na místě terčů, je plachta, aby kuličky z většiny zůstávaly mimo trávu hřiště.
Přece jenom nechceme naštvat obec a kohokoliv, kdo hřiště seká. Téměř okamžitě se k nám sbíhá
pár dětí a už lačně kouká, co všechno máme. Vesty, masky, rukavice, baterky, svítilny, různé druhy
sumek, batohy, dřevěné transportní bedny, a hlavně airsoftové zbraně. Úžas nezná mezí. Někteří
odbíhají a po chvilce se vracejí s posilou.
„S tím si můžeme vystřelit?“ a „To si můžeme oblíknout?“

Po souhlasu a odpovědi, že OD TOHO TU JSME, už se ozývá i jásot a začínají se verbovat další
zájemci. Asi půl hodiny nám trvá příprava a kolem už je asi 15 dětí a sem tam sem zabloudí i rodiče.
Počasí nám nadmíru přeje.
Dětí přibývá, rodičů taky a objevují se první, kdo si obléká naše věci na sebe a střílí ze zbraní na
připravené terče. Jsou to 4 papírové krabice, opřené o dřevěnou paletu a nutno podotknout, že z
nich asi moc nezbyde. Ale to nevadí, spokojenost dětí je hlavní. Kupodivu se přidávají ke střelbě i
dospělí a vidíme, že soutěživost není jen u dětí. Dospělí se často vyptávají na podrobnosti, což jsme
rádi, protože chceme, aby pochopili, že to není jen tak nějaké hraní si na vojáčky a i airsoft má svá
pravidla. Objevují se i zájemci o vstup do týmu a aktivní hraní airsoftu. Těší nás to o to víc, že i
několik rodičů s tím nadšeně souhlasí. Je tu s námi jedna holčička, která střílí absolutně bravurně a
strčila do kapsy naprosto všechny u všech typů zbraní. Odměnili jsme jí naší týmovou nášivkou a po
akci i dětským šampaňským. Jsme rádi, že se najde někdo, komu to takhle jde.
Je 18:05 a my musíme pakovat, protože začíná poprchávat. Spokojenost na obou stranách je
nesmírná a uznáváme, že s maximálním počtem asi 33 dětí (odhadem) jsme splnili, co jsme si
naplánovali. Vystřílelo se asi 22000 kuliček, 1 zbraň je potřeba opravit, ale to není nic, co by k tomu
nepatřilo.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem
zúčastněným, všem fandům, ale i odpůrcům,
protože vy všichni nám dáváte jistou zpětnou
vazbu, se kterou se dá pracovat. V neposlední
řadě chceme poděkovat panu starostovi
Jaroslavu Bínovi, že nás ocenil za naší ukázku a
seznámení lidí s airsoftem, tím že nám zaplatil
pohoštění, což nás velice potěšilo.
Matěj Vaněček

Rozloučení s předškoláky
Ve čtvrtek 16.6.2016 pozval pan starosta Jaroslav Bína předškoláky z Mateřské školy Ločenice na
obecní úřad. Děti na úvod zarecitovaly pár básniček, popovídaly o tom, jak se těší do první třídy a
co vše už mají do školy připraveno.
Poté jim pan starosta předal dárkovou tašku, ve které děti našly spoustu potřebných věcí do školy
a také nějaké sladkosti. Nakonec jim popřál šťastné vykročení do základní školy, hodné paní učitelky
a spoustu školních úspěchů.
Miroslava Fanglbauerová

Stavění májky v Nesměni
Sobotní odpoledne a večer ze 30. dubna na 1. května se v Nesměni nesl v duchu Filipojakubské noci,
při které se nejen pálí čarodějnice, ale pro místní občany je toto datum již po několik desítek let
spojeno především se stavěním májky. Se zdobením májky pomáhali i ti nejmenší, kteří si to
jaksepatří náležitě užili. Dospělé pak k ohni lákala spíše vůně opékaných špekáčků a dobře
vychlazené pivo. Nakonec se všichni za zpěvu a dobré nálady usadili okolo ohně a střežili podle
tradice májku až do svítání.
Václav Capl

