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Volby
do Zastupitelstva
obce Ločenice
a třetiny Senátu
Parlamentu ČR,
23. a 24. 9. 2022

Nejen nová
komunikace
zvelebila obec.
Upravená
zeleň ji ještě
okrášlila

Pálení čarodějnice
a stavění májky
v Ločenicích
zakončil
lampionový
průvod

Od jara je školka
plná zábavných
a poučných akcí.
Odměnou je nám
spokojenost dětí

Ločenický
hokejový tým
HC Fénix
Ločenice obsadil
v soutěži AHLCB
4. místo

Dětský den
v Ločenicích se
organizátorům
vydařil.
Program se líbil
dětem i rodičům

Stavění
májky
a její
hlídání
se povedlo

Chodníky kolem parku
v Ločenicích jsou téměř hotové
Oprava chodníků kolem parku v Ločenicích se blíží do svého cíle. Termín dokončení 4. července 2022, který jsem
sliboval v minulém zpravodaji, bude
tedy splněn. Na pravé straně, tedy kolem hasičárny, jsou zachovány původní kamenné obrubníky, které jsou pevné a zachovávají starý ráz vesnice. Byly
zde vyměněny též všechny okapové svody a doplněny kajgry. Kolem domů byla doplněna nopová fólie, která zabrání
podmáčení základů.
Naše obec bude připravena na plánovanou
modernizaci silnice Ločenice - Besednice.
Množí se dotazy kdy to bude? Kdy se to

uzavře? Termín, který jsem zmiňoval v minulém zpravodaji je pořád platný a nic nového jsem se bohužel nedozvěděl. Jakmile
budu vědět něco nového, tak vás budu okamžitě informovat. Ještě snad ohledně dotace na opravu chodníků, o kterou jsem žádal
kraj. I když jsem v žádosti zdůrazňoval, že
tato oprava chodníků má spojitost s plánovanou modernizací krajské komunikace III.
třídy Ločenice - Besednice, tak nám nebylo
vyhověno a bylo nám sděleno, že ostatní navržené projekty vyšší měrou naplňují určená kritéria. Takové je tedy rozhodnutí kraje zřejmě jsou dané jiné priority.
Jaroslav Bína, starosta obce

Pozvánka
na rockový
večer pod
Nesměňskou
pergolu

SLOVO
STAROST Y

Vážení spoluobčané,
jak asi všichni víte, na podzim, tedy
23. a 24. září, proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a do třetiny
Senátu Parlamentu
ČR. Budu opět kandidovat na starostu
naší obce. Nebudu
jednotlivě popisovat,
co jsme všechno za 4
roky společně vybudovali. Myslím, že
každý z vás sám vidí, co se nám podařilo realizovat. Mohu za sebe říci, že
toho nebylo zrovna málo a společně
jsme vždy došli k cíli. Jen snad zdůrazním rekonstrukci silnice Ločenice
– Sv. Jan nad Malší a ještě pro nás
všechny velice důležitá věc a to vrty
na pitnou vodu. Máme jich již 5 a mohu tedy říci, že vody je dostatek a nemusíme se bát, že nám dojde. Abych
nezapomněl na akce, které jsem popisoval v minulém zpravodaji. Chodníky kolem parku jsou těsně před dokončením. Výběrové řízení na ZTV
2 Ločenice je hotové, je podepsána smlouva se zhotovitelem, vydané
i stavební povolení a co nevidět se začne. Oprava hasičárny v Nesměni je
také dokončena. Kolem silnice do Sv.
Jana nad Malší je vše oseté a květiny jsou též nasázené. Co bylo naplánované, je splněno. Tímto Vám všem
přeji krásné léto a užijte si pohodovou
dovolenou.
Jaroslav Bína, starosta obce
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V letošním roce proběhnou v Ločenicích volby do Zastupitelstva
obce Ločenice a do třetiny Senátu Parlamentu ČR,
které se uskuteční 23. a 24. 9. 2022,
případné II. kolo senátních voleb proběhne 30. 9. a 1. 10. 2022
Jelikož se volby do zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR
konají společně, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe
barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední
obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté

