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Rekonstrukce silnice směr Svatý Jan
nad Malší bude již brzo zahájena

Jsem velmi rád, že Vám mohu se stoprocentní jistotou oznámit, že se v brzké době
začne opravovat silnice III/1567 směr Svatý Jan nad Malší. Konečně se zbavíme těch
nerovností a hrbolů, které tento úsek přináší. Nebylo lehké to prosadit, ale povedlo
se. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci i s uzavírkou provozu. Udělat pouze asfaltový povrch by nesplnilo to podstatné.
Pro nás je důležité položit nový vodovod a novou kanalizaci. Vše je již ve stavu nouze. Dále nás čekají nové chodníky
a veřejné osvětlení. Vybudují se též nové
zastávky autobusu a přechod pro chodce.
Výběrové řízení proběhlo 24. února 2021

9.

8.

Z obce Ločenice

a vyhrála jej firma EUROVIA CS a.s. za cenu 27.605.006,45 Kč bez DPH. Tato částka bude rozpočítána dle jednotlivých úseků
mezi naši obec a Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje. Pro naši obec je to velká
finanční investice a tak si musíme pomoci
úvěrem. Je to opravdu poslední šance, kdy
to můžeme udělat. Samozřejmě máme požádáno i o dotace. Pokud se vše povede tak
jak má, tak tento úsek pozvedne Ločenice
zase trochu někam nahoru a bude se nám
všem krásně jezdit po nové silnici a chodit
bezpečně po nových chodnících.
Jaroslav Bína, starosta obce

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
rok od začátku pandemie máme
za sebou. Bohužel situace se vůbec
nelepší a naopak přibývá stále více
nakažených. Všichni jsme se těšili,
že konečně uděláme nějakou kulturní akci a společně
se pobavíme někde u piva. Hodně dlouho to nebude možné. I já prožívám Covid
19 a mohu potvrdit, že to není nic
jednoduchého.
V minulém čísle zpravodaje jsem
sliboval, že budeme i v tomto roce budovat. V nejbližší době začne
„Rekonstrukce silnice III/1567 - Ločenice směr Sv. Jan nad Malší“. Bude to pro naši obec významná akce.
Budeme vrtat další nový vrt na pitnou vodu, na který máme již schválenou dotaci. Pokusíme se udělat
nový chodník v Ločenicích, směr
od hřiště a v plánu je prodat parcely na ZTV 2. I přesto, že nebudou
žádné kulturní akce, tak budeme pilně pracovat. Jaro máme za dveřmi
a snad s ním přijde i lepší nálada.
Máme před sebou Velikonoční svátky. I když se budeme muset držet
všichni doma, i tak Vám chci všem
popřát pohodové velikonoční svátky
a hodně jarního elánu.
Dodržujte, prosím, všichni veškerá
vládní nařízení, ať už konečně dokážeme virus porazit.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Ochranné respirátory pro občany Ločenic a Nesměně zdarma
Obec Ločenice zakoupila ochranné respirátory třídy FFP2, KN95.
Kdo z občanů má o respirátory zájem, může se dostavit na Obecní úřad, Poštu Partner,
do obchodu Jednota
Coop v Ločenicích nebo do obecní prodejny
v Nesměni. Respirátory jsou pro vlastní potřebu a zdarma.

Očkování brání těžkému průběhu nemoci
Podle optimistických scénářů se situace otočí k lepšímu spíš koncem března a dál. Zásadní zlom ale čekejme, až nastoupí efekt
vakcinace seniorních skupin. Už nyní má za sebou jednu dávku
vakcíny zhruba 60 procent lidí starších osmdesáti let a 30 procent
má očkování ukončeno oběma dávkami. Nabíhá očkování u lidí
starších 70 let, naočkováno je zhruba 20 procent jednou dávkou.
Dá se očekávat, že u seniorů se efekt vakcinace populačně projeví
v druhé polovině dubna. Očkování brání zejména těžkému průběhu nemoci, a pokud se synergicky sejde standardní brždění s efektem vakcinace, tak lze očekávat mnohem optimističtější čísla.
(S využitím Novinek.cz ze dne 17.3.2021, redakčně kráceno)

