Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou pryč, blíží se podzim a pomalu začíná i topná sezona. Tím Vás chci všechny upozornit,
že do konce roku 2016 je povinnost nechat si udělat kontrolu technického stavu kotle odborně
způsobilou osobou. Od příštího roku mohou již chodit kontroly a budou vyžadovat doklad. Dále Vám
přiblížím, co se nám podařilo přes léto udělat. Asfalt k nové zástavbě pod ČOV je položen a navazuje
na něj i nová pěšina, která vede přes dětské hřiště. V měsíci září se dokončí položení výtlakové roury
v Podhoře. Podařilo se nám sehnat mimořádnou dotaci z Jihočeského kraje ve výši 355 256 Kč na
rekultivaci veřejně přístupné účelové komunikace v Nesměni. Jedná se o cestu, která je rozkopána
kopáči vltavínů. Tímto opatřením snad zastavíme devastaci obecního majetku. Realizace je
naplánována na měsíc říjen. Neustále se věnujeme také pitné vodě. Vyhodnotili jsme všechna
možná opatření a usoudili, že bude nutné udělat ještě jeden vrt, který bude sloužit zase několik
desítek let. Máme na něj zpracovanou cenovou nabídku a v příštím roce se ho pokusíme nechat
udělat. Také se budou stavět nové domy, a proto je potřeba neustále myslet dopředu. Projekt na
nové ZTV v Ločenicích je skoro dokončen a čeká se na vyjádření Policie ČR. Jednal jsem také s ředitel
SÚS ohledně silnice do Svatého Jana nad Malší. Dotazoval jsem se, zda je možné tento úsek zařadit
přednostně do plánu oprav Jihočeského kraje. Nebránil se tomu, protože sám usoudil, že tento úsek
je ve velice špatném stavu. Je tam ale jeden zádrhel. Museli bychom nechat zkontrolovat popřípadě
vyměnit vodovodní přípojky, hydranty a kanalizaci. To bude stát obec nemalé peníze, ale pokusíme
se sehnat dotaci. Všichni víme, že tento kus silnice si opravdu zaslouží opravu. Dále připravujeme
v obou obcích nové stání pro kontejnery, které nám doposud trochu kazí vzhled. Naplánované úkoly
se nám daří zdárně plnit a tím i stále něco zlepšovat. Přeji Vám všem krásný a hodně slunný podzim.
Jaroslav Bína
starosta obce

Rybí Hody
Již tradičně se na místním hřišti v Ločenicích konaly 30.07.2016 Rybí Hody. Přípravy začaly už dva
týdny předem, aby bylo vše řádně nachystáno. Každý z rybářů dostal nějaký úkol, který musel splnit.
Nakládání ryb a pak i pečení a uzení opět připravoval tým ve složení V. Šachta, V. Kroneisl, V. Tuhý
a L. Pícha. Toto složení má tradici a tím je zaručená i kvalita, kterou si všichni pochvalovali. Tento
ročník navštívilo rybí hody i hodně přespolních občanů, což nás velice překvapilo a je vidět, že
návštěvnost neustále stoupá. Počasí nám také přálo a vše se odehrálo dle našich představ. Celé
odpoledne až do večerních hodin hrála k tanci a poslechu country kapela HEC. Budeme se těšit na
příští ročník a doufám, že se zase všichni sejdeme ještě v hojnějším počtu.
Jaroslav Bína

Svěcení hasičských praporů
Letošní rok bude památným rokem
pro Sbory dobrovolných hasičů
v Sedlci a Chlumu nad Malší. Tyto
sbory
obdržely
na
svých
posledních valných hromadách od
své starostky paní Růženy
Ballákové výjimečný dar – hasičský
prapor.
Oba sbory se rozhodly své hasičské
prapory posvětit v průběhu svých
tradičních letních slavností, které
proběhly 30. července 2016
v Sedlci, a poté 6. srpna 2016 v Chlumu nad Malší. Náš sbor byl pozván na obě slavnosti. Pozvání
jsme rádi přijali a naši zástupci se i s naším hasičským praporem obou slavností zúčastnili.
Jaroslav Fojtl