Volby do zastupitelstva obce

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce
za předpokladu, že:
• je státním občanem České republiky, který nejpozději 24. září
2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
• je občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má volič
za předpokladu, že:
• je státním občanem ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, v případě konání II. kola voleb do Senátu PČR může volit i občan, který alespoň druhý den konání II.
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Ve volbách do zastupitelstva obce nelze hlasovat na voličský
průkaz. V Ločenicích bude voleno 9 zastupitelů.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR je možné hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku, než do kterého volič náleží podle místa trvalého pobytu, ale pouze v obcích ve svém volebním obvodu, Ločenice patří do volebního obvodu č. 10.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad Ločenice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu ČR.
Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/
Hana Huličková, podatelna obce

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 16. září 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 dům rodiny
Becherů v Zadní Cihelně. Vítězkou soutěže se stala paní
Marie Coufová z Nesměně.
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Nejen nová komunikace zvelebila obec.
Upravená zeleň ji ještě okrášlila
V Ločenicích se snažíme využít každého volného místa na osázení zelení a květinami. Hodně nových květinových ostrůvků
vzniklo kolem nové komunikace do Sv. Jana nad Malší. Naše zahradnice Radka Káplová tvoří výjimečné květinové plochy a vše
krásně do sebe zapadá. Za to jí patří velké poděkování. Moc mě

těší, že i někteří naši občané, jako třeba rodina Sobolíkova před
svým domem, vytvořili na vlastní náklady krásný záhon. Moc
si toho vážím a oceňuji takový přístup, že se snaží naši obec
zvelebit.
Jaroslav Bína, starosta obce

Úprava zeleně před domem rodiny Sobolíkovy.

První ročník turnaje v bulce v Ločenicích se náramně povedl
Dne 9. dubna 2022 se uskutečnil v Ločenicích v sále kulturního domu první ročník turnaje v bulce. Tento nápad vzešel
od našich štamgastů. Tak jsem
se nad tím zamyslel, ale neměl

jsem žádné zkušenosti. Nechal
jsem se tedy inspirovat starostou z obce Malonty Vláďou
Malým, kde tyto turnaje v bulce pořádají na profesionální
úrovni. Mnoho věcí mi poradil

a hlavně obeslal hráče, kteří se
k nám sjeli ve velkém počtu.
Bylo cca 40 účastníků. Obec
Ločenice zajistila věcné ceny.
Vítězka turnaje obdržela sud
piva a všichni další účastníci

také neodešli s prázdnou. Každý byl odměněn. Všem se tu
u nás náramně líbilo a tak doufám, že se to stane v Ločenicích tradicí.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Pálení čarodějnice a stavění májky v Ločenicích
zakončil lampionový průvod
Již tradičně se v našem sportovním areálu stavěla 30.
dubna májka. Naši mladí
hasiči přivezli z lesa strom,
který oloupali, nazdobili a pak společnými silami,
za pomoci traktoru, postavili. Pak přišla ta pravá chvíle,
na kterou všichni netrpělivě čekali a to upálení čarodějnice, která krásně hořela
na mohyle ze dřeva. Až oheň
trochu ustál, začalo se s opékáním špekáčků, které věnovala naše obec zdarma dětem
a všem, kdo se přišel podívat. Potom se čekalo na setmění. Všechny děti byly
natěšené na lampionový průvod, který vycházel ze hřiště. Prošel kolem parku a tradičně se udělala společná
fotografie u prodejny Jednoty Coop. Opět se sešlo mnoho dětí a občanů. Bylo to
krásně strávené odpoledne.
Bc. Martina Budějcká,
Jaroslav Bína, starosta obce

