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Ločenice získaly Cenu hejtmanky JčK
za Zelenou obec a Nesměň Čestné uznání
za Nadační fond
Jak již víte z minulého zpravodaje, v letošním roce se obec
Ločenice zúčastnila soutěže
„Vesnice roku 2019“. Vítězem Jihočeského kraje se stala
obec Čejetice na Strakonicku.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 9. srpna
2019 právě v Čejeticích a bylo
opravdu slavnostní, s bohatým
programem a občerstvením.
Za Ločenice a Nesměň se kromě pana starosty a obou místostarostů zúčastnil pan Pardamec z Nesměně.
Jak při vyhlašování uvedla hejtmanka Ivana Stráská:
„Myslím, že každému, kdo
Čejeticemi byť jen projíždí,
musí být jasné, proč se staly letošní jihočeskou vesnicí roku. Jen pohled na to, jak
je opečovávaná, malebná a plná květin by na umístění stačil. Obec se však může pochlubit také bohatým spolkovým
životem. Snad každý zná každoroční Rekonstrukci bitvy
u Sudoměře“.
„Čejetice vyhrály naprosto zaslouženě. Žije se zde opravdu bohatým, kulturně společenským životem,“ uzavřel
s úsměvem náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Ivana Stráská, hejtmanka JčK při předávání ocenění pro
Ločenice a Nesměň, které převzal starosta Jaroslav Bína.
Ocenění pro Ločenice a Nesměň převzal pan starosta Jaroslav Bína.
Čestné uznání za Nadační fond
Nesměň – práce Nadačního
fondu Nesměň byla představena při návštěvě hodnotící komise začátkem června.
Cenu hejtmanky Jihočeského

kraje za projekt „Zelená obec“
– v tomto projetu byl představen systém třídění odpadů,
sběr elektroodpadů v rámci
projektu „Recyklujte s hasiči“,
opravené a zateplené budovy
ve správě obce a v neposlední
řadě pak péče o zeleň.
Hana Huličková

Venkovská
usedlost čp. 13
v Ločenicích
byla prohlášena
za kulturní
památku

SLOVO
STAROST Y
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí a máme
do konce roku ještě mnoho
rozpracovaných projektů.
Rekonstrukce pošty Partner
pokračuje dle stanoveného
harmonog r a m u
a již od 7.
října 2019
b u d e te obslouženi v nových prostorách.
Rekonstrukce prodejny potravin v Nesměni začala také dle stanoveného plánu
a i tam práce probíhají na plné obrátky. Nové vytápění
v KD Nesměň je také v horní části budovy hotové a čekáme jen na vyjádření E-ONU. Jak jste si určitě všichni
všimli, jsou kolem prodejny
potravin COOP hotové již
plotové sloupky a jsou objednané i nové kovové výplně. Tak snad se vše stihne a zase bude něco nového
v obcích vybudováno. Pohla
se po určité odmlce i druhá
etapa ZTV Ločenice. Geometrický plán je již konečně
na katastrálním úřadě v ČB
a již se čeká pouze na jeho zapsání. Ještě snad bych
Vám chtěl sdělit jednu věc.
Naší obec a osadu Nesměň
čeká v příštím roce velká
oslava. 660 let od založení Ločenic a 670 let od založení Nesměně. Pomalu již
začínáme s přípravou. Přeji Vám všem pohodové babí léto a hodně elánu.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Komunikace před Jednotou v Ločenicích je v pořádku
Začátkem měsíce srpna proběhla plánovaná rekonstrukce
místní komunikace před prodejnou Jednoty COOP v Ločenicích. Vše proběhlo dle

plánovaného harmonogramu.
Položil se nový asfalt, který lemují i nové obrubníky. Dále se
napojil i nový odpad z okapového svodu z prodejny potravin.

Tak doufám, že se nám všem
po novém asfaltu bude dobře
chodit a jezdit. Ze zbytku asfaltu se vyspravilo- kousek místní komunikace ve spodní části

obce. Celé to stálo 393 918 Kč
a vše bylo financováno z rozpočtu obce. Opravu provedla
firma Pokrývka spol. s.r.o.
Jaroslav Bína, starosta obce

Z fotodokumentace je patrné, že vybraná firma odvedla dobrou práci a jak kvalitně, to ukáže čas.

V Nesměni na tradice nezapomínají. Pou se vydařila
V neděli 30. června uspořádalo
Myslivecké sdružení Nesměň,
za podpory Obecního úřadu Ločenice, hasičů Nesměň a Nadačního fondu obce Nesměň, pouťové odpoledne.
Od 14:00 hod se konala u nesměňské kapličky mše, vedená páterem Janem Mikešem.
Po mši následovalo posezení
pod nesměňskou pergolou s dechovou hudbou Šumavanka.
Počasí tentokrát přálo, panovala dobrá nálada a všem se líbilo.
Bohumír Tomek
(Více o akcích na straně 6 a 7)

Nejen pěkné počasí, ale i celková atmosféra pouťového odpoledne, přispěly k dobré náladě.

