Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu opět jaro a otevírá se nám další rok, který bude pro nás všechny opět pracovně velice
náročný. Představím Vám krátce projekty, které jsou již rozpracované z minulého roku. Co se týká
nového traktoru tak tam je výběrové řízení hotové a máme už i dodavatele. Dotace je 50% z celkové
ceny. Počítám, že v polovině roku bude nový traktor v Ločenicích. Další velice důležitý rozpracovaný
projekt je „Víceúčelové hřiště“ v Ločenicích. I tam jsme byli úspěšní a dotaci v částce 400 000 Kč
jsme od MMR obdrželi. Již připravujeme výběrové řízení na vhodného dodavatele díla. Žádost o
dotaci na nový vrt , který značně posílí dodávku pitné vody do naší obce je také podána. Zde ještě
čekáme na výsledek, ale předpokládáme, že budeme také úspěšní. Další naplánovaná akce je
prodloužení vodovodu v délce 400m ve staré cestě směr Svatý Jan nad Malší. I tam je vše připraveno
a čeká se vydání stavebního povolení. Projekt na ZTV Ločenice pro novou zástavbu je již téměř
připraven a budeme též hledat formou výběrového řízení vhodného dodavatele celého díla.
Nezapomínáme ani na Nesměň. Jak jste asi již všichni zaregistrovali, tak se znovu otevřela obecní
prodejna. Připravujeme postavení kontejnerového stání a vybudování jednoduchého parkoviště
před obecní bytovkou. I v sále proběhne jednoduchá rekonstrukce. Co se týká ČOV tak i tam se
neustále pokračuje a je vybraná firma, která již zpracovává projektovou dokumentaci. A mohl bych
pokračovat stále dál a dál.
Přeji Vám všem pohodový vstup do dalšího roku a krásné slunné jaro.
Jaroslav Bína
starosta obce

Výroční valná hromada SDH Ločenice 2016
Dne 2. 12. 2016 se opět po roce sešli na výroční
valné hromadě k bilancování právě uplynulého
roku členové Sboru dobrovolných hasičů
Ločenice. Pan František Šmitmajer, velitel
sboru, nejprve všechny přítomné přivítal.
Jmenovitě starostu obce Ločenice pana
Jaroslava Bínu, zástupce okresního sdružení
hasičů pana Antonína Michala, dále pak pány
Hrušku a Pardamce, kteří zastupovali SDH
Nesměň, pana Skláře za SDH Svatý Jan nad
Malší, z SDH Sedlce paní Nedorostovou a pana
Sumerauera a dobrovolné hasiče z Besednice
reprezentovali pan Šimák, pan Novotný a
slečna Brabcová. Následně pan Šmitmajer všechny seznámil s programem schůze, požádal o
povstání a minutou ticha jsme uctili památku za pana Zdeňka Jana, který v loňském roce zemřel.
Prvním bodem v programu bylo seznámení se zápisem z výroční valné hromady v roce 2015, což
měla za úkol paní Jana Žemličková. Dalším bodem bylo zhodnocení roku 2016, kterého se ujal
starosta sboru, pan Jaroslav Fojtl, který jej hodnotil jako rok velice úspěšný. Dále nás paní Anna
Brabcová seznámila se stavem pokladny a financemi na účtu a paní Marcela Padertová, jménem
kontrolní komise, konstatovala, že je vše v pořádku.

Výroční valná hromada SDH Ločenice 2016
I v loňském roce jsme měli velkou radost z nových
členů, mezi něž patřili manželé Guichenovi, manželé
Vackovi, pan Aleš Vítů a 18 dětí ve věku do 15 let, které
nás v loňském roce skvěle reprezentovaly na
soutěžích. Za práci s nimi byl starostou obce na valné
hromadě oceněn pan Josef Kápl mladší.
Následovalo oceňování za věrnost u sboru a medaili si
odnesli paní Marcela Padertová za 30 let u sboru a za
40 let pan Jan Blažek. Za příkladnou práci pro hasiče
byl oceněn pan Petr Novotný.