Po covidové odmlce se sál v Ločenicích opět zaplnil maskami
Po covidové odmlce se opět
uskutečnil tradiční dětský
maškarní karneval. Se svým
programem bavil děti celé odpoledne kouzelník a animátor
HOPSÍK. A věřte, že dokázal

všechny zaujmout a děti řádně
rozparádit. Pořádaly se různé
soutěže, nafukování balonků,
děti tancovaly a soutěžily o ceny, které zajistila obec Ločenice. Nakonec byla vyhodnocena

nejhezčí maska. Sál byl zaplněn k prasknutí a všem dětem
byla vidět radost v očích.
Bc. Martina Budějcká,
Jaroslav Bína, starosta obce
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Od jara je školka plná zábavných a poučných akcí.
Odměnou je nám spokojenost dětí
Jarní měsíce byly v Mateřské
škole Ločenice bohaté na různé akce, které dětem zpestřily
čas prožitý ve školce. Zároveň
jsme si všichni společně připomněli jedno významné výročí.
Ale popořádku. Na první dubnový den byla naplánována návštěva logopedky, která s dětmi absolvovala různá
logopedická cvičení. Po práci
legraci, říká se. A tak jsme si
hned 7. dubna za odměnu užili
v Českých Budějovicích představení souboru Divoloď nazvané Otesánek. Pan Reindl to
s dětmi umí, roztančil celý sál
a svou veselou náladou všechny děti i nás pobavil.
Dále jsme společně oslavili Velikonoce a 5. května pozvaly
maminky do naší školky na besídku spojenou s tvořením z papíru a malováním na hrnečky.
Akce se uskutečnila za příznivého počasí na našem dvorku.
Vrcholem jarních akcí byla

slavnost k připomínce 20. výročí vzniku Mateřské školy Ločenice. Slavnost kvůli pandemii
covidu sice trochu opožděná,
zato velmi povedená. V areálu školky se uskutečnil Den otevřených dveří a na zahradě MŠ
si nejen děti, ale také jejich příbuzní a další příznivci školky,
užili divadelní představení a vystoupení kouzelníka, nechybělo

ani občerstvení a příjemné posezení až do pozdních odpoledních hodin.
Setkání s živým netopýrem byl
další velký zážitek, který si naše děti budou jistě dlouho pamatovat. Postarali se o něj
v poslední květnový den členové Českého nadačního fondu pro vydru z Třeboně.
Prvního června nemohla

chybět oslava Mezinárodního
dne dětí, tentokrát v pohybu.
Roztančená školka dětem nabídla pohyb s tanečními prvky.
V úterý 7. června jsme jeli
s dětmi na školní výlet. Nejprve jsme se vydali do Českých
Budějovic, kde se Galerie
Na dvorku proměnila ve venkovní divadlo. Zhlédli jsme
v něm Námořnickou pohádku
našeho oblíbeného divadla Divoloď, která nás všechny moc
pobavila. A po pohádce jsme
přejeli do Dvorce u Borovan
a navštívili zdejší ZOO, kde
měly děti objednanou pizzu.
I když počasí moc nepřálo, nakonec si děti i my dospělí ze
školky náš výlet moc užili.
Dva dny poté přijelo divadlo
Zvoneček s pohádkou Perníková chaloupka a hercům
za jejich výkony jsme zatleskali přímo ve školce.
Pestrý jarní program zakončilo tradiční rozloučení s předškoláky, z nichž od září budou
už velcí školáci. Přichystali jsme jim oslavu s malou besídkou, k tomu dort a zákusky. Děti dostaly z MŠ knížku
a svou první jedničku a od pana starosty psací náčiní a vše
potřebné pro nástup do základní školy.
Nyní nás čeká větší rekonstrukce sociálního zázemí, která bude dokončena do konce
letních prázdnin a v září přivítáme děti v novém. V květnu proběhl zápis nových dětí,
školka je opět naplněná do posledního místa a po prázdninách se budeme těšit na další
školní rok.
Děkujeme všem za podporu
naší školky, rodičům, našemu
zřizovateli a personálu mateřské školy.
Krásné léto plné nezapomenutelných zážitků přejeme všem.
Olga Becherová,
Andrea Bulková
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Rekonstrukce sociálního
zařízení v MŠ Ločenice
zdárně probíhá
Sociální zařízení v naší mateřské škole v Ločenicích bylo již zastaralé a neodpovídalo
dnešním standardům. Proto se
rozhodlo po domluvě s pí. ředitelkou O. Becherovou, že
se do rekonstrukce pustíme
již tento rok. Vše se dopředu
naplánovalo a celá akce se
spustila 15. června 2022. Dojde k předělání rozvodů vody, elektřiny a vybourání některých příček. Celý prostor se
opticky zvětší a prosvětlí. Již

jsem seznámil naše zastupitelstvo, že do budoucna musíme
počítat s rozšířením naší mateřské školy. Máme zde mnoho nových obyvatel a bude přibývat i mnoho dětí. Máme již
vytipované některé objekty,
kde by mohlo dojít k realizaci.
Zda to bude možné, musí posoudit odborný poradce a projektant. Nebude to lehké, ale
pevně doufám, že se najdeme
cestu k cíli.
Jaroslav Bína, starosta obce