Letošní tříkrálová sbírka
proběhla netradičně
Vzhledem k epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity České republiky, že
kolednické skupinky do ulic
nevyrazily. Přispět
se mohlo formou
online dárcovství
prost řednictvím
DMS zprávy nebo
převodem
na sbírkový účet.
Ve dnech 11. ledna
až 24. ledna byly v našich obcích umístěny Charitou Kaplice zapečetěné kasičky, kam
mohli občané vhodit finanční
příspěvek. Jednalo se celkem

o tři kasičky, které byly v prodejně Jednota Coop v Ločenicích, na Poště Partner v Ločenicích a v obecní prodejně
v Nesměni.
Celkem se vybralo
7.460,- Kč. Všem
dárcům patří velké
poděkování. Přispět lze až do 30.
dubna a to buď
do on-line pokladničky nebo převodem na sbírkový účet. Více
informací získáte na internetových stránkách www.charita.cz.
M. Fanglbauerová

Příměstské tábory v Nesměni
letos nebudou

Milé děti a vážení rodiče,
bohužel jsme nuceni tento rok příměstské tábory v Nesměni zrušit vzhledem k pandemické situaci. Moc nás to všechny mrzí
a doufáme, že se v příštím roce opět uvidíme a prožijeme společně nové zážitky. Přejeme vám krásné prázdniny a všem hodně zdravíčka.
S pozdravem Eliška, Janča, Pepa

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 26. května 2021 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 z minulého kola
je paní Bartyzalová, která
správně uhodla, že se jedná
pohled na Větrnou Hůrku
u Nesměně.
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Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem
území se koná už od roku 1869.
Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu
naší země s minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je
naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek
o ekonomické činnosti obyvatel
a ve spojení s údaji o vzdělání,
bydlení či složení domácností
umožňují analyzovat například
situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících
seniorů či lidí bez příjmu. Data
jsou podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lokalitách. Pomáhají při
tvorbě nových pracovních míst,
nabídky služeb nebo programů
podpory sociálně slabších.
Sčítání v letošním roce začíná
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online, prostřednictvím elektronického sčítacího

formuláře, který bude od 27. 3.
2021 zveřejněn na www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci
„Sčítání21“. S elektronickým
sčítacím formulářem je sčítání
bezpečné a snadné. Můžete ho
vyplnit odkudkoliv a bez kontaktu se sčítacím komisařem.
Formulář obsahuje nabídková
menu („našeptávače“)
u slovních
odpovědí
a automaticky
zobrazuje otázky
na základě
vyplněných
údajů (například u dítěte není zobrazována otázka na zaměstnání). Umožňuje logické
kontroly vazeb mezi odpověďmi a nabízí kontextové návody
k vyplnění a odeslání. Kromě
češtiny je dostupný v 7 dalších
jazycích (angličtina, němčina,
polština, ruština, ukrajinština,
vietnamština, romština).
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Listinné sčítací formuláře budou
do domácností doručovat sčítací komisaři. Vzhledem k epidemické situaci budou služby sčítacích komisařů upraveny tak,

aby se omezil osobní kontakt
s obyvatelstvem. Komisaři pouze předají listinný sčítací formulář, odpovědní obálku či cizojazyčné překlady formuláře.
Při distribuci formulářů budou
vybaveni ochranou úst a nosu
a budou dodržovat veškerá aktuálně platná hygienická opatření. Komisař se dostaví
vpředemoznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před
vaším
domem. Do domů vstupuje pouze ve výjimečných případech a jenom
tehdy, pokud ho o to respondent požádá, například kvůli omezené pohyblivosti. Pokud jste v karanténě nebo máte
příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím ohleduplní.
Řiďte se nařízením krajské hygienické stanice a vyhněte se
osobnímu kontaktu se sčítacím
komisařem.
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Jsou
zjišťovány výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete

vyplňovat údaje o domě či bytě,
kde bydlíte, a o všech osobách,
jež tam společně žijí. Zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech
čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou
a způsob vytápění. Ve formuláři se dále zjišťuje i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním,
informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání
a místě pracoviště nebo školy.
Otázky týkající se národnosti
a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách,
které v bytě bydlí, potřebujete
jejich jména, rodná čísla nebo
čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození. Pro vyplnění sčítacího formuláře je potřeba tyto
údaje uvést, aby bylo zajištěno,
že se každý sečte právě jednou.
Dotazy
nejsou
směrovány na majetkové poměry ani
na zdravotní stav. Přehledný
seznam všech otázek najdete
v nápovědě k listinnému sčítacímu formuláři.
Více informací naleznete
na www.scitani.cz
Hana Huličková,
podatelna obce

Průběh sčítání
Příprava na sčítání

Sčítání online

Listinné sčítání

Zpracování výsledků

Zveřejnění výsledků

do 26. 3. 2021

27. 3. - 9. 4. 2021

17. 4. - 11. 5. 2021

12. 5. - 31. 12. 2021

od 2022





Pohyb obyvatel Ločenice a Nesměň v roce 2020

V průběhu roku 2020 se v našich obcích narodilo 11 dětí – 5
dívek a 6 chlapců. Do obce se přihlásilo 30 občanů k trvalému
pobytu – 14 žen a 16 mužů. Odstěhovalo se 23 osob – 11 žen
a 12 mužů. Přímo v obcích, z domu do domu, se přehlásily 4 osoby. V roce 2020 zemřelo 6 spoluobčanů.

