Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se nám pomalu přehoupnul do léta a děti čekají jejich vysněné prázdniny. Na bezpečnost dětí a
občanů se v naší obci chceme více zaměřit. Je nainstalován již druhý měřič rychlosti, který by měl
výrazně snížit rychlost před přechodem pro chodce před Mateřskou školou. Dále necháme ještě
před tímto přechodem vyznačit na vozovku vodorovnou značku – Pozor děti. Tím snad budou řidiči
lépe upozorněni na větší pohyb dětí. Znovu obnovíme jednání s Policií ČR o zřízení nového přechodu
pro chodce u horní zastávky autobusu směr Svatý Jan nad Malší. O rozpracovaných projektech jsem
již psal v minulém čísle zpravodaje. Vše postupuje pořád dopředu. Máme zpracované cenové
nabídky na vybudování kontejnerového stání a jednoduchého parkoviště před obecní bytovkou
v Nesměni. Na našem dalším zasedání ZO budeme vybírat vítěze výběrového řízení. Dále budeme
též vybírat firmu na vybudování ,,Víceúčelového hřiště v Ločenicích“, na které též proběhlo
výběrové řízení. Na ZTV v Ločenicích a na prodloužení vodovodu se již připravuje rozpočet a
výběrové řízení. Dále připravujme i mnoho dalších kulturních akcí jak pro děti, tak pro dospělé.
Dětem přeji krásné prožití letních prázdnin a Vám všem krásné a pohodové léto a vydařenou
dovolenou.
Jaroslav Bína
starosta obce

Májka a lampiónový průvod
Již tradičně se v Ločenicích 30.04.2017 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

SDH Ločenice – soutěž v Hamru
Obvodovou soutěž v požárním sportu uspořádali letos
společně dobrovolní hasiči z Dolní Stropnice a Římova
v sobotu 20. května 2017 na tábořišti Hamr. Počet
soutěžních družstev potvrdil každoroční stoupající
tendenci, tento rok se v našem obvodě utkalo
úctyhodných 43 týmů. Ločenický sbor reprezentovala
čtyři družstva hasiček a hasičů. Starší ženy se umístily na
devátém a mladší ženy na čtvrtém místě. Starší muži
obsadili patnácté a mladší muži páté místo.
Obecní úřad vypravil do Hamru pro hasiče a fanoušky
požárního sportu z Ločenic a Nesměně jako již tradičně
autobus. Rád bych tedy poděkoval panu starostovi za
vstřícnost při organizaci dopravy na obvodovou soutěž.
Jaroslav Fojtl

Rybářské závody v Ločenicích
Rybáři z Ločenic pořádali 27.05.2017 již třetí ročník rybářských závodů na rybníce Pod
Horou. Počasí se nám jako tradičně vyvedlo a celý den byla kolem rybníka báječná
atmosféra. Tentokrát se nám sešlo jen 15 soutěžících, protože ve stejný termín se závodilo
na jiném rybníku. I tak zde panovala báječná atmosféra a rybník byl obležen rybáři.
Občerstvení bylo jako vždy také zajištěno. Začalo se chytat kolem 7:00 hodiny a cca po 4
hodinách si soutěžící vyměnili svá místa a pokračovalo se v soutěži až do 14:00 hodin. Pak
přišlo na řadu vyhodnocení celého dne. Vše se řádně sečetlo a rozdávali se ceny dle
umístění. Všichni si báječně užili celý den a budeme se těšit na další ročník.
Jaroslav Bína