SOUTĚŽ PRO VNÍMAVÉ OBČANY

Najdete místo, kde a co jsme fotili?
Hrajte s námi zábavnou hru,
jejíž pravidla jsou jednoduchá: poznat a napsat, kde

a co jsme fotili. Vaše odpovědi očekáváme do konce října 2019 na e-mailové adrese:

starosta@locenice.cz a nebo můžete zavolat na tel. číslo 724 181 329.
Budeme rádi, když popíšete,
podle čeho jste místo poznali. V příštím zpravodaji se dozvíte, zda jste tipovali správně.
Prvního, kdo správně odpoví
a uvede celé své jméno, uveřejníme ve zpravodaji a zároveň obdrží tričko s logem obce, které si může vyzvednout
na OÚ v Ločenicích.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Správná odpově
Vítězem z minulé hádanky
se stal pan Miloslav Hruška,
bydlištěm Nesměň čp. 2, který poznal motiv z minulého
čísla zpravodaje. Jsou to Boží muka v Nesměni a čp. 32.
Obdržel tričko s logem naší
obce.
Blahopřejeme.
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Hrbolatá silnice III. třídy do Svatého Jana nad Malší
dráždí řidiče a rozčiluje naše občany
Již jsem se v minulosti zmiňoval o opravě této silně poškozené komunikace. Občas mi někdo z Vás položí otázku: ,,Dělej
s tím již konečně něco... nedá se
po tom pořádně jezdit“ a nebo
,,To je strašná silnice... měl bys
zařídit její opravu.“ Nebojte, my
se snažíme tento problém neustále řešit a pokusím se Vás seznámit s celým postupem. Toto
je komunikace III. třídy a spravuje ji Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Já se snažím
již několik let upozorňovat pana ředitele SÚS na tento havarijní stav. Proběhlo již druhé
výběrové řízení na vypracování projektu. První bylo zrušeno
z důvodu vysoké ceny za projekt. Až na druhém výběrovém řízení byla vysoutěžena

Díry ze silnice zmizí v roce 2022.
firma které bude projekt zpracovávat. Jenom projekt bude
stát 639 800 Kč bez DPH. Naše obec bude platit pouze 20 %
z celkové částky. Což není vůbec špatné. Tak jsme si nastavili

společná pravidla. Projekt má
být hotov do konce tohoto roku.
Z něho pak vznikne cena za celkové dílo. Naše obec bude hradit výměnu hlavního vodovodního řadu, vodovodní přípojky,

Nezapomeňte! Je tu opět drakiáda

hydranty a kompletní výměnu
hlavní kanalizace. Na tu jsem
si nechal udělat raději kamerovou prohlídku, která ukázala havarijní stav celého úseku
dlouhého cca 500 m. Až bude
z naší strany vše hotové, tak
SÚS položí nový asfaltový koberec na jejich náklady. Pro naší obec to budou milionové náklady. Budeme se snažit na to
sehnat nějaké dotace, ale nebude to jednoduché. Zase říkám... když se to jednou bude
dělat, tak ať to slouží i dalším
generacím. Co se týká termínu
oprav. Ten je předběžně naplánován na rok 2020-2022. Budeme se snažit udělat všechno pro
to, aby se nám tato velká investiční akce podařila realizovat.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Příměstské tábory v Nesměni byly plné
spokojených dětí i sportovních aktivit
V červenci a v srpnu se v Nesměni, pod pergolou v prostorách bývalé školy, konaly dva
příměstské dětské tábory.
Na 1. červencový tábor se přihlásilo 19 dětí, na 2. srpnový 20
dětí v různých věkových kategoriích. Tábor byl veden zkušenými instruktory, a to slečnou Eliškou Sýkorovu a panem
Josefem Mikešem.
Celé dva týdny byly plné sportovních aktivit. Každé ráno děti
startovaly rozcvičkou a následoval dopolední program - fotbal, tenis, tvoření triček, malování obrázků, výuka angličtiny
(a to jen zřídka - jelikož jsem
dostala odpovědi od dětí, že
jsou prázdniny a chtějí mít klid
od školy, což jsem se snažila
pochopit a respektovat), hraní
deskových her, olympiáda, atd.
Po dopoledním programu byl
oběd. Obědy byly chutné a dovážené z jídelny ze Zemědělského družstva v Ločenicích.
Následoval polední klid a sbírání nové energie na nabité odpoledne plné soutěží, disciplín
a různých překvapení.
Pěší výlet byl do Ločenic, na víceúčelové hřiště, kde se dětem
moc líbilo. Každý si mohl najít

Skupina dětí z červencového příměstského tábora.
aktivitu, která mu vyhovovala.
Děti se naučily základy tenisu
pod vedením tenisového trenéra Josefa Mikeše.
Celé dny jsme trávili venku to
i přes nepřízeň počasí. Bohužel
nám nevyšlo počasí na opékání špekáčků u májky, ale i tak
jsme si poradili a díky zastřešeným prostorám pod pergolou
jsme mohli využít malý gril.
Usměvavé a spokojené tváře
dětí a pozitivní ohlasy rodičů
jsou pro nás krásnou zpětnou
vazbou. Účelem bylo dopřát
dětem co nejvíce pobytu v přírodě a snažit se dokázat to, že

Skupina dětí ze srpnového příměstského tábora.