Narození: 11
Přistěhovaní: 30
Odstěhovaní: 23
Stěhování v rámci obce: 4
Úmrtí: 6

Stav obyvatelstva k 31. 12. 2020
je 741* trvale hlášených obyvatel.
* k 31. 12. 2020 jsou nově
započítáni i trvale hlášení cizinci

Počet obyvatel za posledních 5 let:
Část obce
Ločenice
Nesměň
celkem

k 31. 12. 2016
551
151
702

k 31. 12. 2017
547
154
701

Počet obyvatel
k 31. 12. 2018
558
146
704

k 31. 12. 2019
569
152
721

k 31. 12. 2020
591
150
741

4

Z Nesměně

Číslo

25

Leden - únor - březen

2021

Prodejna v Nesměni je v provozu díky vám.
Naší snahou je spokojený zákazník
Stalo se již tradicí, že na těchto stránkách přispívám se svými postřehy z naší Obecní
prodejny v Nesměni. Je to až
k neuvěření, ale již pátým rokem společně zachraňujeme
naši prodejnu před uzavřením. Za tu dobu se provozní doba ustálila a sortiment
rozšířil a nadále je upravován
dle aktuálních potřeb zákazníků. A co nemáme, ráda na Váš
podnět objednám. Nejsme totiž neosobní řetězec, který
prodává jen to, co mu dodají
z centrálního skladu. Nabízíme to, co vy kupujete a v takovém množství, aby bylo právě
dost pro každého z Vás. A pokud se mi to právě nepovedlo
odhadnout, prosím o pochopení. Však nás tu zas tolik není.
A já budu ráda, pokud mi sami řeknete, co Vám v prodejně
chybí. Ale myslím, že to Vy,
moji zákazníci, za ty 4 roky
co to spolu vedeme, již sami
víte. No a pokud bude někdo
z Vás v karanténě, taky najdeme způsob, jak k Vám nákup
dopravit.
Současná situace není jednoduchá a zavedené restrikce se

mohou projevit na psychickém
stavu nejednoho z nás. A proto
v této době obzvláště, je dobré
myslet jeden na druhého a byť
bezkontaktně, tak o to více,
podporovat komunitní sounáležitost. A myslím si, že u nás
to tak funguje.
Na začátku první vlny pandemie, zjednal starosta šité roušky tak, že si u místních žen objednal jejich ušití. Ty se pak
zdarma rozdávaly občanům.
Nikdo nemusel mít strach, že
si ani na nákup nedojde. Nyní, když roušky vystřídaly respirátory, opět přibyla nejedna
vráska. Já osobně jsem sedla k počítači a snažila jsem

se objednat online respirátoty, které bych mohla prodávat.
Ale buď se nedaly sehnat nebo
byly tak předražené, že by mi
čest nedala spát je prodávat.
A tak mne napadlo zajít za starostou. Šla jsem za ním víceméně s obavami, že nevím, co
bude na konci týdne, až přijdou zákazníci v ručně šitých
rouškách na nákup a já jim budu muset říct, že nemohou dál.
Náš starosta mou situaci hned
vyřešil. Respirátory sehnal ještě v době, kdy byly za rozumnou cenu a objednal je pro potřeby místních. Takže jsem
hned ten samý den odcházela z Obecního úřadu s deseti

krabicemi respirátorů FFP2.
Nesla jsem je jako poklad.
Dva dny před zavedením povinnosti nosit respirátory, jsem
u nás v Nesměni zdarma rozdávala to, co jiní v lékarně kupovali za 63 Kč. (126 Kč stály
2 respirátory v nejmenované
lékarně ten samý den.) Samozřejmě, že za chvíli v krabici nebyl ani jeden. Ale trvalo
to jen pár dní a pan starosta mi
volal, že dorazila další dávka
a mohli jsme doplnit zásoby.
V lavině všech těch negativních zpráv, které se na nás valí zleva i zprava, mám potřebu vyzdvihnout to dobré, co
se u nás děje. Myslím si, že ne
každý starosta se takto stará
o své občany. Tímto bych mu
ráda poděkovala a popřála silné zdraví.
Na závěr Vám všem chci poděkovat za bezproblémové dodržování vládních nařízení, po celý
rok jejich platnosti jste byli skvělí. Dál už Vám jen všem přeji
pevné zdraví a dostatek psychických sil do dalších týdnů.
Krásný den
a veselé Velikonoce
Kamila Klenková