Číslo

30

Duben - květen - červen

2022

Nepořádek kolem kontejnerů
ve směru Sv. Jan nad Malší
je vizitkou celé obce
Opravdu se nestačím kolikrát divit. Většina našich občanů se snaží pomáhat a udržovat pořádek v naší obci.
Je pravdou, že se ale najde
pořád pár jedinců, kteří stále neví, že tyto kontejnery
slouží na tříděný odpad, sklo
a textil.
Je marné psát stále dokola
cedule a upozornění. A tak se
ptám, jestli je železný kbelík
separovaný odpad? Popel je
separovaný odpad? Dřevěná

Nová pergola před Restaurací pod Ločenickým
vrchem je připravena pro své hosty

bedna je separovaný odpad?
No není! Kdo to má po Vás
uklízet?
Proč máme pro Vás občané,
kteří to sem odkládáte, možnost uložení tohoto odpadu
zdarma ve sběrném dvoře
ve Velešíně? Respektujte to,
prosím. Nedělejte nám zde
smetiště a ostudu!
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Kulturní akce
v Ločenicích
léto 2022
23. 7. 2022

Ločenický
duatlon
30. 7. 2022

Rybí hody
13. 8. 2022

Před restaurací v Ločenicích vyrostla nová pergola, která bude sloužit k venkovnímu posezení
a pro malé kulturní akce.
Jaroslav Bína, starosta obce

Fotbalový turnaj
o pohár
starosty obce
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Ločenický hokejový tým HC Fénix Ločenice obsadil
v soutěži AHL CB 4. místo

Slavnostní vyhlášení AHLCB
se konalo 28. května 2022
od 18:00 hod v restauraci HC
Pouzar. Společně se zastupitelem Janem Stodolovským
jsem se tohoto vyhlášení zúčastnil. Naši hokejisté obsadili v soutěži AHLCB krásné
4. místo. Ceny předával reprezentant a dlouholetý hráč HC
Motor ČB René Vydarený.
Poděkování za podporu patří také sponzorům týmu: obci Ločenice a firmám Go Drive a VodaPlyn-Topení Jan Stodolovský.
Jaroslav Bína, starosta obce

SVATBY, ROZLUČKY, SPOLEČENSKÉ A VIP AKCE, NAROZENINOVÉ OSLAVY A JINÉ
FACEBOOK: LIMUZÍNOU PO JIŽNÍCH ČECHÁCH Tel.: +420 773 119 552 www.svatbyslimuzinou.cz
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Dětský den v Ločenicích se organizátorům vydařil.
Program se líbil dětem i rodičům
V sobotu 25. června 2022 se
odehrál na našem hřišti v Ločenicích dětský den.
Ještě dopoledne jsme si říkali,
jak to všechno dopadne kvůli počasí. Pořád poprchávalo a bylo zataženo. Vše bylo
již naplánované a přestěhovat
a přeorganizovat celou akci do sálu bylo téměř nemožné. Těsně po obědě se počasí umoudřilo a přestalo i pršet.
Úderem 14. hodiny vše propuklo a pomalu se začali scházet rodiče s dětmi. Zanedlouho
se celé hřiště slušně zaplnilo.