volný čas lze naplnit i jinak,
než ho trávit na tabletech, počítačích a sociálních sítích.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podílel na přípravě tábora. Jmenovitě panu
kuchaři z jídelny, který se snažil celé dva týdny přizpůsobit
vaření tak , aby dětem co nejvíce chutnalo. Také děkuji Františku Soukupovi ml. za pomoc s odvozem várnic. Velký
dík patří i Václavu Caplovi ml.
za poskytnutí sponzorských
dárečků pro děti. Dále obci Nesměň a místním hasičům
za poskytnutí prostor pro tábor

a zaměstnancům prodejny Coop Ločenice za ochotu a přípravu nákupu a svačin pro děti.
Největší dík patří panu starostovi Jaroslavu Bínovi a paní
M. Fanglbauerové, že se nebáli a dali mi důvěru tento tábor
zrealizovat.
Děkujeme obci Ločenice za finanční příspěvek ve výši
6.000,- Kč z programu individuální dotace pro pořádání příměstkého tábora pro děti.
Přála bych si, aby se i nadále mohlo v těchto akcích
pokračovat.
Eliška Sýkorová
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Mateřská škola
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Hudební večer

Děti vstoupily do nově zrekonstruované školky
Po prázdninách, které opět
rychle utekly, se znovu setkáváme ve školce, která v době
letních prázdnin prošla velkou
proměnou. Máme zrekonstruovaný strop, nové podlahy, koberec i nábytek. Interiér školky
je nyní světlejší a prostornější.
Děti mají více místa na hraní,
běhání či cvičení.
Všichni pilně pracovali, nejprve bylo třeba vše vyklidit a poté zase vše nastěhovat do nových prostor. S vyklízením
pomáhali pan Matúš, pan Janovec a pan Švec. Rekonstrukci stropu a výmalbu třídy provedl pan Syrovátka, elektriku
a instalaci nových zářivek měl
na starosti pan Leština. Poté přišla na řadu podlaha - tedy nové lino a koberec, jehož
pokládku nám zajistil pan Kohout. Až pak mohl být nainstalován nový nábytek, který má
mnoho úložných prostor a děti tak snadněji uklidí své hračky. Při úklidu a umístění hraček zpět do nových poliček
a skříněk nám pomohly naše
zaměstnankyně paní Caplová
a paní Soukupová.
Chtěli bychom poděkovat
obecnímu úřadu a panu starostovi za finanční podporu při rekonstrukci a pomoc při vyklízení a stěhování nábytku.

Nových dětí přišlo hodně, celkem je nás 24 dětí, školka se
zcela naplnila. Máme hodně chlapců oproti holčičkám,
zkrátka kluci jsou v převaze.
Všichni ale nástup do školky
postupně zvládají a budeme
se snažit všem nově příchozím

dětem vytvořit co nejhezčí
a nejvlídnější prostředí pro jejich adaptaci.
V následujícím školním roce si
budeme naplno užívat nového
a krásného vybavení a věříme,
že i dětem se bude ve školce líbit a budou se sem vždy těšit.

Naše poděkování také patří
Mysliveckému sdružení Nesměň za finanční sponzorský
dar, který využijeme na nákup didaktických pomůcek pro
děti.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

PINK FLOYD revival hrál opět v Ločenicích.
S předkapelou Dědek Band roztančily i málo naplněný sál
Obec Ločenice pořádala 14.
září 2019 v sále Restaurace pod Ločenickým vrchem
rockový večer se skupinou
Pink Floyd revival. Jako předkapela si zahrála blues rocková formace Dědek Band. Obě
kapely dokázaly roztančit přítomné publikum. Jen jsem
trochu zklamán z návštěvy
koncert. Přišlo Vás opravdu
málo. Tak snad příště se nás
sejde víc.
Jaroslav Bína, starosta obce

Rocková formace Dědek Band

Pink Floyd revival
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Pouový fotbalový turnaj a rocková pou v Nesměni
Již několik desetiletí se v Nesměni drží tradice pouťového
fotbalového turnaje. I letos
tomu tak bylo, a to v sobotu 22. června. Počasí nepřálo, propršelo téměř celý den.
I přesto týmy fotbalistů podaly maximální výkony. Je třeba poděkovat všem zúčastněným za skvělé výkony,
pořadatelům, hasičům z Nesměně, a především Pavlovi
Pardamcovi za zorganizování akce.
Ve večerních hodinách následoval již šestý ročník Nesměňské rockové pouti pod pergolou, kterou opět pořádali
hasiči z Nesměně. Tentokráte
za účasti kapel Parní Wanna
a Kredencz. Jak již bývá zvykem, panovala dobrá nálada
a kapely hrály od devatenácti

Zcela zaplněnou pergolu dovedly rozproudit kapely Parní Wanna a Kredencz.
hodin až do druhé ráno. Akce se povedla, fotky můžete shlédnout na www.nesmen.cz nebo na Facebooku

Rock club Nesměň. Děkujeme všem, kdo se na pořádání akce podíleli, organizátorům, výčepákům, kapelám

a skvělému publiku za pohodový večer plný dobré
nálady.
Bohumír Tomek

Nesměňská pergola přikryla před nepřízni počasí
dokonale připravený Rockový večer

Skvělé publikum se podepsalo pod jedinečnou atmosféru.
Sbor dobrovolných hasičů
v Nesměni uspořádal 13. července pod nesměňskou pergolou další ročník Rockového
večeru s kapelami Sarah a Kabát revival Plzeň.
Špatnou tradicí bývá téměř

každý rok nepřízeň počasí.
I letos pršelo. Kdo však někdy navštívil akce v Nesměni
pod pergolou ví, že jsme na to
vždy připraveni, a ať prší nebo je vedro v Nesměni to nevadí. Opět je třeba poděkovat

organizátorům, obsluze výčepů, kapelám a skvělému publiku za výbornou atmosféru, pohodový večer, prostě skvělou
zábavu.
Kdo nenavštívil akce v Nesměni, tak neví o co přichází.