Ještě jednou dostal slovo pan Fojtl, který všechny přítomné seznámil s plánem akcí na rok 2017 –
Hasičský ples, Staročeská koleda, Maškarní pro dospělé, „Májka“, Dětská noční soutěž v požárním
sportu, Dětský den, který je každoročně spojen s Memoriálem Václava Šmejkala a poslední akcí je
Rozloučení s létem.
V diskusi se o slovo přihlásili zástupci okolních sborů, pozvali na jimi pořádané akce a zároveň
popřáli pěkné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2017. Zástupce okresu pan Michal pochválil
práci s dětmi a pro zajímavost informoval o počtu Sborů dobrovolných hasičů v Jihočeském kraj,
jichž je 210 a celkově čítají 11,5 tisíce členů. Také všem popřál spokojené Vánoce a do nového roku
zdraví a mnoho úspěchů.
Přípravu dětí, jejich soutěžení a úspěchy nám ve videoprojekci ukázal jejich vedoucí, pan Josef Kápl
a seznámil s programem dalšího roku.
Celkem se loňské valné hromady zúčastnilo 98 členů a 21 hostů.
Na úplný závěr pan Šmitmajer poděkoval všem členkám a členům za účast v soutěžích, na akcích a
na brigádách sboru, popřál všem šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku
2017.
Jana Žemličková

Slavnost předání Betlémské světla
Jako každý rok, tak se i v roce 2016, vždy čtvrtou adventní prosincovou sobotu, uskutečnila slavnost
předání Betlémského světla míru mezi rakouskými a českými hasiči. Tentokrát se tato akce konala
v kostele Svatého Petra v obci Waldburg nedaleko Freistadtu. Bylo to již dvacáté osmé setkání a
zúčastnilo se ho velké množství hasičů z obou stran státní hranice, včetně hasičů z Ločenic.
Během slavnosti jsme vyposlechli poselství od okresního velitele rakouských hasičů Franze Seitze,
starosty Waldburgu Ing. Michaela Hirtla, ředitele HZS JČK ÚO Český Krumlov plukovníka Ing. Pavla
Rožbouda a hasičského duchovního Mag. Augusta Aichorna. O slavnostní předvánoční náladu se
během večera postaral školní hudební sbor z Freistadtu.
Betlémské světlo jsme přivezli do Ločenic, do místní kaple svaté Anežky České, odkud si ho mohli
naši občané odnést dále do svých domovů.
Jaroslav Fojtl

Projev hasičského duchovního Mag. Augusta Aichorna.
Pan Franz Seitz zapálil plaménkem Betlémského
světla i naši ločenickou lucernu.

Účastníci výpravy za Betlémským světlem z Ločenic.

Tříkrálová sbírka
Tak jako v minulých letech jsme 7.1.2017 vyšli do ulic naší obce na Tříkrálovou sbírku. Tentokrát
jsme vyrazili na tři skupiny. V první skupině koledovali Roman Veselý, Markéta Kropáčková, Barbora
Suchanová a Lucie Kyriánová. V druhé skupině Monika Šimková, Lukáš a Gábina Tlapovi. A ve třetí
skupině Pavla Berková, Lucie a Jakub Staníkovi.
I přes nepříjemné mrazivé počasí se díky tradici a dobrému povědomí občanů podařilo našim
koledníkům vybrat částku 14.400,- Kč (v roce 2016 to pro srovnání bylo 13.473,- Kč). Celá částka
byla předána Farní charitě Velešín. Všem dárcům moc děkujeme.
Zvláštní poděkování patří paní Anně Brabcové za ušití nových plášťů pro koledníky.
Ivona Kyriánová

Hasičský ples v Ločenicích
Tradiční hasičský ples se konal v Kulturním domě v Ločenicích v sobotu 28. ledna 2017. K tanci a
poslechu nám letos naposledy vyhrávala hudební skupina S.A.M., se kteru jsme se rozhodli
po několikaleté spolupráci rozloučit a v příštím roce pro vás budeme připravovat ples s novým
hudebním seskupením. Letošní účast návštěvníků plesu se bohužel nevyrovnala té loňské, a to i
z důvodu probíhající chřipkové epidemie. To bylo také důvodem, proč jsme museli zrušit i
plánované předtančení, které bývá v posledních letech nedílnou součástí našeho plesu.
Dovoluji si vás tedy, s téměř ročním předstihem, pozvat na náš ples v příštím roce, který bude, jak
pevně věřím, vydařenější než ten letošní.
Na závěr bych rád poděkoval všem podporovatelům plesu, kteří nám přispěli jak věcnými, tak
finančními dary.
Jaroslav Fojtl

