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Koronaviru je třeba se důsledně
bránit a dbát rad odborníků
Co je koronavirus?
Virus s označením SARS-CoV-2 je tento virus sedmým známým lidským koronavirem způsobujícím onemocnění Covid-19. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel a teploty. V menší míře však může způsobit choroby, jako je například těžký akutní respirační syndrom, jehož následky mohou být smrtelné.

Jak se chránit proti koronaviru?

Jak se koronavirus přenáší?
Přenos tohoto viru probíhá z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který ovšem musí trvat delší dobu. Jedná
se o vzduchem přenosnou kapénkovou
infekci, která zasahuje sliznice horních
i dolních dýchacích cest.

Jaké jsou příznaky koronaviru?
Způsobuje běžné obtíže jako nachlazení,
horečky, kašel a dušnost. Závažné infekce mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin. Následky tohoto onemocnění mohou
být i smrtící.

Důležité je dodržovat základní pravidla hygieny (mytí rukou, kýchání do kapesníků) a nezdržovat se v místech, kde
je vyšší koncentrace lidí. Doporučuje se
také používat respirátory, běžné zdravotnické roušky jsou v tomto případě
neúčinné.

Co dělat pokud mám příznaky?
V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav a pociťujete příznaky nemoci,
kontaktujte telefonicky svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu. Lékař rozhodne o dalším
postupu, s největší pravděpodobností
doporučí dvoutýdenní domácí karanténu. Je tu možnost také přímo kontaktovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Pro naši obec jsou aktuální tyto informace:
Omezení úředních hodin obecního úřadu v Ločenicích, zavřená MŠ
Omezení služeb na Poště Partner Ločenice
Uzavření ordinace MUDr. Seidenglanzové v Trh. Svinech pro příchozí pacienty
Uzavření sběrného dvora ve Velešíně
Zrušení dubnového svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(Podrobnosti na straně 3)
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SLOVO
STAROST Y
Vážení spoluobčané,
opět se nám podařilo shromáždit několik zajímavých článků, o které se chceme
s vámi v tomto zpravodaji podělit. Nemohu ale neokomentovat aktuální situaci, která zasáhla nejen nás, ale
i všechny na světě. Vyhlášený nouzový stav
a následná karanténa
zcela ovlivnila naše životy a naší každodenní aktivitu. Situace není opravdu jednoduchá a každý z nás by
měl zodpovědně dodržovat veškerá nařízení. Proto vám všem osobně přeji, ať toto přechodné období přežijeme ve zdraví,
v blízkosti rodiny a pomoci všech známých. Měli bychom držet při sobě a respektovat soukromí. Jen tak se dokážeme
ochránit před nebezpečným koronavirem. Velké díky patří všem našim spoluobčanům, kteří zajišťují a zajišťovali nezbytně nutné potřeby a služby - prodejny
potravin, pošta, zaměstnanci obce, zastupitelé. Máme opět na tento rok připraveno mnoho projektů a hodně práce je před
námi, ale na prvém místě je zdraví a pak
to ostatní. Co se týká naplánovaných kulturních akcí a to hlavně oslav založení
našich obci. Může dojít z důvodu mimořádně situace ohledně COVID-19
ke zrušení těchto hlavních a i dalších
akcí. Budeme vás včas informovat.
Užívejme všichni přicházející jaro a doufám ,že když budeme dodržovat všichni
co máme tak to společně zvládneme.
Jaroslav Bína,
starosta obce
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Ukázněnost našich občanů v nouzovém stavu je dobrá
Roušky si šijeme sami

Nevyčerpávejte se fyzicky i psychicky

Co si neuděláme my, to mít nebudeme. Se zoufalými zkušenostmi s tím, že nemůžeme sehnat roušky, řada našich spoluobčanek
zasedla k šicím strojům a pomáhají z domova. Snaží se zajistit
základní ochranné pomůcky na boj s koronavirem.
Naše švadleny paní Brabcová a Blažková šijí roušky pro naše
občany a okolí. Moc nám to
pomohlo a tímto jim moc děkuji za jejich laskavost a čas.
Pokud bude někdo z vás potřebovat roušku tak mě neváhejte
kontaktovat a domluvíme se.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Uvědomte si, že v tomto období potřebujete mít hodně fyzické i psychické energie. Šetřete své síly, nepřepínejte se.
Dbejte na úklid a dezinfekci své domácnosti.
Čisté domácí prostředí nebude snižovat vaši imunitu. Odstraňte případné plísně a bakterie.
Věnujte zvýšenou pozornost osobní hygieně a chraňte se respirátorem, rouškou.
Myjte si ruce několikrát denně, neolizujte si ruce. Zajistěte si
respirátory, nebo speciální ochranné roušky.
Buďte ohleduplní k jiným.
Noste ochranné pomůcky nejenom kvůli vlastní ochraně, ale
také s ohledem na druhé.