Rybník „Dolňák“ v Nesměni byl opraven

Jak bylo uvedeno již v předchozím zpravodaji, došlo k opravě
rybníku „Dolňák“ v Nesměni.
Odřezal se starý plot a vybourala se rozpraskaná betonová

podezdívka. Vyčistilo se dno,
které bylo za ta léta již docela zanesené. Panely, které ohraničovaly boky rybníka, se nahradily
lomovým kamenem. Vyměnily

se roury na přívod vody, stávající stavidlo se opravilo speciální hmotou a osadila se nová
hradítka. Nyní se čeká na příznivější počasí a uvolnění vládních

opatření. Postupně se doupraví
terén, zaseje tráva, přidá se zeleň a lavička k posezení. Celková oprava vyšla na 322.560,- Kč.
M. Fanglbauerová
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Mateřská škola

5

V květnu bude zápis nových dětí do mateřské školy
Začátek nového roku u nás
v mateřské škole byl po Vánocích poklidný, dětí chodilo
stále dostatek. Téměř plný počet se držel skoro po celou dobu až do uzávěry mateřských
škol 1. března 2021. Byli jsme
za tak vysoký počet rádi, byla
to známka, že do školky chodily děti vždy zdravé bez rýmy
a kašle.
V lednu bylo nádherné zimní
počasí a to nám popřálo spousty sněhu, děti byly nadšené
z této nadílky a dostatečně se
vyřádily na našem minisvahu
na louce, kde bobovaly, stavěly sněhuláky a koulovaly se.
Také jsme všichni, i opravdu
nejmenší děti, zvládli vycházku přes ves až do lesa za hřištěm. Mysleli jsme na zvířátka
v zimě a donesli jsme do krmelce krmení pro srnky, zajíce a jinou lesní zvěř a nasypali
ptáčkům do krmítka i pod stromy zrní a jiné ptačí dobroty.
V lednu nás navštívila opět, jako každý měsíc, paní Balková
ze ZUŠ Trhové Sviny, se kterou spolupracujeme při hudebních činnostech. Má připravené hudební hry, rytmické
cvičení a pro děti je to vždy vítané zpestření.
V únoru k nám také zavítala paní lektorka s programem
Zkusme to zdravě a děti
zábavnou formou poučila
o zdravém a nezdravém stravování. Na závěr všechny děti obdržely Diplom za účast
v projektu Zdraví dětem a také dostaly zdravé mlsání v podobě ochuceného mlíčka. Pokud se chcete dozvědět více
o tomto projektu, navštivte
webové stránky www.projektzdravidetem.cz nebo www.
zkustozdrave.cz.
Nesmíme zapomenout na masopustní karneval, který jsme
si v únoru ve školce všichni
náramně užili.
Další aktivity, včetně divadel a výletů, jsme byli nuceni
omezit na úplné minimum.

Ještě chceme sdělit informaci, že v únoru o jarních prázdninách v naší mateřské škole
proběhl velký úklid – čištění
koberců a podlah, dezinfekce
prostor a nábytku. A ještě nám
náš zřizovatel, obec Ločenice,
zakoupil novou pračku, stará
bohužel již dosloužila. To samé se týkalo i ledničky, která

měla už také svá léta. Velice tímto našemu zřizovateli
děkujeme.
Bude probíhat na dálku, bez
přímé účasti dětí a rodičů
ve školce. Rodiče mohou zasílat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v termínu od 2. do 16.května 2021
poštou nebo osobním podáním

ve školce. Sledujte naše webové stránky, kde budou veškeré informace k tomuto zápisu
www.mslocenice.cz
V nynější době je naše školka
uzavřena a až se situace zlepší,
snad se tady brzy zase všichni
ve zdraví shledá
Olga Becherová,
Andrea Bulková
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Knihovna Ločenice bude v automatizovaném systému
Od února tohoto roku se stal
novým knihovníkem pan Jaroslav Sedlák z Ločenic. Byla upravena provozní doba
knihovny a to na každou středu
od 15:30 do 17:30 hodin.
Nově byla před knihovnu
umístěna inzertní vitrína, kde
můžou být vyvěšeny Vaše inzeráty (prodám, koupím, sháním, daruji, atd.). Inzeráty,
prosím, vhazujte s telefonním
číslem do schránky pod vitrínou. V letošním roce bylo zakoupeno již 17 knižních novinek a nově přibyly také dva