Dětská noční soutěž v požáním sportu
V pátek 16. a v sobotu 17. června 2017 uspořádali místní hasiči hned tři na sebe navazující akce.
V Ločenicích, jak už jistě víte, existuje již druhým rokem oddíl mladých hasičů. Naši mladí hasiči se
pravidelně zúčastňují soutěží v požárním sportu v okolí, a proto jsme se rozhodli takovou soutěž
uspořádat i u nás v Ločenicích. Volba padla na požární útok, což je tradiční hasičská soutěžní
disciplína. My jsme se rozhodli tuto soutěž zorganizovat v noci. Soutěž tím získala nový rozměr a
stala se pro děti zábavnější a napínavější. Pro mnoho malých hasičů to byla první noční soutěž, které
se účastnili. Během pátečního podvečera začaly přijíždět první sbory, nakonec se na startovní čáře
objevilo celkem devět družstev mladších a sedmnáct družstev starších žáků. Ve 21.00 hodin proběhl
slavnostní nástup, na kterém promluvil starosta sboru pan Jaroslav Fojtl, starosta obce pan Jaroslav
Bína a hlavní rozhodčí pan Lukáš Peml z Trhových Svinů. A pak už se jen čekalo na tmu, aby mohlo
odstartovat první družstvo. Myslíme si, že se nám organizace soutěže celkem podařila, což potvrdila
i vedoucí okresní odborné rady soutěží paní Marcela Vaňatová, která naši soutěž navštívila. Hlavním
měřítkem byly ale vesměs radostné ohlasy dětských soutěžících. A výsledky? Mladší žáci: na třetím
místě SDH Mojné (čas 23.35), na druhém místě SDH Svatý Jan nad Malší (čas 21.73) a na prvním
místě se po vynikajícím výkonu umístilo naše domácí ločenické družstvo (čas 20.07). Starší žáci:
na třetím místě SDH Staré Hodějovice (čas 19.82), na druhém místě SDH Besednice (čas 19.18),
vítězem se stalo družstvo mladých hasičů z Netřebic (čas 18.78). Ločenické hasiče zastupovala v této
kategorii dvě družstva, jedno se umístilo na šestém (čas 30.24) a druhé na dvanáctém místě (čas
35.99).

Dětský den a 10.ročník memoriálu V.Šmejkala
Páteční noc se pozvolna změnila v sobotní dopoledne a v něm si připravily program naše hasičky.
Uspořádaly tradiční dětský den, tentokrát pod názvem „Země pod lupou“. Na děti čekalo deset
stanovišť s plněním zajímavých úkolů z oblastí sportu, vědy, ochrany životního prostředí, přírody a
umění. Odměnou jim byly drobné dárky, ovoce a sladkosti.
Děti mohly na hřišti navštívit i ležení skupiny A.T.L. – Airsoft Team Ločenice, kde se mohli zblízka
seznámit s výzbrojí a výstrojí fanoušků tohoto zajímavého koníčku.
Sobotní odpoledne patřilo jubilejnímu 10. ročníku Memoriálu Václava Šmejkala. Jedná se o hasičský
srandamač, kde si soutěžící nejdříve vylosuje svou účast v šestičlenném družstvu a poté plní se svým
týmem tři úkoly: požární útok, štafetu a na závěr soutěž v rychlém vypití piva (dospělí) nebo vody
(děti). Letos se srandamače účastnilo sedm družstev. Jména vítězů nejsou důležitá, hlavní je
příjemně strávené odpoledne a večer. K tomu přispělo i hudební duo H + H, které nám vyhrávalo
k tanci a poslechu.
Jaroslav Fojtl

