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Tříkrálové sbírky
obdržela Charita
Velešín

V naší obci
jsou nové
autobusové
zastávky

Dětí se radovaly
ze zimních her.
Poznatky ze světa
ptáků i z vesmíru
je také zaujaly

Chlapcům z Ločenic
se uspořádání
koledy povedlo.
Zachovalou tradici
občané štědře
ocenili

Staročeská
koleda v Nesměni
se po dvou letech
pauzy opět
vydařila

Charita
ve prospěch
občanů

Ze Stráže
vidíme
nejvyšší horu
Českomoravské
vrchoviny

Otevírací
doby
a služby
v obcích

Termín na modernizaci silnice
Ločenice –Besednice je naplánován

Oprava vodovodních přípojek

Zde budou nové chodníky

Již koncem minulého roku jsem vás informoval o plánování modernizace silnice III/1567 – Ločenice Besednice. A nyní vám mohu sdělit, že termín na modernizaci tohoto úseku je již stanoven. Koncem měsíce února jsem jednal na Krajském úřadě v Českých Budějovicích
s vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb ohledně termínů na tento projekt. Předpokládaný termín je stanoven
na 07-11/2022. Modernizace komunikace III/14623 před křižovatkou v Ločenicích – část ČB a část ČK budou financovány z prostředků SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Na úsek v okrese

Český Krumlov předpokládáme dobu
realizace cca 15 dnů a na část v okrese
České Budějovice je realizace stanovena
na cca 55 dnů. Objízdné trasy budou stanoveny dodatečně. Dále se budou v těchto úsecích opravovat propustky pod silnicí. Naše obec se také s předstihem připravuje na plánovanou modernizaci. Necháme vyměnit 12 vodovodních přípojek a 1
hydrant v komunikaci kolem parku v Ločenicích. Vše je staré již několik desítek
let a než pak kopat do nového asfaltu, tak
to raději necháme vyměnit.
(Pokračování na straně 2)

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
opět Vás všechny zdravím v prvním jarním
čísle zpravodaje v roce 2022. Všichni dobře víte, co se děje na Ukrajině. I naše obec
se snaží pomoci nevinným lidem, do kterých
ruská armáda střílí. Zorganizovali jsme sbírku humanitární pomoci a vybralo
se mnoho potřebných věcí,
které jsem odvezl 21. března do Trhových Svinů na sběrné místo. Za to
Vám všem, kdo jste přispěl, moc děkujeme. Dále
jsme ve spolupráci se ZD připravili a vybavili
byt v družstevní bytovce, kde je možné ubytovat 6 uprchlíků. Dále se nám nabídla jedna rodina z Ločenic a poskytla ubytování pro
dalších 5 uprchlíků. Moc si vážím vzorného
přístupu této rodiny. V Nesměni se připravují ještě 3 místa pro další uprchlíky. Vžijme se
do jejich situace. Nevíme, co může potkat nás
v této nelehké a nestabilní době.
A co začneme v našich obcích budovat letos?
Jako první začne oprava chodníků kolem parku v Ločenicích. Jejich stav je již velice špatný a nevyhovující. Dále se začne připravovat
výběrové řízení na další velkou akci - vybudování ZTV2. Ve stadiu přípravy je i vystrojení našeho nového vrtu na pitnou vodu. Ani
v Nesměni práce nestojí. Začal se tam opravovat interiér hasičárny, která si to také zaslouží. Pokračují dokončovací práce kolem
nové silnice do Sv. J. nad Malší a to osetí
ploch travinou, sázení růží a dalších dřevin.
Je to opět hodně práce a naše obce Ločenice a Nesměň budou vypadat zase lépe. Tímto Vám všem přeji hodně jarní pohody, elánu
a krásné prožití velikonočních svátků.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Výtěžek Tříkrálové sbírky obdržela Charita Velešín
Po roční odmlce, kvůli covid-19, jsme se v sobotu 8. ledna vydali koledovat na Tříkrálovou sbírku.
Na cestu jsme vyrazili mezi 8.
a 9. hodinou ranní. Počasí nám
přálo, bylo hezky. Jednu skupinu koledníků tvořili Lucie
Kyrianová, Kamila Brabcová
a Martin Guichen – vedoucí
Ivona Kyrianová. Druhou skupinu vedla Pavla Košíčková
spolu s Lucií, Danielem a Fandou Košíčkovi, Emou a Adamem Tvarohů. Třetí skupinu