Fotbalový turnaj
27.08.2016 jsme se sešli již v dopoledních hodinách v Ločenicích na hřišti a začali jsme vše
připravovat na druhý ročník fotbalového turnaje o pohár starosty obce Ločenice. Předcházeli tomu
velké přípravy. Hřiště se muselo řádně posekat a vše kolem doladit. První výkop byl kolem 13:00
hodiny. Na seznamu přihlášených byly následující týmy: Senior Ločenice, T.Sviny ,,C“ ,Střížov ,,A“ ,
a Junior Ločenice. Sešlo se opět i hodně diváků a celé odpoledne bylo krásné počasí. Kolem 17:00
hod bylo dohráno a došlo k vyhodnocení. Byly připraveny poháry a za první místo byl udělen ještě
jako bonus sud piva od obce Ločenice. Pořadí bylo
následující:
1.Střížov
2.Senior Ločenice
3.T.Sviny
4.Junior Ločenice
Všichni se budeme těšit na příští rok a další turnaj v pořadí.
Jaroslav Bína

Rozloučení s létem
V pátek 2. září 2016 zorganizovali místní hasiči a
hasičky nejen pro občany Ločenic akci s názvem
„Ločenické loučení s létem aneb nebojíš se bát?“.
Pro děti byly připraveny soutěže a hry na hřišti, ale
největším lákadlem byla pro ně stezka odvahy. Na
stezce se děti potkaly s pohádkovými bytostmi a
na konci na ně čekala sladká odměna.
Jaroslav Fojtl

Hasičská soutěž v Sedlci
V sobotu 3. září 2016 jsme se zúčastnili druhého ročníku hasičské soutěže o „Pohár starosty SDH
Sedlce“. Soutěž se konala na louce proti farmě „U sta zvířátek“ v Sedlci. V požárním útoku se
nejdříve prezentovala naše družstva mladších a starších dětí. Oba týmy nenechaly nikoho na
pochybách, kdo je ve zdejším regionu nejlepší a výsledkem byla dvě jasná vítězství ve svých
kategoriích. V soutěži dospělých zastupovala náš sbor dvě družstva mužů. Každé družstvo mělo dva
soutěžní pokusy a započítával se lepší dosažený čas. Jeden tým se umístil na čtvrtém místě a druhý
obsadil po bezchybném výkonu místo první.
Letošní účast na hasičské soutěži v Sedlci lze tedy považovat za velmi úspěšnou. Důkazem jsou tři
první místa ve čtyřech soutěžních kategoriích.
Jaroslav Fojtl

Ukliďme Ločenice
V sobotu 10.9.2016 jsme s partou ločenických
dobrovolníků odklidili staré pneumatiky z remízku
mezi Ločenicemi a Nesmění. Tyto pneumatiky tam
pravděpodobně zanechali předchůdci Zemědělského
družstva Ločenice a my jsme se rozhodli toto krásné
místo zachránit. V budoucnu by se remízek dal využít
jako zastavení při různých procházkách a výletech.
Staré pneumatiky poputují dále na úložiště do
Mydlovar. Děkuji všem za pomoc.
Roman Guichen

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
V září jsme se po prázdninách všichni opět sešli v naší mateřské škole. Ale ani o letošních
prázdninách jsme nezaháleli – byly uskutečněny úpravy interiéru školky, provedeny asanační práce
a zdi v šatně byly zbaveny vlhkosti. Je nově vymalováno a byly umístěny nové dekorace a nástěnky.
Postupně zvelebujeme také dvorek u MŠ umístěním nových kamínků kolem domu a květin na
oknech.
V červenci naše děti navštěvovaly Mateřskou školu ve Sv. Janě n/M a v srpnu do naší školky chodily
na oplátku děti z MŠ Sv. Jan n/M.
Nově jsme od září 2016 přijali 7 dětí, které si postupně zvykají na vnitřní režim mateřské školy a na
první odloučení od rodičů. Jak pro rodiče a jejich děti, tak pro nás je toto adaptační období velice
náročné. Ale vše určitě zvládneme, stejně jako každý rok.
Výzdoba mateřské školy a zmíněné dekorace jsou v souladu s naším projektem plánovaným pro
nadcházející školní rok, a který se jmenuje „Les a život v něm“. Naše třída „Soviček“ se již nyní těší
na dobrodružné zážitky, nové poznatky a úkoly na téma les.
Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