Událo se v Nesměni
Pravé jaro zavítalo do Nesměně v polovině dubna v podobě prvních slunných dní a také dobré
nálady spojené s oslavou Velikonoc. Nebylo tak výjimkou, během velikonočního pondělí, které letos
připadlo na 17. dubna, potkat na vsi či slyšet pod okny koledníky. Ti se ráno vydali na „velikonoční
pomlázku“, aby vyplatili po zadnici místní „dámskou populaci“ a předali jí trochu té jarní svěžesti,
za což na ně čekala odměna v podobě malovaných vajíček a dalších dobrot.
Slabší stránkou dnešní doby je, že málokterý koledník ví, že samotnému koledování má předcházet
tzv. řehtání. To má během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a Bílé soboty nahrazovat zvonění zvonů
v místních zvonicích, neboť zvony po tuto dobu umlknou a odletí podle křesťanské tradice do Říma.
Další typickou tradicí či rituálem přivítání jara je, zejména
zde na jihu Čech, stavění májky. To se v Nesměni konalo
v podvečer dne 30. dubna. Protože na tentýž víkend
připadlo i finále Carlson Hockey Games, které se konalo
v Českých Budějovicích a bylo potřeba fandit našemu
národnímu týmu, byla organizace samotného stavění
komplikovanější. Ale Nesměňští se nezalekli ani této
výzvy, nepodcenili přípravu, a tak májka stála včas na
svém místě. Ihned poté se všichni účastníci sešli u
ohniště, aby se posilnili opečenými špekáčky a dobře
chlazeným pivem.
Dne 20. května se v Hamru u Římova konala Obvodová
soutěž v požárním sportu, kterou pořádaly sbory
dobrovolných hasičů z Římova a Dolní Stropnice. Nesměň
reprezentovaly dva týmy hasičů – „Muži nad 35 let“ a
„Muži bez omezení“. Navzdory poctivé přípravě a
tréninkům se „podařilo“ to, co se stává a co k tomuto sportu taképatří. Tým starších mužů skončil
na 11. místě, tým mladších mužů uzavřel tabulku výsledků na místě 12.
Stejně tak, jako hasiči, ani myslivci na jaře nezaháleli. Počátkem dubna započal svůj běh nový
myslivecký rok, proto byly připraveny nové plány lovu a činnosti spolku. Měsíc duben se nesl
v duchu brigádnických prací – byla opravena některá myslivecká zařízení, asanovány krmelce a byl
proveden sběr kamene pro ZD Ločenice.
Na přelomu května a června zahájili zemědělci senoseč, která je pro myslivce každoročně spojena
s tzv. „vyháněním“ zvěře ze zalučněných ploch. Ne nadarmo je měsíc červen označován jako měsíc
myslivosti a ochrany přírody. Toto označení patří mezi nejmladší tradice české myslivosti (od r.
1959). Prvotním účelem této myšlenky byla především propagace myslivosti a práce myslivců.
Dodnes panují mezi veřejností názory, zda tuto tradici dodržovat či nikoliv. Ať si každý z čtenářů
udělá vlastní úsudek…
Osobně si myslím, že v této době, kdy je příroda plná mláďat (ať už těch čtyřnohých, tak ze zástupců
ptactva), bychom se měli při pohybu v přírodě chovat ohleduplně a případnou poraněnou či zjevně
nemocnou zvěř ohlásit místně příslušnému mysliveckému spolku.
Václav Capl