doprovázela jako vedoucí Jana
Tlapová s koledníky Terezkou
Trojákovou, Lukášem a Jaroslavem Tlapovi. Naše obec se
rozrůstá, hlavně v dolní části
u hřiště, proto je třeba do budoucna najít více koledníků.
Děkujeme všem, kteří přispěli
jak finančně, tak ve formě sladkostí pro děti. Celková vybraná
částka činila 20.116,- Kč. Naše tříkrálová sbírka spadá pod
Charitu Velešín, kam vybraná
částka putovala.
Ivona Kyrianová

Modernizace silnice Ločenice –Besednice je již v plánu
(Dokončení ze strany 1)
Výměnu provede akciová
společnost Čevak a celé financování proběhne z rozpočtu obce. Finanční částka je
stanovena na 360 343 Kč bez
DPH.
Dále pak také bude provedena
oprava chodníků z levé a pravé strany parku. Bylo provedeno řádné výběrové řízení
a na 38. zasedání ZO Ločenice byla schválena firma na realizaci. Termín dokončení je

stanoven na 4. 7. 2022. Financování proběhne z rozpočtu obce a cena je stanovena
na 1 665 903 Kč bez DPH.
Na tento projekt jsem zažádal
o dotaci z Krajského investičního fondu ve výši 50 % z celkové ceny projektu. Tak snad
budeme úspěšní. Vše je řádně
naplánované a doufám, že se
i vše podaří zrealizovat a budeme konečně všichni jezdit
po dalším úseku nové silnice.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Po takové silnice se jezdí v součastné době.

SOUTĚŽ PRO VNÍMAVÉ OBČANY

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 13. května 2022 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
Na soutěžní fotografii z minulého čísla byl Grafitový
důl v Českém Krumlově.
Vítězem soutěže se stal Martin Kupeček, 11 let.
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V naší obci jsou nové autobusové zastávky
Na stanovištích autobusu ve
směru na Svatý Ján nad Malší a ve směru na Besednici jsou
umístěny nové zastávky.
Ty staré původní již neplnily
dnešní standard a tak jsme se

rozhodli je nahradit novými skleněnými. Jsou opatřeny lavičkami a je z nich dobře vidět
na všechny strany.
Jaroslav Bína, starosta obce

Informace z pošty v Ločenicích
Pošta Partner v Ločenicích je
v provozu od 4. 12. 2017 a provozuje ji obec Ločenice. Je plnohodnotnou alternativou pošty, poskytuje všechny základní
služby, tj. příjem, výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní
služby, výplatu důchodů, obsluhu SIPO, prodej poštovních
cenin, kolků, elektronických
dálničních známek a zboží.
Od března letošního roku se

změnila firma dodávající vyhrazená léčiva (léky, které zakoupíte bez receptu a používáte je i bez odborné konzultace)
a doplňky stravy. Nyní je dodavatelem firma Medipoint
Services a.s.
V provozu na poště je také terminál společnosti SAZKA a.s.,
přes který si můžete vsadit svá
oblíbená čísla Sportky, Šťastných deset, Eurojackpot apod.,
koupit stírací losy, případně
dobít kredit na telefon.

Ještě pro zajímavost malá statistika provozu pošty za rok 2021:
počet poštovních transakcí
6 018
(příjem, výdej dopisů a balíků, prodej poštovních známek,
kolků, obálek...)
počet finančních transakcí
8 101
(příjem a výplaty poštovních poukázek a důchodů, vklady
a výběry z účtů u Poštovní spořitelny a.s. a ČSOB a.s.,
obsluha SIPO, prodej elektronických dálničních známek...)
počet zásilek přijatých k odeslání
611 ks
počet vydaných zásilek
2047 ks
Hana Huličková, Pošta Partner Ločenice

Obec Ločenice

Kulturní akce v Ločenicích v roce 2022
2. dubna od 11:00 hod.

Turnaj v šipkách

Restaurace pod Ločenickým vrchem
9. dubna od 13:00 hod.

1. ročník Ločenického turnaje v bulce
prezentace od 12:00 hod
sál Restaurace pod Ločenickým vrchem
17. dubna od 13:30 hod.