Vítání občánků
V sobotu 24.9.2016 byli v zasedací místnosti obecního úřadu přivítáni naši nejmenší občánci. Bylo
pozváno 7 miminek (čtyři chlapci a tři holčičky) se svými rodiči a dalšími příbuznými ke slavnostnímu
přivítání. Program zahájily básničkami děti z místní Mateřské školy Ločenice pod vedením p. Olgy
Becherové. Vlastní uvítání provedl starosta obce p.Jaroslav Bína a předsedkyně sociální komise
p.Věra Rakušanová, kteří předali rodičům dětí jako dar obce „Pamětní list a vklad na dětskou vkladní
knížku ve výši 1000 Kč“ u Poštovní spořitelny, květinu a malou reflexní hračku.
Všichni, kdo přijali pozvání na "vítání občánků" si v sobotu jistě odnášeli milý pocit a příjemný
dojem, že si jich obec opravdu váží. Máme velikou radost, každý přírůstek do našich obcí a do každé
rodiny je velkým štěstím.
M.Fanglbauerová

Zleva: Matyáš Malý, Šimon Holý, Matyáš Sobolík, Nela Pečmanová, Elena Tybitanclová,
Štěpán Řiháček, Marie Kolářová, starosta obce Jaroslav Bína.

Drakiáda
V sobotu 24.09.2016 jsem se sešli v hojném
počtu v Ločenicích na kopci Stráž na
drakiádě. Svítilo krásně sluníčko, ale vítr
bohužel ne a ne foukat. Tím pádem moc
draků nevzlétlo. I když vítr nefoukal, děti se
přesto snažili dostat svá létající monstra do
oblak. Těm opravdu nejšikovnějším se to
podařilo a nakonec se přece nějaký drak ve
vzduchu objevil. Martina Bínová připravila
pro děti různé soutěže, všichni si upekli
špekáčky a dostali další občerstvení, které
připravila obec Ločenice. Kolem 16:00 hodiny dorazila kolona veteránů z veteránského klubu
Kaplice a byla přistavena i svatební limuzína. Pavel Tvaroh tuto veteránskou podívanou připravil a
za to mu patří dík. Děti i dospělí si prohlédli krásné motorky, auta a zároveň se udělala i společná
fotografie. Na závěr se vyhodnotili nejlepší draci a první tři dostali zvláštní cenu. Všichni už se těší
na další ročník a doufejme, že bude vítr příští rok foukat.
Jaroslav Bína

Historie Ločenic
V roce 1387 prodali Michlovici panství Velešínské panu Oldřichu I. z Rožmberka. V jejich držení
zůstalo až do vymření rodu. V roce 1403 prodali Rožmberkové kostelu sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích naší obec (Ločenice) za 300 kop grošů. To svědčilo o výnosném hospodářství v obci.
V letech 1420 – 1421 v této oblasti řádili husité pod vedením Jana Žižky. 15. století bylo pro Ločenice
opět změnou panství – Nové Hrady. V 16. století vyrostly podél návsi četné statky, které 31.5.1594
skoro celé lehly popelem. Ze 42 hospodářství oheň zničil 17 větších a 4 menší chalupy.
Během třicetileté války celé území vyplenilo vojsko Karla Bonaventury Buqvoje, který toto území
pak dostal do držení. Buqvojové pak vládli až do zrušení roboty. Na Nových Hradech zůstali do roku
1945.
Teprve až ve 2. polovině 17. století se život v naší obci začal zlepšovat. Při daňovém soupisu zde
bylo 44 hospodářů. 14 usedlostí náleželo do 4. třídy (až do 8,6 ha půdy), 30 usedlostí do 5. třídy (až
do 17,3 ha půdy). Polí bylo 467 ha, pastvin 114 ha, lesů 207,8 ha, lada 6,9 ha a byly zde dva rybníky.
Pracovali tady i předláci, krejčí, kolaři a kováři.
Ločenicím patřil také jeden mlýn na Malši. V té době byla obec nejbohatší v celém okolí.
Marta Říhová