V Ločenicích vyroste nová moderní knihovna
V prostorách bývalé pošty bude vybudována moderní
knihovna. Tak rozhodlo zastupitelstvo na svém 16. zasedání
dne 27. února 2020. Tento prostor byl původně navržen pro
obvodního lékaře, ale ten bohužel i přes moje veškeré aktivity nebude. O tom jsem Vás
již informoval. Naše stávající
knihovna se momentálně provozuje v prvním patře budovy
Blažkovce. Přístup pro seniory
není úplně optimální. Po přestěhování do nových prostor
se stane přístup bezbariérový. Prostor stávající knihovny

bude využit pro naše hasiče.
Vybuduje se zde nová zasedací místnost. Ta stávající je již
nevyhovující a bude přestavěna na šatnu pro naši zásahovou
jednotku. Nová knihovna je
navržena tak, aby vyhovovala
dnešnímu standardu. Vše bylo
konzultováno s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých
Budějovicích. Dále plánujeme
nákup nových knih a knihovnu zařadit do regionálního knihovního sytému. Doufám, že
nám to přinese i nové čtenáře.
Jaroslav Bína, starosta obce

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 května 2020 na e-mailové adrese: starosta@locenice.cz a nebo také můžete zavolat na telefonní 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
Vítězkou minulé hádanky je
slečna Eva Michalčáková,
která správně uhodla – jednalo se o kříž u cesty v Ločenicích (u křižovatky směr Sv.
Ján a Besednice).
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Opatření mají vést nejen ke zpomalení šíření nákazy,
ale také jí předcházet
Pro seniory zajistíme zvláštní službu na dovoz potravin
Obecní úřad Ločenice připravil možnost zajištění
nákupu základních potravin a léků pro starší občany, kteří nemají jinou možnost, jak si je opatřit. Nákup bude zajištěn spolehlivými dobrovolníky, jedná se o neplacenou službu pro lidi v nouzi.
Jak si objednat?
Zavolejte na tel. 724 181 329, 702 124 413 (funguje ve všední dny mezi 8-11 hodinou).
Řekněte celé své jméno a přesnou adresu.
Mějte připraven seznam potravin a léků, které nadiktujete. Nákup musí být do hodnoty 500
Kč a nesmí obsahovat alkohol.
Přijatá objednávka bude předána dobrovolníkovi, který nákup zajistí a donese k vám domů i s
účtenkou. Tomu i zaplatíte.

Na základě usnesení vlády
ČR ze dne 15. března 2020
č. 217 o přijetí krizového
opatření dochází k omezení úředních hodin OÚ
Ločenice:

Senioři si nakoupí ve vyhrazených prodejnách s přístupem v určené době
Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve
větších obchodech s potravinami a vymezených
obchodech vyhrazený čas od 08:00 do 10:00
hodin. Omezení pro ostatní nakupující se tak

posune na o hodinu pozdější dobu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které
vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka,
platit nebude vůbec.

Uzavřené knihovny

Pošta Partner informuje

Knihovny v Ločenicích a Nesměni jsou do odvolání uzavřeny.

Na základě nařízení České pošty s.p. ze dne
18.3.2020 je změna otevírací doby Pošty Partner Ločenice do odvolání. Změna se týká středy, kdy je otevřeno pouze do 16:00 hod.
Vstup na poštu pouze jednotlivě a s ochrannou
rouškou. Do odvolání budou na Poště Partner
v Ločenicích poskytovány pouze poštovní služby a prodej léků a vyhrazených léčiv. Terminál SAZKA bude během tohoto omezení mimo
provoz.

Sběrný dvůr ve Velešíně
Sběrný dvůr ve Velešíně je do odvolání uzavřen. Viz také informace na straně 12.

Uzavření ordinace obvodní lékařky
Nouzový režim ordinace MUDr. Seidenglanzové - od pondělí 16. března 2020 do odvolání
1. Zkrácená ordinační doba:
Po – Pá: 7:30 – 11:00
2. Z epidemiologických důvodů čekárna uzavřena, poskytuji pouze telefonické konzultace na tel. 797 993 817
3. V případě příznaku koronaviru se obracejte
na KHS a linku 112.
4. Preventivní prohlídky, očkování, odběry krve, řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky,
výpisy z dokumentace, vyšetření pro potřeby posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti atd.) pozastaveny.
5. Chronická medikace bude zabezpečena přes
e-recept, po telefonické konzultaci možno
vystavení i elektronické neschopenky.

Omezené
úřední hodiny
OÚ Ločenice

PONDĚLÍ
8:00 – 11:00
STŘEDA
8:00 – 11:00
Osobní návštěvu OÚ Ločenice volte jen v nejnutnějších případech.
V naléhavých případech
kontaktujte starostu obce
na tel. 724 181 329.

Uzavření Mateřské
školy Ločenice
Mateřská škola je od 13. 3.
2020 do odvolání uzavřena.
S dotazy se obracejte na ředitelku MŠ Olgu Becherovou,
tel.: 720 978 464, nebo e-mail:
mslocenice@seznam.cz. Tiskopis na ošetřovné potvrdí ředitelka MŠ v termínu po dohodě. Nárok na ošetřovné při péči
o dítě z důvodu uzavření školy
uplatňujte tiskopisem Žádost
o ošetřovné.