Dětský maškarní karneval

sál Restaurace pod Ločenickým vrchem,
večer od 20:00 hod

Maškarní pro dospělé
hraje František Nejedlo
30. dubna

stavění májky, pálení čarodějnice
a lampionový průvod
sportovní areál Ločenice.
7. května

Turnaj ve stolním tenise

sál Restaurace pod Ločenickým vrchem
Termín na Dětský den a Rybí hody bude bude zveřejněn
dodatečně.

přeje všem našim občanům krásné
prožití velikonočních svátků
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Mateřská škola
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Děti se radovaly ze zimních her. Zaujaly je také
poznatky z vesmíru i ze světa ptáků
V novém kalendářním roce
jsme využili sněhové nadílky a na louce u školky se děti vydováděly, stavěly sněhuláky, jezdily z kopce a užívaly
si zimní radovánky. Nezapomněli jsme ani na naše zvířecí
kamarády, ani na přezimující
ptáčky a podnikli jsme přírodovědnou vycházku do nedalekého lesa. Po cestě jsme pozorovali stopy různých zvířat
a nakonec jsme jim všem nasypali do krmelce i na zem
okolo různé dobroty. Děti si přinesly z domova ovoce, hlavně jablíčka, zrnka slunečnice, kukuřice, dále mrkev
a další dobroty, které mají zvířátka rádi. Taková procházka
nám všem velmi prospěla, děti měly krásně červené tvářičky a byly zdravě unavené.
V lednu jsme se v rámci projektu Zdraví dětem dozvěděli
něco nového o zdravém a nezdravém jídle. Navštívil nás
kamarád Zdravík s Jedlíkem
a děti během programu naučil
vyhýbat se nezdravým jídlům
a více jíst ovoce a zeleninu a že
je zdravé se hýbat a sportovat.
Také k nám zavítalo divadlo
Zvoneček se svou pohádkou
O neposlušných kůzlátkách.
Veselá pohádka byla doplněna písničkami a různými

pohybovými chvilkami a děti
byly moc nadšené.
V únoru děti viděly živé dravce a sovy. Navštívil nás totiž
pan sokolník, který je přivezl až k nám do školky a dětem poutavě vyprávěl jak žijí,
čím se živí, proč se říká moudrá sova a jak je to s viděním
ve tmě. Nakonec si mohly děti orla, výra velkého a další sovy samy pohladit a prohlédnout zblízka.
V rámci výchovně-vzdělávacího programu si v únoru povídáme o Vesmíru, planetách
a o naší Zemi. Využili jsme nabídku „pojízdného planetária“,
které přijelo k nám školky.
Ve třídě se nafouknul takový

veliký oblý stan, děti si sedly dovnitř a mohly pozorovat
Slunce, planety a celou sluneční soustavu a být přímo účastníky vesmírného putování.
V měsíci únoru jsme měli
ve školce masopustní karneval,
děti si přinesly kostýmy a různé masky a den jsme si společně hezky užili, zapojila se i paní kuchařka a paní školnice.
Veselé dopoledne jsme zakončili tím, že k obědu děti dostaly čerstvě usmažené koblížky.
Už se těšíme, až budeme moci více být v přírodě, na sluníčku, pozorujeme, jak se příroda probouzí, poznáváme jarní
kytičky a každý den přivoláváme jaro.

V březnu nás navštívila také
paní logopedka a poradila dětem, pedagogům a my pak rodičům, jak u dětí rozvíjet správnou výslovnost, jazyk a řeč.
V květnu se bude konat
zápis do Mateřské školy
Ločenice pro děti, které
nastoupí k předškolnímu
vzdělávání ve školním
roce 2022/2023,
a to 11. května 2022
v době od 9:00 do 14:00
hodin v budově MŠ
Ločenice.
Rádi uvítáme všechny nové děti.
Olga Becherová,
Andrea Bulková
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Školka a zábava
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Chlapcům z Ločenic se uspořádání koledy povedlo.
Zachovalou tradici občané štědře ocenili