Hasičská soutěž ve Strážkovicích
Dne 21. května 2016 se konala v obci Strážkovice hasičská soutěž obvodu č. 2, jehož součástí jsou
rovněž dobrovolní hasiči z Nesměně. Právě ti se stejně jako mnoho dalších vypravili na soutěž, aby
poměřili své síly a vytrvalost při plnění štafetového závodu, ale také svou zručnost a týmového
ducha v případě požárního útoku.
Celkem byly do soutěže přihlášeny dva týmy mužů z Nesměně, a to v kategoriích „Muži bez
omezení“ a „Muži nad 35 let“. Nejdříve šli na řadu mladí hasiči, kteří bez chyby absolvovali štafetový
běh 4x100 m s překážkami. Pak přišly na řadu požární útoky obou týmů, které
navzdory problematickému technickému stavu mašiny, dopadly dobře. Tým mladších mužů skončil
ve své kategorii na 7. místě a tým starším mužů na 5. místě.
Václav Capl

V tomto roce se rozhodli uspořádat obvodovou soutěž v požárním sportu naši kolegové
ze Strážkovic. Soutěž se konala v sobotu 21. května 2016 za krásného slunečného počasí. Náš sbor
se vydala reprezentovat tři družstva hasiček a hasičů. Obvod, pod který patříme, se může
každoročně pyšnit vysokým číslem přihlášených družstev, a nejinak tomu bylo i letos. Soutěže se
celkem zúčastnilo 42 družstev. Naši starší muži obsadili 6. místo, starší ženy 7. místo a mladší muži
se umístili na 10. místě.
Obecnímu úřadu patří poděkování za vypravení autobusu pro hasiče a další příznivce požárního
sportu z Ločenic a Nesměně.
Jaroslav Fojtl

Hasičská soutěž v Trhových Svinech
Od SDH Trhové Sviny jsme obdrželi pozvánku na hasičskou soutěž O pohár starosty města pro mladé
hasiče a na Memoriál Jindřicha Lukeše pro hasiče dospělé. Protože jsme v Trhových Svinech ještě
nesoutěžili, rozhodli jsme se svinenské kolegy podpořit a soutěže se zúčastnit.
Soutěž se konala v sobotu 25. června 2016 a soutěžní disciplínou byl klasický požární útok.
V dopoledním bloku nás zastupovala dvě družstva. Starší děti obsadily 5. místo a mladší děti
po výborném výkonu dosáhly na stupínek nejvyšší.
Odpoledne přišli na řadu dospělí. Náš sbor v soutěži zastupovalo jedno družstvo starších mužů,
které se umístilo na 3. místě.
Jaroslav Fojtl