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
V březnu děti z naší MŠ navštívily Základní školu ve Sv. Janě nad Malší, kde si zahrály na „Školu
nanečisto“. Předškoláci se podívali do 1.třídy, kde plnili různé úkoly, které jim paní učitelka ze školy
uložila a prohlédli si družinu. Některé děti budou navštěvovat od září tuto základní školu a některé
děti budou navštěvovat Základní školu v Besednicích, kam jsme se před nedávnem jeli také podívat.
Do Besednic jsme jeli „školním“ autobusem a prohlédli si společně třídy, šatny, družinu, jídelnu a
tělocvičnu a seznámili se s paní učitelkou, která učí letošní prvňáčky. A všichni se na školu moc
těšíme. V březnu jsme se ještě vypravili do Svatého Jána na rodinné divadlo Máma a táta, které za
pomoci svých kamarádů a dětí vytváří vtipná představení plná legrace, překvapení a písniček. Hra
byla plná napětí a tajemna. Aby ne, když se jmenovala Detektivní příběh.
Jaro je v plném proudu a s tím se pojí tradiční
tvoření rodičů s dětmi na dvorku MŠ. Připravili
jsme občerstvení plné lahodných nápojů a
zdravého mlsání a rodiče se hned se svými dětmi
mohli pustit do vyrábění. Malovali na velký arch
papíru rozkvetlou louku. Vymodelovali si z
marcipánu berušku na lístečku, vyrobili si hmyzí
zapichovátka, kytičky z drátků a kamaráda
čmeláka z Kinder vajíčka, které každé dítě dostalo
za odměnu. Odpoledne se všem moc líbilo a
takovýchto akcí by si rodiče i děti přáli více.
V úterý 16. května se konal v naší mateřské škole zápis nových dětí. Celkem se zapsalo 12 dětí,
téměř všechny byly přijaty a kapacita školky se na školní rok 2017/2018 plně obsadila. A aby nově
příchozí děti i jejich rodiče nebyli rušeni, vydaly se naše děti hned po svačině ven do přírody, kde
sledovaly život na louce, v lese a na poli se spoustou rostlin a zvířátek. Vůbec se dětem nechtělo
zpátky do školky, jak se jim výlet do přírody líbil.
To nám to uteklo. Jako každý rok, jsme s dětmi pro rodiče nacvičili závěrečnou besídku, tentokrát
nazvanou „Besídka z louky". Děti se proměnily v broučky, motýly, mravence, čmeláky a berušky a
zazpívaly, zatančily, přednesly básničky a zahrály pohádky. Děti si s paní učitelkami samy
namalovaly kulisy rozkvetlé louky, společně připravily vázy s živými květinami a paní kuchařka
Hanka a paní Iveta nám napekly a nazdobily výborné koláče, které po besídce všem rády nabídly.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Hned po besídce si děti užily Den dětí na hřišti, kde si po celé
dopoledne hrály a skotačily, třeba na honičku, pak trénovaly skoky,
přelézaly překážky, zkusily stromový slalom, válet sudy ve spacáku.
Tím hlavním naplněním dne bylo postavení pelíšků ze spacáků a
karimatek, které si děti přinesly z domova a na kterých pak trávily
polední odpočinek až do příchodu rodičů, které si své děti
vyzvedávali přímo na hřišti. Ale ještě předtím si děti smlsly na
melounu a zmrzlině z opravdických kornoutů, které nám věnovala
paní Klenková. Celý den strávený na hřišti s poledním odpočinkem
venku pod širou oblohou byl moc prima.
V neděli 4.6. jsme v sále kulturního domu Ločenice přivítali malé
občánky, které se v naší obci v tomto roce narodili. Po úvodních
slovech paní Rakušanové a pana starosty J. Bíny, děti z naší MŠ s
chutí předvedly malým občánkům krátký program básniček a
písniček, které si připravily. A za odměnu dostaly malou sladkou
pozornost.
Ke konci června jsme se za přítomnosti rodičů předškolních dětí,
pana starosty a zaměstnanců školky společně rozloučili s budoucími
školáky, předali jim dárky a upomínkové předměty a popřáli jim na cestu životem spoustu štěstí a
radosti.
A celý školní rok jsme pak zakončili výletem do Českého Krumlova, kde pro nás byl připraven
program v areálu klášterů s názvem „Tajemné kláštery“. Děti se hravou a zábavnou formou
seznámily s tajemným středověkem a středověkou alchymií prostřednictvím pokusů a soutěží.
Vytvořily si nejrůznější zázračné substance a také si prošly malou stezkou odvahy.
Letošní školní rok byl zdařilý, rodiče i děti jsou spokojeni a my děkujeme obci Ločenice, všem
rodičům a zaměstnancům školky za podporu a finanční i věcné dary.
Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s.
Airsoftová aréna : CHROCHŇÁK 2
V minulém čísle, jsem vám představil naší myšlenku, ohledně vybudování Airsoftové arény a
zázemí, pro náš tým A.T.L. Airsoft Team Ločenice, který většina z vás již zná, nejen z vyprávění, ale i
z dětského dne, z lesa, potkáváte nás, atd.. Co se od té doby změnilo? Velice mnoho. V Chrochňáku,
jak jsme pojmenovali naší Airsoft Arénu, jsme poklidili, jak jsme vám ukázali již minule, ale k tomu
všemu jsme přidali ještě plno novinek.
1. Vybudovali jsme překážky (zatím povizorní) v obou hlavních herních místnostech:

Různé stěny, za které se můžeme schovávat, zakryli jsme okna mezi místnostmi a celý prostor
jsme dost rozčlenili. Čeká nás sundavání stropu, probourávání několika mezizídek a otlučení
omítek, až na základní cihlu. Na tuto suť a odpad, nám ZD nabídlo, že nám přistaví kontejner,
abychom odpad zlikvidovali řádně, bez nějakého nesmyslného
ukládání, kdoví kde.
2. Vybavili jsme si klubovnu pro sezení týmu, na porady, schůze
apod..
Ještě není vše hotové, protože nás čeká oprava omítek, vymalování,
vybudování promítací plochy a osazení kamen, pro vytápění
v chladnějších časech. Nemluvě o tom, že chceme sehnat velkou
plastovou nádrž na vodu a rozchodit WC v zadní místnosti, alespoň,
jako suché WC se splachováním vodou, právě z této nádrže.

3. Vybudovali jsme zázemí pro návštěvy.

Tato část je vybudována tak, aby zde bylo co největší pohodlí a bezpečí, pro jakoukoliv návštěvu,
ale i pro nás, mimo hru. Jsou zde křesla, gauče, skříně, police a celé je to separované od herního
prostoru tak, aby nedošlo k úrazu nehrajících lidí. Vše je samozřejmě ještě ve fázi rozvoje a
budování, tudíž se ještě plno věcí zlepší a změní. Toto jsou asi ty největší změny, co jsme stihli
provézt, od poslední reportáže. Je to složitější tím, že nejsme všichni z Ločenic a okolí a proto na
brigády se sejdeme v rlzných počtech a nebo i počasí nám občas zabrání se do všeho pustit na plno.
Je i plno dalších plánů, které chceme uskutečnit a co zlepší užívání této arény, jak nám, tak
návštěvníkům.
4. Vybudování pergoly se zázemím.