Dětský maškarní karneval
Dne 4. března 2017 se u nás konal už tradičně (jako každý rok) dětský karneval. Musím podotknout,
že byl spíše netradiční. Všeho moc škodí, proto jsme se rozhodli dětský karneval pojmout trochu
jinak než v předchozích letech. Děti zcela nově bavil hudební spolek Mišmaš. Po celé odpoledne
děti mohly zpívat, tančit, dovádět či soutěžit o drobné ceny. Dětem se dovádění s Mišmašem velice
líbilo, bylo to velmi originální a netradiční. Kdo měl chuť, mohl navštívit tvořivou dílničku a něco
pěkného si vyrobit či namalovat.
Hlavní výhra byla v podobě dětského kola a koloběžky. Karneval byl velice vydařený. Na konci
celého karnevalového odpoledne došlo k vyhlášení nejkrásnějších masek a k předání dětského kola
a koloběžky. Věřím, že v dalších letech bude mít dětský karneval úspěch, a že nezapomenete přijít.
Večer proběhl i tradiční maškarní karneval pro dospělé.
Děkuji za to, že jste přišli a mějte se hezky! 

Martina Bínová

Maškarní karneval pro dospělé

2. Obecní ples v Ločenicích
Dne 18.03.2017 se uskutečnil v Ločenicích již 2. Obecní ples. Vše odstartovalo ve 20:00 hod
zahájením a představením sponzorů, kterých bylo letos na čtyři desítky. Kapela Corso Music Band
zahrála dvě série písniček a ve 21:00 hod přišlo první překvapení plesu a to vystoupení mistryně ČR
v pole dance Lucie Šimkové. Předvedla parádní vystoupení, za které sklidila obrovský aplaus.
Pomalu se blížila hodina Há. Ve 22:00 hod vše propuklo. Na pódiu v Ločenicích se objevila Heidi
Janků, která všem svým vystoupením dokázala, že pořád umí udělat opravdovou show. Zaplněný
parket si užíval vystoupení Heidi v plné parádě. Pak přišlo vylosování hlavních pěti cen tomboly a
všichni jsme se s Heidi Janků kolem půl dvanácté mohutným potleskem rozloučili. Volná zábava
pokračovala do brzkých ranních hodin. Všem děkuji za podporu a za hojnou účast. Kulturní komise
pod vedením Martiny Bínové se postarala o celou organizaci a zabezpečení plesu a také jim patří
velký dík. Dále děkuji zastupitelům a všem, kdo se na přípravě plesu podílel. Budeme se všichni těšit
na příští rok a snad se to vše vydaří tak jako letos.
Jaroslav Bína

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Po přivítání nového roku 2017 jsme se na jeho začátku všichni opět sešli ve školce a užívali si nových
hraček, které jsme dostali od Ježíška. Protože měsíc leden dělal opravdu čest svému jménu, měli
jsme na hraní více času. Totiž, když je venku mráz pod -10°C, nesmíme na procházku, abychom
nenastydli. A letošní leden byl opravdu ledový! Ještěže napadlo plno sněhu a mohli jsme se
vydovádět na saních a bobech, či stavění sněhuláků.
Během února sníh pomalu všechen roztál a tak předškoláci mohli vyrazit na výlet do Hvězdárny a
planetária v Č.Budějovicích. Ve školce jsme si dříve povídali o vesmíru, a proto jsme byli zvědaví, co
nového se dozvíme. Už v předsálí nás zaujaly různé modely a obrázky galaxií, planet a dalších
vesmírných objektů. Největším zážitkem pro nás bylo ale samotné promítání na vyklenutý strop
planetária. Prohlédli jsme si „zblízka“ nejen planety, hvězdy a souhvězdí, ale také galaxie vzdálené
tak moc, že si to dokážeme těžko představit. Moc se nám návštěva líbila.
Jedno únorové úterý se naše děti seznámily s malým lišáčkem, který se ztratil v lese a nemohl najít
cestu domů. Potkal však spoustu zvířátek a dověděl se zajímavosti z jejich života. Poznával stopy
různých lesních tvorů a „ochutnával“ i jejich potravu. Vybíral větvičky stromů a učil se rozlišovat
zvířátka podle zvuků. A naše děti mu při tom náramně pomáhaly. Lišáček se nakonec vrátil ke své
mamince a ještě při tom zažil spoustu dobrodružství. Takovéhle krásné dopoledne dětem připravila
paní lektorka z Ekocentra Šípek z Českého Krumlova, která k nám zavítala již poněkolikáté a do
budoucna ještě určitě zavítá.
A máme tu masopust !!
Masopustní
veselice,
veselá je převelice...
Ve školce jsme ke konci
února
uspořádali
maškarní karneval, na
který se děti vždy velmi
těší. Kluci se rádi převtělili
do pirátů, spidermanů,
rytířů či kovbojů a
holčičky,
naše
malé
princezny, zase do šatů a
střevíčků. Ale byla mezi
nimi i červená Karkulka,
orientální
tanečnice,
motýlek,
telátko
či
„střapatý“ jako vystřižený
z masopustního průvodu. Zahráli jsme si karnevalové hry, třeba židličkovou, nebo nošení míčku
mezi překážkami a zatančili, prostě jsme se vydováděli… A za to všechno jsme dostali sladkou
odměnu.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Začátkem března všechny děti z naší
školky odjely autobusem do Sv. Jana n/M,
aby si v místní škole zahrály na školu
nanečisto. Menší děti si prohlédly
svatojanskou mateřskou školu, kde si
pohrály a popovídaly s novými kamarády.
A naši předškoláci se podívali do 1. třídy,
kde plnili různé úkoly, které jim paní
učitelka ze školy uložila. Vyzkoušeli jsme si,
jaké to je sedět ve školních lavicích i jak to
vypadá v družině. Už aby začal nový školní
rok, tak se naši budoucí prvňáčci těší !