Informace k volbám
Informace k volbám do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Opět jsou před námi další volby, tentokrát volby do zastupitelstva kraje a v naší obci i volby senátní.
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dvou dnech, v pátek 7.října 2016 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 8.října 2016 od 8:00 hod do 14:00 hodin. Ve stejném termínu se konají
i volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Ločenice a Nesměň jsou součástí senátního obvodu č.10 –
Český Krumlov, kterého se právě letos volby týkají. Pokud nedojde ke zvolení senátora v prvním
kole, budou senátní volby pokračovat druhým kolem, které se uskuteční v termínu 14. a 15. října
2016. Sčítání hlasů proběhne po uzavření volebních místností.
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský
průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním
obvodu kraje či senátním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby. Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů, tedy do 5. října 2016 do 16 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016, obecnímu úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny nejpozději 3 dny před zahájením voleb, tj. 4. října
2016, prostřednictvím roznášky od p.Rakušanové.
Volby proběhnou v již tradičních místnostech. V Ločenicích to je taneční sál kulturního domu,
v Nesměni místnost knihovny v kulturním domě.
Při vlastní volbě musí každý volič prokázat volební komisi svou totožnost, státní občanství ČR a trvalý
pobyt v Ločenicích, či Nesměni a to pomocí občanského průkazu nebo pasu. Zároveň musí
nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku nejméně 18 let. Poté obdrží barevně rozlišené obálky
pro hlasování do zastupitelstva kraje (šedá) a do senátu (žlutá). V případě ztráty, odcizení či
skončení platnosti občanského průkazu, bude pro voliče ve dnech voleb na MěÚ Trhové Sviny
zřízena služba k expresnímu vydání OP. Informace pro expresní vydání OP poskytne ve volební
místnosti zapisovatel příslušné okrskové komise.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. V prostoru určeném k úpravě lístků volič vloží do
úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlhasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou
číselnou řadu. Hlasovací lístky pro I. Kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté. V prostoru určeném
k úpravě hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Pokud žádný
z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvím kole voleb do Senátu nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze
dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Informace k volbám
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve
volební místnosti ve dny voleb. Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. Kolo voleb do Senátu jsou
barvy šedé.
Kandidátní listinu pro volby zastupitelstva Jihočeského kraje podalo 23 subjektů. O zvolení
senátorem v našem senátním obvodu se uchází 9 kandidátů.
Na webových stránkách obce Ločenice a Nesměň, www.locenice.cz, je umístěn odkaz VOLBY 2016,
kde jsou voličům k dispozici základní dokumenty, týkající se letošních podzimních voleb.
Jaroslav Bína

Informace pro občany z Nesměně

Úřední hodiny v Nesměni od 1.10.2016
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy

ČTVRTEK 18:00 – 19:00 hodin
ŘÍJEN – BŘEZEN – hostinec u Mikšálů, č.p. 14
DUBEN – ZÁŘÍ – kancelář v budově bývalé školy, č.p. 72

Z Nesměně jsme neobdrželi žádné informace, náměty, články, které bychom mohli uveřejnit
v aktuálním čísle zpravodaje.
Své 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
upravit. Uzávěrka je 14.12.2016.

Informace pro občany - Odpady
Kompletní svozový plán pro rok 2016 :
KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

ÚTERÝ
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

Ločenice
Nesměň

PAPÍR

ČTVRTEK
1x za měsíc
1x za 14 dní 1.-2.týden
sudý týden
v měsíci

SVOZ BIOODPADU:
MĚSÍC

DEN

Říjen
Listopad

11.10., 25.10.
8.11., 22.11.

ŽLUTÁ ZNÁMKA
měsíc
říjen
listopad
prosinec

týden
41, 43
45, 47
49, 51

Den
13.10., 27.10.
10.11., 24.11.
8.12., 22.12.

ČERVENÁ ZNÁMKA
měsíc
říjen
listopad
prosinec

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

den
6.10., 13.10., 20.10., 27.10.
3.11., 10.11., 17.11., 24.11
1.12., 8.12., 15.12., 22.12.29.12.

MODRÁ ZNÁMKA
měsíc
říjen
listopad
prosinec

týden
43
47
51

den
27.10.
24.11.
22.12.

SKLO

KOVOVÉ
OBALY
NA VÝZVU
3.týden
v měsíci

Informace pro občany – kotle na tuhá paliva
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech
kotlů na tuhá paliva.


Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná
paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto
zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Obecní úřad s rozšířenou působností může požadovat předložení dokladu o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta
podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.



Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen
do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.



Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní
štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze.
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.



Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu provádí způsobilá osoba proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Díky tomuto nařízení se zajistí, že provozovatel kotle na pevná paliva si musí nechat provést
servisní prohlídku alespoň 1x za 2 roky při které se současně provede již zmíněna kontrola.
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel – například řídicí jednotku,
regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Kontroluje dokonce
i to, kde je uskladněné uhlí. Prohlídka zabere minimálně hodinu.

Záleží na každém z nás, zda si tuto kontrolu nechá udělat.

Informace pro občany – plán akcí
Plán akcí Ločenice: 2016 – 2017
01.10.2016
08.10.2016
22.10.2016
12.11.2016
18.11.2016
27.11.2016
03.12.2016
05.12.2016
31.12.2016
28.01.2017
25.02.2017
18.03.2017

Parkán – sál (pořádá p. Suchý)
Fiesta, Kambodža - sál (pořádá p. Suchý)
Láďa Křížek – sál (pořádá p.Suchý)
Posezení důchodců s dechovkou - sál od 14:00 hod (pořádá obec)
Odyssea Rock - sál (pořádá p. Suchý)
Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - náves (pořádá obec)
KISS CZECH COMPANY revival (pořádá p. Suchý)
Čerti -náves (pořádá obec)
Půlnoční ohňostroj Ločenice - náves (pořádá obec)
Hasičský bál - sál (pořádá SDH )
Masopust - celý den - sál (pořádá obec + SDH)
II. Obecní bál Ločenice s překvapením - sál (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň: 2016 – 2017
29.10.2016
29.10.2016
31.12.2016
14.01.2017
28.01.2017
11.02.2017
11.03.2017

Výlet k pomníku sv. Huberta (pořádá MS Nesměň, z.s.), sraz v 15:00 před
hasičskou zbrojnicí
Posvícenská zábava (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň), od 20:00 hod
Půlnoční ohňostroj, přivítání nového roku v Nesměni
Myslivecký ples (KD v Nesměni, pořádá MS Nesměň, z.s.) od 20:00 hod, hraje
kapela Pěčnovanka
Hasičský ples (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň) 20:00 hod, hraje Malá
kapela Pavla Havlíka
Staročeská koleda v Nesměni, po celý den hraje dechová hudba Kramolínka
Oslava MDŽ (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň) 20:00 hod, hraje kapela
Pěčnovanka

Informace pro občany - kontakty
Důležité kontakty
Obecní úřad: tel. 724 181 329, starosta@locenice.cz - starosta Jaroslav Bína
tel. 387 962 164, podatelna@locenice.cz - kancelář obce
tel. 702 124 413 - kancelář obce
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice: tel. 387 962 150
mslocenice@seznam.cz
Služby pro občany
Pošta Ločenice
Tel: 387 962 162
Pondělí
8:00 – 10:00
Úterý
13:00 – 16:00
Středa
14:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 10:00
Pátek
11:00 – 14:00

MUDr. Tereza Seidenglanzová
Tel: 797 993 817
Ordinační hodiny v Ločenicích:
Úterý
7:30 – 9:30

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

Své 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
upravit. Uzávěrka je 14.12.2016.

Eva Koptová
Ločenice 16
373 22
Mob.: 723 190 823
Tel.: 387 962 120
Email: info@eviko.cz

* Hotovková a minutková česká kuchyně

OTEVÍRACÍ DOBA:

* Obědy (polední menu)

Po – Čt 11:00 – 22:00

* Večeře

Pá

11:00 – 23:00

* Svatby, srazy, oslavy, firemní večírky,
rauty, smuteční hostiny atd.

So
Ne

14:00 – 23:00
14:00 – 22:00

Zákusky
Minizákusky
Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání
Svatební dorty

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

* Sledování sportovních přenosů
* Wi-Fi internet
Čepujeme
Budvar světlé 10°
černé 12°
kvasnicový světlý ležák 12°
Točená kofola

Kontakt:
602 763 367

Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny,
IČO: 00245208, MK ČR E 19248, Tel.: 387 962 164, Mobil: 724 181 329, E-mail: starosta@locenice.cz