Zde chceme zastřešit konstrukci, vysekat kopřivy, postavit venkovní dřevěné sezení a vytvořit tak
venkovní zázemí pro návštěvy, na grilování a posezení venku, abychom pořád netvrdli uvnitř,
v pěkné dny. Zároveň chceme vybudovat venkovní překážky a tím rozšířit celkovou herní plochu.
Poté bude možné hrát jak uvnitř, tak venku zároveň nebo dokonce spojit herní prostor dohromady
a hrát všude.Již nyní máme k dispozici několik AS zbraní, na zapůjčení pro návštěvy, včetně
ochranných prostředků a taktických vest. Proto, kdo by měl zájem, již nyní může přijít a vyzkoušet
si pod naším vedením airsoft a cokoliv kolem něj. Čeká ho příjemné prostředí, skvělá parta lidí, co
se k návštěvám staví profesionálně a rozhodně rádi cokoliv ukážeme, vysvětlíme a poradíme. Náš
tým se rozrostl o několik členů, přímo z Ločenic a věřím, že v případě zájmu, by jsme dokázali
uspořádat nějaké menší zahrání si i ve všední den.
Celému týmu chci velice poděkovat, za snahu, kterou tomuto budování věnují a věřím, že všechno
dotáhneme do plánovaného konce. Dále chci poděkovat ZD Ločenice za umožnění budování tohoto
projektu a Obci Ločenice, za přislíbenou dotaci, která nám pokreje materiál, na další výstavbu a
přípravy.
Za A.T.L. Airoft Team Ločenice o.s., Matěj ACE Vaněček

Vítání občánků
V neděli 4.6.2017 byli v kulturním domě Ločenice přivítáni naši nejmenší občánci. Starosta obce pan
Jaroslav Bína, předsedkyně sociální komise paní Věra Rakušanová a místostarosta obce pan Josef
Kápl přivítali celkem 10 dětí (šest chlapců a čtyři holčičky).
Svým krásným kulturním programem přispěly děti z Mateřské školy Ločenice pod vedením paní
Olgy Becherové.
Každý nově narozený občánek obce obdržel pamětní knížku, polštářek z mikrovlákna, maminky
kytičku a rodiče si od obce převzali finanční dar ve výši 1000 Kč.
Všichni, kdo přijali pozvání na "vítání občánků" si v neděli jistě odnášeli milý pocit a příjemný dojem,
že si jich obec opravdu váží. Máme velikou radost, každý přírůstek do našich obcí a do každé rodiny
je velkým štěstím.
M.Fanglbauerová

Informace pro občany
Dejte si pozor na nabídku služeb, které
jsou v rozporu se zákonem o vodovodech
a kanalizacích
Pokud vám bude někdo nabízet přemístění vašeho vodoměru nebo jiný zásah do vodovodu či
měřiče, dejte si pozor. V Ločenicích se už takový případ objevil a službu nabídl bývalý zaměstnanec
společnosti ČEVAK a.s., která se o vodohospodářský majetek obce stará. Konkrétně se jednalo o
přemístění vodoměru ze stávajícího místa na jiné.
Upozorňujeme, že takové jednání je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001
Sb. Za vodoměr přitom odpovídá odběratel, respektive vlastník nemovitosti. V případě
neoprávněné manipulace s měřidlem mu hrozí správní pokuta od vodoprávního úřadu až do výše
50 tisíc korun. Zároveň po něm může provozovatel vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10
tisíc korun.
S vodoměrem mohou manipulovat pouze zaměstnanci provozovatele vodohospodářského majetku
obce, tedy společnosti ČEVAK a.s. V případě problémů s měřidlem se tedy můžete obracet na
zákaznickou linku společnosti tel. 844 844 870 nebo na vedoucího provozního střediska Petera
Bolhu tel. 602 377 570.
Zároveň žádáme všechny, aby nás na uvedených číslech kontaktovali také v případech, kdy je někdo
s uvedenou nabídkou osloví. Obrátit se mohou i přímo na obecní úřad.
Pro všechny případy platí, že pokud máte pochybnosti, zda osoba, která vás oslovila, je skutečně
zaměstnanec vodohospodářské společnosti, požádejte ji o zaměstnanecký průkaz. Ten je opatřen
fotografií a osobním číslem zaměstnance. I tentokrát vám operátorky na zákaznické lince
společnosti ČEVAK a.s. ověří, zda se skutečně jedná o zaměstnance společnosti v terénu, či nikoliv.