Fotky najdete na Facebooku Rock club Nesměň. Další
rocková akce bude v Nesměni 26. 10. 2019, a to Nesměňská rockové posvícení s kapelou Kredencz.
Bohumír Tomek
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Pečení prasete v Nesměni je velmi oblíbenou tradicí
V roce 2017 založil Sbor dobrovolných Hasičů v Nesměni
hezkou tradici, a to pečení prasete pro všechny občany, chalupáře, přátele Nesměně.
Tuto akci sponzorují hasiči
z Nesměně, každý návštěvník

dostane porci pečeného prasete zdarma. Letošní ročník, který se konal v sobotu 10. srpna,
byl obohacen o promítání pořadu České televize se záznamem Nesměňské staročeské
koledy a dokumentu Televize

Labužníci si přišli na své.

Seznam o těžbě vltavínů. Poté následovalo promítání fotografií z akcí uskutečněných
v Nesměni za uplynulý rok.
Tato akce je příjemným setkáním občanů, kde se nejen dobře najedí, ale i zavzpomínají

na uplynulý rok a poklábosí
se sousedy. Děkuji všem organizátorům akce a také panu
Danovi Mičanovi, který jako
každý rok prase skvěle upekl
a naporcoval.
Bohumír Tomek

Dan Mičan odvedl výbornou práci.

7 žen na krku dovezl divadelní soubor J. K. Tyla
z Českých Budějovic

Herci byli na konci představení odměněni potleskem.

Bláznivou komedii sledovali diváci pod pergolou.

Nadační fond obce Nesměň uspořádal v neděli 4. srpna pod nesměňskou pergolou divadelní představení „7 žen na krku“ v podání Divadelní společnosti J. K. Tyla z Českých Budějovic.

Jednalo se o bláznivou komedii ze života malíře aktů. Jako
vždy se představení líbilo a publikum ocenilo herce dlouhým
potleskem.
Bohumír Tomek
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V Trhových Svinech naši hasiči předvedli výborné výkony.
Samá první místa

Jak je již zvykem, tak několik let za sebou, pořádá koncem června SDH Trhové Sviny hasičskou soutěž pro děti
i dospělé. Letošní termín připadl na sobotu 22. června.

Soutěž se konala na tržnici
pod kostelem a tentokrát se
jí zúčastnilo velké množství
soutěžících. Sešlo se 16 dětských družstev, 17 mužských
a 11 ženských družstev.

Letošní sbírku cenných kovů
v Trhových Svinech započaly
sbírat děti a to prvním místem.
Další první místo se povedlo vybojovat našim ženám,
a aby toho nebylo málo,

sbírku prvních míst uzavřelo i družstvo složené z mužů
a dorostenců. Takto úspěšnou
soutěž naši hasiči snad ještě
nezažili.
Josef Kápl

Trocnovské slavnosti zpestřili dorostenci z Ločenic

Již 6. ročník Trocnovských
slavností pořádalo v sobotu
7. září Krajské sdružení hasičů pod vedením pana Mgr. Jiřího Žižky. Pan Žižka požádal

naše reprezentanty Jihočeského kraje, aby pro návštěvníky
těchto slavností předvedli požární útok přímo pod sochou
Jana Žižky z Trocnova.

Při této příležitosti ocenila naše dorostence, za perfektní reprezentaci kraje na mistrovství České republiky dorostu
v požárním sportu, hejtmanka

Jihočeského kraje paní Ivana Stráská a předala jim věcný dar - sadu závodních požárních hadic.
Josef Kápl
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Uspěli jsme i ve Svitavách. Dvanácté místo
na mistrovství ČR je pro dorostence dobrou vizitkou
Jak jsem se již zmiňoval
v minulém čísle zpravodaje naši mladí dorostenci
postoupili na mistrovství
České republiky dorostu
v požárním sportu. Soutěž
probíhala ve dnech 5.–7.
července ve městě Svitavy
v Pardubickém kraji.
První den probíhaly přejímky výzbroje a výstroje soutěžních družstev a závody jednotlivců. Za Jihočeský kraj
závodila slečna ze Strážkovic a chlapec z Nedabyle. Oba
závodníky naši kluci dobře znali, takže jim samozřejmě projevovali dost hlasitou
podporu.
Druhý den začal testem požární všestrannosti hasičů
a běh na 100 metrů překážek.
Naši chlapci bojovali jak jim
jen síly stačily, ale na nejlepší družstva neměli. Třetí den
začínal závodem štafety 4×
100 metrů překážek a po obědě královská disciplína hasičského sportu - požární útok.
Po počátečních problémech
se savicemi a hadicemi se naši
kluci uklidnili a podali krásný
výkon na útoku.
Po prosluněném a napínavém
závodním víkendu naši dorostenci skončili na krásném
12. místě z patnácti závodních
družstev z celé České republiky. V letošním roce se zúčastnilo 258 družstev dorostenců a 248 družstev dorostenek
ze všech krajů České republiky. Celou soutěž přenášela celorepubliková internetová televize FireTv v přímém
přenosu.
Chtěl bych poděkovat všem
Ločeňákům, kteří se za námi přijeli podívat a povzbudit naše kluky, i když cesta
do Svitav trvá 4 hodiny. Sice jsme nevyhráli, ale dresy jsme měli určitě nejhezčí

