Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro je již skoro minulostí a léto se pomalu blíží. Navážu na minulé
číslo zpravodaje ohledně rozpracovaných projektů. Na plánované
workoutové hřiště s fit prvky byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Celková cena díla je stanovena
na částku 624 070Kč a požadovaná dotace je 400 000 Kč, bohužel
jsme však nebyli úspěšní a dotace nám přidělena nebyla. Jsme
vedeni jako čekatelé. To znamená, že dotace není zamítnuta, ale
pozdržena.
První etapa zástavby je již u samého konce a v nejbližších dnech
budu již vše přebírat. V plném proudu je i příprava druhé etapy
zástavby pro mladé, kde již dochází k návrhu parcel a k vykupování
pozemků pro druhou plánovanou zástavbu.
Co se týká nákupu nového dopravního automobilu pro naší
zásahovou jednotku SDH, tak tam jsme úspěšní a byla nám již schválena dotace ve výši 450 000 Kč.
Zažádal jsem ještě o další možnou dotaci na tento projekt Jihočeský kraj, tato nám byla také
přidělena a to ve výši 300 000 Kč. Výběrové řízení je již vyhlášené a vítěz soutěže je již také znám a
auto Ford Transit Kombi V 363 je objednané s termínem dodání nejpozději do 30.10.2018.
V nejbližší době také dojde k výměně stávajících vrat v hasičské zbrojnici za vrata sekční.
Venkovní a vnitřní dveře v Jednotě COOP jsou již téměř hotové a zbývá již jen obložení vstupní haly
a začištění kolem vnitřních dveří. Tyto zednické práce provede Jednota COOP na její náklady, za to
jí patří velké poděkování. Tímto se nám zase zvelebí vchod do našeho obchodu potravin. Druhá část
budovy, kde je Pošta Partner zatím čeká na projekt a cenu stavebních úprav. Bude to nemalá
investice a uvidíme, zda to ještě v letošním roce zvládneme.
Dále se nám povedlo postavit za velice krátký čas skladovací halu na obecní techniku o rozměrech
16x6 m, která vyrostla vedle již stávající haly vedle ČOV. Dokončujeme ještě elektroinstalaci a
v dohledné době se již do ní nastěhujeme.
Slibovaný projekt na rekonstrukci topení v budově kulturního domu v Nesměni mám již také na
stole. Není to tak jednoduché, jak to vypadalo. Při řádné prohlídce objektu se přišlo na mnoho věcí,
které je nutné vyměnit. Vše ještě budeme řešit na dalším zasedání ZO, protože cena se vyšplhala
hodně vysoko a nevím, zda to vše finančně tento rok utáhneme.
V prodejně potravin v Nesměni ještě stále čekáme na cenu za stavební úpravy. Počítá se i s opravou
komunikace na Větrnou Hůrku a další opravy komunikací přímo v Nesměni.
Ještě Vám snad dlužím výsledek soutěže „Vesnice roku 2018“ za naši obec, která byla opět po 18
letech do této soutěže přihlášena. Nevyhráli jsme, ale obdrželi jsme ocenění za Využití
obnovitelných zdrojů a tím jsme nezklamali a budeme se snažit v příštím roce žádost podat znovu.
Pokud máte nějaké nápady a myslíte, že mohou naší obec vylepšit tak se nebojte za mnou zajít a
společně si o tom popovídáme.
Jinak Vám všem přeji hodně letní pohody a krásnou dovolenou.
Váš starosta Jaroslav Bína

Pálení čarodějnic a lampionový průvod 30.4.2018
Poslední dubnový den, se již tradičně konal lampionový průvod. Při té příležitosti byla upálena
čarodějnice a na přivítání máje postavena májka. Nejprve byl rozdělán velký oheň (tento rok byl
opravdu obrovský ), po upálení čarodějnice, proběhla hra s ohněm a opékaným buřtem. Oheň byl
tak velký, že opéct si buřty bylo opravdu náročné. Nakonec
to všichni úspěšně zvládli . Celé odpoledne, bylo využito
víceúčelové hřiště – bylo k dispozici všem zúčastněním
dětem a slavilo velký úspěch.
Po setmění jsme vyrazili na průzkum vesnicí s lampiony. Účel
byl vyhnat všechno zlé, všechny čarodějnice a všechny
chmury z naší vesnice. Doufejme, že se nám to společně
povedlo a naše vesnice bude po celý rok jen rozkvétat.
Děkuji všem zúčastněným a těším se na další akci.
Přeji Vám krásné léto.