Uzavření základních,
středních
a vysokých škol

Od února 2020 je možné na Poště Partner Ločenice zakoupit základní léky, vitamíny a potravinové doplňky farmaceutické společnosti
ExclusivPharm, SE.

Zakazuje se s účinností ode
dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
A osobní přítomnost studentů
na studiu na vysoké škole.
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Na Tříkrálovou sbírku vyrazily tři party koledníků
Jako každý rok i letos jsme se
vydali na Tříkrálovou sbírku.
Sbírka začala sobotu 4. ledna
mezi 8 a 9 hod ranní. Počasí
nám moc nepřálo, začalo pršet
a trochu jsme zmokli. Vyrazili jsme tradičně tři party koledníků, protože naše obec se rozrostla o pár domů navíc. Směr
na Svatý Jan šli Lukáš Tlapa, Jaroslav Kyrian, Ondřej

Novotný a Eliška Fojtlová –
doprovod Jana Tlapová. Směrem na Trhové Sviny koledovali Lucie, Daniel a František
Košíčkovi – doprovod Pavla
Košíčková. Dolní část Ločenic
procházely Lucie Kyrianová,
Julie Mročková a Pavlínka Jílková – doprovod Ivona Kyrianová. Letos poprvé se všechny
tři kolednické party sešly pod

obchodem a za doprovodu kytary p. Tlapy si společně zazpívaly.
Chtěla bych poděkovat paní Anně Brabcové za ušití plášťů. Velké poděkování patří všem, kteří
přispěli na dobrou věc a tím pomohli lidem v nouzi, kteří to potřebují. Naše tříkrálová sbírka
spadá pod Charitu Velešín, kam
vybraná částka putovala.

Letos jsme poprvé spolupracovali s obecním úřadem v Ločenicích, kdy bylo nutné „úředně“
zapečetit a rozpečetit kasičky
a přepočítat vybranou částku.
Ještě jednou upřímné Zaplať
Pán Bůh všem, kteří přispěli
do našich kasiček. Celková vybraná částka činila 14.543,- Kč.
Ivona Kyrianová

I přes nepřízeň počasí byla sbírka úspěšná. Vybraná částka putovala do Charity Velešín.

Obec Ločenice v červenci oslaví 660 let od svého založení
Naše obec plánuje oslavu na počest jejího založení. Plánujeme
též setkání rodáků. Nemám bohužel žádné kontakty ani jména rodáků. Tímto Vás všechny žádám o pomoc. Pokud někdo
z Vás zná nějakého rodáka, tak mě, prosím, neváhejte kontaktovat. Tímto Vám moc děkuji.
Jaroslav Bína, starosta obce

Plán programu oslav na 4. července 2020
10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:30
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
21:35

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:30
18:00
18:30
20:00
21:30
22:30
22:35
00:00

– Dechovka
– Vysílání dokumentu o obci na LED obrazovce
– Dechovka
– Vysílání dokumentu o obci na LED obrazovce
– Pohádka
– Vysílání dokumentu o obci na LED obrazovce
– Vyhlášení soutěže
– Fedrfechtýři – šermíři
– Bryčka – vystoupení populární skupiny z Č. Budějovic
– Vysílání dokumentu o obci na LED obrazovce
– Dechovka
– Airsoft
– Vyhodnocení soutěže a předání cen
– Bryčka – vystoupení populární skupiny z Č. Budějovic
– Petr Kolář – vystoupení stříbrného slavíka
– Beatles – vystoupení revivalové skupiny stejného názvu
– Ohňostroj
– Bryčka – vystoupení populární skupiny z Č. Budějovic
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Mateřská škola

Činnost mateřské školy není jen ve třídách.
Aktivity mimo ně oceňují nejen děti, ale i rodiče
Začátek nového kalendářního roku proběhl v poklidném
duchu, společně jsme prožili
tradici Tří králů, ale v polovině měsíce jsme bohužel začali zápasit s chřipkovou epidemií. Dětí postupně ubývalo,
chodilo jich velmi málo. Museli jsme tomu také přizpůsobit naše činnosti a bohužel
jsme museli jako jedni z prvních kvůli chřipkové epidemii
školku uzavřít. Velmi nízký
počet dětí, které byly zdravé
a docházely do školky, pokračoval i v dalším měsíci únoru
a po jarních prázdninách, které byly od 10.2. do 14.2. 2020,
se situace zlepšila, většina dětí se mezitím uzdravila a postupně se provoz MŠ vrátil
k normálu.
I přes tyto překážky jsme ale
jeli s dětmi na plánovaný výlet do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích,
zvláštním autobusem jsme jeli společně s Mateřskou školou Sv. Jan nad Malší. Výlet se
nám moc líbil, dozvěděli jsme
se něco víc o vesmíru a planetách.
Abychom utužili své zdraví,
podnikli jsme s dětmi přírodovědnou vycházku do nedalekého lesa a donesli zvířátkům
zbytek zásob na přilepšenou,
i když zima byla letos opravdu mírná. Cestou jsme se proběhli na obecním hřišti a vrátili se hezky unavení do školky.
Skoro všechny děti spinkaly, jak byly unavené. Ke konci února jsme měli u nás maškarní karneval, den plný her,
tance a skotačení jsme si užili dosyta. Karneval bude zase
na podzim a to se moc těšíme.
Na půdě naší školky vždy rádi
uvítáme divadlo, tentokrát to
bylo divadlo Divoloď se svou
pohádkou Otesánek. Děti si
loutky, které si pan herec vyrábí svépomocí, mohly půjčit
a opravdu zblízka prohlédnout.