Po roční přestávce se opět letos v Ločenicích konala staročeská koleda. Naposledy chodila v roce 2020 těsně před
covidem a po loňském zákazu měli mnozí občané strach,
že tradice se už nebude opakovat. Ale naštěstí letos se dobrovolně ujali koledy naši mladí chlapci a nezklamali.
Jako matka vedl koledu Ondřej Hájek, hejtmanem byl
Jan Blažek nejml., rychtářem
Filip Šachta, konšelem Filip
Schneider, právníkem Štěpán
Kabíček, prvním tancmajstrem Miroslav Pollák, druhým tancmajstrem Jaroslav
Tybitancl ml., žitným Lukáš
Holý, pšeničným Jan Stodolovský ml. a ovesným David Blažka. Koledu doprovázeli střapatí: Matěj Vaněček,
Marek Černý, Jakub a Josef

Káplovi, Adam Paderta, Ondřej Sobolík a nejmladší Ondřej Blažek.
Nechyběla ani bába, kanonýři

s dělem a průvod samozřejmě
doprovázely i masky.
Koledníci a všichni zúčastnění
se zhostili svých úloh víc než

dobře a ukázali nám, že o naši
tradici se nemusíme vůbec bát.
Občané byli potěšeni a projevili to štědrou koledou.

Lidová knihovna mění název na Obecní knihovna Ločenice
Vážení čtenáři, i ti z vás, kteří nesledují aktuální dění
v knihovně na facebookových
stránkách, dovolte mi pár informací zde ve zpravodaji. V únoru letošního roku se
změnil název z Lidové knihovny v Ločenicích na Obecní

knihovna
Ločenice.
Což
na funkci knihovny samozřejmě nemá žádný vliv. Knihovna je tady stále pro vás.
Jelikož je březen měsícem čtenářů, dříve měsícem knihy,
obohatil se knižní fond zhruba o 100 nových knih. Jedná

se hlavně o povinnou četbu
pro střední školy, jak jsme informovali již dříve. Přibyly ale
i nové knihy oblíbených autorů našich čtenářů. Momentálně se nachází v knihovně
něco přes 2 600 knih, z toho
kolem 500 ks ve výměnném

souboru z JVKČB a zbytek
ločenických. Novinkou jsou
i audioknihy, které jsem vzal
na zkoušku z JVKČB. Snad
se budou líbit. Přijďte si vybrat jako vždy každou středu
od 15:30 do 17:30h.
Jaroslav Sedlák, knihovník

6

Z obce Nesměň

Číslo

Staročeská koleda v Nesměni se
po dvou letech pauzy opět vydařila
Po dvou letech se letos konala
v sobotu 12. února v Nesměni tradiční Staročeská koleda.
Vše proběhlo podle starých
zvyklostí, pouze z důvodů

epidemie covidu byl večer bez
věnečku. Koledě i návštěvníkům přálo hezké počasí a tak
bylo veselo celý den. Cmunda, která se tradičně peče, jako

každý rok na návsi u pomníku chutnala všem. Nechyběly
masky, a kdo se přijel podívat,
určitě nelitoval.
Bohumír Tomek
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Kulturní akce
v Nesměni
v roce 2022
Čtvrtek 30. dubna

Stavění májky
u hasičské
zbrojnice
Sobota 18. června

Nesměňská
rocková pou
pod pergolou
Pořádá SDH Nesměň
Učinkují:
rocková kapela Kredencz
+ hosté
18:00 - 03:00 hod.
Neděle 26. června

V Nesměni na ženy nezapomněli.
Oslava pokračovala Hasičským plesem
Po dvou letech se opět uskutečnila oslava Mezinárodního
dne žen, kterou tradičně pořádají hasiči z Nesměně za podpory Obce Ločenice. Tento
rok oslava proběhla v sobotu
5. března 2022 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. Oslavu
zahájil místostarosta obce Bohumír Tomek přivítáním všech
návštěvníků, seznámil je s programem akce a popřál dobrou
zábavu. K tanci i poslechu
hrála oblíbená kapela Kameňáci. V průběhu akce se promítaly fotografie aktivit v Nesměni za uplynulé dva roky,

tedy doby od poslední oslavy
MDŽ. Na oslavu MDŽ plynule navázal kolem dvacáté hodiny Hasičský ples, který zahájil
starosta hasičů pan Ing. Tomáš Dobeš. Nechyběla bohatá tombola.
Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli, ať už přípravou nebo sponzorsky.
Bohumír Tomek

Pou ové odpoledne
s dechovkou
pořádá Myslivecká
společnost -Nesměň
Sobota 9. července

Rockový večer
pod Nesměňskou
pergolou
Pořádá SDH Nesměň
Učinkují kapely:
Rodinné klenoty
a KABÁT revival Plzeň
19:00-03:00 hod.
Sobota 20. srpna

Tradiční pečení
prasete
Pořádá SDH Nesměň
Celodenní akce
Sobota 3. září

Klub šedesátníků
oslava narozenin
s kapelou Fontanela
soukromá akce,
pouze pro zvané
14:00 - 02:00 hod.