Bylo vytvořeno mnoho stanovišť a děti měly za úkol všechny obejít a splnit požadované
disciplíny. V 16 hodin předvedla své hudební vystoupení
skupina DOREMI ČB a všechny děti svým hudebním programem řádně rozpumpovala. Děkuji tímto všem, kteří se
podíleli na organizaci a všem,
kteří byli na stanovištích. Bylo to krásně strávené odpoledne na našem hřišti.
Bc. Martina Budějcká,
Jaroslav Bína, starosta obce

Májový turnaj ve stolním tenisu má své vítěze
V sobotu 7. května 2022 se
uskutečnil v sále Kulturního domu v Ločenicích Májový turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů,
v dopoledních hodinách pro
děti a odpoledne pro dospělé. Dětského turnaje se zúčastnilo sedm hráčů. Odpoledne se utkalo za zelenými
stoly dvacet fanoušků pingpongu. Každý účastník turnaje byl odměněn dárkem
a klobásou.
Hlavním partnerem turnaje byla Obec Ločenice. Děkujeme
všem, co si přišli zasportovat

a rozhodli se zpestřit si sobotní den stolním tenisem. Poděkování patří i panu starostovi,
který nám umožnil zorganizovat tento turnaj.
Jaroslav Fojtl
Na medailových příčkách
se umístili:
Děti
1. místo – Kateřina Švandová
2. místo – Jakub Fojtl
3. místo – Lukáš Tlapa
Dospělí
1. místo – Stanislav Hlávka
2. místo – Vlastislav Matuška
3. místo – Miroslav Švanda

V Obvodové hasičské soutěži ve Strážkovicích jsmě měli dva týmy
Obvodová soutěž v požárním sportu se konala v sobotu 21. května 2022 ve Strážkovicích. Hasičky a hasiči se
utkali ve čtyřech soutěžních
kategoriích. Letos si našlo
cestu do Strážkovic celkem
27 družstev. Náš sbor reprezentovaly dva týmy. Starším
mužům se bohužel nepovedl požární útok, který skončil neplatným pokusem.

Zato družstvo mladších mužů bylo tento rok velmi úspěšné, po součtu dvou disciplín
(požární útok a štafeta) obsadilo celkově výborné druhé
místo. Soutěž se vydařila domácím. Ve třech kategoriích
se jim podařilo zvítězit, pouze jednou jim v kategorii muži starší uzmul prvenství tým
Střížova.
Jaroslav Fojtl

Číslo

30
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V naší knihovně je z čeho vybírat. Čítá více jak 3000 titulů
Pro zajímavost jsem se pokusil
vytvořit v kostce stručnou, orientační historii naší knihovny.
Převážnou většinu informací jsem získal na webu třeboňského archivu z ločenické kroniky. Další pak od pracovnic
JVKČB, ale hlavně od ločenických pamětníků. Za což jim
děkuji. Název orientační má
proto, že se může objevit ještě
nějaká nesrovnalost, na kterou
mě můžete upozornit. Věřím,
že tato historická zajímavost
někoho zaujme.
Dne 16. 6. 2022 byl obměněn výměnný soubor knih
z JVKČB - cca 150 ks. V knižním fondu už bude něco kolem
3000 knih, takže je opravdu
z čeho vybírat. Svědčí o tom
i nově zaregistrovaní „přespolní“ čtenáři (Něchov, Sv. Jan,
Besednice).
Závěrem chci poděkovat vedení naší obce za ochotu

a podporu knihovny, bez nichž
by nebyla taková, jaká je.
Jaroslav Sedlák, knihovník

Další informace naleznete zde:
Facebook: Obecní knihovna Ločenice
On-line katalog: https://locenice.knihovnybudejovicka.cz

Orientační historie ločenické knihovny
Datum

Událost

19. 2. 1919 Založení knihovny osvětovým spolkem „Budoucnost“
1922

Sčítání knih

24. 1. 1924

Změna názvu

Knihovník

Název

Počet knih

Místo

Jan Kadleček

Spolková knihovna

3

u Vrážků čp. 6

cca 100
Spolková knihovna strany sociálně demokra cké

1929

Změna názvu

29. 4. 1946

Nový knihovník

50. léta

Likvidace knih nevyhovujících režimu

1955

Stěhování knihovny

1959

Stěhování knihovny

Blažkovec čp. 86

1961?