Listujeme obecní kronikou
Nyní z té trochu veselejší stránky naší obce.
V naší obci se většinou hospodařilo. Vše se však dělalo ručně – setí, sekání kosou, či mlácení cepy.
Při práci pomáhala i omladina. Často místo do školy musela pást dobytek.
Budovy v té době se stavěly z kamene a někdy i z cihel – většinou nepálených, ale jen sušených.
Protože tento kraj byl poměrně chudý, většina mužů odjížděla za prací do „Rakous“ a do „Němec“.
Ti co zde zůstali, tkali plátno na starých stavech. I dětska musela pracovat. V zimě šila nitěné
knoflíky. V létě se chodilo na borůvky, brusinky a houby – samozřejmě na prodej.
V zimních měsících se lidé scházeli při draní peří (održkách). Za práci obdržel každý kávu a nějakou
buchtu. Mládež se pak při harmonice i zatancovala.
V době masopustu také ves obcházela koleda, tak jak to je i dnes.
Obecní rada nařídila, že taneční zábava nesmí začít hned po dopolední mši svaté. Také se nesměly
konat taneční zábavy v obou hostincích najednou. Každý hostinský musel zaplatit z taneční zábavy
a to za každého muzikanta 2 koruny.
Marta Říhová

COOP JEDNOTA LOČENICE
Otevírací doba:
Pondělí

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Vedoucí: Ivana Vretosová

Úterý

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Tel: 720 948 890 - obchod

Středa

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Tel: 724 958 005 - vedoucí

Čtvrtek

7:00 - 12:00

Pátek

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Sobota

7:00 - 11:00

Obecní prodejna v Nesměni
Letní otevírací doba s platností od 19.6.2017:
Pondělí

7:00 - 10:00

Úterý

7:00 - 10:00 / 16:00 - 17:00

Středa

7:00 - 10:00

Čtvrtek

7:00 - 10:00 / 16:00 - 17:00

Pátek

7:00 - 10:00 / 15:00 - 17:00

Sobota

7:00 - 10:00

Neděle

ZAVŘENO

Provozovatel:
Marap s.r.o.
Nesměň 56
374 01 Trhové Sviny
IČ: 450 22 097

Odpovědná osoba: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.

Informace pro občany
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy

STŘEDA 18:00 – 19:00 hodin
DUBEN – ZÁŘÍ – kancelář v budově bývalé školy, č.p. 72

Informace pro občany
ORDINACE MuDr. Terezy Seidenglanzové
je v Ločenicích dočasně UZAVŘENA
Z důvodu péče o narozené dítě MuDr.Seidenglanzové je ordinace v Ločenicích dočasně UZAVŘENA.
Od ledna 2017 se ordinuje pouze v Trhových Svinech, kde je za paní doktorku zástup.

Ordinační hodiny v Trhových Svinech:
Kurativa
(běžná lékařská
péče)

Pouze na
objednání

Zastupující lékař

Pondělí

7:00 – 11:30

11:30 – 12:30

MUDr.Jarošová

Úterý

7:30 –(b12:00

12:00 – 13:00

MUDr.Řežábková

Středa

7:00 – 11:30

11:30 – 12:30

MUDr.Čermáková

Čtvrtek

12:30 – 17:00

17:00 – 18:00

MUDr.Sejková

Pátek

8:00 – 11:00

10:00 – 11:00

MUDr.Sejková

Telefonní číslo do ordinace v Trhových Svinech je 797 993 817.
Termín otevření ordinace v Ločenicích bude včas oznámen.

Úlovky našich rybářů
V úterý 6.6.2017 byl v 9:00 hod ráno chycen, na dolním rybníku v Ločenicích, geniální úlovek. Amur
o délce 99 cm a váze přes 9 kg. Šťastným lovcem byl Honza Hamberger.
Ve čtvrtek 22.6.2017 byl v 8:00 hod ráno chycen, na rybníce Pod Horou, další geniální úlovek. Amur
o délce 98 cm a váha kolem 9 kg. Šťastným lovcem byl Jirka Švagr.