Číslo

29

Leden - únor - březen

Charita ve prospěch občanů
Dovoluji si poděkovat vedení obce Ločenice, především panu starostovi Jaroslavu Bínovi,
za letitou podporu prachatického
hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez finanční podpory obcí a měst bychom
mohli našim pacientům
pomáhat jen velmi obtížně, neboť úhrady zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polovinu
potřebných nákladů.
Finanční pomoc obce využíváme ve prospěch vašich obyvatel. Za poslední roky jsme

v lůžkovém hospici doprovodili některé vaše sousedy. Dalším jsme pomohli prostřednictvím domácího hospice. Nejen
u nich jsme naplnili slib,
který dáváme přicházejícím pacientům – totiž,
že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost
a v posledních chvílích nezůstanou sami. Svět se díky vám stal
hezčím. Děkujeme!
Robert Huneš, ředitel hospice

sobota 30. dubna 2022
Zveme na jihočeské mariánské poutní místo LOMEC u Vodňan pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR.
Podpořte hospicové dílo svojí účastí!
hlavní celebrant:
mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup pražský
x

7

Informace

2022

11:30 přednáška: Poslání hospiců v dnešním světě
(MUDr. M. Svatošová, PhDr. Mgr. R. Huneš, MBA)

13:00 poutní mše svatá
x stánky s publikacemi a výrobky s hospicovou tématikou
x

www.asociacehospicu.cz

Poděkování za pomoc v nouzi
Dne 28. ledna 2022 postihl
můj dům požár. Je to něco,
co nikdo z nás nechce zažít
a doufám, že se tomu všichni
vyhnete. Díky příchodu nájemníka, který požár zjistil
a zavolal na linku 150 a díky 3 jednotkám hasičů z Trhových Svinů, Svatého Jána
nad Malší a SDH Ločenice, se podařilo požár zajistit v míře, že jsem nepřišel
o celý dům a tím i o střechu
nad hlavou.
Původně si hasičské sbory
myslely, že bouchnul kotel
a chytlo uskladněné uhlí, ale
když se konečně dostali hasiči dolů do suterénu, zjistili,
že kotelna nehořela vůbec.
Díky mé chybě ve vynechání čištění komína, bouchly saze v komíně, vyrazilo
to dvířka na čištění do sklepa, kde byly regály, skříně
a různé krabice a celý sklep
začal hořet. Požár se rozšířil i do další části suterénu.
V tu chvíli už celým domem
šel hustý kouř. Uhašený dům
mi předali po 7 hodinách
zásahu.
A nyní vyvstala otázka, CO
S TÍM VŠÍM. Nevěděl jsem,
odkud to začít řešit, poptával
jsem kontejnery na vyklízení, elektrikáře, vodáka a další různé profese, co by mi
pomohly dům alespoň havarijně zprovoznit.

Tímto bych chtěl velice poděkovat všem hasičům, kteří se na hašení požáru podíleli a mě tak zachránili střechu
nad hlavou, starostovi obce Járovi Bínovi, že mi pomohl s přistavením, odvezením a vysypáním kontejnerů,
na náklady obce, panu senátorovi Ing. Tomáši Jirsovi
za finanční výpomoc, Petrovi Oškrdovi z Ločenic za pomoc s elektroinstalacemi, firmě CB-Vitop s.r.o. za pomoc
s vodoinstalacemi, v neposlední řadě všem kamarádům,
co mi pomohli s vyklízením,
i těm co se nabídli a pomohli jinak - Honza Blažek nejstarší pomohl vlastním traktorem vytlačit nákladní vůz
pro kontejner; Josef Vyskočil
daroval tvárnice na vyzdívky
v suterénu; Luďa - náš řidič
obce Ločenice; Hostinec pod
Ločenickým vrchem, který
mi umožnil tankovat si vodu
na splachování, nabíjení mobilu a ohřátí se atd. A nakonec děkuji celé rodině, která
mi pomohla jakkoliv mohla.
Nelze ani vyjmenovat všechny lidi, kteří se s pomocí nabídli a není možné všem pořádně poděkovat.
Cením si každého z vás, ať
jste měli jakoukoliv účast
na pomoci.
Z celého srdce děkuji.
Matěj Vaněček