Naší mateřské škole byl předán finanční sponzorský dar od
Mysliveckého sdružení Nesměň, za který jsme dětem koupili Lego a
další hračky k Vánocům. Od pana Němečka nám bylo předáno 5 kg medu za Včelařský svaz
v Trhových Svinech. Další sponzorské dary jsme obdrželi od pana Bubna, paní Bendové a pana
Špejla. Velice všem děkujeme.
Zápis dětí do Mateřské školy Ločenice se bude konat dne 16.května 2017 od 8:00 do 14:00 hodin v
Mateřské škole Ločenice
Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

Tradiční masopust v Nesměni
Masopustní koleda se v Nesměni konala v sobotu 11. února. Zahájení proběhlo v sále bývalé školy,
kde se místní ženy „našívačky“ postaraly o to, aby každý z koledníků měl připravený svůj klobouk
s růžičkami a byl ustrojený tak, jak se podle místní tradice patří. Jakmile koledníci obdrželi právo
místostarosty ke koledě, vydali se po jednotlivých staveních, aby udělali každému hospodáři ve vsi
„kolečko“ a obveselili všechny přítomné. Během dne se mohli návštěvníci a účastníci koledy
občerstvit na návsi, kde nesměňští hasiči připravovali masopustní cmundu a různé teplé nápoje.
Večer se všichni sešli opět v sále, kde se odehrával tradiční věneček. Po celý den doprovázela koledu
dechová hudba Flamendři, v pozdějších hodinách večerní zábavy se přidal i DJ Jimi.
Václav Capl

Ohlédnutí za plesovou sezónou v Nesměni
Kulturní dění v obci nastartovala zpočátku roku plesová sezóna. Dne 14. ledna se v Nesměni konal
od 20.00 hodin Myslivecký ples. Připravena byla bohatá tombola, ve které nechyběly, kromě
různých poukazů a dárkových balení, ceny v podobě zvěřiny – bažanti, zajíci, anebo například danče
a divočák jako hlavní cena. Hosty večerem provázela dechová hudba Pěčnovanka. Samotnému
plesu předcházela výroční schůze Honebního společenstva – Nesměň, na které se vlastníci
honebních pozemků mají každým rokem možnost setkat s myslivci, kteří jim dají nahlédnout do
problematiky dnešní myslivosti a informují je o hospodaření spolku na pozemcích honitby.
Další ples, tentokráte hasičský, připadl na sobotu 28. ledna. Slavnostní zahájení proběhlo chvíli po
osmé hodině večerní. Po úvodním tanci směřovaly kroky všech k prodeji soutěžních lístků do
tomboly a pak rychle zpět na taneční parket. Tombola se losovala, jak už je v Nesměni zvykem,
z osudí přímo na tanečním parketu, což vyžaduje pevné nervy soutěžících, ale hlavně spoustu
zábavy. K tanci a poslechu hrála Malá kapela P. Havlíka.
Václav Capl