Bc. Martina Bínová

Obvodová hasičská soutěž v Nesměni
Obvodová soutěž v požárním sportu se letos konala v sobotu 12. května 2018 v Nesměni.
Náš sbor vyrazila letos reprezentovat dvě
družstva mladších mužů a jedno družstvo
mladších žen.
První družstvo mužů zakončilo požární
útok časem 29,61, což nakonec stačilo na
celkové sedmé místo, druhé družstvo
mužů se na soutěži bohužel představilo
neplatným pokusem a družstvo žen
s časem požárního útoku 26,85 vystoupalo
na krásné druhé místo v celkovém pořadí.
Jaroslav Fojtl

20. let hokeje v Ločenicích
Obec Ločenice pořádala v sobotu 26.5.2018 ve
sportovním areálu v Ločenicích od 13:00 hod
malé setkání všech, kteří si zahráli hokej za
Ločenice.
Je tomu již 20 let, kdy se parta nadšenců
odhodlala založit HC Vltavín Ločenice. Celá
dlouhá léta se hrála soutěž pod názvem
Amatérská hokejka. Hrálo se převážně na
stadionu v Českém Krumlově, tehdy ještě
nezastřešeném, a na stadionu Motoru
v Českých Budějovicích. Postupem času se
klub přejmenoval na HC BV Engineering
Ločenice a v současnosti nese název HC Fénix
Ločenice a hraje soutěž pod názvem Rybníkářská hokejová liga v Českých Budějovicích.
Přijeli se na nás opět
podívat kluci z ČEZ MOTOR
České Budějovice a mnoho
dalších přátel. Bylo to
odpoledne plné her a
zábavy, všem se náramně
líbilo.
Jaroslav Bína

Dětský den a 11. ročník memoriálu Václava Šmejkala
V sobotu 16. června 2018 dopoledne uspořádali hasiči na místním hřišti tradiční akci s názvem
„Ločenický den dětí aneb hasičský desetiboj“. Jak již název napovídá, plnili chlapci a děvčata úkoly
spojené s požárním sportem.
Jednalo se například o správné
natočení sacího koše, spojení savic,
zapojení rozdělovače, přeběhnutí
lávky, zdolání bariéry a podobně.
Za úspěšné absolvování deseti
soutěžních disciplín získaly děti
odměnu
v podobě
drobných
dárečků, sladkostí a nechyběl ani
všemi oblíbený párek v rohlíku. Do
organizace Dětského dne se letos
zapojilo i naše nově vzniklé
družstvo dorostenců.
Na Dětském dnu měla i letos svou základnu skupina A.T.L. – Airsoft Team Ločenice. Zde měly děti
možnost prohlédnout si zbraně a další
vybavení týmu a mohly si i zastřílet
airsoftovou puškou.
Odpoledne pak bylo spojeno s organizací
Hasičského srandamače – 11. ročníku
memoriálu Václava Šmejkala. Soutěžící se
účastnili třech zábavných klání. K tanci a
poslechu všem vyhrávalo duo H + H a
nechybělo ani občerstvení – pivo, limonády
či pečené prase.
Jaroslav Fojtl

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Tak jsme se těšili na jaro, až nás potěšilo svými skoro
letními teplotami, které využíváme na časté pobyty
v přírodě, ke hrám na louce či na hřišti a k různým pěším
výletům.
Začátkem dubna jsme vyrazili do Svatého Jana nad Malší
na pohádku O princezně na hrášku. Týden nato jsme se
vydali na dopolední přírodovědnou vycházku do lesa. A
co bylo na programu? Pozorování zvěře, rostlin, hmyzu,
stromů. Děti už vědí, jak se chovat v lese, aby nerušily
zvěř, ale i to, že nesmí odhazovat odpadky nebo ničit
přírodu.
V rámci týdne dopravní výchovy nás 16. dubna navštívili
policisté z Trhových Svinů, kteří pro nás připravili besedu o
tom, jak se bezpečně pohybovat na silnici či na přechodu pro
chodce nebo jak se chovat v případě, že děti na ulici osloví
cizí člověk. Ukázali jim auto, obušek, pouta, neprůstřelnou
vestu a pustili sirény a
majáky. Pro děti to byl
nezapomenutelný a
zároveň
poučný
zážitek.
Týden
dopravy
pokračoval ve školce divadlem Na červenou stát. Duben je
měsíc Země, a proto do naší mateřské školy byla zařazena
přednáška z Ekocentra Šípek. Děti se naučily rozpoznat odpad,
už ho umějí správně třídit. Vše poznaly formou her.