Stěhování knihovny

Obecní úřad čp. 158

1962

Výměna souborů z Krajské knihovny pob. Trh. Sviny

1972

Výměna souborů z JVKČB

1975

Nová knihovnice

Libuše Šítalová

1986

Nová knihovnice

Milada Hambergerová

1988

Zástup knihovnice

Simona Kropáčková

1989

Nová knihovnice

Hana Lecová

2014

Stěhování knihovny

2019

100 let ločenické knihovny

8. 6. 2020

Stěhování knihovny

2020

Revize knižního fondu JVKČB

1. 2. 2021

Nový knihovník

26. 5. 2021

Katalogizace knihovny-On-line katalog JVKČB

2022

Změna názvu

jaro 2022

Sepsání historie knihovny

2022

Sčítání knih

Veřejná obecní knihovna
Václav Janďourek

Lidová knihovna v Ločenicích
Drmůtkovec čp. 136

cca 3300

Blažkovec čp. 86
bývalá pošta čp. 165
cca 1600
Jaroslav Sedlák
cca 1900
Obecní knihovna Ločenice
cca 2300

Rybářské závody Pod Horou
V sobotu 18. června 2022 se uskutečnily rybářské závody
na rybníku Pod Horou s milou účastí 16 rybářů. Závod začal o 7. hodině ranní. Celý den se držely teploty kolem 30
stupňů, většina rybářů vydržela toto teplo a za to jim děkuji. Vím, že to není nic příjemného v tak vysokých teplotách
sedět u rybníka a čekat na rybu, ale počasí si nevybereme.
Chtěl bych také poděkovat za návštěvnost mimo soutěžící
a hlavnímu sponzoru obci Ločenice za finanční příspěvek
a umožnění této soutěže. Budu se těšit na vaši příští účast
na závodech.
Jiří Krška

30. 7. 2022
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Z obce Nesměň
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Stavění májky a její hlídání se povedlo
Jak již bývá tradicí, i letos se
30. dubna v Nesměni stavěla májka. Počasí přálo, tak nic
nebránilo jejímu zdárnému
postavení.
Následovalo to nejobtížnější, hlídání májky až do ranních hodin. Opět je třeba poděkovat všem, co máj postavili
a uhlídali.
Ještě se v historii Nesměně nestalo, že by se někomu z okolí povedlo Nesměňský máj
podříznout.
Bohumír Tomek,
místostarosta obce

Pou ový fotbalový turnaj a rocková pou
Po covidové pauze se opět v Nesměni konal tradiční pouťový
fotbalový turnaj. Letos, na rozdíl od posledního turnaje v roce 2019, panovalo krásné počasí a akce se vydařila. Zúčastnilo
se šest fotbalových týmů a vítězným týmem se stalo družstvo
z Nesměně. Třeba poděkovat všem zúčastněným za skvělé výkony a pořadatelům, hasičům z Nesměně a především Pavlovi
Pardamcovi za zorganizování akce.
Ve večerních hodinách následoval již sedmý ročník Nesměňské rockové pouti pod pergolou, kterou opět pořádali Hasiči
z Nesměně. K tanci i poslechu hrála kapela Kredencz. Jak již
bývá zvykem, panovala dobrá nálada a kapela hrála až do druhé ráno. Opět třeba poděkovat všem, kdo se na pořádání akce
podíleli, organizátorům, výčepákům, kapele a skvělému publiku za pohodový večer plný dobré nálady.
Bohumír Tomek, místostarosta obce

Vítězný fotbalový tým z Nesměně s hlavním sponzorem turnaje Ing. Jiřím Bláhou.

2022
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Z obce Nesměň

Pozvánka na rockový večer pod Nesměňskou pergolu
Po třech letech se opět uskuteční rockový večer pod Nesměňskou pergolou, tentokráte s kapelami RODINNÝ KLENOTY
a KABÁT revival Plzeň.
Akce je naplánovaná na sobotu
9. 7. 2022 a začátek je již v 19
hodin. Fotky z minulých povedených akcí najdete na Facebooku skupiny Rock club Nesměň. Akci pořádají místní
hasiči, ve výčepu budete překvapeni nízkými cenami, jako
asi jedni z mála jsme proti předešlým létům nezdražovali nápoje. Akce se koná za každého počasí pod pergolou, jsou
připraveny dva velkokapacitní stany, takže déšť nám nevadí.
Bohumír Tomek,
hasiči Nesměň