Přehled výdajů a příjmů za likvidaci odpadů
Výdaje na likvidaci odpadů jsou každým rokem vyšší. Pro příklad uvádíme tabulku s výdaji a příjmy za poslední 2 roky.
VÝDAJE NA LIKVIDACI ODPADU

PŘÍJMY ZA ODPADY

odpad
komunální
separovaný
bio
objemný
nebezpečný

Rok 2020
434 585 Kč
391 940 Kč
206 860 Kč
91 393 Kč
20 280 Kč

Rok 2021
380 264 Kč
714 327 Kč
231 433 Kč
69 296 Kč
23 351 Kč

CELKEM

1 145 058 Kč

1 349 160 Kč

odpad
místní poplatek
EKO-KOM + podnikatelé
CELKEM

Rok 2020
381 293 Kč
117 400 Kč
498 693 Kč

Rok 2021
421 300 Kč
171 449 Kč
592 749 Kč

Rok 2020
646 365 Kč

Rok 2021
756 411 Kč

ROZDÍL
Rozdíl
Výdaje z rozpočtu obce
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Ze Stráže vidíme nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny

Díváme-li se ze Stráže severovýchodním směrem na Borovany (12 km), můžeme vpravo
nad jejich charakteristickým
vodojemem s dvěma nádržemi vidět na obzoru horu Javořici. Svojí nadmořskou výškou

836,5 m je nejvyšší horou celé Českomoravské vrchoviny.
Poznáme ji také podle vysoké
věže vysílače, kterou ale dobře
vidíme jen za vhodného osvětlení sluncem. Na obrázku ještě
vidíme bílé štíty obce Rankov

(vlevo dole, 7 km). Nad Borovanami pak za tmavými lesy nahlížíme nad modravým
prostorem (pohledu skryté) Třeboňské pánve v okolí Majdaleny (37 km), za níž
je modravý pás zalesněných

vrchů mezi Horní Pěnou a Číměří (48 km). Nad ním na obzoru je bíle zasněžená Javořice (74 km).
Foto 1. prosince 2021,
text: Jan Cempírek st.

Káně lesní (myšilov) útočí
Sledoval jsem hledáčkem fotoaparátu jednu z kání, která
16. ledna 2022 lovila hraboše
na polích a pastvinách na jižním okraji Ločenic. Tato byla
asi 300 m daleko, a ve výšce
80–100 m klouzavým letem
v protivětru se postupně
z volné oblohy přibližovala
na pozadí s horizontem Slepičích hor. Směřování jejího
letu slibovalo následně dobrý obrázek – kompozici hor
s dravým ptákem na obloze,
jak bývá na obrazech mistrů krajinářů 19. století. Jen
jsem potřeboval, aby se ještě
vhodně natočila. Káně (nemajíc ponětí o obrazech starých mistrů :-) mezitím ale

pozorně sledovala pohyb hrabošů dole na strništi (a), bylo
jich v lednu nepočítaně. Náhle se otočila k zemi a střemhlavě jako šipka se vrhla dolů
– skvrna ve tvaru V uprostřed na celkovém snímku =
zvětšený detail (b). Jen jsem
se stačil nadechnout a zatajit
dech a během jejího střemhlavého pádu jsem ji zachytil ještě na dalších snímcích:
(c) – míjí linii lesů na obzoru;
(d) – okamžik, kdy široce roztáhla křídla k zabrzdění pádu
ve výšce asi 12 m (odhadem
podle ovocných stromů opodál). Na snímku (e) je již nízko
nad zemí na pozadí ovocných
stromů v sadu (méně zřetelná).

Vlastní dopad na kořist (hraboše) se ale odehrál mimo
záběr za terénní vlnou.
Od okamžiku (b) do (e)
uběhly cca 2 vteřiny. Krajina

v pozadí snímku je severovýchodní úbočí hory Kohout.
Text a foto
Jan Cempírek st.