a za to bych chtěl poděkovat
našim sponzorům, kteří nám
na ně přispěli - Eva Koptová

Cukrárna Eviko, ZD Ločenice, Farma Besednice, Jaroslav
Eibl Zetor, Pronájem limuzíny

Ločenice Pavel Tvaroh a Stavebniny Stama Bohemia.
Josef Kápl
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Loučení s létem přeměnilo Ločenice v Pevnost Boyard
V pátek 6. září 2019 uspořádali místní hasičky a hasiči akci
s názvem „Ločenické loučení
s létem aneb Pevnost Boyard“.

Děti zde plnily různé sportovní, vědomostní, ale i velmi netradiční úkoly. Za splnění každého úkolu získávaly mince.

S nimi pak navštívily poslední stanoviště, kde na ně čekal
otec Fura, který jim položil záludnou otázku. Za její úspěšné

FOTOREPORTÁŽ Z ROZLOUČENÍ S LÉTEM

vyluštění si pak mohly nasbírané mince vyměnit na vahách
za různé laskominy.
Jaroslav Fojtl
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Záslužná činnost sborů dobrovolných hasičů.
Doplňují činnost profesionálních hasičských sborů
Sbor dobrovolných hasičů je
obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny
konkrétních dobrovolných hasičských sborů.
V mnoha zemích
dobrovolné sbory
doplňují činnost
profesionálních
hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem.
V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady
Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo

jsou organizačními složkami
občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota,
Moravská hasičská jednota)
a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako
subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při
řešení mimořádných událostí. K mimořádným
událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů,
které zřizují obce nebo podniky
jako svou organizační složku.
Kromě hašení požárů zasahují

hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných
živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při
dopravních nehodách a jiných
mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc.
Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.
Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně
jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní
označovány jako požární sport.
(Zdroj Wikipedie)

První sbor dobrovolných
hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp.
České království, byl
Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl
složen převážně z německých občanů Zákup.
První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl
v Plaňanech, a to na přelomu roku 1863 a 1864.
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3. ročník výstavy stabilních motorů sklidil opět obrovský
úspěch. Technické unikáty zaujaly svou dokonalostí
V sobotu 29. června se konal
již 3. ročník výstavy stabilních motorů, parních strojů
a staré techniky. Na této akci
bylo k vidění až pětačtyřicet
technických exponátů, které

přivezlo 20 vystavovatelů
z celé republiky. Loupala se
kukuřice, mlelo obilí, řezalo dřevo na dobové cirkulárce a pracovaly další stroje, které se zachovaly z časů

minulých. Letos bylo k vidění několik krásných traktorů.
Od Zetora 15 až po legendární Zetor 25. Hasiči předvedli starou hasičskou stříkačku
Stratílek.

Celá náves s parkem praskala
ve švech. Všichni se náramně
bavili a bylo i krásné počasí. Již nyní se těšíme na další ročník.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Společenské akce

Na letní zábavě v Ločenicích hráli Babouci.
Známé hity bavily zaplněný sál
Obec Ločenice pořádala 31.
srpna 2019 v sále Restaurace
pod Ločenickým vrchem taneční zábavu s dechovou kapelou BABOUCI. Zábava
začala již v 18:00 hodin a pokračovala až do 24. hodiny večerní. Sešlo se mnoho příznivců tohoto žánru jak z řad
místních, tak i přespolních. Sál
byl tedy téměř zaplněn. Všichni se náramně bavili a mnoho
příznivců Babouků také tancovalo na známé hity. Pro velký úspěch se pokusíme zábavu
s kapelou Babouci v příštím
roce zopakovat.
Jaroslav Bína, starosta obce

Babouci hráli o stošest.

Volných míst bylo pomálu.

Dobře se bavili domácí i přespolní návštěvníci.