Hasičská zbrojnice prokoukla
V uplynulých týdnech proběhla v Nesměni oprava hasičské zbrojnice. Byla provedena
oprava stropu, který již padal,
oprava vnitřní omítky klubovny, vybílení celého objektu,
oprava elektroinstalace. A co
je vidět na první pohled, je nový venkovní nátěr. Hasičská
zbrojnice „prokoukla“. Nyní
ještě chybí provést vnitřní kompletní úklid, o který se postarají
samozřejmě místní hasiči.
Bohumír Tomek,
místostarosta obce

Kulturní akce
v Nesměni
v roce 2022
Sobota 9. července

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

Letní prodejní doba v Nesměni
S platností od 1. 7. do 20. 8. 2022
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pořádá SDH Nesměň
Celodenní akce

7:00–10:30 16:00–16:30
7:00–10:30
7:00–10:30 16:00–16:30
7:00–10:30
7:00–10:30 16:00–16:30
7:00–10:30
Zavřeno

Odpovědná osoba:
Kamila Klenková
tel.: 774 488 952

Tradiční pečení
prasete

Sobota 3. září

Klub šedesátníků
Z provozních důvodů bude prodejna uzavřena
od pondělí 3. 7. do čtvrtka 7. 7. 2022
a od pondělí 22. 8. do soboty 27. 8. 2022

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

12

Zajímavosti
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Díváme se ze Stráže na Budějice
Ukazovat obrázek Českých
Budějovic návštěvníkům ločenického vrchu Stráž je jako
nošení dříví do lesa – každý již
určitě nějaký vlastní záběr má.
Přesto si dovoluji dva záběry
centra ČB nabídnout. Je mezi
nimi rozmezí 6 let.
Na snímku z 11. února z roku 2016 si slunce štěrbinou
v mracích nasvítilo z celého
centra ČB, bůhvíproč, právě
jen dvě věže: vlevo je to Bílá věž kláštera na Piaristickém
náměstí; vpravo slunce pozlatilo svým světlem Černou věž
u náměstí Přemysla Otakara II.
Ostatní budovy jsou v decentním stínu.
O šest let později, byla to náhoda – stejného dne, tedy opět
11. února 2022, jsem fotil ČB
ze Stráže ze stejného místa.
Centrum bylo tentokrát plně
osluněné. Bílá věž je opravdu bílá, Černá věž je opravdu
tmavá. Příležitost zviditelnit se
dostaly i ostatní budovy...
Text a foto Jan Cempírek st.

2022
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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

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
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
MĚSÍC

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

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

Svozový plán
pro BIO odpad (BRKO)
v roce 2022
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

Prodej kuřic

Rozvozový plán
2022 – Trasa č. 7

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

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

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

Knihovna Nesměň

Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529

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

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN

!!

E.ON:
800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech
Kurativa

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

Hlášení poruch

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

Pošta Partner Ločenice

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Duben - květen - červen

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obec Ločenice
373 22 Ločenice 158,

Mateřská škola Ločenice

30

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Pouze
na objednání
12:00 – 13:30
12:00 – 13:30
12:00 – 13:30
17:00 – 18:00
10:00 – 12:00

Dovolená
18. 7. – 20. 7. 2022
1. 8. – 12. 8. 2022
V akutních případech
zastupuje
MUDr. Klára Řežábková
ve svých ordinačních
hodinách. K lékařce
je nutné tel. objednání.
Tel: 386 321 151.

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 1. 6. 2022:
pneumatiky 4 ks, stavební odpad - beton, cihly, tašky, směsné
stavební odpady 350 kg, objemný odpad 300 kg
Níže uvedené odpady lze dovézt v omezeném množství, a to
max. 1x ročně / na číslo popisné. Platí od 1. 6. 2022:
asfaltové směsi obsahující dehet – IPA, eternit 250 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
9:00 – 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

30

Duben - květen - červen

2022

15

Inzerce

FIRMA ŠUSTR

VODA
TOPENÍ
IČ: 12886343
Nesměň 81, 374 01
Ločenice
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

16

Inzerce

Číslo

30

Duben - květen - červen

2022

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
MINIZÁKUSKY
KLASICKÉ DORTY
ZÁKUSKY
DORTY NA PŘÁNÍ
SVATEBNÍ DORTY
ATYPICKÉ 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 16. 9. 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.