V jednom dni v měsíci u nás také probíhá setkání s panem učitelem ze ZUŠ Trhové Sviny
– panem Balkem nebo s paní
Balkovou, kteří s dětmi zábavnou formou hrají a zpívají písničky a tak se leccos naučíme ze
světa hudby a rytmiky. V březnu k nám ještě přijelo divadlo

Hugo Fugo a navštívila nás lektorka z Ekocentra Šípek a přiblížila dětem, jak vzniká chléb.
Blíží se také den zápisu nových dětí do Mateřské školy
Ločenice. Zápis se koná 13.
května 2020 od 9:00 hodin
v naší školce. Těšíme se na nové děti a jejich rodiče.

Ještě máme zcela čerstvou informaci. Ani naše školka není
výjimkou, a z důvodu prevence před epidemií koronaviru, je školka od 13. 3. 2020 až
do odvolání uzavřena.
Olga Becherová,
Andrea Bulková
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Sbor dobrovolných hasičů
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Slavnost předání Betlémského světla. Velká účast
z obou stran hranice zaplnila kostel sv. Šimona a Judy
Předání Betlémského světla míru – plamínku přátelství
od hasičů z hornorakouského
okresu Freistadt se uskutečnilo v sobotu 21. prosince 2019
v kostele sv. Šimona a Judy v Rožmitálu na Šumavě.
Slavnosti, která se tentokrát
uskutečnila po třicáté prvé, se
účastnilo jako již každoročně
velké množství hasičů z obou
stran státní hranice.
Během slavnosti jsme vyslechli projevy od okresního velitele rakouských hasičů Thomase
Wurmtödtera, starostky Rožmitálu Aleny Ševčíkové, ředitele HZS JČK ÚO Český
Krumlov plukovníka Ing. Pavla Rožbouda, duchovního Pavla Šimáka a velitele místních

hasičů. O příjemnou předvánoční atmosféru se během večera postaral pěvecký sbor

Kostel sv. Šimona a Judy byl zaplněn do posledního místa.

z Kaplice. Betlémské světlo jsme přivezli do Ločenic
a naši občané si ho pak mohli

od pana Jaroslava Kyriana odnést dále do svých domovů.
Jaroslav Fojtl
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Sbor dobrovolných hasičů

Hasičský ples v Ločenicích zahájily kovbojky.
A výtečná hudba zvedla ze židle snad každého
Tradiční hasičský ples se letos
konal v Kulturním domě v Ločenicích v sobotu 25. ledna
2020. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Šuma band
a pro návštěvníky plesu byla
připravena bohatá tombola.
Naše hasičky si opět po několika letech připravily překvapení ve formě předtančení.
Tentokrát se děvčata stylizovala do rolí kovbojek. Jejich
vystoupení bylo odměněno zaslouženým aplausem.
Chtěl bych poděkovat všem
sponzorům plesu za dary
do tomboly a také spoluobčanům, kteří i když se plesu neúčastní, tak zaplacením vstupného podporují náš sbor.
Jaroslav Fojtl

Tombola byla opravdu bohatá. Vítěze hodnotné ceny potěšily.

Tentokrát předtančení provedly kovbojky. Nestříleli, ale zato skvěle pobavily přítomné.

Šumavan hrál populární melodie, které nenechávaly parket prázdný.

7

8

Společenský život v Nesměni
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Myslivci z Nesměně zvou na tradiční pou
Myslivecká společnost Nesměň, z. s. zve všechny spoluobčany na tradiční pouť v Nesměni. Ta se

bude konat v neděli 28. června
2020. Od 14 hodin bude sloužena mše svatá u místní kapličky. Od 15 hodin pak bude,

také již tradičně, připraveno
posezení pod pergolou. K tanci a poslechu zahraje dechová
hudba Šumavanka.

Vstupné je určeno na 50 Kč.
Výtěžek ze vstupného bude darován Mateřské škole
Ločenice.

Bez pořádné muziky by to nebylo ono.

Nesměň přišla o strom u autobusové zastávky
Jak jste si mnozí jistě všimli, nesměňská autobusová
zastávka přišla o svoji dominantu. Na základě odborného posudku jsme museli,

ač velice neradi, nechat porazit jeden ze symbolů Nesměně. Česká inspekce životního prostředí provedla
dne 22. listopadu 2019

Tento smutný pohled již brzy nahradí nový strom.