Na populární hity s neutuchající energií tančil celý sál.
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Pršelo, jen se lilo, ale 5. ročníku fotbalového turnaje
O pohár starosty obce Ločenice to nevadilo
Fotbalový turnaj začal 3. srpna v našem sportovním areálu
opět ve velkém stylu. Přihlásilo se šest mančaftů. Prezentace začala ve 12:00 hod a první
výkop byl plánován na 13:00
hod. Kolem půl jedné začalo strašně pršet. Déšť trval cca
20 minut a všechny lajny nám
smyl. I přes malé komplikace
se první výkop konal ve 13:00
hod. Počasí se pak umoudřilo
a zápasy se odehrály dle harmonogramu. Bohužel i letos
se turnaj neobešel bez zranění. Povolaná záchranka ošetřila na místě několik drobných poranění, ale bohužel
jeden účastník musel být převezen do Českobudějovické
nemocnice. Došlo k vážnějšímu poranění nohy. Ale již je
účastník v pořádku bez dalších
následků. I přes toto neplánované přerušení se turnaj dohrál
a kolem 17:00 hodiny došlo
k předávání cen. Žádný mančaft neodešel s prázdnou. Jak
se již předpokládalo, tak mančaft Kanorýrů z Besednic obhájil loňské prvenství a kromě
poháru vyhrál i sud piva, který

věnovala Obec Ločenice. Večer pokračovala volná zábava
s hudebním doprovodem o který se postaral legendární DJIMI. Všem děkuji za podporu
a za pomoc. Ještě bych rád zmínil Jardu Tybitancla, který dal
všechny mančafty dohromady,
za což mu patří velký dík.
Jaroslav Bína, starosta obce

Společná fotografie všech účastníků.

Poháry pro vítěze.

Číslo

19

Červenec - srpen - září

2019

15

Z historie obce

Venkovská usedlost čp. 13 v Ločenicích byla
prohlášena za kulturní památku
Začátkem roku 2018 odkoupila obec z rozhodnutí
zastupitelstva od soukromého majitele dům čp. 13
v Ločenicích.
Tato usedlost je historicky cenným objektem. Nejstarší části domu pochází z 18. století,

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.
Od června 2018 jednal pan
starosta s Národním památkovým ústavem v Českých

LISTY OBECNÍ KRONIKY

Nezapomínáme
na minulost obce
Již v minulé části jsme si říkali, že Ločenice
patřily do obvodu hejtmanství v Českých Budějovicích. Většina úřadů však sídlila v Trhových Svinech. Na faru, do kostela a školy
se chodilo do Svatého Jana. Nejbližší pošta
a dráha byla ve Velešíně.
Počátkem dvacátého století žilo v Ločenicích
770 obyvatel – převážně české národnosti,
Němců zde žilo jen osm.
Většina lidí se zabývala zemědělstvím. Byli zde i pekaři, řezníci, hokynáři i kupci. Život řídilo obecní zastupitelstvo. V roce 1922
se oddělil Svatý Jan od Ločenic.
I v naší obci byli lidé pokrokoví. V roce 1924
byl zřízen první hromosvod – Josef Blažek čp.
86, Josef Laiš čp. 4 a František Šedivý čp. 15.

V tomto roce si koupil jako první rolník František Lemoch čp. 28 motorku. První autobus zde
začal jezdit roku 1926 – dopravce byl František
Vaněček z Pašínovic. V roce 1928 však koupil
autobus Tomáš Vaněček čp. 35.
6. července r. 1928 se konala velká slavnost „
Odhalení pomníku padlým vojákům“. Zároveň
se také oslavilo desáté výročí vzniku Československé republiky.
Jan Klein čp. 8 si v roce 1928 koupil první náklaďák značky „Škoda“. V dubnu téhož roku si
Josef Blažek z čp. 86 koupil osobní automobil
značky „Praga“.
Větší pokrok se projevil 17. 12. 1929, kdy se
začalo svítit elektrikou. Při stavbě transformátoru se zranil Jan Kadleček čp. 66. Od roku
1930 začal jezdit v Ločenicích i druhý autobus,
který koupil Tomáš Vaněček čp. 35.
I v naší obci probíhaly oslavy 80. výročí narození T. G. Masaryka. Při této příležitosti byla
umístěna i socha TGM.
Marta Říhová

Budějovicích o dalším postupu zachování objektu pro další
generace. Tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
Od 5. července 2019 je „Venkovská usedlost čp. 13“ zapsána v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
Hana Huličková
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Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením pokuty až 20 tisíc Kč
S předstihem upozorňujeme všechny majitele a chovatele psů, že podle zákona č.
166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1.
ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však
ve věku kolem půl roku, v době
prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat
na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné,
pouze pokud je pes takto označen. Za psa bez označení bude
od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až 20
tisíc, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl povinné očkování proti vzteklině.
Výjimkou je pouze pes, který
je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem
2011.
Zavedení povinného označení
všech psů by mělo do budoucna

především usnadnit identifikaci
psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů
chovateli. U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což
je přínosné v případech krádeží

psů nebo také psů
zaběhnutých, ale
také v případech,
kdy zvíře způsobí
škodu a je potřeba
identifikovat zodpovědnou osobu.
Pořizovací
cena
jednoho čipu se pohybuje cca 500,Kč a závisí na typu čipu. Životnost
čipu se odhaduje
na 25 let. Mikročip je velký asi jako zrnko rýže, které
je naprogramováno
čitelným kódem,
jenž je jedinečný a neopakovatelný. Veterinární lékař ho pomocí jednorázového
aplikátoru vpraví pod kůži obvykle na krku za uchem, trvá to
pár sekund. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární
lékař, odchytová služba, či útulek. Přidanou hodnotou tohoto
úkonu je skutečnost, že psa lze

zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty
psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.
Pokud máte zájem o čipování
psů v obci, nabízíme možnost
chovatelům realizaci označení psů mikročipem veterinářem
MVDr. Pavlem Predigerem
přímo v obci Ločenice a Nesměň. Podmínkou je, aby se
v termínu do 18.10.2019 přihlásilo minimálně 10 chovatelů psů. Hlásit se můžete osobně
nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu u p. Fanglbauerové (tel: 702 124 413,
e-mail: podatelna@locenice.
cz) nebo na Poště Parter Ločenice u p. Huličkové. V případě, že bude dostatek zájemců,
budou včas informováni o termínu čipování. V tomto případě je cena čipu včetně aplikace 500,- Kč.
Můžete se také domluvit se
svým veterinářem a nechat psa
čipovat přímo u něj v ordinaci.
M. Fanglbauerová

Od 1. ledna 2020 vstupuje
v platnost nařízení novely
veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb.,
a to povinnost označovat
psy na území České
republiky mikročipem.
Po označení psa je
majitelům doporučována
registrace v Národním
registru majitelů zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.php

Číslo
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Plánované akce obcí 2019 - 2020

Plán akcí Ločenice
28. 09. 2019 - Drakiáda - kopec Stráž - (pořádá obec)
19. 10. 2019 - DISKO 80´90´ DJ Jimy - (pořádá KD Ločnice)
16. 11. 2019 - Posezení s důchodci s dechovkou - sál (pořádá obec)
01. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - (pořádá obec)
05. 12. 2019 - Čerti (pořádá obec)
31. 12. 2019 - Půlnoční ohňostroj v Ločenicích - náves (pořádá obec)
25. 01. 2020 - Hasičský ples
22. 02. 2020 - Masopust - celý den sál (pořádá obec+SDH)
14. 03. 2020 - Obecní ples (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň
26. 10. 2019 - Posvícenská zábava s kapelou Kredenz (pořádá SDH)
07. 12. 2019 - Divadelní představení D.S. J.K.Tyla z Českých Budějovic (NF Nesměň)
01. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
31. 12. 2019 - Půlnoční ohňostroj, přivítání nového roku v Nesměni
Leden 2020 - Hasičský ples (pořádá SDH Nesměň)
Leden 2020 - Myslivecký ples (pořádá MS Nesměň, z.s.)
Přehled kulturních akcí v obci Ločenice a Nesměň, konaných
od jara 2019 až do konce roku i na počátek roku 2020. Přejeme vám příjemnou zábavu.
Jaroslav Bína, starosta obce

Rekonstrukce budovy pošty v Ločenicích potrvá do října.
Provoz nahradí Pošta Trhové Sviny
Z důvodu rekonstrukce bude pošta v období od 23. září do 4. října
2019 pro veřejnost uzavřena.
Nevyzvednuté zásilky, které byly uloženy do 20. 9. 2019 v Ločenicích a zásilky z doručování,
kdy byl adresát nezastižen, budou
od tohoto data připraveny k vyzvednutí na poště v Trhových Svinech. U těchto zásilek lze požádat
o přeposlání na jinou poštu (týká
se zásilek, u kterých není dosílka
vyloučena odesílatelem).

Otevírací doba Pošty Trhové Sviny, tel.: 954 237 401
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

8,00 – 17,30
8,00 – 17,00
8,00 – 17,30
8,00 – 17,00
8,00 – 17,00
8,00 – 10,00

Otevírací dobu ostatních pošt je možné zjistit na
www.ceskaposta.cz
Hana Huličková

Firma Šustr
VODA - TOPENÍ
IČ: 12886343

Nesměň 81, 374 01 Ločenice

Provádíme dodávku a montáž
instalatérské - topenářské práce
Revize kotlů na tuhá paliva podle novely zákona
O ovzduší č. 201/2012 Sb.

Nově
nehty – manikúra
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V restauraci Pod Ločenickým vrchem se změnil nájemce
Jak již většina z Vás zaregistrovala, tak od 1. 8. 2019 je
v Restauraci pod Ločenickým
vrchem nový provozovatel.
Prostory restaurace a kuchyně
jsou nově vymalovány, stoly
jsou uspořádány jinak a na stěnách jsou k vidění historické
fotografie Ločenic. Kuchyně
je nově vybavena nerezovým
příslušenstvím pro gastro provoz (digestoř, mycí dřezy, regály, ...). Obec Ločenice se finančně podílela na pořízení
inventáře do této kuchyně.
Restaurace nabízí hotovkovou a minutkovou kuchyni,
obědy (polední menu) a večeře. Týdenní menu je vyvěšeno
u vstupních dveří restaurace
nebo zveřejněno na stránkách
Kulturní
Dům
Ločenice
na facebooku.
M. Fanglbauerová

Číslo
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OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obecní úřad Ločenice
Ločenice 158,
374 01 Trhové Sviny
Jaroslav Bína, starosta tel. 724 181 329 starosta@locenice.cz
kancelář obce
tel. 387 962 164 podatelna@locenice.cz
kancelář obce
tel. 702 124 413
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
COOP Jednota Ločenice:
Ivana Vretosová, vedoucí, tel: 724 958 005 – vedoucí
tel: 720 948 890 – obchod
Pondělí
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Úterý
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Středa
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Sobota
7:00 – 11:00
Mateřská škola Ločenice
tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz
Knihovna Ločenice
budova čp. 86 (Blažkovec),
1. patro
Pondělí 15:00 – 17:00 hodin