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Od března do června tohoto roku se v naší mateřské škole událo hodně akcí a tak máme spoustu
zážitků, ale rovněž jsme se také mnohému naučili.
Starší děti navštívily Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích a seznámily se zajímavou a
poutavou formou s hlavními hvězdami a planetami naší sluneční soustavy.
V dubnu jsme u zápisu přivítali nové děti, které budou od září navštěvovat naší MŠ. Děti si společně
s rodiči u nás pohrály a prohlédly si prostory školky.
V tento měsíc jsme také provedli výměnu staré kuchyně za novou, která už dosloužila. Všem se moc
líbí a společně s paní kuchařkou si ji nemůžeme vynachválit.
Další akcí měsíce dubna byla návštěva Malého divadla v Č. Budějovicích, kam jsme se vypravili
společně s Mateřskou školou ve Sv. Janě n/M a shlédli jsme pohádku „Radovanovy radovánky“ o
klukovi, který se pořád jen radoval – z toho, že svítí slunce, že máma peče koláče, že kopřivy pálí a
že bude-li pršet, zmokneme.
Na jaře jsme uspořádali ve školce akci Jarní tvoření rodičů s dětmi, která měla obrovský ohlas a
takovýchto akcí si rodiče i děti nejvíc užijí. Například jsme si vyrobili kytičku z barevných drátků,
tulipány a motýly z barevných papírů, veselý kuřátkový sáček na svačinu, tvořili z modelíny různá
zvířátka a také si děti zasportovaly při házení barevných míčků do koše, jízdě na skluzavce a hře na
houpačce. Nakonec se děti občerstvily domácími muffiny.
Koncem dubna k nám přijela návštěva z Ekocentra Šípek z Českého Krumlova a seznámila nás se
životem v mraveništi, jak se mraveneček vyvíjí a čím se živí. Poté jsme se vydali pozorovat živé
mravence do přírody, ale počasí nám moc nepřálo, po vydatném dešti byla na cestě spousta louží,
které vypadaly skoro jako moře a na to nám naše holínky nestačily. Mravenci byli schovaní, ale zato
jsme objevili stopy zvířátek, slyšeli bažanty a víme, kde bydlí. Sbírali jsme šnečky a pořádali šnečí
závody. Výlet do lesa byl moc pěkný a už se zase těšíme na další výpravu.
Nezapomněli jsme ani na velká zvířátka a byli jsme se podívat v Zoologické zahradě Ohrada
v Hluboké n/Vlt. Viděli jsme nové a velké výběhy pro tygra, vlka a obrovskou voliéru pro orla. Moc
se nám líbilo u vydry říční, která před námi skotačila ve vodě, malá kůzlátka na hřišti nás také
potěšila, mohli jsme si je pohladit i s nimi dovádět – ale opatrně, abychom jim neublížili. Nakonec
se děti vydováděly také, a to na hřišti v areálu ZOO na prolézačkách, sítích a vlastně se z nich na
chvíli staly dovádivé opičky, které se žádné překážky nebojí. A nejslastnějším zážitkem se stal pro
děti ovocný nanuk, po kterém jsme se již museli vrátit k autobusu a vydat se na cestu domů.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Abychom poznali více život koček, navštívila nás
živá asistenční kočička Katrin, speciálně
vychovaná pro práci s postiženými dětmi. Díky
klidné a vyrovnané povaze je tato kočička
vhodná pro tzv. felinoterapii, svou měkkou a
hebkou srstí pomáhá dětem překonat strach,
napětí a při pohlazení uvolní všechno svalstvo.
Prvního června jsme oslavili s dětmi svátek
všech dětí společnými hrami a soutěžemi na
hřišti. Děti plnily různé soutěžní úkoly a pořádně
si protáhly těla při hře s míčem. Největší
odměnou pro ně ovšem bylo pečení buřtů a posezení u ohně.
V červnu nás ještě potěšil výlet do Borovan, kam jsme se opět vypravili společně s MŠ Sv. Jan n/M
– v areálu kláštera v Borovanech pro nás zahráli „Černobílou pohádku“.
Jako ukončení vydařeného školního roku
nás čekala závěrečná besídka pro rodiče a
příbuzné, ve které děti předvedly, co se
naučily a kde předškoláci byli pasováni na
školáky. Devět dětí, jež nastoupí od září do
školy, obdržely upomínkové předměty a
psací potřeby, které věnovala mateřská
škola a obec Ločenice.
Na závěr školního roku bychom chtěli
poděkovat všem rodičům jak za finanční,
tak za věcné dary, paní kuchařce Haně
Caplové a paní školnici Ivetě Soukupové, za
to, jak se o nás starají.
Velké poděkování patří panu
starostovi Jaroslavu Bínovi a paní
Mirce
Fanglbauerové
a
zastupitelstvu obce Ločenice za
vstřícné jednání a podporu naší
školky.
Teď nás čekají od 1. července volné
dny a v mateřské škole se sejdeme
opět 22. srpna 2016.
Ať žijí prázdniny!
Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

HC FÉNIX LOČENICE
Vážení spoluobčané,
konečně jsem dostal tu možnost a místo, kde bych Vám rád představil hokejový tým, který v naší
obci Ločenice nese tradici již od roku 1998 a až nyní díky zpravodaji Vám stručně představím
hokejový klub, který má nyní oficiální název HC FÉNIX Ločenice.