Mezinárodní den žen v Nesměni
I když se může někomu zdát, že jsou v dnešní době
oslavy MDŽ považovány spíše za pozůstatek z dob
minulých, které připomínají rudé karafiáty, není
tomu tak. Není tomu tak alespoň v Nesměni, kde na
tento mezinárodní svátek ustanovený Organizací
spojených národů nezapomněli a slaví jej dodnes. Již
několikátým rokem pořádá SDH Nesměň slavnostní
akci, která má za cíl uctít všechny ženy - především
občanky a členky SDH, kterým touto cestou sbor každoročně děkuje za výbornou spolupráci a
pomoc, zejména při přípravě masopustní koledy.
Stejně tak tomu bylo i letos, v sobotu 11. března. Po přivítání byly všechny ženy obdarovány
květinami, čekal na ně také sladký desert s kávou. K dobré náladě přispěla i kapela Pěčnovanka,
která bavila plný sál hostů do pozdních hodin. Překvapením večera byla Parkour Show skupiny
z Trhových Svinů.
Václav Capl

Ze života obce Nesměň
Kromě prvního jarního dne, který letos vyšel dle astronomického kalendáře na 20. března, nám
měsíc březen přinesl několik prvních opravdu slunečných dní a také spoustu nového. Z obecních
komunikací byly odklizeny zbytky zimního posypu, díky pomoci pana Jaroslava Hejdy byla opravena
a natřena rampa u hasičské zbrojnice. Počátkem března byla po částečné rekonstrukci
znovuotevřena obecní prodejna v Nesměni.
Paní Sýkorová vedla prodejnu úctyhodnou řadu let ke vší spokojenosti všech občanů, avšak koncem
minulého roku se rozhodla, že v polovině února pozici vedoucí prodejny opustí. V danou chvíli, tak
nezbývalo nic jiného, než prodejnu na čas uzavřít a věřit, že z probíhajícího výběrového řízení vzejde
vhodný kandidát, který by převzal pochodeň a prodejna tak mohla dále fungovat. Kandidát nebo
lépe řečeno kandidátka vzešla a tak mohl být obchod otevřen. Věřím, že nová vedoucí – paní Kamila
Klenková, bude v prodejně spokojena, stejně tak, jako zákazníci, kteří se budou rádi vracet.
Rád bych touto cestou (věřím, že v tuto chvíli hovořím za většinu občanů) poděkoval paní Aleně
Sýkorové za náročnou a obětavou práci, kterou pro nás všechny v Nesměni vykonávala a popřál jí
do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
Václav Capl

Obecní prodejna v Nesměni
Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
ZAVŘENO

16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Odpovědná vedoucí: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Obec Ločenice se podílela na
znovuotevření Obecní prodejny
v Nesměni celkovými náklady na
rekonstrukci a pořízení inventáře
v částce 148.279,- Kč.

Informace pro majitele psů
Milovníků a majitelů psů ve městech a obcích neustále přibývá. V naší evidenci
máme hlášeno celkem 148 psů (117 v Ločenicích a 31 v Nesměni).
Každý majitel psa má povinnost zaplatit poplatek ze psa dle Obecně závazné
vyhlášky č.1/2011 obce Ločenice.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
c) za prvního psa (majitel důchodce)
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (majitel důchodce)

300 Kč
450 Kč
100 Kč
150 Kč

Tato vyhláška vám ukládá tzv. ohlašovací poplatkovou povinnost přihlášení nového psa do
evidence. Stejným způsobem je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti (úhyn, předání
jinému majiteli, či jiný důvod). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný
nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního
roku.
Zdaleka ne všichni pejskaři jsou natolik zodpovědní, aby po svých psech
uklízeli exkrementy a dbali na bezpečnost, tj. aby svými psy neohrožovali
okolí. Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ba právě naopak. Při
venčení psů je mějte vždy na vodítku.
V prosinci roku 2016 byly v našich obcích instalovány nové koše na psí
exkrementy. V Ločenicích jsou umístěny 3 koše a to na návsi u telefonní
budky v parku, nad zastávkou autobusu směr Sv.Jan a u křižovatky směr
hřiště. Další 2 ks budou v nejbližších dnech doobjednány a usazeny do
lokality ke hřišti a k vyhlídce u vodárny směr Sv.Jan. V Nesměni je
umístěn v parku naproti bývalé škole a u křižovatky směr Větrná Hůrka.
Sestava obsahuje uzamykatelný koš s nálepkou na jeho použití, umístěný
na pozinkovaném sloupku, včetně zásobníku na mikrotenové sáčky. Koše
jsou pravidelně kontrolovány a vynášeny.
Pro majitelé psů nabízíme nyní ZDARMA psí známku. Kulatá známka
z eloxovaného duralu s číslem a názvem obce a s kroužkem k přichycení na obojek. V Ločenicích
bylo vydáno již 50 ks a v Nesměni 8 ks těchto známek. V případě zájmu o psí známku se přihlaste na
Obecním úřadě, v úředních hodinách.
M. Fanglbauerová
účetní OÚ Ločenice