časopisy, které vycházejí každý měsíc - Spark (rockový magazín) a Záhady života.
Knihovna má svou stránku na facebooku s názvem
Obecní knihovna Ločenice,
kde jsou zveřejňovány knižní novinky ve fondu knihovny
a další informace. Kvůli vládním nařízením je v současné době knihovna uzavřena,
ale po dohodě s panem Sedlákem je možné si domluvit výpůjčku knih tzv. „z okénka“.
Pana Sedláka můžete kontaktovat buď e-mailem na adrese

jaryel@seznam.cz nebo na telefonním čísle 725 421 599.
Obec Ločenice na konci roku
2020 podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven
Ministerstva kultury na zapojení obecní knihovny Ločenice
do regionálního automatizovaného systému s realizací v roce 2021. Jedná se o nové vybavení - počítač, LCD dotykový
monitor, multifunkční tiskárna, projektor, čtečka čárových
kódů a bezdrátový set klávesnice a myši v celkové výši

39.131,- Kč. Naše spoluúčast,
která bude hrazena z rozpočtu
obce je 31% (tj. 12.131,- Kč).
Pokud bude tato dotace schválena, tak se knihovna zapojí do regionálního automatizovaného systému regionu České
Budějovice provozovaného Jihočeskou vědeckou knihovnou.
Bude zprovozněn on-line katalog, ve kterém najdete veškerý
fond knihovny v Ločenicích.
Přes on-line katalog si budete
moci knihy, dle zadaných kritérií, předem vybrat a poté rezervovat. M. Fanglbauerová

Pergola ve sportovním areálu má novou podlahu
I v našem sportovním areálu
se budovalo. Jak asi všichni víte, podlaha pod pergolou nebyla již žádná sláva. Nerovný povrch často bránil k usazení stolů
a v zadní části se již začala stará dlažba rozjíždět. Zastupitelstvo obce rozhodlo nechat udělat podlahu novou. Položila se
zámková dlažba a celá plocha
se i částečně zvětšila. Dále se

zpevnila příjezdová cesta a celá plocha před chatou. Celá léta, při sebemenším dešti, nás tu
trápilo bláto. Pro zlepšení celého chodu chaty byl v zadní části
osazen plastový septik, který zachytí vše, co se z chaty bude vypouštět. Tak jenom doufám, že
budeme moci společně vše vyzkoušet při nějaké obecní akci.
Jaroslav Bína, starosta obce

Pošta v Ločenicích poskytuje služby již tři roky
Pošta Partner v Ločenicích je
v provozu od 4. prosince 2017.
Je poštou, kterou provozuje
obec Ločenice.
Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty, poskytuje všechny základní
služby, tj. příjem či
výdej listovních a balíkových
zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, dále pak
vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, obsluhu SIPO,
prodej poštovních cenin, kolků a zboží a elektronických
dálničních známek. V současnosti je již samozřejmostí,
že balík na dobírku, či platbu
za poštovní služby nebo zboží můžete i na malé poště jako
je pošta v Ločenicích zaplatit

platebními kartami všech peněžních ústavů. Od února minulého roku zde byl zahájen
prodej základních
léků, vitamínů a potravinových doplňků
farmaceutické
společnosti ExclusivPharm, SE. Přes
terminál společnosti SAZKA a.s. si na poště v Ločenicích můžete vsadit svá oblíbená čísla Sportky, či koupit
stírací losy. Jelikož je provozovatelem Pošty Partner v Ločenicích obec Ločenice, mohou zde občané platit poplatek
za svoz komunálního odpadu
a poplatek z držení psa (příp.
psa přihlásit nebo odhlásit).
Chtěla
bych
poděkovat
za vaši ohleduplnost, když

vstupujete na poštu se zakrytými ústy a jednotlivě a za trpělivost, když čekáte před poštou, než je odbaven zákazník
před vámi.
Obec Ločenice zakoupila pro
občany z Ločenic a Nesměně ochranné respirátory třídy FFP2, KN95. Kdo má

o tyto respirátory zájem, může si je kromě obchodu Jednoty v Ločenicích nebo obecní
prodejny v Nesměni, vyzvednout i na Poště Partner v Ločenicích. Respirátory jsou pro
vlastní potřebu a zdarma.
Hana Huličková,
Pošta Partner Ločenice