Historie:
Tým založili ve zmiňovaném roce, kdy čeští hokejisté vyhráli olympiádu ve slavném Naganu, místní
nadšenci v čele s nynějším starostou Jaroslavem Bínou, Janem Stodolovským, Jaroslavem Fojtlem a
dalšími. Tento klub, který nejprve hrál turnaje a přátelské zápasy si později vytvořil a zajistil domácí
ledy na stadionu města Český Krumlov, kde se hrály přátelské zápasy s okresními týmy pod jménem
HC Vltavín Ločenice. Kádr se různě obměňoval místními obyvateli a také se přidali nadšenci s
okolních vesnic z Todně a z Něchova. Později tým hrál několik let Amatérskou hokejku, která byla
pod vedením města Trhových Svinů. Soutěž ločenický klub několikrát vyhrál. Tato liga měla 5
účastníků v čele s Trhovými Sviny a Borovany. V soutěži měl náš tým 1. sponzora, pana Bohumíra
Vaněčka a proto se tým přejmenoval na HC BV Inženýring Ločenice.
Jak léta plynula, několik hráčů z vesnice, kterou tvořilo jádro týmu, končila a přibývala jména nová.
Jedno bych zmínil, švagr starosty Jaroslava Bíny, Jan Hucek st., který léta hrával za Sharks v
Č.Krumlově a byl naší největší posilou v historii. Dodnes táhne a rozhoduje zápasy a je stále největší
ikonou klubu. Dokázal to i letos, kdy i přes zranění odehrál pouze 1/4 sezóny a přesto skončil v
bodování na 2.místě. Dalšími hráči, kteří dnes hrají za náš tým je již mix ze všech možných měst a
vesnic- Velešín, Ledenice, Přídolí, Todně a České Budějovice. Z původního týmu z roku 1998 zůstal
již pouze jeden hráč a to Luboš Král, kterému bych chtěl poděkovat za to, co pro ločenický hokej
udělal nejen jako vedoucí týmu několika sezón, ale i jako hráč a zodpovědný obránce.
Současnost:
V loni respektive v sezóně 2014/2015 jsme chtěli vstoupit do Rybníkářské hokejové ligy, která se
hraje v hokejovém centru u Pouzara v Českých Budějovicích. Bohužel jsme na to nesehnali
prostředky a nesplnili jsme požadavky vstupu do soutěže. To se nám povedlo až na začátku loňského
léta a po všech náležitostech jsme se do ročníku 2015/2016 přihlásili pod názvem HC FÉNIX
Ločenice. Jméno vzniklo v roce 2012 a klub byl pojmenován po bájném ptáku Fénixovi, který vstal z
popela a stal se nesmrtelným.
Start v Rybníkářské hokejové lize = dále jen v RHL, byl však těžký a i těžší, než jsem si představoval
sám. Začali jsme prohrávat a jak to tak bývá, lidé při prohrách odchází a nebo najednou nemají
zájem jezdit na zápasy. Další problémy se vyskytly v domácích zápasech. Neměli jsme již ledy