šetření ve věci zdravotního stavu smrku rostoucího
na rozhraní pozemků p.č.
2173/1, 2158 a 2155/2, k.ú.
Nesměň u Ločenic – u autobusové zastávky v Nesměni.
Bylo zjištěno, že smrk o obvodu kmene 230 cm ve výšce 130 cm nad zemí, má
na bázi kmene plodnice dřevokazné houby – šupinovky
kostrbaté (Pholiota squarrosa). Šetření byl přítomný Ing. Kunce, dendrolog
Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, který provedl posouzení zdravotního
stavu dřeviny. Dle sdělení
Ing. Kunce daná dřevokazná houba způsobuje tzv. „bílou hnilobu“ dřeva, stabilita
stromu je omezeným způsobem narušena, ovšem jejímu zhoršování nelze v dlouhodobém výhledu zabránit.
Napadení houbou nelze žádnými prostředky sanovat.
Hrozí nebezpečí pádu stromu. Kdo se podíval na zbylý
pařez, pochopil, že ponechání stromu by bylo velkým rizikem. Avšak je v plánu vysadit strom nový.
Bohumír Tomek

POZVÁNKA

Zveme vás
do Nesměně
na pletení
pomlázky

Pokud se podaří zmírnit
problémy se šířením koronaviru
SARS-CoV-2
v České republice a dojde
k odvolání nařízení vlády,
přijďte si v neděli 12. 4. 2020
od 14:00 hod. uplést Velikonoční pomlázku do hospody „U Zmaštaláka“ v Nesměni. Přineste si barevné
stuhy, vrbové proutky jsou
zajištěny.
Bohumír Tomek
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Společenský život v Nesměni

Obec na tradice nezapomíná. Staročeská koleda v Nesměni
Jako každý rok, i letos se konala v sobotu 7. února v Nesměni tradiční Staročeská
koleda. Vše proběhlo podle starých zvyklostí, počínaje žádostí o povolení koledy a konče večer věnečkem
na sále. Koledě i návštěvníkům přálo hezké počasí, a tak
bylo veselo celý den. Cmunda, která se peče tradičně
na návsi u pomníku, chutnala všem. Nechyběly masky,
a kdo se přijel podívat určitě
nelitoval. Navštívila nás i Televize Prima, která ještě tentýž den odvysílala reportáž
v hlavní zpravodajské relaci.
Bohumír Tomek

Koledníkům to slušelo. K veselí jim přálo počasí i velká účast.

Oslava MDŽ byla důstojná a pěkný byl i hasičský ples
Je již tradicí, že v Nesměni pořádají hasiči, za podpory Obce
Ločenice, každoročně oslavu
Mezinárodního dne žen. Tento rok oslava proběhla v sobotu 7. března v sále místního
kulturního domu. Uvítání příchozích žen se ujal jako vždy
starosta hasičů v Nesměni pan
Ing. Tomáš Dobeš, který každé ženě popřál a předal květinu. Zahájení oslavy se ujal
místostarosta obce Bohumír
Tomek, který přivítal všechny návštěvníky, seznámil je
s programem akce a popřál
dobrou zábavu. Následovalo
vystoupení amatérského dětského divadelního souboru
s pohádkou Červená Karkulka pod vedením Kláry Boháčové. Děti předvedly skvělý
výkon a publikum je odměnilo
dlouhým potleskem. Poté byl
promítnut záznam z Nesměňské staročeské koledy, který letošní rok natočila televize
Prima. Následné vystoupení
tanečního souboru Kukačky
z Borovan mělo velký úspěch
a diváci jej ocenili potleskem.
Po tomto krásném vystoupení již přišlo na řadu vystoupení kapely Kameňáci, která

příjemně překvapila kvalitní
produkcí.
Na oslavu MDŽ plynule navázal kolem dvacáté hodiny
Hasičský ples, který zahájil

starosta hasičů pan. Ing. Tomáš Dobeš. Nechyběla bohatá tombola, jejíž hlavní ceny
věnoval pan Jan Jezvík - firma Stihl, Obec Ločenice, SDH

Videoprezentace na MDŽ.

Skvělá nálada panovala po celý plesový večer.

Soubor Kukačky.

Nesměň a paní Kamila Klenková. Děkujeme všem, kdo se
na akci podíleli, ať už přípravou nebo sponzorsky.
Bohumír Tomek