Ještě pro zajímavost malá statistika provozu pošty
a terminálu spol. SAZKA a.s. za rok 2020:
počet poštovních transakcí
počet finančních transakcí
počet přijatých balíků
k odeslání
počet vydaných balíků a dopisů
sázkové hry
vsazeno 247 sázenek
vyplacené výhry
stírací losy
prodáno 118 ks za
vyplacené výhry

5493
7245
247
1561
za 18 330,- Kč
5 507,- Kč
za 18 810,- Kč
za 16 080,- Kč
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Velikonoce

Přejeme vám š astné a veselé Velikonoce
Velikonoce jsou spojeny s obdobím lidových tradic a s vítáním jara. Jejich přesné
datum se každý rok mění v závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Vajíčka, mazanec, beránek a jehněčí neodmyslitelně patří k Velikonocům a také
Boží milosti.

Pašijový týden velikonoční tradice a zvyky
Škaredá středa nebo také sazometná středa: jméno získala podle toho, že se tento den
vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé
neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším
roce. Škaredá středa přísluší
do pašijového týdne, v tento
den se Jidáš mračil na Ježíše.
Zelený čtvrtek: Český přívlastek zelený byl převzat
z němčiny, kde zkomolením
původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) vznikl
Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se v tento
den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk
celý rok zdravý. O Zeleném
čtvrtku se při liturgii naposledy rozeznívají kostelní zvony

a utichají až do velikonoční vigilie („odlétají do Říma“; viz
též pověsti o zvonech), místo
zvonů a zvonků nastupují řehtačky, klapačky a hrkači.
Velký pátek: den Kristova
ukřižování, je v lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly
otevírat hory, které vydávaly své poklady a v tento den
se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být
očarovaná; nesmělo se hýbat
se zemí (rýt, kopat, okopávat)
ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve.
Bílá sobota: den ve znamení hudby a lidových tradic jako symbol ukončení pátečního půstu. Znamená čas

na pečení velikonočních beránků a mazanců.
Neděle velikonoční: (Vzkříšení) Vlastní den oslav Velikonoc. Tradičně byl ve znamení dobrého jídla, slavnostního
oblečení pokud možno s novými částmi oděvu a všeobecného veselí. V církvi se koná nejslavnější bohoslužba
náboženského roku. Začátek
tradičně bývá o půlnoci mezi Bílou sobotou a následující
nedělí, ale z praktických důvodů se často začíná dříve, ještě
na Bílou sobotu večer. Součástí bohoslužby bývá i udělování křtu, především katechumenům, kteří se předtím na křest
delší dobu připravovali, a obnova křestních slibů u stávajících členů náboženské obce.

Boží milosti a smažené růže podle M. D. Rettigové
30 dkg hladké mouky,
5 dkg másla, 2 žloutky,
1 celé vejce, 3 lžíce smetany,
3 lžíce vína (či rumu),
2 lžíce cukru tlučeného,
trochu soli, cukr na posypání,
30 dkg másla na smažení.
Pracovní postup: Dej mouku na vál, rozdrob v ní kus
másla, udělej uprostřed důlek, vraz do něho dva žloutky, jedno celé vejce, dej
k tomu smetanu, 3 lžíce vína, trochu cukru, trochu soli
a těsto dobře propracuj jako
na tuhé nudle, pak je rozválej a rozkrájej kružadlem buď
na čtverhránky, nebo na tříhránky a tyto usmaž v rozpáleném másle, načež je posyp
cukrem a dej na stůl.
Z tohoto těsta mohu se také

dělat tak zvané „růžové koblihy“ (růže), a sice takto: těsto
rozválej, načež z něho kulatou, okrouhle vroubkovanou
formičkou vypíchej růžičky,
pomaž uprostřed trochu bílkem, vždy tři přilep na sebe,
uprostřed prstem udělej důlek, pak hoď do rozpáleného

přepuštěného másla a nech
je smažit. Musí ale být hodně másla, aby plavaly. Když
jsou hezky do zlatova usmaženy, dej doprostřed každé
buď kousek zavařeného rybízu nebo jednu zavařenou
višni a posyp cukrem tak to
na stole pěkně vypadá.

Symboly
Velikonoc
Vajíčko, symbol nového
života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už
ve starověkém Egyptě či Persii se na svátky jara barvila
červeně vajíčka (červená jako
symbol dělohy). Zdobení skořápek vajec však může sahat
až do pravěku. V souvislostí
s lidovou tradicí se zvyk tato
vejce malovat udržuje i nadále (označení „kraslice“ je pak
odvozeno od červené barvy).
Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla
jíst v postní době jakožto lacticinie. V západním křesťanství
se vejce vykládá jako symbol
zavřeného hrobu, z něhož vstal
Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. Ve východním křesťanství se červené vykládá jako
krev Krista.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním
křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich
spálení o Popeleční středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny
v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby.
Symbolika zajíce pochází
z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre.
Podle legendy bohyně Eostre
proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak
z vděčnosti každé jaro kladl
vejce jako pták.
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
proběhne v Ločenicích i Nesměni 17. dubna
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.