A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s.
Airsoftová aréna : CHROCHŇÁK
Hráli jsme v lese na Chlumské hoře a říkali jsme si, že by to chtělo i nějaké vnitřní prostory na hru,
pokud bude potřeba zázemí apod. Já jsem neustále přemýšlel, co a kde sehnat a upravit si pro své
potřeby. A pak mě to trklo. Jezdil jsem kolem toho neustále a nenapadlo mě to. PRASEČÁK SE PŘECE
NEUŽÍVÁ, svitlo mi. Tak jsem se hnedka vypravil do (J)ZD, abych se optal, co je s tím v plánu a zda
by nebylo možné, vybudovat tam prostory na hraní airsoftu. Čekal jsem lecos, ale takhle otevřený
a kladný přístup pana Paderty, opravdu ne. Bez váhání řekl, že mu mám vypracovat návrh toho, co
by jsme tam chtěli mít a že se na to rád podívá. Vypracoval jsem takovu menší studii, s fotografiemi,
popisem jednotlivých místností a plánem na přestavbu. Nápad se mu líbil. Jen si dal jednu
podmínku. Nebude z prasečáku žádný doupě pro feťáky, bezdomovce a nebo kdoví jaké prostory,
co by byly protizákoně využívány. To jsem mu rád slíbil. Nechceme tam sami mít nikoho, kdo to tam
bude demolovat a ničit tam naše snahy o zkulturnění.
Hnedka jsem to oznámil v týmu, kde se tahle informace setkala
s velkým úspěchem a odhodláním, že si rádi něco vybudujeme a
budeme mít kde trénovat, budeme tam mít klubovnu týmu, bude
pro nováčky lepší zázemí, než sezení kolem ohně v lese a budeme
se moct lépe učit všechno kolem AS, přežití, taktiky apod.
Domluvili jsme se, že si celý prostor napřed vyklidíme a poté
budeme plánovat dál. Vrhli jsme se na to s nadšením a ikdyž ne
vždycky jsme tam byli všichni, pokaždé tam bylo lidí dost, aby se s
úklidem, jak se patří, pohnulo. Bylo tam toho opravdu hodně, ale
jak se objevovala uklizená místa, jen nás to nakoplo dál a dál
pracovat. Zvolili jsme jednu ze sýpek, jako místnost pro odpad, suť
a vše, co nebudeme potřebovat a potřebujeme to někam
uskladnit. Bylo tam plno živočišných odpadů, ale i stavební sutě,
odpadků, utrhaného vybavení prasečáku, vyndaných okenních
křídel, rozbitá okna a rozházené sklo. Dále tu bylo plno výkalů od
potkanů, co se sem v době fungování prasečáku nastěhovali a od té doby to tu obývali. Rukavice,
montérky, košťata, lopaty, kolečko a hlavně hrubá síla, nám pomohli, se s tím vším bravurně
vypořádat. Výsledek se nám líbí a už je to tu ke hraní celkem vhodné.
Ale samozřejmě nás čekají ještě další a o to výraznější změny.