10

Z historie obce Nesměň
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Výročí obce aneb - Jak šel čas v Nesměni
V rámci oslav
s největší opavýročí obce
trností. ZapůjNesměň byčili bychom si
chom rádi přije jen na nepravili malou
zbytně nutnou
výstavu fotodobu,
abygrafií „Jak šel
chom mohli
čas v Nesměfotografii osni“. Chceme
kenovat (okopřipravit krypírovat) a oritou tabuli/náginál
vám
stěnku u vchohned vrátili.
du do pergoly
Zároveň k foa na ní fototografii připografie prezenjíme i infortovat. Vlastmace,
které
ně nemusí jít
bychom pak
pouze o fotoprezentovali
grafie, ale i zavýstavě.
Připravujeme výstavu na
jímavé dokuV praxi byfotograﬁí
menty týkající
chom to mohli
se historie neudělat tak, že
Chtěli bychom vás proto
bo obecně děby fotografie
tímto požádat o vyhledání
ní v obci.
u vás vyzvedl
zajímavých fotograﬁí nebo některý ze zaBude zajímavé a určitě dokumentů a jejich zapůjčení. stupitelů, fotoi hezké společgrafie by byla
ně zavzpomínat na místa, která oskenována a vrácena dle douž třeba ani neexistují nebo se hody. Druhou možností je přivýrazně změnila, na příbuzné, nést fotografie v úřední hodina přátele a na všechny, kteří ny (Po: 18:00-19:00, nejlépe
se podíleli na životě v obci.
po předchozí dohodě) do býKaždou fotografii bychom valé školy v Nesměni a třetí
opatřili krátkým komentářem, možností je samozřejmě jakákde a kdy byla pořízena, kdo koliv osobní dohoda.
a co je na fotografii. Samozřej- Předem děkujeme za vamě pokud budou tyto informa- ši ochotu a důvěru. Společně
ce dostupné.
se nám určitě podaří připraUvědomuji si, jak jsou někte- vit pěknou výstavu fotograré fotografie pro vás cenné, fií a dokumentů, na kterou se
a proto s nimi bude zacházeno každý host rád podívá.

POZVÁNKA

Obec Ločenice, Nadační fond obce Nesměň, Sbor dobrovolných hasičů Nesměň a Myslivecký spolek Nesměň pořádá
v sobotu 6. června 2020 od 10:00 oslavu výročí 670 let obce Nesměň.

Obec Nesměň v červnu oslaví
670 let od svého založení
a Sbor dobrovolných hasičů
v Nesměni 95. výročí založení.
Při této příležitosti zveme na setkání také všechny rodáky
a přátele Nesměně.
Program oslavy:
10:00 - Přivítání hostů a rodáků
10:00 - dechová hudba Třeboňská dvanáctka
11:00 - folklorní souboru RŮŽE Český Krumlov
12:00 - dechová hudba Třeboňská dvanáctka
13:00 - vystoupení ZUŠ Kaplice
14:00 - mše svatá u kapličky v Nesměni
15:00 - shromáždění u pomníku,
prohlídka hasičské zbrojnice
16:00 - dechová hudba Třeboňská dvanáctka
17:00 - pár slov k historii a současnosti obce
17:30 - dechová hudba Třeboňská dvanáctka
00:00 - ukončení oslavy
Změna programu vyhrazena. Upřesněný program bude prezentován na webových stránkách obce.
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Z historie

TROCHU HISTORIE
Svatý Florián žil v římské provincii Noricum (dnes území
Rakouska) na přelomu 3. a 4.
století, tedy v době, kdy křesťané nemohli beztrestně projevovat svou víru. Také Florián,
ač byl důstojníkem římského
vojska, patřil mezi tajné křesťany. Když byli jeho přátelé uvězněni, rozhodl se osvobodit je, což se mu nezdařilo
a byl zajat. Ke své víře se přiznal a nezřekl se jí ani při krutém mučení. Tím bylo o jeho
osudu rozhodnuto – tak jako
i v jiných případech křesťanských mučedníků za vlády císaře Diokleciána. Floriánovi
přivázali na krk mlýnský kámen a svrhli ho do řeky Enže.
Stal se patronem své země,
Horního Rakouska. A tam také, u Lince, kde byl vybudovaný v 8. století klášter, spočinuly jeho ostatky. Nezůstaly
zde však dlouho, byly převezeny do polského Krakova. Jejich přemístění poskytlo víc
než dobrý důvod pro to, aby se
stal rovněž patronem Krakova
a také celého Polska.
Svatý Florián je světec snadno rozpoznatelný: má na sobě
zbroj římského vojáka, na hlavě přilbici, zpravidla v levé ruce třímá korouhev nebo kopí, v pravé však drží vědro
(džbán, škopík) s vodou, kterou hasí hořící kostel nebo
dům. Je ochráncem nejen hasičů, ale také kominíků, kovářů,
zedníků a hrnčířů.
Svatý Florián patří mezi nejpopulárnější světce i u nás,
a jeho sošky měly ve výklenku
na průčelí tisíce domů na venkově i ve městech. Větší sochy se stavěly na veřejných
prostranstvích, na návsích nebo u kostelů. Nejprve byl uctíván jako ochránce před povodněmi, později však hlavně před
požáry. Není tedy divu, že si
sv. Floriána vybrali za svého
patrona hasiči. Někdy se nazývali Floriánovými učedníky a na jeho svátek pořádali

Sv. Florián, patron hasičů

oslavy a přehlídky své dovednosti. Světec s vědrem často
zdobil hasičské zbrojnice, budované od poloviny 18. století,

nejprve jako zvonice pro požární signály. O sto let později se začaly zakládat i hasičské
sbory. Hlavně na venkově se