Koncem dubna jsme se vypravili na obecní hřiště v Ločenicích, k nové zástavbě rodinných domů,
kde nám pan Luděk Pelech z Něchova ukázal práci těžké techniky – práci s bagrem. Vysvětlil dětem
jaké jsou druhy bagrů, a každý si mohl vyzkoušet přímo za volantem a za pomocí páček nabrat hlínu
do lžíce a dávat na hromadu. Děti si poté mohli vybarvit omalovánky s bagrem a osvěžit se pitíčkem,
které si pro ně p .Pelech připravil.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Den matek patřil společnému tvoření s rodiči na dvorku naší mateřské školy. Rodiče si mohli
vyzkoušet vymalovat dřevěné srdíčko nebo jiný dárek z papíru. Tato společná tvoření rodičů s dětmi
jsou velmi oblíbená a vždy si ho všichni užijeme.
Posledního května jsme oslavili Mezinárodní den dětí na obecním hřišti. Pro děti bylo přichystané
překvapení v podobě projížďky na poníkovi. Akci zpestřil klaun Hugo a jeho show s bublinkami,
balonky a písničkami. K obědu jsme si s dětmi
opekli špekáčky. Polední odpočinek a vlastně celý
den jsme trávili venku na hřišti, děti odpočívaly
na svých karimatkách a ve spacácích, ale moc
dlouho to nevydržely, raději si povídaly a
vytvářely debatní kroužky. Odpoledne patřilo
hrám a soutěžím až do rozchodu dětí s rodiči
domů.
První červnový den jsme pokračovali v oslavách
Dne dětí ve Svatém Janu nad Malší, kde byl
přichystán pro všechny děti z MŠ a ZŠ a také pro
nás skákací hrad i lezecké centrum. Děti tak
prožily moc hezký den.
Do konce školního roku nás čeká ještě několik
akcí, kterých bylo letos opravdu mnoho –
závěrečná besídka a loučení s budoucími
školáky, vítání občánků a nakonec školní výlet do
Houbového parku v Roseči.

Provoz mateřské školy bude v červenci a srpnu omezen, v červenci bude MŠ uzavřena a od 20. srpna
se zde opět sejdeme. Začátkem července mohou naše děti navštěvovat MŠ ve Sv. Janě nad Malší.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu zřizovateli, obci Ločenice, všem sponzorům naší školky
za věcné i finanční dary a poděkování patří i našim zaměstnancům, Haně Caplové, Heleně Bendové
a Ivetě Soukupové.
Přejeme všem krásné léto a mnoho společných zážitků strávených s dětmi.
Olga Becherová, Andrea Bulková

Událo se v Nesměni
Velikonoce
Rok se s rokem sešel a jak už to bývá, i letos odstartovaly v Nesměni to pravé jaro Velikonoce.
Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky, jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara a tradiční „velikonoční
pomlázkou“, na kterou se těší zejména ti nejmenší z nás. Proto se i v letošním roce o Velikonočním
pondělí 2. dubna zaplnila celá nesměňská náves koledníky. Ti se brzy ráno vydali na cestu od stavení
k stavení, aby s pomlázkou vymrskali místní hospodyně a za svou koledu obdrželi odměnu,
nejčastěji v podobě vajíček nebo něčeho dobrého na zub.

Stavění májky
Další typicky jarní událostí je v Nesměni stavění májky.
To se konalo v podvečer dne 30. dubna. Nejprve se
sešel přípravný tým, který měl za úkol vybrat v lese
příhodný strom a dopravit jej do vsi. Protože v tomto
roce dosahovaly už v dubnu teploty nadprůměrných
hodnot, zapotili se chlapi nejen u výběru stromu, ale i
u jeho nakládání na valník a samotné přepravy.
Jakmile byla májka na místě, započaly další úpravné
práce. Hoši se pustili do loupání kůry, děvčata se
postarala o pletení věnce a zdobení vršku májky.
Teprve když byla májka kompletně očištěná a
ozdobená, nastal čas jejího slavnostního vztyčení a
ukotvení. Jako tradičně se při této příležitosti sešel
velký počet Nesměňáků, kteří buďto pomáhali při
stavění nebo zpovzdálí radili, jestli náhodou májka
nepadá více na východ nebo na západ. Na všechny pak
čekalo připravené občerstvení - opékané špekáčky a
pivo.