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)
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!!

x

Jak probíhá sběr?
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.

Seznam zastávek - sobota 17. 4. 2021
8.00 – 9.15 hod – LOČENICE - u obecního úřadu
9.20 – 10.00 hod – NESMEŇ – u obecní prodejny

Upozornění!
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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Svozové plány pro rok 2021
Svozový plán pro rok 2021 - Platí od 7. ledna 2021
Komunální
odpad

BRKO

PLASTY
1100 l

PLASTY
a PAPÍR 240 l

PAPÍR
1100 l

SKLO

Kovové obaly

LOČENICE

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

1x za 4 týdny
PÁTEK
dle rozpisu

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 30 dní

1x za 30 dní

NESMĚŇ

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

1x za 4 týdny
PÁTEK
dle rozpisu

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 30 dní

1x za 30 dní

Svozový plán pro směsný komunální
odpad platný od 7. ledna 2021
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SVOZ 1x za 14 dní
sudý týden / ČTVRTEK
14. 1., 28. 1.
11. 2., 25. 2.
11. 3., 25. 3.
8. 4., 22. 4.
6. 5., 20. 5.
3. 6., 17. 6.
1. 7., 15. 7., 29. 7.
12. 8., 26. 8.
9. 9., 23. 9.
7. 10., 21. 10.
4. 11., 18. 11.
2. 12., 16. 12., 30. 12.

Svozový plán pro separovaný odpad –
PLAST, PAPÍR (popelnice v domácnostech) platný od 8. ledna 2021
MĚSÍC

PLAST / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK

PAPÍR / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK

8. 1.

22. 1.

5. 2.

19. 2.

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

5. 3.

19. 3.

2. 4., 30. 4.

16. 4.

28. 5.

14. 5.

25. 6.

11. 6.

23. 7.

9. 7.

20. 8.

6. 8.

17. 9.

3. 9.

15. 10.

1. 10., 29. 10.

12. 11.

26. 11.

10. 12.

24. 12.

Poplatek za komunální odpad v roce 2021
Od ledna tohoto roku došlo ke změně platby poplatku
za komunální odpad, o kterém
jsme Vás informovali v posledních dvou číslech obecního zpravodaje. Z 97 % všichni
naši občané zaplatili poplatek
včas nebo doložili potvrzení
o osvobození od poplatku.
Při platbě tohoto poplatku proběhlo několik diskuzí, proč
mám platit za odpad, když
pečlivě třídím a nemám žádný jiný odpad. Pro připomenutí informujeme, že komunální odpad není jenom odpad
směsný, který vhazujete většinou do kovové, či plastové popelnice u domu. Komunální
odpad je i odpad tříděný (plast,

papír, sklo, kov, olej, textil),
biologický, objemný a nebezpečný. V částce poplatku 600,Kč / rok / občan (u občanů nad
75 let 300,- Kč / rok / občan)
je tedy zahrnuta kompletní likvidace všech odpadů, které
jsou uvedeny výše. Nově tato
poplatková povinnost platí také pro rekreanty, tedy občany, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale vlastní v našich obcích
nemovitost, ve které buď trvale bydlí, anebo tuto nemovitost
během roku využívají k rekreaci. Poplatek činí 600,- Kč /
rok / nemovitost. Splatnost poplatku je do 30. června. Rekreanti mohou podotknout, že popelnici nemají a veškerý odpad

vozí zpět na místo svého trvalého pobytu. Nezáleží však
na tom, kde se odpadu zbavíte,
ale na tom, kde vznikl (např.
již vyprázdněním obalu).
Veškeré informace k odpadovému hospodářství najdete na našich internetových

stránkách www.locenice.cz/
odpadove-hospodarstvi (Obecně závazná vyhláška č.1/2020,
vyjádření
ombudsmana,
svozové plány, stanoviště
na shromažďování tříděného
odpadu,...).
M. Fanglbauerová

Svozový plán pro BIO odpad
Měsíc
Březen

31. 3.

Den

Měsíc
Srpen

Duben

14. 4., 28. 4.

Září

Květen
Červen
Červenec

12. 5., 26. 5.

Říjen
Listopad

9. 6., 23. 6.
7. 7., 21. 7.