v Českém Krumlově, takže jsme hráli např. v Třeboni, ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Českém
Krumlově a samozřejmě v Českých Budějovicích, jak v Budvar aréně, tak hlavně v hokejovém centru
u Pouzara. Po Novém roce se do správy a do vedení týmu přidali a opřeli se mnou Míra Halmich a
později Petr Zeman, který má také kořeny zde v Ločenicích a vrátil se do mateřského klubu. Kádr se
začal postupně měnit a hráči s týmovým duchem a bojovností začali přinášet výsledky.
Nakonec se nám povedlo vybojovat 9. místo z 16 účastníků soutěže a co nás těšilo ještě víc je, že
jsme skončili druzí ve slušnosti týmů, na což klade soutěž RHL největší důraz. Za to jsme si taky
17.6.2016 kdy se konalo slavnostní vyhlášení ročníku RHL odnesli cenu, kterou jsme obdrželi přímo
od československé hokejové legendy pana Jaroslava Pouzara, takže jsme měli radost za odvedenou
práci v dlouhé sezóně, která byla pro ločenický hokej v mnoha ohledech rekordní např. v
odehraných zápasech, kterých bylo celkem 34.
Nováčkovskou sezónu jsme samozřejmě slavnostně zakončili i u nás v Ločenicích na hřišti, kde se
28.5.2016 konala doledná. Bylo veselo a s harmonikou u grilování gyrosu jsme myslím důstojně
ukončili naší 1.sezónu v největší amatérské lize v jižních Čechách.
Tímto Vás chci pozvat na sezónu příští, aby jste nás také přijeli podpořit a sledovat nás můžete na
stránkách www.rhl-hcp.cz, kde jsou všechny statistiky k dispozici. Rovněž budeme i na webových
stránkách obce Ločenice.
Sezóna 2015/2016 statistiky:
Odehrané zápasy: 34
Nejproduktivnější hráč: Miroslav Halmich 38 bodů - 24+14
Počet hráčů, kteří v sezóně nastoupili: 26 hráčů
Nejlepší střelec: Jan Hucek st.- 25 gólů
Nejtrestanější hráč: Jan Hucek st. - 18 trestných minut
Děkuji Vám za pozornost, děkuji obci Ločenice za podporu, přeji Vám pohodové léto a budu se těšit
třeba někde na stadionu na viděnou.
Daniel Rejman
kapitán a vedoucí týmu

Exhibiční zápas vedoucích týmů RHL 17.6.2016 HCP Pouzar - u puku Daniel Rejman a Michal Svoboda

Doledná 28.5.2016 Ločenice-hřiště

Slavnostní vyhlášení RHL ročníku 2015/2016 s Jaroslavem Pouzarem 17.6.2016

Historie Ločenic
Nejstarší osídlení lokality Ločenic se datuje nejspíše do období mezolitu, kdy bylo celé území
porostlé lesy. Různá hradiště se v této oblasti datují do 8. – 9. století. Až za vlády Karla IV. (ve 14.
století) vznikaly nové vesnice, tedy i Ločenice. Až po Ločenicích se objevuje Mokrý Lom, Lahuť a
Kladiny.
V nejstarších listinách na začátku 15. století se objevuje Název Loczeditz, ale také Zloczeditz. Ve
druhém názvu bylo „Z“ bráno jako předložka, která se od jména obce brzy oddělila.
Když v roce 1387 páni z Michalovic prodali Velešín Rožmberkům, byly i Ločenice v jejich držení a to
až do roku 1611, kdy Rožmberkové vymřeli. Po husitských válkách se udržování hradu Velešín
nevyplatilo a již od 15. století se z něj stává zřícenina. Ločenice proto přechází pod panství Nové
Hrady. V 16. století začínají kolem podlouhlé návsi vyrůstat četné statky. V roce 1594
(o svatodušních svátcích) vypukl z neznámých příčin požár a zcela zničil 17 statků a 4 chalupy. V roce
1619 bylo celé Velešínsko tedy i Ločenice obsazeno vojskem hraběte Karla Bonaventury Buquoye.
Poničeny byly takřka všechny statky. Lidé se ukrývali v lesích nebo zahynuli. Celou oblast získal císař
Ferdinand II., ale ten ji obratem postoupil Buquoyům, kteří tu vládli do zrušení poddanství roku
1848, ale na Nových Hradech sídlili až do roku 1945.
Ve 2. polovině 17. století měla naše ves čtyři desítky hospodářství (stejně jako před válkou). Kromě
sedláků zde pracovali předláci, kolaři, krejčí i kováři (tady vznikala i jména po chalupě). Ločenice se
v té době (velmi krátké) staly nejbohatší vsí. Za vlády Marie Terezie vznikla díky dosidlování i ves
Svatý Jan. Tato ves na úbočí Ločenického vrchu začala růst asi roku 1786 kolem barokního kostela
sv. Jana Nepomuckého.
Po vzniku krajského zřízení v polovině 19. století tvořily vsi Ločenice a Svatý Jan jednu obec.
Marta Říhová