Hasičská soutěž v Nesměni
Dne 12. května se v Nesměni konala Obvodová soutěž v požárním sportu, kterou pořádal SDH
Nesměň. Hned po poledni se začali k vytyčené soutěžní dráze sjíždět hasiči, probíhala prezence
jednotlivých soutěžních týmů následovaná zahájením. Po zahájení byli všichni přítomní seznámeni
s pravidly soutěže a byli jim představeni rozhodčí. Pak už následovaly požární útoky sborů dle
určeného pořadí. V závěru dne proběhlo celkové vyhodnocení soutěže a předání pohárů.
Celkem se letošní soutěže zúčastnilo 37 sborů dobrovolných hasičů z našeho obvodu rozdělených
dle kategorií: muži nad 35 let (13 sborů), muži bez omezení (12 sborů), ženy nad 35 let (8 sborů) a
ženy bez omezení (4 sbory). Nesměň reprezentovaly dva týmy hasičů, „mladší“ a „starší“ muži.
Navzdory poctivé přípravě a tréninkům se však ani jednomu týmu nepodařilo zaběhnout požární

Událo se v Nesměni
útok dle jejich představ a představ rozhodčích. Protože jde ale především o sport, nevěsí nesměňští
hasiči hlavu a dále se věnují přípravě, neboť je během léta čeká ještě několik pohárových soutěží.
Poděkování:
Rád bych touto cestou poděkoval p. Janu Jezvíkovi (firma STIHL) za poskytnutí techniky a posekání
soutěžních drah před konáním obvodové soutěže v Nesměni.
Václav Capl
Přehled nejlepších týmů dle kategorií:
Muži nad 35 let:
1. Komařice
2. Nová Ves
3. Chlum n. Malší
Muži bez omezení:
1. Strážkovice
2. Střížov
3. Krasejovka
Ženy nad 35 let:
1. Nová Ves
2. Nedabyle
3. Chlum n. Malší
Ženy bez omezení:
1. Strážkovice
2. Ločenice
3. Doubravice

Mladý záchranář v akci
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pořádají
jedinečnou soutěž s názvem „Mladý
záchranář v akci“. Díky akčním malým
hasičům ze Svatého Jana nad Malší a
Ločenic, jsme loni poprvé postavili
soutěžní družstvo, které jelo, tzv. NA
KUKAČKU a letos jsme zúročili nabyté
zkušenosti.
Soutěží se ve dvou kategoriích – I.
kategorie je pro žáky 2.-5.třídy a
II. kategorie pro žáky druhého stupně.
Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou
formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb
každodenního života) i mimořádných událostí. První kolo záchranáři plní ve škole a odesílají
prostřednictvím zpráv na FB.
V letošním školním roce náš školní tým SVATOJÁNŠTÍ TYGŘI společnými silami reprezentovali žáci:
Helča Tvarohová, Kuba Leština,
Simča Víšková, David Janošťák ze
Svatého Jana nad Malší, Eliška a
Kuba Fojtlovi z obce Ločenice.
Ze základního kola 33 týmů se
probojovali do finále na 4. – 8.
místě. Finálový den, který se konal
na Krajské hasičské stanici v ČB, si
děti moc užily. Podívaly se do míst,
kam se obyčejný člověk jen tak
nedostane. Ve finále se záchranáři
stali součástí fiktivního zásahu.
Soutěžní úkoly byly zapeklité, ale
naši záchranáři si s nimi perfektně
poradili. Důkazem toho je krásné 2. místo z celého Jihočeského kraje.
Ráda bych zmínila i průkopnické loňské družstvo, které loni obsadilo krásné 4. místo ve finálovém
kole, tedy těsně “pod bednou“.
Velkou roli při plnění úkolů sehrála soudržnost celého družstva, vzájemná spolupráce. Děti
pochopily, že žádný záchranář nemůže zvládnout náročné úkoly sám, ale vždy je to práce celého
družstva. Toto je poučení pro všechny malé i velké.
Na mladé hasiče jsem moc pyšná a touto cestou bych jim ráda poděkovala za jejich vytrvalost a píli
a popřála jim mnoho zdaru a síly do dalších soutěží.
Pavla Leštinová (lektorka soutěžních týmů)

Ločenice, usedlost čp. 13, st.parc.č.28
V minulém roce, koupila obec Ločenice, jednotraktovou usedlost čp. 13 v Ločenicích, na návsi.
Předmětná usedlost je tvořena v přední uliční části obytným stavením s komorovou špýcharovou
částí a s dochovanou roubenou světnicí dendrochronologicky datovanou do druhé poloviny 18.
století, dále chlévy s klenbami do traverz, otevřenou kolnou s dřevěným polopatrem a kolmo
navazující stodolou s úzkými větracími štěrbinami. Špýcharová komorová část obytné budovy bude
patrně staršího založení, než je tomu u přední roubené části ze druhé poloviny 18. století. Ostatní
objekty v usedlosti (kolna, chlévy, stodola) jsou datovány do první poloviny 19. století s přestavbami
a úpravami ve druhé polovině 19. století a dílčími úpravami následně ve 20. století.