Florián jako kult
V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní charakter a bylo rozšířeno zejména mezi venkovským lidem. Stal se typickou postavou štítových
výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých
obrázků a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako
jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích. Často se objevoval i na morových sloupech ve společnosti
morových patronů, jak je tomu třeba v Poličce, Hostivicích nebo
Velvarech. Jeho obraz najdeme ve velehradské bazilice, jeho socha zdobí hlavní oltář kostela v Borovanech.
Wikipedie

spolky hasičů staly významnými účastníky společenského
života – podílely se na tradičních zvycích, pořádaly taneční zábavy.
Věřící se ke sv. Floriánovi
obraceli s prosbami o ochranu svého domu před ničivými
živly nejen v osobních modlitbách, ale také při bohoslužbách konaných u jeho soch
na veřejných prostranstvích.
Spojení světce s vodou je zřejmé, v ní našel svou smrt. Ale
jaká je souvislost s ohněm?
Podle legendy prý ještě jako
mladík zachránil svou modlitbou hořící dům.
Ochránce před ohněm bylo
velmi zapotřebí, protože požáry ničily obydlí, která se
stavěla z velké části ze dřeva,
na venkově i ve městech.
Z obav před ohněm vzešla řada pověr a magických úkonů a to nejen na den sv. Floriána, kdy se nesměl rozdělávat
oheň a také se neměla nosit voda, aby byl dům chráněn před
pohromou.
„Dobrý sluha, ale zlý pán“
se usmiřoval oběťmi: házely
se do něj chlebové drobečky
a když skučel v komíně vítr,
hodila se do ohně hrst mouky.
Při bouři se na ochranu před
bleskem zapalovaly hromničky, svíčky svěcené v kostele
o Hromnicích (2.2.). Zvláštní
pozornost věnovali lidé ohni
při některých svátcích. O Vánocích se dávaly ohni zbytky
jídla ze štědrovečerního stolu,
na ochranu před požárem se
musely svěcenou vodou na Tři
krále vykropit v domě všechny místnosti, za krovy se zastrkávaly o Velikonocích svěcené proutky kočiček, věnečky
z březových větviček přinesené z oslav Božího těla, uhlíky
ze svatojanského ohně a jistě by se našly i další pověrečné úkony.
Sv. Florián má svátek 4.
května.
Andulka Brabcová

Svoz odpadu
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!!! POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
POZOR
- NEPŘEHLÉDNĚTE

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Proč sbíráme tyto odpady?
Možná
někdy
vyhodíte
do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky
barev či použitý olej a přitom
si říkáte: „Vždyť toto malé množství nemůže nikomu

a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu,
který obsahuje látky škodlivé
lidskému zdraví i přírodě a to
i ve velmi malém množství

– těžké kovy (např. olovo,
rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se
tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním

odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se
objeví v našem potravinovém
řetězci.

Sběr v termínu
4. dubna 2020
pro obce
Ločenice
a Nesměň
byl zrušen.
Náhradní termín
bude oznámen.
Předpokládáme,
že na podzim.

Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří např.:
Ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory,
počítačové monitory
zářivky, úsporné žárovky, teploměry
olověné akumulátory z osobních vozidel
suché články (monočlánky)
barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky,
ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů,
detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:
matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků
WC mísy, umyvadla
kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
staré oděvy, boty apod.

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující
azbest (eternit).
Tento odpad nebude odvezen, bude ponechán
na místě.

Jak probíhá sběr?

Upozornění!

Nákladní automobily Zhotovitele v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy
Marius Pedersen a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte
odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce Ločenice, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví
Obecní úřad v Ločenicích.
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SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2020, PLATNÝ OD 6. 1. 2020
Komunální
odpad

BRKO

1x za 14 dní
STŘEDA
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
ČTVRTEK
STŘEDA
NESMĚŇ
LICHÝ TÝDEN
Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hod

LOČENICE

ČTVRTEK

PLASTY

PAPÍR

1x za 14 dní
ČTVRTEK
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
ČTVRTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

SKLO

Kovové obaly

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 30 dní

Svozový plán pro komunální odpad v roce 2020
MĚSÍC

Zelená známka
Svoz 52x

Červená známka
Svoz 42x

Žlutá známka
Svoz 26x

Modrá známka
Svoz 13x

leden

každý týden

1, 2, 3, 4, 5

1, 3, 5

3

únor

každý týden

6, 7, 8, 9

7, 9

7

březen

každý týden

10, 11, 12, 13

11, 13

11

duben

každý týden

14, 15, 16, 17, 18

15, 17

15

květen

každý týden

19, 21

19, 21

19

červen

každý týden

23, 25

23, 25

23

červenec

každý týden

27, 29, 31

27, 29, 31

27, 31

srpen

každý týden

33, 35

33, 35

35

září

každý týden

37, 39

37, 39

39

říjen

každý týden

40, 41, 42, 43, 44

41, 43

43

listopad

každý týden

45, 46, 47, 48

45, 47

47

prosinec

každý týden

49, 50, 51, 52, 53

49, 51, 53

51

Svoz podle
kalendářních
týdnů

Změna ceny ročních - jednorázových známek a pytlů na odpad
Zastupitelstvo obce Ločenice odsouhlasilo na svém 13. zasedání dne 28. 11. 2019 navýšení ceny
poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2020.