A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s.
Co nás ještě čeká? Chceme probourat některé příčky mezi podélnými místnostmi, aby se dalo
procházet z jedné do druhé. Musíme zachovat nosné pilíře. Dále chceme sundat starý heraklitový
strop a necháme jen pěkný dřevěný strop, který je schovaný. Plánujeme i otlouct omítky, na
základní zdivo, abychom se zbavili veškerých starých živočišných nečistot. V neposlední řadě
vybudujeme uvnitř dřevěné překážky (přesunovatelné stěny), zabedníme okénka mezi
místnostmi, vybudujeme dřevěné překážky i venku, vedle budovy, směrem k vesnici, kde je malá
loučka. Uvnitř budou dřevěně stěny ve vstupní hale, které oddělí herní prostor od zázemí pro
hráče, kteří zrovna nehrají. Tady budeme mít sezení, stojany na zbraně, stůl a přenosnou hudbu. V
kanceláři si vybudujeme vlastní klubovnu pro užívání týmu. Pohráváme si i s myšlenkou, že by
jsme rozchodili elektrický proud v objektu, což by znamenalo smlouvu i s E-ONem, který je zde
připojen. Chtěli by jsme po čase osadit v objektu a vně objektu kamery, které by zabíraly herní
prostor a mohli by jsme si promítat hru v zázemí v živém přenosu. Zároveň nám vzniknou zajímavá
videa na sestříhání, pro nalákání lidí. Celá hra bude doprovázená akční hudbou, což ještě podtrhne
zážitek z celé akce.
Až budeme mít vše hotové, rádi tam uvidíme kohokoliv z vás. Rádi vás poučíme, seznámíme se
vším, zapůjčíme výstroj, ochranné prostředky i zbraň.
Další reportáž z pokroku této A.T.L. airsoftové arény, kterou jsem pojmenovali CHROCHŇÁK,
bude v příštím čísle Ločenického oběžníku.
Matěj Ace Vaněček

Informace pro občany
Pohyb obyvatel Ločenice a Nesměň v roce 2016
V průběhu roku 2016 se v našich obcích narodilo 8 dětí – 4 děvčata a 4 chlapci. Do obce se přihlásilo
27 občanů ČR k trvalému pobytu – 15 žen a 12 mužů. Odstěhovalo se 14 osob – 11 žen a 3
muži. Přímo v obci z domu do domu se přehlásilo 5 občanů – 2 ženy a 3 muži. V roce 2016 zemřelo
6 spoluobčanů – 3 ženy a 3 muži.
Narození: 8
Přistěhovaní: 27
Odstěhovaní: 14
Stěhování v rámci obce: 5
Úmrtí: 6
Stav obyvatelstva k 31.12.2016 je 702 trvale bydlících obyvatel.
Z toho:
551 v Ločenicích
151 v Nesměni

Věkové složení obyvatel k 31.12.2016:
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy

560
285
275

Děti (15 – 18 let)
17
Děti (15 – 18 let) – chlapci 14
Děti (15 – 18 let) – dívky
3
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky

125
80
45

Z toho:

Děti (6-7 let)
Děti (do 3 let)

14
28

Průměrný věk v našich obcích je 41 let.
Počet obyvatel za poslední 4 roky:
Počet obyvatel
Část obce
k 31.12.2013
Ločenice
490
Nesměň
142

Počet obyvatel
k 31.12.2014
505
150

Počet obyvatel
k 31.12.2015
529
152

Počet obyvatel
k 31.12.2016
551
151

M. Fanglbauerová
účetní OÚ Ločenice

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.

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 - 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
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
12.4., 26.4.
10.5., 24.5.
7.6., 21.6.
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.

Rady od hasičů
Jak prožít pálení čarodějnice bez úhony
Květen je přede dveřmi a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či
větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“ Hasiči pak každoročně
vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde. Během loňských
čarodějnic vyjížděli hasiči k 80 požárům (dlouhodobý denní průměr je 51 požárů), z nich bylo 16
požárů travních a lesních porostů, ve 28 případech hořel kontejner nebo koš na odpadky. Za těmito
požáry stojí v mnoha případech zábavní pyrotechnika, která je už i během oslav Svatojakubské noci
často odpalována.
Velkou roli v nárůstu požárů hraje počasí. Pokud je
před 30. dubnem dlouho sucho a je teplo, k požáru
dojde mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou.
Stejně tak je nebezpečný silný vítr, který žhavé uhlíky
rozfouká po okolí a snadno tak chytne třeba suchá
tráva.
Pokud se tedy i vy chystáte ve vaší obci společně
„oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti,
které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v
neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly
ohně.
Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování
hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření
požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé
postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu
až ve výši 25 000 Kč. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých
protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje. Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit
přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout
až do výše 500 000 korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit
a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce.
Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči
doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a
také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k
domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů.
Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.
V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany,
které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