Památkově nejhodnotnější částí je autenticky dochovaná přední obytná podsklepená budova s
klasickou dispozicí – s roubenou světnicí, vstupní síní, bývalou černou kuchyní a komorovou
špýcharovou částí.

Roubená světnice s povalovým stropem a prkennou podlahou v obytné budově.

Ločenice, usedlost čp. 13, st.parc.č.28
V usedlosti se dochovala řada hodnotných historických konstrukcí (klenby, trámové stropy,
povalové stropy, roubení v kožichu) a rovněž i řada architektonických a stavebních prvků (okna a
dveře včetně kování).
14.06.2018 jsem jednal s panen ředitelem Národního Památkového Ústavu ohledně této vzácné
usedlosti. Provedli jsme i řádnou prohlídku celého objektu. Jako prvotní musíme zažádat
Ministerstvo kultury ČR o prohlášení této usedlosti za nemovitou kulturní památku, což jsem
20.06.2018 provedl. Dále jsem ve spojení s Národním Památkovým Ústavem a budu řešit ještě další
kroky, které jsou nutné pro další postup. Celý objekt se pak bude moci za příspěvků různých dotací
pomalu dávat do nějaké podoby. Národní Památkový Ústav přislíbil svojí pomoc po dobu celého
procesu opravy.
Jaroslav Bína

Komorová špýcharová část v obytné budově.

Kolna a stodola v zadní části dvora.

Vítání občánků
V sobotu 16.6.2018 byli v kulturním domě Ločenice přivítáni naši nejmenší občánci. Starosta obce
pan Jaroslav Bína a předsedkyně sociální komise paní Věra Rakušanová přivítali celkem 6 dětí (čtyři
chlapce a dvě 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 sobotu jistě odnášeli milý pocit a
příjemný dojem, že si jich obec opravdu váží.
M.Fanglbauerová

Nově přivítaní občánci. Zleva: Václav Kroneisl, Robin Hlavatý, Aneta Šachtová, David Šachta,
Daniel Matúš a Petra Bittnerová.
Rodičům a jejich dětem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně radosti.

Informace pro občany - ODPADY
Svozový plán pro rok 2018 na komunální odpad:
MĚSÍC
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

ZELENÁ ZNÁMKA
SVOZ 52x
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

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

ŽLUTÁ ZNÁMKA
SVOZ 26x
27,29
31,33,35
37,39
41,43
45,47
49,51

MODRÁ ZNÁMKA
SVOZ 13x
27
31,35
39
43
47
51

Kompletní svozový plán pro rok 2018 :

Ločenice
Nesměň

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

PAPÍR

SKLO

KOVOVÉ
OBALY

ČTVRTEK

STŘEDA
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

ČTVRTEK
1x za 14 dní
sudý týden

1x za
měsíc
1.-2. týden
v měsíci

1x za měsíc

SVOZ BIO ODPADU
MĚSÍC
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
4.7., 18.7.
1.8., 15.8., 29.8.
12.9., 26.9.
10.10., 24.10.
7.11., 21.11.

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.

Informace pro občany
Obecní úřad:
Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny
tel. 724 181 329, starosta@locenice.cz
tel. 387 962 164, podatelna@locenice.cz
tel. 702 124 413, kancelář obce

starosta Jaroslav Bína
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.cz

Pošta Partner Ločenice:
tel: 725 519 529
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Odpovědná osoba: Hana Huličková

8:00 - 10:00
13:00 - 16:00
14:00 - 17:00
11:00 - 14:00
8:00 – 10:00

COOP Jednota Ločenice:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 11:00

Knihovna Ločenice
budova čp. 86 (Blažkovec), 1. patro
Pondělí
15:00 – 17:00 hodin

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

Vedoucí: Ivana Vretosová
tel: 720 948 890 - obchod
tel: 724 958 005 - vedoucí

Informace pro občany
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy:
budova bývalé školy, č.p. 72 – knihovna
Pondělí
18:00 – 19:00