V roce 2020 bude svoz komunálního odpadu se žlutými
známkami i nadále probíhat 1x
za 14 dní lichý týden.

ZELENÁ
ZNÁMKA

ČERVENÁ
ZNÁMKA

ŽLUTÁ
ZNÁMKA

MODRÁ
ZNÁMKA

2 370 Kč

2 150 Kč

1 600 Kč

1 050 Kč

Svozový plán pro BIO odpad v roce 2020
Měsíc

Den

Měsíc

Den

Březen

25. 3.

Srpen

12. 8., 26. 8.

Duben

8. 4., 22. 4.

Září

9. 9., 23. 9.

Květen

6. 5., 20. 5.

Říjen

7. 10., 21. 10.

Červen

3. 6., 17. 6.

Listopad

4. 11., 18. 11.

Červenec

1. 7., 15. 7., 29. 7.

JEDNORÁZOVÁ JEDNORÁZOVÝ
ZNÁMKA
PYTEL
100 Kč

120 Kč

14

Plánované akce obcí 2019-2020

Číslo
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Leden - únor - březen

2020

Plán akcí Ločenice 2020

Plán akcí Nesměň 2020

30. 04. 2020 – Stavění májky – hřiště (pořádá obec + SDH)

30. 04. 2020 – Stavění májky pod hasičskou zbrojnicí v Nesměni.
06. 06. 2020 – Výročí 670 let založení obce
+ 95 let založení Sboru dobrovolných hasičů
+ sraz rodáků obce Nesměň.
Celodenní kulturní program, zahájení 10:00 hod.
20. 06. 2020 – Nesměňská rocková pou pod pergolou.
Účinkují: rocková kapela Kredencz + hosté
18:00 - 02:00 hod
28. 06. 2020 – Nedělní pouové posezení s kapelou Šumavanka
Václava Rožbouda.
14:00 - 15:00 Mše svatá u kapličky
15:00 - 22:00 Vystoupení kapely Šumavanka pod pergolou
11. 07. 2020 – Rockový večer pod Nesměňskou pergolou
s kapelami Rodinné klenoty a KABÁT revival Plzeň
19:00-02:00 hod.
02. 08. 2020 – Divadlo pod Nesměňskou pergolou
vystoupí divadelní soubor J. K. Tyla z Českých Budějovic
17:00 hod.

30. 05. 2020 – Dětský den – sportovní areál Ločenice (pořádá obec)
20. 06. 2020 – Memoriál Václava Šmejkala – hřiště (pořádá SDH)
27. 06. 2020 – Výstava stabilních motorů a staré techniky – park Ločenice
(pořádá obec)
04. 07. 2020 – Oslava 660 let založení obce Ločenice.
25. 07. 2020 – Rybí hody – hřiště (pořádají místní rybáři + obec)
08. 08. 2020 – 6. ročník fotbalové turnaje o pohár starosty obce, večer disco,
(pořádá obec)
04. 09. 2020 – Rozloučení s létem – hřiště (pořádá SDH)
26. 09. 2020 – Drakiáda – kopec Stráž (pořádá obec)
10. 10. 2020 – Soukromá akce (hřiště)
14. 11. 2020 – Posezení s důchodci s dechovkou – sál (pořádá obec)
29. 11. 2020 – Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
04. 12. 2020 – Valná hromada SDH Ločenice – sál (pořádá SDH)
05. 12. 2020 – Čerti (pořádá obec)
31. 12. 2020 – Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)

POZOR - Po dobu mimořádných opatření jsou otevírací hodiny změněny!

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE
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

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

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

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 - 9:00
Úterý
7:00 – 10:00 / 15:30 – 16:30
Středa
ZAVŘENO
Čtvrtek
7:00 – 10:00
Pátek
7:00 – 10:00 / 15:30 – 16:00
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

Hlášení poruch

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

E.ON:
800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

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

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

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.

Číslo
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2020

15

Inzerce

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

Kominictví Jindřich Hlavatý
Provádíme čištění a provozní
revize spalinových cest,
vložkování komínů, opravy
komínů na pevná
i plynná paliva
Jsme členy společenstva kominíků ČR

Provozní revize
spalinových cest
Revize kotlů na tuhá paliva
Čištění komínů
Stavby komínů
Opravy komínů
Vložkování komínů
Opravy přístupových lávek
Tel: 604 921 335 / 380 311 393
E-mail: jindrichhlavaty@seznam.cz

Netřebice 53, 382 32 Velešín
IČO: 72148390

16

Inzerce

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
ZÁKUSKY MINIZÁKUSKY KLASICKÉ DORTY
ATYPICKÉ DORTY DORTY NA PŘÁNÍ SVATEBNÍ DORTY

Číslo

21
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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

2020

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 19. 6. 2020.
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.