Rady od hasičů
Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení.
Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno
pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny
stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je
pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například
rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od
obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např.
zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II.,
kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.
Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký
je směr a síla větru a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek apod. I slabý vítr
může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha
oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se
mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění
způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto
použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i
vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou
vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní
je např. použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při
jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče
mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární
ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu),
kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo
zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé
oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok
dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány bez dozoru svému osudu. Nejednou takto
dojde ke vzniku drobných požárů.
Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část
vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je
vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Rady od hasičů
Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na
zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy
oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného
k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji
také použít k uhašení hořícího oděvu.
Dalším rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost
využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však
mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové
škody, ale i vážná zranění.
V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené
pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte.
Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S
pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, abyste neohrozily zdraví ani majetek. Odpalujte ji proto
co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov,
ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí.
Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně! Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se
zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog. Zábavní pyrotechnika
rozhodně nepatří do rukou dětem!
MV-generální ředitelství HZS ČR

Listujeme obecní kronikou
Tentokrát se setkáváme se smutnější částí vzpomínek. Vyhlášení války a všeobecné mobilizace
vyvolalo zoufalý pláč, neboť z každé rodiny musel někdo nastoupit na vojenskou službu. V té době
nastala bída. Lidé z měst jezdili za nákupem potravin do vsí. Nejhůře u nás bylo v roce 1917, protože
v předcházejícím roce potloukly vše kroupy. Je pravdou, že do vsí přicházelo i vojsko a rekvírovalo
vše, co kde našlo (místím bylo ponecháno 20 dkg mouky na osobu a týden). Veškeré potřeby byly
prodávány na lístky. Nákup „pod rukou“ byl velmi drahý (1 kg mouky stál až 30 Kč, slušnější oblek
až 2000 Kč). Brzy po odjezdu (r.1914) na frontu se začali vracet první ranění. Řada našich lidí se však
nevrátila vůbec. Někteří muži vstoupili i do legií. Dne 28.října 1918 se vrátil Jan Blažek z čp. 86
z Velešína a přinesl radostnou zprávu, kterou nechal hned obecním hajným vybubnovat. Také u nás
minul převrat klidně a plný nadějí.
Ale propukla zde „španělská chřipka“, která tu zle řádila. Dokonce šest lidí na ni zemřelo. To jediné
kazilo radost z osvobození národa a ukončení války.
Příště se podíváme na veselejší dny.

Marta Říhová

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2017/2018
21.4.2017
30.4.2017
3.6.2017
16.6.2017
17.6.2017
15.7.2017
29.7.2017
5.8.2017
11.8.2017
1.9.2017
6.10.2017
7.10.2017
18.11.2017
1.12.2017
3.12.2017
5.12.2017
31.12.2017
20.1.2018
10.2.2018
17.3.2018

Metallica revival – sál KD (pořádá p.Suchý)
Stavění májky – hřiště (pořádá obec + SDH)
Soukromá akce – chata hřiště
Dětská noční hasičská soutěž – hřiště (pořádá obec + SDH)
Dětský den + Memoriál V.Šmejkala – hřiště (pořádá obec + SDH)
Soukromá akce – chata hřiště
Rybí hody – chata hřiště (pořádají rybáři)
3.ročník fotbalového turnaje o pohár starosty obce – hřiště (pořádá obec)
Parkán – hřiště (pořádá p.Suchý)
Soukromá akce – chata hřiště
Rozloučení s létem – hřiště (pořádá SDH)
E!E – sál KD (pořádá p.Suchý)
Drakiáda na kopci Stráž (pořádá obec)
Posezení důchodců s dechovkou – sál KD (pořádá obec)
Valná hromada SDH – sál KD (pořádá SDH)
Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
Čerti – sál KD (pořádá obec)
Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)
Hasičský ples Ločenice – sál KD (pořádá SDH)
Masopust – celý den (pořádá obec + SDH)
3.obecní ples – sál KD (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň: 2017/2018
24.6.2017 Jirka Schelinger + hosté – pod pergolou (pořádá MS Nesměň, z.s.)
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
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. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.estranky.cz
Služby pro občany
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 16.6.2017.

Eva Koptová
Ločenice 16

Zákusky
Minizákusky

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

Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání
Svatební dorty

* 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

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