Obecní prodejna Nesměň:
Otevírací doba platná od 1.7. do 31.8. 2018

Prodejna bude z provozních důvodů

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

uzavřena v následujících dnech:

7:00 - 10:00
7:00 - 10:00 / 15:00 - 16:00
7:00 - 10:00
7:00 - 10:00 / 15:00 - 16:00
7:00 - 10:00 / 15:00 - 16:00
7:00 - 10:00
ZAVŘENO

ÚTERÝ 3.7. – SOBOTA 7.7.
ÚTERÝ 21.8. – PONDĚLÍ 3.9

Provozovatel:
Marap s.r.o.
Nesměň 56
374 01 Trhové Sviny
IČ: 450 22 097
Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.

Odpovědná osoba: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Knihovna Nesměň:
budova bývalé školy, č.p. 72
Pondělí
17:00 – 19:00

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

Pouze na objednání

7:00 – 11:30
7:30 (b
– 12:00
7:30 – 12:00
12:00 – 17:00
8:00 – 11:00

11:30 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
17:00 – 18:00
10:00 – 11:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékař
MUDr. Sejková
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Sejková
MUDr. Jarošová

Telefonní číslo do ordinace v Trhových Svinech je 797 993 817.
DOVOLENÁ:

23.7. – 27.7.

/

20.8. – 31.8.

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2018/2019
28.07.2018
04.08.2018
07.09.2018
06.10.2018
17.11.2018
02.12.2018
05.12.2018
07.12.2018
31.12.2018
26.01.2018
02.03.2018

Rybí hody - hřiště (pořádají místní rybáři + obec)
4. ročník fotbalového turnaje o Pohár starosty obce, večer disco, - hřiště (pořádá
obec). Výtěžek bude předán nadačnímu spolku Matyáš.
Rozloučení s létem - hřiště (pořádá SDH)
Drakiáda - kopec Stráž (pořádá obec)
Posezení s důchodci s dechovkou - sál (pořádá obec)
Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - náves (pořádá obec)
Čerti - sál (pořádá obec)
Valná hromada SDH - sál (pořádá SDH)
Půlnoční ohňostroj Ločenice - náves (pořádá obec)
Hasičský ples Ločenice - sál (pořádá SDH)
Masopust - celý den sál (pořádá obec + SDH)

Plán akcí Nesměň: 2018/2019
01.07.2018
14.07.2018
29.07.2018
05.08.2018
25.08.2018
27.10.2018
02.12.2018
31.12.2018
Leden 2019
Leden 2019
Únor 2019
Březen 2019

Mše svatá v místní kapli, Pouťové posezení v Nesměni (Šumavanka)
Nesměňský rockový večer (od 19:00) – Kabát Revival Plzeň, Fontanela
25 let Nadace Nesměň, odhalení desky na pomníku padlým
Nadace Nesměň pořádá dětský den v táboře Zálesák
Divadelní představení D.S.J.K. Tyla z Č. Budějovic pod pergolou
Posvícenská zábava (od 20:00 hod., pořádá SDH Nesměň)
Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
Přivítání nového roku – Silvestrovský ohňostroj v Nesměni
Hasičský ples (pořádá SDH Nesměň)
Myslivecký ples (pořádá MS Nesměň, z.s.)
Staročeská koleda v Nesměni
MDŽ

ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší
1889

130 let

2019

Vážení absolventi naší malotřídní základní školy SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, dovoluji si Vám avizovat
významné výročí školy. V červnu příštího školního roku 2018/2019 se chystáme oslavit 230 let od
vystavění školní budovy a 130 let od velké rekonstrukce školy. Chtěla bych Vás tímto požádat,
pokud vlastníte historické fotografie, vysvědčení, staré učebnice, školní pomůcky, o zapůjčení nebo
okopírování.
Mgr. Marcela Krychová (ředitelka školy)