Informace pro občany - Odpady
Kompletní svozový plán pro rok 2016 :
KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

ÚTERÝ
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

Ločenice
Nesměň

PAPÍR

ČTVRTEK
1x za měsíc
1x za 14 dní 1.-2.týden
sudý týden
v měsíci

SVOZ BIOODPADU:
MĚSÍC

DEN

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

5.7., 19.7.
2.8., 16.8., 30.8.
13.9., 27.9.
11.10., 25.10.
8.11., 22.11.

ŽLUTÁ ZNÁMKA
měsíc
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

týden
27, 29
31, 33
35, 37, 39
41, 43
45, 47
49, 51

den
7.7., 21.7.
4.8., 18.8.
1.9., 15.9., 29.9.
13.10., 27.10.
10.11., 24.11.
8.12., 22.12.

ČERVENÁ ZNÁMKA
měsíc
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

týden
27, 29
31, 33
35, 37, 39
40, 41, 42, 43
44, 45, 46, 47
48, 49, 50, 51, 52

den
7.7., 21.7.
4.8., 18.8.
1.9., 15.9., 29.9.
6.10., 13.10., 20.10., 27.10.
3.11., 10.11., 17.11., 24.11
1.12., 8.12., 15.12., 22.12.29.12.

MODRÁ ZNÁMKA
měsíc
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

týden
27
31
35, 39
43
47
51

den
7.7.
4.8.
1.9., 29.9.
27.10.
24.11.
22.12.

SKLO

KOVOVÉ
OBALY
NA VÝZVU
3.týden
v měsíci

Informace pro občany
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů.
Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce,
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i
dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a
dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Informace pro občany
PROVOZ MŠ LOČENICE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2016

Zavřeno: 1.7. - 21.8.
Otevřeno: 22.8. - 31.8.
Od 1.9. standardní provoz
Od 1.7. - 15.7.2016 bude pro děti z ločenické MŠ otevřena MŠ ve Sv. Janě n/M.

Pozvánka na kulturní akci:
Sdružení pro chov daňčí zvěře v oblasti Trhosvinenska a Todeňské hory
ve spolupráci s MS Nesměň, z.s.
Vás srdečně zvou na
VÝROČNÍ VÝSTAVU DAŇČÍCH SHOZŮ A TROFEJÍ
ulovených v oblasti chovu za posledních 25 let.

Neděle 3. 7. 2016 – Kulturní dům v Nesměni
Program:
1300

Slavnostní zahájení výstavy, historie chovu daňčí zvěře v oblasti

1330

Přednáška – Tradice a zvyky české myslivosti, přednášející: p. Oldřich Tripes

1500

Hraje dechová hudba Šumavanka (do 2200 hod.)