Obecní úřad Nesměň
Úřední hodiny: Bohumír Tomek, místostarosta za Nesměň
budova bývalé školy, čp. 72 – knihovna tel: 602 932 222
Pondělí 18:00 – 19:00
Obecní prodejna Nesměň
Otevírací doba: Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.
Pondělí
7:00 - 10:00 /
Úterý
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Středa
7:00 – 10:00 /
Čtvrtek
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Pátek
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Sobota
7:00 - 10:00
Neděle
ZAVŘENO
Odpovědná osoba: Kamila Klenková, tel: 774 488 982
Marap s.r.o., Nesměň 56, 374 01 Trhové Sviny
Knihovna Nesměň

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech

Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa
(běžná lékařská péče)

7:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
11:00 – 13:00
7:00 – 10:00

Zelená známka
Svoz 52×

Červená známka
Svoz 42×

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

37,39
40,41,42,43,44
45,46,47,48
49,50,51,52

Ločenice
Nesměň

Čtvrtek Středa
lichý
týden

E.ON:
800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

Pošta Partner Ločenice

Měsíc

BIO

Hlášení poruch

budova bývalé školy, čp. 72
Pondělí 17:00 – 19:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
12:30 – 17:00
8:00 – 11:00

Plasty

Papír

Pondělí
1× za
14 dní
lichý
týden

Pátek
1× za
14 dní
lichý
týden

Žlutá známka
Svoz 26×

37,39
41,43
45,47
49,51
Sklo

1×
za měsíc
1.-2. týden
v měsíci

Pouze na objednání

Lékař

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

MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová

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

Svozový plán 2019 pro bio odpad

Svozový plán 2019 pro komunální odpad

Komunál
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Modrá známka
Svoz 13×

39
43
47
51
Kovové obaly

1×
za měsíc

UPOZORNĚNÍ - Nádoby na tříděný odpad
jsou určeny jen pro tříděný odpad
V našich obcích neustále narůstá počet případů, kdy lidé odkládají ke kontejnerovým stáním, či k samostatně stojícím kontejnerům na tříděný odpad věci jako pneumatiky, koberce, kyblíky s lepidlem, apod. Upozorňujeme občany, že tato sběrná místa jsou určena pouze pro sběr tříděného odpadu do jednotlivých barevných
kontejnerů. Je zakázáno zde odkládat jakýkoliv jiný odpad. Objemný, či nebezpečný odpad je možno zdarma odvézt do sběrného dvora ve Velešíně.

Měsíc

Den

Měsíc

Den

Září
11. 9., 25. 9. Říjen 9. 10., 23. 10.
Listopad 6. 11., 20. 11.
DROBNÉ VĚTVE, TRÁVU, LISTÍ
je také možné 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.

Provozní doba sběrného dvora ve Velešíně
pro občany z Ločenic a Nesměně
od 1. 3. do 31. 10. je provozní doba:
pondělí až čtvrtek 12:00 – 17:00
pátek 10:00 – 17:00, sobota 08:00 – 13:00
od 1. 11. do 28. 2. je nová provozní doba:
pondělí až čtvrtek 11:00 – 16:00
pátek 09:00 – 16:00, sobota 08:00 – 13:00

20

Inzerce

Číslo

EVA KOPTOVÁ
373 22 LOČENICE 16
MOB. 723 190 823
TEL. 387 962 120
E-MAIL: INFO@EVIKO.CZ

VÝROBCE TRADIČNÍCH CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A SPECIALIT
MINIZÁKUSKY
KLASICKÉ DORTY
ZÁKUSKY
DORTY NA PŘÁNÍ
SVATEBNÍ DORTY
ATYPICKÉ DORTY
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Restaurace
POD
LOČENICKÝM
VRCHEM
Hotovková
a minutková kuchyně
Obědy
(polední menu)
Večeře

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

ANTÉNY
SATELITY
prodej - instalace
servis
INSTALACE
ELEKTRONIKY
Bohumír Tomek
Nesměň 93
374 01 Ločenice
Tel: 602 932 222

2019

Gambrinus 10°
Kozel 11°
Nabízíme možnost konání:
Svatby
Narozeniny
Večírky
Smuteční hostiny
Rauty
a jiné akce
Veškeré informace
a rezervace na tel.:
774 729 064
603 860 904
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ločenice 158
(na návsi)
Otevírací doba
Pondělí 11:00 – 22:00
Úterý

11:00 – 22:00

Středa

11:00 – 22:00

Čtvrtek

11:00 – 22:00

Pátek

11:00 – 24:00

Sobota

16:00 – 24:00

Neděle

14:00 – 20:00

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 a redakčně upravit. Uzávěrka je 10. 12. 2019.
Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO: 00245208, MK ČR E 19248,
tel.: 387 962 164, mobil: 724 181 329, e-mail: starosta@locenice.cz. Polygrafický servis nakladatelství Typ, České Budějovice.