Informace pro občany - ODPADY
Kompletní svozový plán pro rok 2017 :
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Ločenice
Nesměň

ZELENÁ ZNÁMKA
SVOZ 52x

K

T

A

Ý

Ž

D

D

E

Ý

N

ČERVENÁ ZNÁMKA
SVOZ 42x
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12,13
14,15,16,17
18,19,21
23,25
27,29
31,33,35
37,39
40,41,42,43
44,45,46,47,48
49,50,51,52

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

STŘEDA
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

ŽLUTÁ ZNÁMKA
SVOZ 26x
1,3
5,7
9,11,13
15,17
19,21
23,25
27,29
31,33,35
37,39
41,43
45,47
49,51

PAPÍR

SKLO

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

MODRÁ ZNÁMKA
SVOZ 13x
3
7
11
15
19
23
27
31,35
39
43
47
51

KOVOVÉ
OBALY
NA VÝZVU
3.týden
v měsíci

SVOZ BIO ODPADU
Termín prvního svozu byl 29.3.2017 bude probíhat každý lichý týden VE STŘEDU.
MĚSÍC
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

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

DROBNÉ VĚTVE, TRÁVU, LISTÍ je možné také odložit do velkých modrých kontejnerů.
V Ločenicích je umístěn ve spodní části obce, směr Nesměň, u barevných kontejnerů na
separovaný odpad. V Nesměni vedle budovy bývalé školy. Po naplnění jsou kontejnery vyváženy a
znovu přistaveny.

Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj
PŘEDPOKLÁDANÉ ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM
KRAJI ŘÍJEN 2017 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM
KRAJILISTOPAD 2017.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3.,
4. a 5. emisní třídy).
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že
slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných
domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle
v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na
biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis.
Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše
však 75 tis. Kč.
V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu
s ručním přikládáním.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry,
Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice,
Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na
navýšení dotace o 7 500 Kč.
Uznatelnost výdajů: Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí: Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku
s povinnými
přílohami.
Povinné přílohy: Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná
paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje). Fotografie starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li
relevantní). Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému
domu (je-li relevantní). Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření. Starý kotel je nutné
ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně
doložit.

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2017/2018
15.7.2017 Soukromá akce – chata hřiště
29.7.2017 Rybí hody – chata hřiště (pořádají rybáři)
5.8.2017 3.ročník fotbalového turnaje o pohár starosty obce – hřiště (pořádá obec)
Parkán – hřiště (pořádá p.Suchý)
11.8.2017 Soukromá akce – chata hřiště
1.9.2017 Rozloučení s létem – hřiště (pořádá SDH)
6.10.2017 E!E – sál KD (pořádá p.Suchý)
7.10.2017 Drakiáda na kopci Stráž (pořádá obec)
18.11.2017 Posezení důchodců s dechovkou – sál KD (pořádá obec)
1.12.2017 Valná hromada SDH – sál KD (pořádá SDH)
3.12.2017 Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
5.12.2017 Čerti – sál KD (pořádá obec)
31.12.2017 Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)
20.1.2018 Hasičský ples Ločenice – sál KD (pořádá SDH)
10.2.2018 Masopust – celý den (pořádá obec + SDH)
17.3.2018 3.obecní ples – sál KD (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň: 2017/2018
2.7.2017 Pouť v Nesměni – pod pergolou (pořádá MS Nesměň, z.s.)
14:00 hod - mše v místní kapli
Hraje dechová hudba Šumavanka
15.7.2017 Kabát revival + hosté – pod pergolou (pořádá SDH)
9.9.2017 Soukromá akce – pod pergolou (Fontanela)
28.10.2017 Výlet k pomníku sv.Huberta (pořádá MS Nesměň, z.s.)
14:00 hod – sraz před hasičskou zbrojnicí
3.12.2017 Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
31.12.2017 Půlnoční ohňostroj a přivítání nového roku v Nesměni
6.1.2018 Hasičský ples – hraje Malá kapela P.Havlíka (pořádá SHD Nesměň)
20.1.2018 Myslivecký ples – hraje Pěčnovanka (pořádá MS Nesměň, z.s.)
27.1.2018 Staročeská koleda v Nesměni – po celý den hraje dechová hudba

Informace pro občany - 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

13:00 – 17:00

Středa 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice: tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.estranky.cz
Pošta Ločenice
Tel: 387 962 162

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 16.9.2017.

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