1530

Pasování na lovce daňků

1700

Zakončení výstavy

Informace pro občany
Plán akcí Ločenice: 2016 – 2017
02.07.2016
09.07.2016
30.07.2016
27.08.2016
02.09.2016
24.09.2016
01.10.2016
08.10.2016
12.11.2016
18.11.2016
27.11.2016
03.12.2016
05.12.2016
31.12.2016
28.01.2017
25.02.2017
18.03.2017

Rockotéka- chata hřiště (pořádá p.Suchý)
Soukromá akce – narozeniny – chata hřiště
Rybí hody - chata hřiště od 14:00 hod (pořádají rybáři)
2.ročník Fotbalového turnaje o pohár starosty obce Ločenice, večer živé rockové
kapely KRYPTON a dalších - chata hřiště (pořádá obec a p.Suchý)
Rozloučení s létem - chata hřiště (pořádají SDH)
Drakiáda na kopci Stráž od 14:00 hod (pořádá obec)
Parkán – sál (pořádá p. Suchý)
Fiesta, Kambodža - sál (pořádá p.Suchý)
Posezení důchodců s dechovkou - sál od 14:00 hod (pořádá obec)
Odyssea Rock - sál (pořádá p.Suchý)
Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - náves (pořádá obec)
KISS CZECH COMPANY revival (pořádá p. Suchý)
Čerti -náves (pořádá obec)
Půlnoční ohňostroj Ločenice - náves (pořádá obec)
Hasičský bál - sál (pořádá SDH )
Masopust - celý den - sál (pořádá obec + SDH)
II. Obecní bál Ločenice s překvapením - sál (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň: 2016 – 2017
3.7.2016

23.07.2016
29.10.2016
29.10.2016
31.12.2016
14.01.2017
28.01.2017
11.02.2017
11.03.2017

Pouť v Nesměni
14:00 hod - mše v místní kapličce
hraje dechová hudba Šumavanka
Výroční výstava daňčích shozů a trofejí (Kulturní dům v Nesměni)
13:00 hod – Slavnostní zahájení výstavy
13:30 hod – Přednáška: Tradice a zvyky české myslivosti
15:30 hod – Pasování na lovce daňků
Hrají myslivečtí trubači a dechová hudba Šumavanka (do 22:00 hod)
Rockový večer pod pergolou (pořádají Hasiči Nesměň)
Výlet k pomníku sv. Huberta (pořádá MS Nesměň, z.s.), sraz v 15:00 před
hasičskou zbrojnicí
Posvícenská zábava (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň), od 20:00 hod
Půlnoční ohňostroj, přivítání nového roku v Nesměni
Myslivecký ples (KD v Nesměni, pořádá MS Nesměň, z.s.) od 20:00 hod, hraje
kapela Pěčnovanka
Hasičský ples (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň) 20:00 hod, hraje Malá
kapela Pavla Havlíka
Staročeská koleda v Nesměni, po celý den hraje dechová hudba Kramolínka
Oslava MDŽ (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň) 20:00 hod, hraje kapela
Pěčnovanka

Informace pro občany
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
Pondělí
8:00 – 10:00
Úterý
13:00 – 16:00
Středa
14:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 10:00
Pátek
11:00 – 14:00

MUDr. Tereza Seidenglanzová
Tel: 797 993 817
Ordinační hodiny v Ločenicích:
Úterý
7:30 – 9:30

Hlášení poruch
E.ON: 800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

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 14.9.2016.

Eva Koptová
Ločenice 16
373 22
Mob.: 723 190 823
Tel.: 387 962 120
Email: info@eviko.cz

* Hotovková a minutková česká kuchyně

OTEVÍRACÍ DOBA:

* Obědy (polední menu)

Po – Čt 11:00 – 22:00

* Večeře

Pá

11:00 – 23:00

* Svatby, srazy, oslavy, firemní večírky,
rauty, smuteční hostiny atd.

So
Ne

14:00 – 23:00
14:00 – 22:00

Zákusky
Minizákusky
Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání
Svatební dorty

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

* Sledování sportovních přenosů
* Wi-Fi internet
Čepujeme
Budvar světlé 10°
černé 12°
kvasnicový světlý ležák 12°
Točená kofola

Kontakt:
602 763 367

Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny,
IČO: 00245208, MK ČR E 19248, Tel.: 387 962 164, Mobil: 724 181 329, E-mail: starosta@locenice.cz