Den
4. 8., 18. 8.
1. 9., 15. 9.,
29. 9.
13. 10., 27. 10.
10. 11., 24. 11.
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Číslo

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

Jaroslav Bína, starosta tel. 724 181 329
e-mail: starosta@locenice.cz
kancelář obce
tel. 702 124 413
e-mail: podatelna@locenice.cz
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

Pošta Partner Ločenice
Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529

tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz
Knihovna Ločenice
Budova čp. 165 (bývalá pošta)
Středa 15:30 – 17:30 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN

Leden - únor - březen

2021

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,

Mateřská škola Ločenice

25

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

Obec 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 / 16:00 – 16:30
Úterý :
ZAVŘENO
Středa:
7:00 – 10:00
Čtvrtek:
ZAVŘENO
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
budova bývalé školy, čp. 72
Pondělí 17:00 – 19:00

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

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa

Pouze na objednání

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
12:00 – 17:00
8:00 – 10:00

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

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

(ulice Na Humnech, u zemědělského družstva)

Naši občané mají možnost ukládat odpad do sběrného dvora
ve Velešíně.
Každý bude vyzván, při vjezdu do sběrného dvora, k předložení
občanského průkazu k ověření totožnosti a trvalého pobytu.
Ve sběrném dvoře lze bezplatně přijímat tyto druhy odpadu:
Pneumatiky, dřevo, dřevěný nábytek, objemný odpad – postele,
gauče, koberce, sedačky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, železo a kovy, textil, polystyren, eternit, nebezpečné odpady – plechovky od barev, ředidel, znečištěné hadry, olejové filtry, IPA, zpětný
odběr elektrozařízení, televize a monitory, drobné elektrozařízení –
rádia, počítače, vysavače, lednice, pračky, myčky, monočlánky.

Níže uvedené odpady lze dovézt v omezeném množství, a to
max. 1x ročně / 1 osoba. Platí od 11. 8. 2020:
pneumatiky
4 ks
stavební odpad
beton, cihly, tašky,směsné stavební odpady
350 kg
asfaltové směsi obsahující dehet – IPA, eternit
200 kg
objemný odpad
300 kg
Ostatní odpad bez omezení.
V případě většího množství než je uvedený limit, je možné odpad
uložit za poplatek (ceník za uložení odpadu je u obsluhy sběrného
dvora) nebo je možné si objednat velkoobjemový kontejner.

PROVOZNÍ DOBA:
Od 1. 3. do 31. 10.

pondělí až čtvrtek 12:00 – 17:00
pátek
10:00 – 17:00
sobota
8:00 – 13:00

Od 1. 11. do 28. 2.

pondělí až čtvrtek 11:00 – 16:00
pátek
10:00 – 16:00
sobota
8:00 – 13:00

Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 608 839 101
Upozorňujeme, že není možné vozit odpad do sběrného dvora v Trhových Svinech. Obsluha sběrného dvora odpad nepřevezme.

Číslo

25
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ZAHÁJENÍ ČINNOSTI BUDE PO ZRUŠENÍ OMEZENÍ
NA ZÁKLADĚ VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ

SVATBY, ROZLUČKY, SPOLEČENSKÉ A VIP
AKCE, NAROZENINOVÉ OSLAVY A JINÉ

FIRMA ŠUSTR

VODA
TOPENÍ
IČ: 12886343
Nesměň 81, 374 01
Ločenice

FACEBOOK:

LIMUZÍNOU PO JIŽNÍCH ČECHÁCH

Tel.: +420 773 119 552

www.svatbyslimuzinou.cz

PROVÁDÍME DODÁVKU
A MONTÁŽ
INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ
PALIVA

Kominictví Jindřich Hlavatý
Provádíme čištění a provozní
revize spalinových cest,
vložkování komínů, opravy
komínů na pevná
i plynná paliva

podle novely zákona
O ovzduší
č. 201/2012 Sb.

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

12

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

Jan Jezvík – motorové nářadí
Servis a prodej motorového
nářadí a zahradní techniky
* prodej kompletního sortimentu ﬁrmy STIHL
* prodej ND a doplňků
* záruční a pozáruční servis
Otevírací doba: PO – PÁ, 9:00 – 17:30
Nesměň 74, Ločenice, tel: 387 962 183

Číslo

25

Leden - únor - březen
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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

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 15. 6. 2021.
Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO: 00245208, MK ČR E 19248,
tel.: 702 124 413., mobil: 724 181 329, e-mail: starosta@locenice.cz. Polygrafický servis nakladatelství Typ, České Budějovice.