Obecní prodejna v Nesměni
JAK JSEM SE SNAŽILA ZACHRÁNIT VESNICKOU PRODEJNU V NESMĚNI
Jmenuji se Kamila a zachraňuji Obecní prodejnu v Nesměni. Název Obecní, je velkým písmem
napsán na štítu budovy, kterou vlastní Obec Ločenice. Ale budovu si za účelem provozování
obchodu s potravinami pronajala za 1Kč/rok firma mého manžela a společně jsme se rozhodli, že
se pokusíme udržet tradici prodejny na malé vesnici při životě. Na začátku všeho bylo rozhodnutí
předchozí pronajímatelky prodejnu uzavřít. Na starostu se tak začali obracet lidé s žádostí o její
udržení. Asi by ve své snaze udržet prodejnu v místě neuspěl, kdyby se ve mne něco nepohnulo.
Rozhodla jsem se, byť jsem v tomto oboru nikdy nepracovala, že to zkusím. Ne proto, že by to byl
můj sen, či dobrý podnikatelský plán, ale z čisté občanské sounáležitosti. A manžel, překvapivě
souhlasil. V březnu 2017 jsme po pouhých čtyřech týdnech od zavření znovu otevírali. Nebylo by to
možné, nebýt podpory Obecního úřadu v čele se současným starostou panem Bínou.
Hned po otevření jsem byla ubezpečena přístupem většiny nakupujících, že to byl dobrý krok. Moji
zákazníci jsou především senioři, kteří ocení, že nemusí za základními potravinami dojíždět. Navíc
se zdá, že prodejna plní svůj úkol místa, kde se setkávají místní občané a zajišťuje tak čilý dopolední
ruch v naší vesničce. Na nedostatek zákazníků si stěžovat nemohu. Jsem za ně vděčná, a přesto
mám potřebu psát tento článek. Za rok provozu jsme měli celkem 10.000 prodejů. Je to úctyhodné
číslo, bohužel samo o sobě o ničem nevypovídá. Obyvatelé Nesměně chodí do místní prodejny
nakupovat, někteří i 3x za den. Přesto musím po více než roce přiznat, že udržet prodejnu v zisku
jsem ještě nedokázala. Faktem je, že po sečtení všech nákladů na provoz, energie, nákup zboží,
ztráty na prošlém a jinak neprodejném zboží se nakonec blíží číslu rovnajícímu se nule. Přičemž je
nutné zdůraznit, že jsem nezapočítala žádné osobní náklady. Tedy za celou dobu provozu prodejny
nešla ani 1 Kč z obratu prodejny na plat prodavačky.
Co s tím? ...... a co dál? To jsou otázky, které si kladu každý den, odpovědi jsem prozatím nenašla.
Vím, že je ještě co zdokonalovat. Hodně se dá zlepšit. Sortiment upravit. Dekór zmodernizovat.
Otevírací doba upravit. Možná bychom mohli zavést i uniformy, jako v jiných řetězcích. Ale to je
právě ten problém, my nejsme žádný řetězec. Jsme jen manželský pár, který se rozhodl investovat
svůj čas a peníze a zapojit se do dění v naší komunitě. A k tomu potřebujeme spolupráci. Spolupráci
Vás, našich sousedů, spoluobčanů, známých i neznámých. Nestačí občas přijít do prodejny a divit
se tomu, co máme či nemáme. Nestačí 3x týdně koupit půlku chleba. Pokud má do budoucna
prodejna v Nesměni fungovat, je třeba, aby naši sousedé, lidé kteří zde tráví čas, nakupovali v místní
prodejně. Ne proto, že je nejlevnější, to bohužel nedokáži, ale protože chtějí, aby se udržela,
protože věří, že u nás to půjde.
Kamila Klenková

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018
Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí
 Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s
rozšířenou působností
 Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
 K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii
Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k řidičskému průkazu, tak mít možnost vyřídit si ho na libovolném
úřadě obce s rozšířenou působností. Od 1. července 2018 se toto přání stává skutečností. Nadále
platí, že výměna dokladu, jemuž končí platnost, je zdarma a nově nemusíte pro řidičák chodit už ani
s fotkou. Řekneme si ale i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů
přináší.
Pokud žijete např. v Praze, ale trvalé bydliště máte v Ločenicích, nezbylo vám než si vzít den volna
a vydat se na úřad do Trhových Svinů. Polovinu dne jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou
průkazovou fotografii a následně přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě. Nyní už se to
dá zvládnout mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července 2018 totiž nabude účinnosti zákon č.
199/2017 Sb. a prováděcí vyhláška č. 456/2017 Sb., díky nimž lze vyřídit některé záležitosti spojené
s řidičáky na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností nebo na takovém, který vám svou
lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově tedy na jednom z 206 míst v ČR. V novém systému bude platit
zásada: kde si o vydání či změnu v dokladu zažádám, tam si průkaz také vyzvednu.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu po úspěšné
zkoušce v autoškole, a to i v případě dalších rozšíření, dále také výměnu starého nebo neplatného
průkazu za nový, případně vydání karty řidiče do digitálního tachografu. Stejně tak vám zde
pomůžou při změně údajů (nejčastěji změna příjmení), ztrátě, poškození, zničení, odcizení či
reklamaci dokladu. I občané jiných států mohou nově žádat na nejbližším úřadě obce s rozšířenou
působností o výměnu průkazu, který vydal jiný stát, za český, a to i v případě jeho ztráty, poškození,
zničení nebo odcizení.
Také si na zvoleném úřadě můžete požádat o výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového
hodnocení (udělené body za provedené přestupky) či vyřídit záležitosti spojené s profesní
způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde:
www.mdcr.cz/orp.
Výjimky, kdy musíte na úřad v místě trvalého bydliště
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho
trvalého bydliště. Mezi ně patří např. odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění
atd.
Na úřad s fotkou už jen při vyřízení mezinárodního řidičského průkazu
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na
žádost. Podle nové úpravy už se na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již
nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude
vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a
vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník
přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na
každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního
řidičského průkazu (ten má formát malé knížky, který prozatím tisk digitální fotografie
neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal nový
řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou vydávat řidičské průkazy,
které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale
stále platných řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za
nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete platit nic a dostanete ho zdarma. Při
vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku je
kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za
zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení
mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního
tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s
čipem),