Číslo
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Svozové plány pro rok 2022
Svozový plán pro rok 2022 - Platí od 1. ledna 2022 - Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hodin
Komunální
odpad

PLASTY
1100 l

BRKO

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
PÁTEK
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
PÁTEK
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 komunální odpad
platný od 1. ledna 2022
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SVOZ 1x za 14 dní
sudý týden /
ČTVRTEK
13. 1., 27. 1.
10. 2., 24. 2.
10. 3., 24. 3.
7. 4., 21. 4.
5. 5., 19. 5.
2. 6., 16. 6., 30. 6.
14. 7., 28. 7.
11. 8., 25. 8.
8. 9., 22. 9.
6. 10., 20. 10.
3. 11., 17. 11.
1. 12., 15. 12., 29. 12.

Svozový plán pro separovaný odpad – PLAST, PAPÍR
(popelnice v domácnostech) platný od 1. ledna 2022.
Svoz separovaného odpadu zajišťuje odpolední směna

Svozový plán
pro BIO odpad (BRKO)
v roce 2022

PLAST / 240 l
PAPÍR / 240 l
SVOZ 1x za 4 týdny SVOZ 1x za 4 týdny
PÁTEK
PÁTEK

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

Měsíc

SVOZ
lichý týden
STŘEDA

Březen

2. 3., 16.3.,
30. 3.

21. 1.

21. 1.

18. 2.

18. 2.

18. 3.

18. 3.

Duben

13. 4., 27. 4.

15. 4.

15. 4.

Květen

11. 5., 25. 5.

13. 5.

13. 5.

Červen

8. 6. 22. 6.

10. 6.

10. 6.

8 7.

8 7.

Červenec

6. 7., 20. 7.

5. 8.

5. 8.

Srpen

3. 8., 17. 8.,
31. 8.

2. 9., 30. 9.

2. 9., 30. 9.

Září

14. 9., 28. 9.

28. 10.

28. 10.

25. 11.

25. 11.

Říjen

12. 10.,
26. 10.

23. 12.

23. 12.

Listopad

9. 11., 23. 11.

Pronájem nádob pokračuje
Od prosince loňského roku je
v obcích Ločenice a Nesměň využívána služba svozu tříděného
plastu a papíru od dveří domu,
tzv. „door to door.“
Smyslem projektu je, že lidé už nemusí vytříděný papír a plast nosit
v taškách, či pytlích do kontejnerů, protože vše pohodlně vyřeší nádobami přímo u svého domu. Díky
těmto nádobám byl snížen podíl tříděného odpadu v kontejnerových
místech. Nedochází již k tomu, že
by byla tato sběrná místa přeplněna a tříděný odpad byl poházen kolem. Celkem bylo v Ločenicích
a v Nesměni vydáno 101 nádob
na plast a 62 nádob na papír. Tyto nádoby měli občané v roce 2021
v pronájmu (240,- Kč/nádoba/rok).
Jelikož se tato forma osvědčila, budou i v roce 2022 nádoby občanům
pronajímány za stejnou částku tj.
240,- Kč/nádoba/rok.

Novák
Radomyšl

Rozvozový plán
– Trasa č. 7
 2022
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V termínech 6. 4. – 4. 5. – 1. 6. – 29. 6. – 27. 7. – 24. 8. – 21. 9. – 19. 10. – 16. 11.
Nosné kuřice – červené, kropenaté, černé, bílé, modré, žíhané, vlašky
Stáří 20 týdnů – Cena 200 Kč/ks
Tel.: 602 115 750 – www.drubez-novak.cz
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Kontakty

Číslo

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

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 – 10:30

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

Knihovna Ločenice
Budova čp. 165 (bývalá pošta)
Středa 15:30 – 17:30 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN

2022

Obec Nesměň
Úřední hodiny: Bohumír Tomek, místostarosta za Nesměň
budova bývalé školy, čp. 72 – knihovna tel: 602 932 222
Pondělí 18:00 – 19:00

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 12:00 – 17:00, Středa 8:00 – 13:00
případně dle individuální domluvy

tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz

Leden - únor - březen

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,

Mateřská škola Ločenice

29

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

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, kteří zaplatili poplatek za komunální odpad,
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 lepenku, 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

29

Leden - únor - březen

2022

11

Inzerce

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
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Inzerce
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Jan
Stodolovský

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

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

Motorové nářadí Jezvík

Marek Štěpánek
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, 374 01 Trhové Sviny,
tel: 387 962 183, mobil: 725 046 343

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 17. 6. 2022.
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.