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později);
aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10
číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu
k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna
dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze
z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské
průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5
pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22), (nelze žádat u Ministerstva vnitra)

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek
100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní
poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále
jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na
uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva
vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas
vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s
rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního
poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Talent v MASce

Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS) připravuje ocenění „Talent v MASce 2017/18“ v kategorii
humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné a speciální.
I když jsme regionem maličkým (území MAS má jen něco málo přes 30 tis. obyvatel), žije zde mnoho
úspěšných lidí. Rodí se zde nejen mistři ČR v různých oborech, ale i mistři Evropa i světa, nebo
dokonce i olympijské naděje.
Jsme sice regionem „na okraji“ naší republiky, ale díky aktivitě našich lidí vůbec nejsme na okraji
zájmu, nebo na okraji významnosti. Je čím se pochlubit, je proč být hrdý na místo kde žijeme i
komunitu lidí, ke které patříme.
MAS tedy připravuje program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a mládeže. Nepůjde jen
o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích. Chceme podpořit i další rozvoj
talentovaných formou usnadnění jejich přístupu k dalšímu vzdělávání, k účasti na speciálních
akcích, školeních a kurzech. Chceme, aby věděli, že nám na jejich úspěchu záleží a že i oni přispívají
k dobrému obrazu našeho regionu.
Za tímto účelem MAS shromažďuje prostředky, buduje kontakty aj. V minulém roce jsme požádali
obce a informační centra, aby se pochlubili úspěchy obyvatel svých obcí. Byli jsme překvapeni
množstvím odpovědí, škálou činnost, kterým se u nás věnujeme i úspěchy v nich.
Proto jsme připravili program (doufáme, že dlouhodobý), kterým chceme talent v našich dětech
rozvíjet.
Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve věku 7 – 19
let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních
škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět
o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.
A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní - humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba apod.
Technická - technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže apod.
Sportovní - nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
Umělecké - soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční soutěže různých druhů, výtvarné
soutěže, výstavy, projekty atd.
Přírodovědná - přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu
ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.
Speciální - soutěže hendikepovaných
Uzávěrka nominací je 31.10.2018, slavnostní vyhlášení bude koncem roku 2018.
Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107, Borovany, u RNDr. Zuzany
Guthové, tel: 724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz
formulář k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová
manažerka MAS Sdružení Růže

Jumping v Ločenicích
KDO NESKÁČE NENÍ ČECH!
HOP, HOP, HOP

JUMPING V LOČENICÍCH
Přijďte si zaskákat, zaposilovat, zlepšit fyzickou kondici a odreagovat se!

ZAČÍNÁME!
8.7.2018 v 18:00 hod
( v dřívějším kinosále )
Lekce 60 minut: 60,- Kč

Nutná rezervace na tel.č. 602 794 999

S sebou ručník, pití, pevnou čistou obuv a dobrou náladu!

Těší se na Vás
Kamča

Informace pro občany
Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na e-mail:
starosta@locenice.cz. Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu Obecního úřadu)
nebo v elektronické podobě na výše uvedený e-mail. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově
upravit. Uzávěrka je 15.9.2018.

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

14:00 – 23:00

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

Kontakt:
602 763 367

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

Informace pro občany

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.

